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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
W kolejnych numerach Biuletynu przekazuj´ Paƒstwu informacje na temat realizowanych przez resort działaƒ. OczywiÊcie nie wszystkie jestem w stanie opisaç. Szersze informacje znajdujà si´ na kolejnych stronach.
DziÊ chc´ zwróciç Paƒstwa uwag´, na przygotowany
przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z pozostałymi
resortami, projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. Jest to niezwykle wa˝ny dokument wskazujàcy
kierunki rozwoju Polski w perspektywie Êredniookresowej,
tak˝e w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Po raz
pierwszy odpowiedzialnoÊç za rozwój obszarów wiejskich
i rolnictwa bierze cały rzàd. Zach´cam do udziału w konsultacjach i przesyłania do 30 wrzeÊnia 2016 r. Paƒstwa opinii
i sugestii, które przyczynià si´ do właÊciwego zaprojektowania w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” rozwoju wsi i rolnictwa.
Chc´ tak˝e poinformowaç, ˝e z myÊlà o wzmocnieniu roli
rolników w całym łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym w resorcie został
przygotowany pakiet pi´ciu ustaw. Na ten problem zwróciłem uwag´ podczas omawiania programu prac Rady Ministrów Unii Europejskiej na drugà połow´ 2016 roku, podkreÊlajàc potrzeb´ podj´cia działaƒ legislacyjnych wzmacniajàcych pozycj´ rolników w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. Dla
prawidłowego funkcjonowania łaƒcucha dostaw ˝ywnoÊci
niezb´dne jest zachowanie uczciwych i sprawiedliwych relacji mi´dzy wszystkimi stronami sektora ˝ywnoÊciowego.
Oczekujemy wypracowania konkluzji Rady w celu przygoto2

wania regulacji prawnych, eliminujàcych nieuczciwe praktyki stosowane obecnie w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym.
W kraju Rada Ministrów przyj´ła ju˝ projekt ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi. Przyj´ła tak˝e projekt ustawy o zmianie ustawy o jakoÊci
artykułów rolno-spo˝ywczych, na mocy zapisów którego
producenci b´dà mogli dobrowolnie oznakowaç ˝ywnoÊç
informacjà „Produkt Polski”. Informacja ta b´dzie dotyczyç
krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu nie tylko
w odniesieniu do miejsca prowadzenia przetwórstwa, ale
równie˝ w odniesieniu do u˝ytych składników. Dzi´ki temu
konsumenci b´dà mogli wyszukiwaç produkty wytworzone
w Polsce z u˝yciem krajowych surowców.
PrzygotowaliÊmy ponadto propozycje zmian ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spo˝ywczych. W projekcie zaproponowane zostały rozwiàzania, które uwzgl´dniajà postulaty producentów rolnych dotyczàce zwi´kszenia ich
wpływu na wydatkowanie Êrodków z tych funduszy.
Powstał równie˝ „Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Zawiera on analiz´
poszczególnych sektorów, w tym dane na temat ich struktury, poziomu produkcji i konsumpcji, a tak˝e handlu zagranicznego, przedstawiajàc tym samym obraz uwarunkowaƒ rozwoju poszczególnych rynków. Przewidziano w nim
tak˝e analiz´ SWOT poszczególnych sektorów, omówienie
najwa˝niejszych dost´pnych instrumentów unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych, w tym instrumenty dost´pne w ramach wspólnej organizacji rynków produktów
rolnych, płatnoÊci bezpoÊrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz elementy pomocy krajowej.
Został te˝ przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych
ustaw. Projekt, który zawiera wiele uproszczeƒ i wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, został ju˝ skierowany do uzgodnieƒ i konsultacji publicznych.
Ponadto przygotowane zostały projekty ustaw dotyczàcych: konsolidacji inspekcji odpowiadajàcych za bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe oraz sprzeda˝y bezpoÊredniej przez
rolników.
Podjàłem decyzj´ o monitoringu przywozu ziarna zbó˝
na rynek krajowy, w tym w szczególnoÊci pod kàtem iloÊci
i jakoÊci przywo˝onego ziarna oraz analizie istniejàcego
systemu nadzoru nad importem ziarna.
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Prosto z gabinetu
Przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spo˝ywczych. Zaproponowane zostały rozwiàzania, które uwzgl´dniajà postulaty producentów rolnych dotyczàce zwi´kszenia ich wpływu na wydatkowanie Êrodków z funduszy promocji artykułów rolno-spo˝ywczych. Fundusze te utworzono w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spo˝ycia i promocji produktów rolno-spo˝ywczych. Zgodnie z projektem ustawy, Êrodki z funduszy przeznaczane b´dà na działania informacyjne i promocj´ produktów rolno-spo˝ywczych wytwarzanych przez producentów dokonujàcych wpłat na fundusze. Chodzi o to, aby

producenci produktów rolno-spo˝ywczych w wi´kszym stopniu odczuli korzyÊci z dokonywanych na nie wpłat.
Przewidziano tak˝e zmiany w składzie komisji zarzàdzajàcych
funduszami promocji: zwi´kszy si´ liczba przedstawicieli producentów z 4 do 5 i zmniejszy si´ liczba przedstawicieli przetwórców z 4 do 3 – zmiana ta nie wpłynie na ogólnà liczb´
członków komisji, a jedynie na proporcje mi´dzy liczbà producentów a przetwórców. W rezultacie w komisjach b´dzie: 5 przedstawicieli producentów, 3 przedstawicieli przetwórców i 1 przedstawiciel izby rolniczej. W praktyce rozwiàzanie to zapewni przewag´ przedstawicielom producentów,
którzy ponoszà wpłaty na rzecz funduszy promocyjnych.

Trwajà prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników, której celem jest ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejàcych struktur a szczególnie tworzenia nowych
spółdzielni rolników. Spółdzielnie rolników, rozumiane, jako
spółdzielcza organizacja producencko-handlowa majà gwarantowaç: oddolny charakter inicjatywy, rzeczywistà kontrol´
producentów rolnych oraz działanie w ich interesie. Skutkiem
proponowanych rozwiàzaƒ b´dzie cz´Êciowe
wyeliminowanie poÊredników, poprawa efektywnoÊci gospodarowania, wspólne i racjonalne ekonomicznie wykorzystanie zasobów

członków spółdzielni. Proponowane uregulowania majà zach´ciç do powoływania przez rolników podmiotów funkcjonujàcych w oparciu o zasady prawa spółdzielczego. Zach´ty te polegałyby w szczególnoÊci na wyłàczeniu podmiotów,
które uzyskały status tzw. spółdzielni rolników, z niektórych
obowiàzków fiskalnych. Przewidziano wprowadzenie zach´t
o tym charakterze tak˝e dla tzw. zwiàzków spółdzielni rolników, co ma motywowaç spółdzielnie rolników do dalszej
konsolidacji. Oczekiwanym skutkiem proponowanych rozwiàzaƒ jest poprawa efektywnoÊci gospodarowania producentów rolnych.

Do konsultacji przekazany został projekt rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu „Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” obj´tego PROW
na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach tego
poddziałania uzale˝nione jest od formalnego
uznania przez właÊciwe organy publiczne, ˝e
na skutek wystàpienia kl´ski ˝ywiołowej, nieko-

rzystnego zjawiska klimatycznego lub katastrofy, zniszczeniu
uległo co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego.
Spełnienie tego warunku b´dzie weryfikowane na podstawie
protokołu oszacowania zakresu i wysokoÊci szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
sporzàdzonego przez komisj´ powołanà przez wojewod´.
Protokół b´dzie załàczany do wniosku o przyznanie pomocy.
Ponadto, szkody muszà dotyczyç składnika gospodarstwa,
którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzàcych w zakres kosztów kwalifikowalnych.

Powołana została Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie.
Jest to organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W skład Rady wchodzà przedstawiciele bran˝owych organizacji sektora rolno-spo˝ywczego, zwiàzków
zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz
samorzàdu rolniczego. Poprzez tak szeroki
wachlarz partnerów społecznych Minister ma

mo˝liwoÊç zapoznania si´ z szeregiem problemów i propozycjami rozwiàzaƒ przedstawianymi przez przedstawicieli reprezentujàcych ró˝ne strony i ró˝ne bran˝e. Działanie takiego organu pomocniczego, jakim jest Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie, usprawnia przepływ informacji pomi´dzy
stronà rzàdowà a organizacjami rolniczymi działajàcymi
na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
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Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci. Najwa˝niejszym celem zakładanej przebudowy systemu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci w naszym kraju, jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łaƒcuchu produkcyjnym i ˝ywnoÊciowym, „od pola do stołu”. Dlatego
działajàce obecnie inspekcje zostanà zintegrowane i połàczone w jednà Paƒstwowà Inspekcj´ Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci (PIB˚).
Konsolidacja b´dzie si´ opieraç na zasadzie
równoprawnoÊci zadaƒ, kompetencji oraz

pracowników tworzàcych nowà inspekcj´. Kapitał ludzki
dotychczasowych instytucji b´dzie jednym z głównych atutów PIB˚. Zakłada si´, ˝e konsolidacji b´dà podlegaç
w całoÊci Inspekcja Weterynaryjna, Paƒstwowa Inspekcja
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa oraz Inspekcja JakoÊci
Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych, a tak˝e Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa w cz´Êci,
w jakiej sprawujà nadzór nad bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci.
Nadzór nad inspekcjà b´dzie sprawował minister właÊciwy
do spraw rolnictwa, podobnie jak ma to miejsce w około 1/3paƒstw członkowskich UE.

Trwajà prace nad opracowaniem „Programu rozwoju
głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”.
Jego celem jest wypracowanie, klarownej dla uczestników
rynku, koncepcji długofalowego działania majàcej zapewniç realizacj´ zidentyfikowanych celów umo˝liwiajàcych
rozwój krajowego sektora rolno-˝ywnoÊciowego. Projekt „Programu…” ma tak˝e
na celu usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjaty-

wach oraz kierunkach działaƒ umo˝liwiajàcych rozwój rynków rolnych w Polsce. Program koncentruje si´ na dziewi´ciu rynkach rolnych, tj. rynkach: zbó˝, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu. Aktualnie finalizowane
sà prace nad przedmiotowym programem na poziomie Ministerstwa. Po zakoƒczeniu tych prac, program b´dzie konsultowany ze Êrodowiskiem rolniczym.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjàł decyzj´ o przygotowaniu „Programu odbudowy i zrównowa˝onego rozwoju owczarstwa”. Chów owiec mógłby stanowiç alternatyw´ dla chowu Êwiƒ, tam gdzie zachodzi koniecznoÊç jego wygaszenia w zwiàzku z ASF.
Owce sà niepodatne na ten wirus. Ponadto
w krajach arabskich wyst´puje znaczny popyt
na jagni´ta oraz mi´so baranie, a ceny sà
korzystne. Niewàtpliwym atutem koncepcji

powi´kszenia stada owiec w kraju jest doÊç du˝a iloÊç naturalnych łàk i pastwisk, co predestynuje nasz kraj, w tym
Polsk´ wschodnià, do utrzymywania małych prze˝uwaczy.
Przygotowywany „Program…” b´dzie wskazywał sposoby
i kierunki rozwoju chowu i hodowli owiec uwzgl´dniajàc
kompleksowe podejÊcie do utworzenia pełnego łaƒcucha
produkcyjnego: od stad hodowlanych, poprzez produkcj´,
ubój i przetwórstwo, a˝ do odbiorcy koƒcowego.

Resort rolnictwa przygotował projekt ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec
dostawców produktów spo˝ywczych i rolnych przez przedsi´biorców zajmujàcych si´ obrotem tymi produktami. Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie z łaƒcucha
dostaw ˝ywnoÊci stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez segment handlu, w tym handlu wielkopowierzchniowego. Silniejsza pozycja negocjacyjna b´dàca
po stronie skonsolidowanych, silniejszych ekonomicznie
podmiotów zajmujàcych si´ dystrybucjà
i handlem produktami spo˝ywczymi prowadziła niejednokrotnie do stosowania nieuczciwych praktyk wzgl´dem producentów

˝ywnoÊci, którzy nie dysponowali wystarczajàcymi argumentami, aby na równych warunkach prowadziç negocjacje handlowe.
Projekt ustawy reguluje wzajemne relacje mi´dzy dostawcami artykułów rolnych i spo˝ywczych a handlem, okreÊlajàc te działania, które nale˝à do nieuczciwych praktyk handlowych. Zostało okreÊlone równie˝ post´powanie w sprawie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym
poprzez wskazanie prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, jako organu właÊciwego we wszystkich
sprawach dotyczàcych nieuczciwych praktyk rynkowych
sprzedawców.
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Rolnictwo

Zmiany
w PROW 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza przedstawiç Komisji Europejskiej do koƒca 2016 r. kolejny pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który
w szczególnoÊci uwzgl´dniał b´dzie propozycje zawarte w Pakcie
dla obszarów wiejskich oraz dalsze elementy uproszczeƒ we
wdro˝eniu polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Zmiany w działaniu M04 Inwestycje w Êrodki
trwałe
1 Poddziałanie 4.2 – Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typ operacji Przetwórstwo
i marketing produktów rol-

P

odczas posiedzenia Komitetu
Monitorujàcego
Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 24 czerwca 2016 r., pozytywnie został zaopiniowany kolejny pakiet zmian
o charakterze merytorycznym, technicznym i finansowym.
Najistotniejsze zmiany
PROW 2014-2020
w instrumentach wsparcia
o charakterze merytorycznym
Zmiany w działaniu M03 Systemy jakoÊci
produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych
1 Poddziałanie 3.1 – Wsparcie
na przyst´powanie do systemów jakoÊci, typ operacji Wsparcie dla
nowych uczestników systemów
jakoÊci – zmiana dotyczy wydłu˝enia okresu pomocy z trzech do pi´ciu lat, w trakcie którego uczestnicy
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Maksymalna wysokoÊç pomocy w ramach operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” została podwy˝szona
do 10 mln zł dla jednego beneficjenta

poszczególnych systemów jakoÊci,
b´dà mogli ubiegaç si´ o refundacj´ kosztów ponoszonych z tytułu
uczestnictwa w wybranym systemie
jakoÊci.

nych – zmiana polega na zwi´kszeniu maksymalnej wysokoÊci pomocy w ramach poddziałania
z 3 000 000 zł do 10 000 000 zł
dla jednego beneficjenta.
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Zmiany w działaniu M05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
kl´sk ˝ywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich Êrodków zapobiegawczych
1 Poddziałanie 5.1 – Wsparcie
inwestycji w Êrodki zapobiegawcze,
których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych kl´sk
˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof, typ operacji Inwestycje zapobiegajàce

rób zakaênych zwierzàt) proponuje
si´ umo˝liwiç rozpocz´cie realizacji
operacji i ponoszenie kosztów, które mogà byç kwalifikowalne,
od dnia zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy.
1 Poddziałanie 5.2 – Wsparcie
inwestycji w odtwarzanie gruntów
rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, nieko-

Utworzono nowy, odr´bny obszar wsparcia dla producentów trzody chlewnej w ramach programu bioasekuracji,
znajdujàcych si´ w strefach obj´tych restrykcjami weterynaryjnymi, w zwiàzku z wystàpieniem na terenie kraju
przypadków ASF

zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej – zmiana dotyczy utworzenia nowego, odr´bnego obszaru
wsparcia, dajàcego mo˝liwoÊci
wsparcia inwestycyjnego producentom trzody chlewnej w ramach programu bioasekuracji, znajdujàcych
si´ w strefach obj´tych restrykcjami
weterynaryjnymi, w zwiàzku z wystàpieniem na terenie kraju przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ.
Pomoc b´dzie polegała na refundacji cz´Êci kosztów zakupu i monta˝u ogrodzeƒ lub niecek do dezynfekcji.
Propozycja zmian w działaniu,
dotyczy równie˝ odstàpienia
od ograniczenia, dotyczàcego terminu ponoszenia kosztów tj.
od momentu zawarcia umowy.
Z uwagi na charakter wsparcia (realizowanych najcz´Êciej niezwłocznie po wystàpieniu kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, w tym cho6

rzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof, typ operacji Inwestycje
odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej – propozycja zmiany dotyczy usuni´ciu zapisu, zgodnie
z którym, pomoc mo˝e zostaç przyznana, je˝eli w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalnoÊç rolnicza w zakresie produkcji
roÊlinnej lub zwierz´cej.
Zmiany w działaniu M07 Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Proponuje si´ dokonanie zmian
w zakresie maksymalnej wartoÊci
całkowitego
kwalifikowalnego
kosztu operacji, we wszystkich typach operacji i poddziałaniach –
zamiast limitu maksymalnego kwalifikowalnego kosztu operacji
(1 000 000 euro) proponuje si´
wprowadzenie limitu kosztów całkowitych (a wi´c kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych) na poziomie
dwukrotnoÊci kwoty pomocy ze

Êrodków EFRROW w danym typie
operacji.
W obecnie obowiàzujàcym
PROW 2014-2020 wartoÊç całkowitego kwalifikowalnego kosztu
operacji nie mo˝e przekroczyç 1 000 000 euro. W przypadku PROW 2014-2020 w Polsce,
jednolita dla wszystkich instrumentów wielkoÊç wkładu EFRROW
została ustalona na poziomie
63,63% kosztów kwalifikowalnych
wydatków publicznych. Limit ten,
bioràc pod uwag´ jednolità wielkoÊci wkładu EFRROW oraz maksymalnà wysokoÊç pomocy ze Êrodków EFRROW, w przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” nie pozwala na zawnioskowanie w ramach jednego
wniosku o przyznanie pomocy
o maksymalnà wysokoÊç pomocy,
natomiast w przypadku pozostałych
typów operacji nigdy nie b´dzie on
osiàgni´ty, co stawia pod znakiem
zapytania jego zasadnoÊç. Taka
zmiana pozwoli we wszystkich typach operacji na wykorzystanie pomocy w ramach jednego wniosku
oraz zniweluje ryzyko wystàpienia
efektu deadweight.
Zmiany w działaniu M09 Tworzenie grup
i organizacji producentów
1 Poddziałanie – Tworzenie grup
i organizacji producentów w rolnictwie i leÊnictwie, typ operacji Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leÊnym – proponuje si´ wprowadzenie zmiany, która ma celu zaktualizowanie kompetencji organów,
w zakresie rejestracji oraz nadzoru
nad działalnoÊcià grup producentów rolnych, z właÊciwych ze wzgl´du na siedzib´ grupy marszałków
województw na dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, właÊciwych ze wzgl´du
na siedzib´ grupy.
KoniecznoÊç przeprowadzenia tej
zmiany Programu jest konsekwenBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Rolnictwo

W działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” proponuje si´ wprowadzenie limitu kosztów
całkowitych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) zamiast limitu maksymalnego kwalifikowalnego kosztu operacji
wynoszàcego 1 mln euro

cjà wejÊcia w ˝ycie w dniu 18 grudnia 2015 r. zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1888). W zwiàzku z powy˝szym, konieczne jest dokonanie aktualizacji zapisów Programu w tym
zakresie.
Zmiany w działaniu M16 Współpraca
1 Poddziałanie 16.1 – Wsparcie
tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego
i zrównowa˝onego rolnictwa, typ
operacji Współpraca w ramach
grup EPI:
· zmiana dotyczy opisu działania
w cz´Êci „Beneficjenci” i ma na celu precyzyjne wskazanie, i˝ grup´
operacyjnà na rzecz innowacji tworzà co najmniej dwa ró˝ne podmioty nale˝àce do ró˝nych kategorii
oraz, i˝ przynajmniej jeden z członków grupy, reprezentujàcy jej członków, posiada zdolnoÊç prawnà
do zawierania umów i zaciàgania
zobowiàzaƒ w imieniu grupy operacyjnej,
· proponuje si´ tak˝e wprowadzeBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

nie zmiany wskazujàcej, ˝e członkami grupy mogà byç właÊciciele
lasów, a nie posiadacze lasów,
· propozycja zmiany dotyczy równie˝ opisu działania w cz´Êci dotyczàcej warunków kwalifikowalnoÊci
i polega na wykreÊleniu zapisu mówiàcego o posiadaniu przez grup´
operacyjnà formy organizacyjno-prawnej umo˝liwiajàcej zawieranie
umów i zaciàganie zobowiàzaƒ,
· ponadto, w opisie typu operacji
realizowanych w ramach działania,
proponuje si´ usuni´cie stwierdzenia, ˝e w ramach działania „Współpraca” wspiera si´ tworzenie grup
operacyjnych na rzecz innowacji,
· konsekwentnie w opisie kosztów
kwalifikowalnych, usuni´ta zostanie
pozycja dotyczàca kosztów zwiàzanych z aktywizacjà potencjalnych
partnerów grupy operacyjnej
(członków grupy operacyjnej).
Ponadto w zwiàzku z uwagami
zgłaszanymi przez rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnoÊrodowiskowych, MRiRW przedło˝yło
pod obrady Komitetu Monitorujàcego PROW 2014-2020 szereg
zmian w zakresie poprawy warunków realizacji, dostosowania
do przepisów Unii Europejskiej
i przede wszystkim uproszczenia
Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo
ekologiczne PROW 2014-2020.

Zmiany w działaniu M10 Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne
1 Poddziałanie 10.2 – Wsparcie
dla ochrony oraz zrównowa˝onego
u˝ytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie – proponuje si´ podwy˝szenie stawki płatnoÊci
do koni w wariancie 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni:
· konie małopolskie i wielkopolskie – 1900 zł/szt./rok,
· konie pozostałych ras – 1700
zł/szt./rok.
Podniesienie i zró˝nicowanie
stawki płatnoÊci dla koni obj´tych
wsparciem w ramach operacji dotyczàcej zachowania lokalnych ras
koni, wynika z wprowadzenia i planowania do wprowadzenia dla koni zimnokrwistych i koni prymitywnych prób u˝ytkowych, z czym wià˝à si´ dodatkowe koszty po stronie
hodowców. Dodatkowo, w przypadku koni małopolskich i wielkopolskich, od poczàtku trwania programów ochrony zasobów genetycznych tych koni, wielkoÊci populacji obj´te ochronà utrzymujà si´
na niskim poziomie, co stanowi zagro˝enie dla zachowania tych ras.
1 Zmiana dotyczy rozszerzenia
obszaru wdra˝ania pakietu 2.
Ochrona gleb i wód na cały kraj,
ze wzgl´du na projektowane zmiany ustawy Prawo wodne.
W przypadku pakietu 2. Ochrona gleb i wód obszar jego wdra˝ania ograniczony jest obecnie
do ok. 19,2% u˝ytków rolnych
w kraju tj. do:
· obszarów szczególnie zagro˝onych erozjà wodnà (ok. 8,2% UR),
· obszarów problemowych o niskiej
zawartoÊci
próchnicy
(ok. 3,6% UR),
· obszarów OSN (7,4% UR).
Przepisy nowej ustawy Prawo
wodne przewidujà natomiast obj´cie obszarem OSN całej Polski.
7
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Stawka płatnoÊci dla koni obj´tych wsparciem w ramach operacji dot. zachowania lokalnych ras koni ma zostaç
podniesiona i zró˝nicowana

Na obszarze całego kraju b´dzie
wdra˝any program działaƒ majàcy
na celu zapobieganie lub ograniczanie odpływu azotanów ze êródeł
rolniczych, który do tej pory był
wdra˝any tylko na wyznaczonych
obszarach OSN. Dlatego te˝ zasi´g
realizacji pakietu 2. Ochrona gleb
i wód proponuje si´ rozszerzyç
na cały kraj.
Zmiany w działaniu M11 Rolnictwo ekologiczne
1 Poddziałanie 11.1 – PłatnoÊç
na rzecz konwersji na ekologiczne
praktyki i metody w rolnictwie oraz
poddziałanie 11.2 – PłatnoÊç
na rzecz utrzymania ekologicznych
praktyk i metod w rolnictwie – zaproponowano, aby płatnoÊç ekologiczna mogła byç przyznana równie˝ do drzew owocowych, które
nie sà jeszcze w okresie owocowania oraz do krzewów nieowocujàcych, jednak˝e z zachowaniem pozostałych wymogów co do jakoÊci
i iloÊci tych nasadzeƒ, tj. wymogów
dotyczàcych ukorzenienia, spełnienia Êrednicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
oraz minimalnej obsady.
Obecnie płatnoÊç ekologiczna przyznawana jest jedynie w przypadku uprawy drzew owocowych
8

w okresie owocowania lub krzewów owocujàcych. Oznacza to, ˝e
rolnicy nie mogà otrzymaç płatnoÊci ekologicznej do nowych nasa-

na jedynie do drzew w okresie
owocowania i krzewów owocujàcych mo˝e byç te˝ utrudnieniem
w przypadku pora˝enia plantacji
chorobami i koniecznoÊci likwidacji
dotychczasowej plantacji w celu
dokonania nowych nasadzeƒ.
Dzi´ki odstàpieniu od ww. wymogu, rolnik b´dzie mógł otrzymaç
płatnoÊç do plantacji sadowniczych
tak˝e w roku rozpocz´cia zobowiàzania ekologicznego to˝samym
z rokiem nasadzenia nowymi sadzonkami pomimo, ˝e plantacje te
nie sà jeszcze owocujàce.
Proponowana zmiana wychodzi
zatem naprzeciw postulatom rolników, organizacji ekologicznych
oraz jest jednym z postanowieƒ
Grupy Roboczej ds. Ârodowiska
i Klimatu przy Komitecie Monitorujàcym PROW 2014-2020.

Zaproponowano, aby płatnoÊç ekologiczna mogła byç przyznana równie˝ do drzew owocowych, które nie sà jeszcze
w okresie owocowania

dzeƒ drzew lub krzewów, pomimo
i˝ np. spełniajà wymogi dotyczàce
m.in. jakoÊci materiału siewnego
roÊlin sadowniczych i minimalnej
liczby drzew/krzewów na hektar,
a koszty utrzymania takich plantacji
w pierwszych dwóch latach sà najwy˝sze ze wzgl´du na koszty piel´gnacji i jednoczeÊnie brak plonu,
który zrekompensowałby przynajmniej w cz´Êci powy˝sze koszty.
PłatnoÊç ekologiczna przyznawa-

27 kwietnia 2016 r. nastàpiło
Decyzjà Wykonawczà KE, zatwierdzenie pierwszej modyfikacji PROW
2014-2020. Natomiast proponowane zmiany do Programu (druga
modyfikacja), KE mo˝e zatwierdziç
nie wczeÊniej ni˝ w 2017 roku, ze
wzgl´du na dopuszczalnà w danym
roku liczb´ zmian Programu.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/Photogenica
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Wytworzone bez GMO
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Minister Rolnictwa podjàł kroki w celu wprowadzenia w Polsce systemu znakowania ˝ywnoÊci wolnej od GMO. Celem tego działania jest
umo˝liwienie konsumentom wyboru produktów, które odpowiadajà ich preferencjom i wymaganiom.

J

est to uzasadnione w Êwietle
wàtpliwoÊci, co do długofalowego wpływu genetycznych modyfikacji na zdrowie ludzi. Skutkiem
tych właÊnie obaw jest deklarowana przez społeczeƒstwo polskie niech´ç do GMO. Przyj´cie tych rozwiàzaƒ pozwoli na wzbogacenie
rynku o kategori´ produktów oznakowanych jako wolne od GMO lub
jako wyprodukowane bez u˝ycia
GMO. Produkty, które wejdà
do systemu znakowania, to przede
wszystkim surowce roÊlinne, w tym
do produkcji pasz oraz produkty
pochodzenia zwierz´cego: mi´so,
mleko, jaja, sery.
Takie znakowanie to dla konsumentów nie tylko pewnoÊç, ˝e nabywany produkt sam w sobie nie
zawiera GMO. W przypadku produktów pochodzenia zwierz´cego
to równie˝ pewnoÊç, ˝e zwierz´ta
od których pochodzà jaja, mi´so,

mleko czy ich przetwory nie były
karmione paszami zawierajàcymi
GMO. Zwi´kszenie popytu na takie
produkty wpłynie jednoczeÊnie
na wzrost wykorzystania rodzimych
êródeł białka roÊlinnego m.in. roÊlin stràczkowych i rzepaku, czyli
wzrost udziału w produkcji pasz surowców wyprodukowanych w kraju
i wolnych od GMO. Surowce z krajowych upraw b´dà stopniowo zast´powaç obecnie masowo importowanà i stosowanà w przemyÊle
paszowym Êrut´ sojowà otrzymywanà z nasion soi GMO. Niezale˝nie
od niech´ci społeczeƒstwa do stosowania GMO w ˝ywnoÊci, ograniczenie importu surowca z dalekich
zakàtków Êwiata (Brazylia), a w jego miejsce zastosowanie surowców
produkowanych przez polskich
rolników ma ogromne znaczenie ekonomiczne dla
krajowej gospodarki. Sta-

nowi jednoczeÊnie zabezpieczenie
Polski na wypadek nieprzewidzianych zawirowaƒ globalnego rynku
produktów ˝ywnoÊciowych.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e takie systemy znakowania z powodzeniem
sprawdzajà si´ od wielu lat w krajach takich jak Niemcy, Austria,
Francja i Słowenia. Od roku 2016
system znakowania ˝ywnoÊci wolnej od GMO wprowadzony został
na W´grzech.
Podobnie jak w wi´kszoÊci tych
krajów, w polskim projekcie ustawy
proponuje si´, aby za zapewnienie
standardów wytwarzania produktów oznakowanych jako „wolne
od GMO” był odpowiedzialny producent, opierajàc si´ na samokontroli oraz kontroli dostawców i przetwórców bioràcych udział w procesie wytwarzania produktu koƒcowego. Nadzór nad produkcjà „wolnà
od GMO” b´dzie sprawowaç nowa
Inspekcja Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci. Planowane wejÊcie w ˝ycie
ustawy to poczàtek roku 2018 r.
Departament Hodowli
i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia

Do systemu znakowania wejdà surowce roÊlinne
oraz produkty pochodzenia zwierz´cego: mi´so, mleko, jaja i sery
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Realizacja
niektórych zadaƒ ARiMR

W

opracowanym projekcie
ustawy zmieniajàcej ustaw´ z dnia 9 maja 2008 r.
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1438, z 2015 r. poz. 308 i 349
oraz z 2016 r. poz. 50) wprowadza
si´ zmiany, które majà na celu:
1 ujednolicenie zasad szacowania
szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
przez komisje powołane przez wojewodów;
1 stworzenie mo˝liwoÊci prawnych
kierownikowi biura powiatowego
lub dyrektorowi oddziału regionalnego, w którym wystàpiła kumulacja
okreÊlonego rodzaju zadaƒ, skorzystania z pomocy pracowników zatrudnionych w innym biurze powiatowym lub oddziale regionalnym,
które realizuje analogiczne zadania
i które jednoczeÊnie w danym momencie mogà wesprzeç inne biura
lub oddziały w realizacji zadaƒ;
1 podwy˝szenie z 15 tys. zł do 40
tys. zł kwoty, powy˝ej której do umorzenia wierzytelnoÊci wymagana jest
zgoda Ministra Finansów;
1 umo˝liwienie Prezesowi ARiMR
umarzania wierzytelnoÊci z urz´du
w przypadku, gdy nie odzyskano
wierzytelnoÊci w wyniku przeprowadzonego post´powania likwidacyjnego albo upadłoÊciowego, a tak˝e
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e w post´powaniu egzekucyjnym nie uzyska si´ kwoty wy˝szej
od kosztów dochodzenia i egzekucji
wierzytelnoÊci ARiMR, lub post´powanie egzekucyjne okazało si´ nieskuteczne;
1 jednoznaczne uregulowanie
sposobu dochodzenia kwot niena10

le˝nie lub nadmiernie pobranych
płatnoÊci przez spółk´ lub wspólników spółki cywilnej, która została
rozwiàzana;
1 stworzenie mo˝liwoÊci odzyskania nale˝noÊci uj´tych w ksi´dze
dłu˝ników w zakresie Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz bud˝etu krajowego przez
przerwanie biegu terminu przedawnienia do dnia zakoƒczenia post´powania egzekucyjnego;
1 stworzenie podstaw prawnych
umo˝liwiajàcych dokonywanie potràceƒ nale˝noÊci pozostajàcych
do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
Sekcja Orientacji i Sekcja Gwarancji
oraz z Instrumentu Finansowego
Wspierania Rybołówstwa (FIFG),
z krajowych Êrodków publicznych
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG), Europejskiego
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rybackiego lub
Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego;
1 zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty
umorzonych wierzytelnoÊci, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9
maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W celu realizacji wniosków zwiàzków i organizacji rolniczych o ujednolicenie zasad szacowania szkód
poprzez m.in. opracowanie obowiàzujàcego w całym kraju formularza
oszacowania szkód, w zmianie do

ustawy zaproponowano przepis, ˝e
formularz protokołu oszacowania
szkód opracowuje i udost´pnia minister właÊciwy do spraw rozwoju
wsi.
Biura powiatowe ARiMR równolegle
obsługujà ró˝ne schematy pomocowe, tj. płatnoÊci w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego, 7 schematów pomocowych regulowanych
ustawà z dnia 20 lutego 2015 r.
o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, programy pomocowe wynikajàce z sytuacji na rynku rolnym. W poszczególnych biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR wyst´puje
ró˝na liczba i zło˝onoÊç spraw obsługiwanych w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, koƒczàcych si´, co do zasady, wydaniem przez właÊciwego kierownika
biura powiatowego albo dyrektora
oddziału regionalnego decyzji
w sprawie o przyznanie płatnoÊci/pomocy. W celu płynnej realizacji zadaƒ zaproponowano, aby sku-

Warszawska siedziba centrali ARiMR
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mulowane zadania w poszczególnych biurach powiatowych i oddziałach regionalnych były realizowane
w chwilowo mniej obcià˝onych biurach lub oddziałach, na podstawie
odr´bnych upowa˝nieƒ. Proponowana zmiana umo˝liwi optymalizacj´ wykorzystania zasobów kadrowych ARiMR, a poprzez to zapewni
popraw´ efektywnoÊci realizacji zadaƒ przez Agencj´ na poziomie biur
powiatowych i oddziałów regionalnych bez koniecznoÊci anga˝owania
dodatkowych Êrodków finansowych.
Zasadniczym znaczeniem dla wprowadzenia tej zmiany jest równie˝
umo˝liwienie sprawniejszej i szybszej
obsługi wniosków rozpatrywanych
przez kierowników biur powiatowych
i dyrektorów oddziałów regionalnych oraz umo˝liwienie zakoƒczenia
ich obsługi w podobnym terminie
na terenie całego kraju.
Kwota 15 tys. zł, powy˝ej której
do umorzenia wierzytelnoÊci wymagana jest zgoda Ministra Finansów
została ustalona w 2003 r. i dotychczas nie była waloryzowana.
Przeprowadzona analiza spraw
dotyczàcych dłu˝ników zarejestrowanych w ksi´dze dłu˝ników wskazuje, ˝e pomimo wyczerpania wszelkich przewidzianych prawem mo˝liwoÊci dochodzenia wierzytelnoÊci
ARiMR oraz posiadania dokumentacji potwierdzajàcej wyst´powanie
przesłanek ustawowych do umorzenia tych wierzytelnoÊci, brak wniosku
dłu˝nika o umorzenie wierzytelnoÊci
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uniemo˝liwia prowadzenie dalszego
post´powania w sprawie. Najcz´Êciej dotyczy to spraw, w których zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
˝e w post´powaniu egzekucyjnym
nie uzyska si´ kwoty wy˝szej od kosztów dochodzenia egzekucji wierzytelnoÊci ARiMR lub post´powanie
egzekucyjne okazało si´ bezskuteczne. Brak zło˝enia wniosku o umorzenie wierzytelnoÊci ze strony dłu˝ników, pomimo wielokrotnego kierowania do nich pism, zawierajàcych informacje o przesłankach, warunkach, trybie oraz formie, w jakiej
nale˝y zło˝yç wniosek o umorzenie
wierzytelnoÊci, nie pozwala na uruchomienie przez Agencj´ procedury
zwiàzanej z rozpatrzeniem wniosku
i ewentualnym umorzeniem wierzytelnoÊci. W praktyce powoduje to,
˝e wysokoÊç wykazanego w rejestrach ARiMR zadłu˝enia sukcesywnie zwi´ksza si´ o kwot´ naliczanych
odsetek od niespłacanego zadłu˝enia. Zaproponowano zatem, aby
w takich sytuacjach Prezes ARiMR
był upowa˝niony do umarzania wierzytelnoÊci bez wniosku dłu˝nika.
Z kolei zwi´kszenie mo˝liwoÊci odzyskania nale˝noÊci uj´tych w ksi´dze dłu˝ników w zakresie Êrodków
pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz bud˝etu krajowego ma
zapewniç mo˝liwoÊç przerwania biegu terminu przedawnienia. Termin
ten zostaje przerwany wskutek zastosowania Êrodka egzekucyjnego,
o którym podatnik został poinformowany, poza przypadkami okreÊlonymi w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej, tak˝e na skutek dor´czonego
dłu˝nikowi upomnienia.
Nast´pna proponowana zmiana w ustawie dotyczy stworzenia
podstawy prawnej do dokonywania
potràceƒ nale˝noÊci pozostajàcych
do odzyskania z funduszy strukturalnych współfinansowanych ze Êrodków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)
oraz z Instrumentu Finansowego

Wspierania Rybołówstwa (FIFG)
z krajowych Êrodków publicznych
przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW).
W latach 2004-2006 instrumenty
polityki strukturalnej UE były realizowane w ramach Narodowego Planu
Rozwoju, obejmujàcego Sektorowy
Program Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ˚ywnoÊciowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich 2004-2006” oraz „Sektorowego Programu Operacyjnego
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006”.
ARiMR, jako instytucja wdra˝ajàca
powy˝sze programy, jako wierzyciel,
ma obowiàzek dochodzenia nale˝noÊci z tytułu Êrodków wypłaconych
w ramach tych programów wraz
z odsetkami. Ponadto ARiMR, jako
instytucja płatnicza, zagwarantowała, aby koƒcowi beneficjenci otrzymali płatnoÊç z funduszy w mo˝liwie
najszybszym czasie i w pełnej wysokoÊci. W ramach ww. programów
nie dokonywano ˝adnych potràceƒ,
wstrzymaƒ płatnoÊci lub innych specyficznych obcià˝eƒ, które mogłyby
obni˝yç powy˝sze kwoty wypłacane
beneficjentom. Przepisy Unii Europejskiej wskazujà na koniecznoÊç
odzyskiwania Êrodków z nale˝ytà
starannoÊcià oraz zapewniania poboru dochodów Unii Europejskiej
i ochron´ jej praw.
W zmianach do ustawy zaproponowano równie˝, aby kwoty wierzytelnoÊci umorzone przez ARiMR były
zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Nowe przepisy wejdà w ˝ycie 14
dni od dnia ogłoszenia ustawy
w Dzienniku Ustaw.
Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cie: archiwum ARiMR
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Zmiany w systemie
doradztwa rolniczego
Sejm RP uchwalił w czerwcu br. ustaw´ o nowelizacji ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego. Celem nowelizacji jest przeniesienie podległoÊci wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego (ODR) z zarzàdów województw do ministra właÊciwego
do spraw rozwoju wsi. W zwiàzku ze zmianà podległoÊci i nadzoru zmianie ulega status prawny tych jednostek, które z samorzàdowych wojewódzkich osób prawnych stajà si´ paƒstwowymi
jednostkami organizacyjnymi posiadajàcymi osobowoÊç prawnà.

rozwoju wsi nowych Społecznych
Rad Doradztwa Rolniczego.
Pomimo przeniesienia podległoÊci, samorzàd wojewódzki, poprzez
udział przedstawicieli w pracach Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego b´dzie miał wpływ na działalnoÊç
ODR-u, w tym na realizacj´ jego
programu działalnoÊci. Zgodnie

M

inister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi b´dzie nadawał statuty, powoływał dyrektorów
według jednolitych kryteriów odnoÊnie do osób pełniàcych to stanowisko oraz powoływał członków Rad
Społecznych Doradztwa Rolniczego
działajàcych przy wojewódzkich
oÊrodkach doradztwa rolniczego.
Zmiana organu sprawujàcego nadzór pozwoli na ujednolicenie sposobów działania, poniewa˝ Minister
b´dzie zatwierdzał roczne programy
działalnoÊci, plany finansowe oraz
sprawozdania z ich realizacji. Dotychczas Minister przekazywał,
na podstawie umowy, Êrodki finansowe – dotacj´ celowà z bud˝etu
paƒstwa na realizacj´ zadaƒ ustawowych, w tym na wynagrodzenia
dla pracowników i utrzymanie
ODR-ów. Obecnie mo˝liwe b´dzie
zapewnienie efektywniejszego wykorzystania dotacji celowej poprzez
zapewnienie spójnoÊci pomi´dzy realizowanymi zadaniami oÊrodków
a priorytetami i wyzwaniami dla rolnictwa i obszarów wiejskich, okreÊlonymi przez UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dokumentach programowych.
Zmianie ulegnie skład Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego
12

W czerwcu br. ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego została znowelizowana

działajàcych przy wojewódzkich
oÊrodkach doradztwa rolniczego – zwi´ksza si´ liczba członków
z 11 do 12, poniewa˝ dodatkowo
w skład Rady wejdzie przedstawiciel
ministra właÊciwego do spraw rozwoju wsi. Dotychczas Minister nie
miał swojego przedstawiciela w Radach, działajàcych przy wojewódzkich oÊrodkach doradztwa rolniczego. Kadencje Rad trwajàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie projektowanej ustawy, upływajà w dniu poprzedzajàcym dzieƒ powołania nowych Rad.
Znowelizowana ustawa wyznacza
termin 60 dniowy od dnia wejÊcia
w ˝ycie jej przepisów na powołanie
przez ministra właÊciwego do spraw

z przepisami ustawy, zadania ODRów realizowane powinny byç we
współpracy z jednostkami samorzàdu terytorialnego, z uwzgl´dnieniem
kierunków rozwoju wyznaczonych
w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, ustalanych przez właÊciwe
organy samorzàdu terytorialnego.
ODR-y nadal b´dà mogły otrzymywaç dotacje podmiotowe z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego na wykonywanie zadaƒ z zakresu doradztwa rolniczego.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: fotolia
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Zredukujemy
deficyt białka w paszach
Zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ˝ywieniu zwierzàt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u˝ytku
paszowego b´dzie obowiàzywał od 1 stycznia 2021 r.

U

stawà z dnia 22 lipca 2006 r.
o paszach (Dz. U. 2014,
poz. 398) wprowadzony został
zakaz wytwarzania, wprowadzania
do obrotu i stosowania w ˝ywieniu
zwierzàt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u˝ytku paszowego (art. 15
ust. 1 pkt 4). Zgodnie z art. 65 tej
ustawy zakaz ten miał wejÊç w ˝ycie
po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r.
Termin jego wejÊcia w ˝ycie był trzy
razy odraczany w czasie. Po raz
pierwszy do 2008 r., nast´pnie
do 2013 r., a kolejnà zmian´ terminu wejÊcia w ˝ycie wprowadzono
ustawà z dnia 13 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o paszach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1007), gdzie zgodnie
z jej art. 65 zakaz wytwarzania,
wprowadzania do obrotu i stosowania w ˝ywieniu zwierzàt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u˝ytku paszowego b´dzie obowiàzywał
od dnia 1 stycznia 2017 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu
w dniu 12 lipca 2016 r. przyj´ła
projekt ustawy o zmianie ustawy
o paszach. Nowelizowana ustawa
ma na celu zmian´ przepisu art. 65
w zakresie terminu wejÊcia w ˝ycie
zakazu wytwarzania, wprowadzania
do obrotu i stosowania w ˝ywieniu
zwierzàt pasz genetycznie zmodyfiBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

kowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u˝ytku paszowego.
Zgodnie z tym projektem przedmiotowy zakaz b´dzie obowiàzywał
od 1 stycznia 2021 r.
Polityka Rzàdu RP wobec zagadnienia GMO w paszach jest zgodna z Ramowym Stanowiskiem Rzàdu RP z dnia 18 listopada 2008 r.,
na podstawie którego Rzàd RP dà-

W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach UE, wyst´puje deficyt
białka paszowego, który uzupełniany jest importem Êruty sojowej,
głównie z Argentyny, Paragwaju,
Brazylii i USA. Obecnie Polska nie
ma realnych mo˝liwoÊci całkowitego
zastàpienia Êruty sojowej innymi alternatywnymi produktami białkowymi pochodzenia krajowego, a jej
substytucja jest mocno ograniczona czynnikami uprawowymi i ˝ywieniowymi.
Celem nadrz´dnym dla Rzàdu jest
opracowanie i wdro˝enie rozwiàzaƒ
systemowych umo˝liwiajàcych stopniowe odchodzenie od stosowania

Na 1 stycznia 2021 r. został przesuni´ty zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ˝ywieniu zwierzàt
pasz genetycznie zmodyfikowanych

˝y do tego, by Polska pozostała
krajem wolnym od GMO. JednoczeÊnie majàc na wzgl´dzie obowiàzki wynikajàce z członkowstwa
Polski w Unii Europejskiej deklarujemy przestrzeganie obowiàzujàcego prawa UE w tym zakresie.

w ˝ywieniu zwierzàt pasz pochodzàcych z roÊlin genetycznie modyfikowanych i zast´powanie ich paszami
pochodzàcymi z upraw roÊlin białkowych krajowego pochodzenia.
Działania, które zostały podj´te
i b´dà kontynuowane w celu zwi´k13
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W ramach wieloletniego programu „Zwi´kszenie wykorzystania krajowego białka paszowego…” prowadzone sà
badania genetyczne wspomagajàce hodowl´ rodzimych odmian roÊlin stràczkowych: grochu, bobiku, soi…

szenia bezpieczeƒstwa białkowego
to:
1 Program restytucji produkcji gatunków rodzimych roÊlin stràczkowych w celu cz´Êciowego zastàpienia importowanej Êruty sojowej podj´ty przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi od roku 2010.
1 Wieloletni program badawczo-wdro˝eniowy Ulepszanie krajowych
êródeł białka roÊlinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania
w paszach zakoƒczony w 2015 r.,
którego wyniki sà przedmiotem
wdra˝ania.
1 Program wieloletni pt. Zwi´kszenie wykorzystania krajowego białka
paszowego dla produkcji wysokiej
jakoÊci produktów zwierz´cych
w warunkach zrównowa˝onego rozwoju na lata 2016-2020, w którym
b´dà w dalszym ciàgu realizowane
badania genetyczne wspomagajàce
hodowl´ rodzimych odmian roÊlin
stràczkowych, badania agrotechniczne i ˝ywieniowe, badania
nad doskonaleniem rynkowego systemu obrotu rodzimymi roÊlinami
białkowymi, oraz badania nad
zwi´kszeniem potencjału trwałych
u˝ytków
zielonych.
Gatunki,
nad którymi b´dà prowadzone badania to: groch, łubiny: biały, ˝ółty
i wàskolistny, bobik oraz krajowe
odmiany soi. Soja nie była obj´ta
programem wieloletnim realizowa14

nym w latach 2011-2015 Ulepszanie krajowych êródeł białka roÊlinnego, ich produkcji, systemu obrotu
i wykorzystania w paszach.
Program wieloletni na lata 20162020 ma celu zaproponowanie rozwiàzaƒ, które b´dà mogły pomóc
w rozwiàzaniu zidentyfikowanych

łami paszowymi innymi ni˝ genetycznie modyfikowana Êruta sojowa
w aspekcie skutków ekonomicznych,
organizacyjnych i produkcyjnych
w Polsce, w Êwietle mo˝liwoÊci wprowadzenia zakazu GMO.
1 Skarmianie krzy˝owe màczek
mi´sno-kostnych pod warunkiem
zmian legislacyjnych w prawie Unii
Europejskiej umo˝liwiajàcych ich
stosowanie w ˝ywieniu zwierzàt.
1 Umo˝liwienie stosowania w ˝ywieniu zwierzàt tzw. białka z owadów, pod warunkiem wpisania
do katalogu materiałów paszowych
tego białka jako materiał paszowy.
1 Wykorzystanie Êruty rzepakowej,
która obecnie nie jest w pełni wykorzystywana przez krajowych przetwórców.
1 Analiz´ wyników programu hodowlanego dot. roÊlin stràczkowych
i soi niezmodyfikowanej genetycznie.

… oraz łubinu ˝ółtego, białego i wàskolistnego

w programie wieloletnim 20112015 krytycznych elementów, hamujàcych rozwój rynku roÊlin białkowych w Polsce.
1 Analiza opracowanych przez
Paƒstwowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej – Paƒstwowy Instytut Badawczy
ekspertyz w zakresie mo˝liwoÊci stosowania alternatywnego ˝ywienia
zwierzàt wysokobiałkowymi materia-

1 Weryfikacja zasad udzielania
wsparcia w ramach instrumentów
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników i Restrukturyzacja małych gospodarstw.
1 Uruchomienie działania Współpraca obj´tego PROW 2014-2020.
Departament Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cia: fotolia
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Dla dzieci rolników
Ubezpieczenia od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków

K

a˝dego roku słyszy si´ o wypadkach w gospodarstwach
rolnych. Cz´sto sà to wypadki z udziałem dzieci. Pomimo transformacji polskiego rolnictwa, w wyniku której rolnicy w znacznej mierze odeszli od r´cznego wykonywania prac polowych na rzecz nowoczesnego, bardziej bezpiecznego
i specjalistycznego sprz´tu, nie wyeliminowało to w pełni nieszcz´Êliwych wypadków w gospodarstwach
rolnych.
Wychodzàc naprzeciw tym problemom, na wniosek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystàpił
do Rady Nadzorczej Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o umo˝liwienie ubezpieczenia od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków dzieci
rolników.
22 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników podj´ła uchwał´ w sprawie zawarcia umowy Ubezpieczenia

od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków, w której ubezpieczonymi
b´dà dzieci w wieku do dnia ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, pozostajàce

mowaç swoim zasi´giem cały
Êwiat.
Obecnie trwajà prace zwiàzane
z post´powaniem o udzielenie za-

Ubezpieczone od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków b´dà dzieci do dnia ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, pozostajàce we
wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest obj´te w
pełnym zakresie ubezpieczeniem w KRUS

we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest ubezpieczone
w pełnym zakresie w KRUS. Ochrona ubezpieczeniowa b´dzie obowiàzywaç przez całà dob´ i obej-

mówienia publicznego na opisywane ubezpieczenie.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: M. Niesłony

Rozwój sieci resortowych
szkół rolniczych

M

inister rolnictwa i rozwoju
wsi Krzysztof Jurgiel
w obecnoÊci podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego,
nadzorujàcego tworzenie i prowadzenie resortowych szkół rolni-
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czych, podpisał 13 czerwca 2016 r.
Porozumienie w sprawie przej´cia
szkół rolniczych wchodzàcych
w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcàcych
w Swaro˝ynie oraz 1 lipca 2016 r.

Porozumienie w sprawie przej´cia
szkół rolniczych wchodzàcych
w skład Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w ˚arnowcu. Podpisy zło˝yli tak˝e
odpowiednio Starosta i Wicestaro15
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sta Tczewski oraz Starosta i Wicestarosta Zawierciaƒski. Oznacza
to, ˝e od 1 stycznia 2017 r. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie si´
organem prowadzàcym i sprawujàcym nadzór pedagogiczny nad

ustawicznego oraz nad Krajowym
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER) – jedynà w Polsce publicznà placówkà doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych,
którzy nauczajà w szkołach rolni-

Minister Krzysztof Jurgiel oraz Starosta i Wicestarosta Tczewski podpisujà dokumenty przej´cia szkół w Swaro˝ynie

przej´tymi szkołami rolniczymi
w Swaro˝ynie (woj. pomorskie)
i w ˚arnowcu (woj. Êlàskie).
Podpisanie Porozumieƒ stanowi
realizacj´ zadaƒ w zakresie edukacji i wiedzy na obszarach wiejskich,
zaplanowanych w Programie działaƒ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019, dotyczàcych mi´dzy innymi kontynuacji
procesu przejmowania szkół, które
zachowały tzw. „czystoÊç kształcenia rolniczego”.
Zawarte Porozumienia to tak˝e
odpowiedê na zgłoszonà w bie˝àcym roku propozycj´ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierowanà
do Starostów i Prezydentów Miast,
odnoÊnie przej´cia szkół.
Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem prowadzàcym oraz sprawujàcym nadzór pedagogiczny nad 45 zespołami szkół
centrami kształcenia rolniczego
na terenie całego kraju (poza województwem pomorskim), w skład
których wchodzà centra kształcenia
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czych. Włàczenie do sieci istniejàcych szkół resortowych pierwszej
resortowej szkoły rolniczej na terenie województwa pomorskiego

Wszystkie resortowe szkoły rolnicze, w tym nowo przej´te, oraz
KCER w Brwinowie biorà aktywny
udział w procesie przygotowania
kadr na potrzeby sektora rolno-spo˝ywczego, a tak˝e w systemie
zintegrowanej edukacji i wdra˝ania
nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiàzaƒ w rolnictwie.
W procesie tym biorà udział tak˝e
instytuty badawcze, uczelnie rolnicze, oÊrodki doradztwa rolniczego,
a tak˝e inne podmioty pracujàce
na rzecz edukacji rolniczej. Szkoły
rolnicze odgrywajà szczególnà rol´
w realizacji strategii zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich,
powinny one łàczyç wiedz´ z praktykà zawodowà, kreowaç procesy
innowacji gospodarczych i wpływaç
na zmiany społeczne, słu˝yç podnoszeniu poziomu i zwi´kszeniu
konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa. Powinny równie˝ odpowiadaç
na aktualne potrzeby gospodarcze,
a tak˝e kształtowaç postawy obywatelskie, podtrzymywaç tradycje
i kultur´ wsi polskiej oraz prezentowaç jej dorobek. Jako wzorcowe

Dokumenty przej´cia szkół w ˚arnowcu zostały podpisane przez ministra Krzysztofa Jurgiela oraz Starost´ i Wicestarost´ Zawierciaƒskiego

(w Swaro˝ynie) oraz przej´cie szkoły
w województwie Êlàskim (w ˚arnowcu), stanowi uzupełnienie ogólnokrajowej sieci resortowych szkół
rolniczych.

oÊrodki, resortowe szkoły rolnicze
mogà wskazywaç drog´ rozwoju
kształcenia rolniczego innym szkołom i placówkom oÊwiatowym
w kraju.
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Warto zaznaczyç, ˝e od kilku lat
roÊnie zainteresowanie młodzie˝y
szkołami i zawodami rolniczymi.
W celu wzmocnienia rangi kształcenia rolniczego w procesie rozwoju rolnictwa i wsi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje w latach 2015-2019 rozszerzenie sieci
resortowych szkół rolniczych o kolejne jednostki.
Przepisy ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2156, z póên.
zm.) okreÊlajà, ˝e minister właÊciwy
do spraw rolnictwa mo˝e zakładaç
i prowadziç:
1 publiczne szkoły rolnicze oraz
placówki o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym oraz
1 publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczajà w szkołach rolniczych (art. 5 ust. 3d).
Prowadzenie publicznych szkół
rolniczych i placówek rolniczych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym mo˝e byç przekazywane w drodze porozumienia zawieranego pomi´dzy ministrem
do spraw rolnictwa a jednostkà samorzàdu terytorialnego (art. 5
ust. 5e i 5f ww. ustawy). Przej´cie
prowadzenia szkół rolniczych mo˝e
nastàpiç na mocy podpisanego
porozumienia pomi´dzy Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi a samorzàdem powiatowym. W porozumieniu, strony okreÊlajà sposób,
warunki oraz termin przekazania
szkoły z uwzgl´dnieniem mienia
b´dàcego we władaniu szkoły,
a tak˝e zasady finansowania.
Przed podpisaniem porozumienia
samorzàd powiatowy powinien wyraziç zgod´ na przekazanie szkoły
wraz z mieniem b´dàcym w jej
trwałym zarzàdzie, w formie
uchwały Rady Powiatu. TreÊç
uchwały powinna wskazywaç typy
szkół planowanych do przekazania
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, z okreÊleniem zawodów, w jaBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

kich realizowane jest kształcenie.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
mo˝e byç organem prowadzàcym
wyłàcznie dla szkół kształcàcych
w zawodach, dla których właÊciwym jest minister do spraw rolnic-

ba uregulowania zmian organizacyjnych wynika równie˝ z tego, ˝e
faktyczne przej´cie prowadzenia
szkół rolniczych mo˝e nastàpiç jedynie z poczàtkiem roku bud˝etowego (kalendarzowego), co ÊciÊle

Krajowa sieç resortowych szkół rolniczych

twa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
zgodnie z klasyfikacjà zawodów
szkolnictwa zawodowego. W zwiàzku z powy˝szym, je˝eli w zespole
szkół funkcjonujà szkoły inne ni˝
kształcàce w zawodach rolniczych,
muszà byç one wyłàczone z zespołu. Dla szkół nierolniczych organem prowadzàcym nadal pozostaje starostwo powiatowe. W przypadku prowadzenia przez jednà
szkoł´ (np. technikum) kształcenia
w kilku zawodach, z których cz´Êç
to zawody rolnicze a cz´Êç nierolnicze, organ prowadzàcy szkoł´,
przed zawarciem porozumienia
o przekazaniu prowadzenia szkoły
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, powinien dokonaç przekształcenia tej szkoły w drodze art. 59
ustawy o systemie oÊwiaty. Potrze-

wià˝e si´ z koniecznoÊcià zabezpieczenia Êrodków finansowych
w bud˝ecie MRiRW.
Nale˝y pami´taç, ˝e przej´cie
szkoły rolniczej jest działaniem dobrowolnym i wymaga rozwa˝enia
przez zainteresowane strony. Obecnie wiele samorzàdów wyst´puje
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z inicjatywà zawarcia porozumienia w sprawie przekazania szkół
rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prowadzonych post´powaniach kieruje si´ przede
wszystkim zapewnieniem racjonalnoÊci sieci szkół resortowych.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Odnawialne êródła energii
Zmiany w przepisach dotyczàcych ich wykorzystania na obszarach wiejskich
W Polsce zało˝enia dla rozwoju energetyki odnawialnej zostały
okreÊlone w szeregu dokumentach rzàdowych, w tym: Polityce
energetycznej Polski do roku 2030, Kierunkach budowy biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020 oraz Krajowym
planie działania w zakresie energii ze êródeł odnawialnych. Celem strategicznym polityki paƒstwa jest zwi´kszanie wykorzystania zasobów energii odnawialnej, tak aby udział tej energii
w koƒcowym zu˝yciu energii brutto osiàgnàł w 2020 roku wielkoÊç 15%.

P

odstawowym aktem prawnym,
który reguluje zasady wytwarzania, wykorzystania oraz zasady wsparcia energii ze êródeł odnawialnych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych êródłach energii (Dz. U. poz. poz. 478,
2365 oraz z 2016 r. poz. 925).
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Energetyka prosumencka
Ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych êródłach energii, która
weszła w ˝ycie 1 lipca 2016 r.
wprowadziła szereg istotnych
zmian, w szczególnoÊci ułatwiajàcych rozwój energetyki odnawialnej
na obszarach wiejskich. W art. 2

pkt 27a ustawy została wprowadzona definicja prosumenta. Został
on okreÊlony jako odbiorca koƒcowy, dokonujàcy zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy
kompleksowej, wytwarzajàcy energi´ elektrycznà wyłàcznie z odnawialnych êródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zu˝ycia na potrzeby własne, niezwiàzane z wykonywanà działalnoÊcià gospodarczà
regulowanà ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoÊci
gospodarczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 584, z póên. zm.).
Takie zdefiniowanie prosumenta
umo˝liwia wytwarzanie przez rolników energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz wykorzystanie tej enerBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

gii nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego rolnika, ale równie˝ prowadzonej działalnoÊci rolniczej. DziałalnoÊç rolnicza, co do zasady, jest działalnoÊcià gospodarczà, ale nie podlega regulacjom
ustawy o swobodzie działalnoÊci gospodarczej. Tym samym rolnik, wytwarzajàcy energi´ elektrycznà
w mikroinstalacji, jest prosumentem.
Nowa definicja prosumenta rozszerzyła znaczàco zakres podmiotów, które mogà korzystaç z nowych rozwiàzaƒ. Poprzez okreÊlenie, ˝e sà to odbiorcy koƒcowi, którzy wykorzystujà wytworzonà energi´ do celów innych ni˝ działalnoÊç
gospodarcza regulowana ustawà

Zasada opustów została okreÊlona w art. 4 ustawy i polega
na mo˝liwoÊci „okresowego zmagazynowania” wytworzonej energii
elektrycznej w sieci.
W przypadku gdy prosument wytworzy w danym momencie wi´cej
energii ni˝ zu˝yje, nadwy˝k´ b´dzie
mógł wprowadziç do sieci i odebraç
jà w innym momencie, jednak nie
póêniej ni˝ przed upływem 365 dni
od dnia jej wprowadzenia do sieci.
Prosument b´dzie rozliczał si´ ze
sprzedawcà energii w ramach opustów w stosunku 1 do 0,7 (tzn.
w przypadku wprowadzenia do sieci 1 kWh prosument b´dzie mógł
odebraç 0,7 kWh). W przypadku

Ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych êródłach energii umo˝liwia rolnikom wytwarzanie energii elektrycznej w
mikroinstalacji oraz wykorzystanie jej nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, ale równie˝ prowadzonej
działalnoÊci rolniczej

o swobodzie działalnoÊci gospodarczej, prosumentami mogà byç
wszystkie instytucje u˝ytecznoÊci publicznej jak np. szkoły, gminy, itp.
Zdefiniowanie prosumenta umo˝liwiło równie˝ okreÊlenie warunków wykorzystania wytworzonej
przez niego energii. Co do zasady,
prosument mo˝e wytwarzaç energi´
wyłàcznie na własne potrzeby, a zatem nie mo˝e jej sprzedawaç.
W art. 4 ustawy o odnawialnych
êródłach energii zostały okreÊlone
zasady rozliczeƒ prosumenta z operatorem sieci dystrybucyjnej oraz
sprzedawcà energii w formie tzw.
„opustów”.
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najmniejszych mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW, zastosowano wy˝szy współczynnik rozliczenia wynoszàcy 1 do 0,8.
Prosumenci oprócz stosowanego
dotychczas zwolnienia z opłat
za odbieranà energi´ z sieci, zostali
zwolnieni równie˝ z cz´Êci kosztów
dystrybucyjnych (kupujàc energi´
z sieci wszyscy odbiorcy energii
w rachunkach ponoszà opłaty
za tzw. koszty dystrybucji, które
dzielà si´ na koszty stałe i koszty
zmienne). Prosumenci zostali zwolnieni ze wszystkich opłat zmiennych, których wysokoÊç zale˝y
od iloÊci pobieranej energii i które

stanowià głównà pozycj´ kosztów
dystrybucji. Prosument b´dzie zobowiàzany do ponoszenia jedynie
opłat stałych, których wysokoÊç
mo˝e byç ró˝na w zale˝noÊci
od operatora sieci i kształtowaç si´
na poziomie 150-250 zł rocznie.
Takie zasady rozliczeƒ prosumentów b´dà obowiàzywały przez 15
lat od dnia wytworzenia po raz
pierwszy energii w danej mikroinstalacji. Dodatkowo prosument
morze ubiegaç si´ o dofinansowanie do budowy mikroinstalacji, co
powinno zwi´kszyç opłacalnoÊç tego rodzaju inwestycji.
Biogazownie rolnicze
Majàc na uwadze pozytywny wpływ
biogazowni rolniczych na popraw´
warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych, w szczególnoÊci
prowadzàcych produkcj´ zwierz´cà, w ustawie o odnawialnych êródłach energii wprowadzone zostały
zmiany ułatwiajàce rozwój mikroinstalacji biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40
kW lub rocznej wydajnoÊci biogazu
do 160 tys. m3. W nowym brzmieniu w art. 19 ustawy o odnawialnych êródłach energii wprowadzona została definicja mikroinstalacji
biogazu rolniczego oraz okreÊlono,
˝e wytwarzanie i sprzeda˝ energii
elektrycznej, ciepła lub biogazu rolniczego z mikroinstalacji biogazu
rolniczego lub mikroinstalacji słu˝àcej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, stanowi działalnoÊç wytwórczà w rolnictwie w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnoÊci gospodarczej.
Celem tej zmiany było umo˝liwienie sprzeda˝y energii oraz biogazu
przez rolników prowadzàcych gospodarstwa rolne bez koniecznoÊci
rejestracji odr´bnej, pozarolniczej
działalnoÊci gospodarczej. Niewielka skala tego rodzaju działalnoÊci
stanowi podstaw´ do stwierdzenia,
˝e surowce wykorzystywane do pro19
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dukcji biogazu rolniczego w danej
mikroinstalacji b´dà pochodziły
z własnego gospodarstwa rolnego,
a dochód uzyskiwany ze sprzeda˝y

wszystkie nowe instalacje odnawialnego êródła energii mogà ubiegaç
si´ o wsparcie w ramach tzw. aukcji. W ramach tego systemu dla

Z myÊlà o dalszym rozwoju biogazowni rolniczych, zmodyfikowany został system wsparcia w postaci Êwiadectw
pochodzenia oraz system aukcyjny

energii nie przekroczy znaczàco
dochodu uzyskiwanego z działalnoÊci rolniczej.
Z myÊlà o dalszym rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce, zmodyfikowany został system wsparcia
w postaci Êwiadectw pochodzenia
oraz system aukcyjny. W ramach
systemu Êwiadectw pochodzenia
wydzielony został oddzielny obowiàzek uzyskania Êwiadectw pochodzenia wydawanych dla energii
elektrycznej wytwarzanej z biogazu
rolniczego na poziomie 0,65%
z mo˝liwoÊcià jego zmiany w rozporzàdzeniu przez Ministra Energii.
To rozwiàzanie powoduje, ˝e tego
rodzaju Êwiadectwa pochodzenia
nie b´dà poddawane presji rynkowej wynikajàcej z nadwy˝ki poda˝y
nad popytem, co powinno spowodowaç wzrost ich cen, a tym samym
poprawiç sytuacj´ finansowà obecnie funkcjonujàcych biogazowni
rolniczych.
Od 1 lipca 2016 r. tj. dnia wejÊcia w ˝ycie rozdziału 4 ustawy
o odnawialnych êródłach energii,
20

instalacji biogazu rolniczego
w ustawie przewidziano dedykowane aukcje oraz okreÊlono, ˝e ce-

no pierwsze regulacje dotyczàce
klastrów i spółdzielni energetycznych, których głównym cele jest
współdziałanie lokalnych społecznoÊci na rzecz poprawy samozaopatrzenia w energi´. Jest to pierwszy krok w kierunku zmian funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i stworzenia zach´t do powszechnego wykorzystywania odnawialnych êródeł energii.
W dalszych pracach, przepisy te
b´dà doprecyzowywane.
Biomasa pochodzenia rolniczego
Zmiana przepisów ustawy o odnawialnych êródłach energii wprowadziła równie˝ rozwiàzania pozwalajàce zwi´kszyç wykorzystanie na cele energetyczne biomasy pochodzenia rolniczego. W tym celu
w art. 2 pkt 3a ustawy okreÊlona została nowa definicja biomasy
lokalnej rozumianej jako biomasa
pochodzàca z upraw energetycznych, a tak˝e odpady i pozostałoÊci
z produkcji rolnej oraz przetwór-

Udział energii odnawialnej w koƒcowym zu˝yciu energii brutto powinien w 2020 r. osiàgnàç wielkoÊç 15%

na referencyjna (wyznaczajàca
maksymalny poziom wsparcia) dla
biogazowni rolniczych w latach 2016-2018 nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 550 zł/MWh.
Dalszy rozwój biogazowni rolniczych upatruje si´ jako instalacji
słu˝àcych zaopatrzeniu w energi´
elektrycznà, ciepło lub biogaz lokalnych odbiorców (mieszkaƒców).
W tym celu w ustawie wprowadzo-

stwa przetwarzajàcego jej produkty,
zbo˝a inne ni˝ pełnowartoÊciowe
pozyskane w sposób zrównowa˝ony. OkreÊlony został równie˝ maksymalny promieƒ obszaru 300 km
z którego b´dzie mogła byç pozyskiwana biomasa lokalna.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: ©Pantherstock/Photogenica, fotolia

BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Hipoteka na
nieruchomoÊciach rolnych

U

stawà z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw wprowadzona została zmiana w art. 68 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych
i hipotece, polegajàca na dodaniu
ust. 2a, zgodnie z którym, suma hipoteki na nieruchomoÊci rolnej
w rozumieniu ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego nie mo˝e przewy˝szaç wartoÊci rynkowej tej nieruchomoÊci ustalonej na dzieƒ ustanowienia hipoteki. Regulacja ta została
wprowadzona w celu ochrony rolników przed nadmiernym zadłu˝eniem, a tak˝e aby uniemo˝liwiç obchodzenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obcià˝enie
nieruchomoÊci rolnych hipotekà
przekraczajàcà ich wartoÊç powodowało, ˝e Agencja NieruchomoÊci
Rolnych nie mogła korzystaç z prawa
pierwokupu tych nieruchomoÊci.
W zwiàzku z dokonanà zmianà
niektóre banki zaprzestały udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby byç nieruchomoÊci
rolne, tłumaczàc to, ˝e z powodu
nowelizacji ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece nie sà w stanie
we właÊciwy sposób zabezpieczyç
swoich nale˝noÊci.
W dniach 8, 14 i 21 czerwca 2016 r. odbyły si´ spotkania
przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Agencji
NieruchomoÊci Rolnych z przedstawicielami Zwiàzku Banków Polskich,
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Krajowej Rady Notarialnej oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeƒ Rzeczoznawców Majàtkowych. Podczas
spotkaƒ omówiono problemy powstałe w zwiàzku ze wstrzymaniem
przez niektóre banki udzielania kredytów, których zabezpieczeniem
miałyby byç hipoteki ustanowione
na nieruchomoÊciach rolnych.
Praktyka stosowana przez niektóre
banki jest niezrozumiała z nast´pujàcych powodów:

Rzeczoznawca majàtkowy, sporzàdzajàc operat szacunkowy, bierze
pod uwag´ szereg czynników m.in.
poło˝enie nieruchomoÊci, dost´p
do mediów i dróg publicznych,
kształt nieruchomoÊci oraz jej otoczenie (w tym czy sàsiednie nieruchomoÊci sà zabudowane), a przede
wszystkim, jakie b´dzie jej docelowe
przeznaczenie;
1 nieruchomoÊç rolna, co do której wydano decyzj´ o warunkach za-

Przepisy ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece nie stojà na przeszkodzie, aby nieruchomoÊç rolna mogła byç
obcià˝ona hipotekà dla zabezpieczenia np. kredytu na budow´ budynku mieszkalnego

1 przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach wieczystych
i hipotece nie stojà na przeszkodzie,
aby nieruchomoÊç rolna mogła byç
obcià˝ona hipotekà dla zabezpieczenia np. kredytu na budow´ budynku mieszkalnego;
1 wartoÊç rynkowà nieruchomoÊci
rolnej ustala sàd na podstawie operatu szacunkowego dołàczonego
do wniosku o wpis hipoteki, sporzàdzonego przez rzeczoznawc´ majàtkowego stosownie do przepisów
o gospodarce nieruchomoÊciami.

budowy i zagospodarowania terenu, b´dzie miała wy˝szà wartoÊç
od podobnej nieruchomoÊci, co
do której takiej decyzji nie wydano;
jeszcze wi´kszà wartoÊç b´dzie miała nieruchomoÊç rolna, co do której
wydano pozwolenie na budow´;
1 uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu na nieruchomoÊci rolnej, czy pozwolenia na budow´ na nieruchomoÊci rolnej nie powoduje utraty rolnego charakteru takiej nieruchomoÊci do czasu rozpocz´cia na niej re21
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alizacji inwestycji, w tym np. budowy
domu mieszkalnego, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budow´;
1 argumentacja prezentowana
w niektórych publikacjach wskazuje,
˝e w zakresie ustalania zabezpieczeƒ tzw. kredytów hipotecznych dopuszczalne było obcià˝anie nieruchomoÊci rolnej hipotekà, której suma znacznie albo nawet kilkukrotnie
przekraczała wartoÊç nieruchomoÊci; właÊciwa jest zatem przyj´ta regulacja polegajàca na tym, ˝e suma
hipoteki na nieruchomoÊci rolnej
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego nie mo˝e przekra-

czaç wartoÊci rynkowej tej nieruchomoÊci. Zapobiega to zaciàganiu
przez rolników niedostatecznie zabezpieczonych kredytów, co w przypadku niemo˝liwoÊci ich spłaty mo˝e prowadziç do bankructwa – egzekucji komorniczej itp.
Z uwagi jednak, ˝e du˝a cz´Êç
banków pomimo prezentowanych
wyjaÊnieƒ w dalszym ciàgu odmawiała udzielania kredytów, których
zabezpieczeniem miałyby byç nieruchomoÊci rolne, Sejm RP w dniu 6
lipca 2016 r. przyjàł ustaw´ o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz o zmianie ustawy

o ksi´gach wieczystych i hipotece,
która przewiduje uchylenie ust. 2a
w art. 68 ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece, co spowoduje powrót do stanu prawnego sprzed 30
kwietnia 2016 r., w którym suma hipoteki na nieruchomoÊci rolnej
kształtowana była przez strony umowy przy jej ustalaniu. Zatem po wejÊciu w ˝ycie ustawy nowelizujàcej,
banki dowolnie ustalaç b´dà wysokoÊç hipoteki wpisywanej do ksi´gi
wieczystej.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: fotolia

Sytuacja
na rynkach rolnych
Rynek mleka
niskie ceny przetworów mlecznych
Na rynku mleka wyst´puje nierów- powodujà, ˝e nawet pomimo wzronowaga poda˝owo-popytowa, któ- stu wolumenu polskiego eksportu
ra jest wynikiem zwi´kszonej pro- artykułów mleczarskich w pierwszym
dukcji mleka i poda˝y produktów kwartale 2016 r., spadkowe tendenmleczarskich na rynku krajowym cje cen skupu mleka pogł´biały si´.
i unijnym, zwłaszcza w konsekwencji zniesienia systemu
kwot mlecznych połàczonej
z osłabionym popytem na
produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijajàcych
si´ oraz embargiem rosyjskim na produkty rolno-spo˝ywcze z UE.
W pierwszych pi´ciu miesiàcach 2016 r. polskie mleczarnie skupiły ok. 4,7 mld
kg mleka, tj. o 6,7% wi´cej
ni˝ w analogicznym okresie Wysoka dynamika skupu mleka spowodowała zwi´kszonà produkcj´
ubiegłego roku. Wysoka dy- przetworów mlecznych
namika skupu mleka spowodowała zwi´kszonà produkcj´ Cena skupu spadła od poczàtku
wszystkich przetworów mlecznych, bie˝àcego roku o blisko 11%,
w szczególnoÊci proszku mlecznego do poziomu poni˝ej 103 zł/100 kg
i masła. Utrzymujàce si´ jednak˝e w maju 2016 r. W stosunku do ro22

ku 2014 cena skupu mleka jest ni˝sza o 25%. Krajowa cena skupu wyra˝ona w euro jest ni˝sza
o ok. 11,3% wzgl´dem szacunkowej
Êredniej w UE-28.
Notowania cenowe z czerwca br.
wskazujà na niewielkà popraw´ cen produktów mleczarskich, co mo˝e byç
wst´pnym sygnałem odbudowy sytuacji na rynku mleka. Jednak według prognoz
krótkoterminowych spadkowe tendencje cen skupu
mleka mogà utrzymaç si´
co najmniej przez kilka najbli˝szych miesi´cy.
Sektor mi´sa drobiowego, wołowiny
i
wieprzowiny
wszystkich
W sektorze mi´sa drobiowego mamy do czynienia z kolejnym rokiem wzrostu poda˝y. Ceny
zarówno skupu kurczàt, jak i sprzeda˝y tuszek sà na poziomie ubiegłego roku. W sektorze mi´sa drobioBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

wego równie˝ notowane sà Êwietne
wyniki eksportowe. W okresie czterech pierwszych miesi´cy 2016 r.
eksport mi´sa drobiowego wy-

-kwiecieƒ 2016 r. eksport mi´sa
wieprzowego z Polski wzrósł o 10%
w porównaniu z rokiem ubiegłym,
do poziomu 142 tys. ton. W tym
czasie wzrósł te˝ import, ale dynamika
jego wzrostu była
mniejsza.

ło 1,7 mln ton ziarna w porównaniu
do 2,5 mln ton w analogicznym
okresie poprzedniego roku. W omawianym okresie zaimportowano do kraju 0,4 mln ton ziarna
w porównaniu do 0,2 mln ton rok
wczeÊniej.

Rynek owoców i warzyw
Rynek zbó˝
W 2015 r. zbiory owoców ogółem
Z prognoz Instytutu wyniosły 4,1 mln ton i były ni˝sze
Ekonomiki Rolnic- o 2,1% od zbiorów uzyskanych
twa i Gospodarki w 2014 r. Zbiory jabłek wyniosły 3,2
˚ywnoÊciowej wyni- mln ton. W prognozach produkcji
ka, ˝e zbiory zbó˝ owoców na 2016 r. Instytut Ekonoogółem w sezo- miki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnonie 2016/17 wy- Êciowej wskazuje na mo˝liwy niewielki wzrost zbiorów owoców ogółem.
W sektorze wołowiny, wieprzowiny oraz mi´sa drobiowego notujemy bardzo dobre niosà ponad 30
wyniki eksportowe
mln ton w stosunku
Od stycznia 2016 r. ceny jabłek
do niespełna 28 (zarówno konsumpcyjnych, jak
niósł 306 tys. ton i był o 16% wi´k- mln ton w poprzednim sezonie.
i przeznaczonych do przetwórstwa)
szy ni˝ rok wczeÊniej.
Wysoki Êwiatowy poziom zapasów wykazywały trend spadkowy. W poSytuacja w sektorze wołowiny jest pszenicy oraz dobre prognozy tego- łowie br. ceny jabłek były o postabilna. Ârednia cena zakupu bydła rocznych zbiorów w Polsce i na Êwie- nad połow´ ni˝sze w porównaniu
jest na poziomie 6,10 zł/kg, wy˝- cie, wpływajà na kształtowanie si´ do połowy 2015 r. Spadek cen jaszym o 3,5% w porównaniu z rokiem cen ziarna w kraju na relatywnie ni- błek przemysłowych spowodowany
ubiegłym. Notujemy bardzo dobre skim poziomie. Wspierajàco na ceny był w du˝ej mierze wysokà poda˝à
wyniki eksportowe.
zbó˝ w Polsce wpływa niski poziom owoców gorszej jakoÊci. Du˝a poW ostatnich miesiàcach wyraênie zapasów krajowych. Jednak˝e po- da˝ i ni˝sze ceny soku jabłkowego
poprawiła si´ sytuacja w sektorze ziom cen zbó˝ jest znacznie wy˝szy na rynku mi´dzynarodowym przyczywieprzowiny. Przedłu˝ajàcy si´ kryzys
wpłynàł niestety na spadek pogłowia Êwiƒ. Tym niemniej, aktualna cena zakupu ˝ywca wieprzowego
w Polsce wynosi 5,41 zł/kg i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wy˝sza o 22%.
W stosunku do ceny z lat 20112015 aktualna cena jest wy˝sza
o ok. 5%. Tendencje rosnàce obser- W ostatnich latach staliÊmy si´ znaczàcym unijnym eksporterem zbó˝
wowane sà w całej Unii Europejskiej, głównie ze wzgl´du na zmniej- od ceny interwencyjnej, zatem w naj- niły si´ dodatkowo do spadku cen
szenie poda˝y wieprzowiny oraz bar- bli˝szym czasie nie nale˝y spodzie- jabłek do przetworzenia. Mniejszy
dzo dobry popyt na rynku chiƒskim, waç si´ poda˝y zbó˝ do interwencji.
popyt na jabłka na rynku krajowym,
gdzie eksport wieprzowiny z Unii EuPolska w ostatnich latach stała si´ jak i obni˝enie cen ofertowych
ropejskiej wzrósł w bie˝àcym roku znaczàcym unijnym eksporterem od najwi´kszych odbiorców zagrao 106% w porównaniu z rokiem zbó˝, skutecznie konkurujàc o rynki nicznych, spowodowały równie˝
ubiegłym. Pomimo ograniczeƒ wyni- zbytu w krajach trzecich. Na konku- spadek cen jabłek konsumpcyjnych.
kajàcych z wystàpienia w Polsce rencyjnoÊç polskiego zbo˝a wpłyPowierzchnia uprawy warzyw była
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ, tak˝e wajà dobra jakoÊç i przyst´pna ce- w 2015 r. nieznacznie mniejsza ni˝
polscy przedsi´biorcy zwi´kszyli wy- na. W okresie od stycznia do kwiet- rok wczeÊniej i wyniosła 176,4 tys.
wóz wieprzowiny. W okresie styczeƒ- nia 2016 r. wywieziono z kraju oko- ha wobec 178 tys. ha z 2014 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016
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Ubiegłoroczna susza miała du˝y
wpływ na plonowanie i jakoÊç warzyw gruntowych, co przekłada si´

w kwocie 500 mln euro. Najwa˝niejsze elementy tego pakietu przedstawiamy poni˝ej.

Mechanizm ograniczania produkcji mleka
W jego ramach
proponuje si´ przeznaczenie 150 mln
euro wsparcia dla
dobrowolnego
zmniejszenia dostaw mleka na obszarze UE. O przyW roku ubiegłym zbiory owoców ogółem wyniosły 4,1 mln ton, zaÊ zbiory warzyw 4,8 stàpieniu do memln ton. Zarówno zbiory owoców, jak i zbiory warzyw były ni˝sze ni˝ w 2014 r.
chanizmu b´dzie
decydował indywitak˝e na wi´ksze straty podczas ich dualnie producent mleka, deklaruprzechowywania. Zbiory warzyw jàc poziom redukcji dostaw mleka,
ogółem w 2015 r. były o po- który zobowià˝e si´ osiàgnàç w stonad 13% ni˝sze ni˝ w 2014 r. i wy- sunku do okresu referencyjnego.
niosły ok. 4,8 mln ton.
Mechanizm b´dzie funkcjonowaç
na poziomie UE, dzi´ki czemu doDziałania podejmowane
st´p rolników w UE do programu
przez MRiRW na forum
b´dzie odbywaç si´ na tych samych
Rady UE ds. Rolnictwa
warunkach. Stawk´ wsparcia propoi Rybołówstwa w zakresie
nuje si´ na poziomie 14 euro
stabilizacji rynków
za ka˝de 100 kg mleka, które nie
zostanie dostarczone do skupu.
Od 2015 r. Minister Rolnictwa i RozWarunkowa pomoc dostosowawcza
woju Wsi aktywnie zabiegał na forum UE o dodatkowe Êrodki z bud˝e- Mechanizm obejmuje kwot´ 350
tu unijnego na popraw´ sytuacji mln euro alokowanych z bud˝etu
na rynkach rolnych. W ramach de- unijnego w podziale na koperty krabaty na forum Rady UE ds. Rolnictwa jowe. Polska ma uzyskaç 6,5% tej
i Rybołówstwa wielokrotnie podkre- kwoty, tj. 22,67 mln euro. Projekt
Êlał, i˝ konkretne decyzje w zakresie zakłada mo˝liwoÊci uzupełnienia
stabilizacji rynków rolnych potrzebne przyznanej kwoty pomocy Êrodkami
sà dzisiaj i nie powinny byç przekła- z bud˝etu krajowego w maksymaldane na bli˝ej nieokreÊlony termin. nej wysokoÊci 100% kwoty Êrodków
W tym celu na forum unijnym Mini- unijnych.
Pomoc b´dzie wypłacana dla proster zgłaszał szereg postulatów dotyczàcych m.in. rynku mleka, wieprzo- ducentów mleka lub, w zale˝noÊci
od decyzji paƒstwa członkowskiego,
winy oraz owoców i warzyw.
W efekcie, w zwiàzku z utrzymujà- rolników z innych sektorów hodowcà si´ trudnà sytuacjà na niektórych lanych, po spełnieniu okreÊlonych
rynkach rolnych, w szczególnoÊci wymagaƒ.
na rynku mleka, na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Pozostałe elementy pakietu
w dniu 18 lipca 2016 r. Komisja Eu- Ponadto, paƒstwa członkowskie
ropejska zaprezentowała tzw. „lipco- otrzymały mo˝liwoÊç zmiany ustaleƒ
wy pakiet wsparcia rolnictwa” w ramach dobrowolnego wsparcia
24

zwiàzanego z produkcjà dla sektora
mleczarskiego, w celu zapewnienia
oddzielenia płatnoÊci od produkcji
w 2017 r.
Kolejnym elementem pakietu jest
wydłu˝enie okresu interwencji publicznej dla odtłuszczonego mleka
w proszku do koƒca lutego 2017 r.,
kiedy to zostanie wznowiony standardowy okres interwencji. Do koƒca
grudnia 2016 r., górny pułap dla wykupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie, zostaje utrzymany
na poziomie 350 000 ton.
Wydłu˝one do koƒca lutego 2017 r.
zostanie tak˝e stosowanie systemu
dopłat do prywatnego przechowywania dla odtłuszczonego mleka
w proszku. Przewiduje si´ równie˝
przedłu˝enie mo˝liwoÊci dobrowolnego zarzàdzania poda˝à przez
uznane organizacje producentów,
ich zrzeszenia oraz organizacje mi´dzybran˝owe, jak równie˝ spółdzielnie mleczarskie.
Ponadto potwierdzone zostało
przez Komisj´ zaktualizowanie
wsparcia na wycofywanie z rynku
dokonywane przez organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw, jak równie˝ wczeÊniejsza wypłata zaliczek w wysokoÊci 70% z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich oraz
85% z tytułu płatnoÊci obszarowych
w ramach rozwoju obszarów wiejskich od dnia 16 paêdziernika 2016
r., po zakoƒczeniu kontroli administracyjnych.
W połowie wrzeÊnia 2016 r. zostanà wydane akty legislacyjne Komisji Europejskiej, które wdro˝à opisane propozycje. Obecnie trwajà
prace na poziomie eksperckim
nad szczegółami rozwiàzaƒ.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi b´dzie kontynuowało monitoring rynków rolnych oraz podejmowanie działaƒ majàcych na celu ich
stabilizacj´.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: ©Pantherstock/Photogenica, fotolia
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O przyszłoÊci WPR
Debata unijnych ministrów rolnictwa
Kształt wspólnej polityki rolnej po 2020 roku był przedmiotem
dyskusji podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło si´ w dniu 31 maja 2016 r.
w Amsterdamie (Holandia). Polsk´ w tym spotkaniu reprezentował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

P

odstawà do dyskusji był dokument przygotowany przez prezydencj´ holenderskà pt.
„PrzyszłoÊç ˝ywnoÊci – ˝ywnoÊç
przyszłoÊci”. Opracowanie zawierało szeÊç pytaƒ dotyczàcych wizji
WPR. Prezydencja przedstawiła
swojà ocen´ obecnej sytuacji i otoczenia rolnictwa. Zwróciła uwag´
na zmieniajàcy si´ kontekst dyskusji
na temat rolnictwa i ˝ywnoÊci
na Êwiecie, a tak˝e na czynniki
za to odpowiedzialne, m.in. uprzemysłowienie produkcji ˝ywnoÊci,
umi´dzynarodowienie łaƒcucha
dostaw, rosnàcà ÊwiadomoÊç konsumentów w zakresie produkcji,
wzrost wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci ˝ywnoÊci, zmieniajàce si´ wzorce konsumpcji. W dokumencie
podkreÊlono potrzeb´ utrzymania
orientacji rynkowej WPR i dostarczania przez t´ polityk´ dóbr publicznych, ukierunkowanie na zrównowa˝ony rozwój oraz koniecznoÊç
deregulacji i uproszczenia. Zdaniem prezydencji holenderskiej
zmieniajàce si´ wyzwania zwiàzane
ze zdrowiem publicznym, zrównowa˝onym ekologicznie rozwojem,
kwestiami społecznymi i bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊciowym wymagajà przeorientowania polityki rolnej UE we wspólnà polityk´ rolnà
i ˝ywnoÊciowà.
Wiceminister Zarudzki w swoim
wystàpieniu podkreÊlił, ˝e przyst´pujàc do dyskusji o przyszłym
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

kształcie WPR po 2020 roku nale˝y
oceniç, w jakim stopniu obecna wspólna polityka rolna realizuje
cele traktatowe. Zaznaczył te˝, ˝e
zdaniem Polski WPR ju˝ dziÊ jest
politykà ˝ywnoÊciowà i w tym zakre-

płatnoÊci bezpoÊrednich, zapewniały równe warunki konkurencji
na jednolitym rynku. Ponadto, istnieje wyraêna sprzecznoÊç mi´dzy
nierównymi obecnie stawkami płatnoÊci bezpoÊrednich a zapisami
traktatowymi o niedyskryminacji.
Kolejnà bardzo istotnà dla Polski
sprawà, w ramach rozwiàzaƒ WPR,
jest potrzeba niwelowania ró˝nic
w rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich w rozszerzonej UE. Oznacza to, ˝e poprawa spójnoÊci spo-

Kształt wspólnej polityki rolnej po 2020 r. był przedmiotem dyskusji podczas majowego, nieformalnego posiedzenia
Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

sie nie ma potrzeby zmian. Aby
w przyszłoÊci zapewniç Unii Europejskiej bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe, WPR powinna koncentrowaç
si´ na wyzwaniach stojàcych
przed samym rolnictwem, dbajàc
przede wszystkim o opłacalnoÊç
produkcji, stabilizacj´ rynków rolnych oraz zapewnienie równych
warunków konkurencji na jednolitym rynku.
Dlatego kluczowà sprawà dla
polskiego rzàdu jest to, aby nowe
rozwiàzania, głównie w zakresie

łeczno-gospodarczej powinna byç
nadal odzwierciedlona zarówno
w wymiarze finansowym, programowym, jak i w proponowanym instrumentarium WPR.
Wi´kszoÊç przedstawicieli paƒstw
członkowskich nie podzieliła poglàdu o potrzebie przekształcania
WPR w polityk´ ˝ywnoÊciowà czy
o zmianie celów WPR. Wielu ministrów wskazywało na koniecznoÊç
utrzymania płatnoÊci bezpoÊrednich, jako istotnego instrumentu
stabilizujàcego dochody rolników.
25
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PodkreÊlano te˝ potrzeb´ wzmocnienia pozycji rolników w łaƒcuchu ˝yw no Êcio wym i lep sze go
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Równie wa˝ne, zdaniem
wie lu mi ni strów rol nic twa, jest
uwzgl´d nie nie
in no wa cyj no Êci
w ramach WPR i łàczenie badaƒ

naukowych z praktykà rolniczà,
choç na razie nie pojawiły si´ konkretne propozycje w tym obszarze.
W wypowiedziach cz´sto powtarzały si´ te˝ krytyczne odniesienia
do nadmiernego skomplikowania
działaƒ WPR słu˝àcych Êrodowisku
i klimatowi.

Dyskusja na temat przyszłoÊci
WPR b´dzie kontynuowana, co zapowiedziała ju˝ kolejna prezydencja (Słowacja).
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: fotolia

Polskie jabłka pojadà
do Chin
Podczas oficjalnej wizyty przewodniczàcego Chiƒskiej Republiki
Ludowej Chin Xi Jinpinga w Polsce, która m.in. sprzyjała otwarciu rynku chiƒskiego na polskie produkty, zostało podpisanych
szereg porozumieƒ i umów dwustronnych. Głównym z nich był
protokół podpisany w Kancelarii Prezydenta RP mi´dzy polskim
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a chiƒskim Generalnym
Urz´dem ds. Nadzoru JakoÊci Inspekcji i Kwarantanny w sprawie
wymagaƒ fitosanitarnych dla eksportu jabłek z Polski do Chin.

M

inister Generalnego Urz´du Zhi Shuping powiedział, ˝e jest to otwarcie
drzwi dla eksportu do Chin tych
owoców i podkreÊlił, ˝e podpisane
porozumienie jest równie˝ owocem – owocem wspólnych wysiłków
obu stron.
Smacznym akcentem tego wydarzenia była degustacja pysznych,
pachnàcych polskich jabłek. Prezydent RP Andrzej Duda w towarzystwie ministra rolnictwa i rozwoju
wsi Krzysztofa Jurgiela i prezesa
Agencji Rynku Rolnego Łukasza
Hołubowskiego zach´cał przewodniczàcego Xi Jinpinga do spróbowania polskich owoców.
Chiny sà dla Polski bardzo wa˝nym partnerem gospodarczym.
Prowadzimy kilka kampanii promocyjnych na tym rynku, m.in. w zakresie jabłek, produktów mleczarskich i produktów mi´snych. Pod26

czas targów SIAL China w Szanghaju Polska pełniła rol´ goÊcia
honorowego, a w listopadzie br.
b´dziemy krajem partnerskim pod-

czas targów ANUFOOD w Pekinie.
WartoÊç eksportu polskich artykułów rolno-spo˝ywczych do Chin
w 2015 roku wyniosła 127 mln euro. EksportowaliÊmy głównie serwatk´, mi´so i jadalne podroby
z drobiu, czekolad´ i inne przetwory spo˝ywcze zawierajàce kakao,
syropy cukrowe, mleko i Êmietan´,
zag´szczone i niezag´szczone oraz
wyroby cukiernicze.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: KPRP

Prezydent Andrzej Duda, minister Krzysztof Jurgiel i prezes ARR Łukasz Hołubowski cz´stujà przewodniczàcego ChRL
Xi Jinpinga polskimi jabłkami
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Polska ˝ywnoÊç
zachwyciła pielgrzymów
Âwiatowe Dni Młodzie˝y z naszymi hitami eksportowymi
U podnó˝a Wawelu pielgrzymi, którzy odwiedzali Polsk´ w dniach
25-31 lipca br. z okazji Âwiatowych Dni Młodzie˝y mieli mo˝liwoÊç
spróbowania polskich hitów eksportowych: jabłek, marchewek,
jogurtów truskawkowych, ekologicznych soków jabłkowych oraz
kabanosów drobiowych. Degustacja prowadzona była w ramach
Pawilonu Polskiego.

W

czterech sferycznych namiotach prezentowano
osiàgni´cia polskiej gospodarki, nauki i kultury, a tak˝e
polskiego rolnictwa. Pawilon skierowany był do młodzie˝y całego Êwiata, tłumnie odwiedzajàcej w tych
dniach stolic´ małopolski.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wraz z Agencjà Rynku Rolnego
zaprezentowało dorobek polskiego
rolnictwa, jego nowoczesnoÊç i innowacyjnoÊç. W najwi´kszym z namiotów stworzono interaktywnà wystaw´,
na której pokazano filmy, animacje
oraz plansze, z których pielgrzymi
mogli zaczerpnàç wiedz´ na temat
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naszych hitów eksportowych, tj. owoców, warzyw, drobiu oraz nabiału.
Dla entuzjastów gotowania przygotowane zostały ciekawe przepisy kulinarne na bazie polskich produktów,
a przed pawilonem wyrósł mini sad,
zach´cajàcy do chwili relaksu.
Kampania promocyjna dotyczàca
rolnictwa prowadzona była pod hasłem Poland tastes good. Celem
kampanii było przedstawienie
uczestnikom Âwiatowych Dni Młodzie˝y najlepszych polskich produktów oraz promocja Polski na arenie
mi´dzynarodowej. To jedno z działaƒ majàcych na celu stworzenie silnej marki polskiego rolnictwa.

Podczas siedmiodniowej akcji promocyjnej pielgrzymom wydano prawie 100 ton ˝ywnoÊci, w tym:
1 40 tys. butelek soków jabłkowych;
1 8 ton, czyli około 50 tys. sztuk
jabłek;
1 50 tys. opakowaƒ kabanosów
drobiowych;
1 50 tys. opakowaƒ pokrojonej
w talarki marchewki;
1 50 tys. jogurtów truskawkowych;
1 50 tys. butelek wody mineralnej.
Pielgrzymi odwiedzajàcy Polsk´
byli zachwyceni wspaniałà polskà
˝ywnoÊcià, a tak˝e multimedialnà
prezentacjà polskiego rolnictwa
i polskà goÊcinnoÊcià. Zapewniali,
˝e z przyjemnoÊcià odwiedzà nasz
kraj ponownie.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW, archiwum ARR,
© Pantherstock / Photogenica
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czerwca br. w Pałacu Bel- szard Zarudzki, podsekretarz stanu
weder w Warszawie w MRiRW, powitał goÊci, podkreÊlapo raz XVI odbyła si´ ga- jàc znaczenie zrealizowanych przedla finałowa ogólnopolskiego kon- si´wzi´ç dla rozwoju obszarów wiejkursu Sposób na Sukces na najlep- skich. Szczepan Zalewski, dyrektor
sze działania przedsi´biorcze i spo- CDR w Brwinowie, w swoim wystàpieniu szczególnà uwag´ zwrócił
łeczne na obszarach wiejskich.
Ideà konkursu jest promocja roz- na znaczenie firm rodzinnych, które
woju przedsi´biorczoÊci, tworzenie sà najtrwalszym elementem w krajonowych miejsc pracy, aktywizacja brazie i w przestrzeni wiejskiej. Laugospodarcza obszarów wiejskich reaci i wyró˝nieni w konkursie otrzyoraz promocja przedsi´wzi´ç zreali- mali dyplomy, statuetki oraz nagrody
zowanych przy wsparciu finansowym rzeczowe (rowery) ufundowane przez
w ramach PROW 2007-2013 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. FinaliÊci konkursu otrzymali równie˝
i PROW 2014-2020.
Organizatorem konkursu od po- nagrody ufundowane przez samoczàtku, tj. od roku 2000, jest Cen- rzàdy wojewódzkie, powiatowe
trum Doradztwa Rolniczego (CDR) i gminne.
W imieniu laureatów XVI edycji
w Brwinowie we współpracy z partnerami działajàcymi na rzecz rozwo- konkursu organizatorom podzi´koju obszarów wiejskich.
Głównym partnerem jest
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Obecna edycja została obj´ta
patronatem honorowym
Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
SpoÊród zgłoszonych
w XVI edycji 65 przedsi´wzi´ç, Rada Konkursu wyłoniła 13 laureatów, których nagrodzono w pi´ciu kategoriach:
indywidualnej, rodzin- Wiceminister Ryszard Zarudzki (pierwszy z lewej) z laureatami konkursu
nej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społecznoÊci wał Mateusz N´dza-Kubiniec, prolokalnych, przedsi´wzi´ç zrealizo- mujàcy swojà „Małà Ojczyzn´” powanych przez kobiety. 3 podmioty przez strój góralski, mówiàc: Tegouhonorowano wyró˝nieniem. Uro- roczni wyró˝nieni i laureaci dołàczyli
czystoÊç rozpocz´ła si´ odczytaniem do wàskiego grona najlepszych, któprzez Barbar´ Fedyszak-Radziejow- rzy szukajàc własnych dróg, znaleêli
skà, doradc´ Prezydenta ds. Wsi swój sposób na sukces. W imieniu
i Rolnictwa, listu gratulacyjnego Pre- sponsorów konkursu wystàpił Barzydenta RP Andrzeja Dudy, skiero- tosz Urbaniak, Członek Zarzàdu
wanego do laureatów konkursu. Ry- BG˚ BNP Paribas S. A., odpowie28

dzialny za obszar Agro i MSP podkreÊlajàc, ˝e najcenniejszà wartoÊcià, jakà niesie ze sobà konkurs,
jest niezwykła ró˝norodnoÊç zgłaszanych przedsi´wzi´ç.
Konkurs ma charakter ogólnopolski. W tegorocznej edycji najwi´cej
zgłoszeƒ nadesłano z terenu województw: kujawsko-pomorskiego,
mazowieckiego i małopolskiego.
Przedsi´wzi´cia nagrodzone w XVI
edycji konkursu były dofinasowane
z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wi´kszoÊç podmiotów współpracuje z Lokalnymi
Grupami Działania.
W lipcu br. Centrum Doradztwa
Rolniczego uruchomiło kolejnà, XVII ju˝ edycj´ konkursu.
Do udziału w niej mogà
byç zgłaszane osoby fizyczne i prawne, które
prowadzà małe lub Êrednie firmy, tworzàc nowe
miejsca pracy dla mieszkaƒców obszarów wiejskich. Przedsi´wzi´cie powinno byç zrealizowane
w 2015 r. i pierwszym
półroczu 2016 r. na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkaƒców. Zgłoszeniem do
udziału w konkursie jest
karta zgłoszenia sporzàdzona zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu i przesłana na adres CDR w Brwinowie.
Szczegółowe informacje znajdà Paƒstwo na stronie internetowej
www.cdr.gov.pl.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Przyjmowanie wniosków planowane jest na wrzesieƒ
Rodziny rolnicze, które chcà zwi´kszyç swój domowy bud˝et, majà mo˝liwoÊç skorzystania z unijnych Êrodków na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Według harmonogramu wdra˝ania PROW 2014-2020,
opublikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabór wniosków na to działanie jest planowany we wrzeÊniu.

w wielu sektorach przetwórstwa,
wÊród nich:
1 przetwórstwo mleka, mi´sa,
owoców i warzyw, zbó˝, jaj, miodu,
lnu i konopi, roÊlin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne oraz usługowe zamra˝anie
rogram ten skierowany jest ochrony Êrodowiska. Ponadto i przechowywanie produktów roldo rolnika, jego mał˝onka wsparcie to mo˝e zostaç przezna- nych;
oraz domownika, podlegajà- czone na zakup oprogramowa- 1 sprzeda˝ hurtowa owoców i wacych w pełni ubezpieczeniu KRUS, nia słu˝àcego zarzàdzaniu przed- rzyw, mi´sa i wyrobów mi´snych,
którzy chcà zajmowaç si´ nie tylko si´biorstwem, na opłaty za patenty kwiatów i roÊlin, mleka i wyrobów
rolniczà produkcjà, ale tak˝e prze- i licencje, a tak˝e koszty ogólne mleczarskich, zbo˝a i rzepaku, szytwarzaniem swoich zbiorów i ich takie jak: przygotowanie doku- szek chmielowych oraz materiału
mentacji technicznej projektu, siewnego roÊlin rolniczych i wasprzeda˝à.
rzywnych.
Pomoc, jakà mo˝na otrzymaç biznesplanu.
W grudniu 2015 r.
na prowadzenie takiej
po unijne dofinansowadziałalnoÊci, wynosi maknie w ramach Wsparcia
symalnie 300 tys. zł, jedinwestycji w przetwarzanak nie mo˝e byç mniejsza ani˝eli 10 tys. zł.
nie produktów rolnych,
Pieniàdze b´dà przyobrót nimi lub ich rozwój
znawane w formie remogły si´gnàç zakłady
fundacji maksymalnie
przetwórstwa rolno-spo50 proc. kosztów kwali˝ywczego i firmy wprofikowanych inwestycji,
wadzajàce produkty do
m.in. takich jak: koszty
obrotu. Lista okreÊlajàca
budowy, modernizacji
kolejnoÊç przysługiwania
lub przebudowy infrapomocy przedsi´biorstruktury zakładów przestwom, które wówczas
Pomoc finansowa mo˝e zostaç przyznana na inwestycje zwiàzane z przetwarzaniem
twórstwa, koszty zakupu i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w wielu sektorach przetwórstwa, w tym m.in. ubiegały si´ o wsparcie,
lub leasingu maszyn w sektorze miodu
publikowana jest na stroi urzàdzeƒ do przetwanie internetowej ARiMR.
rzania, magazynowania lub przyPomoc finansowa mo˝e zostaç
gotowania produktów do sprzeda- przyznana na inwestycje zwiàzane
Biuro Prasowe
˝y, a tak˝e aparatury pomiarowej z przetwarzaniem i wprowadzaniem
[ 22 318 40 90
czy urzàdzeƒ słu˝àcych poprawie do obrotu produktów rolnych
Zdj´cie: fotolia
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Dotacja na przetwórstwo
produktów z własnego
gospodarstwa
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Razem po sukces
Nabór wniosków o pomoc na Tworzenie grup i organizacji
producentów rolnych ruszy po wakacjach
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na Tworzenie grup i organizacji producentów rolnych przeznaczono ok. 1,7 mld zł, czyli prawie dwukrotnie wi´cej ni˝ w poprzedniej perspektywie finansowej. Pierwszy nabór wniosków
z tego działania planowany jest, zgodnie z opublikowanym przez
resort rolnictwa harmonogramem wdra˝ania nowego PROW,
na wrzesieƒ 2016 r.

O

tym, ˝e wspólne działanie
rolników przynosi szereg
korzyÊci, Êwiadczy sukces
blisko 1,4 tys. grup i organizacji
producentów rolnych, które istniejà
na polskim rynku. Na ich stworzenie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała
w latach 2004-2013 w sumie
ok. 830 mln zł. Pieniàdze te zostały zainwestowane m.in. w zakup
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, Êrodków produkcji, budow´ budynków
30

i obiektów gospodarczych. Jednak
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej w Polsce wcià˝ mamy mały odsetek zrzeszeƒ rolników, choç
warto je tworzyç. Połàczenie oferty
rynkowej wielu gospodarstw zwielokrotnia bowiem ich sił´ ekonomicznà. Ułatwia sprzeda˝ produktów, uzyskiwanie za nie wy˝szych
cen, wynegocjowanie korzystniejszych warunków kontraktów. Pozwala tak˝e obni˝yç koszty produkcji przez wspólne u˝ytkowanie ma-

szyn i urzàdzeƒ, wspólne inwestowanie w potrzebnà infrastruktur´,
hurtowe, czyli taƒsze zakupy Êrodków do produkcji.
Wsparcie z PROW 2014-2020
kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, czyli powstałych
od 1 stycznia 2014 r., do których
nale˝à wyłàcznie osoby fizyczne.
Muszà one działaç jako przedsi´biorcy i mieç osobowoÊç prawnà.
Ponadto grupa ubiegajàca si´
o wsparcie musi spełniaç nast´pujàce warunki:
1 byç uznanà przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku
Rolnego, na podstawie planu biznesowego;
1 łàczyç producentów jednego
produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producenBIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

tów, utworzonej ze wzgl´du na ten
sam produkt lub grup´ produktów,
której przyznano pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci ze Êrodków UE
po 1 maja 2004 r.;
1 wykonywaç swojà działalnoÊç
jako mikro -, małe lub Êrednie
przedsi´biorstwo, (tj. zatrudniaç
mniej ni˝ 250 pracowników), którego roczny obrót nie przekracza 50
mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
1 zadeklaruje realizacj´ planu biznesowego w celu osiàgni´cia jego
zało˝eƒ w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.
Z mo˝liwoÊci otrzymania pomocy
wyłàczone sà grupy producentów
tworzone ze wzgl´du na produkcj´
drobiu lub produkty z niego wytwarzane.
Pomoc przyznawana jest w okresie
pierwszych 5 lat funkcjonowania
grupy, liczonych od dnia jej uznania
przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.
WysokoÊç wsparcia finansowego,
jakie mo˝e otrzymaç grupa, zale˝y
od wartoÊci przychodów netto uzyskanych ze sprzeda˝y produktów
lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi:
1 w pierwszym roku – 10 proc.
przychodów netto,
1 w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,
1 w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

1 w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
1 w piàtym roku – 4 proc. przychodów netto.
Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w ka˝dym roku pi´cioletniego
okresu pomocy.
Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy b´dà mogły liczyç grupy producentów, je˝eli:
1 sà zorganizowane w formie
spółdzielni;
1 zrzeszajà producentów w nast´pujàcych kategoriach:
· produkty
wysokiej jakoÊci
w rozumieniu przepisów UE,
w szczególnoÊci rolnictwa ekologicznego,
· Êwinie ˝ywe, prosi´ta, warchlaki,
mi´so wieprzowe,
· bydło ˝ywe: zwierz´ta rzeêne lub
hodowlane, mi´so wołowe,
· owce lub kozy ˝ywe, zwierz´ta
rzeêne lub hodowlane, weł-

Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

oraz hodowców kóz, trzody chlewnej i bydła
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Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy b´dà mogły liczyç grupy, zrzeszajàce producentów m.in. szyszek
chmielowych, miodu naturalnego, roÊlin uprawianych z przeznaczeniem na cele energetyczne…

na owcza lub kozia strzy˝ona potna, mi´so owcze lub kozie, skóry
owcze lub kozie surowe (suszone),
· miód naturalny lub jego produkty pszczele,
· roÊliny w plonie głównym, uprawiane z przeznaczeniem na cele
energetyczne lub do wykorzystania
technicznego,
· szyszki chmielowe;
1 zrzeszajà jak najwi´kszà liczb´
członków w danej kategorii;
1 zrzeszajà producentów rolnych,
których produkcja obj´ta została
dobrowolnym ubezpieczeniem;
1 majà siedzib´ w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym;
1 planujà w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniajà si´ do realizacji celu innowacyjnoÊci lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony Êrodowiska;
1 zatrudniajà co najmniej dwie
osoby na pełny etat lub jednà osob´ niepełnosprawnà.
Wnioski na przyznanie pomocy
w ramach Tworzenia grup i organizacji producentów rolnych b´dà
przyjmowały oraz rozpatrywały Oddziały Regionalne ARiMR, właÊciwe
ze wzgl´du na siedzib´ grupy producentów.
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Z pierwszej r´ki
Prawie 264,8 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do 1 czerwca 2016 r. Z tej kwoty ponad 131,7 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Blisko 74,3 mld zł to z kolei wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a 4,2 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 ok. 7,8 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej z bud˝etu paƒstwa blisko 21,3 mld zł. Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów inwestycyjnych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione
w latach 2002-2003. Pozostała kwota została przekazana na rozwój wsi i obszarów wiejskich w ramach
unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez
ARiMR w latach 2002-2006.

Ponad 2,5 mld zł przekazała do 1 czerwca 2016 r.
ARiMR z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniàdze te popłyn´ły
na konta rolników głównie w ramach płatnoÊci
ONW, rent strukturalnych, a tak˝e na Wsparcie
na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego.

11 lipca minàł ostateczny termin na zło˝enie wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r.
Do ARiMR wpłyn´ło z tego tytułu ok. 1,349 mln wniosków. Dokumenty o przyznanie dopłat bezpoÊrednich mo˝na było składaç od 15 marca 2016 r. Rolnicy, którzy dostarczyli wnioski do 15 czerwca, mogà
liczyç na otrzymanie ich w pełnej wysokoÊci. Kto nie
zdà˝ył zrobiç tego w tym terminie, miał jeszcze szans´ na dostarczenie swojego wniosku do ARiMR
do 11 lipca. Z tym, ˝e za ka˝dy roboczy dzieƒ opóênienia nale˝ne rolnikowi dopłaty zostanà pomniejszone o 1 proc. Wydłu˝enie do 15 czerwca terminu
przyjmowania wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r. było mo˝liwe dzi´ki decyzji
Komisji Europejskiej. Zbiegał o to minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Podj´cie tej decyzji było w interesie polskich
rolników. Dzi´ki niej mieli oni bowiem wi´cej czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty.

W ustawowym terminie, czyli do 30 czerwca ARiMR wypłaciła 14,2 mld zł w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich
za 2015 r. Pieniàdze trafiły na konta bankowe niemal wszystkich rolników, którzy ubiegali si´ o te dopłaty wiosnà
ubiegłego roku. Wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich zło˝yło wówczas 1,355 mln rolników. Kłopoty z wypłatà dopłat za 2015 r. ma cz´Êç paƒstw UE. Dlatego europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan
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Dziewi´ç uznanych organizacji producentów zło˝yło wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Êrodka Działania wspólne PO RYBY 2007-2013. Ubiegajà si´ w nich o przyznanie wsparcia w łàcznej wysokoÊci ok. 15,4 mln zł.
W naborze, który zakoƒczył si´ 6 lipca 2016 r., pula Êrodków do wydania wynosiła 16 mln zł. Wnioskodawcy mogli ubiegaç si´ o unijne dotacje na inwestycje ju˝ zrealizowane, w ramach których koszty kwalifikowane zostały
poniesione w okresie od 30 wrzeÊnia 2009 r. do 31 grudnia 2015 r.

79 wniosków o przyznanie ponad 3,7 mln zł pomocy wpłyn´ło do ARiMR w zakoƒczonym 15 lipca naborze na
Inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç finansowane w ramach PO RYBY 2007-2013. Do wykorzystania
na tego typu przedsi´wzi´cia było ok. 4 mln zł. O wsparcie w tym naborze mo˝na było ubiegaç si´ tylko na

inwestycje, które zostały ju˝ zakoƒczone, a koszty na ich realizacj´ zostały poniesione pomi´dzy 29 czerwca
2009 r. a 31 grudnia 2015 r. Finansowane mogły byç inwestycje na statkach rybackich, które m.in. słu˝à poprawie bezpieczeƒstwa rybaków czy pomogà w prowadzeniu selektywnego połowu ryb. Pomoc przyznaje si´ do wyczerpania Êrodków finansowych, zgodnie z kolejnoÊcià zło˝enia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego
wniosku.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia:A. Kubat, fotolia, © Pantherstock / Photogenica
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poinformował 8 czerwca, ˝e zamierza wydłu˝yç z 30 czerwca do 15 paêdziernika 2016 r. termin zakoƒczenia realizacji tych płatnoÊci. Polska znalazła si´ w gronie tych unijnych krajów, które z takiego rozwiàzania nie muszà
korzystaç.
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„Lato z Radiem” i z ARiMR
Punkty informacyjne Agencji na wakacyjnej trasie lubianej audycji
„Lato z Radiem” to najpopularniejsza w Polsce wakacyjna audycja radiowa. O marce tego programu
Polskiego Radia Êwiadczy fakt, ˝e
jest nadawany nieprzerwanie od 45
lat, zdobywajàc kolejne pokolenia
wiernych słuchaczy. Od 1992 r.
„Lato z Radiem” organizuje cykl
plenerowych koncertów i spotkaƒ,
które w lipcu i sierpniu odbywajà
si´ w ró˝nych miastach Polski.
W tegorocznej jubileuszowej trasie
po kraju audycji towarzyszy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. WystartowaliÊmy 2 lipca
podczas spotkania z mieszkaƒcami
podpoznaƒskiego Tarnowa Podgórnego (woj. wielkopolskie), na-

sze tour skoƒczymy w woj.
łódzkim – 27 sierpnia w Kutnie.
Dla mieszkaƒców 12 miast,
do których wspólnie zawitamy
z „Latem z Radiem”, ARiMR przygotowała specjalne punkty informacyjne. Dy˝urujà w nich nasi eksperci, od których mo˝na dowiedzieç
si´, jakie programy wsparcia dla
rolników, przedsi´biorców i mieszkaƒców terenów wiejskich ma
w swojej ofercie Agencja oraz jak
po takà pomoc si´gnàç. A tym,
którzy sà ju˝ beneficjentami ARiMR,
eksperci pomogà rozwiàzaç problem, udzielà rady. Na naszych stoiskach dost´pne sà tak˝e materiały
informacyjne – biuletyny i gazetki.

Agencja dba równie˝ o najmłodszych uczestników plenerowych imprez „Lata z Radiem”. Dla tych, którzy wraz z rodzicami odwiedzajà
nasze stoisko, przygotowaliÊmy
m.in. odblaskowe kamizelki, breloczki i opaski.
W sierpniu punkty informacyjne
ARiMR stanà w Kaliszu (6 sierpnia),
Stegnie (7 sierpnia), Ciechanowie
(13 sierpnia), Stalowej Woli (14
sierpnia), Augustowie (20 sierpnia),
Grajewie (21 sierpnia) i Kutnie (27
sierpnia).
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: B. Pepłowska, archiwum ARiMR,
© Pantherstock / Photogenica

Wspólnie z „Latem z radiem” ARiMR zawitała ju˝ m.in. do Płoƒska, Solca Kujawskiego i Inowrocławia
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Ponad 130 koni weêmie udział w XXXVIII Narodowym Pokazie
Koni Arabskich Czystej Krwi i 31 w mi´dzynarodowej aukcji Pride
of Poland, podczas Âwi´ta Konia Arabskiego, które odb´dzie si´
w dniach 12-16 sierpnia w Janowie Podlaskim. Organizatorem
imprezy jest Stadnina Koni Janów Podlaski, a wykonawcà technicznym Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie.

Warto jeszcze wspomnieç o miejscu prowadzenia aukcji. Odbywa
si´ ona w najstarszej w Polsce paƒstwowej Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim, w nowoczesnej hali widowiskowej, która wraz ze stajniami
boksowymi i przyległym placem
konkursowym jest w pełni wyposa˝owi´to Konia Arabskiego w Jano- Do jej najwi´kszych osiàgni´ç poka- na na potrzeby rozgrywania imprez
wie Podlaskim to wydarzenie zowych w ostatnich latach mo˝na za- pokazowych, handlowych i hippiczw Êwiecie hodowców i miłoÊni- liczyç: zdobycie tytułu Wiceczem- nych. Usytuowany na obrze˝ach
ków koni, które ka˝dego roku przy- pionki Klaczy Starszych pokazu Qa- stadniny obiekt pozostaje jej inteciàga setki ludzi biznesu, sportu i ce- tar International Arabia Horse Show gralnà cz´Êcià, zachowujàc przy tym
lebrytów. Składa si´ na nie Narodo- w Doha w 2013; tytuły zdobyte styl i klimat XIX-wiecznej architektury.
Uzupełnieniem aukcji Pride of Powy Pokaz Koni Arabskich Czystej w 2014 roku: Mi´dzynarodowej
Krwi i mi´dzynarodowa aukcja Pride Czempionki Klaczy Starszych i Naj- land jest aukcja Summer Sale, która
of Poland, w tym roku organizowa- lepszego Konia Pokazu w Brugii; tytuł odb´dzie si´ 15 sierpnia br. Podczas
Czempionki Klaczy Starszych pokazu letniej aukcji oferowanych b´dzie 25
na ju˝ po raz 47.
Najwa˝niejszym wydarzeniem im- Breeder`s European Championship klaczy: Stadnina Koni Janów Podlaprezy jest aukcja Pride of Poland, w Chantilly, a tak˝e tytuł Bràzowej ski zgłosiła na nià 5 klaczy, SK Miktóra organizowana jest nieprzerwa- Medalistki Czempionatu Klaczy Star- chałów – 9, SO Białka – 3 klacze,
nie od 1970 roku. W tym roku weê- szych Pucharu Narodów w Aachen zaÊ 8 klaczy jest własnoÊci prywatmie w niej udział 31 koni. Tylko czte- oraz Bràzowej Medalistki Czempio- nej. Letnia aukcja koni arabskich
ry z nich pochodzà z hodowli pry- natu Âwiata Klaczy Starszych pod- jest swego rodzaju „dogrywkà” dla
wszystkich, którzy nie b´dà mieli
watnej, pozostałe reprezentujà paƒ- czas Salonu Konia w Pary˝u.
szcz´Êcia podczas główstwowe stadniny koni
nej licytacji w niedziearabskich, nad którymi
l´, lub znajdà dodatkonadzór
właÊcicielski
we fundusze na zakup
sprawuje Agencja Niekoni.
ruchomoÊci Rolnych, tj.
Łàcznie ze stadnin
Stadnina Koni Janów
paƒstwowych na aukcj´
Podlaski, Stadnina Koni
głównà zostało zgłoszoMichałów oraz Stanych 26 klaczy oraz 1
do Ogierów Białka.
ogier, zaÊ na aukcj´ letPierwsza zgłosiła na aunià 17 klaczy.
kcj´ głównà 11 klaczy
Integralnà cz´Êcià
i 1 ogiera, druga – 12
Âwi´ta Konia Arabskieklaczy, a SO Białka wygo jest Narodowy Postawi 3 klacze.
kaz Koni Arabskich CzyGwiazdà tegorocznej
stej Krwi, w ramach któaukcji b´dzie klacz Emira pochodzàca ze Stadrego organizowane sà
niny Koni w Michałowie.
czempionaty koni arabUrodzona w 2000 r. jest
skich. Narodowy Pokaz
utytułowanà
klaczà
jest najbardziej presti˝ostadnà, matkà czołowewym tego typu wydarzego ogiera Empire. Gwiazdà tegorocznej aukcji b´dzie klacz Emira, pochodzàca ze Stadniny Koni w Michałowie
niem w Polsce. O tytuły

Â
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Âwi´to Konia Arabskiego
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czempionów narodowych walczà
wtedy klaczki i ogierki oraz klacze
i ogiery we wszystkich kategoriach
wiekowych, a zdobyte tytuły otwierajà wyhodowanym w polskich stadninach arabom drog´ do mi´dzynarodowej kariery na ringach pokazowych całego Êwiata. W sierpniu
w Janowie arabskie klacze i ogiery
b´dà oceniane łàcznie w 11 klasach, a spoÊród zwyci´zców klas wyłonieni zostanà czempioni Polski w 4
kategoriach wiekowych oraz zdo-

bywcy nagród specjalnych, w tym
bardzo presti˝owej nagrody Najlepszy Koƒ Pokazu.
Do Czempionatu Narodowego
w dniach 12-14 sierpnia br. stadniny pozostajàce pod nadzorem
Agencji NieruchomoÊci Rolnych
zgłosiły nast´pujàcà liczb´ koni:
Stadnina Koni Janów Podlaski – 35
koni; Stadnina Koni Michałów – 27
koni; Stado Ogierów Białka – 7 koni. Łàcznie do Pokazu Narodowego
zgłoszone zostały 133 konie – 69

pochodzi z paƒstwowych stadnin,
a 64 reprezentujà prywatnych hodowców i właÊcicieli.
Âwi´to Konia Arabskiego zakoƒczà Dni Otwarte w stadninach w:
Janowie Podlaskim, Michałowie
i Białce.
Szczegóły imprezy na: www.prideofpoland.com
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 55 06
Zdj´cie: archiwum ANR

Stypendia
czekajà na studentów

1

lipca ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych.
Około 800 studentów otrzyma stypendia na pierwszy rok studiów.
Aby otrzymaç stypendium nale˝y
spełniç okreÊlone warunki oraz wypełniç wniosek dost´pny na stronie
internetowej (www. stypendia-pomostowe.pl) w zakładce Stypendia
i Sta˝e Krajowe. Formularze wniosków dost´pne sà pod wy˝ej wymienionym adresem od 1 lipca. Formularz nale˝y wypełniç na stronie
do 17 sierpnia 2016 r. do godziny 16.00. Wniosek po wypełnieniu
nale˝y wydrukowaç i zło˝yç wraz
z załàcznikami we właÊciwym Oddziale Terenowym ANR do dnia 24
sierpnia br.
Do ubiegania si´ o stypendium
uprawnieni sà maturzyÊci, którzy
ukoƒczyli szkoł´ ponadgimnazjalnà
w 2016 r. i spełniajà łàcznie nast´pujàce kryteria: sà dzieçmi byłych
pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej, którzy
byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pra36

c´ w okresie co najmniej 2 lat,
mieszkajà na terenach wiejskich lub
w miastach do 20 tys. mieszkaƒców,
pochodzà z rodzin znajdujàcych si´
w trudnej sytuacji materialnej, tzn.
o dochodzie rodziny w przeliczeniu
na osob´ lub dochodzie osoby
uczàcej si´ nie wy˝szym ni˝ 1295 zł
netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujàce si´
orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawnoÊci oraz osiàgn´li na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załàczonym do Regulaminu.
Stypendium wynosi 5000 zł rocznie i wypłacane jest w miesi´cznych
ratach. W czternastu poprzednich
edycjach programu przyznano ponad 14,5 tysiàca stypendiów. W gronie laureatów stypendiów na I rok,
maturzystów z rodzin popegeerowskich było łàcznie prawie 8200.
Od poczàtku trwania Programu jego
Fundatorzy przeznaczyli na stypendia
pomostowe 92 mln zł.
Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał

on w odpowiedzi na istotny problem
społeczny, jakim była wyraêna dysproporcja w dost´pie do studiów
mi´dzy młodzie˝à mieszkajàcà
na wsi i w miastach.
Administratorem Programu jest
Fundacja Edukacyjna Przedsi´biorczoÊci w Łodzi, która w imieniu Partnerów i organizacji współpracujàcych, zarzàdza programem. Natomiast jego inicjatorem i autorem jest
Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci.
Program jest realizowany m.in.
przy współpracy Agencji NieruchomoÊci Rolnych, która od poczàtku
jego powstania aktywnie w nim
uczestniczy. W pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys.
studentów, natomiast od 2005 r. ze
wzgl´dów ustawowych nie finansuje
ju˝ stypendiów, a udziela wsparcia
organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów do Programu, przyjmuje od nich wnioski a nast´pnie
przesyła je do Fundacji w Łodzi.
Biuro Rzecznika Prasowego
[ 22 452 55 06
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W roku gospodarczym 2015/2016 odnotowano w Polsce rekordowy wzrost produkcji wina – z 2740 hl w poprzednim sezonie
do 5020 hl (czyli blisko 720 tys. standardowych butelek). W ewidencji prowadzonej przez Agencj´ Rynku Rolnego w bie˝àcym roku gospodarczym, tj. 2015/2016 (1 sierpieƒ 2015 r. – 31 lipiec 2016 r.) sà ju˝ zarejestrowane 103 podmioty wyrabiajàce
wino z krajowych winogron.
Areał powierzchni upraw wg województw (rzeczywistego poło˝enia) w 2015/2016
Ogółem 194,24 ha winnic (stan na 16.04.2016)

Szacuje si´, ˝e na rok gospodarczy 2016/2017 zaczynajàcy si´
od dnia 1 sierpnia 2016 r. do ewidencji prowadzonej przez Prezesa
ARR wpisanych zostanie, co najmniej 130 producentów i przedsi´biorców wyrabiajàcych wino,
w konsekwencji areał uprawy winoroÊli prawdopodobnie przekroczy 200 ha w tym roku gospodarczym.
W Polsce mo˝e powstawaç i powstaje bardzo dobre wino, mimo ˝e
nie jesteÊmy na Êwiecie kojarzeni
z uprawà winnej latoroÊli. To dzi´ki
ludziom z pasjà, którzy poÊwi´cajà
si´ tworzeniu nowej gał´zi rolnictwa. Polscy winiarze proponujà nie
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

tylko swoje produkty, ale tak˝e
zwiedzanie winnic, rozmowy
o uprawie winoroÊli, produkcji win
oraz ich degustacje.
Sà trzy regiony, gdzie uprawa winoroÊli jest najpopularniejsza, tj. lubuski, małopolski i podkarpacki.
Na przykład na Podkarpaciu istnieje blisko 150 winnic, które liczà
od kilku arów do dwóch-trzech
hektarów, przy czym przewa˝ajà
winnice o powierzchni 20-40 arów.
W ARR zarejestrowanych jest tylko 18 z nich. W regionie uprawia
si´ winoroÊl w sumie na ok. 100
hektarach, m.in. w okolicach Jasła,
Krosna, Strzy˝owa, Przeworska
i Rzeszowa. Uprawa winoroÊli po-

wróciła na Podkarpacie w połowie
lat 80 ubiegłego wieku. Pierwsza
winnica powstała wtedy w JaÊle.
W ostatnich latach zaobserwowaç
mo˝na dynamiczny rozwój winiarstwa tak˝e w innych regionach Polski, a zwłaszcza w lubelskim.
Regulacje na rynku wina
Winem jest produkt otrzymywany
wyłàcznie w drodze całkowitej lub
cz´Êciowej fermentacji alkoholowej
Êwie˝ych winogron (odmiany vitis
vinifera), rozgniatanych lub nie, lub
z moszczu gronowego. Do wytwarzania wina nie mo˝na u˝ywaç wody, soku winogronowego bàdê jakichkolwiek innych substancji niedopuszczonych przez przepisy UE.
Rynek wina regulujà przepisy
ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 859). Na jej mocy podmioty
wyrabiajàce wino z winogron pozyskanych z upraw poło˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które zamierzajà przeznaczyç je
do wprowadzenia do obrotu, sà zobowiàzane do uzyskania, na podstawie wniosku, wpisu do ewidencji
prowadzonej przez Prezesa ARR.
Jednak˝e, w myÊl przepisów, podmioty wyrabiajàce wino z upraw
własnych winoroÊli nie sà zobowiàzane do uzyskania wpisu do rejestru
przedsi´biorców
prowadzàcych
działalnoÊç gospodarczà w zakresie
wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, prowadzonego przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Producenci wina albo przedsi´biorcy nieb´dàcy producentami
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Uprawa winoroÊli najpopularniejsza jest w regionach: lubuskim, małopolskim i podkarpackim

wpisani do ewidencji oraz inne
podmioty działajàce na rynku wina na mocy przepisów ustawy sà
zobowiàzani do składania, w okreÊlonych terminach, deklaracji informujàcych o szacunkach oraz ostatecznych wynikach zbiorów winogron i produkcji wina, jego zapasach, iloÊci wina wprowadzonego
do obrotu oraz wielkoÊci dostaw
i iloÊci uzyskanych produktów
ubocznych powstałych podczas wyrobu wina (dotyczy to tylko producentów wyrabiajàcych ponad 25 hl
wina rocznie).
Zagregowane dane przekazywane sà poprzez Główny Urzàd Statystyczny do Eurostatu, a poprzez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do Komisji Europejskiej.
W roku gospodarczym 2015/
2016 do ewidencji podmiotów wyrabiajàcych wino (z winogron pochodzàcych z upraw winoroÊli poło˝onych na obszarze Polski) wpisanych było 103 producentów wina
(wobec 76 w sezonie 2014/2015).
Ostatecznie areał upraw, z którego
zostały zebrane winogrona, wyniósł 159 ha winnic, z których uzyskano 7463 kwintali winogron.
O ile w poprzednich sezonach produkcja wina czerwonego i białego
była porównywalna, to w sezo38

nie 2015/206 wina białego wyprodukowano 2716 hl, a czerwonego – 2300 hl. Tymczasem uprawiana powierzchnia winoroÊli ogółem
zwi´kszyła si´ zaledwie o 60 ha
(ze 134 do 194 ha).
Sprzeda˝ wina w roku gospodarczym 2014/2015 (dane dotyczàce
sprzeda˝y pozyskiwane sà po zakoƒczeniu danego roku gospodarczego) wyniosła 1524 hektolitry
i była prawie dwukrotnie wi´ksza
ni˝ w roku poprzednim, a prawie
szeÊciokrotnie wi´ksza ni˝ w roku
gospodarczym 2012/2013.

Uczestnicy mechanizmu „Administrowanie
potencjałem produkcyjnym winoroÊli i wina”
Mechanizmem „Administrowanie
potencjałem produkcyjnym winoroÊli i wina” sà obj´ci:
1 producenci, tj. osoby fizyczne
lub osoby prawne, wyrabiajàcy wino (przeznaczone do wprowadzenia do obrotu) z winogron pochodzàcych z upraw własnych winoroÊli poło˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Producentów
b´dàcych rolnikami wyrabiajàcych
do 100 hektolitrów wina rocznie
nie dotyczà przepisy ustawy o swobodzie działalnoÊci gospodarczej;
1 przedsi´biorcy wykonujàcy działalnoÊç gospodarczà, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina;
1 osoby dostarczajàce winogrona lub moszcz winogronowy przedsi´biorcom wykonujàcym działalnoÊç gospodarczà, o której mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie
wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina,
wpisanym do ewidencji;
1 przedsi´biorcy posiadajàcy ze-

W roku gospodarczym 2015/2016 areał upraw, z którego zebrano winogrona, wyniósł 159 ha winnic
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Instytucje na rynku wina
Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencj´ producentów i przedsi´biorców wyrabiajàcych wino.
Wino z winogron pozyskanych
z upraw winoroÊli poło˝onych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do sprzeda˝y,
wymaga uzyskania wpisu do ewidencji. Wpis jest dokonywany corocznie na dany rok gospodarczy.
Rok ten na rynku wina trwa od 1
sierpnia do 31 lipca roku nast´pnego. Wnioski o wpis do ewidencji
na rok gospodarczy nale˝y składaç
do 15 lipca ka˝dego roku.
W przypadku niezło˝enia wniosku i nieuzyskania wpisu do ewidencji producent nie b´dzie mógł
sprzedawaç wina ze zbioru uzyskanego w danym roku.
Wnioski o wpis do ewidencji
mo˝na zło˝yç osobiÊcie w Centrali
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 albo wysłaç pocztà. O terminie zło˝enia
wysłanego wniosku decyduje data
stempla pocztowego. Niezb´dny
formularz znajduje si´ na stronie
internetowej ARR. Wniosek mo˝na wypełniç tak˝e poprzez aplikacj´ e-Wino.
Po zło˝eniu wniosku nast´puje
weryfikacja pod kàtem formalnoprawnym i merytorycznym. Po pozytywnym jego rozpatrzeniu producent wina, na mocy decyzji Prezesa
ARR, uzyskuje wpis do ewidencji.
BIULETYN INFORMACYJNY 7-8/2016

Paƒstwowa Inspekcja Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw, z których pochodzà winogrona przeznaczone
do wyrobu wina, majàce na celu:
1 sprawdzenie poło˝enia działek
ewidencyjnych, powierzchni i uprawianych odmian winoroÊli;
1 sprawdzenie, czy odmiany winoroÊli uprawiane na działkach ewidencyjnych, o których mowa powy˝ej, spełniajà wymagania okreÊlone w art. 81, ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1308/2013.
Ponadto, wojewódzki inspektor
ochrony roÊlin i nasiennictwa,
właÊciwy ze wzgl´du na lokalizacj´
danej uprawy winoroÊli, w ramach
procedury certyfikacji „wina z okreÊlonego rocznika” lub „wina z okreÊlonej odmiany winoroÊli” jest organem właÊciwym w sprawach
kontroli majàcej na celu ustalenie
posiadania owocujàcej uprawy winoroÊli, z której b´dzie wyrabiane
wino z okreÊlonej odmiany winoroÊli, oraz wielkoÊci tej uprawy.
W ramach organizacji rynku wina w Polsce Inspekcja JakoÊci
Handlowej Artykułów Rolno -Spo˝ywczych jest odpowiedzialna za:
1 przeprowadzenie kontroli:
· dokumentów
towarzyszàcych
przewozowi wyrobów winiarskich,
· rejestrów przychodu i rozchodu
wyrobów winiarskich oraz usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina;
1 nadzór nad procesami wzbogacania, odkwaszania i słodzenia.
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia ww. procesów składa si´ wojewódzkiemu inspektorowi jakoÊci
handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych właÊciwemu ze wzgl´du
na miejsce wyrobu wina;
1 zapewnienie procedury certyfikacji wina.
Certyfikacj´ wina, o której mowa
powy˝ej,
przeprowadza
si´
na wniosek producenta albo przed-

si´biorcy nieb´dàcego producentem, wyrabiajàcego wino z winogron pozyskanych z upraw winoroÊli poło˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach procedury certyfikacji
wina przeprowadzane sà kontrole
w zakresie:
1 poło˝enia i powierzchni uprawy
winoroÊli oraz uprawianych odmian (w przypadku certyfikacji wina z okreÊlonej odmiany winoroÊli);
1 wielkoÊci posiadanych zapasów
win podlegajàcych certyfikacji
w poprzednich latach gospodarczych (w przypadku certyfikacji wina z okreÊlonego rocznika);
1 wyrobu i rozlewu win podlegajàcych certyfikacji.
Po przeprowadzeniu certyfikacji
wina okreÊlonego rocznika lub wina z okreÊlonej odmiany winoroÊli
wojewódzki inspektor jakoÊci
handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych wydaje decyzj´ w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego ka˝dej partii wina, b´dàcej
przedmiotem procedury certyfikacji. Numer ten jest umieszczany
na etykiecie wina obok danych
identyfikacyjnych producenta.
Nie hiszpaƒskie i nie włoskie, ale nasze wino polskie
W Polsce tradycja uprawy winoroÊli
i wyrobu wina z winogron pozyskiwanych z tych upraw si´ga XII wieku. Winnice powstawały głównie
w rejonach południowych (Małopolska, Podkarpacie), południowo-zachodnich (Dolny Âlàsk) i zachodnich Polski (rejon Zielonej Góry, Wielkopolska), co wynikało
z dogodniejszych warunków klimatycznych i ukształtowania terenu,
ale tak˝e na terenie Mazowsza
i Kujaw. Na przełomie XIX i XX wieku istniało na tym terenie wiele winnic, z których niektóre miały po kilkadziesiàt hektarów. Po II wojnie
Êwiatowej nadal istniały winnice
w południowo -zachodniej cz´Êci
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zwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e kryterium
pochodzenia wina jest pochodzenie surowca (winogron), z którego
wyrobiono wina. Wina wytwarzane
w Polsce, które majà napisane
na naklejkach „wyprodukowane
w Polsce”, nie muszà w rzeczywistoÊci byç winami polskimi.
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Odradzajàce si´ w Polsce tradycje winiarskie i uprawy szczepów winnych w wielu regionach kraju powodujà, ˝e polskie
wina zdobywajà uznanie koneserów

Polski, jednak warunki polityczne
nie sprzyjały rozwojowi winiarstwa.
Jeszcze w latach 60 ubiegłego stulecia (do roku 1974) istniała w Zielonej Górze Wytwórnia Win Gronowych.
WielkoÊç istniejàcych obecnie
winnic, które znajdujà si´ w ewidencji Prezesa ARR, kształtuje si´
od kilkunastu arów a˝ do kilkunastu hektarów. Okazuje si´ wi´c, ˝e
produkcja i sprzeda˝ wina to bardzo dobry pomysł na biznes w Pol-

sce. Mo˝na mieç z niego zyski,
ale te˝ trzeba liczyç si´ z koniecznoÊcià zainwestowania du˝ych Êrodków finansowych na poczàtku działalnoÊci. Na przełomie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych
ubiegłego stulecia zaobserwowano
wzrost zainteresowania winiarstwem, z tym, ˝e uprawa winoroÊli
i wyrób wina, jako bardzo kapitałoi pracochłonne, prowadzone były
przez grup´ osób, która zaj´cie to
traktowała jako hobby i pasj´.

Odradzajàce si´ tradycje winiarskie w Polsce i uprawy szczepów
winnych w wielu regionach kraju
powodujà, ˝e polskie wina zdobywajà uznanie koneserów. W Pałacu
Prezydenckim przywódcy paƒstw,
którzy przybyli do Warszawy
na szczyt NATO, zostali podj´ci
przez Andrzeja Dud´ winem z polskich winnic – Pałacu Mierz´cin
oraz Turnau. Były to wina Seyval
Blanc, Riesling oraz Johanniter.
Wszystkie z 2015 roku.
Z polskà kuchnià kojarzà si´
głównie wódki idealnie pasujàce
do zakàsek, od których zaczynajà
si´ ceremonialne obiady. Ka˝dy zna
wyborowà, ˝ubrówk´ i stark´. Dobrze, ˝e przypominamy naszym goÊciom zapomniane od wieków polskie tradycje winiarskie. W południowej i zachodniej Polsce uprawia si´ coraz wi´cej winnej latoroÊli, a wytwarzane z niej trunki podbijajà podniebienia koneserów.
Niektóre roczniki naszych win wcale nie ust´pujà francuskim, włoskim
czy hiszpaƒskim. Czy˝ nie było
wspaniale, gdy goÊcie Prezydenta
RP mogli popijaç polskie potrawy
rodzimymi winami? Tak˝e w ten
sposób buduje si´ bowiem dum´
z własnego paƒstwa.
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Pami´taj o znaczeniu
roÊlin stràczkowych
• Sà one wa˝nym elementem rolnictwa
konwencjonalnego i ekologicznego
• Pozwalajà na wypełnienie warunku
zazielenienia w ramach WPR
• Mogà byç surowcem paszowym
w ˝ywieniu drobiu i trzody chlewnej
• To własne pasze w gospodarstwie

