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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Za nami doÊç trudne ˝niwa. Cz´ste opady deszczu spowodowały pogorszenie jakoÊci ziarna. Tym bardziej dzi´kuj´ rolnikom za ich trud i wysiłek. ˚niwa to zamkni´cie cyklu
produkcyjnego w rolnictwie. Dzi´kujàc za plony rolnicy ju˝
rozpoczynajà prace na rzecz nast´pnych zbiorów.
Przed nami wiele wyzwaƒ. Jednym z najwi´kszych jest zatrzymanie rozprzestrzeniania si´ wirusa ASF. Sierpniowe
ogniska zostały zawinione przez człowieka, ale trzeba pami´taç, ˝e podstawowym êródłem zara˝enia sà dziki. Niezb´dne stały si´ specjalne rozwiàzania. Powołany w sierpniu Mi´dzyresortowy Zespół ds. ASF przygotował działania.
Włàczenie ró˝nych słu˝b i koordynacja ich funkcjonowania
powinny wkrótce przynieÊç po˝àdane efekty. Sprawa ograniczenia skutków choroby jest niezwykle wa˝na z punktu widzenia gospodarczego.
Sytuacja jest nadzwyczajna i podejmujemy nadzwyczajne
działania. PrzygotowaliÊmy specustaw´ o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na mój
wniosek pani Premier zdecydowała, ˝e zostanie tak˝e powołany pełnomocnik ds. łagodzenia skutków wystàpienia
wirusa ASF.
Na obszarze ochronnym mamy około 600 tysi´cy sztuk
trzody chlewnej. Zgodnie z decyzjà Komisji Europejskiej,
do 15 paêdziernika br., z tego obszaru mo˝na wywoziç Êwinie tylko do przerobu w temperaturze powy˝ej 80° C
do specjalnie wyznaczonych przedsi´biorstw. Dlatego te˝
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została przygotowana specustawa, aby zapewniç mo˝liwoÊci zagospodarowania produktów wyprodukowanych z mi´sa Êwiƒ wolnych od wirusa afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. B´dà to produkty najwy˝szej jakoÊci.
Ustawa ma wyłàczyç z procedur zwiàzanych z zamówieniami publicznymi zakupy produktów mi´snych dokonywane przez jednostki sektora finansów publicznych od podmiotów, które dostarczajà produkty wyłàcznie z mi´sa wieprzowego pochodzàcego od Êwiƒ utrzymywanych co najmniej 3 miesiàce przed ubojem w gospodarstwach rolnych
poło˝onych na obszarach obj´tych ograniczeniami w zwiàzku z ASF.
Przypominam te˝, ˝e najwa˝niejszymi Êrodkami w zwalczaniu tej choroby jest likwidacja chowu trzody chlewnej
w gospodarstwach nieprzestrzegajàcych zasad bioasekuracji, zakaz handlu obwoênego, zmniejszenie populacji dzików do 0,5 sztuki na km2, a tak˝e skuteczny monitoring
bierny, czyli zbieranie i utylizacja padłych dzików.
Mi´dzyresortowy Zespół podjàł uchwały, w których zobowiàzujà m.in. Ministra Ârodowiska do podj´cia działaƒ
zmierzajàcych do ograniczenia g´stoÊci populacji dzików
do poziomu co najwy˝ej 0,5 osobnika /km² w obwodzie łowieckim na obszarach, na których prowadzony jest sanitarny odstrzał dzików, a tak˝e do podj´cia współpracy z organami samorzàdu gminnego w zakresie tworzenia grzebowisk, w szczególnoÊci na obszarach wyst´powania afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ oraz na obszarach zagro˝onych rozprzestrzenianiem si´ tej choroby.
Zwracam jednak uwag´, ˝e specjalne regulacje i zaostrzenie kar to tylko dodatkowe Êrodki. Niezb´dna jest nasza ÊwiadomoÊç o zagro˝eniach. Przestrzegam przed nielegalnym obrotem trzodà chlewnà, przed kupowaniem Êwiƒ
z nieznanego êródła. Goràco apeluj´ o przypominanie oraz
stosowanie przepisów i zasad dotyczàcych bioasekuracji.
Tylko rygorystyczne ich przestrzeganie pozwoli ograniczyç
niebezpieczeƒstwo rozszerzenia wyst´powania wirusa ASF.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e wirus ASF nie jest groêny dla
ludzi.
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Prosto z gabinetu
Opracowany został 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.
Zasadnicze zmiany to przede wszystkim powierzenie wdra˝ania działaƒ Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna oraz Usługi
doradcze, usługi z zakresu zarzàdzania go-

spodarstwem rolnym i usługi z zakresu zast´pstw Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. OkreÊlone
zostanà zasady trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców oraz kary administracyjne w przypadku niezastosowania tego trybu. Nowe przepisy pozwolà te˝
na wprowadzenie w całym kraju jednolitych zasad wyboru operacji partnerów KSOW w drodze konkursów
oraz uporzàdkowanie funkcjonowania KSOW w zakresie wyboru operacji partnerów KSOW w oparciu
o przejrzyste warunki i kryteria.

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpocz´cie pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich” obj´tego PROW 2014-2020. Pomoc finansowa
w ramach tego poddziałania mo˝e byç
przyznana rolnikowi, mał˝onkowi rolnika

lub domownikowi gospodarstwa, którego wielkoÊç ekonomiczna nie przekracza 15 000 euro, jak równie˝ beneficjentowi poddziałania „PłatnoÊci na rzecz rolników
kwalifikujàcych si´ do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w postaci premii w wysokoÊci 100 000 zł
na realizacj´ biznesplanu dotyczàcego podj´cia działalnoÊci pozarolniczej.

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt
ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (AROW).
Celem ustawy jest lepsze wykorzystanie zasobów i przyspieszenie realizacji zadaƒ, poprawa współpracy i przepływu informacji dotyczàcych podmiotów działajàcych
w rolnictwie oraz udzielonej pomocy, a tak˝e zmniejszenie kosztów funkcjonowania instytucjonalnej obsługi rolnictwa.
AROW zostanie utworzona w miejsce ANR
i ARR. Zasadniczo b´dzie wykonywała za-

dania dotychczas wykonywane przez obie agencje, z tym
zastrze˝eniem, ˝e zadania agencji płatniczej wykonywane dotychczas przez ARR zostanà przej´te przez ARiMR.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu zostanie ograniczona,
do jednej, liczba agencji płatniczych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonujàcych w Polsce. Takie rozwiàzanie wymaga zmiany wielu ustaw, wobec tego
wszelkie zmiany w obowiàzujàcych przepisach oraz regulacje przejÊciowe i dostosowujàce planuje si´ uregulowaç w odr´bnej ustawie.

Na wniosek Ministra Rolnictwa Prezes Rady Ministrów
powołał Mi´dzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia
skutków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. Do zadaƒ Zespołu nale˝y m.
in.: monitorowanie, analizowanie bie˝àcej
sytuacji oraz opracowywanie propozycji
rozwiàzaƒ, w tym legislacyjnych, niezb´dnych do zminimalizowania skutków spo-

łeczno-ekonomicznych zwiàzanych z wyst´powaniem
przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF). Powołany organ pomocniczy Rady Ministrów przygotuje ponadto propozycje działaƒ, jakie powinny byç podj´te przez
Policj´, Inspekcj´ Transportu Drogowego, Inspekcj´ Weterynaryjnà oraz Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà, a tak˝e Słu˝b´ Celnà, Stra˝ Granicznà, Stra˝ LeÊnà i Paƒstwowe Gospodarstwa LeÊne Lasy Paƒstwowe.
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Ministerstwo Rozwoju we współpracy z pozostałymi resortami przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najwa˝niejszego dokumentu
wskazujàcego kierunki rozwoju Polski w perspektywie
Êredniookresowej. Strategia ta przedstawia nowy model
rozwoju, którego celem jest tworzenie warunków dla
wzrostu dochodów mieszkaƒców Polski przy jednoczesnym wzroÊcie spójnoÊci w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.
Wa˝ne miejsce w tym dokumencie zajmuje rolnictwo i obszary wiejskie. Dokument

kładzie nacisk na włàczenie w procesy rozwojowe
wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów
wiejskich oraz zakłada, ˝e korzyÊci ze wzrostu gospodarczego powinny byç dost´pne dla wszystkich, bez wzgl´du na miejsce zamieszkania.
W ramach zespołu opracowujàcego dokument został
powołany specjalny podkomitet do spraw monitoringu
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, który w swoich
działaniach b´dzie uwzgl´dniał zarówno zagadnienia finansowe, jak i gospodarcze.

Powstała Rada Rolnictwa Ekologicznego, która została
powołana, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w celu utworzenia płaszczyzny dialogu
pomi´dzy Ministrem Rolnictwa a organizacjami i instytucjami działajàcymi na rzecz
rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku
˝ywnoÊci ekologicznej. W jej skład wcho-

dzi 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji działajàcych w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym: uczelni wy˝szych, instytutów, instytucji sprawujàcych nadzór
nad produkcjà ekologicznà, podmiotów doradczych,
a tak˝e organizacji oraz zwiàzków zawodowych zrzeszajàcych producentów ekologicznych.

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt
Rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach
poło˝onych na obszarach OSN w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obj´tego PROW 2014-2020.
Zmiana rozporzàdzenia ma na celu wprowadzenie uproszczeƒ dla beneficjentów tego instrumentu wsparcia, opracowanych

wspólnie przez instytucj´ zarzàdzajàcà i agencj´ płatniczà. W celu ułatwienia realizowania operacji, w tym najpełniejszego wykorzystania Êrodków finansowych przyznanych na ich realizacj´, proponuje si´ m.in. wprowadzenie zmiany, polegajàcej na umo˝liwieniu beneficjentom dokonania płatnoÊci za dostawy, usługi lub roboty
budowlane, nie póêniej ni˝ do dnia zło˝enia wniosku
o płatnoÊç lub usuni´cia braków w tym wniosku, dokonanego w wyniku otrzymania z Agencji ponownego wezwania do ich usuni´cia.

Weszła w ˝ycie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o ksi´gach wieczystych i hipotece wprowadzajàca ułatwienia w zaciàgni´ciu kredytu zabezpieczonego hipotekà na nieruchomoÊci rolnej.
Nowe przepisy usuwajà z ustawy o ksi´gach wieczystych
i hipotece przepis, w myÊl którego suma hipoteki na nieruchomoÊci rolnej nie mogła przewy˝szaç wartoÊci rynkowej tej nieruchomoÊci. Przepis ten sprawiał, ˝e banki
powstrzymywały si´ od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miały byç hipoteki ustanowione na nieruchomoÊciach rolnych. Nowelizacja umo˝liwia kształtowanie sumy
hipoteki na nieruchomoÊci rolnej przez

strony umowy, bez ingerencji paƒstwa.
Ponadto nowelizacja wyłàcza spod stosowania ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomoÊci rolne b´dàce drogami wewn´trznymi. Ograniczenia w nabywaniu zakupu nieruchomoÊci rolnych nie b´dà te˝ dotyczyç
zakupów dokonywanych przez parki narodowe na cele
zwiàzane z ochronà przyrody.
Nowelizacja ogranicza te˝ mo˝liwoÊç stosowania przez
Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
m.in. w przypadku gdy nabywcami sà osoby bliskie
zbywcy, lub nabycie nast´puje w drodze dziedziczenia
ustawowego.

BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

Afrykaƒski pomór Êwiƒ
Podstawowe fakty i informacje

AFRYKA¡SKI POMÓR ÂWI¡
– INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest wywołany afrykaƒski pomór Êwiƒ?
Chorob´ nazywanà afrykaƒskim pomorem Êwiƒ (ASF – z angielskiego African
swine fever) wywołuje wirus afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASFV).

Czym jest afrykaƒski pomór Êwiƒ?
Afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine
fever – ASF) to groêna, zakaêna i zaraêCzy afrykaƒski pomór Êwiƒ zagra˝a ludziom?
liwa choroba wirusowa Êwiƒ domowych,
Nie. Ludzie nie sà wra˝liwi na zaka˝enie
Êwiniodzików oraz dzików. W przypadku
wirusem ASF.
wystàpienia ASF w stadzie dochodzi do du˝ych spadków w produkcji: zaka˝enie przebiega
Czy afrykaƒski pomór Êwiƒ zagra˝a zwierz´tom innym ni˝ Êwinie, dziki
powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierzàt w stadzie,
i Êwiniodziki?
przy czym ÊmiertelnoÊç zwierzàt si´ga nawet 100%.
Wystàpienie ASF skutkuje przede wszystkim nara˝e- Nie. Wszystkie inne gatunki zwierzàt nie sà wra˝liwe
niem kraju na olbrzymie straty finansowe zwiàzane na zaka˝enie wirusem ASF.
w pierwszej kolejnoÊci z kosztami zwiàzanymi ze zwalKiedy i w jakich okolicznoÊciach stwierdzono ASF w Polsce?
czaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie
stwierdzona (wià˝àcymi si´ m.in. z zabiciem zwierzàt Afrykaƒski pomór Êwiƒ został stwierdzony w Polsce
z zapowietrzonego stada i utylizacjà ich zwłok, koniecz- po raz pierwszy w historii w lutym 2014 r. (powiat sonoÊcià przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz kólski, województwo podlaskie) – pierwsze przypadki
badaƒ laboratoryjnych), jak równie˝ z drastycznym ASF stwierdzono u dzików. Do sierpnia 2016 r. stwierograniczeniem mo˝liwoÊci sprzeda˝y i wywozu Êwiƒ lub dzono w sumie 111 przypadków ASF u dzików – wszystkie dziki,
wieprzowiny zarówno w krau których stwierdzono
ju jak i poza jego granice.
§ Ludzie nie sà wra˝liwi na zaka˝enie wirusem
Bardzo wa˝nà rol´ w szybASF, w zwiàzku z czym choroba ta nie stwarza ASF zostały znalezione
padłe lub zostały odstrzekim wykryciu i ostatecznie
zagro˝enia dla ich zdrowia i ˝ycia.
lone w województwie
zwalczaniu ognisk ASF odpodlaskim w odległoÊci
grywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujàcych si´ stadem nie przekraczajàcej ok. 30 km od granicy polsko-biaÊwiƒ na pojawienie si´ objawów klinicznych (lub pad- łoruskiej.
ni´ç Êwiƒ) oraz szybkie podj´cie przez słu˝by weterynaPonadto stwierdzono 18 ognisk ASF u Êwiƒ – 14
ryjne działaƒ, majàcych na celu potwierdzenie lub wy- w województwie podlaskim, 3 w województwie lubelkluczenie choroby.
skim i 1 w województwie mazowieckim (wg. danych
Âwinie zaka˝one wirusem afrykaƒskiego pomoru na 30.08.2016 r.).
Êwiƒ cz´sto wykazujà objawy chorobowe podobne
do objawów innych chorób (goràczka, wybroczyny,
AFRYKA¡SKI POMÓR ÂWI¡ – DZIAŁANIA
apatia, poronienia, w stadzie mogà wystàpiç padni´cia
bez innych wyraênych objawów) – dlatego w przypadJakie działania podejmuje si´ przy stwierdzeniu ASF u Êwiƒ?
ku najmniejszego podejrzenia (lub nawet domniema- Wystàpienie afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ u Êwiƒ w gonia mo˝liwoÊci wystàpienia ASF w stadzie, przede spodarstwie (ognisko ASF) wià˝e si´ z koniecznoÊcià
wszystkim na obszarach, na których choroba wyst´pu- podj´cia przez Inspekcj´ Weterynaryjnà stanowczych
je lub w sàsiedztwie tych obszarów) nale˝y zgłosiç po- działaƒ celem jak najszybszej likwidacji tego ogniska
dejrzenie ASF do właÊciwego powiatowego lekarza we- oraz prowadzenia działaƒ majàcych na celu ustalenie
terynarii celem umo˝liwienia pobrania próbek w kie- êródła choroby oraz czy nie doszło do przeniesienia
runku wykluczenia ASF.
choroby do innych gospodarstw (lub innych podmioBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016
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tów, np. rzeêni). Działania te okreÊlone sà w ustawie w odniesieniu do mo˝liwoÊci przemieszczania Êwiƒ),
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie- połàczone z nadzorem nad stanem zdrowia Êwiƒ w tych
rzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz obszarach.
w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jakie ograniczenia stosowane sà w obszarze zapowietrzonym
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. Na tej podstawie, w przypadku (min. 3 km) i zagro˝onym (min. 7 km) obowiàzujàcych wokół
stwierdzenia ogniska ASF podejmowane sà m.in. na- gospodarstwa, w którym wystàpiła choroba?
st´pujàce czynnoÊci prowadzone pod nadzorem In- Restrykcje dotyczà głównie przemieszczania Êwiƒ
z i do gospodarstw znajdujàcych si´ w tych obszaspekcji Weterynaryjnej:
1 wszystkie Êwinie w gospodarstwie, w którym stwier- rach. Je˝eli gospodarstwo utrzymujàce Êwinie poło˝one
dzono ASF muszà zostaç niezwłocznie zabite, a ich jest w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym, wyzwłoki zniszczone;
znaczonym w zwiàzku z wystàpieniem ogniska ASF (ob1 zniszczeniu podlegajà
szary wymienione w rozrównie˝ obecne w gospoporzàdzeniach powiato§
Wszy
scy
ho
dow
cy,
u
któ
rych
wy
stà
pi
ło
ogni
darstwie wszelkie produkty
wego lekarza weterynarii
pozyskane od Êwiƒ, wszel- sko ASF, spełniajàcy wymagania weterynaryjne,
lub Wojewody), obowiàkie przedmioty i substancje w tym z zakresu identyfikacji i rejestracji Êwiƒ,
zuje bezwzgl´dny zakaz
otrzy
ma
jà
na
le˝
ne
im
od
szko
do
wa
nie
za
stra
ty
(w tym pasze), które mogły
wyprowadzania Êwiƒ z tezostaç ska˝one wirusem poniesione w zwiàzku z działaniami Inspekcji
go gospodarstwa przez
ASF, a nie mogà zostaç Weterynaryjnej.
okres:
1 40 dni – w obszarze
odka˝one;
1 gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega zapowietrzonym,
oczyszczaniu i dezynfekcji przy u˝yciu odpowiednich 1 30 dni – w obszarze zagro˝onym.
Po odpowiednio 40 i 30 dniach nale˝y zgłosiç si´
preparatów biobójczych, które wykazujà działanie
do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania
unieszkodliwiajàce w stosunku do wirusa ASF;
1 po zakoƒczeniu wszelkich niezb´dnych działaƒ musi pozwolenia na przemieszczenie zwierzàt z gospodarstwa.
minàç odpowiednio długi okres, zanim w gospodarSzczegółowe informacje o mo˝liwoÊci przemieszczestwie ponownie b´dà mogły byç umieszczone pierwsze nia Êwiƒ z gospodarstw poło˝onych na obszarze zapoÊwinie (co najmniej 40 dni od dnia zakoƒczenia oczysz- wietrzonym i zagro˝onym mo˝na uzyskaç u powiatoweczania i dezynfekcji);
go lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony
do skrócenia powy˝szych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagro˝onego.
Wszyscy hodowcy, u których wystàpiło
ognisko ASF, spełniajàcy wymagania weterynaryjne, w tym z zakresu identyfikacji i rejestracji Êwiƒ, otrzymajà nale˝ne im odszkodowanie za straty poniesione w zwiàzku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej (odszkodowanie nale˝ne jest m.in. za Êwinie zabite
z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz
za zniszczone pasze lub sprz´t).
Inne najwa˝niejsze ograniczenia wyst´pujàce w zwiàzku
z
ASF
Aby ograniczyç ryzyko zaka˝enia Êwiƒ wirusem ASF, w gospodarstwie powinny byç wdro˝one zasady
bioasekuracji
W zwiàzku z wyst´powaniem ASF w Polsce
na terytorium kraju zostały wyznaczone ob1 wokół ogniska ASF wyznacza si´ obszar zapowie- szary obj´te ró˝nymi restrykcjami – obszar zagro˝enia,
trzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagro- obj´ty ograniczeniami oraz ochronny (na mapie
˝ony (si´gajàcy co najmniej 7 km poza obszar umieszczonej na stronie GIW oznaczone kolorami odzapowietrzony); w obszarach tych obowiàzujà stosow- powiednio niebieskim, czerwonym i ˝ółtym). W obszane nakazy, zakazy i ograniczenia (przede wszystkim rach tych obowiàzujà – zgodnie z rozporzàdzeniem Mi6
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nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. oczyszczenia i odka˝ania po ostatnim przemieszczeniu
w sprawie Êrodków podejmowanych w zwiàzku z wystà- zwierzàt albo jego kopia muszà byç przewo˝one w tym
pieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ – ograniczenia Êrodku transportu i udost´pniane na ˝àdanie urz´dow mo˝liwoÊci przemieszczania przede wszystkim Êwiƒ, wego lekarza weterynarii;
jak równie˝ mi´sa wieprzowego i innych produktów po- · ponadto ka˝dy transport musi spełniaç specyficzne
zyskanych od Êwiƒ; ponadto, restrykcje dotyczà równie˝ warunki okreÊlone przez właÊciwego powiatowego lekarza weterynarii.
dzików i ich mi´sa.
Restrykcje w przemieszczaniu Êwiƒ:
1 Strefa niebieska (obszar zagro˝enia).
W obr´bie strefy niebieskiej:
· przesyłka Êwiƒ do innych gospodarstw albo do rzeêni mo˝liwa po wystawieniu przez
urz´dowego lekarza weterynarii Êwiadectwa
zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego
lekarza weterynarii na przemieszczenie Êwiƒ;
· po uzyskaniu tych dokumentów Êwinie
przemieszcza si´ bezpoÊrednio do innego
gospodarstwa lub rzeêni w obr´bie tej strefy;
· nie wczeÊniej ni˝ 24 godziny przed przemieszczeniem Êwinie muszà byç zbadane
przez urz´dowego lekarza weterynarii.
Poza stref´ niebieskà w granicach Polski:
· mo˝na przemieszczaç Êwinie tylko w celu W przypadku przemieszczania Êwiƒ na terenie obszarów obj´tych restrykcjami, Êrodki transportu, którymi
natychmiastowego uboju w specjalnie za- sà przewo˝one zwierz´ta, muszà byç czyszczone i odka˝ane najszybciej jak to mo˝liwe
twierdzonej do tego celu rzeêni;
· przesyłka musi byç zaopatrzona w Êwiadectwo zdro1 Strefa czerwona (obszar obj´ty ograniczeniami).
wia;
W obr´bie strefy czerwonej:
· dodatkowe wymagania weterynaryjne dla prze· przesyłka Êwiƒ do innych gospodarstw albo do rzeêmieszczanych Êwiƒ:
ni mo˝liwa po wystawieniu przez urz´dowego lekarza
´ muszà przebywaç w gospodarstwie co najmniej 30
weterynarii Êwiadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji
dni bezpoÊrednio przed przemieszczeniem lub od uro- powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie
dzenia,
Êwiƒ;
´ pochodzà z gospodarstwa, do którego w okresie 30
· po uzyskaniu tych dokumentów Êwinie przemieszcza
dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono Êwiƒ si´ bezpoÊrednio do innego gospodarstwa lub rzeêni
pochodzàcych ze strefy niebieskiej (obszarów zagro˝e- w obr´bie tej strefy;
nia), ani czerwonej (obszaru obj´tego ograniczeniami), · nie wczeÊniej ni˝ 24 godziny przed przemieszcze´ zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunniem muszà byç zbadane przez urz´dowego lekarza
ku ASF z wynikiem ujemnym w ciàgu 15 dni przed prze- weterynarii;
mieszczeniem,
· istnieje mo˝liwoÊç zgromadzenia Êwiƒ przemieszcza´ nie wczeÊniej ni˝ 24 godziny przed przemieszczenych do rzeêni w miejscu przeznaczonym na skup zwieniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urz´- rzàt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów dowaç si´ na obszarze obj´tym ograniczeniami; takie
klinicznych ASF – nast´pnie urz´dowy lekarz weteryna- przemieszczenie jest mo˝liwe po uzyskaniu pozwolenia
rii wystawia Êwiadectwo zdrowia.
powiatowego lekarza weterynarii (nale˝y wczeÊniej złoWarunki transportu zwierzàt:
˝yç do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
· bezpoÊredni z gospodarstwa do rzeêni;
Poza stref´ czerwonà w granicach Polski:
· w przypadku transportu do rzeêni poło˝onej po· przesyłka musi byç zaopatrzona w Êwiadectwo zdroza strefà niebieskà, transport ten musi odbywaç si´ wia;
z góry okreÊlonymi trasami przewozu;
· dodatkowe wymagania weterynaryjne dla prze· Êrodki transportu, którymi sà przewo˝one zwierz´ta,
mieszczanych Êwiƒ:
muszà byç czyszczone i odka˝ane najszybciej po rozła- ´ muszà przebywaç w gospodarstwie 30 dni bezpodunku, a dokument potwierdzajàcy przeprowadzenie Êrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016
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´ pochodzà z gospodarstwa, do którego w okresie 30
dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono Êwiƒ
pochodzàcych z obszarów zagro˝enia albo obj´tego
ograniczeniami w zwiàzku z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ,
´ pochodzà z gospodarstwa, do którego w okresie 30
dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono Êwiƒ
pochodzàcych ze strefy niebieskiej (obszarów zagro˝enia), ani czerwonej (obszaru obj´tego ograniczeniami),
´ zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciàgu 15 dni przed przemieszczeniem,
´ nie wczeÊniej ni˝ 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urz´dowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów
klinicznych ASF – nast´pnie urz´dowy lekarz weterynarii wystawia Êwiadectwo zdrowia.
Warunki transportu zwierzàt:
· Êrodki transportu, którymi sà przewo˝one zwierz´ta,
po rozładunku muszà byç czyszczone i odka˝ane najszybciej jak to mo˝liwe, a dokument
potwierdzajàcy przeprowadzenie oczyszczenia i odka˝ania po ostatnim przemieszczeniu zwierzàt (albo jego kopia) muszà byç
przewo˝one w tym Êrodku transportu i udost´pniane na ˝àdanie urz´dowego lekarza
weterynarii.

ASF – nast´pnie urz´dowy lekarz weterynarii wystawia
Êwiadectwo zdrowia.
Wywóz Êwiƒ z obszaru ochronnego do innego paƒstwa Unii Europejskiej musi równie˝ uwzgl´dniaç wymagania dotyczàce choroby Aujeszky’ego.
Dodatkowe działania podejmowane w zwiàzku z wyst´powaniem ASF
na terytorium Polski
1 Odstrzał sanitarny dzików.
Inspekcja Weterynaryjna w ramach zwalczania ASF
współpracuje z Polskim Zwiàzkiem Łowieckim i Lasami
Paƒstwowymi w zakresie wdra˝ania unijnych strategii
zwiàzanych z likwidacjà ASF w populacji dzików i redukcji liczebnoÊci tych zwierzàt. Dodatkowo, od 2015 r.,
w celu zintensyfikowania tych działaƒ i jednoczeÊnie zabezpieczenia całej wschodniej granicy Polski, na obszarze pasa o szerokoÊci około 50-100 km poło˝onego wzdłu˝ wschodniej granicy Polski (obszar wyznaczony zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-

1 Strefa ˝ółta (obszar ochronny).
W obr´bie strefy ˝ółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski:
Przesyłka Êwiƒ do innych gospodarstw albo
do rzeêni musi byç zaopatrzona w Êwiadectwo zdrowia, wystawione przez urz´dowego
lekarza weterynarii (nie wczeÊniej ni˝ 24 go- Wa˝nà rol´ w wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy
weterynarii opiekujàcych si´ stadem Êwiƒ na pojawienie si´ objawów klinicznych
dziny przed wysyłkà).
Ze strefy ˝ółtej poza granice Polski:
Dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemiesz- woju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarzàdzeczanych Êwiƒ:
nia odstrzału sanitarnego dzików), prowadzony jest od· muszà przebywaç w gospodarstwie co najmniej 30
strzał sanitarny dzików, tj. odstrzał prowadzony rówdni bezpoÊrednio przed przemieszczeniem lub od uro- nolegle do pozyskania dzików w ramach normalnej
dzenia;
gospodarki łowieckiej, majàcy na celu redukcj´ liczeb· pochodzà z gospodarstwa, do którego w okresie 30
noÊci dzików na tych terenach do poziomu co najwydni przed przemieszczeniem nie wprowadzono Êwiƒ ˝ej 0,5 osobnika/km2, nast´pnie zaÊ utrzymanie osiàpochodzàcych ze strefy niebieskiej (obszarów zagro˝e- gni´tej g´stoÊci populacji.
nia), ani czerwonej (obszaru obj´tego ograniczeniami); 1 Likwidacja ognisk ASF.
· w ciàgu 15 dni przed przemieszczeniem zostały podKa˝de ognisko ASF u Êwiƒ podlega tej samej procedudane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wyni- rze likwidacji, opisanej w poprzednich punktach. Dla
kiem ujemnym;
ka˝dego ogniska prowadzone jest równie˝ dochodze· w ciàgu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały
nie epizootyczne. Dla zdecydowanej wi´kszoÊci ognisk
poddane badaniu klinicznemu przez urz´dowego leka- stwierdzonych w 2016 r. jako przyczyn´ przeniesienia
rza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych zaka˝enia wirusem ASF, na podstawie wyników docho8
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dzeƒ prowadzonych przez Inspekcj´ Weterynaryjnà · ograniczanie dost´pu osób postronnych do zwierzàt;
oraz Policj´, wskazuje si´ nielegalnà działalnoÊç czło- · zachowanie podstawowych zasad higieny – odka˝awieka (osoby prowadzàce nielegalne lub niezgodne nie ràk i obuwia, stosowanie odzie˝y ochronnej;
z przepisami prawa działania w zakresie przemieszcza- · nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny
nia Êwiƒ/dzików lub pozyskanych z nich produktów). przed wejÊciem do chlewni, niewnoszenia do gospoW zwiàzku z powy˝szym, we współpracy z innymi słu˝- darstw cz´Êci dzików itd.;
bami (Policja, Inspekcja Transportu
Drogowego), na bie˝àco monitorowany jest obrót Êwiniami – na obszarze
ochronnym i przy przemieszczeniach
z tego obszaru dodatkowo obowiàzuje
od 20.08.2016 r. obowiàzek stosowania Êwiadectw zdrowia dla wszystkich
przemieszczeƒ Êwiƒ (obowiàzek taki istniał uprzednio dla obszaru zagro˝enia
i obj´tego ograniczeniami). Wprowadzony został zakaz obrotu Êwiniami
na targach na tych obszarach; właÊciwe słu˝by prowadzà wzmo˝one kontrole zarówno Êrodków transportu, które
mogà słu˝yç do przemieszczania Êwiƒ,
jak i monitorowane jest przestrzeganie W ramach działaƒ podejmowanych w zwiàzku z wystàpieniem ASF na terenie Polski, zarzàdzony został sanitarny
w/w zakazu obrotu Êwiniami na tych odstrzał dzików
targach.
· niepo˝yczanie sprz´tów, nie zatrudnianie do obsługi
Co mo˝na zrobiç, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?
osób, które hodujà Êwinie, itp.
Ka˝dy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy Êwiƒ) ma mo˝- 1 W przypadku stwierdzenia w stadzie Êwiƒ niepokojàliwoÊç ograniczaç ryzyko rozprzestrzeniania si´ ASF, po- cych objawów chorobowych lub padni´ç Êwiƒ, ka˝dy
przez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów hodowca powinien przekazaç t´ informacj´ do powiaustanowionych w prawodawstwie oraz post´pujàc towego lekarza weterynarii bezpoÊrednio albo za pozgodnie z poni˝szymi wskazaniami.
Êrednictwem lekarza weterynarii opiekujàcego si´ goHodowcy:
spodarstwem lub właÊciwego miejscowo organu samo1 Przede wszystkim, aby
rzàdu terytorialnego (wójta,
ograniczyç ryzyko zaka˝enia
burmistrza, prezydenta miaÊwiƒ wirusem ASF, w gospo- § Padłej trzody chlewnej nie nale˝y zakopysta). Objawy afrykaƒskiego
darstwach, w których utrzy- waç – działanie takie jest surowo zakazane
pomoru Êwiƒ mogà byç nieprze
pi
sa
mi
pra
wa.
mywane sà Êwinie, powinny
specyficzne, podobne do inbyç wdro˝one wszystkie
nych chorób lub zatruç, mopodstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywa- gà byç ró˝ne w ró˝nych stadach i mieç nast´pujàcy obnia zwierzàt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:
raz (objawy, które zawsze powinny zaniepokoiç hodow· nie skarmianie zwierzàt paszà niewiadomego
c´):
pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, · ASF w stadzie Êwiƒ mo˝e niekiedy objawiç si´ jedyzlewkami) pochodzenia zwierz´cego;
nie nagłymi padni´ciami Êwiƒ, bez innych objawów to· nie zakupywanie Êwiƒ z niewiadomego êródła
warzyszàcych;
czyli nieoznakowanych i bez Êwiadectwa wetery- · cz´sto spotykane objawy to: wzrost wewn´trznej cienaryjnego;
płoty ciała do (40,5-42°C), któremu mogà nie towa· zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach
rzyszyç inne symptomy (goràczkujàce Êwinie majà czai wyjazdach do gospodarstw i przed wejÊciami do bu- sem zachowany apetyt, poruszajà si´ na ogół normaldynków inwentarskich;
nie);
· zabezpieczenie przed dost´pem zwierzàt dzikich
· do goràczki mogà dołàczyç inne objawy kliniczne:
do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz
miejsc przechowywania Êciółki;
liczne wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry wiBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016
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doczne zwłaszcza na koƒcach uszu, ogona i koƒczy- Ponadto:
nach, dusznoÊç, pienisty wypływ z nosa, wypływ z wor- Nale˝y unikaç kontaktu z padłymi Êwiniami. Ka˝dy fakt
ka spojówkowego, biegunka – cz´sto z domieszkà znalezienia padłej Êwini nale˝y zgłosiç do powiatowekrwi, wymioty oraz niedowład zadu, objawy nerwowe go lekarza weterynarii bezpoÊrednio albo za poÊredw postaci podniecenia, drgawek mi´Êni i skurczów klo- nictwem lekarza weterynarii opiekujàcego si´ gospodarstwem lub właÊciwego miejscowo organu samorzàniczno-tonicznych, ronienia u proÊnych macior;
du terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta mia· niekiedy goràczce mogà towarzyszyç: posmutnienie,
sta). W celu unikni´cia przenieutrata apetytu, szybkie i trudne
sienia na inne zwierz´ta w spooddychanie oraz zaleganie wysób mechaniczny czynników zadaliny z nosa i oczu, wymioty,
kaênych wywołujàcych ró˝ne
zaparcia, krwista biegunka,
choroby, nie tylko ASF, nale˝y
przed Êmiercià mo˝e nastàpiç
przestrzegaç podstawowych zaÊpiàczka, która pojawia si´
sad ostro˝noÊci i higieny, w tym
jeden do siedmiu dni po wyszczególnie:
stàpieniu pierwszych objawów
· nie pozwoliç domowym zwieklinicznych.
rz´tom na kontakt z padłymi
Objawy ASF sà dodatkowo
Êwiniami i dzikami;
opisane w materiałach informa· w przypadku kontaktu z pacyjnych dost´pnych na stronie
dłà Êwinià lub dzikiem nale˝y
internetowej Głównego Inspekjak najszybciej umyç r´ce lub
toratu Weterynarii.
1 W przypadku stwierdzenia
zdezynfekowaç Êrodkiem na bapadni´ç trzody chlewnej w gozie alkoholu oraz oczyÊciç i zdespodarstwach zlokalizowanych
zynfekowaç obuwie;
· osoby postronne (tzn. osoby
w województwach: podlaskim,
nie zajmujàce si´ zawodowo
lubelskim oraz mazowieckim,
zwierz´tami lub leczeniem zwiewłaÊciciele zwierzàt powinni narzàt w danym gospodarstwie),
tychmiast poinformowaç o tym
fakcie właÊciwego powiatowe- Pierwsze przypadki afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ w Polsce stwierdzono nie powinny wchodziç – zwłaszcza po kontakcie z padłà Êwinià
go lekarza weterynarii.
u dzików w lutym 2014 r.
lub dzikiem – do budynków inPadłej trzody chlewnej bezwzgl´dnie nie nale˝y zakopywaç – działanie takie jest wentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane
surowo zakazane przepisami prawa (za złamanie zaka- sà Êwinie;
zu gro˝à sankcje karne o znacznej wysokoÊci). Ponadto, · nale˝y stosowaç si´ ÊciÊle do zaleceƒ słu˝b weterypadni´cia Êwiƒ mogà byç pierwszym objawem wystà- naryjnych na danym terenie.
Osoby, które wyje˝d˝ajà poza terytorium Unii Europienia ASF w gospodarstwie – tylko szybkie zgłoszenie
padni´ç w celu wykluczenia ASF przez powiatowego le- pejskiej (wyjazdy zagraniczne do paƒstw trzecich nienakarza weterynarii zapewnia szybkà likwidacj´ choroby!
le˝àcych do UE) muszà pami´taç, ˝e nie wolno przywoNale˝y zaznaczyç, ˝e hodowcy nie ponoszà kosztów ziç z paƒstw nie b´dàcych członkami UE ˝adnej ˝ywnozwiàzanych z przekazywaniem padłych zwierzàt do uty- Êci pochodzenia zwierz´cego za wyjàtkiem specjalnych
lizacji, poniewa˝ w Polsce funkcjonuje specjalny system produktów dietetycznych przeznaczonych na u˝ytek
dopłat z bud˝etu paƒstwa dla zakładów utylizacyjnych własny lub małych dzieci.
odbierajàcych od rolników padłe zwierz´ta. Za realizacj´ systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwieInformacje na temat ASF dost´pne sà
rzàt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizana stronie internetowej
cji Rolnictwa. Na stronie internetowej Agencji (pod lin- Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem
kiem http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofiwww.wetgiw.gov.pl
nansowanie -kosztow -utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html) dost´pny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzàcych przedmiotowà działalnoÊç
Główny Inspektorat Weterynarii
w poszczególnych województwach oraz dane kontakto[ 22 623 17 17
we tych przedsi´biorstw.
Zdj´cia: fotolia
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Nowe formy
pomocy paƒstwa
Majàc na wzgl´dzie trudnà sytuacj´ producentów mleka, producentów Êwiƒ oraz producentów owoców i warzyw i ich problemy
z regulowaniem zobowiàzaƒ cywilno-prawnych lub nale˝noÊci
bud˝etowych o charakterze publiczno-prawnym Rada Ministrów
przyj´ła projekt rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W

rozporzàdzeniu tym przewiduje si´ mo˝liwoÊç ubiegania si´ na spłat´ tych
zobowiàzaƒ przez producentów rolnych o:
1 preferencyjne kredyty na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilno-prawnych, z wyłàczeniem zobowiàzaƒ
cywilno-prawnych na rzecz bud˝etu
Êrodków europejskich;
1 po˝yczki na sfinansowanie niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publiczno -prawnym powstałych od dnia 7
sierpnia 2014 r. do koƒca kwietnia 2016 r., nieoprocentowane po˝yczki, z wyłàczeniem zobowiàzaƒ
cywilno-prawnych na rzecz bud˝etu
Êrodków europejskich.

Kwota kredytu bankowego na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilno-prawnych nie b´dzie mogła przekroczyç kwoty zobowiàzaƒ cywilno-prawnych i jednoczeÊnie kwoty 5
mln zł na gospodarstwo rolne.
Oprocentowanie kredytów bankowych b´dzie zmienne, jednak˝e
nie mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ stopa
referencyjna WIBOR ustalana dla
po˝yczek na rynku mi´dzybankowym udzielanych na okres 3 miesi´cy (WIBOR 3M), zaokràglona do drugiego miejsca po przecinku, powi´kszona nie wi´cej ni˝
o 1,7 punktu procentowego.
Oprocentowanie nale˝ne bankowi jest płacone przez:
1 kredytobiorc´ w wysokoÊci 2,5%,

przy czym przez pierwsze dwa lata
od dnia zawarcia umowy kredytu
bankowego – w wysokoÊci 1%;
1 Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w pozostałej
cz´Êci, jednak dopłata do oprocentowania kredytu bankowego nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ łàczna wysokoÊç pomocy publicznej, która nie
mo˝e przekroczyç 40% kwoty
udzielonego kredytu bankowego.
Do wniosku o udzielenie kredytu
bankowego, do którego jest stosowana pomoc, producent mleka,
producent Êwiƒ lub producent owoców i warzyw dołàcza:
1 oÊwiadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczajàcych na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilno-prawnych, z wyszczególnieniem
nale˝noÊci głównej i odsetek;
1 kopie umów lub innych dokumentów, z których wynikajà zobowiàzania cywilno-prawne;
1 kopie rachunków lub faktur VAT
potwierdzajàcych uzyskiwanie obni˝onych przychodów.
Drugà nowo wprowadzanà formà pomocy dla producentów mleka, producentów Êwiƒ lub producentów owoców i warzyw b´dà,
udzielane przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2016 r., po˝yczki na sfinansowanie niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publicz-

Nowo wprowadzonà formà pomocy m.in. dla producentów mleka oraz producentów owoców i warzyw b´dà nieoprocentowane po˝yczki na spłat´ zobowiàzaƒ cywilno-prawnych
lub nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publiczno-prawnym
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016
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no-prawnym powstałych od dnia 7
sierpnia 2014 r. do koƒca kwietnia 2016 r. nieoprocentowane po˝yczki na spłat´ tych zobowiàzaƒ.
Kwoty po˝yczek nie b´dà mogły
przekroczyç wysokoÊci kwot nieuregulowanych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 roku, z wyłàczeniem odsetek.
Po˝yczka b´dzie wypłacana
w dwóch ratach:
1 w 2016 r. – pierwsza rata w wysokoÊci do 50% kwoty po˝yczki;
1 w 2017 r. – druga rata jest
wypłaca po udokumentowaniu
spłaty nieuregulowanych nale˝noÊci w wysokoÊci Êrodków wypłaco-

nych w ramach pierwszej raty
po˝yczki; udokumentowania spłaty nieuregulowanych nale˝noÊci
w wysokoÊci Êrodków wypłaconych
w ramach drugiej raty po˝yczki
po˝yczkobiorca dokonuje w okresie miesiàca od dnia wypłacenia
tej raty.
Po˝yczki b´dà udzielane na okres
nie dłu˝szy ni˝ 10 lat, na wniosek
producenta mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw, zło˝ony w terminie
do dnia 15 paêdziernika 2016 r.
do kierownika biura powiatowego
Agencji, na formularzu opracowanym i udost´pnionym przez Agencj´ na jej stronie internetowej.
Do wniosku producent rolny b´dzie
obowiàzany dołàczyç:

1 oÊwiadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczajàcych na sfinansowanie niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publiczno-prawnym powstałych
od dnia 7 sierpnia 2014 r. do 30
kwietnia 2016 r.;
1 kopie rachunków lub faktur VAT
potwierdzajàcych uzyskiwanie obni˝onych przychodów.
Pomoc w tych formach b´dzie
mogła byç udzielana po wejÊciu
w ˝yciu przepisów i ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodnoÊci ze wspólnym
rynkiem.
Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cia: J. Zasada, fotolia

Chronimy
polskich producentów
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi, ustawy
zmieniajàcej ustaw´ o funduszach promocji, ustawy o zmianie ustawy
o jakoÊci handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych.
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi
Przedstawiony przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyj´ty
przez Rad´ Ministrów 19 lipca 2016 r. projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi ma na celu wyeliminowanie
z łaƒcucha dostaw surowców rolnych i ˝ywnoÊci stosowania nieuczciwych praktyk handlowych.
Nieuczciwe praktyki handlowe mogà byç stosowane przez ka˝dà ze
stron relacji biznesowych i na ka˝12

dym etapie łaƒcucha dostaw. Wa˝ne jest, aby w łaƒcuchu dostaw towarów rolno-spo˝ywczych wszyscy
jego uczestnicy mieli poczucie funkcjonowania na tych samych zasadach, bez wzgl´du na ich potencjał
ekonomiczny. W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedło˝ony projekt ustawy ma na celu
przede wszystkim ochron´ słabszych
ekonomicznie producentów rolnych
i przedsi´biorców, którym strona silniejsza narzuca swoje warunki.
Zaproponowane w projekcie
ustawy przepisy sà odpowiedzià
na zgłaszane głównie przez organizacje producentów ˝ywnoÊci nie-

uczciwe praktyki jakie wobec nich
stosujà sieci handlowe.
Po przeprowadzonej analizie
przepisów obowiàzujàcych w innych
paƒstwach Unii Europejskiej w zakresie zwalczania nieuczciwych
praktyk oraz doÊwiadczeƒ paƒstw
UE w zakresie ich stosowania,
a tak˝e przepisów krajowych, w projektowanej ustawie zaproponowano
ogólnà definicj´ przewagi kontraktowej, w której okreÊlono ogólnie
co oznacza nieuczciwe jej wykorzystywanie
oraz
sprecyzowano
na czym w szczególnoÊci polega
nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Za takim sposoBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

bem podejÊcia przemawiała przede
wszystkim dynamika zmian, jakie
zachodzà w zakresie powstawania
nowych negatywnych zachowaƒ
w relacjach uczestników łaƒcucha
dostaw towarów rolno -spo˝ywczych. Wprowadzenie do ustawy zamkni´tej listy zachowaƒ mogłoby
doprowadziç do sytuacji, ˝e ustawa
byłaby nieskuteczna w niedługim
czasie po jej wejÊciu w ˝ycie.
W projektowanej ustawie wskazano, ˝e organem właÊciwym
w sprawach praktyk polegajàcych
na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej jest Prezes UOKiK. Zadania wynikajàce
z ustawy b´dà realizowane przez
Prezesa UOKiK z wykorzystaniem
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.
Zawiadomienie dotyczàce stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujàcych przewag´ kontraktowà
mo˝e zgłosiç Prezesowi UOKiK
ka˝dy przedsi´biorca, który podejrzewa stosowanie wobec siebie takich praktyk, bez ograniczeƒ co
do potencjału ekonomicznego
okreÊlonego w art. 2 pkt 2 projektu
ustawy. Post´powanie w sprawach
praktyk nieuczciwie wykorzystujàcych przewag´ kontraktowà Prezes
wszczyna z urz´du, co daje ochron´ przed identyfikacjà zgłaszajàcego zawiadomienie.
Przepisy projektowanej ustawy
przyznajà Prezesowi UOKiK kompetencje do wydawania decyzji, w tym
decyzji zobowiàzujàcej (art. 8). Rozwiàzania te sà wzorowane na obowiàzujàcych obecnie przepisach
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 12 i art. 28). Nało˝enie
na przedsi´biorc´ zobowiàzania ma
zmierzaç do zakoƒczenia naruszenia lub usuni´cia negatywnych skutków praktyki, co z uwagi na brak
wymogu udowodnienia stosowania
zakazanych praktyk powinno nastàBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

piç w krótkim czasie. Wydanie decyzji zobowiàzujàcej ma charakter
uznaniowy, jest uprawnieniem, a nie
obowiàzkiem Prezesa UOKiK. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e decyzja
taka jest wydawana, je˝eli Prezes
stwierdzi naruszenie zakazu okreÊlonego w art. 6 ust. 1 projektowanej
ustawy.
Zgodnie z projektowanà ustawà
Prezes UOKiK, mo˝e w drodze decyzji nało˝yç na dostawc´ lub nabywc´ produktów rolnych lub spo˝ywczych, który dopuÊcił si´ nieuczciwego wykorzystania przewagi
kontraktowej i naruszył zakaz obj´ty art. 6 ustawy, kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 3%
obrotu osiàgni´tego w roku obrotowym poprzedzajàcym rok nało˝enia kary, je˝eli choçby nieumyÊlnie

Bioràc pod uwag´ du˝e doÊwiadczenie i kompetencje Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e ta
ustawa poprzez swój odstraszajàcy
charakter, pomo˝e przywróciç równowag´ i uczciwe relacje w stosunkach umownych pomi´dzy dostawcà i nabywcà produktów rolnych
i spo˝ywczych.
Ministerstwo planuje wejÊcie
w ˝ycie projektowanej ustawy
po upływie 6 miesi´cy od dnia
ogłoszenia.
Projekt ustawy zmieniajàcej ustaw´ o funduszach promocji
Uwzgl´dniajàc postulaty rolników,
dotyczàce zmiany funkcjonowania
funduszy promocji produktów rolno-spo˝ywczych, Ministerstwo przy-

Wa˝ne jest, aby w łaƒcuchu dostaw towarów rolno-spo˝ywczych wszyscy jego uczestnicy mieli poczucie
funkcjonowania na tych samych zasadach

dopuÊcił si´ on naruszenia zakazu
nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Zostały okreÊlone równie˝ kary za utrudnianie prowadzenia post´powania oraz niewykonywanie decyzji nakładajàcej
kar´. Tego typu sankcje majà mieç
przede wszystkim charakter prewencyjny i zniech´caç przedsi´biorców do stosowania nieuczciwych
praktyk.

gotowało zmian´ ustawy z dnia 22
maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo˝ywczych.
Projekt w dniu 19 lipca 2016 r. został przyj´ty przez Rad´ Ministrów
i skierowany do dalszych prac
w Sejmie.
Głównym celem utworzenia funduszy promocji jest wspieranie
marketingu, wzrostu spo˝ycia i promocji produktów rolno -spo˝yw13
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czych. Ministerstwo proponuje rozwiàzanie, na mocy którego Êrodki
funduszy promocji b´dà przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych oraz działaƒ
promocyjnych i informacyjnych
kwalifikujàcych si´ do wsparcia ze
Êrodków Unii Europejskiej, dotyczàcych produktów rolno-spo˝ywczych
wytwarzanych przez podmioty,
od których pochodzà wpłaty
na fundusze promocji. Projektowanà ustawà proponuje si´ zatem
okreÊliç jednoznaczne wymagania

stały pozyskane od zwierzàt, których chów odbywa si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast w przypadku produktu
przetworzonego, wsparcie ze Êrodków funduszy, dotyczyç b´dzie produktu, który został wyprodukowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniajà warunki okreÊlone jak dla
produktów nieprzetworzonych, lub
zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłàcznie ze składników spełniajàcych warunki okreÊlone jak dla pro-

W przypadku produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierz´cego wsparcie ze Êrodków funduszy promocji
dotyczyç b´dzie tylko produktów pozyskanych od zwierzàt, których chów odbywa si´ na terytorium RP

dla produktu rolno-spo˝ywczego,
którego dotyczà ww. programy
i działania.
W przypadku produktów nieprzetworzonych wsparcie ze Êrodków
funduszy, dotyczyç b´dzie produktu
rolno-spo˝ywczego, którego produkcja podstawowa odbyła si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku:
1 mi´sa – je˝eli zostało pozyskane
ze zwierzàt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
których chów i ubój odbyły si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1 innych ni˝ mi´so produktów pochodzenia zwierz´cego – je˝eli zo14

duktów nieprzetworzonych, a je˝eli
do jego produkcji u˝yto innych
składników:
1 łàczna masa tych składników
wynosi nie wi´cej ni˝ 25% łàcznej
masy
wszystkich
składników
w chwili ich u˝ycia do wyprodukowania tego produktu, nie liczàc
masy wody u˝ytej do jego produkcji, oraz
1 w produkcji tego produktu nie
mo˝na zastàpiç tych składników takimi samymi składnikami, które
spełniajà warunki okreÊlone jak dla
produktów nieprzetworzonych lub
zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wy-

łàcznie ze składników spełniajàcych warunki okreÊlone jak dla produktów nieprzetworzonych.
Dodatkowo, majàc na wzgl´dzie
i˝ ci´˝ar wpłat na fundusze promocji spoczywa na producentach produktów rolno-spo˝ywczych, projektowana ustawa zmienia skład komisji zarzàdzajàcych funduszami
promocji, tak aby umo˝liwiç przedstawicielom Êrodowiska, z którego
wpłaty na fundusze promocji pochodzà, wi´kszy wpływ na sposób
wydatkowania Êrodków tych funduszy. W tym zakresie, projektowanà
ustawà zwi´ksza si´ liczb´ przedstawicieli producentów z 4 do 5, natomiast zmniejsza si´ liczb´ przetwórców z 4 do 3.
Ministerstwo planuje wejÊcie
w ˝ycie projektowanej ustawy
w dniu 1 stycznia 2017 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakoÊci
handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych
Wychodzàc naprzeciw potrzebom
konsumentów zainteresowanych
nabywaniem produktów wytworzonych w kraju, z polskich surowców,
podj´to decyzj´ o wprowadzeniu
przepisów umo˝liwiajàcych dobrowolne znakowanie Êrodków spo˝ywczych informacjà wskazujàcà
na powy˝sze aspekty.
W projekcie ustawy przyj´tym
w dniu 19 lipca br. przez Rad´ Ministrów o zmianie ustawy o jakoÊci
handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych proponuje si´ wprowadzenie
nowych regulacji dotyczàcych dobrowolnego znakowania Êrodków
spo˝ywczych informacjà „Produkt
polski” wraz z okreÊleniem wzoru
znaku.
W projekcie ustawy zostały okreÊlone szczegółowe kryteria umo˝liwiajàce oznakowanie Êrodków spo˝ywczych informacjà „Produkt polski” zarówno nieprzetworzonych jak
i przetworzonych.
Zgodnie z nimi produkty nieprzetworzone mogà zostaç oznakowaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

ne informacjà „Produkt polski” je˝eli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła si´
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a w przypadku:
1 mi´sa – dodatkowo wymaga
si´, aby zostało pozyskane ze zwierzàt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
1 innych ni˝ mi´so produktów pochodzenia zwierz´cego – je˝eli zostały pozyskane od zwierzàt, których chów odbywa si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych,
dla których mo˝na stosowaç infor-

macj´ „Produkt polski” muszà dodatkowo odpowiadaç nast´pujàcym wymaganiom:
1 ich przetworzenie odbyło si´
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
1 wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniajà wymagania
wskazane powy˝ej dla produktów
nieprzetworzonych, które mogà zostaç oznakowane informacjà „Produkt polski”;
1 inne, ni˝ wskazane wy˝ej składniki nie mogà przekraczaç 25%
łàcznej masy wszystkich składników
w chwili ich u˝ycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłàczeniem u˝ytej wody) oraz składników
tych nie mo˝na zastàpiç takimi samymi składnikami, które zostały

wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt ustawy po przyj´ciu
na szczeblu rzàdowym został
pod koniec lipca br. notyfikowany
Komisji Europejskiej i pozostałym
paƒstwom członkowskim. JednoczeÊnie, zgodnie z krajowà procedurà legislacyjnà, projekt został
przesłany do Sejmu RP.
W projekcie zało˝ono wejÊcie
w ˝ycie przepisów pozwalajàcych
na stosowanie oznakowania „Produkt polski” od dnia 1 stycznia 2017 r.

Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 22 22
Zdj´cia: fotolia

Zasady ustalania
czynszu dzier˝awnego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 sierpnia 2016 r. podpisał rozporzàdzenie w sprawie sposobu
ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umowach dzier˝awy nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 sierpnia 2016 r.
pod poz. 1186. Po upływie 14 dniowego vacatio legis weszło ono w ˝ycie 20 sierpnia 2016 r.

R

ozporzàdzenie to stanowi wykonanie upowa˝nienia
zawartego w art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1014, z póên. zm.).
Ze wzgl´du na specyfik´ produkcji rolnej (cyklicznoÊç produkcji, zale˝noÊç od pór roku, jakoÊç gleby,
uwarunkowania klimatyczne itp.) treÊç stosunku dzier˝awy nieruchomoÊci rolnych wymaga szczególnego
uregulowania. Jednym z istotnych elementów treÊci
stosunku dzier˝awy jest wysokoÊç czynszu. Dotyczy to
tak˝e czynszu dzier˝awnego nieruchomoÊci wchodzàcych w skład Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa. W zwiàzku z tym, sposób ustalania wysokoÊci
czynszu dzier˝awnego okreÊlono w zale˝noÊci od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzier˝awy,w szczeBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

gólnoÊci w zale˝noÊci od rodzaju i klasy gruntów oraz
miejsca ich poło˝enia, wartoÊci ksi´gowej budynków
i budowli, charakteru mo˝liwej do prowadzenia działalnoÊci gospodarczej.
Zgodnie z rozporzàdzeniem wysokoÊç czynszu
od u˝ytków rolnych w zale˝noÊci od rodzaju klasy gruntów oraz miejsca ich poło˝enia zawiera załàcznik
do tego projektu. Stawki czynszu w dt pszenicy za 1 ha
u˝ytku rolnego gruntów Zasobu, podane w załàczniku
do tego aktu prawnego, zostały okreÊlone na podstawie opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej – Paƒstwowego Instytutu Badawczego. W opracowaniu tym, Instytut dokonał przeglàdu literatury krajowej i Êwiatowej, w zakresie czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych
wpływajàcych na czynsz dzier˝awny za u˝ytki rolne.
15
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Czynsz dzier˝awny b´dzie naliczany od wszystkich
składników (Êrodków trwałych) b´dàcych przedmiotem
dzier˝awy, w tym od budowli hydrotechnicznych i urzàdzeƒ melioracji wodnych. Zostały one szczegółowe wyliczone w rozporzàdzeniu. Zauwa˝yç nale˝y, ˝e w Zasobie
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa znajdujà si´ specyficzne składniki mienia. Do takich składników zaliczyç nale˝y niewielkie powierzchniowo lasy, które z tego wzgl´du
nie zostały przekazane Lasom Paƒstwowym i co do zasady nie nadajà si´ do prowadzenia gospodarki leÊnej
a drewno jest pozyskiwane jedynie okazjonalnie, torfowiska, trzcinowiska, fermy norek, fermy lisów, fermy Êlimaków itp. W zwiàzku z tym koniecznym stało si´ wprowadzenie ogólnego przepisu, który w sposób maksymalnie elastyczny b´dzie uwzgl´dniał ró˝norodnoÊç obiektów,
które znajdujà si´ w Zasobie
lub mogà zostaç do niego
włàczone w przyszłoÊci.
W takim przypadku
czynsz dzier˝awny za takie
składniki
przedmiotu
dzier˝awy b´dzie ustalany,
jako suma pieni´˝na stanowiàca nie wi´cej
ni˝ 10% wartoÊci po˝ytków, które rocznie stanowiłyby normalny dochód
z tych składników zgodnie
z zasadami prawidłowej
gospodarki albo jako od- Nowe rozporzàdzenie
dotyczy wszystkich podmiotów
powiednia iloÊç pszenicy dzier˝awiàcych nieruchomoÊci
stanowiàca równowar- Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
toÊç tej sumy pieni´˝nej. na terenie całego kraju
Cz´Êç nieruchomoÊci
Zasobu poło˝ona jest na obszarach, na których przepisami prawa ograniczono rolniczy sposób korzystania
z nich, bàdê rolnicze korzystanie z tych nieruchomoÊci
jest utrudnione, a nawet zwiàzane z ryzykiem utraty plonów. Tytułem przykładu ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617)
przewiduje m.in. zwolnienie z podatku dla gruntów poło˝onych w mi´dzywałach oraz obni˝enie tego podatku
za grunty poło˝one na terenach podgórskich i górskich.
W zwiàzku z tym zawarto regulacje dajàce podstawy
do ustalania ni˝szych stawek czynszu za nieruchomoÊci,
których u˝ytkowanie rolnicze jest ograniczone warunkami przyrodniczymi bàdê obowiàzujàcym prawem w zakresie ochrony Êrodowiska i ochrony przyrody.
Ponadto przewidziano, ˝e dla u˝ytków rolnych klasy VI i VIz, gruntów pod rowami, gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych, nieu˝ytków, gruntów leÊnych, gruntów
16

rolnych zabudowanych oraz terenów komunikacyjnych,
ze wzgl´du na nieprodukcyjny charakter, czy niskà przydatnoÊç rolniczà nie ustala si´ czynszu dzier˝awnego.
PodkreÊlenia jednak wymaga, ˝e z faktu, i˝ od danego
rodzaju gruntu nie pobiera si´ czynszu dzier˝awnego, nie
oznacza, ˝e od danego składnika, który na tym gruncie
jest posadowiony czynszu nie b´dzie si´ pobierało.
Nowe rozporzàdzenie stanowi prawdziwà „rewolucj´”
w zakresie ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego
w umowach dzier˝awy nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa. Nowy akt prawny dotyczy wszystkich podmiotów dzier˝awiàcych nieruchomoÊci Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa na terenie całego kraju,
w szczególnoÊci rolników indywidualnych. WczeÊniej zasady ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego wynikały z ró˝nego rodzaju
aktów wewn´trznych Agencji NieruchomoÊci Rolnych, które nie były
prawem powszechnie obowiàzujàcym. Rodziło to koniecznoÊç
transponowania postanowieƒ
tych aktów do umów zawieranych z dzier˝awcami. Taki
stan rzeczy powodował, i˝
zdarzały si´ przypadki, ˝e
poszczególni dzier˝awcy
znajdujàcy si´ w podobnych sytuacjach byli traktowani odmiennie.
Jedynie w stosunku do
spółek, które umowy dzier˝awy zawarły w trybie bezprzetargowym, zasady ustalania wysokoÊci czynszu
dzier˝awnego regulowało
rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
maja 2009 r. (Dz.U. poz. 766).
Niewàtpliwie zaletà nowego aktu wykonawczego jest
okreÊlenie sposobów ustalania wysokoÊci czynszu
dzier˝awnego w zale˝noÊci od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzier˝awy, w szczególnoÊci w zale˝noÊci
od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich poło˝enia,
wartoÊci ksi´gowej budynków i budowli, charakteru
mo˝liwej do prowadzenia działalnoÊci gospodarczej.
W ten sposób rolnicy nie b´dà obcià˝ani czynszami
dzier˝awnymi, których wysokoÊç nie miała odzwierciedlenia w wysokoÊci dochodu uzyskiwanego z gospodarowania na dzier˝awionej nieruchomoÊci, co niejednokrotnie miało miejsce do niedawna.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: fotolia
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OZE
dla obszarów wiejskich

P

rowadzenie gospodarstwa
rolnego, przedsi´biorstwa czy
te˝ zamieszkiwanie na obszarach wiejskich cz´sto napotyka
na problem zwiàzany z zapewnieniem odpowiedniego komfortu
energetycznego. Rosnàce koszty
pozyskania energii oraz cz´ste
przerwy w jej dostawach mogà
ograniczaç rozwój ró˝nego rodzaju
działalnoÊci na obszarach wiejskich, a tak˝e obni˝ajà komfort ˝ycia mieszkaƒców w porównaniu
z warunkami ˝ycia w miastach.
Podniesienie poziomu bezpieczeƒstwa energetycznego, obni˝enie
kosztów pozyskania energii, a tak˝e
spełnianie norm z zakresu ochrony
Êrodowiska to obecnie jedne z najistotniejszych warunków dla dalszego rozwoju obszarów wiejskich.
Nowe inwestycje w energetyk´
rozproszonà, zarówno w formule
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

prosumenckiej (inwestycje indywidualne), jak i aktywizujàcej lokalne
społecznoÊci (np. klastry, spółdzielnie energetyczne), stanowià szans´
na efektywne wykorzystanie potencjału energetycznego sektora rolnego i mo˝liwie szybkà redukcj´
deficytu energii, a tym samym popraw´ warunków ˝ycia i prowadzenia ró˝nego rodzaju działalnoÊci
na obszarach wiejskich. Zastàpienie spalania paliw kopalnych energetykà odnawialnà, mo˝e przynieÊç
wymierne korzyÊci w zakresie poprawy jakoÊci powietrza poprzez
zmniejszenie poziomu tzw. niskiej
emisji gazów oraz innych substancji
pochodzàcych ze spalania paliw
konwencjonalnych.
Z tych wzgl´dów działania podejmowane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi majà na celu stworzenie odpowiednich warunków

prawnych, instytucjonalnych oraz
organizacyjnych umo˝liwiajàcych
powszechne wykorzystywanie odnawialnych êródeł energii na obszarach wiejskich.
WłaÊciwy wybór instalacji
Optymalny dobór êródła energii
do potrzeb odbiorcy jest sprawà indywidualnà i zale˝y od wielu czynników, do których mo˝na zaliczyç
m. in.: rodzaj prowadzonej działalnoÊci, iloÊç i rodzaj zu˝ywanej energii (elektrycznej, ciepła lub paliw),
posiadane zasoby energetyczne
(np. biomasy, warunki wietrzne,
słoneczne, cieki wodne), stabilnoÊç
dostaw energii z sieci, koszty pozyskania energii z poszczególnych
êródeł, a tak˝e post´p technologiczny. MyÊlàc o wykorzystaniu odnawialnych êródeł energii cz´sto
pomija si´ wiele wa˝nych aspek17
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tów, sprowadzajàc decyzj´ inwestycyjnà jedynie do oceny wysokoÊci
kosztów, jakie nale˝y ponieÊç
na zakup danej instalacji oraz potencjalnych przychodów, mo˝liwych
do uzyskania ze sprzeda˝y energii.
Zmiany w przepisach dotyczàce wykorzystania odnawialnych êródeł
energii, które zostały opisane w poprzednim numerze Biuletynu (78/2016), powinny zach´ciç potencjalnych inwestorów do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ, a zwłaszcza
umo˝liwiajàcych wytwarzanie energii na własne potrzeby i uzyskiwanie z tego tytułu oszcz´dnoÊci.

go zu˝ycia energii. Z tego wzgl´du,
właÊciwe rozpoznanie skali oraz rodzaju zu˝ywanej energii ma du˝e
znaczenie dla osiàgni´cia jak najwi´kszych korzyÊci dla potencjalnego inwestora, wykorzystujàcego
odnawialne êródła energii.
Kolejnym wa˝nym elementem
przy planowaniu inwestycji w odnawialne êródło energii, jest okreÊlenie profilu zu˝ycia energii w ciàgu
doby, a tak˝e zmiennoÊci tego zu˝ycia w trakcie całego roku kalendarzowego. Wiedza na ten temat stanowi podstaw´ do wyboru technologii odnawialnego êródła energii,

Dobór êródła energii do potrzeb odbiorcy zale˝y m.in. od rodzaju prowadzonej działalnoÊci, iloÊci i rodzaju zu˝ywanej
energii oraz stabilnoÊci dostaw energii z sieci

Nale˝y pami´taç, ˝e z punktu widzenia odbiorcy energii, kluczowe
znaczenie ma rodzaj wykorzystywanej energii. Z badaƒ prowadzonych
przez GUS na temat zu˝ycia energii
w gospodarstwach domowych wynika, ˝e w strukturze zu˝ycia energii
najwi´kszy udział ma ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeƒ (68,8%), ogrzewania
wody (14,8%) oraz gotowania posiłków (8,3%). Szacuje si´, ˝e zu˝ycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe kształtuje si´
na poziomie około 10% całkowite18

która w mo˝liwie najwi´kszym stopniu zapewni samowystarczalnoÊç
energetycznà inwestorowi oraz
przyniesie oczekiwane korzyÊci Êrodowiskowe i finansowe.
Przy okreÊlaniu zapotrzebowania
na energi´ oraz wyborze optymalnego êródła energii pomocne mogà byç usługi podmiotów, które posiadajà wiedz´ i doÊwiadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Podmioty te
mogà przygotowaç szczegółowà
analiz´ zu˝ycia energii w danym
gospodarstwie oraz dostosowaç ro-

dzaj i moc instalacji odnawialnego
êródła energii do potrzeb inwestora. Podobny zakres usług mogà
Êwiadczyç podmioty, które oferujà
konkretny rodzaj instalacji energii
odnawialnych. Przed podj´ciem
ostatecznej decyzji o zakupie konkretnej instalacji i technologii warto
równie˝ skorzystaç z opinii niezale˝nego eksperta lub doradcy zajmujàcego si´ danà tematykà w celu
potwierdzenia, czy planowana instalacja odnawialnego êródła energii b´dzie rozwiàzaniem optymalnym z punktu widzenia potrzeb inwestora oraz wszystkich posiadanych przez niego zasobów odnawialnych. Pomocnym przy wyborze
konkretnej technologii mo˝e byç
równie˝ wizyta w jednym z funkcjonujàcych w Polsce centrów energetyki odnawialnej oraz zapoznanie
si´ z zasadami działania poszczególnych instalacji odnawialnych
êródeł energii w praktyce.
Badania dotyczàce mo˝liwoÊci
wykorzystania ró˝nego rodzaju odnawialnych êródeł energii w rolnictwie, metod szacowania dost´pnych zasobów do wykorzystania
na cele energetyczne oraz sposobów zmniejszenia oddziaływania
rolnictwa na Êrodowisko naturalne,
prowadzone sà przez instytuty naukowo-badawcze podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wiedza wynikajàca
z prowadzonych badaƒ, jest na bie˝àco upowszedniania m.in. za poÊrednictwem OÊrodków Doradztwa
Rolniczego. We współpracy z jednostkami naukowo -badawczymi
oraz organizacjami działajàcymi
w otoczeniu i na rzecz polskiego
rolnictwa, przeprowadzono szereg
szkoleƒ dla doradców rolnych z zakresu odnawialnych êródeł energii,
czego efektem jest powstanie 314
Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE na terenie całego
kraju. Doradcy sà w stanie udzieliç
fachowej porady oraz pomóc
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

w zdobyciu szczegółowych informacji na temat specyfiki poszczególnych rodzajów technologii.
Ponadto w szkołach rolniczych
nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone
jest kształcenie uczniów w zawodzie
Technik urzàdzeƒ i systemów energetyki odnawialnej. Absolwenci
szkół kształcàcych w tym zawodzie
b´dà przygotowani do projektowania, monta˝u, konserwacji oraz napraw urzàdzeƒ i systemów energetyki odnawialnej. B´dà równie˝ sporzàdzali kosztorysy, oferty i umowy
dotyczàce instalacji wykorzystujàcych odnawialne êródła energii.
Na podstawie posiadanego dyplomu, absolwenci b´dà mogli tak˝e
uzyskaç certyfikat instalatora mikroinstalacji i małych instalacji wykorzystujàcych odnawialne êródła energii,
który wydawany jest przez Prezesa
Urz´du Dozoru Technicznego.
Oprócz instalacji do wytwarzania
energii, na rynku dost´pna jest coraz szersza oferta magazynów energii, które umo˝liwiajà bardziej efektywne wykorzystanie energii pochodzàcej ze êródeł o zmiennym charakterze produkcji (wiatr, słoƒce).
Badania prowadzone w ró˝nych typach gospodarstw rolnych wskazujà na wyst´powanie szczytów zapotrzebowania na energi´ elektrycznà
w ró˝nych porach w ciàgu doby,
w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej produkcji. Dlatego przykładowo w gospodarstwie rolnym o najwi´kszym zu˝yciu energii w okresie
porannym i wieczornym, wykorzystanie instalacji, które produkujà
energi´ w okresach niskiego zapotrzebowania (południe i noc), b´dzie mało efektywne.
Poprawie synchronizacji zapotrzebowania na energi´ z jej produkcjà ze słoƒca czy wiatru mogà
słu˝yç magazyny energii. KoniecznoÊç magazynowania energii generuje jednak dodatkowe koszty.
Alternatywnym rozwiàzaniem jest
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zastosowanie zintegrowanych systemów energetycznych. Systemy te
polegajà na korzystaniu z ró˝nych
êródeł energii, które si´ wzajemnie
uzupełniajà np. energia słoneczna i biomasa, energia słoneczna i wiatr, itp.
W celu zwi´kszenia efektywnoÊci
wykorzystania êródeł energii uzale˝nionych od warunków pogodowych w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych êródłach energii (Dz. U. 2015,
poz. 478, 2365, z 2016 r. 925)
wprowadzone zostało rozwiàzanie
polegajàce na opustowym systemie
rozliczeƒ prosumentów ze sprzedawcami energii.
Obecnie na rynku dost´pny jest
bardzo szeroki katalog rozwiàzaƒ
technologicznych, co pozwala
na dopasowanie do potrzeb energetycznych odbiorców o ró˝nej
specyfice.
Energia promieniowania słonecznego
Pod wzgl´dem mo˝liwoÊci wykorzystania energii słonecznej Polska nale˝y do krajów o stosunkowo
umiarkowanym potencjale. Z uwagi na poło˝enie na doÊç wysokiej
szerokoÊci geograficznej iloÊç promieniowania słonecznego dost´p-

na w Polsce, w porównaniu do promieniowania słonecznego dost´pnego np. we Włoszech, w przeliczeniu na jednostk´ powierzchni wynosi około 62%. Technologia wykorzystania promieniowania słonecznego do ogrzewania jest ju˝
na tyle rozwini´ta, ˝e staje si´ konkurencyjna w stosunku do ogrzewania tradycyjnego. Dotyczy to nie
tylko południa Europy, gdzie
z ogrzewania wody do celów u˝ytkowych praktycznie wyeliminowano
energi´ elektrycznà, lecz tak˝e krajów Europy Êrodkowej i północnej,
w których wykorzystujàc energi´
promieniowania słonecznego mo˝na w skali roku uzyskaç od ok. 40%
(Polska) do ok. 25% (kraje skandynawskie) potrzebnego ciepła.
Promieniowanie słoneczne mo˝e
byç te˝ wykorzystane do bezpoÊredniej produkcji energii elektrycznej
w ogniwach fotowoltaicznych.
W Polsce rynek ogniw fotowoltaicznych rozwija si´ bardzo dynamicznie co w połàczeniu ze stale zwi´kszajàcà si´ sprawnoÊcià nowych
urzàdzeƒ, wpływa na obni˝enie
kosztów instalacji.
Oprócz czynnika ekonomicznego, równie du˝e znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki słonecz-

Promieniowanie słoneczne mo˝e byç wykorzystane do bezpoÊredniej produkcji energii elektrycznej w ogniwach
fotowoltaicznych, których rynek rozwija si´ w Polsce bardzo dynamicznie
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nej ma czynnik ekologiczny. Dzi´ki
wykorzystaniu 1 m2 kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym,
mo˝na obni˝yç emisj´ CO2
o 125 kg rocznie. Wià˝e si´ z tym
tak˝e powa˝na redukcja emisji SO2
i NOX i zmniejszenie zapotrzebowania na energi´ konwencjonalnà
niemal o 1250 kWh.
Energia wiatru
Energia wiatru poczàtkowo była
przetwarzana w energi´ mechanicznà, wykorzystywanà do transportu wody oraz nap´du mechanizmów w młynach (wiatrakach).
Obecnie jest ona wykorzystywana głównie do produkcji energii
elektrycznej. Zaletà siłowni wiatrowych jest wpływ na ochron´ Êrodowiska poprzez produkcj´ „czystej”
energii, bez koniecznoÊci wykorzystywania jakichkolwiek paliw.
Słabà stronà obecnie stosowanych urzàdzeƒ jest relatywnie niska
sprawnoÊç przemiany energii mechanicznej w energi´ elektrycznà,
przy Êrednich warunkach wietrznoÊci. Koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych sà
silnie uzale˝nione od warunków
wietrznych w miejscu lokalizacji
elektrowni.

cych wod´, pozwala równie˝
na wytwarzanie energii odnawialnej. Obecnie techniczne mo˝liwoÊci retencji wody w Polsce wykorzystuje si´ w około 6,5% obj´toÊci
Êredniego rocznego odpływu. Ocenia si´, ˝e istniejàce warunki hydrologiczne i geograficzne pozwalajà
osiàgnàç poziom 15%. Według
szacunków ekspertów, wykorzystanie przez tzw. małà energetyk´
wodnà dost´pnych zasobów hydroenergetycznych pozwoliłoby na wytworzenie około 1500 GWh energii

Energia wodna
Poczàtkowo tak˝e energia spadku
wody była przetwarzana w energi´
mechanicznà, a obecnie jest wykorzystywana głównie do produkcji
energii elektrycznej. Polska jest krajem o małych zasobach wodnych
i du˝ych wahaniach bilansu wody
w poszczególnych latach. Susze sà
gł´bsze, dłu˝sze i bardziej rozlegle
natomiast wezbrania powodziowe
rzek cz´stsze i bardziej gwałtowne.
Wskaênik dost´pnoÊci wody dla ludnoÊci i gospodarki narodowej w Polsce jest blisko trzykrotnie ni˝szy ni˝ jego Êrednia wartoÊç dla całej Europy.
Retencja wodna, która jest głównym zadaniem urzàdzeƒ pi´trzà-

Na wytwarzanie energii odnawialnej pozwala równie˝ retencja wodna
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Koszty produkcji energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych sà silnie uzale˝nione od warunków wietrznych w miejscu
ich lokalizacji

elektrycznej rocznie oraz znacznie
poprawiłoby gospodark´ wodnà
w kraju.
Energia geotermalna
Energia geotermalna jest efektem
procesu rozpadania si´ pierwiastków promieniotwórczych, zachodzàcego w jàdrze Ziemi, którego
efektem jest wysoka temperatura
dochodzàca do ok. 4500°C. Temperatura ta maleje w miar´ zbli˝ania si´ do powierzchni Ziemi, w zale˝noÊci od rodzaju skał i warun-
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ków geologicznych, od 15 do 80°C
na jeden kilometr.
Polska le˝y poza strefami współczesnej aktywnoÊci tektonicznej
i wulkanicznej, stàd te˝ pozyskiwanie pary z du˝ych gł´bokoÊci
do produkcji energii elektrycznej
jest przy obecnym poziomie technologii nieopłacalne ekonomicznie.
Wyst´pujà natomiast bogate zasoby
energii geotermalnej w postaci naturalnych basenów sedymentacyjno -strukturalnych, wypełnionych
goràcymi wodami podziemnymi
o temperaturach od kilkudziesi´ciu
do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiàgajàcych sto kilkadziesiàt stopni, a wi´c mo˝liwych
do zastosowania głównie w energetyce cieplnej. Regiony o optymalnych warunkach geotermalnych
w Polsce w du˝ym stopniu pokrywajà si´ z obszarami o du˝ym zag´szczeniu aglomeracji miejskich i wiejskich, obszarami silnie uprzemysłowionymi oraz rejonami intensywnych upraw rolniczych i warzywniczych. Mo˝liwoÊç wykorzystania
energii wn´trza Ziemi istnieje
na ponad 60% powierzchni kraju,
a eksploatacyjne zasoby geotermalne sà w stanie zaspokoiç nawet jednà trzecià krajowego zapotrzebowania na ciepło. Barierà jest jednak
wysoki koszt inwestycji oraz rozproszenie produkcji rolnej.
Pompy ciepła
Pompa ciepła jest urzàdzeniem wymuszajàcym przepływ ciepła z obszaru o ni˝szej temperaturze do obszaru o temperaturze wy˝szej. Proces ten w spr´˝arkowych pompach
ciepła zachodzi dzi´ki dostarczonej
z zewnàtrz energii mechanicznej,
a w pompach absorpcyjnych –
dzi´ki samemu ciepłu.
Pompy ciepła wykorzystujà jako
tzw. „dolne êródło ciepła” êródło
o wzgl´dnie niskiej temperaturze
(w praktyce 0 – 60°C), trudne
do innego praktycznego wykorzyBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

stania. Pompa ciepła zastosowana
do ogrzewania pomieszczeƒ „wypompowuje” ciepło z otoczenia
o niskiej temperaturze (np. z gruntu
lub powietrza na zewnàtrz budynku)
i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło
do ogrzewanego pomieszczenia.
W zale˝noÊci od êródła, z którego
pobierane jest ciepło, pompy ciepła dzielà si´ na: gruntowe, wodne
i powietrzne. Natomiast zale˝nie
od êródła zasilania mo˝na je podzieliç na: elektryczne, olejowe
i gazowe.
Pompy ciepła majà szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamra˝arki),
przetwórstwie spo˝ywczym (chłodnie, zamra˝alnie, fabryki lodu),
chłodnictwie, klimatyzacji pomieszczeƒ, a tak˝e do pozyskiwania ciepła z zasobów odnawialnych w celu ogrzewaniu pomieszczeƒ i podgrzewania wody u˝ytkowej.
Biomasa
Odnawialnym êródłem energii pozyskiwanym głównie (choç nie wyłàcznie) w rolnictwie jest biomasa.
Jest ona najstarszym oraz najszerzej
wykorzystywanym współczeÊnie odnawialnym
êródłem
energii.
Do biomasy zalicza si´ całà istnie-

jàca na Ziemi materi´ organicznà,
w tym wszystkie substancje pochodzenia roÊlinnego lub zwierz´cego
ulegajàce biodegradacji. Według
ocen ekspertów instytutów naukowo-badawczych roczna produkcja
biomasy w Polsce mo˝e wynosiç
około 132 miliony ton suchej masy.
Przy zało˝eniu prowadzenia zrównowa˝onej gospodarki, nie powodujàcej ujemnych skutków w postaci degradacji gleb, obni˝enia poda˝y ˝ywnoÊci oraz przy zachowaniu wymogów Êrodowiskowych, wynikajàcych ze Wspólnej Polityki Rolnej, na cele energetyczne z produkcji rolnej oraz w postaci produktów
ubocznych z innych działów gospodarki narodowej mo˝na maksymalnie przeznaczyç około 13% krajowego potencjału biomasy.
Skumulowana energia chemiczna w biomasie jest nazywana „czystym w´glem”, jej wartoÊç opałowa
waha si´ od ok. 9 do ponad 18
MJ/kg i mo˝e byç wykorzystana na wiele sposobów. Najprostszy
to bezpoÊrednie spalanie w odpowiednich typach kotłów (na słom´,
drewno, pelety), współspalanie z tradycyjnymi noÊnikami energii (w´giel,
olej opałowy, gaz) lub spalanie produktów biomasy przetworzonej (fermentacja, estryfikacja, piroliza).

Z punktu widzenia rolników i mieszkaƒców wsi na szczególnà uwag´ zasługujà biogazownie rolnicze
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Biogaz rolniczy
Z rolniczego punktu widzenia,
a tak˝e lokalnego wykorzystania
biomasy, na szczególnà uwag´ zasługujà biogazownie rolnicze, które
umo˝liwià m. in.:

nowiły ró˝nego rodzaju produkty
uboczne z rolnictwa i pozostałoÊci
z przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.
Najwi´cej w biogazowniach rolniczych zostało wykorzystane odchodów zwierz´cych – około 650 tys.

Z badaƒ prowadzonych przez GUS na temat zu˝ycia energii w gospodarstwach domowych wynika, ˝e w strukturze
zu˝ycia energii najwi´kszy udział ma ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeƒ oraz ogrzewania wody

1 zmniejszenie odziaływania produkcji rolniczej na Êrodowisko,
w tym ucià˝liwoÊci zapachowej
(głównie produkcji zwierz´cej dzi´ki
zagospodarowaniu odchodów);
1 produkcj´ energii elektrycznej,
ciepła lub paliw gazowych w sposób przewidywalny i stabilny, a tak˝e magazynowanie energii w postaci biogazu i jej wykorzystywanie
w okresach kiedy jest zapotrzebowanie;
1 ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i Êrodków ochrony
roÊlin dzi´ki nawozowemu wykorzystaniu produktu pofermentacyjnego.
W 2015 roku biogazownie rolnicze przetworzyły łàcznie około 2,5
mln ton biomasy pochodzenia rolniczego, z czego ponad 80% sta22

ton. Zagospodarowujàc ró˝nego
rodzaju produkty uboczne, które
powstajà w procesie produkcji ˝ywnoÊci, biogazownie rolnicze w Polsce przyczyniajà si´ do poprawy
konkurencyjnoÊci całego sektora
rolno-spo˝ywczego i poprawy warunków ˝ycia na obszarach wiejskich.
Na forum Unii Europejskiej trwajà prace nad nowymi przepisami,
które przewidujà m. in ograniczenie
emisji amoniaku. Emisje tego gazu
pochodzà głównie z rolnictwa, dlatego w przypadku zaostrzenia przepisów wysiłek redukcyjny spocznie
na gospodarstwach rolnych. Kolejnym wa˝nym aspektem jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Projektowa-

ne przepisy ustawy Prawo wodne
przewidujà wprowadzenie wymogów odnoszàcych si´ do sposobu
przechowywania odchodów zwierz´cych oraz stosowania nawozów
w sposób ograniczajàcy i zapobiegajàcy zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzàcymi ze êródeł
rolniczych. Biogazownie rolnicze
poprzez zagospodarowanie odchodów zwierz´cych do produkcji
energii, mogà ułatwiç sprostanie
tym wymogom. Wpisujà si´ równie˝
w zrównowa˝onà produkcj´ rolniczà poprzez bezpieczne i efektywne
zagospodarowanie
odchodów
zwierz´cych do produkcji energii,
a nast´pnie nawozowe wykorzystanie pozostałoÊci po procesie fermentacji.
W celu ułatwienia funkcjonowania biogazowni rolniczych, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zostały podj´te prace nad zmianà
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U.
z 2015 r. poz. 625 oraz poz.
1893). Nowe regulacje majà
na celu uproszczenie zasad nawozowego wykorzystania produktów
pofermentacyjnych pochodzàcych
z biogazowni rolniczych. W stosunku do obecnych regulacji, rolnicze
wykorzystanie produktów pofermentacyjnych nie b´dzie wymagało
rejestracji jako Êrodka poprawiajàcego właÊciwoÊci gleby, natomiast
b´dzie mo˝liwe wprowadzanie
do obrotu tych produktów po okreÊleniu zawartoÊci składników nawozowych (NPK) oraz zapewnieniu, ˝e
nie zostanà przekroczone dopuszczalne wartoÊci zanieczyszczeƒ
(głównie metalami ci´˝kimi).
W najbli˝szym czasie projekt zmiany ustawy o nawozach i nawo˝eniu
zostanie przekazany do konsultacji
i uzgodnieƒ.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: fotolia
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Rolnictwo
i rozwój obszarów wiejskich
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z pozostałymi resortami,
w tym m.in. Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowało na podstawie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najwa˝niejszego dokumentu wskazujàcego kierunki rozwoju Polski w perspektywie Êredniookresowej. 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju
rozpocz´ło konsultacje społeczne dokumentu, które b´dà trwały
do koƒca wrzeÊnia br.

R

ównoczeÊnie do konsultacji
publicznych Strategii biegnie
proces realizacji oceny ex-ante dokumentu oraz strategicznej
oceny oddziaływania Strategii
na Êrodowisko. Planuje si´, ˝e Strategia trafi do prac legislacyjnych
na poczàtku paêdziernika br.

dochodów mieszkaƒców Polski
przy jednoczesnym wzroÊcie spójnoÊci w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. Dokument kładzie nacisk na włàczenie
w procesy rozwojowe wszystkich
obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, ˝e

16 lutego 2016 r.
1 Przyj´cie Uchwałà NR 14/2016 Rady Ministrów Planu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
16 maja 2016 r.
1 Prezentacja Zało˝eƒ Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju na Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki rozwoju
Maj-czerwiec 2016 r.
1 Prace 12 zespołów mi´dzyresortowych ds. opracowania
Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
29 lipca – do 30 wrzeÊnia 2016 r.
1 Konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju
Paêdziernik 2016 r.
1 Przyj´cie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
przez Rad´ Ministrów

Harmonogram prac nad Strategià na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia ta przedstawia nowy
model rozwoju, którego celem jest
„tworzenie warunków dla wzrostu
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

korzyÊci ze wzrostu gospodarczego
powinny byç dost´pne dla wszystkich, bez wzgl´du na miejsce ich

zamieszkania. Strategia jest aktualizacjà Êredniookresowej strategii
rozwoju kraju – Strategii Rozwoju
Kraju 2020, przyj´tej uchwałà Rady
Ministrów 25 wrzeÊnia 2012 r.
W dokumencie zawarte sà rekomendacje dla polityk publicznych.
Ponadto stanowi ona podstaw´ dla
aktualizacji obowiàzujàcych dokumentów strategicznych w tym m.in.
Strategii zrównowa˝onego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zachowuje konstytucyjnà zasad´ zrównowa˝onego
rozwoju i model społecznej gospodarki rynkowej, podejmuje natomiast po raz pierwszy zagadnienie
„rozwoju odpowiedzialnego”, który zdefiniowany został jako: „rozwój, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogà byç realizowane
bez umniejszania szans przyszłych
pokoleƒ (…) odnosi si´ wi´c zarówno do kwestii gospodarczych,
społecznych, Êrodowiskowych, terytorialnych, jak i instytucjonalnych. Odpowiedzialny rozwój to
wzrost gospodarczy oparty na solidnych fundamentach, jakimi jest
przedsi´biorczoÊç, pracowitoÊç,
zasoby i umiej´tnoÊci Polaków.
Odpowiedzialny rozwój to tak˝e
wielowymiarowa solidarnoÊç społeczna, której celem jest troska
o dobro wspólne – solidarnoÊç
mi´dzy pokoleniami teraêniejszymi
i przyszłymi, mi´dzy poszczególnymi regionami, miastami i obszarami wiejskimi, mi´dzy pracodawcami i pracownikami.”
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Schemat układu dokumentów strategicznych zale˝nych od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Głównym celem Strategii jest
„tworzenie warunków dla wzrostu
dochodów mieszkaƒców Polski
przy jednoczesnym wzroÊcie spójnoÊci w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”, a efektem realizacji Strategii „w perspektywie długookresowej dla obywateli
b´dzie wzrost ich dochodów oraz
poprawa jakoÊci ˝ycia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych warunków bytowych, przede wszystkim
dla rodzin, zapewnienie odpowiedniej jakoÊci edukacji i szkoleƒ, podwy˝szajàcych kwalifikacje i kompetencje obywateli, wzrost zatrudnienia i lepsze jakoÊciowo miejsca
pracy, poprawa dost´pu do infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej poprawiajàcej zdrowotnoÊç obywateli oraz satysfakcjonujàcego stanu Êrodowiska naturalnego.”
Główne obszary koncentracji
działaƒ Strategii zostały zapisane
w układzie trzech celów szczegółowych (Cel I Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych
i nowych przewagach, Cel II Rozwój
społecznie i terytorialnie równowa˝ony, Cel III Skuteczne paƒstwo i instytucje gospodarcze słu˝àce wzro24

stowi oraz włàczeniu społecznemu
i gospodarczemu) i pi´ciu obszarów wpływajàcych na osiàgni´cie
celów Strategii (1. Kapitał ludzki
i społeczny, 2. Transport, 3. Energia, 4. Ârodowisko naturalne, 5.
Bezpieczeƒstwo narodowe). W ka˝dym z celów szczegółowych wyodr´bnione zostały obszary, dla których zaprojektowano zestaw kierunków interwencji i projektów strategicznych lub flagowych.

Działania Strategii dotyczà
wszystkich obszarów wiejskich,
a ich zró˝nicowane terytorialnie potrzeby zostały odzwierciedlone
w kierunkach interwencji w celu
szczegółowym II – Rozwój społecznie i terytorialnie równowa˝ony.
W tym celu szczegółowym Strategii
zaprojektowane zostały dwa kierunki interwencji odnoszàce si´
do rozwoju terytorialnego wszystkich obszarów wiejskich (tj. kierunek interwencji 6. Rozwój obszarów
wiejskich – wsparcie horyzontalne
i kierunek interwencji 7. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o endogeniczne potencjały gospodarcze)
oraz kierunki interwencji, w których
znajdujà si´ działania adresowane
do wybranych obszarów wiejskich
(jak np. w kierunku interwencji 1.
Tworzenie warunków dla budowy
podstaw nowoczesnej gospodarki
w Polsce Wschodniej, kierunku interwencji 4. Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji czy kierunku interwencji 8.
Aktywizacja obszarów zagro˝onych
trwałà marginalizacjà).
Obok działaƒ i projektów odnoszàcych si´ do terytorialnego rozwoju obszarów wiejskich Strategia

Układ celów i obszarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

Exposé premier
Beaty Szydło

Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
przyj´ty Uchwałà
NR 14/2016 Rady Ministrów

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
przekazana do konsultacji
społecznych

Przeglàd zapisów o obj´ciu strategicznymi procesami rozwojowymi wszystkich obszarów wiejskich

na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zawiera szereg interwencji
sektorowych bàdê dziedzinowych,
które b´dà realizowane na obszarach wiejskich, w tym m.in. działaƒ
dotyczàcych rozwoju sektora rolno-spo˝ywczego. I podobnie jak
w przypadku opisu instrumentów
na rzecz rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich, w Strategii jest
odr´bny kierunek interwencji poÊwi´cony rozwojowi rolnictwa (tj.
kierunek interwencji Konkurencyjne
gospodarstwa rolne i producenci
rolno-spo˝ywczy w celu pierwszym
Strategii – Cel I. Trwały wzrost gospodarczy oparty na dotychczasowych i nowych przewagach w obszarze 3 Małe i Êrednie przedsi´biorstwa) oraz szereg działaƒ i projektów (strategicznych czy te˝ flagowych) zapisanych w ramach pozostałych kierunków interwencji Strategii, które znajdujà si´ w innych
kierunkach interwencji, a ich adresatami sà m.in. podmioty sektora
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

rolno-spo˝ywczego (w tym takie
kierunki interwencji jak np.: Polepszenie otoczenia prawnego; Reforma otoczenia instytucjonalnego, Finansowanie inwestycji i rozwój skali
działalnoÊci; Wsparcie przedsi´biorczoÊci oraz kompetencji zawodowych; Wzmocnienie rozpoznawalnoÊci polskich produktów oraz
Marki Polskiej Gospodarki; System
zarzàdzania jakoÊcià w przemyÊle;
UnowoczeÊnienie oferty eksportowej; Wspieranie nowych kierunków
ekspansji polskich firm). Ponadto
„˝ywnoÊç wysokiej jakoÊci” została
zaliczona do listy 10 sektorów strategicznych „które majà szanse staç
si´ przyszłymi motorami polskiej
gospodarki”, a Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora
rolno-spo˝ywczego i leÊno-drzewnego sà jednà z wiodàcych krajowych specjalizacji w obszarze Rozwój innowacyjnych firm.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rrozwoju znacznie ró˝ni si´

w swojej funkcji i zawartoÊci
od obecnie obowiàzujàcej Êredniookresowej strategii rozwoju kraju,
którà zastàpi, poniewa˝ zawiera
cz´Êç implementacyjnà w postaci
projektów strategicznych i flagowych. W Strategii przekazanej
do konsultacji społecznych zapisano blisko 200 projektów, z których
cz´Êç została zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi (jak
np. Pakt dla obszarów wiejskich;
Wsparcie realizacji instrumentu
Rozwój lokalny kierowany przez
społecznoÊç (RLKS) ze Êrodków EFS
i EFR w regionalnych programach
operacyjnych (RPO) w formule poÊredniej; Odtworzenie i wsparcie
rozwoju lokalnych rynków rolnych;
Linia po˝yczkowa i utworzenie
Funduszu Rozwoju Rolnictwa; Paƒstwowa Inspekcja Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci; Polski Narodowy Holding Spo˝ywczy, Platforma ˝ywnoÊciowa; Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu
(IOB) działajàcych na rzecz rozwoju
przedsi´biorczoÊci na obszarach
wiejskich i w małych miastach; Woda dla rolnictwa).
W Strategii zaprojektowano
utworzenie w ramach Komitetu ds.
polityki rozwoju Podkomitetu ds.
Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem b´dzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie
zwi´kszenia stopnia komplementarnoÊci i synergii interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich,
finansowanych z ró˝nych êródeł,
majàc na uwadze cele i zadania
Strategii. Podkomitet b´dzie prowadził monitorowanie – zarówno rzeczowe, jak i finansowe wsparcia
dla obszarów wiejskich, z uwzgl´dnieniem Polityki SpójnoÊci oraz b´dzie słu˝ył realizacji PAKTU dla obszarów wiejskich i strategii dotyczàcej rozwoju wsi i rolnictwa.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
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Nowy rozdział w relacjach
Polska-Kazachstan
W dniach 22-23 sierpnia 2016 r. w Warszawie przebywał z oficjalnà wizytà Prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. Prezydentowi Kazachstanu towarzyszyli przedstawiciele
kazachskiego rzàdu, w tym m.in. wicepremier – minister rolnictwa Kazachstanu Askar Myrzakhmetov oraz przedsi´biorcy.

22

sierpnia br. podczas uroczystoÊci w Pałacu Prezydenckim, w obecnoÊci
Prezydentów Andrzeja Dudy oraz
Nursułtana Nazarbajewa, ministrowie rolnictwa Polski i Kazachstanu – Krzysztof Jurgiel i Askar Myrzakhmetov podpisali porozumienie
o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Dotyczy ono współpracy mi´dzy krajami, m.in. w kwestiach
uprawy roÊlin i hodowli zwierzàt,
badania odmian, kwarantanny
i ochrony roÊlin, spraw weterynaryjnych, nauki i techniki rolniczej, mechanizacji rolnictwa, kontaktów
handlowych oraz wystaw i targów.
Podpisane porozumienie to całkowicie nowy rozdział w relacjach
Polska–Kazachstan. Jest szansà
na zdynamizowanie współpracy
polsko-kazachskiej, zarówno w obszarze biznesu, jak i na poziomie
eksperckim. Dzi´ki porozumieniu,
strony b´dà miały tak˝e mo˝liwoÊç
szerszego wykorzystania atutów płynàcych zarówno z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak i Kazachstanu w Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej. Porozumienie, to
tak˝e mo˝liwoÊci szerszej współpracy w ramach multinarodowego
projektu „Jeden Pas, jeden szlak”.
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci
w Pałacu Prezydenckim odbyły si´
rozmowy bilateralne ministra
Krzysztofa Jurgiela i wicepremiera
26

Askara Myrzakhmetova. Podczas
spotkania ministrowie rolnictwa
poruszyli niezwykle istotne kwestie
fitosanitarne, weterynaryjne oraz
w zakresie wymiany handlowej obu
krajów.

Memorandum to dotyczy kwarantanny oraz ochrony roÊlin, walki
z obiektami kwarantannowymi, b´dàcymi szkodnikami roÊlin oraz
produktów pochodzenia roÊlinnego, jak równie˝ kontroli i zapobiegania ich introdukcji i rozprzestrzeniania na terytoriach obu paƒstw.
Podczas rozmów bilateralnych
minister Krzysztof Jurgiel pozytywnie
ocenił dobrà współprac´ słu˝b weterynaryjnych Polski i Kazachstanu.
Jednak˝e zwrócił uwag´ na ko-

Podpisanie porozumienia miedzy rzàdem RP a rzàdem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa

W ramach zacieÊniania współpracy administracji polskiej i kazachskiej szefowie Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Chodkowski i Komitetu Paƒstwowej Inspekcji ds. Kompleksu
Agro-Przemysłowego Republiki Kazachstanu – Buran Rahimbekov
podpisali memorandum w sprawie
współpracy mi´dzy inspekcjami.

niecznoÊç usuwania barier utrudniajàcych wzajemny handel, szczególnie w kontekÊcie uznania przez
Kazachstan regionalizacji terytorium Polski w zwiàzku z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego
pomoru Êwiƒ, a tak˝e zakoƒczenie
uzgodnieƒ w sprawie Êwiadectw
weterynaryjnych dla bydła hodowlanego i u˝ytkowego dla pasz pochodzenia roÊlinnego i pasz oraz
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

dodatków paszowych pochodzenia
zwierz´cego.
Strona polska jest zainteresowana wsparciem rozwoju eksportu
polskich towarów rolno -spo˝ywczych poprzez działania promocyjne oraz dostosowanie oferty eksportowej do potrzeb kazachstaƒskiego rynku. Do zintensyfikowania
kontaktów biznesowych pomi´dzy
partnerami polskimi i kazachskimi
przyczyni si´ trzecia ju˝ misja gospodarcza polskich firm sektora
rolno-spo˝ywczego na targi World
Food Kazakhstan 2016 organizowana przez Agencj´ Rynku Rolnego. Polska b´dzie obecna na tych
targach do 2019 roku, z silnym
wsparciem ze strony WPHI.
Wa˝nym elementem wspierajàcym eksport polskich produktów
rolno-spo˝ywczych b´dzie z pewnoÊcià wystawa Êwiatowa EXPO
2017, którego to gospodarzem b´dzie właÊnie Kazachstan. Mimo, ˝e
tematem przewodnim wystawy jest
Future Energy to, jak pokazujà
wczeÊniejsze wystawy, b´dzie to
doskonała okazja do zaprezentowania zwiedzajàcym polskiej
˝ywnoÊci.
Nie tylko targi sà dobrym forum
do rozmów. Platformà wyznaczania
nowych kierunków współpracy pomi´dzy stronami jest Polsko-Kazachstaƒska Komisja Mi´dzyrzàdowa ds. Współpracy Gospodarczej;
pozytywne efekty mogà przynieÊç
tak˝e prace grupy roboczej ds.
współpracy w dziedzinie rolnictwa,
powołanej na mocy podpisanego
Porozumienia.
Minister Jurgiel ponowił zaproszenie dla premiera Myrzakhmetova na targi Polagra Food, które
odb´dà si´ w dniach 26-29 wrzeÊnia 2016 r. w Poznaniu. Udział
kazachskich przedsi´biorców bran˝y rolno-spo˝ywczej w targach b´dzie okazjà do zapoznania si´
z ofertà polskiego sektora rolno-spo˝ywczego.
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

Kazachstan
W wyniku kryzysu gospodarczego
w Kazachstanie, wywołanego
w głównej mierze spadkiem cen ropy naftowej i innych surowców mineralnych b´dàcych podstawà kazachstaƒskiego eksportu, wprowadzenia płynnego kursu tenge oraz
działaƒ podejmowanych przez stron´ rosyjskà, majàcych na celu
ograniczenie tranzytu przez terytorium Rosji towarów obj´tych embargiem rolnym, dynamika eksportu polskich artykułów rolno-spo-

pod wzgl´dem wartoÊci były Êwie˝e
jabłka (19,9 mln euro, wzrost
o 8,9%), cukier (8,5 mln euro, spadek o 27,5 %) oraz mi´so wołowe
mro˝one (6,9 mln euro, spadek
o ok. 1%). Odnotowano spadek
eksportu mleka i Êmietany do Kazachstanu z 10,73 mln euro
w 2014 r. do 1,01 mln euro
w 2015 r. W okresie styczeƒ-maj 2016 r. eksport towarów rolno-spo˝ywczych na rynek kazachstaƒski wynosił 25,6 mln euro (spadek o 17,8 % w stosunku do ana-

Rozmowy w Pałacu Prezydenckim

˝ywczych do Kazachstanu uległa
zahamowaniu. Istniejà jednak˝e
szanse, ˝e jest to sytuacja przejÊciowa i poprawi si´ w miar´ stabilizowania si´ sytuacji geopolitycznej
w regionie.
Obecnie Polska posiada dodatni
bilans wymiany handlowej z Kazachstanem. Dla towarów rolno-spo˝ywczych w 2015 r. wyniósł
on 33,2 mln euro, zaÊ w pierwszych
czterech miesiàcach 2016 r. – 6,6
mln euro. W 2015 r. eksport polskich towarów rolno-spo˝ywczych
do Kazachstanu wyniósł 62,3 mln
euro (spadek w stosunku do roku 2014 r. o około 17%). Najwa˝niejszà pozycjà polskiego eksportu

logicznego okresu roku poprzedniego) i obejmował m.in. Êwie˝e
jabłka, cukier, przetwory spo˝ywcze, mro˝one warzywa przetworzone lub zakonserwowane, zag´szczone mleko i Êmietana.
Import do Polski z Kazachstanu
w pierwszych pi´ciu miesiàcach 2016 r. towarów rolno-spo˝ywczych wyniósł 14,6 mln euro
(w całym 2015 r. ok. 29,2 mln euro) i obejmował m.in. filety rybne,
nasiona lnu, pszenic´ i meslin.

Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Pomoc dla grup
producentów rolnych
Zgodnie z zapowiedziami, ARiMR uruchomi we wrzeÊniu nabór
wniosków o przyznanie pomocy na działanie Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów. Wnioski o przyznanie
takiego wsparcia b´dzie mo˝na składaç od 30 wrzeÊnia do 28 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Poni˝ej
przypominamy zatem tryb i warunki ubiegania si´ o takà pomoc.
Sprawdê, czy kwalifikujesz si´ do przyznania
pomocy
Wsparcie takie kierowane jest
do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzà wyłàcznie osoby fizyczne. Pomoc mo˝e byç przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie
przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wczeÊniej ni˝
1 stycznia 2014 r. (ustawa
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw – Dz. U. Nr 88, poz. 983,
z póên. zm.). Dodatkowo grupy
muszà spełniaç warunki kwalifikowalnoÊci, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej
w ramach działania „Tworzenie
grup producentów i organizacji pro28

ducentów” obj´tego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1284).
Pomoc mo˝e byç przyznana wnioskodawcy, który spełnia nast´pujàce warunki:
1 grupa producentów została
uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego,
na podstawie planu biznesowego;
1 łàczy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy
nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów,
utworzonej ze wzgl´du na ten sam
produkt lub grup´ produktów, której
przyznano pomoc na rozpocz´cie
działalnoÊci ze Êrodków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r.;
1 wykonuje swojà działalnoÊç jako
mikro-, małe lub Êrednie przedsi´biorstwo, tj. zatrudnia 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.
Wsparcia nie mo˝na otrzymaç
na tworzenie grup producentów
zajmujàcych si´ hodowlà drobiu
oraz grup działajàcych w sektorze
owoców i warzyw.
Forma i wysokoÊç wsparcia finansowego
Pomoc przyznawana jest w okresie
pierwszych 5 lat funkcjonowania
grupy liczonych od dnia jej uznania.
WysokoÊç pomocy finansowej,
jakà 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% przychodów netto,
1 w drugim roku – 8% przychodów netto,
1 w trzecim roku – 6% przychodów
netto,
1 w czwartym roku – 5% przychodów netto,
1 w piàtym roku – 4% przychodów
netto.
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Kryteria oceny wniosków
Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy b´dà mogły liczyç grupy producentów, je˝eli:
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Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy b´dà mogły liczyç grupy zorganizowane w formie spółdzielni
i zrzeszajàce m.in. producentów kóz...

1 sà zorganizowane w formie
spółdzielni;
1 zrzeszajà producentów w nast´pujàcych kategoriach:
· produkty wysokiej jakoÊci obj´te
art. 16 rozporzàdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1305/
2013, w szczególnoÊci rolnictwa
ekologicznego,
· Êwinie ˝ywe, prosi´ta, warchlaki,
mi´so wieprzowe: Êwie˝e, chłodzone, mro˝one,
· bydło ˝ywe: zwierz´ta rzeêne lub
hodowlane, mi´so wołowe: Êwie˝e,
chłodzone, mro˝one,

owce lub kozy ˝ywe, zwierz´ta
rzeêne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzy˝ona potna, mi´so owcze lub kozie: Êwie˝e,
chłodzone, mro˝one, skóry owcze
lub kozie surowe (suszone),
· miód naturalny lub jego produkty pszczele,
· roÊliny w plonie głównym, całe
lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne
lub do wykorzystania technicznego,
· szyszki chmielowe;
1 zrzeszajà jak najwi´kszà liczb´
członków w danej kategorii;
·

… oraz producentów szyszek chmielowych
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Nale˝y podkreÊliç, ˝e ryczałtowa
pomoc przewidziana w PROW
2014-2020 jest niemal dwukrotnie
wy˝sza od poziomu pomocy ustanowionej grupom producentów
rolnych w ramach PROW 20072013, co wpłynie na wy˝szy poziom wsparcia, szczególnie mniejszych grup producentów, o ni˝szych
przychodach ze sprzeda˝y.
Limit pomocy wynosi 100 000
euro w ka˝dym roku pi´cioletniego
okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych
latach, w przeciwieƒstwie do limitu
wsparcia w PROW 2007-2013,
który miał charakter degresywny.
Ponadto grupy producentów rolnych w pierwszym roku działalnoÊci
mogà otrzymaç wyprzedzajàce finansowanie pomocy, je˝eli grupa
zło˝y taki wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie 30
dni od dnia, w którym decyzja przyznajàca grupie pomoc finansowà
stała si´ ostateczna.
WysokoÊç wyprzedzajàcego finansowania nie mo˝e byç wy˝sza
od wysokoÊci udziału krajowych
Êrodków na współfinansowanie pomocy w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów, okreÊlonego na podstawie planowanej wielkoÊci i wartoÊci przychodów ze sprzeda˝y produktów lub grupy produktów, ze
wzgl´du na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach
członków tej grupy w pierwszym roku działalnoÊci.
JednoczeÊnie kwota wyprzedzajàcego finansowania nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 50 000 zł. Kwota ta b´dzie rozliczana przez ARiMR w ramach składanych przez grup´
wniosków o płatnoÊç.
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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 na podstawie umowy o prac´ co najmniej dwie osoby
na pełne etaty lub jednà osob´ niepełnosprawnà.

1 Od daty uznania grupa producentów rolnych jest zobowiàzana do realizacji zatwierdzonego
planu biznesowego.
1 Natomiast po uzyskaniu uznania
w ARR, grupa mo˝e zło˝yç wniosek
o przyznanie pomocy finansowej
do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w terminie trwania naborów wniosków ogłaszanych przez
prezesa ARiMR.

Zobowiàzania
Beneficjent zobowiàzany jest m.in.
do zrealizowania wszystkich działaƒ
i inwestycji zatwierdzonych w planie
biznesowym. Wypłata ostatniej,
piàtej płatnoÊci nastàpi po potwierdzeniu prawidłowego wywiàzania
si´ z tego obowiàzku.
Bud˝et działania PROW 2014-2020
W planie finansowym PROW
2014-2020 przewidziano na tworzenie grup producentów rolnych
kwot´ 402 987 547 euro, tj. o ponad 111 000 000 euro wi´cej ani˝eli w PROW 2007-2013.
Udział krajowych Êrodków
na współfinansowanie pomocy
w tym działaniu wynosi 36,37%
(63,63% pomocy finansowane jest
ze Êrodków UE).
Jak ubiegaç si´ o wsparcie – krok po kroku
1 W pierwszej kolejnoÊci grupa
jako podmiot zrzeszajàcy rolników
musi uzyskaç osobowoÊç prawnà
wraz z rejestracjà w Krajowym
Rejestrze Sàdowym – Rejestrze
Przedsi´biorców.
1 Kolejnym krokiem jest zło˝enie
wniosku o uznanie za grup´ producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych (…) do dyrektora oddziału terenowego ARR. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołàczyç plan biznesowy.
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Preferowane b´dà równie˝ grupy zatrudniajàce na
podstawie umowy o prac´ co najmniej dwie osoby na
pełne etaty lub jednà osob´ niepełnosprawnà

1 Z kolei po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, grupa b´dzie mogła
składaç wnioski o płatnoÊç do dyrektora Oddziału Regionalnego
ARiMR, w terminie 60 dni od dnia
zakoƒczenia ka˝dego kolejnego 12
miesi´cznego okresu realizacji planu biznesowego, rozpoczynajàcego si´ od daty uznania grupy przez
ARR.
1 Ponadto w terminie 30 dni
od dnia, w którym decyzja przyznajàca grupie pomoc finansowà stała
si´ ostateczna, grupa mo˝e zło˝yç
wniosek o wyprzedzajàce finansowanie do dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR.

1 Okres wdra˝ania planu biznesowego, a tym samym otrzymywania
wsparcia, wynosi maksymalnie 5
lat.
Dlaczego warto skorzystaç z pomocy
Zrzeszanie si´ rolników w grupy
producentów mo˝e stanowiç antidotum na rosnàce wymagania odbiorców produktów rolnych. Wynika to z tego, ˝e Polska jest krajem
o wcià˝ du˝ym rozdrobnieniu
agrarnym, a co za tym idzie opłacalnoÊç produkcji w indywidualnych gospodarstwach nie jest zbyt
rentowna. Przynale˝noÊç rolników
do grupy producentów sprzyja poprawie ich konkurencyjnoÊci, daje
mo˝liwoÊç uzyskania stabilizacji
zbytu produktów oraz zwi´kszenia
opłacalnoÊci produkcji. Rolnicy nale˝àcy do grupy producentów mogà bowiem wspólnie planowaç
i organizowaç produkcj´ uwzgl´dniajàc jej wielkoÊç i jakoÊç. Grupy
producentów to równie˝ szansa
na obni˝enie kosztów funkcjonowania poprzez wspólne zakupy
oraz u˝ytkowanie maszyn i urzàdzeƒ, wspólne przygotowanie produktów do sprzeda˝y, ich przechowywanie i transport. Grupy to tak˝e
prosta droga do poprawienia pozycji negocjacyjnej w kontaktach
handlowych i ustalaniu warunków
sprzeda˝y, jak równie˝ wi´ksze
mo˝liwoÊci promowania wyrobów
i działalnoÊci podmiotu. To wszystko prowadzi do tego, ˝e grupy producentów rolnych majà mo˝liwoÊç
skutecznego konkurowania z producentami europejskimi i Êwiatowymi.
Funkcjonowanie rolników w grupach producentów stanowi wr´cz
gospodarczà koniecznoÊç. Warto
wi´c daç sobie szans´ na rozwój
i popraw´ warunków ˝ycia.
Departament Działaƒ Społecznych
i Organizacji Producentów
[ 22 318 49 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia
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ARiMR rozpocz´ła przyjmowanie wniosków
WłaÊciciel gospodarstwa uczestniczàcego w tzw. systemie dla
małych gospodarstw, który zdecyduje si´ zakoƒczyç działalnoÊç
rolniczà i przekazaç lub sprzedaç swojà ziemi´ innemu rolnikowi, mo˝e ubiegaç si´ o specjalnà rekompensat´ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

12

wrzeÊnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
uruchomiła nabór wniosków
w ramach poddziałania PłatnoÊci
na rzecz rolników kwalifikujàcych si´
do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Wnioski nale˝y zło˝yç do 11 paêdziernika 2016 r.
Kto mo˝e otrzymaç wsparcie?
Pomoc mo˝e byç przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzàcemu działalnoÊç rolniczà), wpisanemu
do ewidencji producentów
prowadzonej przez ARiMR,
który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatnoÊci
bezpoÊrednich.

nie pomocy. Gospodarstwo powi´kszone na skutek przekazania gruntów musi uzyskaç powierzchni´ co
najmniej równà Êredniej powierzchni
gospodarstwa rolnego w kraju (lub
w województwie, je˝eli Êrednia wielkoÊç liczona dla danego województwa jest wi´ksza ni˝ w kraju).
Przekazanie gospodarstwa (tj.
gruntów rolnych oraz zwierzàt) musi
byç trwałe, czyli odbyç si´ wyłàcznie
na podstawie umowy sprzeda˝y albo umowy darowizny. Ponadto
przejmujàcy grunty musi zobowiàzaç

siebie 0,5 ha gruntów na własne
potrzeby.
Jaka jest wysokoÊç pomocy?
Rolnik, który zdecyduje si´ przekazaç gospodarstwo w 2016 r., mo˝e
uzyskaç rekompensat´ wynoszàcà
maksymalnie 7,5 tys. euro (beneficjent otrzymuje równowartoÊç w złotych).
WysokoÊç pomocy obliczana jest
jako iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatnoÊci dla małych gospodarstw
przyznanych w roku, w którym rolnik
przystàpił do systemu dla małych
gospodarstw i liczby lat kalendarzowych liczàc od roku, w którym przekazano gospodarstwo rolne, do 31
grudnia 2020 r. Maksymalna roczna stawka przyj´ta do wyliczenia
płatnoÊci dla rolników przekazujàcych gospodarstwa wynosi 1500 euro. Rolnikowi
przekazujàcemu gospodarstwo jeszcze w tym roku, przysługiwaç b´dzie
maksymalnie suma pi´ciu
takich stawek.

Co decyduje o kolejnoÊci otrzyJak przekazaç gospodarstwo?
mania pomocy?
Rolnik chcàcy uzyskaç rePłatnoÊci sà przydzielane
kompensat´ musi przekarolnikom według kolejnozaç swoje gospodarstwo
Êci ustalonej na podstana powi´kszenie innego
wie liczby punktów przyRolnik chcàcy uzyskaç rekompensat´ musi przekazaç swoje gospodarstwo w formie
gospodarstwa lub innych umowy sprzeda˝y lub umowy darowizny, a przejmujàcy grunty musi zobowiàzaç si´ do znanych ich wnioskowi.
gospodarstw. Co naj- prowadzenia na nich działalnoÊci rolniczej
Po pierwsze, punkty mo˝mniej 70 proc. przekazyna uzyskaç za powierzchwanych gruntów rolnych powinno si´, ˝e b´dzie na nich prowadził ni´ przekazywanego gospodarbyç własnoÊcià lub współwłasnoÊcià działalnoÊç rolniczà.
stwa – im wi´ksza, tym wi´ksza liczprzekazujàcego na co najmniej rok
Rolnik przekazujàcy swoje gospo- ba punktów. Za gospodarstwo do
przed zło˝eniem wniosku o przyzna- darstwo mo˝e zachowaç dla 3 ha mo˝na otrzymaç 1 pkt, o poBIULETYN INFORMACYJNY 9/2016
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Przeka˝ gospodarstwo,
otrzymasz wsparcie
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wierzchni od 3 ha do
i zało˝yç własnà firm´.
6 ha – 3 pkt., powy˝ej
Wniosek o przyznanie po6 ha – 5 pkt. W ocenie
mocy w ramach PłatnoÊci
punktowej pod uwag´
na rzecz rolników kwalifikubrana jest równie˝ pojàcych si´ do systemu dla
wierzchnia gospodarstwa
małych gospodarstw, którzy
rolnego, które przejmuje
trwale przekazali swoje gogospodarstwo od wniospodarstwo innemu rolniskodawcy – tu z kolei prekowi nale˝y zło˝yç osobiferowane sà gospodarÊcie lub przez upowa˝niostwa mniejsze. W przynà osob´ w Biurze Powiapadku, gdy gospodarstwo
towym ARiMR właÊciwym
przejmujàcego ma do
ze wzgl´du na miejsce po5 ha mo˝na uzyskaç 3 Rolnik, który przekazał gospodarstwo, mo˝e ubiegaç si´ w ARiMR o 100 tys. zł „premii na ło˝enia
gospodarstwa.
pkt., od 5 ha do rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej” z PROW 2014-2020
Wniosek mo˝na równie˝
10 ha – 2 pkt., powy˝ej
wysłaç listem poleconym.
Co po przyj´ciu rekompensaty?
10 ha – 1 pkt. Premiowane jest takWi´cej informacji na temat wspar˝e przekazanie gospodarstwa mło- Rolnik, który przekazał gospodar- cia mo˝na uzyskaç pod bezpłatnym
demu rolnikowi, czyli takiemu, któ- stwo, nie mo˝e byç ju˝ ubezpieczony numerem infolinii 800 380 084
ry w dniu zło˝enia wniosku o przy- w KRUS. Nie mo˝e równie˝ przez oraz znaleêç na stronie internetowej
znanie pomocy ma nie wi´cej 5 lat, liczàc od dnia przekazania Agencji. Dodatkowe informacje
ni˝ 40 lat. W tym przypadku mo˝- gospodarstwa, prowadziç działalno- mo˝na uzyskaç wysyłajàc e-mail
Êci rolniczej. Mo˝e za to ubiegaç si´ na adres: info@arimr.gov.pl
na zdobyç dodatkowo 3 pkt.
Biuro Prasowe
Minimalna liczba punktów upraw- w ARiMR o 100 tys. zł „premii
[ 22 318 40 90
niajàca od uzyskania wsparcia wy- na rozpocz´cie działalnoÊci pozaZdj´cia: fotolia
rolniczej” z PROW 2014-2020
nosi 3 pkt.

Listy ju˝ opublikowane
Modernizacja gospodarstw rolnych nabór w 2016 r. – listy okreÊlajàce
kolejnoÊç przysługiwania pomocy zamieszczone na portalu ARiMR

W

nioski o przyznanie pomocy na inwestycje
w Modernizacj´ gospodarstw rolnych finansowane z PROW 2014-2020 przyjmowane
były przez ARiMR od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.
Mo˝na si´ było wówczas ubiegaç o przyznanie wsparcia na nast´pujàce rodzaje przedsi´wzi´ç:
1 rozwój produkcji prosiàt,
1 rozwój produkcji mleka krowiego,
1 rozwój produkcji bydła mi´snego,
1 inwestycje zwiàzane z racjonalizacjà technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianà profilu produkcji, zwi´kszeniem skali produkcji, poprawà jakoÊci
produkcji lub zwi´kszeniem wartoÊci dodanej produktu.
Zło˝one wówczas wnioski zostały poddane ocenie
punktowej. Pod uwag´ brano m.in. zwi´kszenie liczby
32

zwierzàt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to
czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakoÊci, czy
ma nie wi´cej ni˝ 40 lat oraz czy inwestycja, którà b´dzie realizował słu˝y ochronie Êrodowiska naturalnego.
Na podstawie liczby przyznanych punktów przygotowane zostały listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania
pomocy. Zgodnie z przepisami, ARiMR miała 90 dni
od zakoƒczenia naboru na ich opublikowanie i wywiàzała si´ z tego obowiàzku. 28 lipca zamieszczone zostały 22 takie listy. Zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania si´ z nimi na portalu internetowym
Agencji (www.arimr.gov.pl).
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
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Rusza kolejny nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach PROW 2014-2020
W dniach 29 wrzeÊnia-28 paêdziernika 2016 r. wnioski mogà
składaç rolnicy, domownicy bàdê mał˝onkowie rolników podlegajàcych ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej b´dzie rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

W

Do kosztów kwalifikowalnych zanioskodawca b´dzie zobowiàzany do rejestracji dzia- liczyç mo˝na m.in.:
łalnoÊci przetwórczej, ale 1 budow´ lub modernizacj´ budopiero po podpisaniu z Agencjà dynków wykorzystywanych do proumowy o przyznaniu pomocy, a wi´c wadzonej działalnoÊci;
po uzyskaniu zapewnienia, ˝e plano- 1 zakup (wraz z instalacjà) maszyn
wana inwestycja spełnia wymogi lub urzàdzeƒ do przetwarzania
programu. Wsparciem obj´te zosta- i magazynowania, aparatury poły nast´pujàce sektory przetwórstwa: miarowej i kontrolnej;
mleka, mi´sa, owoców i warzyw,
zbó˝, ziemniaków a tak˝e jaj,
miodu, lnu i konopi oraz roÊlin
oleistych i wysokobiałkowych.
Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów
poniesionych przez beneficjentów na realizacj´ inwestycji. Jej
maksymalny poziom wynosi 50
proc., a wysokoÊç wsparcia finansowego, jakie mo˝na otrzymaç w całym okresie realizacji
PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. WielkoÊç pomocy przyznanej na realizacj´
jednej operacji nie mo˝e byç
mniejsza ni˝ 10 tys. zł.
W ramach PROW 20142020 na Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój
przewidziano ok. 700 mln euro. Wsparciem obj´ty został m.in. sektor przetwórstwa ziemniaków
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2016

1 zakup urzàdzeƒ słu˝àcych poprawie ochrony Êrodowiska.
Ze wsparcia wyłàczony został zakup Êrodków transportu, u˝ywanych
maszyn, urzàdzeƒ lub sprz´tu.
O kolejnoÊci przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych
punktów przyznanych na podstawie
kryteriów wyboru okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Kryteria premiujà
m.in. młodych rolników, innowacyjnoÊç operacji, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakoÊci, przetwarzanie produktów rolnych pochodzàcych bezpoÊrednio
od producentów ekologicznych.
Wnioski na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi i ich rozwój
nale˝y składaç w Oddziałach
Regionalnych ARiMR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załàcznikami mo˝na pobraç z portalu internetowego Agencji (arimr.gov. pl).
W grudniu ub. r. odbył si´
pierwszy, cieszàcy si´ olbrzymim zainteresowaniem, nabór
wniosków, w którym uczestniczyły zakłady zajmujàce si´
przetwórstwem rolno -spo˝ywczym oraz przedsi´biorstwa
wprowadzajàce do obrotu artykuły spo˝ywcze.
Departament Oceny
Projektów Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cie: fotolia
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Nabór wniosków
na „małe przetwórstwo”
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Z pierwszej r´ki
Ponad 267,6 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do 1 sierpnia 2016 r. Z tej kwoty 133,3 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 ponad 7,8 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej z bud˝etu

paƒstwa ponad 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.

Prawie 3,7 mld zł przekazała do 1 sierpnia 2016 r. ARiMR z 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 działaƒ rolno-Êrodowiskowo-klimatycznych i rolnictwa ekologicznego.

Od 17 paêdziernika do 30 listopada wypłacane b´dà zaliczki na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r. – Planujemy
wypłaciç zaliczki w wysokoÊci 70 proc., b´dzie to wypłata rz´du 10 mld zł – poinformował prezes ARiMR Daniel Obajtek. PodkreÊlił, ˝e zaliczki b´dà dotyczyły wszystkich 17 rodzajów dopłat bezpoÊrednich. Uruchomienie wypłaty zaliczek
34
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888 wniosków na zalesienie łàcznej powierzchni ponad 1,1 tys. ha wpłyn´ło do Biur Powiatowych ARiMR. PłatnoÊci wynikajàce z tego tytułu wyniosłyby w sumie blisko 10 mln zł. W tegorocznym naborze wniosków o przyznanie wsparcia
w ramach działania PROW na lata 2014-2020 Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów,
który zakoƒczył si´ 1 sierpnia, najwi´cej deklaracji o zalesieniu wpłyn´ło od rolników z województw: mazowieckiego,
podkarpackiego i lubelskiego.

Do 30 wrzeÊnia nale˝y przesłaç lub dostarczyç osobiÊcie do Biur Powiatowych ARiMR kopie pierwszej oraz trzeciej strony aktualnego planu działalnoÊci ekologicznej lub
rolnoÊrodowiskowej. Obowiàzek ten dotyczy rolników, którzy rozpocz´li realizacj´ zobowiàzania ekologicznego lub zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego albo zarzàdców, którzy rozpocz´li realizacj´ zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego w roku 2015 lub 2016.

Ruszył proces kontraktowania Êrodków na Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi i ich rozwój z PROW 2014-2020. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego poddziałania odbył si´ w terminie 1-30 grudnia 2015 r. O dofinansowanie mogły staraç si´ zakłady zajmujàce si´ przetwórstwem rolno-spo˝ywczym oraz przedsi´biorstwa wprowadzajàce do obrotu artykuły spo˝ywcze. W Oddziałach Regionalnych
ARiMR zarejestrowano 834 wnioski na łàcznà kwot´
ponad 1,5 mld zł. W pierwszym etapie wnioski zostały poddane ocenie punktowej. O kolejnoÊci przysługiwania pomocy decyduje bowiem suma uzyskanych
punktów przyznanych na podstawie kryteriów okreÊlonych w rozporzàdzeniu MRiRW. Na podstawie liczby otrzymanych punktów ustalona została lista okreÊlajàca kolejnoÊç przysługiwania pomocy. Bioràc
pod uwag´ liczb´ dotychczas zawartych umów oraz przewidywania na najbli˝sze tygodnie, mo˝na stwierdziç, ˝e zakontraktowanie wszystkich Êrodków finansowych dost´pnych w bud˝ecie na to poddziałanie nie powinno byç zagro˝one.

W zwiàzku z wyst´powaniem wÊród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomniała rolnikom, jak chroniç zwierz´ta przed tà groênà i zaraêliwà
choroba wirusowà. Zaleca si´ m.in. nie nabywanie Êwiƒ i prosiàt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia,
w szczególnoÊci od handlarzy zwierz´tami gospodarskimi; ograniczenie do minimum wizyt w innych gospodarstwach
utrzymujàcych Êwinie; natychmiastowe, bez czekania ustawowych 30 dni, zgłaszanie ARiMR wszystkich zdarzeƒ dotyczàcych Êwiƒ; bezzwłoczne poinformowanie powiatowego lekarza weterynarii lub Biura Powiatowego ARiMR o znalezieniu padłego dzika.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: archiwum MRiRW, fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególnoÊci na rynku mleka, rynku owoców i warzyw
oraz rynku wieprzowiny.

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Owoce i warzywa w szkole
Program Unii Europejskiej „Owoce i warzywa w szkole” ju˝ ósmy
rok b´dzie towarzyszył dzieciom w szkołach, pokazujàc, jak jeÊç
smacznie i zdrowo. Program łàczàcy rolnictwo, edukacj´ i zdrowie to sprawdzona inwestycja w przyszłoÊç dzieci.

P

rogram UE „Owoce i warzywa w szkole”, finansowany ze
Êrodków wspólnej polityki rolnej i realizowany przez Agencj´ Rynku Rolnego, jest inicjatywà, dzi´ki
której szkoły mogà aktywnie wpływaç na diet´ uczniów, a tak˝e propagowaç wÊród dzieci zdrowy styl
˝ycia, w tym – właÊciwe od˝ywianie.
Poprzez uczestnictwo w programie
dzieci nie tylko otrzymujà w szkole
owoce i warzywa, ale przede wszystkim wyrabiajà w sobie dobre nawyki
˝ywieniowe, co powinno przynosiç
korzyÊci zdrowotne w ich póêniejszym ˝yciu. Program przybli˝a dzieciom równie˝ tematyk´ zwiàzanà
z rolnictwem: pochodzeniem owoców i warzyw oraz ich uprawà.

Zdrowa dieta dzieci – dlaczego to takie
wa˝ne?
Wyzwaniem dla współczesnej Europy jest z pewnoÊcià odwrócenie niepokojàcego i powszechnego zjawiska – zarówno wÊród dorosłych, jak
i dzieci – niewłaÊciwego sposobu
˝ywienia oraz wynikajàcych z tego
problemów zdrowotnych. Wprowadzenie u dzieci od najmłodszych
lat prawidłowej, zró˝nicowanej diety, bogatej w owoce i warzywa, mo˝e w znaczàcym stopniu wpłynàç
na zachowanie dobrego zdrowia
w dorosłym ˝yciu. Nawyki ˝ywieniowe kształtujà si´ właÊnie w wieku
szkolnym.
Dieta bogata w owoce i warzywa
jest wa˝na w ka˝dym wieku, ale
szczególnie du˝e znaczenie ma dla
dzieci w wieku szkolnym. Prawidło36

wa, zbilansowana dieta jest bowiem
niezb´dna zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i umysłowego dzieci.
Zwi´ksza ich odpornoÊç oraz wpływa
korzystnie na koncentracj´. Z najnowszych badaƒ wynika jednak, ˝e
1/4 dzieci w Unii Europejskiej cierpi
na nadwag´ lub otyłoÊç, a skala tego zjawiska z roku na rok roÊnie.
Program „Owoce i warzywa
w szkole”, obejmujàcy w Polsce
wi´kszoÊç szkół, mo˝e skutecznie
przyczyniç si´ do odwrócenia tych
niekorzystnych trendów. W ramach
programu dzieci otrzymujà 2–3 razy
w tygodniu przez 20 tygodni w roku
Êwie˝e owoce i warzywa oraz soki
owocowe i warzywne. Atutem programu jest, ˝e dzieci jedzà owoce
i warzywa w otoczeniu kole˝anek
i kolegów. Wpływ rówieÊników jest
bowiem jednym z najsilniejszych
bodêców determinujàcych wybory
i zachowania dzieci.
Polska w czołówce Europy
Komisja Europejska
przeznacza na realizacj´
programu 150 mln euro na ka˝dy
rok szkolny.
Polska co

roku znajduje si´ w czołówce beneficjentów i aktywnych uczestników
programu.
Na
rok
szkolny 2016/2017 Polska otrzymała
z KE trzeci co do wielkoÊci
w UE – po Niemczech i Włoszech – bud˝et na jego realizacj´.
Łàcznie z wkładem krajowym wynosi
on 19,762 mln euro (88% z bud˝etu UE, 12% z bud˝etu krajowego).
Ârodki te sà co roku efektywnie wydatkowane, a stopieƒ ich wykorzystania si´ga przeszło 90%.
Program „Owoce i warzywa w szkole” – jest
ju˝ w prawie ka˝dej szkole podstawowej!
Program został bardzo dobrze przyj´ty przez szkoły i szybko zyskał du˝à
popularnoÊç, stajàc si´ stałym elementem codziennego ˝ycia tysi´cy
szkół podstawowych w Polsce.
W programie mogà uczestniczyç
dzieci ucz´szczajàce do klas I–III szkół podstawowych oraz
tzw.
zerówek

w szkołach podstawowych (w roku
szkolnym 2016/2017 to przeszło
1,35 mln dzieci). Od uruchomienia
programu w roku szkolnym
2009/2010 liczba szkół podstawowych w nim uczestniczàcych wzrosła
ponad 4,5-krotnie. Poczàtkowo,
w roku szkolnym 2009/2010, wzi´ło
w nim udział zaledwie 2,5 tys. szkół,
jednak˝e program bardzo szybko zyskał na popularnoÊci i zainteresowanie nim szkół zacz´ło lawinowo rosnàç. W roku szkolnym 2015/2016
w programie uczestniczyło ju˝ prawie 1,48 mln dzieci (ok. 91% dzieci
z ówczesnej grupy docelowej)
z ok. 11,6 tys. szkół podstawowych.
Sukces tym wi´kszy, jeÊli si´ weêmie
pod uwag´, ˝e nie wszystkim paƒstwom członkowskim UE udaje si´
osiàgnàç tak dobre rezultaty.
Program „Owoce i warzywa w szkole” to
tak˝e edukacja!
Program „Owoce i warzywa w szkole” oparty jest na dwóch podstawowych elementach. Równie wa˝ne
jak udost´pnianie dzieciom owoców i warzyw sà działania
towarzyszàce
o charak-

terze edukacyjnym,
stanowiàce jego integralnà cz´Êç. Działania te majà na celu
w atrakcyjny i skuteczny sposób nauczyç dzieci regularnego jedzenia owoców i warzyw, a tak˝e
uÊwiadomiç dzieciom
powiàzanie
owoców i warzyw
z rolnictwem poprzez
pokazanie miejsc,
z których pochodzà
i sposobów ich upra- Program „Owoce i warzywa w szkole” towarzyszy dzieciom ju˝ ósmy rok
wy. Pomocà i wsparciem dla szkół sà wytyczne Ministra w Warszawie. Wyniki obecnego baEdukacji Narodowej, choç ostatecz- dania, obejmujàcego a˝ pi´cioletni
nie szkoły majà du˝à swobod´ okres funkcjonowania programu,
w wyborze działaƒ, które b´dà zostanà przekazane KE w pierwwdra˝ały. Te najch´tniej realizowa- szym kwartale 2017 roku. Natone to: wycieczki do sadów czy go- miast wyniki pilota˝owego badania
spodarstw, uprawianie ogródka skutecznoÊci programu, przeproszkolnego, warsztaty kulinarne, wadzanego po jego uruchomieniu
konkursy oraz pogadanki na tematy przez KE, potwierdziły, ˝e mo˝e on
byç skutecznym narz´dziem pozwazwiàzane ze zdrowym trybem ˝ycia.
lajàcym stopniowo kształtowaç
Ewaluacja programu
zwyczaje ˝ywieniowe dzieci i wpłyProgram „Owoce i warzywa waç na ich diet´, a w szczególnoÊci
w szkole”, tak jak inne działania fi- zwi´kszaç spo˝ycie owoców i wanansowane ze Êrodków UE, musi rzyw.
byç poddawany regularnej ocenie,
Rok szkolny 2016/2017 – łatwiejsze przystàktóra ma wykazaç, czy jest skuteczny i realizuje zało˝one cele. pienie do programu!
W Polsce ewaluacj´ prze- W roku szkolnym 2016/2017 plaprowadza Instytut ˚yw- nowane sà zmiany, które majà ułanoÊci i ˚ywienia twiç szkołom przystàpienie do programu i ograniczyç zwiàzane z tym
formalnoÊci. Szkoła podstawowa
W ramach programu dzieci
nie musi ju˝ zgłaszaç si´ do udziaotrzymujà Êwie˝e owoce,
łu w programie. Wystarczy, ˝e zam.in. jabłka, truskawki,
wrze stosownà umow´ z jednym
gruszki i borówki
amerykaƒskie oraz
z zatwierdzonych dostawców, któÊwie˝e warzywa:
rych wykaz dost´pny jest na stronie
marchew, słodkà
www.arr.gov.pl. Dostawy owoców
papryk´
i warzyw do szkół w nowym roku
i pomidorki
koktajlowe
szkolnym rozpocznà si´ w pierwszych dniach paêdziernika.
Biuro Wspierania Konsumpcji
[ 22 376 78 41
Zdj´cia: fotolia
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Âwi´to Konia Arabskiego
W dniach 12-16 sierpnia br. na terenie Stadniny Koni w Janowie
Podlaskim oraz stadnin w Michałowie i Białce odbywało si´ coroczne Âwi´to Konia Arabskiego. Tradycyjnie ju˝ w programie
znalazły si´ mi´dzy innymi Narodowy Pokaz Koni Arabskich oraz
presti˝owa aukcja Pride of Poland.

J

ak co roku do Janowa przyjechały tłumy zwiedzajàcych, miłoÊników koni, hodowców,
dziennikarzy oraz kupców. W koƒcu
to najwa˝niejsze w całym sezonie
wydarzenie b´dàce przeglàdem
kondycji polskiej hodowli koni
arabskich czystej krwi. W tym roku
impreza po raz pierwszy organizowana była przez Mi´dzynarodowe
Targi Poznaƒskie. To firma z prawie 100-letnià tradycjà, która
w ostatnich latach poszerzyła swà
działalnoÊç o wydarzenia skierowane do miłoÊników jeêdziectwa i koni, jak cykl Cavaliada, odbywajàcy
si´ w głównych miastach Polski.
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Po zerwaniu umowy z dotychczasowym operatorem w kwietniu br.,
przed paƒstwowymi stadninami stanàł problem wyłonienia nowego
partnera. Zdecydowały mo˝liwoÊci
organizacyjne oraz doÊwiadczenie
zdobyte przy realizacji kolejnych
edycji Cavaliady – wspomina dr
Waldemar Humi´cki, prezes Agencji NieruchomoÊci Rolnych. Wybór
był dobry, bo w ocenie goÊci
pod wzgl´dem przygotowania, logistyki i spraw organizacyjnych
Âwi´to Konia Arabskiego zostało

przeprowadzone bardzo dobrze.
Trzeba pami´taç, ˝e czas na przygotowania był rekordowo krótki,
bo zamknàł si´ w ciàgu trzech i pół
miesiàca.
Organizatorzy obawiali si´ troch´ kapryÊnej w tym roku aury.
Na szcz´Êcie od piàtku, 12-ego
sierpnia, niebo nad Janowem zacz´ło si´ przecieraç, a polepszajàca si´ pogoda, przyciàgała rosnàce rzesze publicznoÊci, która zapełniała wzniesione na t´ okazj´ trybuny. W niedziel´ 14-ego sierpnia
na krzesełkach zasiadł komplet, bo
przeszło 1000 osób chciało z bliska zobaczyç finał championatów
i samà aukcj´ Pride of Poland. Dla
tych, którzy przyjechali póêniej zabrakło biletów.
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Michałowie i Białce. Za najlepszego konia tegorocznego pokazu s´dziowie uznali ogiera Albano z Janowa Podlaskiego. Nagrody w poszczególnych kategoriach wr´czali
m.in. minister rolnictwa i rozwoju
wsi Krzysztof Jurgiel, prezes Agencji
NieruchomoÊci Rolnych dr Waldemar Humi´cki oraz przedstawiciele
sponsorów.
Niewàtpliwà atrakcjà dla widzów
był pokaz uje˝d˝ania koni, b´dàcy
integralnà
cz´Êcià
konkursu
wszechstronnego konia wierzchowego. Konie arabskie, dosiadane
przez urodziwe amazonki, wykonujàce z wdzi´kiem skomplikowane figury, były długo i głoÊno oklaskiwane na janowskim ringu. Podobnie jak wirtuozi powo˝enia zaprz´gami jednokonnymi, którzy niedawno zdobyli w tej dyscyplinie
dru˝ynowe wicemistrzostwo Êwiata – rodzeƒstwo Weronika i Bartłomiej Kwiatek oraz Marcin Kilaƒczyk. Warto dodaç, ˝e indywidualny

srebrny medal w tej pi´knej dyscyplinie wywalczyła jedyna w tym towarzystwie kobieta Weronika Kwiatek. Mistrzostwa odbywały si´
w pierwszy weekend sierpnia w autriackim Piber, a zaprz´gi ciàgni´te
były przez konie wyhodowane w innych paƒstwowych stadninach:
Ksià˝ i P´powo.
W niedzielne popołudnie przyszedł czas na oczekiwanà z emocjami aukcj´ Pride of Poland. Emocje były zrozumiałe, wynikały z tego, ˝e po zmianach personalnych
na stanowiskach prezesów stadnin
nie było pewne czy i kto przyjedzie
do Janowa kupowaç konie. Okazało si´, ˝e obawy były płonne.
Wadium w wysokoÊci 2 000 euro,
uprawniajàce do udziału w aukcji
wpłaciły 44 podmioty. Tradycyjnie
dopisali kupcy z Bliskiego Wschodu, których licznà grup´ uzupełniali
mi´dzynarodowi poÊrednicy oraz
po raz pierwszy w Janowie hodowcy z Rumunii. Niestety podczas samej aukcji nie zabrakło zamieszania, kiedy do pochodzàca z Michałowa utytułowana klacz Emira zo-
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Poza zmianà organizatora podczas tegorocznego Âwi´ta Konia
Arabskiego mieliÊmy wi´cej nowoÊci. Rywalizacj´ koni i stajni w pokazie mogliÊmy Êledziç na wielkim
telebimie. S´dziwie posługiwali si´
przy wpisywaniu ocen tabletami,
dzi´ki czemu wyniki natychmiast
trafiały do spikera, który na bie˝àco przekazywał je publicznoÊci.
W samym pokazie, jak i w aukcji,
uczestniczyło te˝ wi´cej w porównaniu do lat ubiegłych koni z prywatnych stajni. Był to ukłon w stron´
prywatnych hodowców, którzy mogà poszczyciç si´ coraz wspanialszymi arabami. DoÊç napisaç, ˝e
złoty medal w kategorii Championatu Ogierów Młodszych zdobył
wyhodowany w stajni Jana Dobrzyƒskiego ogier Fuerte. Ciàgle
jednak niedoÊcigniony standard
w polskiej hodowli koni arabskich
czystej krwi wyznaczajà stadniny
paƒstwowe w Janowie Podlaskim,
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Pochodzàca z Michałowa klacz Emira sprzedana została za 255 tys. euro

stała zgodnie z informacjà aukcjonera sprzedana za 550 000 euro,
tyle ˝e nie było wiadomo kto jà kupił, bo nikt nie zgłosił si´ po licytacji celem podpisania umowy. W rezultacie koƒ został ponownie wystawiony na aukcj´, gdzie tym razem
ostateczna cena wyniosła 255 000
euro. Podobna sytuacja miała ju˝
miejsce w roku 2009 podczas licytacji klaczy Fallada, która ostatecznie została sprzedana poza aukcjà.
Według pierwszych ocen przyczy-

nà zamieszania były nieporozumienia w komunikacji pomi´dzy Amerykaninem prowadzàcym aukcj´
i polskimi ringmenami, których zadaniem było przekazywanie składanych ofert aukcjonerowi. Mimo to
sam wynik finansowy aukcji w obecnej sytuacji nale˝y oceniç jako zadawalajàcy – komentował na goràco prezes stadniny w Janowie profesor Sławomir Pietrzak. Wnioski
z niedociàgni´ç w prowadzeniu aukcji zostały wyciàgni´te i poniedział-

kowa licytacja Summer Sale przebiegała bez ˝adnych zakłóceƒ, a jej
wynik był bardzo dobry.
Podsumowujàc – podczas Pride
of Poland sprzedano 16 koni
za łàcznà kwot´ 1 270 000 euro.
Na pewno nie jest to wynik na miar´ zeszłorocznej aukcji, kiedy to
padł rekord sprzeda˝y, ale była to
głównie zasługa klaczy Pepita,
sprzedanej za 1,4 mln euro. Rekordowe aukcje nie zdarzajà si´ na zawołanie, a tegoroczny wynik jest
lepszy ni˝ na przykład ten uzyskany
w roku 2010, kiedy to sprzedano
konie za 1 021 000 euro. Z kolei
łàczny wynik Summer Sale to 18
sprzedanych koni i 409 000 euro
przychodów. To drugi wynik w historii tej aukcji. Łàcznie w 2016 roku w Janowie Podlaskim podczas
obu aukcji nabywców znalazły 34
konie. Kupcy zapłacili za nie prawie 1,7 mln euro. Jedno jest pewne. Te pieniàdze zostanà w polskich
stadninach bez potràcenia 12%
prowizji pobieranej przez poprzedniego organizatora.
Ju˝ dziÊ zapraszamy do Janowa
Podlaskiego za rok. W przyszłym,
2017 roku słynna stadnina obchodziç b´dzie okràgły jubileusz 200lecia istnienia.
Biuro Rzecznika Prasowego
22 452 55 06
Zdj´cia: archiwum ANR
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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
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