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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Oprócz wielu ró˝nych tematów podejmowanych w resorcie
rolnictwa, nieustannie pracuje Grupa Zadaniowa ds. łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem wirusa ASF oraz Mi´dzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków ASF. Zgodnie z zapowiedzià, premier
Beata Szydło powołała pełnomocnika rzàdu ds. działaƒ zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium RP, którym został sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrzeÊniu br. było inicjatorem dwóch specustaw rzàdowych: ustawy o szczególnych wymaganiach zwiàzanych z wyst´powaniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaênych zwierzàt.
13 wrzeÊnia 2016 r. weszły w ˝ycie przepisy pierwszej
specustawy. Głównym jej celem jest potrzeba zapewnienia
mo˝liwoÊci zagospodarowania produktów pochodzenia
zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi wyprodukowanych z mi´sa Êwiƒ wolnych od wirusa afrykaƒskiego
pomoru Êwiƒ (ASF), utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w zwiàzku z wystàpieniem
tego wirusa na terytorium Polski.
Natomiast 23 wrzeÊnia 2016 r. Sejm RP uchwalił drugà
specustaw´, którà Prezydent RP podpisał 30 wrzeÊnia br. Inspekcja Weterynaryjna b´dzie mogła lepiej identyfikowaç
podmioty prowadzàce działalnoÊç nadzorowanà (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty sku2

pu zwierzàt). Usprawnione zostanie typowanie gospodarstw
do kontroli wymogów wzajemnej zgodnoÊci. Ponadto, aby
skutecznie egzekwowaç przestrzeganie nakazów i zakazów
zwiàzanych ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii, Inspekcja
Weterynaryjna b´dzie mogła wydawaç decyzje w drodze
administracyjnej w poszerzonym zakresie ni˝ dotychczas.
Nowe przepisy umo˝liwià jej organom nakładanie kar pieni´˝nych za niewykonywanie niektórych obowiàzków zwiàzanych ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt, co pozwoli na bardziej efektywne zwalczanie tych chorób.
Jednak to od ka˝dego z nas zale˝y jak szybko poradzimy
sobie z wirusem ASF. Ostatnie przypadki ognisk były zawinione przez człowieka. Jak po raz kolejny potwierdza ˝ycie,
jest to najsłabsze ogniwo. Najlepsze przepisy, rygory, czy
sankcje nie zastàpià zdrowego myÊlenia i bezwzgl´dnego
przestrzegania zasad bioasekuracji. Po raz kolejny apeluj´
do wszystkich o stosowanie si´ do nich.
Z innych działaƒ, zwracam uwag´ na projekt ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda˝y
˝ywnoÊci przez rolników, który Rada Ministrów przyj´ła 27
wrzeÊnia 2016 r. Zaproponowane w nim zmiany stworzà
rolnikom rzeczywiste mo˝liwoÊci sprzeda˝y konsumentom
˝ywnoÊci uzyskanej z własnej uprawy, chowu lub hodowli.
Zostało zdefiniowane poj´cie „rolniczy handel detaliczny”
oraz wskazane zostały organy odpowiedzialne za nadzór
nad bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci produkowanej w ramach
rolniczego handlu detalicznego. Sà to: Inspekcja Weterynaryjna (produkty pochodzenia zwierz´cego i ˝ywnoÊç zawierajàca jednoczeÊnie Êrodki spo˝ywcze pochodzenia niezwierz´cego oraz produkty pochodzenia zwierz´cego – tzw.
˝ywnoÊç zło˝ona) oraz Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna (˝ywnoÊç pochodzenia niezwierz´cego).
Ponadto projekt powierza organom Inspekcji JakoÊci
Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych kompetencje
do sprawowania nadzoru nad jakoÊcià handlowà ˝ywnoÊci
znajdujàcej si´ w rolniczym handlu detalicznym.
Ustawa wprowadza tak˝e preferencje podatkowe dla
podmiotów prowadzàcych rolniczy handel detaliczny.
W tym zakresie zaproponowano, jako kwot´ zwolnienia
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodów z rolniczego handlu detalicznego
do kwoty 20 tysi´cy złotych rocznie. Znowelizowane przepisy majà obowiàzywaç od 1 stycznia 2017 r.
Zbli˝a si´ rocznica powołania nowego rzàdu. W nast´pnym numerze poinformuj´ Paƒstwa o działaniach zrealizowanych w tym czasie oraz o planach na kolejny rok.
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Refundacja wydatków poniesionych na zakup mat
dezynfekcyjnych
Od 17.10.2016 r. do 05.11.2016 r. producenci rolni,
którzy w latach 2015-2018 przez co najmniej rok
utrzymywali Êwinie w gospodarstwach poło˝onych
na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach:
1 sejneƒskim w gminach: Giby i Sejny z miastem Sejny,
1 augustowskim w gminach: Lipsk i Płaska,
1 białostockim w gminach: Czarna Białostocka, Gródek, SupraÊl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów,
1 sokólskim w gminach: Dàbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuênica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
1 hajnowskim w gminach: Białowie˝a, Czy˝e, Hajnówka, Narew i Narewka
mogà składaç wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundacj´ 50% wydatków poniesionych na zakup
mat dezynfekcyjnych, sprz´tu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produk-

tów biobójczych, Êrodków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzie˝y ochronnej i obuwia ochronnego
oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane sà Êwinie przed dost´pem
zwierzàt domowych.
Wnioski nale˝y składaç do kierownika biura powiatowego ARiMR właÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ producenta rolnego.
Do wniosku o udzielenie pomocy nale˝y dołàczyç:
1 faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odr´bnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia
lub o dzieło, dotyczàce poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzajàcymi ich poniesienie,
1 oÊwiadczenie producenta rolnego o liczbie Êwiƒ
utrzymywanych w gospodarstwie,
1 oÊwiadczenia albo zaÊwiadczenia dotyczàce pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz
informacje niezb´dne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.

Wypłata zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r.
Jeszcze przed 1 grudnia br., na konta rolników, którzy
ubiegajà si´ o płatnoÊci bezpoÊrednie za 2016 r., wpłynie ponad 10 mld zł.
Z uwagi na trudnà sytuacj´ wyst´pujàcà
na rynkach rolnych, na wniosek ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela,

Rada Ministrów zgodziła si´ na wypłat´ zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r. w maksymalnej wysokoÊci, tj. 70%. Zaliczki b´dà wypłacane od 17
paêdziernika br., dla wszystkich rodzajów płatnoÊci bezpoÊrednich realizowanych w Polsce. Wypłatà zaliczkowych płatnoÊci obj´ci zostanà wszyscy rolnicy na terenie całego kraju.

Ułatwienia sprzeda˝y ˝ywnoÊci przez rolników
Rada Ministrów przyj´ła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda˝y ˝ywnoÊci
przez rolników. Podstawowym celem projektowanej
ustawy jest stworzenie polskim rolnikom lepszych mo˝liwoÊci rozwoju produkcji i sprzeda˝y konsumentom finalnym ˝ywnoÊci wyprodukowanej w całoÊci lub w cz´Êci z własnej uprawy, chowu lub hodowli.
Proponowane sà równie˝ preferencje podatkowe dla rolników prowadzàcych handel detaliczny – przewiduje si´ zwolnienie

z podatku od sprzeda˝y ˝ywnoÊci do wysokoÊci 20 tys.
złotych rocznie. Projektowana ustawa umo˝liwi producentom rolnym produkcj´ szerokiego asortymentu ˝ywnoÊci, w tym produktów zło˝onych takich jak np. gołàbki, naleÊniki czy ciasta. Zaproponowano równie˝
wprowadzenie rozwiàzaƒ pozwalajàcych na nabywanie
produktów spoza gospodarstwa, jednoczeÊnie ograniczajàc ich iloÊç – co najmniej 50% produktu finalnego,
z wyłàczeniem wody, majà stanowiç produkty roÊlinne
lub zwierz´ce pochodzàce z własnej uprawy, hodowli
lub chowu.
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Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych
lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały
szkody w danej uprawie w wysokoÊci co najmniej 70%
lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70%
upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystàpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego
lub suszy, mogà od 17 do 31 paêdziernika br. składaç
do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy. Stawki pomocy wynoszà:
1 900 zł na 1 ha powierzchni upraw,
w tym owocujàcych upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystàpiły
szkody w wysokoÊci co najmniej 70% spowodowane przez grad, huragan, deszcz

nawalny lub susz´;
1 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach
i tunelach foliowych, w których szkody spowodowane
wystàpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego
lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70%.
WysokoÊç pomocy dla poszczególnych rolników b´dzie
ustalana, jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we
wniosku powierzchni upraw, na której wystàpiły szkody
oraz stawki pomocy; na jedno gospodarstwo nie mo˝e
byç wi´ksza ni˝ równowartoÊç w złotych 15 tys. euro.
Kwota pomocy b´dzie podlegała pomniejszeniu o 50%
dla rolników nieposiadajàcych polisy ubezpieczenia co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej

Upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady
Ubezpieczenia Społecznego Rolników
30 listopada 2016 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w zwiàzku z zakoƒczeniem IX kadencji tej
Rady przypadajàcej na dzieƒ 31 grudnia 2016 r. Rad´ powołuje, na 3. letnià
kadencj´, Minister Rolnictwa i Rozwoju

Wsi spoÊród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i zwiàzki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zasi´gu. W chwili rozpocz´cia kadencji Rady co najmniej 15 jej członków powinno podlegaç ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co
najmniej 5 członków powinno pobieraç emerytur´ lub
rent´ rolniczà.

Polskie mi´so pojedzie do Maroka
Polska uzyskała mo˝liwoÊç eksportu mi´sa wołowego
na ten rynek. Uzgodnione zostało weterynaryjne Êwiadectwo zdrowia dotyczàce wwozu do Królestwa Maroka mi´sa wołowego z koÊcià lub bez koÊci, a tak˝e produktów z mi´sa wołowego
pochodzàcych z Polski.
Zakłady zatwierdzone zgodnie z przepisa-

mi UE, mogà rozpoczàç wysyłki tego towaru, zgodnego z wymaganiami zawartymi w Êwiadectwie. Tym samym zostały zakoƒczone negocjacje prowadzone pomi´dzy Głównym Inspektoratem Weterynarii a Krajowym Urz´dem Bezpieczeƒstwa Zdrowotnego Produktów ˚ywnoÊciowych (ONSSA) w Ministerstwie Rolnictwa
i Rybołówstwa Morskiego Maroka.

Âwiatowy Dzieƒ Pszczół
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poparł słoweƒskà inicjatyw´ ustanowienia Âwiatowego
Dnia Pszczół, obchodzonego w systemie
Narodów Zjednoczonych corocznie 20
maja. Inicjatywa ta została zapoczàtkowana przez Słoweƒskie Stowarzyszenie

Pszczelarzy. Po zatwierdzeniu jej przez Konferencj´
FAO w lipcu 2017 r. zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jesienià przyszłego roku. Według planowanego harmonogramu, pierwszy Âwiatowy Dzieƒ Pszczół b´dzie obchodzony 20 maja 2018 r.
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Stawki płatnoÊci
bezpoÊrednich za 2016 r.
W dniu 30 wrzeÊnia 2016 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane b´dà płatnoÊci bezpoÊrednie za 2016 r. Wynosi on 4,3192 zł za 1 EUR, a wi´c jest
o 0,07 złotego wy˝szy od kursu stosowanego za ubiegły rok
(4,2448 zł/EUR).

C

ałkowita kwota przeznaczona na płatnoÊci bezpoÊrednie
za 2016 r. wyniesie ponad 14,81 mld złotych i b´dzie
wy˝sza od kwoty ubiegłorocznej
o blisko 316 mln złotych (całkowita
kwota za 2015 r. wynosiła ok. 14,5
Rodzaj płatnoÊci

mld zł). W Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi trwajà prace nad wydaniem rozporzàdzeƒ okreÊlajàcych stawki poszczególnych płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r.
Informacje o wysokoÊci Êrodków
przeznaczonych na poszczególne
Projektowana stawka
za 2016 r.

Koperta finansowa
na 2016 r. (tys. PLN)

Jednolita płatnoÊç obszarowa

462,05 zł/ha

6 555 245,52

PłatnoÊç za zazielenienie

310,10 zł/ha

4 399 493,93

PłatnoÊç dla młodego rolnika

231,97 zł/ha

293 299,60

PłatnoÊç dodatkowa

172,79 zł/ha

1 217 193,75

PłatnoÊç do bydła

256,20 zł/szt.

745 681,80

PłatnoÊç do krów

322,62 zł/szt.

659 434,39

PłatnoÊç do owiec

111,95 zł/szt.

20 208,92

68,25 zł/szt.

1 156,52

430,49 zł/ha

293 299,60

PłatnoÊç do chmielu

2 317,00 zł/ha

3 633,56

PłatnoÊç do ziemniaków skrobiowych

1 287,75 zł/ha

37 606,48

PłatnoÊç do buraków cukrowych

1 952,25 zł/ha

352 452,18

PłatnoÊç do pomidorów

3 074,09 zł/ha

18 282,37

PłatnoÊç do owoców mi´kkich

904,78 zł/ha

65 108,16

PłatnoÊç do lnu

289,94 zł/ha

2 479,32

PłatnoÊç do konopi włóknistych

547,59 zł/ha

403,67

PłatnoÊç do tytoniu – Virginia

4,12 zł/kg

93 197,54

PłatnoÊç do tytoniu – pozostały tytoƒ

2,89 zł/kg

52 308,54

PłatnoÊç do kóz
PłatnoÊç do roÊlin wysokobiałkowych

rodzaje płatnoÊci za 2016 r. oraz
projektowanych stawkach płatnoÊci
przedstawiono w tabeli.
Ponadto, z uwagi na trudnà sytuacj´ wyst´pujàcà na rynkach rolnych i zwiàzanymi z tym problemami z płynnoÊcià finansowà, z którymi borykajà si´ rolnicy w całym
kraju, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zdecydował o wypłacie zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich.

4,3192 zł za 1 euro – po takim kursie b´dà przeliczane
płatnoÊci bezpoÊrednie za 2016 r.

Wypłata zaliczkowych płatnoÊci
rozpocznie si´ w dniu 17 paêdziernika 2016 r. i b´dzie realizowana do koƒca listopada. Wypłatà
zaliczkowych płatnoÊci obj´ci zostanà wszyscy rolnicy na terenie całego kraju. WysokoÊç zaliczki wyniesie 70% wsparcia nale˝nego rolnikowi z tytułu wszystkich ww. rodzajów płatnoÊci bezpoÊrednich.
PłatnoÊci zaliczkowe b´dà wypłacane do powierzchni gruntów/liczby zwierzàt/iloÊci zgłoszonych
do płatnoÊci i zweryfikowanych
przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Łàcznie w ramach zaliczek planuje si´ wypłaciç ponad 10 mld zł.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 21 34
Zdj´cie:fotolia
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Nowa jakoÊç konsultacji
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Zarzàdzeniem Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6
kwietnia 2016 r. powołana została Ra da Dia lo gu Spo łecz ne go
w Rolnictwie. Odbyły si´ ju˝ 3 posiedzenia Rady oraz szereg spotkaƒ eksperckich zespołów zadaniowych. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała przewodniczàcego, którym został Jerzy Wierzbicki, reprezentujàcy Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mi´snego oraz dwóch zast´pców przewodniczàcego Rady, którymi zostali: Agnieszka Maliszewska, reprezentujàca Polskà Izb´ Mleka
i Adam St´pieƒ, reprezentujàcy
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.
Podczas drugiego posiedzenia
ple nar ne go przy j´ to Re gu la min
funkcjonowania Rady oraz wybrano przewodniczàcych eksperckich
zespołów zadaniowych. W ostatnim czasie Rada realizowała swojà działalnoÊç w eksperckich zespołach zadaniowych, wypracowujàc m.in. stanowiska w sprawie:
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, projektu ustawy
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw; projektu
usta wy o Paƒ stwo wej In spek cji
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci; utworzenia Funduszu Promocji RoÊlin
Białkowych i Oleistych; kształtowania ustroju rolnego w Polsce;
projektów ustaw o jakoÊci handlowej artykułów rolno-spo˝ywczych
oraz o funduszach promocji produktów rolno-spo˝ywczych; ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi. Powy˝sze stano6

wiska zostały przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nowa Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego
W dniu 4 sierpnia 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Lech
otworzyła inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego.
W skład Rady weszło 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji
działajàcych w sektorze rolnictwa
ekologicznego, w tym: uczelni wy˝szych i instytutów badawczych, organizacji oraz zwiàzków zawodowych zrzeszajàcych uczestników
systemu rolnictwa ekologicznego
(producentów rolnych, przetwórców, podmiotów prowadzàcych
obrót ˝ywnoÊcià ekologicznà), instytucji sprawujàcych nadzór
nad produkcjà ekologicznà (tj. jednostek certyfikujàcych, Głównego
Inspektoratu JakoÊci Handlowej
Artykułów
Rolno -Spo˝ywczych
i Polskiego Centrum Akredytacji),
a tak˝e ARR, ARiMR oraz CDR
w Brwinowie.
Na przewodniczàcego Rady powołany został prof. dr hab. Józef
Tyburski, reprezentujàcy Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie. Profesor Józef Tyburski od lat
prowadzi badania naukowe z zakre su rol nic twa eko lo gicz ne go,
gospodarczych i Êrodowiskowych
aspektów rozwoju systemów rolniczych oraz ochrony bioró˝norodnoÊci ekosystemów rolnych.
Rada została powołana jako organ pomocniczy, majàcy za zadanie
utworzenie płaszczyzny dialogu pomi´dzy Ministrem, a organizacjami
i instytucjami działajàcymi na rzecz
rozwoju rolnictwa ekologicznego
i rynku ˝ywnoÊci ekologicznej.

Do zadaƒ Rady b´dzie nale˝ało:
1 opiniowanie, konsultowanie
i przedstawianie propozycji rozwiàzaƒ systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw
w tym zakresie;
1 wspieranie przedsi´wzi´ç słu˝àcych rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku ˝ywnoÊci ekologicznej;
1 upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz
wytycznych MRiRW dotyczàcych rolnictwa ekologicznego w kraju
i za granicà;
1 popularyzacja osiàgni´ç rolnictwa ekologicznego w kraju oraz
za granicà;
1 opiniowanie, konsultowanie
i przedstawianie propozycji rozwiàzaƒ, działaƒ oraz realizacji celów
wskazanych w Ramowym Planie
Działaƒ dla ˚ywnoÊci i Rolnictwa
Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020.
Dla usprawnienia funkcjonowania Rady i zapewnienia właÊciwej
i efektywnej realizacji powierzonych
jej zadaƒ, powołane zostały trzy
stałe grupy robocze: do spraw regulacji prawnych; poprawy efektywnoÊci gospodarstw ekologicznych i badaƒ naukowych oraz rozwoju krajowego rynku ˝ywnoÊci
ekologicznej.
Wszystkie uchwały Rady, podobnie jak i roczne sprawozdanie z jej
działalnoÊci, b´dà udost´pniane
na stronach internetowych MRiRW
(www.minrol.gov.pl).
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
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Połàczone siły w walce z ASF
Działania podj´te od 16 listopada 2015 roku
Sytuacja epizootyczna
1 Przypadki ASF u dzików:
Od poczàtku wyst´powania choroby w Polsce (17 lutego 2014 r.)
do dnia 29 wrzeÊnia br. stwierdzono
łàcznie 112 przypadków u dzików:
w 2014 r. – 30, w 2015 r. – 53,
w 2016 r. – 29.
Wszystkie przypadki wystàpiły
na terytorium woj. podlaskiego.
1 Ogniska ASF u Êwiƒ:
Od poczàtku wyst´powania choroby w Polsce (17 lutego 2014 r.) do
dnia 29 wrzeÊnia br. stwierdzono
łàcznie 22 ogniska ASF u Êwiƒ:
w 2014 r. – 2, w 2015 r. – 1,
w 2016 r. – 19.
Wszystkie stwierdzone w 2016 r.
ogniska ASF miały miejsce w okresie
od czerwca do wrzeÊnia br., Pierwsze
z nich pojawiło si´ po rozpocz´ciu
rozmów o ustaleniu regionalizacji
w eksporcie ze stronà chiƒskà.
Liczba ognisk w poszczególnych
województwach: woj. podlaskie – 15, woj. lubelskie – 5, woj.
mazowieckie – 2.
Działania
Inspekcja Weterynaryjna sprawnie
przeprowadza akcje likwidacji
ognisk ASF (usypianie Êwiƒ, utylizacja zwłok, dezynfekcja gospodarstwa), których czas zwalczania nie
przekraczał Êrednio 24 godzin.
1 Prowadzony jest stały monitoring
w kierunku ASF na terytorium całej
Polski. Program monitoringu prowadzony jest z najwi´kszà intensywnoÊcià na obszarach obj´tych restrykcjami.
1 Wzmocniono terenowe organy
Inspekcji Weterynaryjnej poprzez oddelegowanie dodatkowych pracowników do pracy w Powiatowych InBIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

W Paƒstwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach w kierunku ASF zbadano blisko 67 tys. próbek

wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu majàcego na celu wczesne
wykrycie zaka˝eƒ wirusem wywołujàcym afrykaƒski pomór Êwiƒ i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby
oraz jej zwalczanie” (Dz.U. poz. 70).
Próbki do badaƒ pobierane sà
od ka˝dego dzika odstrzelonego lub
znalezionego martwego (w tym ze
zwłok dzików ulegajàcych autolizie
oraz dzików zabitych w wypadkach
komunikacyjnych) na obszarze,
gdzie obowiàzujà restrykcje zwiàzane z ASF (obszar zagro˝enia, obszar
obj´ty ograniczeniami i obszar
ochronny).
Natomiast na obszarze obejmujàcym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdujàcym si´ poza obsza-

spektoratach Weterynarii. Zakupiony został sprz´t niezb´dny do prowadzenia działaƒ w obszarach obj´tych restrykcjami w zwiàzku z ASF.
W Paƒstwowym Instytucie Weterynarii – Paƒstwowym Instytucie Badawczym w Puławach wykonywano
blisko 67 tysi´cy badaƒ wirusologicznych, serologicznych oraz badaƒ zwiàzanych z sekwencjonowaniem genomu wirusa ASFV (epidemiologia molekularna). W ˝adnym
innym
instytucie
badawczym
na Êwiecie nie zbadano w omawianym czasie (2016) tak du˝ej liczby
próbek w kierunku ASF, ile zbadano
w Polsce.
1 Wydane zostało Rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie

Liczba zwierzàt (Êwinie, dziki) zbadanych w kierunku ASF w roku 2016 (do 27 wrzeÊnia 2016 r.)
w PIWet-PIB w Puławach
Liczba Êwiƒ

Liczba dzików

ogółem

wynik dodatni

ogółem

wynik dodatni

Test PCR

37630

147

8250

30

Test ELISA/IPT

17548

6

3367

12
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rem zagro˝enia, obszarem obj´tym
ograniczeniami oraz obszarem
ochronnym, próbki pobiera si´
od ka˝dego znalezionego martwego
dzika (w tym ze zwłok dzików ulegajàcych autolizie oraz dzików zabitych
w wypadkach komunikacyjnych)
i z ka˝dego odstrzelonego chorego
dzika.
1 Wydane zostało Rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie
zarzàdzenia odstrzału sanitarnego
dzików (Dz. U. poz. 229).

ga˝owanych w zwalczanie ASF,
na czele z Inspekcjà Weterynaryjnà.
1 Wydane zostało Rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji majàcego na celu zapobieganie szerzeniu si´ afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ”
na lata 2015-2018 (Dz. U. 2016
poz. 679) oraz
1 Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniajàce rozporzàdze-

Próbki do badaƒ pobierane sà m.in. od dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych

Na cz´Êci terytorium Polski wzdłu˝
wschodniej granicy realizowany jest
odstrzał sanitarny dzików.
Do odstrzału sanitarnego zaplanowanych zostało 7710 sztuk dzików, na dzieƒ 19 wrzeÊnia 2016 r.
odstrzelono 5255 sztuk dzików, co
stanowi 68,16% zało˝onego planu.
1 24 czerwca 2016 r. na polecenie
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczàł działania Zespół Zarzàdzania Kryzysowego. Odbyło si´ posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ, któremu
przewodniczy podsekretarz stanu Ewa
Lech. Zadaniem Zespołu jest stałe
monitorowanie i koordynowanie działaƒ wszystkich słu˝b i inspekcji zaan8

nie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji majàcego
na celu zapobieganie szerzeniu si´
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ” na lata 2015-2018 (Dz. U. 2016
poz. 1153).
Dwukrotnie nowelizowano Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia „Programu
bioasekuracji majàcego na celu zapobieganie szerzeniu si´ afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ” na lata 20152018 (Dz. U. z 2015 poz. 517).
W ten sposób Minister Rolnictwa dał
dodatkowà szans´ rolnikom z województwa podlaskiego dobrowolnego wycofania si´ z produkcji Êwiƒ
za odszkodowaniem i 3. letnià rekompensat´.

1 12 sierpnia 2016 r. weszło w ˝ycie Zarzàdzenie nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie Mi´dzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków afrykaƒskiego
pomoru Êwiƒ.
Przewodniczàcym Zespołu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W skład wchodzà, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczeni przez Ministrów: Energii, Finansów, Infrastruktury i Budownictwa, Obrony Narodowej, Spraw
Wewn´trznych i Administracji, Spraw
Zagranicznych, Ârodowiska oraz
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do zadaƒ Zespołu nale˝y m. in.:
monitorowanie, analizowanie bie˝àcej sytuacji oraz opracowywanie
propozycji rozwiàzaƒ, w tym legislacyjnych, niezb´dnych do zminimalizowania skutków społeczno-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.
18 sierpnia 2016 r. odbyło
si´ I posiedzenie Mi´dzyresortowego
Zespołu do spraw łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem
przypadków afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ.
Członkowie Zespołu – przedstawiciele uczestniczàcych w jego pracach ministerstw i słu˝b, zostali przez
ministra Krzysztofa Jurgiela zobowiàzani do przygotowania raportów
dotyczàcych realizowanych przez
nich zadaƒ w sprawie łagodzenia
skutków ASF oraz wniosków, których
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

realizacja pozwoli na wi´kszà skutecznoÊç w egzekwowaniu wymogów bioasekuracji.
1 Wzmocniona została współpraca
z innymi słu˝bami bioràcymi udział
w ograniczaniu rozprzestrzeniania
i zwalczaniu ASF:

czyn wystàpienia ognisk ASF u Êwiƒ;
z Inspekcjà Transportu Drogowego w zakresie intensyfikacji kontroli
Êrodków transportu, którymi mo˝e
byç dokonywany transport Êwiƒ
na drogach województw zagro˝onych ASF;
·

Na terytorium całego kraju prowadzony jest stały monitoring w kierunku ASF
· z Polskim Zwiàzkiem Łowieckim
i Lasami Paƒstwowymi w celu m.in.
zintensyfikowania akcji znajdowania
zwłok padłych dzików na obszarach
obj´tych restrykcjami;
· z Polskim Zwiàzkiem Łowieckim
i Lasami Paƒstwowymi w celu prowadzenia prawidłowej realizacji
gospodarki łowieckiej w zakresie
odstrzału dzików, jak równie˝ realizacji Programu majàcego na celu
wczesne wykrycie zaka˝eƒ wirusem
wywołujàcym afrykaƒski pomór
Êwiƒ i poszerzenie wiedzy na temat
tej choroby oraz jej zwalczania;
· z Policjà w zakresie intensyfikacji
kontroli Êrodków transportu, którymi
mo˝e byç dokonywany transport
Êwiƒ na drogach województw zagro˝onych ASF, jak równie˝ w celu kontroli targowisk i innych miejsc, w których mo˝e odbywaç si´ nielegalna sprzeda˝ Êwiƒ, ponadto ustalono
z Policjà zasady koordynacji działaƒ
w zakresie prowadzenia dochodzeƒ
majàcych na celu wykrywanie przyBIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

Główny Lekarz Weterynarii na
bie˝àco opracowuje porozumienia
i wytyczne dotyczàce post´powania
terenowych organów IW, słu˝b
oraz współpracy mi´dzy słu˝bami
w zakresie działalnoÊci zwiàzanej
ze zwalczaniem ASF (m. in. Stra˝
Po˝arna, Siły Zbrojne RP, urz´dy
gmin, PLW, ITD, Policja, Stra˝
Graniczna).
1 Prowadzone sà szeroko zakrojone działania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, skierowane
do przedstawicieli Słu˝ Paƒstwowych
i obywateli.
1 Współpraca i wymiana informacji pomi´dzy Inspekcjà Weterynaryjnà, Policjà, Słu˝bà Celnà, Inspekcjà
Transportu Drogowego, Paƒstwowà
Inspekcjà Sanitarnà w zakresie zapobiegania nielegalnemu obrotowi
˝ywymi zwierz´tami, produktami pochodzenia zwierz´cego (nielegalny
ubój i sprzeda˝ ˝ywnoÊci) i odpadami pochodzenia zwierz´cego (skarmianie zlewkami, niezgodne z pra-

·

wem grzebanie zwłok zara˝onych
zwierzàt).
Prowadzone sà szkolenia przez
Inspekcj´ Weterynaryjnà w województwach: podlaskim, mazowieckiem, lubelskim i podkarpackim,
w których uczestniczà przedstawiciele Policji, Stra˝y Po˝arnej,
ARiMR, władz samorzàdowych oraz
Izb Rolniczych.
Udost´pniane sà na stronach internetowych GIW, MRiRW, PIW-PIB
w Puławach materiały informacyjne
na temat ASF m.in. ulotki informacyjne, wytyczne dotyczàce zasad
przemieszczania Êwiƒ i mi´sa wieprzowego pochodzàcego ze stref
obj´tych restrykcjami w zwiàzku
z wystàpieniem ASF.
1 Wydane zostało Rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu
majàcego na celu wczesne wykrycie
zaka˝eƒ wirusem wywołujàcym
afrykaƒski pomór Êwiƒ i poszerzenie
wiedzy na temat tej choroby oraz
jej zwalczanie” (Dz. U. 2016 poz.
1364).
Zmiana programu wprowadza aktywne poszukiwania dzików na obszarze okreÊlonym w załàczniku
do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarzàdzenia
odstrzału sanitarnego dzików przez
myÊliwych oraz pracowników Słu˝b
LeÊnych.
1 Wydane zostało Rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 wrzeÊnia 2016 r. w sprawie Êrodków podejmowanych w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania si´
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (Dz. U.
poz. 1566).
Rozporzàdzenie wdra˝a decyzj´
wykonawczà
Komisji
2016/
1452/UE z dnia 2 wrzeÊnia 2016 r.
dotyczàcà niektórych tymczasowych
Êrodków ochronnych w odniesieniu
9

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

do afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ
w Polsce (Dz. Urz. L 237 z 03.09.
2016 r., str. I2). Decyzjà tà Komisja
Europejska zobligowała Polsk´
do wyznaczenia na jej terytorium
obszarów, na których stosowane b´dà odpowiednio Êrodki wprowadzane w celu zwalczania afrykaƒskiego

stu tysi´cy sztuk trzody chlewnej z terenów zagro˝onych wystàpieniem
wirusa ASF i przerobienie ich
na konserwy. Tak przerobione mi´so
ma docelowo trafiaç do instytucji
publicznych. B´dzie ono zamawiane
z pomini´ciem prawa zamówieƒ publicznych.

Wzdłu˝ wschodniej granicy Polski realizowany jest sanitarny odstrzał dzików

pomoru Êwiƒ okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
zwalczania afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ (Dz. U. poz. 754), w szczególnoÊci Êrodki majàce na celu ograniczenie przemieszczania i transportu
Êwiƒ z tych obszarów.
1 Ustawa z dnia 5 wrzeÊnia 2016 r.
o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 9 wrzeÊnia 2016 r. została podpisana przez Prezydent RP.
Ustawa ma pomóc rolnikom
w sprzeda˝y zdrowych tuczników
z tzw. stref zagro˝onych w zwiàzku
z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. Ka˝da Êwinia, która zostanie zakupiona, b´dzie przebadana, ale jej mi´so nie trafi bezpoÊrednio do handlu, lecz b´dzie przerobione w temperaturze powy˝ej 80
st. C. Nowe przepisy przewidujà
skup, po cenach rynkowych, około
10

1 Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt została
podpisana przez Prezydenta RP.
Głównym celem ustawy jest
usprawnienie działaƒ prowadzonych
w ramach zwalczania chorób zakaênych zwierzàt. BezpoÊrednim powodem podj´cia prac legislacyjnych
była potrzeba uszczegółowienia
przepisów prawnych obowiàzujàcych w zakresie zwalczania chorób
zakaênych zwierzàt oraz wskazania
dodatkowych działaƒ niezb´dnych
do skutecznego zwalczania chorób
zakaênych zwierzàt i zapobiegania
rozprzestrzeniania si´ takich chorób,
a tak˝e doprecyzowania adresatów,
którzy b´dà zobowiàzani do podj´cia tych działaƒ.
Zaproponowane w ustawie zmiany majà na celu unikni´cie w przyszłoÊci problemów, jakie obecnie
napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ.

Planowane i realizowane działania
legislacyjne
1 W zwiàzku z powi´kszeniem si´
obszarów obj´tych restrykcjami planowana jest zmiana obowiàzujàcego programu bioasekuracji. Wià˝e
si´ to z koniecznoÊcià zmiany ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt w celu
zapewnienia Êrodków finansowych
na rok 2017.
1 Aktualnie trwajà prace nad zmianà Programu majàcego na celu
wczesne wykrycie zaka˝eƒ wirusem
wywołujàcym afrykaƒski pomór Êwiƒ
i poszerzenie wiedzy na temat tej
choroby oraz jej zwalczanie
na rok 2016. Obecnie resort rolnictwa zgłosił uwagi do przedstawionego przez GIW projektu.
1 Trwajà prace nad opracowaniem
i wdro˝eniem Programu majàcego
na celu wczesne wykrycie zaka˝eƒ
wirusem wywołujàcym afrykaƒski
pomór Êwiƒ i poszerzenie wiedzy
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie na rok 2017.
1 Nowelizowane jest rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
Êrodków podejmowanych w zwiàzku
z wystàpieniem u dzików afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. Projekt rozporzàdzenia jest na etapie uzgodnieƒ
mi´dzyresortowych. Zmiana wprowadza odst´pstwa od ogólnych zakazów przemieszczania Êwiƒ i produktów, które umo˝liwià paƒstwom
członkowskim przemieszczanie zwierzàt i produktów pomi´dzy paƒstwami członkowskimi wymienionymi
w decyzji 2014/709/UE. JednoczeÊnie paƒstwa członkowskie zainteresowane przemieszczaniem zwierzàt
i produktów b´dà miały mo˝liwoÊç
podj´cia decyzji dotyczàcej wyra˝enia zgody na dokonywanie takich
przemieszczeƒ.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: fotolia
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Ułatwienia w zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt
Sejm RP uchwalił 23 wrzeÊnia 2016r. ustaw´ o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaênych zwierzàt. Rozwiàzania zawarte w ustawie usprawnià działania Inspekcji Weterynaryjnej i pomogà w walce z chorobami zakaênymi
zwierzàt, w szczególnoÊci z afrykaƒskim pomorem Êwiƒ (ASF).

I

nspekcja Weterynaryjna b´dzie
mogła lepiej identyfikowaç podmioty prowadzàce działalnoÊç
nadzorowanà (np. gospodarstwa,
targowiska, miejsca gromadzenia
i punkty skupu zwierzàt), a tak˝e
usprawni typowanie gospodarstw
do kontroli wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Do rejestru takich podmiotów włàczony zostanie numer
ewidencyjny PESEL albo numer
identyfikacyjny REGON, dzi´ki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych.
Mo˝liwe b´dzie tak˝e skuteczne powiàzanie danego podmiotu z działalnoÊcià prowadzonà na terenie
całej Polski.
Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierzàt włàczone zostanà
wszystkie podmioty, które prowadzà
działalnoÊç nadzorowanà, jeÊli
chodzi o organizowanie targów,
wystaw, pokazów lub konkursów
zwierzàt, a tak˝e obrót zwierz´tami
(z wyjàtkiem obrotu prowadzonego
w ramach działalnoÊci rolniczej).
Dzi´ki temu rozwiàzaniu, zwi´kszy
si´ mo˝liwoÊç Êledzenia przemieszczania si´ zwierzàt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich
Êmierci. Ma to szczególne znaczenie w walce z ASF.
Ponadto, aby skutecznie egzekwowaç od posiadaczy zwierzàt,
przestrzeganie nakazów i zakazów
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

zwiàzanych ze zwalczaniem chorób
zakaênych zwierzàt wydanych przez
powiatowego lekarza weterynarii,
Inspekcja Weterynaryjna b´dzie
mogła wydawaç decyzje w drodze
administracyjnej w poszerzonym
zakresie ni˝ dotychczas. W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci
z obowiàzujàcymi przepisami z zakresu zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, Inspekcja b´dzie mogła
nakazaç usuni´cie stwierdzonych
uchybieƒ w okreÊlonym terminie albo nakazaç zabicie lub ubój zwierzàt okreÊlonych gatunków wraz
z zakazem utrzymywania w gospodarstwie zwierzàt tych gatunków
bez mo˝liwoÊci uzyskania odszkodowania. Ponadto nowe przepisy

umo˝liwià organom Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie kar pieni´˝nych za niewykonywanie niektórych obowiàzków zwiàzanych ze
zwalczaniem chorób zakaênych
zwierzàt. Zmiana ta pozwoli na
bardziej efektywne zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt. Organy
Inspekcji b´dà dysponowały odpowiednimi dla tego celu Êrodkami
(w tym przymusu), co b´dzie miało
wpływ mi´dzy innymi na ograniczenie szerzenia si´ chorób zakaênych
zwierzàt.
Ustawa zawiera równie˝ przepisy,
które umo˝liwiajà nakazanie posiadaczowi zwierzàt podj´cia okreÊlonych działaƒ, aby zabezpieczyç gospodarstwo przed przenikaniem
czynnika zakaênego, przy zwalczaniu choroby zakaênej zwierzàt.
Przepis ten pozwoli powiatowemu
lekarzowi weterynarii na podejmowanie decyzji, w zale˝noÊci od aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie konkretnej choroby podlega-

Wzmocniona została współpraca z Inspekcjà Transportu Drogowego w zakresie intensyfikacji kontroli Êrodków
transportu, którymi mo˝e byç dokonywany przewóz Êwiƒ na drogach województw zagro˝onych ASF
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Nowe przepisy wprowadzajà obowiàzek oznakowania Êwiƒ w ciàgu 30 dni od dnia ich urodzenia oraz obowiàzek
zgłaszania tego faktu kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni

jàcej obowiàzkowi zwalczania,
na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeƒ na terenie gospodarstwa takich jak np. nakaz budowy
ogrodzenia.
Ustawa zakłada, ˝e mo˝liwe b´dzie tak˝e zabicie lub poddanie
ubojowi zwierzàt gospodarskich
w celu ograniczenia ich populacji
w gospodarstwie. Chodzi o sytuacj´, gdy np. wskutek zakazów
przemieszczania zwierzàt (m. in.
Êwiƒ), zwierz´ta te nie mogà byç
nadal utrzymywane przez ich właÊciciela ze wzgl´du na np. zbyt du˝y przyrost masy. Zabicie lub ubój
12

zwierzàt
b´dzie
nast´pował
na podstawie decyzji powiatowego
lekarza weterynarii. Za zwierz´ta
gospodarskie zabite lub poddane
ubojowi b´dzie przysługiwało odszkodowanie ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa.
Nowe przepisy wprowadzajà
obowiàzek oznakowania Êwiƒ
w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego faktu
w terminie 7 dni kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Ponadto, jeÊli powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzj´ nakazujàcà

usuni´cie uchybieƒ w zakresie
oznakowania zwierzàt – a decyzja
ta nie zostanie wykonana – powiatowy lekarz weterynarii b´dzie mógł
nakazaç zabicie zwierz´cia bez odszkodowania i unieszkodliwienie
zwłok zwierz´cia na koszt jego posiadacza.
Ustawa przewiduje równie˝ obowiàzek sporzàdzania raz do roku
spisu wszystkich zwierzàt przebywajàcych w danej siedzibie stada
i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do ARiMR.
Podczas prac nad projektem
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaênych zwierzàt posłowie
zaproponowali poprawki, które zostały przyj´te przez Sejm RP. Dotyczyły one m. in.:
1 umo˝liwienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików nie tylko
na terenie obwodów łowieckich,
ale tak˝e na obszarach obj´tych
ochronà, takich jak np. parki narodowe oraz zwrotu kosztów w formie
zryczałtowanej za wykonywanie odstrzału sanitarnego;
1 rozszerzenia zakresu podmiotów
rejestrowanych w rejestrze zwierzàt
gospodarskich
oznakowanych
o podmioty włàczane do systemu
identyfikacji i rejestracji zwierzàt inne ni˝ siedziba stada, rzeênia, zakład przetwórczy lub spalarnia;
1 zmiany przepisów ustawy o słu˝bie cywilnej w zakresie zatrudnienia
powiatowych lekarzy weterynarii
i ich zast´pców. Ma ona na celu
zapewnienie właÊciwego nadzoru
wojewódzkiego lekarza weterynarii
nad powiatowym lekarzem weterynarii, a w konsekwencji skuteczne
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt oraz zapobieganie rozprzestrzeniania si´ takich chorób.
Departament Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cia: fotolia
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Ustawa o szczególnych
rozwiàzaniach zwiàzanych
z wystàpieniem ASF
13 wrzeÊnia 2016 r. weszły w ˝ycie przepisy ustawy z dnia 5 wrzeÊnia 2016 r. o szczególnych rozwiàzaniach zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1444). Głównym celem ustawy jest potrzeba zapewnienia mo˝liwoÊci zagospodarowania
produktów pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi wyprodukowanych z mi´sa Êwiƒ wolnych od wirusa afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF), utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w zwiàzku z wystàpieniem tego wirusa na terytorium Polski.

W

celu wyeliminowania niepotrzebnych barier we
wprowadzaniu do obrotu
przetworzonego mi´sa wieprzowego
pochodzàcego ze zdrowych Êwiƒ
utrzymywanych na obszarach,
na których zostały stwierdzone przypadki ASF, ustawa zakłada przede
wszystkim, by do składanych przez
jednostki sektora finansów publicznych zamówieƒ na dostawy okreÊlonych produktów mi´snych nie stosowało si´ przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz. 1020). Produkty mi´sne obj´te
zakresem ustawy muszà byç wyprodukowane z mi´sa wyłàcznie wieprzowego, pochodzàcego wyłàcznie
od Êwiƒ utrzymywanych co najmniej 2 miesiàce bezpoÊrednio
przed ubojem w gospodarstwach
rolnych poło˝onych na obszarach
obj´tych nakazami, zakazami lub
ograniczeniami oraz innymi Êrodkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w zwiàzku z wystàpieniem
ASF, zgodnie z przepisami o ochroBIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt oraz
z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie. Zwolnienie
mo˝e byç zastosowane, jeÊli spełnione sà poni˝sze warunki:
1 Êwinie, od których pochodzà produkty mi´sne sà zaopatrzone
w Êwiadectwo zdrowia wystawione
przez urz´dowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów odr´bnych;
1 zamówienie jest udzielane podmiotom produkujàcym produkty
mi´sne zgodnie z przepisami dotyczàcymi produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego pochodzàcych z obszarów podlegajàcych
ograniczeniom, nakazom lub zakazom, lub przepisami o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt;
1 produkty mi´sne spełniajà wymagania weterynaryjne okreÊlone
w przepisach o produktach pochodzenia zwierz´cego;
1 podmioty, o których mowa
w pkt 2, nabyły Êwinie po cenach
netto nie ni˝szych ni˝:

· ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie
skali klasyfikacji EUROP w regionie,
w którym Êwinie zostały nabyte lub
· Êrednia cena netto dla wszystkich
klas w masie ˝ywej w regionie,
w którym Êwinie zostały nabyte
opublikowanych w tygodniu poprzedzajàcym tydzieƒ, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym urz´du obsługujàcego Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydawanym na podstawie przepisów o rolniczych badaniach rynkowych;
1 produkty mi´sne spełniajà wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
1 przedmiot zamówienia jest zwiàzany z zapewnieniem bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, ˝ycia
lub zdrowia ludzi, lub wartoÊç zamówienia jest mniejsza ni˝ kwoty okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ publicznych.
Ustawa dotyczy w szczególnoÊci
zamówieƒ, których wartoÊç, zgodnie
z obecnie obowiàzujàcymi przepisami, jest mniejsza ni˝ równowartoÊç
w złotych 135 000 euro bàdê
209 000 euro, w zale˝noÊci od statusu prawnego zamawiajàcego,
przy czym jest to wartoÊç netto, bez
podatku od towarów i usług.
Udzielaç zamówienia na dostaw´
produktów z mi´sa wieprzowego b´dà podmioty publiczne. Wprowadzono regulacje, które majà zapewniç transparentnoÊç udzielanych zamówieƒ, co jest niezwykle istotne
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w przypadku zamówieƒ udzielanych przez podmioty publiczne,
a tak˝e równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem
zamówienia.
W ustawie przewidziano tak˝e wymagania dla potencjalnych wykonawców zamówieƒ. Podmiot ubiegajàcy si´ o udzielenie zamówienia
b´dzie bowiem obowiàzany do zło˝enia, wraz z ofertà, oÊwiadczenia,
˝e produkty przez niego oferowane
spełniajà wymagania ww. ustawy.

gania okreÊlono dla dwóch typów
produktów mi´snych:
1 sterylizowanych konserw typu
pasztet, poddanych obróbce cieplnej oraz
1 sterylizowanych konserw wieprzowych mi´snych.
ZawartoÊç mi´sa wieprzowego
w konserwach typu pasztet musi wynosiç co najmniej 30% masy wszystkich składników w chwili ich u˝ycia.
Ponadto, mo˝na u˝yç innych składników pochodzenia zwierz´cego po-

Głównym celem wprowadzonej ustawy jest potrzeba zapewnienia mo˝liwoÊci zagospodarowania produktów
pochodzenia zwierz´cego przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi wyprodukowanych z mi´sa Êwiƒ wolnych od ASF,
utrzymywanych na obszarach, na których wprowadzono ograniczenia w zwiàzku z wystàpieniem tego wirusa

Wypełniajàc dyspozycje zawarte
w ustawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał dwa rozporzàdzenia, w których okreÊlił rodzaje produktów mi´snych, które b´dà sprzedawane w trybie ww. ustawy oraz
obszary obj´te nakazami, zakazami
lub ograniczeniami oraz innymi
Êrodkami kontroli lub ochronnymi,
na których sà poło˝one gospodarstwa rolne utrzymujàce Êwinie.
Wymagania dla produktów mi´snych kwalifikujàcych si´ do zamówieƒ w trybie omawianej ustawy
okreÊla rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 wrzeÊnia 2016 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych produktów mi´snych oraz
okreÊlenia sposobu post´powania
z surowcami, które nie mogà byç wykorzystane do produkcji produktów
mi´snych (Dz. U. poz. 1521). Wyma14

zyskanych wyłàcznie ze Êwiƒ, sól
spo˝ywczà w iloÊci nieprzekraczajàcej 2,5% masy składników, dozwolone dodatki do ˝ywnoÊci i aromaty,
przyprawy oraz składniki pochodzenia roÊlinnego.
W przypadku konserw wieprzowych mi´snych, zawartoÊç mi´sa
musi wynosiç co najmniej 65% masy wszystkich składników w chwili ich
u˝ycia. Do ich produkcji stosuje si´
ponadto inne składniki pochodzenia
zwierz´cego, pozyskane wyłàcznie
ze Êwiƒ, ale z wyłàczeniem mi´sa
oddzielonego mechanicznie, sól
spo˝ywczà w iloÊci nieprzekraczajàcej 2,5% masy składników, dozwolone dodatki do ˝ywnoÊci i aromaty,
przyprawy oraz składniki pochodzenia roÊlinnego, z wyłàczeniem skrobi. W przypadku tych konserw, zawartoÊç galarety lub soku mi´snego

nie mo˝e przekraczaç 25% masy
produktu gotowego do spo˝ycia,
a w przypadku wieprzowiny w sosie
własnym – 35%.
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 wrzeÊnia 2016 r. w sprawie okreÊlenia
obszarów obj´tych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi Êrodkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w zwiàzku z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ, na których sà poło˝one gospodarstwa rolne, w których sà
utrzymywane Êwinie (Dz. U.
poz. 1520) okreÊliło natomiast obszary, na których utrzymywane sà
Êwinie, z których mi´sa produkowane sà produkty mi´sne, zakapowane
w trybie omawianej ustawy. Sà to
nast´pujàce obszary:
1 powiat bialski – gminy: Konstantynów, Janów Podlaski, LeÊna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol;
1 powiat białostocki – gminy: Choroszcz, TuroÊƒ KoÊcielna i Łapy;
1 powiat bielski – gminy: Orla
i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk
Podlaski;
1 powiat hajnowski – gminy: Czy˝e, Białowie˝a, Hajnówka z miastem
Hajnówka, Narew i Narewka;
1 powiat łom˝yƒski – gmina Łom˝a;
1 powiat łosicki – gminy: Sarnaki,
Stara Kornica i Huszlew;
1 powiat miasta Biała Podlaska;
1 powiat siemiatycki – gminy: Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze
z miastem Siemiatycze;
1 powiat wysokomazowiecki – gminy: Kulesze KoÊcielne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Kobylin-Borzymy, Sokoły
i Czy˝ew;
1 powiat zambrowski – gminy: Kołaki KoÊcielne i Zambrów z miastem
Zambrów.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cie: fotolia
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Pakiet wsparcia rolnictwa
Komisja Europejska przekazała na pomoc 500 mln euro

W

zwiàzku z trudnà sytuacjà na rynkach rolnych
Ko mi sja
Eu ro pej ska
w lipcu 2016 r. zaproponowała
uruchomienie pakietu wsparcia
rolnictwa. W dniu 9 wrzeÊnia br.
opublikowane zostało 7 rozporzàdzeƒ Komisji wdra˝ajàcych ten pakiet, który obejmuje mechanizmy
dotyczàce wsparcia finansowego
producentów oraz mechanizmy interwencji rynkowej. Pakiet ten jest
odpowiedzià Komisji Europejskiej
przede wszystkim na powa˝ne zakłócenia sytuacji na rynku mleka,
w wy ni ku któ rych pro du cen ci
w tym sektorze ponieÊli wymierne
straty zwiàzane ze spadkiem cen
skupu. W ocenie Komisji Europejskiej, aby sektor mleka i przetworów mlecznych mógł na nowo odnaleêç równowag´, zasadne jest
wsparcie tych producentów, którzy
dobrowolnie dokonajà czasowego
ograniczenia produkcji mleka oraz
dla tych, którzy podejmujà działania majàce na celu wzmocnienie
stabilnoÊci ich gospodarstw oraz
przyczyniajàce si´ do stabilizacji
rynku. W zwiàzku z tym Komisja
Europejska przeznaczyła z bud˝etu
UE kwot´ 500 mln euro, która zostanie rozdysponowana w ramach
dwóch me cha ni zmów: po mo cy
na ograniczenie produkcji oraz
pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.
Pomoc na ograniczanie produkcji mleka
Warunki rozdysponowania pomocy finansowej sà jednolite dla producentów mleka we wszystkich
paƒ stwach człon kow skich UE.
Roz dział Êrod ków na st´ pu je
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z ogólnej puli bez podziału na koperty krajowe. Kwota 150 mln euro w skali UE przeznaczona na
realizacj´ tego mechanizmu zostanie rozdysponowana dla producentów mleka, którzy w lipcu
2016 r. sprze da wa li mle ko
do podmiotów skupujàcych oraz
w jednym z wyznaczonych trzymiesi´cznych okresów ograniczà dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesi´cznego okresu
poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.
Pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka to miesiàce paêdziernik – grudzieƒ 2016 r., drugi: listopad 2016 r. – styczeƒ 2017 r.,
trzeci: grudzieƒ 2016 r. – luty 2017 r. i czwarty: styczeƒ – marzec 2017 r. Rozporzàdzenie Komisji (UE) 2016/1612 okreÊla nast´pujàce terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych
okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):
1 21 wrzeÊnia 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,
1 12 paêdziernika 2016 r. dla
drugiego okresu ograniczenia,
1 9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,
1 7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.
Pomoc odnosi si´ do iloÊci mleka stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy iloÊcià mleka sprzedanà przez producenta do podmiotów skupujàcych w okre sie re fe ren cyj nym
a iloÊcià mleka sprzedanà do podmio tów sku pu jà cych w okre sie
ograniczenia dostaw. Stawk´ pomo cy do ogra ni cze nia do staw
mleka okreÊlono na poziomie 14
euro do 100 kg mleka.

Minimalna wielkoÊç ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegaç si´
o pomoc wynosi 1500 kg, jednoczeÊnie pomoc mo˝e byç przyznana do maksymalnie 50% iloÊci
mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujàcych
w okresie referencyjnym.
Mechanizm pomocy realizowany
jest w Polsce na podstawie przepisów rozporzàdzenia Rady Ministrów z 13 wrze Ênia 2016 r.
w sprawie realizacji przez Agencj´
Rynku Rolnego zadaƒ zwiàzanych
z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka. Producenci zainteresowaniu udziałem
w mechanizmie i uzyskaniem pomocy finansowej za ograniczenie
dostaw mleka do podmiotów skupujàcych składajà wnioski w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego właÊciwych ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzi b´ pro du cen ta. For mu la rze
wnio sków udo st´p nio ne sà na
stronie internetowej Agencji.
Pomoc dostosowawcza
dla producentów mleka i rolników w innych
sektorach hodowlanych
Komisja Europejska udost´pniła
paƒstwom członkowskim UE pomoc w całkowitej kwocie 350 mln
euro, w tym Polsce 22 670 129
euro. Udost´pnione Êrodki finansowe powinny zostaç przeznaczone na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmujà co najmniej jedno z nast´pujàcych działaƒ:
1 ograniczenie produkcji wykraczajàce poza ograniczenie obj´te
15
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zakresem rozporzàdzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1612
albo niezwi´kszanie produkcji;
1 rolnictwo na małà skal´;
1 stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
1 sto so wa nie me tod pro duk cji
przyjaznych dla Êrodowiska i klimatu;
1 wdra˝anie projektów współpracy;
1 wdra˝anie systemów jakoÊci lub
projektów majàcych na celu propagowanie jakoÊci i wartoÊci dodanej;
1 szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narz´dzi zarzàdzania ryzykiem.

nia
wy ko naw cze go
Ko mi sji
(UE) 2016/1615 (Dz. Urz.
UE L 242 z 09.09.2016, str. 17)
wydłu˝yła o dodatkowe szeÊç miesi´cy, liczàc od dnia 13 paêdziernika 2016 r., okres, w którym zezwala si´ uznanym organizacjom
pro du cen tów, ich zrze sze niom,
uznanym organizacjom mi´dzybran˝owym oraz spółdzielniom,
na zawieranie dobrowolnych porozumieƒ i wydawanie decyzji dotyczàcych planowania produkcji
w sektorze mleka i przetworów
mlecznych.
W skład pa kie tu lip co we go
wcho dzà rów nie˝ roz wià za nia
dotyczàce interwencji rynkowej.

Wdro˝ony Pakiet wsparcia rolnictwa jest odpowiedzià Komisji Europejskiej na zakłócenia sytuacji na rynku mleka,
w wyniku których producenci w tym sektorze ponieÊli straty zwiàzane ze spadkiem cen skupu

Paƒstwa członkowskie do 30 listopada 2016 r. zobowiàzane sà
przekazaç do Komisji Europejskiej
informacj´ o krajowych kryteriach
rozdysponowania udost´pnionej
pomocy. Pomoc kwalifikuje si´
do re fun da cji z bu d˝e tu UE,
gdy płatnoÊci zostanà dokonane
naj póê niej do dnia 30 wrze Ênia 2017 r.
Oprócz dwóch wy mie nio nych
mechanizmów pomocy Komisja
Europejska, na mocy rozporzàdze16

Zgodnie z rozporzàdzeniem delego wa nym Ko mi sji (UE) 2016/
1614 (Dz. Urz. UE L 242
z 09.09.2016 r., str. 15) przedłu˝ony został okres zakupu interwencyj ne go od tłusz czo ne go mle ka
w proszku do 31 grudnia 2016 r.
i jednoczeÊnie poczàtek okresu zakupu tego produktu w kolejnym
roku ustalono na dzieƒ 1 stycznia 2017 r. Takie rozwiàzanie pozwoli na kontynuowanie zakupów
in ter wen cyj nych od tłusz czo ne go

mleka w proszku bez przerw a˝
do rozpocz´cia nast´pnego okresu interwencji w dniu 1 marca 2017 r. Ponadto zgodnie z rozporzàdzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1619 (Dz. Urz.
UE L 242 z 09.09.2016 r., str. 29)
przedłu˝ony został mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku do dnia 28 lutego 2017 r.
Lipcowy pakiet wsparcia rolnictwa obejmuje równie˝ propozycje
dotyczàce systemu płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych w ramach PROW. Zgodnie
z rozporzàdzeniem wykonawczym
Komisji (UE) 2016/1616 z dnia 8
wrzeÊnia 2016 r. wprowadzajàcym
od st´p stwo od roz po rzà dze nia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1307/2013 w odniesieniu
do ewentualnej rewizji Êrodków
dobrowolnego wsparcia zwiàzanego z produkcjà w sektorze mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do roku składania wniosków 2017, paƒstwa członkowskie
majà mo˝liwoÊç dokonania rewizji
instrumentów, stosowanych w ramach wsparcia zwiàzanego z produkcjà w sektorze mleka i przetworów mlecz nych, re ali zo wa nych
na podstawie art. 52 rozporzàdzenia PE i Rady (UE) nr1307/2013.
Przeglàd ten jest dobrowolny a jego celem jest zastàpienie w roku 2017 obecnych płatnoÊci zwiàzanych z produkcjà w sektorze
mleka, płatnoÊcià o charakterze
historycznym, niezwiàzanà z produkcjà (decoupled). PłatnoÊç niezwiàzana w sektorze mleka obowiàzywałaby tylko w roku 2017
i przysługiwałaby tylko tym rolnikom, którzy w 2016 roku spełniali
warunki kwalifikowalnoÊci do płatnoÊci zwiàzanej do krów (brak
mo˝liwoÊci „nowych przystàpieƒ”
w roku 2017). JednoczeÊnie rolnicy ci nie musieliby ju˝ utrzymywaç
stada.
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zaliczek na poczet płatnoÊci obszarowych w ramach PROW oraz
wprowadzenie regulacji umo˝liwiajàcej wypłat´ zaliczek na poczet płat no Êci po za koƒ cze niu
kon tro li ad mi ni stra cyj nych, ale
przed zakoƒczeniem kontroli na

miejscu. Rozporzàdzenie to ma zastosowanie do 2016 r.

Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cie: fotolia

Dopłaty
do materiału siewnego

R

Rozporzàdzenie weszło w ˝ycie
ozporzàdzenie Rady Ministrów ziemniaków. Ze wzgl´du na ni˝szà
w sprawie stawek dopłat kwot´ zaplanowanà w ustawie bu- z dniem nast´pujàcym po dniu
do 1 ha gruntów ornych ob- d˝etowej na 2016 r. oraz du˝e za- ogłoszenia, co pozwoli na szybsze
sianych lub obsadzonych materia- interesowanie rolników dopłatami, wypłacanie dopłat rolnikom ubiełem siewnym kategorii elitarny lub stawki dopłat sà ni˝sze ni˝ w ubie- gajàcym si´ o dofinansowanie.
Agencja Rynku Rolnego wyda dekwalifikowany za rok 2016 zostało głym roku i wynoszà odpowiednio:
opublikowane 26 wrzeÊnia br. 1 69,4 zł – w przypadku zbó˝ cyzje przyznajàce dopłaty w ciàgu 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
W rozporzàdzeniu okreÊlono wyso- i mieszanek zbo˝owych,
koÊç stawek dopłat dla poszczególnych grup roÊlin według nowych zasad okreÊlonych przepisami ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r.
o zmianie ustawy o Agencji
Rynku Rolnego i organizacji
niektórych rynków rolnych
oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z tymi zasadami
stawki zostały okreÊlone
po otrzymaniu od Agencji
Rynku Rolnego informacji
o całkowitej wnioskowanej
powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym gatunków obj´tych dopłatà nale˝àcych do poszczególnych
grup roÊlin. WysokoÊç stawek obliczono w oparciu
o kwot´ zaplanowanà ARR wyda decyzje przyznajàce dopłaty w ciàgu 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
w ustawie bud˝etowej
na 2016 r. w wysokoÊci 90 604 tys. 1 111 zł – w przypadku roÊlin rozporzàdzenia, tj. do listopazł., które wyniosły: 1,087 mln ha stràczkowych,
da 2016 r. PłatnoÊci b´dà realizodla zbó˝, 35 tys. ha dla roÊlin 1 347 zł – w przypadku ziemnia- wane na bie˝àco w miar´ wydawastràczkowych i 32,5 tys. ha dla ków.
nia decyzji.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016
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Dopłaty do materiału siewnego
udzielane sà od 2007 r. i majà
na celu zwi´kszenie poziomu wymiany materiału siewnego niektórych wa˝nych gospodarczo gatunków roÊlin. Efektem stosowania

materiału siewnego kategorii kwalifikowany
jest
wprowadzanie
do praktyki rolniczej nowych odmian roÊlin o wy˝szym potencjale
plonowania i korzystnych cechach
jakoÊciowych. Stosowanie dopłat

wpłyn´ło na wzrost poziomu wymiany materiału siewnego.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: fotolia

PłatnoÊci bezpoÊrednie
od 2017 r.

W

dniu 20 wrzeÊnia
2016 r. Rada Ministrów przyj´ła projekt
ustawy o zmianie ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego. Zawarte
w projekcie rozwiàzania b´dà miały zastosowanie od 2017 r. i wynikajà przede wszystkim z:
1 potrzeby wprowadzenia zmian
w instrumentach wsparcia zwiàzanego z produkcjà, w zwiàzku z nabytymi doÊwiadczeniami z pierwszych lat stosowania nowego systemu wsparcia bezpoÊredniego;
1 koniecznoÊci dostosowania warunków przyznawania płatnoÊci
zwiàzanej z produkcjà w sektorze
buraków cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowaƒ prawnych (zniesienie z dniem 1 paêdziernika 2017 r. kwotowania produkcji cukru).
Poczàwszy od 2015 r. w Polsce
stosowane sà płatnoÊci zwiàzane
z produkcjà w nast´pujàcych sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roÊlin wysokobiałkowych, chmielu,
ziemniaków skrobiowych, buraków
cukrowych, pomidorów, owoców
mi´kkich, lnu oraz konopi włóknistych. Zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatnoÊci mo˝e byç
stosowana jedynie w sektorach
o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub Êrodowi18

skowym, które znajdujà si´ w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie
niezb´dnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat 2009-2013.
PłatnoÊci te nie mogà stymulowaç wzrostu produkcji w danym
sektorze.

w systemie płatnoÊci zwiàzanych
z produkcjà na lata 2017-2020.
Dokonujàc modyfikacji, uwzgl´dniono – zgodnie z wytycznymi
UE – obserwowane trendy w produkcji w latach 2014-2015. Dlatego te˝, w celu unikni´cia negatyw-

Od 2015 r. w Polsce stosowane sà płatnoÊci zwiàzane m.in. z produkcjà chmielu

Stosowane w Polsce w latach 2015-2016 płatnoÊci zwiàzane z produkcjà zostały ocenione
przez Komisj´ Europejskà, która
zgłosiła zastrze˝enia do cz´Êci
z nich. W zwiàzku z tym, w dniu 1
sierpnia br. MRiRW notyfikowało
do Komisji Europejskiej zmiany

nych konsekwencji finansowych,
w przypadku kilku sektorów konieczne było ukierunkowanie
wsparcia na t´ grup´ gospodarstw,
w których sytuacja ekonomiczna (dochodowa) jest najtrudniejsza
i gdzie utrzymuje si´ tendencja
spadkowa w produkcji.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016
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Od 2017 r. w miejsce dotychczasowej płatnoÊci do roÊlin wysokobiałkowych wprowadzona zostanie płatnoÊç do roÊlin stràczkowych przeznaczonych na ziarno oraz płatnoÊç do roÊlin
paszowych

Zmiany w systemie płatnoÊci zwiàzanych
z produkcjà
Bioràc pod uwag´ powy˝sze, wprowadzono nast´pujàce zmiany:
1 W miejsce dotychczasowej płatnoÊci do roÊlin wysokobiałkowych
wprowadzono dwie oddzielne płatnoÊci: do roÊlin stràczkowych przeznaczonych na ziarno oraz do roÊlin paszowych. Dokonane zmiany
biorà pod uwag´ zarówno potrzeb´ zapewnienia krajowej produkcji
białka roÊlinnego na pasze, jak
i lepsze ukierunkowanie wsparcia
w zale˝noÊci od kierunku wykorzystania roÊlin wysokobiałkowych.

PłatnoÊç do roÊlin stràczkowych
na ziarno b´dzie przysługiwała
do powierzchni upraw bobiku, grochu pastewnego, łubinów i soi,
przy czym wsparciem obj´te b´dà
wyłàcznie te uprawy, z których dokonano zbioru ziarna. PłatnoÊç b´dzie miała charakter degresywny – wy˝sza stawka b´dzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw
w gospodarstwie, a powierzchnia
upraw ponad ten próg b´dzie obj´ta ni˝szà stawkà.
Natomiast płatnoÊç do roÊlin paszowych b´dzie przysługiwała
do powierzchni upraw esparcety,

koniczyny, komonicy, l´dêwianu, lucerny, nostrzyka, seradeli i wyki,
pod warunkiem, ˝e uprawa nie słu˝y wprowadzeniu do gleby Êwie˝ej
masy roÊlinnej (zielony nawóz).
PłatnoÊcià b´dzie obj´te nie wi´cej
ni˝ 75 ha upraw w gospodarstwie.
1 W przypadku młodego bydła
i krów zmniejszono maksymalnà
liczb´ zwierzàt, do których mo˝e
zostaç przyznana płatnoÊç, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt.
Wprowadzona zmiana pozwala
na skoncentrowanie wsparcia
w gospodarstwach, w których nast´puje systematyczny spadek liczby

Utrzymane zostanà płatnoÊci zwiàzane z produkcjà owoców mi´kkich (z wyłàczeniem malin) oraz płatnoÊci do pomidorów
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016
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stad i pogłowia zwierzàt, a wi´c gospodarstw, w których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
W wyniku wprowadzanych zmian
stawka płatnoÊci dla pierwszych 20
szt. zwierzàt w stadzie (zarówno
w przypadku młodego bydła jak
i krów) b´dzie wy˝sza ni˝ w poprzednich latach. Szacuje si´, ˝e
zwi´kszenie wsparcia obejmie około 82% rolników posiadajàcych
ok. 50% krajowego stada młodego
bydła oraz około 79% rolników posiadajàcych ok. 43% krajowego
stada krów. Zwi´kszenie wsparcia
dotyczyç b´dzie tej wielkoÊci stad,
w przypadku których w okresie 2009-2016 odnotowuje si´ systematyczny spadek liczby stad i pogłowia zwierzàt.
1 W przypadku owoców mi´kkich
ze wsparcia wyłàczono uprawy malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa opłacalnoÊci produkcji
malin w ostatnich latach – kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie
ma uzasadnienia w Êwietle przepisów UE.
1 W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopert´ finansowà
o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r. oraz utrzymanie wymogu umowy na dostaw´
do podmiotów przetwórczych.

Wsparcie b´dzie przysługiwało do powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych

1 W przypadku płatnoÊci do owiec
ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierzàt kwalifikujàcych
si´ do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków. Zmiana została
dokonana w zwiàzku z postulatami
zgłaszanymi przez organizacje zrzeszajàce hodowców owiec.
1 W przypadku sektora buraków
cukrowych, w zwiàzku ze zniesieniem kwotowania produkcji cu-

kru od 2017 r. w krajach członkowskich UE, nowe warunki przyznawania płatnoÊci przewidujà, ˝e
wsparcie b´dzie przysługiwało
do powierzchni upraw wszystkich
buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

Dofinansowaniem nadal obj´ty b´dzie sektor produkcji bydła oraz owiec
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Doradztwo rolnicze

U

nia Europejska od 2007 r.
wprowadziła obowiàzek zapewnienia przez paƒstwa
członkowskie doradztwa dla rolników. W Polsce doradztwo rolnicze
ma bardzo długà tradycj´. Podstawowe instytucje doradcze, funkcjonujàce obecnie pod nazwà: wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolniczego (ODR), działały w ró˝nych strukturach organizacyjnych. Od 20
sierpnia 2016 r. sà paƒstwowymi
jednostkami organizacyjnymi posiadujàcymi osobowoÊç prawnà, podległymi ministrowi właÊciwemu
do spraw rozwoju wsi. Przeprowadzona zmiana pozwoli na zapewnienie spójnoÊci pomi´dzy politykà rolnà, okreÊlanà przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a zadaniami realizowanymi przez ODR-y w ramach
dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
Oprócz ODR-ów, Êwiadczàcych
usługi doradcze i szkoleniowe rolnikom, w skład systemu publicznego
doradztwa rolniczego wchodzi Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR),
odpowiedzialne głównie za doskonalenie zawodowe kadry doradczej.
Struktura organizacyjna ODR-ów
wynika z podziału administracyjnego kraju i obejmuje: central´ z działami, zatrudniajàcymi doradców-specjalistów; oddziały (w przypadku 9 województw), biura powiatowe
i biura na poziomie gmin, zatrudniajàce doradców terenowych (najcz´Êciej jednego lub dwóch). Rozmieszczenie i struktur´ organizacyjnà jednostek doradztwa rolniczego w Polsce przedstawia mapa.
PrzejÊcie OÊrodków Doradztwa
Rolniczego pod nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewni efektywniejsze zarzàdzanie i lepsze funkcjonowanie wojewódzkich oÊrodków
doradztwa rolniczego, umo˝liwi ujedBIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

nolicenie sposobów działania wÊród
rolników i mieszkaƒców obszarów
wiejskich oraz usprawni komunikacj´
pomi´dzy wszystkimi jednostkami doradztwa rolniczego (tj. Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkimi
oÊrodkami doradztwa rolniczego),
a tak˝e pomi´dzy tymi jednostkami,
a instytutami badawczymi resortu rolnictwa. Pozwoli tak˝e na realizacj´
wyzwaƒ, które stojà przed rolnictwem
i obszarami wiejskimi.
Jednym z takich wyzwaƒ z pewnoÊcià jest upowszechnianie innowacji
i transfer wiedzy od nauki do praktyki rolniczej. W tym celu, na podsta-

mach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020,
na bazie 16 wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego utworzono Sieç na rzecz rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich (SIR), wyznaczajàc na koordynatora Centrum
Doradztwa Rolniczego. Do najwa˝niejszych zadaƒ w ramach SIR nale˝eç b´dzie (wg CDR):
1 ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomi´dzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi,
przedsi´biorcami sektora rolno-spo˝ywczego oraz pozostałymi podmio-

Jednostki Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa Rolniczego
Oddziały Centrum Doradztwa Rolniczego
Wojewódzkie OÊrodki Doradztwa Rolniczego
Oddziały wojewódzkich OÊrodków Doradztwa Rolniczego

wie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-

tami wspierajàcymi wdra˝anie innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich;
1 ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w za21
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kresie innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich;
1 pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów
przez grupy operacyjne i partnerstwa
na rzecz innowacji.
Innym obszarem, niezwykle wa˝nym w działalnoÊci ODR, jest Êwiadczenie usług doradczych oraz prowadzenie działalnoÊci szkoleniowej
i informacyjnej w celu podniesienia
konkurencyjnoÊci gospodarstw rol-

skiego i Rady (UE) nr 1306/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
finasowania wspólnej polityki rolnej
zarzàdzania nià i monitorowania jej.
ODR-y realizujà wiele zadaƒ
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju
obszarów wiejskich, w tym zwiàzanych z dywersyfikacjà êródeł dochodu rodzin rolniczych, reorientacjà
zawodowà mieszkaƒców wsi, podejmowaniem przez rolników działalnoÊci zwiàzanej z przetwórstwem artykułów rolno-spo˝ywczych na po-

Wa˝nym obszarem w działalnoÊci ODR jest Êwiadczenie usług doradczych i prowadzenie działalnoÊci szkoleniowej
w celu podniesienia konkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych

nych. Jednym z narz´dzi do osiàgniecia tego celu sà działania obj´te Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
OÊrodki Doradztwa Rrolniczego
w Polsce realizujà znacznie wi´ksze
spektrum zadaƒ, ni˝ wynika to
z przepisów UE, okreÊlonych w rozporzàdzenia Parlamentu Europej-

ziomie gospodarstwa rolnego, promocjà produktu lokalnego lub odnawialnych êródeł energii.
Na podkreÊlenie zasługuje ró˝norodnoÊç stosowanych w pracy doradczej metod i form: szkolenia, kursy, pokazy, demonstracje, wyjazdy
studyjne targi i wystawy. Popularne
sà tak˝e konkursy organizowane

przez te instytucje, skierowane głównie do młodych mieszkaƒców obszarów wiejskich. Ponadto wszystkie
ODR-y wydajà czasopisma (miesi´czniki), w których oprócz zagadnieƒ zwiàzanych z technologiami
uprawy roÊlin lub chowu zwierzàt,
zaleceniami agrotechnicznymi, rozwojem obszarów wiejskich, znajduje
si´ wiele informacji regionalnych
i lokalnych. Realizacja tak szerokiego spektrum zadaƒ wymaga wyspecjalizowanej kadry. Obecnie
w ODR-ach pracujà łàcznie (wg danych CDR) 4202 osoby, natomiast
w CDR – 198. Na jednego doradc´
przypada ok. 400 gospodarstw prowadzàcych działalnoÊç rolniczà.
Zapewnienie skutecznego systemu
doradztwa rolniczego wià˝e si´ te˝
z opracowaniem programów działalnoÊci ODR, które – realizujàc zało˝enia polityki rolnej – odpowiadałyby na oczekiwania klientów. Dlatego ODR-y w swoim działaniu muszà
współpracowaç z samorzàdem lokalnym i regionalnym, organizacjami rolników, szkołami rolniczymi, instytucjami badawczymi i wszystkimi
organizacjami z otoczenia rolnictwa.
Dla opracowania efektywnych programów działalnoÊci wa˝ne jest
włàcznie w ten proces Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, działajàcych przy ka˝dym z 16 wojewódzkich ODR.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
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Start konsultacji społecznych
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W

dniu 29 lipca br. Ministerstwo Rozwoju rozpocz´ło konsultacje społeczne projektu Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
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– najwa˝niejszego dokumentu
wskazujàcego kierunki rozwoju Polski w perspektywie Êredniookresowej. Rozpocz´cie konsultacji społecznych zakoƒczyło blisko półrocz-

ny pierwszy etap prac redakcyjnych
nad dokumentem. Sierpieƒ i wrzesieƒ br. był natomiast okresem,
w którym odbywało si´ bardzo wiele otwartych regionalnych spotkaƒ
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

konsultacyjnych, w których udział
brali równie˝ przedstawiciele
MRiRW:
1 Warszawa – 31 sierpnia – konferencja otwierajàca „Uwarunkowania i kierunki rozwoju Polski
w Êwietle Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
1 Warszawa – 13 wrzeÊnia – konferencja „Kapitał dla rozwoju”.
1 Rzeszów – 14 wrzeÊnia – konferencja „Rozwój zrównowa˝ony terytorialnie”.
1 Warszawa –14 wrzeÊnia – konferencja „Rozwój MÂP (przemysłowych i rolniczych)”.
1 Warszawa – 16 wrzeÊnia – konferencja „JakoÊç pracy i ˝ycia
Polaków – priorytety polityki społecznej”.
1 Szczecin – 19 wrzeÊnia – konferencja „Rozwój transportu i gospodarki morskiej w Êwietle uwarunkowaƒ Êrodowiskowych i przestrzennych”.
1 Łódê – 20 wrzeÊnia – konferencja „Ekspansja zagraniczna”.
1 Warszawa – 22 wrzeÊnia – konferencja „Energetyka i Êrodowisko
dla przyszłych pokoleƒ”.
1 Warszawa – 26 wrzeÊnia – konferencja „Wymiary i wymogi bezpieczeƒstwa paƒstwa”.
1 Kraków – 27 wrzeÊnia – konferencja „Zmiany strukturalne w gospodarce – Procesy reindustrializacji
i innowacyjnoÊci dêwignià rozwoju”.
1 Warszawa – 28 wrzeÊnia – konferencja „Sprawne paƒstwo i zarzàdzanie rozwojem (prawo, administracja, usługi publiczne, zarzàdzanie rozwojem)”.
1 Gdaƒsk – 29-30 wrzeÊnia –
konferencja „Posiedzenie Komitetu
Koordynujàcego Umow´ Partnerstwa – dyskusja na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”.
Do koƒca wrzeÊnia br. zaplanowanych było równie˝ 37 konferencji konsultacyjnych SOR na poziomie powiatu czy gminy.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

Paêdziernik jest okresem prac legislacyjnych i poczàtkiem prac
wdro˝eniowych Strategii. Od momentu przyj´cia SOR przez Rad´
Ministrów rozpocznie si´ monitorowanie post´pów we wdra˝aniu zapisów strategii, w tym projektów
strategicznych i flagowych w niej
zapisanych. W realizacj´ i monitorowanie post´pów w realizacji SOR
b´dzie zaanga˝owanych wiele podmiotów, w pracach których bierze
udział MRiRW, w tym w szczególnoÊci:
1 Wa˝nà rol´ w tych pracach b´dzie odgrywał Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju (KK
PR) – umocowany ustawowo organ
opiniodawczo -doradczy Prezesa
Rady Ministrów funkcjonujàcy
w Ministerstwie Rozwoju. W pracach Komitetu biorà udział przede
wszystkim przedstawiciele ministerstw, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zale˝noÊci
od potrzeb, do udziału w obradach
mogà byç równie˝ dopraszani
przedstawiciele strony samorzàdowej, Êrodowiska akademickiego
i społeczno-gospodarczego. W odniesieniu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Komitet
stanowi m.in. forum:
· strategicznego monitorowania
i oceny efektywnoÊci instrumentów
realizacji SOR;
· koordynacji procesu dostosowywania zintegrowanych strategii rozwoju oraz ich instrumentów wdro˝eniowych do celów SOR oraz
· corocznà ocen´ post´pów prac
nad realizacjà SOR.
1 W ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju powołany zostanie Podkomitet 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
SOR.
1 Komitet do spraw Umowy
Partnerstwa – jest głównym instrumentem wspierajàcym Ministra
Rozwoju w procesie koordynacji
strategicznej realizacji Umowy Partnerstwa. Ârodki z bud˝etu Unii Europejskiej b´dà jednym z głównych
êródeł finansowania działaƒ prorozwojowych zaplanowanych w SOR.
Rola Komitetu w systemie realizacji
SOR polega na ukierunkowaniu
Êrodków EFSI na realizacj´ Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zapewnienie ich efektywnego wydatkowania.
1 Mi´dzyresortowy Zespół ds.
Strategii „Europa 2020” – funkcjonujàcy w Ministerstwie Rozwoju
organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, który bierze
udział w przygotowaniu corocznej
aktualizacji Krajowego Programu
Reform (KPR). Rola jakà b´dzie odgrywał w systemie realizacji SOR
to: zapewnienie wzajemnej spójnoÊci pomi´dzy KPR a pozostałymi
krajowymi dokumentami strategicznymi i programowymi.
1 Mi´dzyresortowy Zespół do
spraw Polityki Surowcowej Paƒstwa – b´dzie odpowiedzialny
za opracowanie Polityki Surowcowej Paƒstwa oraz zapewnienie instrumentów jej realizacji.
1 Rada ds. InnowacyjnoÊci –
pod przewodnictwem Ministra
Rozwoju jest najwa˝niejszym mi´dzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjnoÊci realizowanej
przez rzàd, wpisanym na stałe
w system administracji publicznej.
Rola Rady w systemie realizacji
SOR polega na koordynowaniu całoÊci działaƒ zwiàzanych ze zwi´kszaniem innowacyjnoÊci polskiej
nauki i gospodarki.
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PROW na lata 2014-2020
Stan realizacji Programu

Łàczny bud˝et przeznaczony na realizacj´ PROW 2014-2020 wynosi ponad 13,6 mld euro (w tym Êrodki UE blisko 8,7 mld euro
oraz krajowe Êrodki publiczne przeszło 4,9 mld euro).

Â

rodki te sà wykorzystywane
m.in. na rzecz rozwoju gospodarstw,
wzmacniania
przedsi´biorczoÊci, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji, wsparcia jakoÊci produkcji oraz
ochrony ekosystemów i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Priorytetem PROW
2014-2020 jest poprawa konkurencyjnoÊci sektora rolnego z jednoczesnym uwzgl´dnieniem celów
Êrodowiskowo-klimatycznych. Program wspiera, przede wszystkim,
dalszà restrukturyzacj´ i modernizacj´ gospodarstw rolnych oraz
rozwój przetwórstwa rolno-spo˝ywczego. Realizacja zaplanowanych
w tym zakresie działaƒ, pozwala
rolnikom i przedsi´biorcom na
podj´cie coraz wi´kszych wyzwaƒ
konkurencyjnych na rynku europejskim i na rynkach trzecich. Wa˝nym
elementem Programu sà tak˝e
działania, wspierajàce modernizacj´ gospodarstw rodzinnych, majàce na celu popraw´ ich stabilizacji
finansowej i wzmocnienie konkurencyjnoÊci. Działania w tym zakresie zostały wdro˝one w pierwszej
kolejnoÊci.
Z punktu widzenia sytuacji gospodarstw o mniejszym potencjale
24

ekonomicznym wa˝nymi instrumentami, zapewniajàcymi przyspieszenie zmian strukturalnych sektora
rolnego sà: premie na restrukturyzacj´ małych gospodarstw rolnych
oraz płatnoÊci dla rolników przekazujàcych małe gospodarstwa.
Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjnoÊci przyczynià si´ tak˝e instrumenty
pomocy finansowej dotyczàce
transferu wiedzy i innowacji. Nowym instrumentem wspierajàcym
wdro˝enie innowacji w sektorze rolno -spo˝ywczym jest działanie
Współpraca.
W ramach poprawy organizacji
łaƒcucha dostaw ˝ywnoÊci, PROW
2014-2020 wspiera inwestycje
zwiàzane z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych oraz dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakoÊci produktów rolnych i Êrodków spo˝ywczych. Dla ułatwiania sprzeda˝y bezpoÊredniej artykułów rolnych, kontynuowane jest wsparcie na rzecz budowy i modernizacji targowisk.
Kontynuowane jest równie˝ wsparcie pozwalajàce na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych i katastrof naturalnych

oraz ochrona gospodarstw rolnych
przed tego typu zdarzeniami.
Znaczàcà rol´ we wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu
wzrastajàcego wÊród społeczeƒstwa popytu na usługi w zakresie
Êrodowiska odgrywajà płatnoÊci
na rzecz ochrony ekosystemów
i efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi: Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne, Inwestycje
w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów oraz PłatnoÊci
dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami. PłatnoÊci te wspierajà przedsi´wzi´cia z zakresu
ochrony Êrodowiska (w tym wody,
gleby, krajobrazu i klimatu) oraz
sprzyjajà zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej. Nowe działanie
Rolnictwo ekologiczne jest kontynuacjà pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanego w ramach
programu rolnoÊrodowiskowego
PROW 2007-2013. Kontynuowane sà tak˝e płatnoÊci na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW). W ramach realizacji celów Êrodowiskowych wsparcie inwestycyjne otrzymujà tak˝e gospodarstwa poło˝one
na obszarach Natura 2000
i na obszarach nara˝onych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

W celu zapewnienia zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich,
w ramach PROW 2014-2020 realizowane sà działania przyczyniajàce
si´ do rozwoju przedsi´biorczoÊci,
odnowy wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, realizowane
zarówno w ramach wyodr´bnionego instrumentu, jak równie˝ poprzez
oddolne inicjatywy w ramach instrumentu Leader. Poprzez inicjatyw´
Leader, zakłada si´ realizacj´, w ramach strategi rozwoju lokalnego
kierowanego przez społecznoÊç
(LSR), znacznie szerszej gamy przedsi´wzi´ç ni˝ było to w PROW 20072013. PROW 2014-2020 w ramach wdra˝ania LSR zapewnia
wsparcie mi´dzy innymi na operacje majàce na celu: wzmocnienie
kapitału społecznego, rozwoju
przedsi´biorczoÊci, dywersyfikacj´
êródeł dochodu, tworzenie i rozwój
inkubatorów przetwórstwa lokalnego, rozwój produktów lokalnych,
rozwój rynków zbytu, zachowanie
dziedzictwa kulturowego, rozwój
ogólnodost´pnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz rozwój infrastruktury technicznej, w tym z zakresu budowy lub modernizacji dróg
lokalnych. Lokalne grupy działania
(LGD) prowadzà aktualnie nabory
wniosków na wsparcie w ramach
wdra˝ania LSR.
Skuteczne wdro˝enie PROW
2014-2020 wymagało szeregu
działaƒ o charakterze legislacyjnym. Dotychczas ogłoszono 34
rozporzàdzenia wykonawcze do
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 20142020, dodatkowo dokonano 16
nowelizacji rozporzàdzeƒ w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

Nabory wniosków o przyznanie
pomocy sà przeprowadzane zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach
PROW 2014-2020. Zakłada si´,
˝e do koƒca II kwartału 2017 r. zostanà przeprowadzone nabory
dla wszystkich działaƒ, poddziałaƒ
i typów operacji przewidzianych
Programem. Ogółem w ramach
PROW 2014-2020 do dnia 25
wrzeÊnia 2016 r. zło˝ono
1 743 831 wniosków o przyznanie
pomocy finansowej. Zatwierdzono
do realizacji 834 280 operacji
na kwot´ prawie 10,5 mld. zł.
Zakontraktowano 17,71% bud˝etu Programu z uwzgl´dnieniem
zobowiàzaƒ z poprzednich okresów
programowania.
Zrealizowano płatnoÊci w kwocie
ponad 3 905 mln zł (6,64% bud˝etu Programu) na rzecz 826 781 beneficjentów.
Uruchomione zostały nabory
wniosków na poni˝sze instrumenty
pomocy:
1 PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami;
1 Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne;
1 Rolnictwo ekologiczne;
1 Inwestycje w rozwój obszarów
leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów;
1 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER
(Wsparcie przygotowawcze);
1 Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych
rolników);
1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych);
1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach OSN);
1 Wsparcie na inwestycje zwiàzane z rozwojem, modernizacjà i do-

stosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa (Scalanie gruntów);
1 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych);
1 Wsparcie na przyst´powanie
do systemów jakoÊci (Wsparcie dla
nowych uczestników systemów jakoÊci);
1 Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich;
1 PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (PłatnoÊci dla rolników przekazujàcych małe gospodarstwa);
1 Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów.
PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatnoÊci obejmujàcej wsparcie
z tytułu gospodarowania na obszarach górskich (obszar ONW typu
górskiego), obszarach innych ni˝
obszary górskie charakteryzujàcych
si´ znaczàcymi ograniczeniami naturalnymi (obszar ONW typu nizinnego) oraz innych obszarach charakteryzujàcych si´ szczególnymi
ograniczeniami (obszar ONW typu
ze specyficznymi utrudnieniami) został przeprowadzony w 2015 r.
W ramach kampanii 2015 zło˝ono
ponad 748 tys. wniosków. Natomiast w ramach kampanii przeprowadzonej w roku 2016 zło˝onych
zostało ponad 752 tys. wniosków.
Łàcznie ze zobowiàzaniami za lata 2007-2013 zło˝onych zostało
prawie 1 502 tys. wniosków. Wydano 737 151 decyzji o przyznaniu
płatnoÊci ONW na kwot´ ponad 1 305 mln zł. Zrealizowane zostały płatnoÊci na kwot´ ponad 1 314 mln zł dla 740 638 ró˝nych beneficjentów.
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kampanii przeprowadzonej w roku 2016 zło˝onych zostało natomiast 963 nowych wniosków. Łàcznie ze zobowiàzaniami za lata 20072013 oraz kontynuacyjnymi zło˝onych zostało 2894 wniosków. Wydano 828 decyzji o przyznaniu płatnoÊci na kwot´ ponad 853 mln zł. Zrealizowane płatnoÊci łàcznie ze zobowiàzaniami wyniosły prawie 114 mln
zł i zostały wypłacone dla 14 920
ró˝nych beneficjentów.
Ponad 752 tys. wniosków zostało zło˝onych w 2016 r. w ramach naboru o przyznanie płatnoÊci obejmujàcej wsparcie
z tytułu gospodarowania na obszarach ONW

Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatnoÊci w ramach ww.
działania został przeprowadzony
w 2015 r. W ramach kampanii 2015 zło˝ono 13 996 nowych
wniosków o przyznanie płatnoÊci
rolno -Êrodowiskowo -klimatycznej.
W ramach kampanii przeprowadzonej w roku 2016 zło˝onych zostało natomiast 11 868 nowych
wniosków. Łàcznie ze zobowiàzaniami za lata 2007-2013 oraz
kontynuacyjnymi, zło˝onych zostało 149 326 wniosków. Wydano 68 249 decyzji o przyznaniu
płatnoÊci na kwot´ prawie 2 398
mln zł. Zrealizowane zostały płatnoÊci na kwot´ ponad 789 mln zł
dla 68 486 ró˝nych beneficjentów.
Rolnictwo ekologiczne
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatnoÊci w ramach działania Rolnictwo ekologiczne został

przeprowadzony w 2015 r. W ramach kampanii 2015 zło˝ono 4 363 nowych wniosków o przyznanie płatnoÊci ekologicznej. Natomiast w ramach kampanii przeprowadzonej w roku 2016 zło˝onych zostało 3519 nowych wniosków. Łàcznie ze zobowiàzaniami
za lata 2007-2013 oraz kontynuacyjnymi zło˝onych zostało 42 554
wniosków. Wydano 21 037 decyzji
o przyznaniu płatnoÊci na kwot´
prawie 951 mln zł. Zrealizowane
zostały płatnoÊci na kwot´ prawie 339 mln zł dla 21 179 ró˝nych
beneficjentów.
Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach
działania został przeprowadzony
w 2015 r. Zło˝onych zostało 1 094
nowych wniosków o przyznanie
wsparcia na zalesienie. W ramach

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie płatnoÊci w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” został przeprowadzony
w ubiegłym roku
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Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER (Wsparcie przygotowawcze)
Nabory wniosków na podziałanie
Wsparcie przygotowawcze realizowane w ramach inicjatywy LEADER
samorzàdy wojewódzkie przeprowadziły w 2015 r. Łàcznie lokalne grupy działania zło˝yły 301 wniosków
o przyznanie pomocy na kwot´ 37 422 tys. zł.
Podpisano 299 umów na kwot´ 37 180 tys. zł. Zrealizowano płatnoÊci na kwot´ 37 123 tys. zł.
dla 299 podmiotów.
Do koƒca 2015 r. we wszystkich
województwach trwały konkursy
o wybór LSR. Łàcznie o wybór LSR
ubiegało si´ 338 LGD. SpoÊród zło˝onych LSR 300 zakładało współfinansowanie ze Êrodków EFRROW,
w tym 256 tylko ze Êrodków
EFRROW. SpoÊród zło˝onych LSR
do realizacji wybrano 322 LSR,
z czego 290 LSR zakładajàcych
współfinansowanie ze Êrodków
EFRROW, w tym 249 tylko ze Êrodków EFRROW.
Ponadto lokalne grupy działania
zło˝yły 272 wnioski w ramach poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bie˝àcych i aktywizacji na kwot´ 543 098 tys. zł.
ARiMR zrealizowała płatnoÊci
w ramach poddziałania na kwot´
prawie 177 mln zł dla 268 LGD.
Aktualnie lokalne grupy działania
przeprowadzajà nabory wniosków
w ramach realizacji poddziałania
Wsparcie na wdra˝anie operacji
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

wadzone w 2016 roku. Terminy naboru wniosków o przyznanie pomocy ustalane były odr´bnie przez poszczególne samorzàdy województw.
W ramach naboru wpłyn´ło 71
wniosków na kwot´ prawie 653,3
mln zł. Na dzieƒ 25 wrzeÊnia br. zawartych zostało 7 umów na kwot´
prawie 65 mln zł.

3590 wniosków o przyznanie pomocy na kwot´ 359 mln złotych zło˝ono w 2016 r. w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników”

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç.
Terminy ustalane sà indywidualnie
przez poszczególne LGD.
Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla
młodych rolników)
W 2015 r. przeprowadzono pierwszy
nabór wniosków o przyznanie pomocy. Łàcznie w ramach pierwszego
naboru zło˝ono 3313 wniosków
o przyznanie pomocy na kwot´ ponad 331 mln zł. W ramach kampanii przeprowadzonej w roku 2016
zło˝onych zostało natomiast 3590
wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ 359 mln. zł. Łàcznie zło˝onych zostało 6903 wniosków. Wydano 2 630 decyzji o przyznaniu
płatnoÊci na kwot´ 263 mln zł. Zrealizowane zostały płatnoÊci na kwot´ ponad 68,4 mln zł dla 855 ró˝nych beneficjentów.
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono
w 2015 r. Nabór zwiàzany był
z mo˝liwoÊcià ubiegania si´ o pomoc na operacje dotyczàce rozwoju produkcji: prosiàt, mleka krowiego i bydła mi´snego. Łàcznie zło˝ono 2471 wniosków o przyznanie
pomocy na kwot´ prawie 925 mln
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zł. W ramach kampanii przeprowadzonej w roku 2016 na wszystkie
obszary wsparcia: rozwój produkcji
prosiàt, rozwój produkcji mleka
krowiego, rozwój produkcji bydła
mi´snego, operacje zwiàzane z racjonalizacjà technologii produkcji,
wprowadzaniem innowacji, zmianà
profilu produkcji, zwi´kszeniem
skali produkcji, poprawà jakoÊci
produkcji lub zwi´kszeniem wartoÊci dodanej produktu zło˝onych zostało 30 522 wniosków na kwot´
prawie 6 048 mln zł. Łàcznie w ramach dwóch naborów zło˝onych
zostało 32 993 wniosków na kwot´ prawie 7 mld zł. Dotychczas zawarto 1175 umów o przyznaniu
płatnoÊci na kwot´ prawie 390 mln
zł. Pozostałe wnioski sà w trakcie
rozpatrywania.
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych
na obszarach OSN)
Nabór wniosków został przeprowadzony w 2016 roku. W ramach naboru wpłyn´ło 280 wniosków
na kwot´ ponad 11 270 tys. zł. Dotychczas zawartych zostało 110
umów na kwot´ ponad 4,3 mln zł.
Wsparcie na inwestycje zwiàzane z rozwojem, modernizacjà i dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa (Scalanie gruntów)
Nabory wniosków zostały przepro-

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)
Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy, skierowany wyłàcznie do przedsi´biorców prowadzàcych działalnoÊç polegajàcà
na przetwarzaniu lub wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych
przeprowadzono w grudniu 2015
roku.
W ramach naboru zło˝ono 834
wnioski na kwot´ 1 476 mln zł.
Wnioski sà w trakcie rozpatrywania. Na dzieƒ 25 wrzeÊnia br. zawarto 17 umów na kwot´ ponad 26 mln zł.
W dniach 29 wrzeÊnia – 28 paêdziernika 2016 r. prowadzony jest
nabór wniosków na rozpocz´cie
działalnoÊci gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych skierowany do rolników, domowników bàdê mał˝onków rolników podlegajàcych ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym
zakresie. Pełna informacja na temat tego działania dost´pna
b´dzie po zakoƒczeniu naboru
wniosków.
Wsparcie na przyst´powanie do systemów
jakoÊci (Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakoÊci)
W ramach ww. poddziałania został
uruchomiony nabór wniosków
o przyznanie pomocy na przełomie 2015/2016 r. Zło˝onych zostało 1186 wniosków. Wydanych
zostało 739 decyzji o przyznaniu
pomocy na kwot´ ponad 32 mln zł.
Łàcznie ze zobowiàzaniami za la27
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W ramach naborów na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” przeprowadzonych w 2015 r.
i 2016 r. zło˝ono 32 993 wnioski

ta 2007-2013 zrealizowano płatnoÊci dla 5505 beneficjentów
na kwot´ prawie 6,7 mln zł.
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Na przełomie 2015/2016 roku
przeprowadzone zostały nabory
na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Terminy
naboru wniosków o przyznanie pomocy ustalane były odr´bnie przez
poszczególne samorzàdy województw. Łàcznie zło˝ono 4537
wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ prawie 5 347 mln zł, co
kilkakrotnie przekracza dost´pnà
alokacj´. Zawartych zostało
ju˝ 1701 umów na kwot´ ponad 1914 mln zł.
PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych
si´ do systemu dla małych gospodarstw, którzy
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi (PłatnoÊci dla rolników przekazujàcych małe gospodarstwa)
Nabór w ramach powy˝szego poddziałania trwał do dnia 11 paêdziernika br. Do dnia 25 wrzeÊnia
br. zło˝onych zostało 59 wniosków.
Pełna informacja dla zainteresowanych tym działaniem dost´pna b´dzie ju˝ wkrótce.
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Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów
We wrzeÊniu ARiMR uruchomiła
nabór wniosków o przyznanie pomocy na ww. działanie finansowane z PROW 2014-2020. Wnioski
o przyznanie takiego wsparcia b´dzie mo˝na składaç od 30 wrzeÊnia
do 28 listopada 2016 r. w Oddzia-

kiet 28 zmian opisywanych w Biuletynie Informacyjnym 4/2016 został
w dniu 27 kwietnia br. zatwierdzony
przez Komisj´ Europejskà. Nadal
trwajà prace nad drugim pakietem
zmian PROW 2014-2020, o którym informowaliÊmy w Biuletynie
Informacyjnym 7-8/2016 r. Szczególnie istotnà kwestià, w ramach
drugiego pakietu, b´dzie wprowadzenie zmian dotyczàcych wsparcia
gospodarstw w strefach obj´tych
restrykcjami w zwiàzku z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ.
Sprawne wdra˝anie instrumentów
pomocy współfinansowanych z bud˝etu Unii Europejskiej wymaga
bie˝àcej oceny oraz elastycznego
podejÊcia w zakresie niezb´dnych
zmian. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na podstawie funkcjonujàcego systemu monitorowania i sprawozdawczoÊci, jak te˝
oceny sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarach wiejskich, reaguje na pojawiajàce si´ potrzeby
zmian programu. Nale˝y zatem
oczekiwaç, i˝ program b´dzie pod-

Na przełomie 2015/2016 r. przeprowadzono nabory na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

łach Regionalnych ARiMR, a pełna informacja dla zainteresowanych tym działaniem dost´pna
b´dzie po zakoƒczeniu naboru
wniosków.
Ponadto Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi informuje, i˝ pa-

legał dalszym modyfikacjom w granicach ram prawnych, o czym
MRiRW b´dzie informowaç na
bie˝àco.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Ziemia lepiej chroniona
Pierwsze spostrze˝enia na temat funkcjonowania ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego
30 kwietnia 2016 r. weszła w ˝ycie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r.o wstrzymaniu sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(poz. 585). Wprowadzone do porzàdku prawnego zmiany
przede wszystkim miały na celu przeciwdziałanie spekulacjom
gruntami rolnymi oraz wzmocnienie pozycji gospodarstw rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stanowià podstaw´ ustroju rolnego paƒstwa.

Z

pro wadzo ne go
przez
Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi sta łe go
monitoringu realizacji ustawy wynika, ˝e zało˝enia jakie przyÊwiecały jej uchwaleniu sà stopniowo
wykonywane.
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na ustaw´ z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rol ne go (Dz. U. z 2012 r.
poz. 803, z póên. zm.) regulujàcà
obrót prywatny, czyli nabycie mi´dzy rolnikami, innymi osobami fizycz ny mi i oso ba mi praw ny mi
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

w drodze umowy np. sprzeda˝y,
zamiany ale te˝ darowizny czy do˝ywocia.
Podstawowà zasadà ustanowionà w obrocie prywatnym jest nabywa nie nie ru cho mo Êci rolnych
przez rol ni ków in dy wi du al nych.
Wyjàtek stanowià osoby bliskie
zbywcy (zst´pni, wst´pni, rodzeƒstwo, dzieci rodzeƒstwa, mał˝onek, oso ba przy spo sabia jà ca
i przysposobiona). Oznacza to, ˝e
mo˝liwe jest przeniesienie własnoÊci nie ru cho mo Êci rol nej np.
na rzecz dzieci w drodze umowy

darowizny czy umowy do˝ywocia.
Dalszy wyjàtek stanowià jednostki
samorzàdu terytorialnego, Skarb
Paƒstwa, koÊcielne osoby prawne
i osoby prawne zwiàzków wyznaniowych oraz parki narodowe,
w przypadku zakupu nieruchomoÊci rol nych na ce le zwià za ne
z ochronà przyrody. Za zgodà Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych, wyra˝onà w drodze decyzji
administracyjnej, od której odwołanie przysługuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nieruchomoÊci rolne b´dà mogły nabyç
tak˝e inne podmioty, dajàce gwaran cj´ na le ˝yte go pro wa dze nia
działalnoÊci rolniczej, jeÊli jednoczeÊnie w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji
gruntów rolnych. Zgod´ na nabycie nieruchomoÊci rolnej b´dzie
mogła uzyskaç równie˝ osoba fizyczna, zamierzajàca utworzyç gospodarstwo rodzinne, o ile posia29

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

da kwalifikacje rolnicze, daje r´kojmi´ nale˝ytego prowadzenia
działalnoÊci rolniczej i co wa˝ne,
zobowià˝e si´ do zamieszkiwania
w okresie 5 lat od dnia nabycia
nieruchomoÊci na terenie gminy,
na obszarze której poło˝ona jest
jedna z nieruchomoÊci rolnych,
która wejdzie w skład tworzonego go spo dar stwa ro dzin ne go.
W przypadku niewyra˝enia zgody

funkcjonuje i odbywa si´ głównie
mi´dzy rolnikami. Mo˝na zaobserwowaç pewien spadek liczby transakcji, był on jednak spodziewany.
Po pierwsze, zatrzymana została
mo˝liwoÊç kupna nieruchomoÊci
rolnych przez podmioty, których zasadnicza aktywnoÊç ˝yciowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktowały jako form´ lokaty kapitału. Po dru-

Po wejÊciu w ˝ycie ustawy „o wstrzymaniu sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw” obrót nieruchomoÊciami rolnymi odbywa si´ głównie mi´dzy rolnikami

na nabycie nieruchomoÊci, Agencja, na wniosek zbywcy, jest obowiàzana do nabycia tej nieruchomoÊci za zapłatà ceny rynkowej.
NieruchomoÊci rolne mogà byç
nabywane tak˝e w drodze dziedzi cze nia, przy czym w przypad ku spad ko bra nia na pod stawie testamentu Agencja ma
prawo nabycia odziedziczonej nieruchomoÊci, je˝eli spadkobiercà
testamentowym b´dzie osoba nieb´ dà ca oso bà bli skà spad ko dawcy albo nie spełniajàca kryteriów rolnika indywidualnego.
Nie potwierdziły si´ obawy przeciwników przyj´tych rozwiàzaƒ
prawnych, ˝e ustawa całkowicie
„zamrozi” handel ziemià rolnà.
Obrót nieruchomoÊciami rolnymi
30

gie, w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym wejÊcie w ˝ycie nowej regulacji obserwowano zwi´kszonà liczb´ transakcji. Oczywistym zatem jest, ˝e konsekwencjà
tego jest zmniejszona poda˝ ofert
sprzeda˝y gruntów rolnych.
Nie sprawdziły si´ tak˝e wàtpliwoÊci sceptyków przyj´tych rozwiàzaƒ prawnych, ˝e ustawa daje
„wszech wła dz´” Agen cji Nie ru cho mo Êci Rol nych. W okre sie
od poczàtku działania ustawy – tj.
od dnia 30 kwietnia do dnia 31
sierpnia 2016 r. do Agencji wpłyn´ły 2483 wnioski dotyczàce przeniesienia własnoÊci nieruchomoÊci
rolnych. Wydano łàcznie 895 decyzji administracyjnych dotyczàcych wyra˝enia zgody na nabycie

nieruchomoÊci rolnych (na łàcznà
po wierzch ni´ ok. 2000 ha),
w tym 811 decyzji pozytywnych
(na łàcznà powierzchni´ 1839
ha), 4 decyzje negatywne (na łàcznà powierzchni´ 2,93 ha), 80 decyzji o umorzeniu post´powania
(na łàcznà powierzchni´ ok. 158
ha). Z tego zestawienia wynika
jednoznacznie, ˝e jedynie w niewielkiej cz´Êci wydawane sà decyzje odmowne i dotyczy to sytuacji,
kiedy nie zostały spełnione okreÊlone wczeÊniej przesłanki uzyskania takiej zgody. Najwi´cej wniosków dotyczyło: woj. lubelskiego
(414 szt.), woj. mazowieckiego
(364 szt.) woj. łódzkiego (199 szt.)
i woj. wielkopolskiego (177 szt.).
Najmniej wniosków zostało zło˝onych w woj. lubuskim (45 szt.)
i woj. opolskim (58 szt.) Najwi´cej
decyzji wydano dla woj. lubelskiego (226 szt.) i woj. mazowieckiego
(165 szt.). Najmniej dla woj. lubuskiego i małopolskiego (po 8 szt.),
woj. dolnoÊlàskiego (10 szt.) i woj.
wielkopolskiego (13 szt.).
Dobrze w praktyce funkcjonujà
przepisy słu˝àce zagwarantowaniu
terenów niezb´dnych pod inwestycje np. budownictwo mieszkaniowe. Przepisy ustawy o kształtowa¬niu ustroju rolnego nie majà
bo wiem za sto so wa nia do tych
gruntów rolnych, które w dniu
30 kwietnia 2016 r. na mocy
ostatecznych decyzji o warunkach
za bu do wy i za gospoda ro wa nia
terenu przeznaczone sà na cele inne ni˝ rolne, jak równie˝ do nieruchomoÊci, które w tej dacie nie
przekraczajà powierzchni 0,5 ha
i sà zaj´te pod budynki mieszkalne
oraz budynki, budowle i urzàdzenia niewykorzystywane do pro dukcji rolniczej, wraz z gruntami
do nich przyległymi umo˝liwiajàcymi ich właÊciwe wykorzystanie
oraz za j´ ty mi na urzà dze nie
ogród ka przy do mo we go (tzw.
siedliska).
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

Sà to jednak rozwiàzania doraêne. Na pierwszy plan wyłania si´
bowiem zagadnienie planowania
przestrzennego, za co odpowiedzialne sà gminy. PodkreÊlenia wymaga, ˝e ustawa o kształtowaniu
ustroju rolnego nie ma zastosowania do nieruchomoÊci, które
w planach sà przeznaczone na cele inne ni˝ rolne. Niestety stopieƒ
pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
gmin obejmuje zaledwie ok. 30%
powierzchni kraju. Z problemem
tym borykajà si´ zarówno gminy
wiejskie jak i miejskie. Brak planów i istniejàca w zwiàzku z tym
daleko idàca swoboda gmin, naruszajà wolnoÊci i prawa obywateli. Celem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z innymi
re sor ta mi, jest wspar cie gmin,
zwłaszcza z terenów typowo rolniczych, w realizacji ich obowiàzku
ustawowego w postaci uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uporzàdkowanie przestrzeni wiejskiej,
gdzie coraz wyraêniej uwidacznia
si´ problem chaotycznej zabudowy
i „dzikiej” urbanizacji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, we współpracy z Agencjà
NieruchomoÊci Rolnych, prowadzi
stały monitoring realizacji ustawy.
Jego efektem było podj´cie prac
legislacyjnych, zakoƒczone niedawnym wejÊciem w ˝ycie ustawy
z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ksi´gach wieczy stych i hi po te ce (Dz. U.
poz. 1159). Ustawa ta uchyliła
ust. 2a w art. 68 ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece tak
aby suma hipoteki na nieruchomoÊci rolnej kształtowana była
przez strony umowy przy jej ustalaniu. W ten sposób uwzgl´dniono
zgłaszane przez organizacje społeczne, w tym rolnicze, a tak˝e
obywateli informacje, ˝e banki odBIULETYN INFORMACYJNY 10/2016

mawiajà udzielania kredytów tłumaczàc, i˝ ograniczenie sumy hipoteki do wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci rolnych powoduje, ˝e
nie mogà nale˝ycie zabezpieczyç
swoich wierzy tel no Êci z ty tu łu
udzielanych kredytów.
Na stronie internetowej Agencji
została zamieszczona szeroka informacja o ustawie przedstawiona w formie pytaƒ i odpowiedzi.
Podobne informacje znajdujà si´

lub kupnem gruntów rolnych. Dodatkowo Prezes Agencji powo¬łał
gru p´ ro bo czà skła da jà cà si´
z pracowni¬ków Agencji, którzy
za poÊrednictwem tej strony internetowej, na bie˝àco odpowiadajà
na pytania zadawane przez rolników lub innych zainteresowanych.
Po dob ny ser wis funk cjo nu je
na stronach Ministerstwa (dost´pny jest w zakładce pn. „Ustawa
o ziemi – pytania i odpowiedzi”).

Dobrze w praktyce funkcjonujà przepisy słu˝àce zagwarantowaniu terenów niezb´dnych pod inwestycje np.
budownictwo mieszkaniowe

na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Agencja utworzyła ponadto portal internetowy,
pre zen tu jà cy w spo sób ła twy
i przejrzysty nowe zasady obrotu
gruntami rolnymi, w tym informacje dotyczàce realizacji ustawy
o kształ to wa niu ustro ju rol ne go. 15 czerwca br. Prezes Agencji
NieruchomoÊci Rolnych zaprezentował serwis internetowy poÊwi´cony nowym przepisom regulujàcym obrót nieruchomoÊciami rolnymi, który dost´pny jest pod adre sem: www.go spo dar stwo pol ska.pl. Portal ten w przyst´pnej
formie prezentuje zapisy nowej
ustawy. Odbiorcami majà byç nie
tylko sami rolnicy, ale wszystkie
osoby zainteresowane sprzeda˝à

RównoczeÊnie pracownicy Ministerstwa odpowiadajà na pytania
za da wa ne te le¬fo nicz nie przez
wszystkie zainteresowane osoby.
Pod su mo wu jàc, obo wià zu jà ca
w obec nym brzmie niu usta wa
o kształtowaniu ustroju rolnego
ma wartoÊç nie do przecenienia.
Pol ska zie mia, któ ra sta no wi
warsztat pracy rolników i jako najwa˝niejszy Êrodek produkcji ˝ywno Êci re ali zu je fun da men tal ne
prawa do wy˝ywienia całego społe¬czeƒstwa doczekała si´ prawnej
ochrony.

Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: fotolia
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Pomoc dla biogazowni
rolniczych uruchomiona

R

ozwój biogazowni rolniczych, b´dà poddawane presji rynkowej systemu wsparcia do specyfiki poa tak˝e wiele innych zadaƒ, wynikajàcej z nadwy˝ki poda˝y szczególnych technologii oraz jego
które majà na celu powszech- nad popytem, co powinno spowo- zró˝nicowania w zale˝noÊci od zane wykorzystanie odnawialnych êró- dowaç wzrost ich wartoÊci, a tym sa- kresu innego rodzaju osiàganych kodeł energii na obszarach wiejskich mym poprawiç sytuacj´ finansowà rzyÊci ni˝ jedynie produkcja energii.
zostało uj´te w Planie działania Mini- obecnie funkcjonujàcych biogazow- W efekcie stworzone zostały warunki
dla dynamicznego rozwoju dwóch
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ni rolniczych.
Podj´cie zdecydowanych działaƒ technologii, tj.: współspalania biona lata 2015-2019. Realizujàc zadania wynikajàce z tego dokumentu, w tym kierunku było spowodowane masy z paliwami kopalnymi oraz
od 2015 r. dokonano kilku istotnych pogarszajàcà si´ ciàgle sytuacjà fi- energetyki wiatrowej, co doprowazmian w przepisach ustawy z dnia 20 nansowà wielu podmiotów z bran˝y dziło do systematycznego od 2012 r.
lutego 2015 r. o odnawialnych êró- rolno-spo˝ywczej oraz ogłaszaniem zwi´kszania si´ nadpoda˝y Êwiadłach energii (Dz. U. z 2015 r. przez niektóre z tych podmiotów dectw pochodzenia na rynku i spadpoz. 478, 2365, z 2016 r. upadłoÊci biogazowi rolniczych. Na- ku ich wartoÊci.
Przepisy zmieniajàce zasady
poz. 925), które regulujà system le˝y podkreÊliç, ˝e na tak trudnà sywsparcia dla energetyki odnawial- tuacj´ wytwórców energii elektrycz- wsparcia dla biogazowi rolniczych
nej. Zmiany te zostały wprowadzone nej z odnawianych êródeł energii zło- weszły w ˝ycie 1 lipca 2016 r. Pierwsze transakcje sprzeda˝y
ustawà z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie usta- Zestawienie nadwy˝ki udziału energii elektrycznej z odnawialnych Êwiadectw pochodzenia
w ramach nowego instruwy o odnawialnych êróêródeł energii wynikajàcej z wydanych Êwiadectw pochodzenia
w
stosunku
do
wymaganego
udziału
tej
energii
mentu wsparcia dedykodłach energii oraz niektówanego dla biogazowni
rych innych ustaw (Dz.
rolniczych, odbyły si´
U poz. 925). Stanowià
na Towarowej Giełdzie
one pomoc dla funkcjoEnergii, na poczàtku
nujàcych biogazowni rolwrzeÊnia.
niczych oraz zach´t´
Z notowaƒ cen transdo budowy nowych instaakcji giełdowych wynika,
lacji. Jednym z głównych
˝e wprowadzone zmiany
rozwiàzaƒ, jakie zostało
przyniosły ju˝ pierwsze
wprowadzone, jest wypozytywne skutki. Poziom
dzielenie obowiàzku uzycen Êwiadectw pochoskania Êwiadectw pochodzenia
uzyskiwanych
dzenia wydawanych dla
energii elektrycznej wy- èródło: Obliczenia MRiRW na podstawie danych Urz´du RegulacjiEnergetyki, * dane za lata przez wytwórców biogazu
rolniczego zwi´kszył si´
twarzanej z biogazu rolni- 2015-2016 szacunkowe
z ostatnio notowanego
czego lub Êwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego ˝yło si´ wiele czynników, w tym m.in. poziomu 35 zł/MW do poziomu pona poziomie 0,65% z mo˝liwoÊcià decyzje o utrzymaniu w latach 2010- nad 280 zł/MWh, czyli wzrósł
jego zmiany w rozporzàdzeniu przez 2012 stałego celu dla energetyki od- oÊmiokrotnie.
Niezale˝nie od działajàcego ju˝
Ministra Energii. To rozwiàzanie nawialnej na poziomie 10,4% pomipowoduje, ˝e Êwiadectwa pochodze- mo dynamicznie rozwijajàcego si´ instrumentu Êwiadectw pochodzenia wydawane dla biogazowni wówczas rynku. Kolejnym czynnikiem nia, w Ministerstwie Energii trwajà
rolniczych za energi´ elektrycznà utrudniajàcym rozwój biogazowni prace nad uruchomieniem nowego
wytworzonà po 1 lipca 2016 r., nie rolniczych był brak dostosowania systemu wsparcia (aukcji), który
32
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stopniowo ma zast´powaç istniejàcy czego wpisano 92 instalacje, nale˝à- tylko przynieÊç zakładane korzyÊci
system Êwiadectw pochodzenia. ce do 82 podmiotów. Roczna dekla- zwiàzane z ochronà Êrodowiska, ale
W ramach tego systemu równie˝ rowana wydajnoÊç produkcji bioga- równie˝ przyczyniç si´ do zwi´kszenia
przewidziano preferencje dla bioga- zu wszystkich wpisanych do rejestru bezpieczeƒstwa energetycznego kraju
biogazowni rolniczych wynosi 383,5 oraz stanowiç impuls do rozwoju nozowi rolniczych.
W latach 2016-2018 przy okreÊla- mln m3, natomiast ich moc zainstalo- woczesnych technologii w całym sekniu poziomu ceny referencyjnej, któ- wana elektryczna 100,28 MW. Mo˝- torze rolno-spo˝ywczym. Z danych
ra jest wyznacznikiem maksymalne- liwoÊç uzyskania Êwiadectwa pocho- ARR wynika, ˝e w 2015 r. funkcjonogo poziomu pomocy publicznej, Mi- dzenia biogazu, które jest traktowa- wało w Polsce 78 biogazowni rolninister Energii został zobowiàzany ne na równi ze Êwiadectwem pocho- czych o łàcznej mocy zainstalowado okreÊlenia tej ceny na poziomie dzenia energii elektrycznej wydanym nej 83,9 MW, co pokazuje, ˝e od ponie ni˝szym ni˝ 550 zł/MW. Dodat- dla biogazowni rolniczej, mo˝e sta- czàtku 2016 r. iloÊç biogazowni rolnikowo dla biogazowni rolniczych b´- nowiç istotnà zach´t´ do rozwoju te- czych wzrosła o 14 instalacji, a ich
łàczna moc zainstalowana elektryczdà organizowane oddzielne aukcje go kierunku produkcji.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e od- na zwi´kszyła si´ o 16 MW.
w ramach wydzielonego tzw. koszyka
W 2015 r. z biogazu rolniczego
technologicznego. Pierwsze aukcje miennie od Êwiadectw pochodzenia
próbne zostały zaplanowane jeszcze energii elektrycznej, Êwiadectwa po- wyprodukowano 429,4 GWh enerna 2016 r. i w pierwszej kolejnoÊci chodzenia biogazu rolniczego b´dà gii elektrycznej oraz około 4454
zostały dedykowane dla istniejàcych mogły byç przyznawane ka˝dej no- GWh ciepła, które wykorzystane zowytwórców biogazu rolniczego. wej instalacji (do 2035 r.), pod wa- stało głównie dla potrzeb ró˝nych
W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e runkiem zwrócenia si´ potencjalne- procesów technologicznych. W ub.r.
biogazownie rolnicze zaze wsparcia w postaci
Główne surowce wykorzystywane
gospodarowały łàcznie
Êwiadectw pochodzenia
do produkcji biogazu rolniczego w tonach
około 2,5 mln ton ró˝neco do zasady b´dà mogli
go rodzaju surowców poskorzystaç jedynie ci wychodzenia rolniczego,
twórcy, którzy przed 1 lipGnojowica
598 807
w tym 82% stanowiły proca 2016 r. po raz pierwPozostałoÊci z owoców
494 089
i warzyw
dukty uboczne z rolnictwa
szy rozpocz´li wytwarzai pozostałoÊci z przetwórnie energii elektrycznej.
Wywar pogorzelniany
439 580
stwa rolno-spo˝ywczego.
Dla tych wytwórców przeKiszonka z kukurydzy
416 322
Najwi´cej przetworzono
widziano równie˝ mo˝liodchodów
zwierz´woÊç przejÊcia z systemu
Wysłodki buraczane
189 016
cych – około 600 tys.
Êwiadectw pochodzenia
ton – co stanowiło 24%
do systemu aukcyjnego.
Pozostałe
347 471
łàcznej iloÊci wykorzystaPonadto przepisy ustawy
nych substratów. W wynio odnawialnych êródłach èródło: Agencja Rynku Rolnego
ku wytwarzania biogazu
energii dajà mo˝liwoÊç
ubiegania si´ przez wytwórców bio- go inwestora do Prezesa Urz´du Re- rolniczego powstało ponad 2,1 mln
gazu rolniczego o Êwiadectwa po- gulacji Energetyki z wnioskiem ton produktu ubocznego tzw. prochodzenia biogazu rolniczego. Ten o zbadanie tzw. efektu zach´ty. duktu pofermentacyjnego, stanoinstrument przeznaczony jest dla tych Wniosek ten nale˝y zło˝yç przed roz- wiàcego cenny nawóz do wykorzywytwórców, którzy b´dà prowadzili pocz´ciem inwestycji w trybie okre- stania w rolnictwie. To pokazuje, ˝e
działalnoÊç gospodarczà w zakresie Êlonym w ustawie. Natomiast w przy- ten kierunek rozwoju energetyki odwytwarzania, oczyszczania i wtłacza- padku wytwórców energii elektrycz- nawialnej mo˝e nie tylko stanowiç
nia do sieci biogazu o parametrach nej, którzy rozpocz´li wytwarzanie tej stabilne êródło ró˝nego rodzaju
jakoÊciowych gazu ziemnego. Jest to energii po 1 lipca 2016 r. jedynà for- energii dla obszarów wiejskich, ale
szczególnie wa˝ne z punktu widzenia mà wsparcia przewidzianà w usta- ułatwiç spełnienie coraz bardziej rebardziej wszechstronnego wykorzy- wie, z której b´dà mogli skorzystaç, strykcyjnych norm dotyczàcych
stania biogazu rolniczego, ni˝ tylko jest system aukcyjny.
ochrony Êrodowiska.
wytwarzanie energii elektrycznej. WeW ocenie resortu rolnictwa rozwój
dług stanu na dzieƒ 29.09.2016 r. energetyki odnawialnej, w szczególDepartament Gospodarki Ziemià
do rejestru wytwórców biogazu rolni- noÊci biogazowi rolniczych, mo˝e nie
[ 22 623 18 41
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Nawet 500 tys. zł
na rozwój usług rolniczych
Od 31 paêdziernika do 29 listopada 2016 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR b´dzie mo˝na składaç wnioski o przyznanie
pomocy finansowej na Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług
rolniczych finansowane ze Êrodków PROW 2014-2020. Dokumenty mo˝na zło˝yç osobiÊcie, za poÊrednictwem upowa˝nionej
osoby lub wysłaç rejestrowanà przesyłkà pocztowà.
Kto mo˝e ubiegaç si´ o wsparcie?
O pomoc na rozwój usług rolniczych mo˝e ubiegaç si´ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, która jako
mikro lub małe przedsi´biorstwo
wykonuje działalnoÊç gospodarczà
obejmujàcà Êwiadczenie usług dla
gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:
1 01.61. Z DziałalnoÊç usługowa
wspomagajàca produkcj´ roÊlinnà;
1 01.62. Z DziałalnoÊç usługowa
wspomagajàca chów i hodowl´
zwierzàt gospodarskich;
1 01.63. Z DziałalnoÊç usługowa
nast´pujàca po zbiorach.
Wa˝ne jest równie˝, aby ubiegajàcy si´ o wsparcie posiadał numer
identyfikacyjny nadany w trybie

34

przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci
oraz był zdolny do zrealizowania
operacji i osiàgni´cia jej celu. Istotne jest równie˝, ˝e pomoc mo˝e
byç przyznana jedynie wtedy, gdy
podmiot wykonuje działalnoÊç gospodarczà w zakresie co najmniej
jednego z wymienionych wy˝ej kodów PKD przez okres co najmniej
dwóch lat poprzedzajàcych dzieƒ
zło˝enia wniosku o przyznanie
wsparcia. Do tego okresu wlicza si´
równie˝ czas, w którym prowadzenie tej działalnoÊci zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni sà beneficjenci którzy otrzymali wsparcie
na Modernizacj´ gospodarstw rolnych z PROW 2007-2013.

WysokoÊç wsparcia
Maksymalna pomoc, jakà mo˝e
otrzymaç jeden beneficjent w całym
okresie realizacji PROW 2014-2020
wynosi 500 000 zł. Wsparcie jest
udzielane w formie refundacji do
50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizacj´ inwestycji.
W całym PROW 2014-2020
na takà pomoc przewidziano 260
mln zł.
Podmioty starajàce si´ o przyznanie pomocy majà równie˝ mo˝liwoÊç korzystania z zaliczek na realizacj´ operacji. Warunkiem wypłaty
zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właÊciwego
wydatkowania zaliczek w postaci
m.in. gwarancji bankowej lub równowa˝nej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadajàcej 100%
kwoty zaliczki.
Na jakie inwestycje mo˝na otrzymaç dofinansowanie?
Pomoc mo˝na otrzymaç na:
1 zakup, tak˝e w formie leasingu
zakoƒczonego przeniesieniem prawa własnoÊci, nowych maszyn, na-
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Pomoc mo˝na b´dzie otrzymaç m.in. na zakup, tak˝e w formie leasingu zakoƒczonego przeniesieniem prawa
własnoÊci, nowych kombajnów zbo˝owych…

1 koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokoÊci kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególnoÊci kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na Êrodowisko,
wypisów i wyrysów z katastru nieruchomoÊci czy projektów technologicznych.
KolejnoÊç przysługiwania pomocy
Decydowaç o niej b´dzie suma
punktów przyznanych na podstawie
nast´pujàcych kryteriów wyboru:
1 innowacyjnoÊç operacji (2 pkt.);

1 operacje wpływajàce korzystnie
na ochron´ Êrodowiska i oszcz´dnoÊç zasobów, w tym wody i energii
(2 pkt.);
1 operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu
agrarnym (0-3 pkt.);
1 podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach PROW
na lata 2007-2013 w ramach
działania Ró˝nicowanie w kierunku
działalnoÊci nierolniczej lub działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw lub działania Wdra˝anie
Lokalnych Strategii Rozwoju, które
odpowiadajà warunkom przyznania pomocy w ramach tych działaƒ
(2 pkt.).
Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie póêniej ni˝ w terminie 90 dni liczonych
od dnia upływu terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy,
poda do publicznej wiadomoÊci
(na stronie internetowej ARiMR) informacj´ o kolejnoÊci przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łàcznie w pozostałych
województwach.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych

…oraz zakup narz´dzi lub urzàdzeƒ przeznaczonych do mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania,
wa˝enia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzeda˝y
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rz´dzi lub urzàdzeƒ do produkcji
rolnej:
· przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, piel´gnacji, ochrony, nawo˝enia i zbioru roÊlin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania,
kalibrowania, wa˝enia i pakowania
produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzeda˝y, przygotowywania pasz, rozdrabniania
i szarpania słomy i roÊlin oraz ciàgników, kombajnów zbo˝owych,
sieczkarni polowych, ładowarek samobie˝nych i przyczep rolniczych,
· aparatury pomiarowej i kontrolnej,
· sprz´tu komputerowego i oprogramowania, słu˝àcego do zarzàdzania przedsi´biorstwem lub
wspomagajàce sterowanie procesem Êwiadczenia usług;
1 wdro˝enie systemu zarzàdzania
jakoÊcià;
1 pokrycie rat zapłaconych z tytułu
wykonania umowy leasingu, nieprzekraczajàcych ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit.
a i b, je˝eli przeniesienie własnoÊci
tych rzeczy na beneficjenta nastàpi
w okresie realizacji operacji, lecz
nie póêniej ni˝ do dnia zło˝enia
wniosku o płatnoÊç koƒcowà;
1 opłaty za patenty i licencje;
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Z pierwszej r´ki
Zakoƒczył si´ nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, który trwał od 2 wrzeÊnia do 11 paêdziernika 2016 r. Z tej oferty skorzystaç mogli rolnicy uczestniczàcy w tzw. systemie dla małych gospodarstw rolnych w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich, którzy zdecydowali si´ w zamian za specjalnà rekompensat´ otrzymanà z ARiMR zakoƒczyç działalnoÊç rolniczà i przekazaç gospodarstwo innemu rolnikowi. WysokoÊç pomocy, którà mo˝na otrzymaç z Agencji, to 120 proc. rocznej stawki płatnoÊci dla małych gospodarstw z roku przystàpienia do systemu dla małych gospodarstw pomno˝one przez liczb´ lat kalendarzowych,
które pozostały do 31 grudnia 2020 r. (liczàc od roku przekazania gospodarstwa). Maksymalna roczna stawka
przyj´ta do wyliczenia płatnoÊci dla rolników przekazujàcych gospodarstwa wynosi 1,5 tys. euro. Rolnikowi przekazujàcemu gospodarstwo w 2016 r.
przysługuje wi´c suma pi´ciu stawek,
czyli maksymalnie równowartoÊç 7,5 tys.
euro. Rolnik, który otrzyma rekompensat´, nie mo˝e prowadziç działalnoÊci rolniczej przez 5 lat, liczàc od dnia przekazania gospodarstwa. W tym samym
okresie nie mo˝e byç ubezpieczony
w KRUS.

Jak co roku jesienià Agencja uruchamia
wypłat´ płatnoÊci obszarowych, w tym
ONW z PROW 2014-2020 i rolnoÊrodowiskowych z PROW 2007-2013.
Na ich realizacj´ zostanie przeznaczona kwota ok. 2,7 mld zł. Pieniàdze te
b´dà przekazywane na konta rolników
od 17 paêdziernika.

Do 28 paêdziernika 2016 r. ARiMR przyjmuje wnioski na Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi i ich rozwój. O dotacj´
na stworzenie małej przetwórni, w której
mo˝na produkowaç ˝ywnoÊç m.in.
na bazie plonów i produktów uzyskiwanych we własnym gospodarstwie, mogà ubiegaç si´ rolnicy oraz ich domownicy bàdê mał˝onkowie podlegajàcy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Pomoc jest
przyznawana w formie refundacji do 50 proc. kosztów poniesionych na realizacj´ inwestycji, czyli m. in.: na budow´ lub modernizacj´ budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalnoÊci przetwórczej, na zakup maszyn
lub urzàdzeƒ do przetwarzania i magazynowania itp. Maksymalna kwota, którà mo˝na uzyskaç na realizacj´ tego celu wynosi 300 tys. zł (dla jednego beneficjenta w ramach PROW 2014-2020). Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest podj´cie działalnoÊci gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, takich jak:
mleko, mi´so, owoce i warzywa, zbo˝a, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie oraz roÊliny oleiste i wysokobiałkowe.
Jednak z zarejestrowaniem i rozpocz´ciem działalnoÊci gospodarczej, a tym samym rezygnacjà z ubezpieczenia
w KRUS, nale˝y wstrzymaç si´ do czasu podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu dotacji.
36
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Rolnicy z terenów zagro˝onych wyst´powaniem ASF posiadajàcy niezarejestrowanà trzod´ chlewnà mieli czas do 5
paêdziernika 2016 r., by w biurze powiatowym ARiMR dokonaç zgłoszenia Êwiƒ do rejestru i uzyskaç numer siedziby stada oraz numer producenta. JeÊli zgłosili si´ we wskazanym terminie, mieli szans´ uniknàç konsekwencji
finansowych za wczeÊniejsze niedopełnienie obowiàzków posiadacza zwierzàt. Po 5 paêdziernika br. prowadzone
b´dà bowiem intensywne kontrole gospodarstw. Ujawnienie w ich wyniku posiadania Êwiƒ bez dopełnienia obowiàzku ich zgłoszenia skutkowaç b´dzie nało˝eniem kary finansowej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia
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28 listopada 2016 r. upływa z kolei czas na zło˝enie wniosku o pomoc na Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Wsparcie adresowane jest do grup producentów rolnych powstałych nie wczeÊniej ni˝ 1
stycznia 2014 r., w skład których wchodzà wyłàcznie osoby fizyczne. Grupa mo˝e liczyç na pomoc finansowà
w wysokoÊci maksymalnie 100 tys. euro rocznie przez 5 lat. Aby jà otrzymaç, trzeba spełniç kilka warunków.
Po pierwsze, grupa producentów musi zostaç formalnie uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Po drugie, powinna łàczyç producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy wczeÊniej nie
byli członkami ˝adnej innej grupy utworzonej ze wzgl´du na ten sam produkt i uzyskujàcej wsparcie ze Êrodków
unijnych po 1 maja 2004 r. Grupa musi działaç jako mikro-, małe lub Êrednie przedsi´biorstwo, zatrudniaç maksymalnie 250 pracowników, a jej roczny obrót nie mo˝e przekraczaç 50 mln euro. Ubiegajàc si´ o pomoc grupa deklaruje realizacj´ biznesplanu w trakcie 5-letniego okresu wsparcia. Mo˝liwoÊç uzyskania dotacji nie obejmuje grup producentów, które zajmujà si´ hodowlà drobiu i produkcjà wyrobów z mi´sa drobiowego oraz jego
podrobów, a tak˝e grup działajàcych na rynku owoców i warzyw.
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Po˝yczka dla producentów
mleka, Êwiƒ, owoców i warzyw
Od 28 wrzeÊnia 2016 r. do 15 paêdziernika 2016 r. producenci
mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw mogli zło˝yç wniosek o udzielenie po˝yczki na sfinansowanie niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych
od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w zwiàzku z prowadzeniem produkcji mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw.

W

niosek nale˝ało zło˝yç
w Biurze Powiatowym
ARiMR właÊciwym ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedzib´ producenta wraz z:
1 kopiami decyzji lub zaÊwiadczeƒ
potwierdzajàcych powstanie nieuregulowanych nale˝noÊci w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r.
do 30 kwietnia 2016 r.;
1 aktualnymi zaÊwiadczeniami
o stanie nale˝noÊci (wystawionymi
nie wczeÊniej ni˝ 30 dni przed datà
zło˝enia wniosku o po˝yczk´);
1 oÊwiadczeniem o uzyskaniu
przychodów niewystarczajàcych
na sfinansowanie nieuregulowanych nale˝noÊci na formularzu
okreÊlonym w załàczniku do wniosku o po˝yczk´;
1 kopiami rachunków lub faktur
VAT potwierdzajàcymi uzyskiwanie
obni˝onych przychodów z powodu
spadku cen sprzeda˝y mleka,
Êwiƒ lub owoców i warzyw (po jednym rachunku lub fakturze VAT
z dnia 07.07.2014 r. oraz z dnia
30.04.2016 r., a jeÊli nie były wówczas wystawiane, to pierwsze rachunki lub faktury VAT wysta38

wione po tych dniach w tym samym
roku – odpowiednio w 2014 r.
i 2016 r.);
1 w przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje w zwiàzku mał˝eƒskim
i pomi´dzy mał˝onkami istnieje
rozdzielnoÊç majàtkowa – dokumentem potwierdzajàcym ten fakt,
tj. wyrokiem sàdu lub umowà
o ustanowieniu rozdzielnoÊci ma-

jàtkowej zawartej w formie aktu notarialnego;
1 w przypadku, gdy wnioskodawc´ reprezentuje pełnomocnik – pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wnioskodawcy.
Wzór wniosku o udzielenie nieoprocentowanej po˝yczki dla producenta mleka, Êwiƒ lub owoców
i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publicznoprawnym dost´pny był na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl).
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: ©Pantherstock/ Photogenica

Do 15 paêdziernika br. ARiMR przyjmowała od producentów mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw wnioski o udzielenie
po˝yczki na sfinansowanie nieuregulowanych nale˝noÊci bud˝etowych o charakterze publicznoprawnym
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Tu dowiesz si´, jakà pomoc oferuje ARiMR

1

wrzeÊnia w ka˝dym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocz´ły działalnoÊç Punkty Informacyjne ARiMR.
– Naszym zadaniem jest słu˝enie
rolnikom, mieszkaƒcom wsi i przedsi´biorcom z terenów wiejskich, którym nale˝y si´ od nas rzetelna informacja, ˝yczliwa pomoc i kompetentna obsługa spraw – mówi prezes
ARiMR Daniel Obajtek.
Podstawowym zadaniem Punktów
Informacyjnych ARiMR b´dzie udzielanie pełnej i rzetelnej informacji
o instrumentach wsparcia oferowanych przez Agencj´, m.in. takich jak:
płatnoÊci bezpoÊrednie, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze” na lata 20142020, pomoc krajowa i inne.
– By móc skorzystaç z pewnych
programów wsparcia, rolnik musi
mieç nawet kilka miesi´cy na przygotowanie kompletnej dokumentacji. W punkcie dowie si´, kiedy planowany jest nabór wniosków na interesujàce go działanie, wymaganiach, jakie wnioskodawcy stawiajà

Od 1 wrzeÊnia si´ w ka˝dym Biurze Powiatowym i Oddziale Regionalnym ARiMR znajdujà si´ Punkty Informacyjne.
Sà one jednolicie oznakowane i łatwo dost´pne dla beneficjentów

przepisy prawa oraz wysokoÊci dofinansowania – wyjaÊnia prezes
Agencji. Dodaje, ˝e im wi´ksza wiedza beneficjentów, tym bardziej
efektywne wydawanie przez nich
otrzymanych pieni´dzy.
W ka˝dym Biurze Powiatowym
i Oddziale Regionalnym Punkty Informacyjne ARiMR sà jednolicie
oznakowane i łatwo dost´pne dla
beneficjentów. Sà one otwarte w godzinach urz´dowania Agencji.
Do kontaktu bezpoÊredniego z osobami odwiedzajàcymi te punkty została wyznaczona i przeszkolona ka-

dra pracowników posiadajàca szerokà wiedz´ i doÊwiadczenie na temat wdra˝anych programów.
Dzi´ki punktom, ARiMR chce nie
tylko poszerzaç informacje o oferowanych przez nià programach wsparcia, ale równie˝ zwi´kszyç zainteresowanie udzielanà przez nià pomocà finansowà tak, by skorzystało z niej jak
najwi´cej rolników, mieszkaƒców wsi
i przedsi´biorców rolnych.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: archiwum ARiMR

Agencja odpowiada
Samorzàdy województw rozpoczynajà przyjmowanie wniosków na wsparcie inwestycji
„Gospodarka wodno-Êciekowa”
w ramach PROW na lata 20142020. Przedstawiamy odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce tego naboru.
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Kto mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie pomocy?
1 Gmina;
1 Spółka, w której jedynymi udziałowcami sà jednostki samorzàdu
terytorialnego;
1 Zwiàzek mi´dzygminny.
W jakim zakresie mo˝na apliko-

waç o dofinansowanie?
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy
lub wyposa˝enia obiektów budowlanych słu˝àcych do zaopatrzenia
w wod´ lub odprowadzania i oczyszczania Êcieków oraz na zakup i monta˝ urzàdzeƒ oraz instalacji kanaliza39
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Ruszyły Punkty Informacyjne
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riałów słu˝àcych realizacji operacji;
cyjnych lub wodociàgowych.
Jakie koszty mo˝na uznaç 1 zakupu usług słu˝àcych realizacji operacji;
za kwalifikowalne?
Do kosztów kwalifikowalnych za- 1 podatku od towarów i usług
(VAT), o którym mowa w art. 69
licza si´ koszty:
1 ogólne, o których mowa ust. 3 lit. c rozporzàdzenia
w art. 45 ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr 1303/2013
Parlamentu Europejskiego i Rady – które sà uzasadnione zakresem
(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grud- operacji oraz niezb´dne do osiània 2013 r. w sprawie wsparcia roz- gni´cia jej celu.
woju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylajàcego rozporzàdzenie
Rady
(WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013,
str. 487 i 865, z póên. zm.),
zwane dalej „kosztami ogólnymi”;
1 budowy, przebudowy lub
wyposa˝enia obiektów budowlanych słu˝àcych do za- Samorzàdy województw rozpoczynajà przyjmowanie wniosków na
opatrzenia w wod´ lub od- inwestycji „Gospodarka wodno-Êciekowa” w ramach PROW 2014-2020
prowadzania Êcieków:
· oczyszczalni Êcieków,
Czy wniosek o dofinansowanie
· uj´ç wody i stacji uzdatniania
uzyska maksymalnà iloÊç punkwody,
tów (5 pkt) za kryterium, je˝eli
· systemów kanalizacji zbiorczej
operacja jest planowana na obdla Êcieków komunalnych,
szarze gminy, na którym jedno· przydomowych oczyszczalni Êcielita cz´Êç wód powierzchnioków,
wych (JCWP) jest zagro˝ona nie· zbiorowych systemów zaopatrzeosiàgni´ciem celów Êrodowiskonia w wod´,
wych?
· instalacji do osadów ÊciekoZgodnie z § 11 ust. 4 pkt 3 rozwych;
porzàdzenia Ministra Rolnictwa
1 zakupu nowych urzàdzeƒ i mate- i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016

r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Gospodarka wodno-Êciekowa w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji zwiàzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowà wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji
w energi´ odnawialnà i w oszcz´dzanie energii” obj´tego
PROW 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1182), je˝eli operacja
jest planowana na obszarze
gminy, na którym JCWP jest
zagro˝ona nieosiàgni´ciem
celów
Êrodowiskowych
wskazanych w programie
wodno-Êrodowiskowym kraju, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne, otrzyma 5
wsparcie punktów. Punkty przyznawane b´dà operacjom realizowanym w gminach, na których istnieje realna potrzeba poprawy jakoÊci wód powierzchniowych
poprzez ograniczenie ich zanieczyszczania. JeÊli zatem na obszarze gminy znajduje si´ JCWP zagro˝ona nieosiàgni´ciem celów
Êrodowiskowych, operacja realizowana na obszarze tej gminy otrzyma punkty za to kryterium.
Biuro Prasowe
22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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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

