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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Za nami ˝niwa. Dla wielu rolników nie był to
łatwy rok. Zwłaszcza dla mieszkaƒców obszarów dotkni´tych w sierpniu gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
Poszkodowani rolnicy po oszacowaniu strat
w uprawach rolnych, zwierz´tach gospodarskich oraz Êrodkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej mogà ubiegaç si´
o kredyt preferencyjny obrotowy m.in. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, inwentarza ˝ywego, nawozów mineralnych, Êrodków ochrony roÊlin, paliwa na cele rolnicze,
a tak˝e o kredyt preferencyjny na odbudow´
lub remonty zniszczonych lub uszkodzonych
budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli słu˝àcych do produkcji rolniczej oraz na remont lub zakup – w miejsce
zniszczonych – ciàgników, maszyn i urzàdzeƒ
rolniczych.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika,
b´dzie udzielał pomocy w formie odroczenia
terminu płatnoÊci składek i rozło˝enia ich
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na dogodne raty, a tak˝e umorzenia w całoÊci
lub w cz´Êci bie˝àcych składek. Pracownicy
placówek terenowych KRUS docierajà do poszkodowanych rolników, informujàc ich o takich mo˝liwoÊciach.
Poszkodowani rolnicy mogà wyst´powaç
z wnioskami do Dyrektora Generalnego Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa o odroczenie lub rozło˝enie na raty płatnoÊci z tytułu
umów sprzeda˝y lub dzier˝awy nieruchomoÊci
Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
a tak˝e o umorzenie czynszu z tytułu umów
dzier˝awy. Na wniosek producenta rolnego,
zło˝ony do urz´du gminy, mogà byç tak˝e
udzielane ulgi w podatku rolnym.
Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020,
a w wyniku strat spowodowanych kl´skami ˝ywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wy˝szej, nie sà w stanie zrealizowaç
choçby jednego z zobowiàzaƒ zawartych
w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy,
powinni o tym poinformowaç Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie pozwoli ARiMR na całkowite lub
cz´Êciowe zwolnienie beneficjenta z wykonania zaciàgni´tych zobowiàzaƒ, a w przypadku
działaƒ PROW 2007-2013, za zgodà Agencji, zmianie mo˝e ulec równie˝ termin ich wykonania.
Rozpoczàł si´ te˝ nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej”
z PROW 2014-2020.
Rolnicy mogà zaliczyç do kosztów kwalifikowanych koszty poniesione od dnia zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy, a nie jak dotychczas
od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.
Przygotowany został specjalny program, który pomo˝e w złagodzeniu skutków gwałtownych burz. Przewidujemy w nim pomoc w wysokoÊci 1000 zł/ha zniszczonych upraw polowych i 2000 zł/ha zniszczonego lasu. Natomiast na uszkodzone budynki gospodarcze
przeznaczamy 10 000 zł.
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konkurencyjne nie tylko na rodzimym rynku,
ale równie˝ poza granicami kraju. KOWR pomo˝e rolnikowi w promocji, zapewni dost´p
do informacji, b´dzie platformà łàczàcà producentów rolnych i kontrahentów. A jak wiemy, kluczem do post´pu w ka˝dej dziedzinie,
tak˝e w rolnictwie, jest innowacja. To ona ma
sprawiç, ˝e polskie rolnictwo b´dzie znało
tendencje, trendy i b´dzie zdobywaç nowe
rynki zbytu.
Nie b´dzie jednak silnego rolnictwa bez
opłacalnoÊci produkcji rolnej. Blisko dwa lata
temu powszechne były narzekania rolników
na niskie ceny skupu, szczególnie mleka i mi´sa wieprzowego. Wielostronne starania, negocjacje, dobijanie si´ w instytucjach Unii Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnych mechanizmów wsparcia, doprowadziły do ustabilizowania sytuacji i poprawy koniunktury. Ceny
skupu mleka i ˝ywca wieprzowego osiàgn´ły
obecnie taki poziom, ˝e nasi rolnicy sà skłonni
powi´kszaç hodowl´.
Współczesne rolnictwo wymaga du˝ej wiedzy specjalistycznej. Dlatego te˝ od ubiegłego
roku zostały zintensyfikowane działania
na rzecz rozwoju kształcenia rolniczego poprzez rozszerzenie sieci szkół rolniczych i dalsze unowoczeÊnianie ich bazy dydaktycznej.
Pozwoli to na lepsze dostosowanie do współczesnych wymagaƒ.
Trwajà te˝ prace zwiàzane z integracjà i konsolidacjà 10 instytutów badawczych znajdujàcych si´ w nadzorze resortu rolnictwa. Zapoczàtkowane zostały równie˝ zmiany w systemie
doradztwa rolniczego, aby było ono jeszcze
bli˝ej rolników, co pozwoli tak˝e na szybszy
transfer wiedzy.
Szanowni Paƒstwo!
Wrzesieƒ to tak˝e czas koƒczàcego si´ roku gospodarczego w rolnictwie. To te˝ czas do˝ynek.
Pragn´ z uczuciem wdzi´cznoÊci skierowaç
do rolników polskich słowa gł´bokiego szacunku i serdeczne podzi´kowania za to, ˝e
w naszej Ojczyênie mamy dostatek ˝ywnoÊci
i nie musimy obawiaç si´ o przyszłoÊç. Gospodarze na polskiej ziemi zapewniajà suwerennoÊç ˝ywnoÊciowà kraju, a ponadto
energicznie, wytrwale rozwijajà produkcj´
rolnà, skutecznie konkurujàc na rynkach rolnych Unii Europejskiej oraz w innych regionach Êwiata. Dobra, zdrowa polska ˝ywnoÊç
to wizytówka Polski.
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Gwałtowne zjawiska pogodowe pokazujà,
jak wa˝nà sprawà jest ubezpieczenie swoich
gospodarstw. ZapewniliÊmy sfinansowanie dopłat do ubezpieczeƒ obowiàzkowych w rolnictwie. W tym roku była to kwota w wysokoÊci blisko miliarda złotych. B´dzie ona stopniowo
zwi´kszana i w 2020 r. osiàgnie 1,6 mld zł.
Chcemy doprowadziç do rzeczywistego upowszechnienia systemu ubezpieczeƒ społecznych. Cały czas pracujemy te˝ nad jeszcze lepszymi rozwiàzaniami systemowymi, aby ten
proces przyspieszyç.
Konsekwentnie spełniamy nasze wyborcze
obietnice. Przedstawione na poczàtku kadencji
cele i zadania przewidziane do realizacji przez
MRiRW w latach 2015-2019 sà sukcesywnie
realizowane. Potwierdza to, ˝e nasz rzàd nie
tylko postawił sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w obr´bie najwa˝niejszych
priorytetów wÊród strategicznych zadaƒ paƒstwa, ale i skutecznie je realizuje.
Sprawna administracja na rzecz rolnictwa to
warunek konieczny, aby rolnik został kompetentnie obsłu˝ony, a zadania i obowiàzki powierzone poszczególnym instytucjom były realizowane rzetelnie i skutecznie.
Od kilku dni, w miejsce funkcjonujàcych
do tej pory Agencji Rynku Rolnego i Agencji
NieruchomoÊci Rolnych, funkcjonuje ju˝ Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa. To zauwa˝alna zmiana instytucjonalna w sektorze rolnym. Teraz rolnik ma bli˝ej – po wsparcie finansowe udaje si´ do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a po pomoc
na kolejnych etapach swojej aktywnoÊci rolniczej do KOWR. OÊrodek jest wyposa˝ony
w struktury terenowe, odpowiadajàce administracyjnemu podziałowi kraju. Przypomn´, ˝e
instytucja ta przej´ła zadania ANR i cz´Êç zadaƒ realizowanych do tej pory przez ARR.
W zwiàzku z tym KOWR wykonywaç b´dzie
równie˝ zadania wynikajàce z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, majàce na celu popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomoÊci rolnych, a tak˝e zapewnienie prowadzenia działalnoÊci rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nowa instytucja ułatwi rolnikom dost´p do zakupu lub dzier˝awy
ziemi oraz pomo˝e w zdobywaniu nowych
rynków. Dzi´ki temu polskie produkty b´dà
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Pomoc po nawałnicach
Rada Ministrów przyj´ła uchwał´ w sprawie ustanowienia programu pomocy
dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieÊli szkody w gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystàpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

P

rogram pomocy zakłada
mo˝liwoÊç ubiegania si´
przez producentów rolnych,
którzy ponieÊli szkody o pomoc
w formie:
1
preferencyjnych
kredytów
na wznowienie produkcji rolnej
i odtworzenie Êrodków trwałych
zgodnie z rozporzàdzeniem Rady
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz. 187 z póên. zm.).
Kredyt obrotowy mo˝e zostaç
przeznaczony na zakup rzeczowych
4

Êrodków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego,
nawozów mineralnych, Êrodków
ochrony roÊlin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza ˝ywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiàzany udokumen to waç 50% po nie sio nych
wydatków.
Kredyt na odtworzenie Êrodków
trwałych (nKL/01) mo˝e zostaç
przeznaczony m.in. na przywrócenie
funkcji u˝ytkowych zniszczonych lub
uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo -składowych,
szklarni, tuneli foliowych i innych
budynków i budowli słu˝àcych

do produkcji rolniczej, poprzez ich
odbudow´ lub wykonanie niezb´dnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciàgników, maszyn, urzàdzeƒ
rolniczych.
Powy˝sze kredyty mogà zostaç
udzielone na nakłady poniesione
po dniu wystàpienia szkody.
Kredyty mogà zostaç udzielone
w terminie do 12 miesi´cy od daty
oszacowania szkód przez komisj´
powołanà przez wojewod´.
Oprocentowanie kredytu jest
zmienne i nie mo˝e wynosiç wi´cej
ni˝ stopa referencyjna WIBOR 3M
powi´kszona o nie wi´cej ni˝ 2,5
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nej produkcji z ostatnich trzech lat
i kumulujà si´ z innà pomocà publicznà udzielonà w zwiàzku z tymi
szkodami;
1 ulg w opłacaniu bie˝àcych składek
na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległoÊci z tego tytułu
w formie odraczania terminu płatnoÊci składek i rozkładania ich na dogodne raty, przyznawanà przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika zgodnie z art. 41a ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277,
z póên. zm.). Rolnicy mogà tak˝e
ubiegaç si´ o zmian´ dotychczasowych warunków spłat nale˝noÊci z tytułu zadłu˝enia oraz umarzanie
w całoÊci lub w cz´Êci bie˝àcych
składek;
1 odroczeƒ w płatnoÊciach z tytułu
umów sprzeda˝y i dzier˝awy bez
stosowania opłat i odsetek
za okres odroczenia oraz ulg
w opłatach czynszu dzier˝awnego
wnoszonego przez producentów
rolnych, którzy ponieÊli szkody spowodowane wystàpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego
stosowanych przez Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie
z art. 23a ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1491, z póên. zm.).
Na podstawie art. 700 Kodeksu
cywilnego obni˝enie czynszu dzier˝awnego mo˝e nastàpiç przy łàcznym spełnieniu dwóch warunków:
· zaistnieniu okolicznoÊci, za które
dzier˝awca nie ponosi odpowiedzialnoÊci i które nie dotyczà jego
osoby;
· wystàpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzier˝awy.
Obni˝enie czynszu mo˝e nastàpiç po zło˝eniu przez dzier˝awc´
wniosku, w którym zostanà zawarte

informacje dotyczàce:
upraw;
· okolicznoÊci, które miały wpływ
na znaczne zmniejszenie plonów;
· rodzaju uprawy i jej powierzchni,
na którà miały wpływ okolicznoÊci
które miały wpływ na znaczne
zmniejszenie plonów, potwierdzone
protokołem komisji powołanej przez
wojewod´;
· uzyskanego plonu i Êredniego
plonu z 3 ostatnich lat;
· kwot uzyskanych z tytułu odszkodowaƒ i ubezpieczeƒ;
1 ulg w opłatach podatku rolnego
i podatku od nieruchomoÊci udzielanych przez wójtów, burmistrzów
lub prezydentów miast na podstawie
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 201, z póên. zm.);
1 dotacji:
· na ka˝dy ha powierzchni upraw
rolnych, na której wystàpiły szkody
spo wo do wa ne
wy stà pie niem
w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu
lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we
wniosku, w wysokoÊci 1000 zł
na 1 ha. WysokoÊç pomocy finansowej b´dzie pomniejszona o 50%
w przypadku, gdy w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk
w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej nie było
w 2017 r. ubezpieczonych od wystàpienia co najmniej jednego z nast´pujàcych ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni´cia si´ ziemi lub lawiny;
· na ka˝dy ha powierzchni lasów
b´dàcych własnoÊcià producenta
rolnego, na której wystàpiły szkody
spowodowane
wystàpieniem
w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu
lub deszczu nawalnego, zadeklarowanej przez producenta rolnego we
· struktury
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punktu procentowego (obecnie nie
wi´cej ni˝ 4,18%), przy czym oprocentowanie nale˝ne bankowi jest
płacone przez kredytobiorc´
w przypadku:
· kredytu na wznowienie produkcji
rolnej – w wysokoÊci 0,5 oprocentowania nale˝nego bankowi, jednak nie mniej ni˝ 1,5%, je˝eli
w dniu wystàpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk,
lub co najmniej 50% liczby zwierzàt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym
produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego
z ww. ryzyk (obecnie nie wi´cej
ni˝ 2,115%) (w przypadku braku
ubezpieczenia o połow´ zmniejszana jest dopłata ARiMR – obecnie
nie wi´cej ni˝ 3,1725%);
· kredytu na odtworzenie Êrodków
trwałych – w wysokoÊci 0,67 oprocentowania płaconego bankowi,
jednak nie mniej ni˝ 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla
banku wynosi poni˝ej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całoÊci.
Pod sta wo wym wa run kiem
ubiegania si´ o ww. kredyty jest
oszacowanie szkód przez komisj´ powołanà przez wojewod´
w terminie do 2 miesi´cy od dnia
zgłoszenia przez producenta rolnego wystàpienia tych szkód.
Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej
sà stosowane:
 w ramach pomocy de minimis (tj.
do wysokoÊci równowartoÊci 15 000
euro w ostatnich trzech latach i kumulujà si´ z innà pomocà de minimis udzielonà w tym okresie), je˝eli
szkody w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej
wynoszà do 30% Êredniej rocznej
produkcji z ostatnich trzech lat;
 poza formułà de minimis, je˝eli
szkody w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej
wynoszà powy˝ej 30% Êredniej rocz-
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wniosku, w wysokoÊci 2000 zł
na 1 ha zniszczonego lasu; wystàpienie szkód w lasach potwierdza
wojewoda właÊciwy ze wzgl´du
na poło˝enie lasów, sporzàdzajàc
adnotacj´ na oÊwiadczeniu producenta rolnego dotyczàcego wystàpienia tych szkód. Powy˝sza pomoc
nie dotyczy lasów stanowiàcych własnoÊç Skarbu Paƒstwa;
· na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków słu˝àcy do prowadzenia działalnoÊci rolniczej,
przez producenta rolnego wnioskujàcego o pomoc, zniszczonych
w sierpniu 2017 r. na skutek huraganu, gradu lub deszczu nawalnego
wchodzàcych w skład gospodarstwa
rolnego i wykorzystywanych do produkcji rolnej, w wysokoÊci do 10 tys.
zł na budynek słu˝àcy do prowadzenia działalnoÊci rolniczej jednak nie
wi´cej ni˝:
 80% kwoty szkód w budynku słu˝àcym do prowadzenia działalnoÊci rolniczej, o których mowa w art. 25
ust. 7 rozporzàdzenia Komisji (UE)
nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznajàcego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leÊnym oraz na obszarach wiejskich
za zgodne z rynkiem wewn´trznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014,
str. 1), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 702/2014”, albo
 90% kwoty szkód w budynku
słu˝àcym do prowadzenia działalnoÊci rolniczej, o których mowa
w art. 25 ust. 7 rozporzàdzenia
nr 702/2014 – dla działów specjalnych produkcji rolnej lub gospo darstw rol nych po ło ˝o nych
na obszarach z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami okreÊlonymi
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6

Powy˝sze dotacje b´dà przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
na wniosek poszkodowanego
przez huragan, grad lub deszcz
nawalny producenta rolnego,
zło˝ony w terminie do dnia 30
wrzeÊnia 2017 r.
Przedmiotowe dotacje b´dà
udzielane:
1 w formie pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
nr 1408/2013 – w przypadku gdy
szkody w uprawach rolnych, oszacowane przez komisj´ powołanà przez
wojewod´ b´dà wynosiç nie wi´cej
ni˝ 30% Êredniej rocznej produkcji
rolnej w gospodarstwie rolnym lub
dziale specjalnym produkcji rolnej
z trzech ostatnich lat poprzedzajàcych rok, w którym wystàpiły szkody,
albo z trzech lat w okresie pi´cioletnim poprzedzajàcym rok, w którym
wystàpiły szkody, z pomini´ciem roku o najwy˝szej i najni˝szej wielkoÊci
produkcji, albo
1 na warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu nr 702/2014 w przypadku szkód w lasach, w budynku
słu˝àcym do prowadzenia przez
producenta rolnego działalnoÊci
rolniczej (w wysokoÊci powy˝ej 1050 zł) oraz w przypadku gdy
szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisj´ wynoszà powy˝ej 30% Êredniej rocznej produkcji rolnej.
Ponadto od dnia 4 wrzeÊnia 2017 r.
trwa nabór wniosków o przyznanie
pomocy na operacje w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku kl´sk
˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” obj´tego
PROW 2014-2020. Nabór trwaç
b´dzie do dnia 18.09.2017 r.
W miar´ potrzeb b´dà ogłaszane
kolejne nabory.

Wniosek o przyznanie pomocy
mo˝na zło˝yç:
1 w oddziale regionalnym ARiMR
właÊciwym ze wzgl´du na miejsce
realizacji operacji (osobiÊcie lub
przez upowa˝nionà osob´ albo
przesyłkà rejestrowanà nadanà
w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe);
1 za poÊrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdujàcego si´
na obszarze właÊciwoÊci miejscowej
oddziału regionalnego właÊciwego
ze wzgl´du na miejsce realizacji
operacji (osobiÊcie albo przez upowa˝nionà osob´).
Pomoc jest przeznaczona dla rolników, w gospodarstwach których,
w danym roku kalendarzowym,
szkody:
1 wynoszà co najmniej 30% Êredniej
rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzajàcych rok, w którym wystàpiła szkoda,
albo z trzech lat w okresie pi´cioletnim poprzedzajàcym rok, w którym
wystàpiła szkoda, z pomini´ciem roku o najwy˝szej i najni˝szej produkcji w gospodarstwie – w uprawach
rolnych, zwierz´tach gospodarskich
lub rybach, oraz
1 dotyczà składników gospodarstwa
takich jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierz´ta gospodarskie.
A zatem warunkiem przyznania
pomocy jest wystàpienie w gospodarstwie, w roku kalendarzowym,
zarówno szkód w produkcji jak
i w trwałych składnikach gospodarstwa.
Poza tym, pomoc przyznaje si´, je˝eli szkody wystàpiły w roku składania wniosku albo w roku poprzedzajàcym rok składania wniosku i zostały oszacowane przez komisj´, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy
z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnicBIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

twa (komisj´ powoływanà przez wojewod´ właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce wystàpienia szkód).
Pomoc przyznaje si´ w formie refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych, które mogà byç ponoszone od dnia zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza si´ koszty:
1 budowy, przebudowy, remontu, remontu połàczonego z modernizacjà
budowli wykorzystywanych wyłàcznie
do produkcji rolnej oraz do prze-

duktów rolnych do sprzeda˝y,
w szczególnoÊci sprz´tu do uprawy,
piel´gnacji, ochrony, nawo˝enia
oraz zbioru roÊlin, lub urzàdzeƒ
do przygotowania, przechowywania,
czyszczenia, sortowania, kalibrowania i konfekcjonowania produktów
rolnych, maszyn lub urzàdzeƒ
do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urzàdzeƒ
do pojenia, zadawania pasz, urzàdzeƒ do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

Od 4 wrzeÊnia rolnicy, którzy ponieÊli straty w wyniku kl´sk ˝ywiołowych mogà składaç w ARiMR wnioski o pomoc

chowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzeda˝y produktów rolnych (łàcznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi),
wraz z zakupem lub monta˝em instalacji technicznej, zakupem wyposa˝enia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzàcych z rozbiórki pod warunkiem,
˝e rozbiórka jest niezb´dna do realizacji operacji;
1 zakupu nowych maszyn, urzàdzeƒ,
wyposa˝enia do produkcji rolnej,
przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania proBIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

odtwarzania plantacji chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujàcych efektywnie dłu˝ej ni˝ 5 lat, w tym koszty
zakupu materiału szkółkarskiego
przeznaczonego do zało˝enia sadu
lub plantacji krzewów owocowych,
gatunków owocujàcych efektywnie
dłu˝ej ni˝ 5 lat; w przypadku gatunków roÊlin uprawnych wymienionych
w wykazie gatunków roÊlin, których
odmiany podlegajà rejestracji oraz
których materiał siewny mo˝e byç
wytwarzany, oceniany i kontrolowany, ogłoszonym w obwieszczeniu,
o którym mowa w art. 1 ust. 3 usta-

1

wy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512,
z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r.
poz. 1893), kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału siewnego
kategorii kwalifikowany roÊlin sadowniczych lub materiału szkółkarskiego CAC w rozumieniu tej ustawy, zakupionego u podmiotów wpisanych do ewidencji dostawców,
zgodnie z art. 87 tej ustawy;
1 zakupu zwierzàt gospodarskich
wchodzàcych w skład stada podstawowego w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzàt gospodarskich;
1 zakupu sprz´tu komputerowego
i oprogramowania oraz zakupu patentów i licencji słu˝àcych wsparciu
prowadzonej działalnoÊci rolniczej;
1 zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej
wpływajàcych bezpoÊrednio na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej.
Pomoc nie mo˝e dotyczyç kosztów
odtworzenia uszkodzonego lub
zniszczonego budynku, który podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu
budynków wchodzàcych w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci:
1 wartoÊci szkód w uszkodzonym lub
zniszczonym składniku gospodarstwa, oszacowanych przez komisj´,
którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, pomniejszonej o kwot´ odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia tego
składnika gospodarstwa uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wystàpienia co najmniej jednego ze
zdarzeƒ losowych od ryzyka wystàpienia takich zdarzeƒ oraz
1 limitu, który w okresie realizacji
pro gra mu wy no si mak sy mal nie
7
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300 tys. zł na jednego beneficjenta
i na jedno gospodarstwo.
Je˝eli rolnik nie zawarł umowy
ubezpieczenia
obowiàzkowego
upraw w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich, wa˝nej
na dzieƒ wystàpienia szkody w plantacji chmielu, sadzie lub plantacji
krzewów owocowych, które chce
odtworzyç, kwot´ pomocy na odtworzenie pomniejsza si´ o 50%. Pomniejszenia pomocy nie stosuje si´,
je˝eli rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiàzkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia tej

umowy co najmniej przez dwa zakłady ubezpieczeƒ, które zawarły
z ministrem właÊciwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie stosowania
dopłat ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
do składek ubezpieczenia upraw
rolnych lub zwierzàt gospodarskich.
Na realizacj´ tego instrumentu
wsparcia przewidziano w PROW
2014-2020 ok. 215 mln euro.
Szczegółowe warunki przyznania
pomocy w ramach ww. instrumentu
wsparcia okreÊlone zostały w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” obj´tego
PROW 2014-2020 (Dz. U.
poz. 1858 oraz Dz. U. poz. 1571).
Departament Finansów
22 623 20 21
Zdj´cia: fotolia

Łagodzenie
skutków ASF

A

frykaƒski pomór Êwiƒ
(ASF) to ogromny, epizootyczny problemem, który
dotyka wschodnich terenów Polski,
a teraz tak˝e i innych krajów Unii
Europejskiej. To równie˝ istotna kwestia ekonomiczna, dotykajàca ró˝nych Êrodowisk gospodarczych oraz ekologiczna. Epidemia
rozszerza si´. Oprócz naszego kraju dotarła ona tak˝e do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy
i na Czechy. O migracji wirusa
Êwiadczà doniesienia z paƒstw dotychczas dotkni´tych ASF jak i nowych, tj. Czech i Rumunii. Zagro˝one sà W´gry, Austria i Słowacja.
W ciàgu ostatnich 18 miesi´cy
działania dotyczàce zwalczania wirusa zostały zdynamizowane. W ramach resortu powołana została
Grupa Zadaniowa ds. łagodzenia
skutków zwiàzanych z wystàpieniem
przypadków afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ. Nast´pnie, zarzàdzeniem Pre8

zesa Rady Ministrów powołany został
Mi´dzyresortowy
Zespół
do spraw łagodzenia skutków zwiàzanych z wystàpieniem przypadków
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ a tak˝e
Pełnomocnik Rzàdu do spraw działaƒ zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład Zespołu wchodzà sekretarze lub podsekretarze stanu wyznaczeni przez: Ministra Energii, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury
i Budownictwa, Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji, Ministra
Spraw Zagranicznych, Ministra Ârodowiska, a tak˝e 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.
Zespół opracował i na bie˝àco
monitoruje realizacj´ „Szczegółowych rekomendacji w zakresie niezb´dnych działaƒ dla ograniczenia
rozprzestrzeniania si´ ASF na terenie
RP”, które zostały przedstawione,
a nast´pnie zatwierdzone do realizacji na posiedzeniach Rzàdowego
Zespołu Zarzàdzania Kryzysowego.
WÊród tych rekomendacji znalazło
si´ zalecenie maksymalnej (do 0,1
dzika/km2) redukcji populacji dzików na terenie obszarów wymienioBIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

nych w załàczniku do decyzji Komisji 2014/709/WE oraz w pasie terytorium Polski obejmujàcym co najmniej 50 km od granicy z Ukrainà,
Białorusià i Obwodem Kaliningradzkim, a w pozostałej cz´Êci kraju, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
parków narodowych, do poziomu
poni˝ej 0,5 dzika/km2. Redukcja
populacji dokonywana jest w ramach planowej gospodarski łowieckiej oraz tam gdzie konieczne – odstrzału sanitarnego. Ponadto zintensyfikowano akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej i Słu˝by Celnej pełniàcych słu˝b´ na przejÊciach
granicznych i patrolujàcych granic´
paƒstwowà, w celu podniesienia
ÊwiadomoÊci co do skali zagro˝enia, jakie dla gospodarki kraju stanowi nielegalny wwóz mi´sa wieprzowego i produktów z wieprzowiny. Zintensyfikowano i bezwzgl´dnie
egzekwuje si´ wykonywanie kontroli
granicznej na północnym i wschodnim odcinku granicy paƒstwowej,
pod kàtem wyeliminowania wwozu
˝ywnoÊci, w szczególnoÊci mi´sa
wieprzowego, dziczyzny i ich przetworów (tak˝e w iloÊciach na u˝ytek
indywidualny).
Zgodnie z rekomendacjà Zespołu
wystàpiono do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie wojska do poszukiwania padłych dzików na terenie województw dotkni´tych wirusem ASF.
Uchwalone zostały tzw. specustawy i wydanych zostało szereg rozporzàdzeƒ. Wprowadzany jest i b´dzie
bezwzgl´dnie egzekwowany zakaz
produkcji w chlewniach nieprzestrzegajàcych zasad bioasekuracji, które
zostały opracowane przez najlepszych polskich specjalistów w tej
dziedzinie. Zintensyfikowana została
akcja informacyjno-edukacyjnej
wÊród rolników z wykorzystaniem lokalnych Êrodków przekazu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasad bioasekuracji.
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

To tylko niektóre z bardzo wielu rekomendacji wypracowanych przez
Mi´dzyresortowy Zespół. Jak z tego
widaç podejmowane działania sà
skoordynowane nie tylko pomi´dzy
odpowiednimi słu˝bami, ale oczywiÊcie tak˝e pomi´dzy resortami.
Podawany bywa przykład Hiszpanii
jako wzór do naÊladowania w walce
z wirusem. Nie jest to właÊciwe. ASF
zwalczano tam ponad 30 lat. Musiano całkowicie zlikwidowaç tucz trzody, gdy˝ zastosowano niesprawdzonà w pełni szczepionk´ i wirus rozniósł si´ po całym kraju.
Dyskutujàc o zwalczaniu wirusa
koniecznie trzeba wziàç pod uwag´
jeszcze jeden, niezwykle wa˝ny element, którym jest fakt wystàpienia
po raz pierwszy w historii Europy ASF
u dzików! Tego faktu nie doÊwiadczyli wspomniani Hiszpanie. Eradykacja, czyli eliminacja choroby
w populacji zwierzàt wolno ˝yjàcych,
jakimi sà dziki, stwarza ogromne,
nieznane dotychczas problemy. Teraz to nasi eksperci sà wiodàcy
w Europie, zarówno w obszarze administracyjnym, jak i naukowym.
Równolegle z opisanymi pracami
podejmowane były i sà liczne dzia-

łania w kraju i na arenie mi´dzynarodowej. Ju˝ w grudniu 2015 roku
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel
wystosował pismo do komisarza UE
ds. zdrowia i bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci Vytenisa Andriukaitisa, w którym
wyra˝ał zaniepokojenie złà sytuacjà
epizootycznà na Ukrainie. Zaapelował do Komisji Europejskiej o podj´cie pilnych działaƒ i koniecznoÊç zaproponowania stronie ukraiƒskiej
natychmiastowego wsparcia finansowego w celu monitorowania,
zwalczania i kontroli ASF na terytorium Ukrainy oraz zabezpieczenia
granicy UE-Ukraina przed przeniesieniem si´ wirusa ASF. W grudniu
Minister wystosował te˝ pismo
do ministra polityki rolnej i gospodarki ˝ywnoÊciowej Ukrainy Ołeksija
Pawłenko, w którym zwracał uwag´
na ten problem oraz na mo˝liwoÊç
i koniecznoÊç zintensyfikowania
współpracy strony ukraiƒskiej z Komisjà Europejskà. Kwestie dotyczàce
zwalczania wirusa i pomocy producentom trzody chlewnej podnoszone
były przez Polsk´ wielokrotnie tak˝e
podczas unijnej rady ministrów. Te
zagadnienia znalazły si´ tak˝e we
wspólnym oÊwiadczeniu ministrów

Producenci trzody chlewnej z obszarów obj´tych ASF mogli ubiegaç si´ o pomoc w ramach tzw. pakietu Hogana, na
realizacj´ którego przeznaczono 98 mln zł
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rolnictwa Trójkàta Weimarskiego
z paêdziernika 2016 roku. Z inicjatywy Polski problem ASF został zawarty tak˝e w konkluzjach ze spotkania Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej + Bułgarii, Rumunii
i Słowenii. W listopadzie 2016 roku
skierowaliÊmy wniosek do komisarza
Hogana w sprawie wdro˝enia kompleksowego wsparcia w sektorze
wieprzowiny w Polsce w zwiàzku ze
skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi
na afrykaƒski pomór Êwiƒ. Efektem
tej aktywnoÊci jest mi´dzy innymi
nadzwyczajna pomoc dostosowawcza czyli element tzw. pakietu Hogana, na realizacj´ którego przeznaczono 98 mln złotych. Przewidziane
zostały dwie formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej z obszarów obj´tych ASF.
Pierwszy rodzaj pomocy polegał
na wypłacie producentom trzody
przez ARR ró˝nicy mi´dzy Êrednià cenà zakupu netto masy poubojowej
ciepłej tuszy Êwini notowanà w regionie, a cenà otrzymanà przez producentów Êwiƒ w strefie obj´tej restrykcjami wprowadzonymi w zwiàzku z afrykaƒskim pomorem Êwiƒ.
W ramach drugiej formy pomocy
producenci trzody z terenów obj´tych ASF, którzy podj´li decyzj´
o zmianie profilu produkcji z chowu
Êwiƒ na rzecz bydła mi´snego, mogli ubiegaç si´ o refundacj´ kosztów
zakupu jałówek i buhaja.
Bioràc pod uwag´ trudnà sytuacj´
producentów trzody chlewnej z obszarów obj´tych weterynaryjnymi
Êrodkami ochronnymi wprowadzonymi w zwiàzku z wystàpieniem
ognisk afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ
(ASF), w czerwcu br. uruchomione
zostało dodatkowe działanie w ramach nadzwyczajnych Êrodków
wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch
i innych Êwiƒ poddanych ubojowi
w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku. Jest to drugie êró10

dło pomocy dla producentów Êwiƒ,
majàce na celu złagodzenie skutków ekonomicznych, które dotkn´ły
rolników. Mo˝e ono docelowo objàç 50 tys. sztuk Êwiƒ. Polega na wypłacie przez ARR producentom trzody ró˝nicy cen.
W wyniku intensywnych działaƒ
i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska przygotowała projekt rozporzàdzenia przyznajàcy Polsce pomoc dla gospodarstw utrzymujàcych do 50 Êwiƒ
z tytułu zaprzestania produkcji
w zwiàzku z niespełnianiem wymagaƒ rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Êrodków podejmowanych w zwiàzku z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ
zmienionego
rozporzàdzeniem
z dnia 5 lipca 2017 r.
24 sierpnia 2017 r. projekt rozporzàdzenia wykonawczego Komisji
uzyskał pozytywnà opini´ Komitetu
ds. Wspólnej Organizacji Rynków
Rolnych.
Zaproponowane stawki pomocy
to 33 euro (około 141 zł) za sztuk´
prosi´cia do 20 kg oraz 52 euro
(około 222 zł) za sztuk´ w przypadku innych Êwiƒ.
Maksymalna liczba Êwiƒ kwalifikujàcych si´ do pomocy: 10 000
prosiàt oraz 171 654 inne Êwinie.
Łàczny bud˝et to 9,3 mln euro. Polska jest upowa˝niona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokoÊci do 100% pomocy unijnej.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisj´ Europejskà publikacja rozporzàdzenia jest przewidywana do połowy wrzeÊnia 2017 r.
Pojawiajàce si´ przypadki choroby
w kolejnych krajach członkowskich
dowodzà, ˝e ASF nie zna granic,
a problem zaczyna dotyczyç całej
Unii Europejskiej.
Naukowcy wiedzà, jak przesuwa
si´ strefa obszarów obj´tych chorobà. Dlatego te˝ resort rolnictwa

przestrzega przed pochopnym wyciàganiem wniosków i bagatelizowaniem oraz deprecjonowaniem zarówno pomocy i zaanga˝owania
Wojska Polskiego, jak równie˝ idei
ograniczenia przedostawania si´
dzików na nasze wschodnie tereny.
Wobec zagro˝enia dla gospodarki
narodowej, jakie stanowi trwały, intensywny napór wirusa ASF z paƒstw
sàsiednich, na wniosek Ministra Rolnictwa skierowano pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) kwesti´ budowy fizycznej bariery wzdłu˝ wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, majàcej
utrudniç dzikom migracj´ z paƒstw
sàsiednich.
Sprawa była przedmiotem posiedzenia KERM, który zarekomendował Radzie Ministrów budow´ ogrodzenia.
Podejmowane sà wielokierunkowe
i skoordynowane działania aby zatrzymaç rozprzestrzenianie si´ wirusa
ASF, a tak˝e pomóc rolnikom – producentom trzody chlewnej na terenach z ograniczeniami.
Wszystkie decyzje dotyczàce tych
działaƒ na bie˝àco konsultowane
sà z Komisjà Europejskà. Na wniosek ministra Krzysztofa Jurgiela,
zło˝ony podczas majowego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Komisja Europejska
przedstawiła na kolejnej Radzie
w lipcu br. informacj´ na temat sytuacji mi´dzynarodowej w zakresie
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ.
MRiRW zabiega o wi´ksze zaanga˝owanie ze strony Komisji Europejskiej w zwiàzku z tà chorobà.
Zwalczanie ASF jest sprawà trudnà i wymagajàcà. Dlatego te˝ podejmowane działania sà skoordynowane i prowadzone wielotorowo,
aby nie dopuÊciç do dalszego rozprzestrzeniania si´ wirusa.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: fotolia

BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

Co nowego w
szkołach rolniczych

1

wrzeÊnia 2017 r. weszła w ˝ycie ustawa Prawo oÊwiatowe
oraz ustawa Przepisy wprowadzajàce ustaw´ – Prawo oÊwiatowe.
Nowelizacja dotychczasowego prawa oÊwiatowego powoduje przekształcenie zasadniczych szkół zawodowych w 3-letnie bran˝owe
szkoły I stopnia z poczàtkiem roku
szkolnego 2017/2018. Nadal b´dà
funkcjonowały szkoły policealne,
a od 1 wrzeÊnia 2019 r. dotychczasowe 4-letnie technika zostanà przekształcone w pi´cioletnie technika.
Ponadto od 1 wrzeÊnia 2020 r. zostanie uruchomione kształcenie w 2letniej bran˝owej szkole II stopnia.
Powy˝sze zmiany dotyczà tak˝e 47 zespołów szkół centrów
kształcenia rolniczego, prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W no wym ro ku szkol nym
2017/2018 zmieni si´ równie˝ sieç
szkół resortowych, która rozszerzy
si´ o kolejne 5 szkół rolniczych,
przejmowanych od samorzàdów
powiatowych z dniem 1 stycznia 2018 r. Sà to szkoły rolnicze w:
Sypniewie, Marszewie, Rudnej, Lututowie oraz Bielsko-Białej. Placówki te, wykorzystujàc swój potencjał
kadrowo-dydaktyczny, a tak˝e ró˝norodne doÊwiadczenia w obszarze
kształcenia rolniczego, wzbogacà
i uatrakcyjnià dotychczasowà ofert´
edukacyjnà dla młodzie˝y i dorosłych w szkołach rolniczych prowadzonych przez MRiRW.
Obecnie w szkołach resortowych
kształci si´ ok. 12 900 uczniów
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

i słuchaczy, z czego na kwalifikacyjnych
kursach
zawodowych
ok. 2800 słuchaczy.
SpoÊród najpopularniejszych zawodów bezpoÊrednio zwiàzanych
z rolnictwem, najwi´kszym zainteresowaniem w resortowych szkołach
rolniczych cieszà si´ zawody: technik mechanizacji rolnictwa i technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 2134 osób, technik rolnik,
w którym kształci si´ 1246 osób,
technik weterynarii 1035 osób oraz
mechanik – operator pojazdów
i maszyn rolniczych – 996 osób,
a wÊród zawodów zwiàzanych z ˝ywieniem i gastronomià: technik ˝ywienia i usług gastronomicznych – 2476 osób, technik technologii ˝ywnoÊci – 118 osób oraz kucharz – 305 osób.
Z wst´pnych danych przekazanych przez szkoły rolnicze Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, i˝

nabór do klas I w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie ok. 2,5
tys. uczniów do szkół dla młodzie˝y.
Liczba ta zwi´kszy si´ o słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Mo˝na oczekiwaç, ˝e liczba
ch´tnych do tej formy kształcenia
b´dzie porównywalna, jak w poprzednich latach, tj. ok. 1,5 tys.
osób.
Najwi´kszà popularnoÊcià wÊród
absolwentów gimnazjów cieszà si´
w bie˝àcym roku nast´pujàce zawody rolnicze: technik ˝ywienia
i usług gastronomicznych 629
osób, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 575 osób, technik
weterynarii 337 osób, technik rolnik 281, technik architektury krajobrazu 224 osoby, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 275 osób.
W nowym roku szkolnym planowane sà działania inwestycyjno-remontowe bazy dydaktycznej resortowych szkół, a tak˝e dofinansowanie zakupów nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
W 2017 r. bud˝et resortowych
szkół rolniczych został okreÊlony
na poziomie 211 436 tys. zł. W ramach tej kwoty 24 904 tys. zł przeznaczono na wydatki majàtkowe.
Ponadto zaplanowano Êrodki
w wysokoÊci 5 790 tys. zł na współ-

Najwi´kszym zainteresowaniem w resortowych szkołach rolniczych cieszy si´ zawód technika mechanizacji rolnictwa
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W zawodach zwiàzanych z ˝ywieniem i gastronomià kształci si´ blisko 3 tys. osób

finansowanie realizacji, przez niektóre szkoły, projektów z udziałem
Êrodków UE, jak równie˝ zwiàzany
z tym bud˝et Êrodków europejskich
na poziomie 20 390 tys. zł.
Dodatkowo (w dniu 20 lipca br.)
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała
zmian´
przeznaczenia
kwo-

ty 31 800 tys. zł z rezerwy celowej
na wydatki dla szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ârodki te przeznaczono głównie na inwestycje
zwiàzane z rozwojem bazy dydaktycznej, tj. budow´ i przebudow´:
boisk, wiat, hal, budynków szkolnych i internatów, budynków socjal-

Rolnicze emerytury

1

paêdziernika 2017 r. wejdzie
w ˝ycie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2017 r., poz. 38), zgodnie z którà
obni˝ony został w Polsce powszechny
wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet
i 65 lat dla m´˝czyzn. Od tej daty
przywrócony zostanie stan prawny,
dotyczàcy powszechnego wieku
emerytalnego, obowiàzujàcy przed
1 stycznia 2013 r., zarówno dla osób
ubezpieczonych w systemie powszechnym, jak i rolników ubezpieczonych na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U z 2013 r., poz. 277 z póên. zm.).
Przepisy tej ustawy nie zmieniajà
jednak dotychczasowej regulacji,
12

nych, nawierzchni przed budynkami, ogrodzenia terenów szkolnych,
termomodernizacji obiektów szkolnych, jak równie˝ zakupy inwestycyjne, tj. zakupy sprz´tu rolniczego,
samochodów i busów do przewozu
uczniów. Dofinansowano równie˝
bie˝àcà działalnoÊç szkół i internatów, m.in. zakup niezb´dnych pomocy dydaktycznych do realizacji
praktycznej nauki zawodu, remonty
pomieszczeƒ w budynkach i na terenie szkół i internatów, zakup wyposa˝enia do sal dydaktycznych,
pokoi i kuchni w internatach, zakup: energii, paliwa i oleju nap´dowego, usług nauki jazdy, nawozów i pasz.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: fotolia

zgodnie z którà prawo do uzyskania
Êwiadczenia w postaci tzw. wczeÊniejszej emerytury rolniczej, tj. emerytury
rolniczej w wieku ni˝szym ni˝ emerytalny (55 lat dla kobiet i 60 lat dla
m´˝czyzn) ma charakter wygasajàcy.
O „wczeÊniejszà” emerytur´ rolniczà,
na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, mogà
ubiegaç si´ wyłàcznie rolnicy, którzy
wszystkie ustawowe warunki do przyznania tego Êwiadczenia spełnià
do dnia do 31 grudnia 2017 r. Prawo do „wczeÊniejszej” emerytury rolniczej przysługuje rolnikowi, który
oprócz ukoƒczenia ww. wieku, posiada co najmniej 30 lat podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników oraz zaprzestał prowadzenia działalnoÊci rolniczej. Wniosek o to Êwiadczenie mo˝e byç równie˝ zło˝ony po 31 grudnia 2017 r.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej

Prawo do uzyskania tzw. wczeÊniejszej emerytury
rolniczej ma charakter wygasajàcy

[ 22 623 15 75
Zdj´cie: ©Pantherstock/ Photogenica

BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

Strategia i rozwój

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Aktualizacja
„Strategii” i „Paktu”
Prace nabierajà tempa

W

ramach prac nad aktualizacjà Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju
Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 i Paktem dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020
(2030) 31 lipca br. w MRiRW odbyła si´ konferencja, w której udział
wzi´li minister Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki
oraz zaproszeni goÊcie – m.in. podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak, przedstawiciele pozostałych resortów, wojewodowie lub ich przedstawiciele, reprezentanci Wojewódzkich OÊrodków
Doradztwa Rolniczego, instytutów
naukowych i uczelni oraz organizacji i zwiàzków bran˝owych. Była to
pierwsza tak du˝a konferencja na temat prac jakie prowadzi MRiRW
w tym zakresie.
W pierwszej cz´Êci spotkania Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przedstawiło informacje dotyczàce
mo˝liwych scenariuszy oraz stanowisko Polski w dyskusji na temat
przyszłego kształtu Wieloletnich
Ram Finansowych, Ministerstwo
Rozwoju prezentowało główne zało˝enia dot. wst´pnego stanowiska
rzàdu w sprawie przyszłoÊci polityki
spójnoÊci, a Ministerstwo Rolnictwa stanowisko rzàdu w sprawie
przyszłoÊci Wspólnej Polityki Rolnej
i dotychczasowe wnioski płynàce
z debaty prowadzonej na forum
europejskim.
Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel
podkreÊlił znaczenie obszarów wiejBIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

W ramach prac nad aktualizacjà „Strategii” i „Paktu” 31 lipca br. odbyła si´ konferencja, w której udział wzi´li: (od
lewej) minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, wiceminister Ryszard Zarudzki i wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak

skich i rolnictwa w polityce rzàdu,
wskazujàc m. in., ˝e znajduje to
równie˝ swoje odzwierciedlenie
w zapisach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywà do 2030 r.)
oraz decyzji o utworzeniu Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa na lata 20122020 (2030) jako jednej z dziewi´ciu strategii horyzontalnych definiujàcych strategiczne działania rzàdu
do 2030 r.
We wprowadzeniu do drugiej cz´Êci konferencji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki poinformował
o organizacji prac, jakà przyjàł resort w zwiàzku z aktualizacjà Strategii Zrównowa˝onego Rozwoju Wsi,
Rolnictwa i Rybactwa na lata 20122020 (2030) i opracowaniem Paktu
dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030). PodkreÊlił
równie˝ znaczenie czterech filarów

rozwoju wsi i rolnictwa, które zostanà zapisane w aktualizowanej strategii i rol´ projektów, które b´dà
cz´Êcià Paktu.
Uczestnicy konferencji wysłuchali
wystàpienia przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju na temat zało˝eƒ
i stanu prac nad nowym systemem
krajowych dokumentów strategicznych. System ten był przedmiotem
dyskusji równie˝ na posiedzeniu
mi´dzyresortowego Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju,
które odbyło si´ 14 lipca br. W posiedzeniu Komitetu uczestniczył
m.in. Krzysztof Jurgiel, który zwrócił
uwag´ na koniecznoÊç właÊciwego
uj´cia rozwoju obszarów wiejskich
w pozostałych oÊmiu horyzontalnych strategiach rozwoju kraju [tj.
(1) Strategii innowacyjnoÊci i efektywnoÊci gospodarki „Nowa Polityka Przemysłowa”, (2) Strategii rozwoju kapitału ludzkiego, (3) Strate13
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W konferencji uczestniczyli m.in. wojewodowie, reprezentanci WODR, instytutów naukowych i uczelni oraz organizacji
i zwiàzków bran˝owych

gii rozwoju kapitału społecznego
„Współdziałanie, kultura, kreatywnoÊç”, (4) Strategii Sprawne Paƒstwo, (5) Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego, (6) Strategii rozwoju
transportu, (7) Polityce Energetycznej Polski, (8) Polityce ekologicznej
paƒstwa].
Ostatnià cz´Êcià konferencji zorganizowanej
przez
MRiRW
w dniu 31 lipca br. była prezentacja
informacji o wynikach wdra˝ania
Strategii w okresie 2015-2016
i głównych zało˝eniach aktualizowanej Strategii i Paktu dla obszarów
wiejskich. Konferencj´ zakoƒczyła
dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy zgłaszali propozycje do treÊci
aktualizowanej strategii.
W kolejnym tygodniu – 4 sierpnia
br. odbyło si´ pierwsze posiedzenie
mi´dzyresortowego Zespołu ds.
Strategii zrównowa˝onego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa, do którego zgłosiło si´ 44 przedstawicieli
ró˝nych resortów i przedstawiciele
urz´dów marszałkowskich dwóch
województw: lubelskiego i warmiƒsko-mazurskiego. Tematem spotkania było omówienie organizacji
i harmonogramu prac Zespołu oraz
zakresu i wzajemnych relacji mi´dzy
Strategià i Paktem. Przedstawiciele
MRiRW proponowali, aby w Strategii zostały umieszczone:
14

Diagnozy dot. rozwoju obszarów
wiejskich i rolnictwa dla kraju ogółem
i dla poszczególnych województw;
1 Główne trendy rozwojowe i wyzwania oraz pułapki rozwojowe opisane w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju;
1 Wybory strategiczne w układzie:
cel główny cztery filary rozwoju
kierunki interwencji (lub priorytety) działania;
1 Relacje mi´dzy filarami rozwoju
Strategii zrównowa˝onego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2017-2020 (2030) a celami:
Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju, Agendy ONZ 2030, Strategii Europa 2020;
1 System realizacji – relacje mi´dzy filarami i kierunkami interwencji Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 20172020 (2030) a pozostałymi strategiami; wskaêniki realizacji; opis procesu monitorowani i oceny, itp.;
1 Ramy finansowe (w tym êródła finansowania z wyodr´bnieniem Êrodków
europejskich do i po 2020 r.).
W Pakcie natomiast znajdowałyby si´:
1 Syntetyczny opis zmian zachodzàcych w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich oraz omówienie Êrodków publicznych przeznaczanych
na rozwój wsi i rolnictwa;
1

1 Lista i opis projektów strategicznych (nowe projekty i wybrane projekty Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju) prezentowane
w układzie filarów rozwoju;
1 Wspólna deklaracja członków Rady Ministrów dot. realizacji działaƒ
dot. rozwoju wsi i rolnictwa;
1 Ramy finansowe poszczególnych
projektów strategicznych.
Podczas spotkania otworzona została równie˝ dyskusja na temat kierunków interwencji/ priorytetów,
działaƒ i projektów, jakie mogłyby
zostaç przypisane do II filara pn. JakoÊç ˝ycia na obszarach wiejskich
aktualizowanej Strategii i Paktu.
W ostatnim tygodniu sierpnia br.
odbyły si´ kolejne spotkania dotyczàce aktualizacji Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa na lata 2017-2020
(2030) oraz Paktu dla obszarów
wiejskich na lata 2017-2020
(2030):
1 30 sierpnia br. – II posiedzenie
mi´dzyresortowego Zespołu ds.
aktualizacji Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020
(2030); tematem spotkania było
omówienie zakresu działaƒ i projektów, które zostanà wpisane
do filaru III (pn. Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeƒstwo)
aktualizowanej Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020 (2030)
i Paktu;
1 31 sierpnia br. – kolejne spotkanie/ warsztaty dla przedstawicieli 16
wojewódzkich Zespołów ds. analizy
szans i zagro˝eƒ oraz potencjalnych
kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwach,
poÊwi´cone rozwojowi funkcjonalnemu i przestrzennemu obszarów
wiejskich.

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Prace nad koncepcjà
rozwoju obszarów wiejskich
tak˝e w regionach

M

iesiàce letnie sà czasem
intensywnego planowania prac o charakterze
strategicznym. Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi du˝e znaczenie
majà prace wojewódzkich Zespołów
analizujàcych szanse i zagro˝enia
oraz potencjalne kierunki rozwoju
obszarów wiejskich w województwach do 2030 r. Zespoły majà pomóc przeło˝yç zapisy przyj´tej przez
Rad´ Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywà do 2030 r.) na uwarunkowania poszczególnych województw. Zakłada si´, ˝e wyniki prac
Zespołów pozwolà cz´Êciowo zrealizowaç zapisy ww. strategii rozwoju
kraju, która zakłada silniejsze dostosowanie interwencji publicznej
do specyfiki regionów.
Idea utworzenia wojewódzkich zespołów jest inicjatywà ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który pod koniec kwietnia br. zwrócił si´ do wojewodów z proÊbà o powołanie Zespołów, a nast´pnie w dniu 27 kwietnia br. wziàł udział w spotkaniu, podczas którego przedstawiona została
koncepcja prac Zespołów. W czasie
spotkania wskazywano równie˝
na mo˝liwoÊç wykorzystania prac Zespołów przy opracowywaniu nowych
lub aktualizacji obecnych strategii,
w szczególnoÊci strategii rozwoju danego województwa i Strategii zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa
i rybactwa na lata 2012-2020
(2030).
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Zespoły zostały powołane we
wszystkich szesnastu województwach
(stosowane Zarzàdzenia w sprawie
powołania Zespołów wydawali wojewodowie w okresie czerwiec – pierwsza dekada lipca 2017 r.) Wiodàcymi
jednostkami w pracach Zespołów sà
przedstawiciele Wojewody oraz
OÊrodki Doradztwa Rolniczego. Pracami Zespołów kierujà albo przedstawiciele Wojewody (w przypadku 10
województw) albo dyrektorzy Wojewódzkich OÊrodków Doradztwa Rolniczego (dla 6 województw). LiczebnoÊç Zespołów waha si´ od 13 osób
w województwie mazowieckim do 45
osób w województwie kujawsko-pomorskim. W prace zaanga˝owali si´
równie˝ przedstawiciele JST, agend
rzàdowych, organizacji społecznych
i zwiàzków bran˝owych, a tak˝e regionalni eksperci ze Êrodowisk naukowych, którzy dzi´ki znajomoÊci specyfiki regionu sà w stanie przedstawiç
diagnoz´ sytuacji i propozycje instrumentów wykraczajàce poza analiz´
ogólnie dost´pnych danych statystycznych. Zaanga˝owanie w prace Zespołów wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego zapewni, ˝e
w tworzonych opracowaniach dobrze
b´dà zdiagnozowane problemy z jakimi borykajà si´ rolnicy.
Organizacja i harmonogram prac
poszczególnych Zespołów jest zró˝nicowany. Od momentu powołania,
odbyło si´ co najmniej jedno posiedzenie ka˝dego z nich. Niektóre Zespoły podzieliły si´ na grupy tematyczne, koncentrujàce si´ na wybra-

nych zagadnieniach obszarów wiejskich danego regionu.
Prace Zespołów sà wspierane merytorycznie i organizacyjnie przez
MRiRW, które m.in. przygotowało
jednolity dla wszystkich województw
konspekt cz´Êci diagnostycznej opracowania. Ponadto MRiRW zwróciło
si´ do Głównego Urz´du Statystycznego, Instytutu Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej – PIB w Warszawie oraz Instytutu
Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach o wsparcie
prac zespołów, poprzez udost´pnienie szczegółowych danych dotyczàcych zagadnieƒ społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich poszczególnych regionów kraju.
MRiRW organizuje równie˝ spotkania organizacyjne i warsztaty tematyczne dla przedstawicieli Zespołów.
Jedno z takich spotkaƒ odbyło si´ 31
lipca br. – wówczas z przewodniczàcymi Zespołów wojewódzkich spotkał
si´ podsekretarz stanu w ministerstwie
rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Zarudzki. Resort czyni równie˝ starania,
aby w ka˝dym z województw Główny
Urzàd Statystyczny przeszkolił przedstawicieli Zespołów z wykorzystywania regionalnych i tematycznych baz
danych, dost´pnych na stronie GUS.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44

15

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Strategia i rozwój

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci

Co zamiast soi GMO

R

ealizacja przepisu z art. 15
ustawy o paszach, w którym
ustanowiony został zakaz
wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w ˝ywieniu zwierzàt na terytorium RP pasz pochodzàcych z roÊlin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do u˝ytku paszowego od
1 stycznia 2019 r. wymaga czasu
w celu znalezienia zast´pczych, wysokobiałkowych składników porównywalnych
przede
wszystkim
pod wzgl´dem jakoÊciowym i ekonomicznym do soi. Mogà nimi byç
nasiona uprawianych na ró˝nych
typach gleb roÊlin stràczkowych,
poekstrakcyjna Êruta rzepakowa
oraz suszone wywary zbo˝owe.
Wprowadzenie tych komponentów
do pasz wymaga uwzgl´dnienia zawartoÊci białka, jego wartoÊci od˝ywczej oraz zwiàzanych z tym efektów uzyskiwanych w ˝ywieniu zwierzàt gospodarskich. Wymagana jest tak˝e dost´pnoÊç na rynku
du˝ych partii jednolitego surowca.
W ˝ywieniu zwierzàt wykorzystuje
si´ równie˝ szereg produktów
ubocznych, które powstajà w przetwórstwie artykułów rolnych.
Z punktu widzenia zaopatrzenia
przemysłu paszowego te surowce
białkowe majà jednak na ogół
mniejsze znaczenie. Sà to produkty
uboczne przemysłu rolno-spo˝ywczego jak wysłodki buraczane Êwie˝e i suszone, melasa, produkty
uboczne z gorzelni i browarów jak
wywar, młóto, kiełki słodowe, dro˝d˝e pastewne, produkty uboczne
młynów i krochmalni (otr´by pszenne i ˝ytnie, wycierka ziemniaczana),
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produkty uboczne mleczarni (maÊlanka, mleko odtłuszczone, serwatka).
W Polsce produkowany jest ograniczony asortyment pasz wysokobiałkowych, mogàcych stanowiç
wartoÊciowe komponenty do produkcji pasz, w tym zwłaszcza pasz
przemysłowych. Stosunkowo niskie
sà zbiory roÊlin stràczkowych, a ze
wzgl´dów klimatycznych produkuje
si´ Êladowe iloÊci soi czy innych nasion oleistych, z których uzyskuje si´
bardziej wartoÊciowe, ni˝ Êruta rzepakowa, wysokobiałkowe surowce
paszowe
W bilansie Êrut główne znaczenie
ma Êruta sojowa, której cała dost´pna poda˝ pochodzi z importu.
DZIAŁANIA
PODEJMOWANE I INSTRUMENTY W ZAKRESIE PASZ
BIAŁKOWYCH
Dopłaty
W kwestii wprowadzenia instrumentów umo˝liwiajàcych poszuki-

wanie alternatywnych êródeł białka
dla importowanej Êruty sojowej jest
wsparcie finansowe w sektorze roÊlin wysokobiałkowych.
Program wieloletni
Drugim działaniem podj´tym
przez Ministerstwo jest realizacja
Programu pt. „Zwi´kszenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakoÊci produktów zwierz´cych w warunkach zrównowa˝onego rozwoju”, uchwalonego w drodze uchwały nr 222/2015 Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2015 r., ustanowionego na lata 2016-2020.
Głównym celem tego Programu
jest
stworzenie
mo˝liwoÊci
do zwi´kszania bezpieczeƒstwa
białkowego kraju na cele paszowe
i ˝ywnoÊciowe w warunkach zrównowa˝onego rozwoju. W nowym
programie b´dà kontynuowane badania genetyczne wspomagajàce
hodowl´ rodzimych odmian roÊlin
stràczkowych, badania agrotech-
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Hodowla soi niemodyfikowanej genetycznie
Soja uprawiana w Polsce, oprócz
pozostałych rodzimych roÊlin
stràczkowych, wpisuje si´ w ministerialny program białkowy majàcy
na celu zwi´kszenie wykorzystania
krajowego białka paszowego
do produkcji wysokiej jakoÊci produktów zwierz´cych w warunkach
zrównowa˝onego rozwoju. Warto
zauwa˝yç, ˝e coraz wi´cej podmiotów w kraju deklaruje ch´ç zakupu
nasion soi, m.in. w województwach: wielkopolskim, łódzkim,
mazowieckim, kujawsko -pomorskim, pomorskim, opolskim, podlaskim i lubelskim.
Tak wi´c zainteresowanie sojà
systematycznie roÊnie.
W 2017 r. rozpocz´to projekt realizowany
przez
COBORU
przy wsparciu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i RoÊlin
Białkowych oraz Danube Soja, zakładajàcy kompleksowe badania
na terenie całej Polski w 30 ró˝nych
lokalizacjach około 30 odmian soi.
Uzyskane po 2-3 latach realizacji

projektu wyniki, pozwolà na rekomendacj´ najlepszych odmian soi
udajàcych si´ na danym terenie.
Âruta rzepakowa
Âruta rzepakowa i makuch rzepakowy produkowane w Polsce
pochodzà z odmian rzepaku podwójnie ulepszonego (tzw. 00), niskoerukowego i o obni˝onej zawartoÊci (najni˝sza wartoÊç wÊród
krajów UE) glukozynolanów. Fakt
ten jest osiàgni´ciem na skal´
Êwiatowà polskich naukowców
i hodowców, dzi´ki czemu polska
Êruta rzepakowa cieszy si´ dobrà
renomà na rynkach zagranicznych
i ch´tnie kupowana jest m.in. przez
Niemcy, Holandi´ czy Hiszpani´.
Perspektywy zwi´kszenia wykorzystania pasz rzepakowych sà nast´pujàce:
1 ˝ółtonasienne odmiany rzepaku,
1 obni˝ona zawartoÊç glukozylanów
i innych składników anty˝ywieniowych,
1 zwi´kszenie wydajnoÊci zwierzàt,
1 zwi´kszenie produkcji mieszanek
paszowych,
1 rozwój badaƒ naukowych,
1 czas potrzebny do realizacji zało˝onych celów.
Jednak˝e zalecanego poziomu
Êruty rzepakowej w dawce pokarmowej u zwierzàt nie mo˝na przeZapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe
w Polsce charakteryzuje si´ systematycznym wzrostem
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kraczaç, aby nie spowodowaç obni˝enia produkcyjnoÊci u zwierzàt.
Zespół do spraw alternatywnych êródeł
białka
Zespół do spraw alternatywnych
êródeł białka został powołany
na mocy zarzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5 z dnia
8 lutego 2017 r. Tematy, które sà
przedmiotem pracy Zespołu to
m. in.:
1 opracowanie propozycji rozwiàzaƒ majàcych na celu zminimalizowanie deficytu białka paszowego
w Polsce oraz przygotowanie koncepcji zastosowania alternatywnych
êródeł białka dla soi GMO;
1 przeprowadzenie analizy sytuacji
na rynku pasz, a tak˝e przewidywanych zmian na tym rynku po roku 2018;
1 przeglàd badaƒ naukowych dotyczàcych pasz zawierajàcych materiały GMO, w szczególnoÊci w zakresie ich ewentualnej szkodliwoÊci
oraz przedstawienie opinii w zakresie nowych kierunków badaƒ pasz
zawierajàcych materiały GMO;
1 ocena mo˝liwoÊci zagospodarowania w przemyÊle paszowym alternatywnych êródeł białka sojowego.
Celem Zespołu jest wypracowanie
wspólnych wniosków w zakresie alternatywnych êródeł białka paszowego, minimalizujàcych deficyt białka i uniemo˝liwiajàcych zahamowanie dynamicznego rozwoju drobiarstwa, jak równie˝ znaczàcego spadku produkcji.
Zgodnie z podj´tymi ustaleniami Zespół opracowuje
Program umo˝liwiajàcy zastàpienie
pasz GMO alternatywnym êródłem
białka. Zespół został zobowiàzany
do opracowania i przedło˝enia go
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do dnia 31 marca 2018 r. Obecnie
członkowie Zespołu wypracowujà
priorytety alternatywnych êródeł białka dla białka sojowego, majàc
na wzgl´dzie pozyskanie białka paszowego non GMO.
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Z punktu widzenie wartoÊci ˝ywieniowej obecnie nie ma mo˝liwoÊci zastàpienia Êruty sojowej Êrutami roÊlin
stràczkowych oraz Êrutà rzepakowà, której poziomu w dawce pokarmowej nie mo˝na przekraczaç, aby nie
spowodowaç obni˝enia produkcyjnoÊci u zwierzàt

Białko owadzie
Od 1 lipca 2017 r. zmieniły si´
przepisy UE w zakresie umo˝liwienia stosowania w ˝ywieniu akwakultury białka owadziego, które
choç na razie marginalnie, ale
przyszłoÊciowo b´dzie minimalizowało zapotrzebowanie na białko
paszowe. Białko z owadów (màczka) w zakresie składu aminokwasowego odpowiada białku sojowemu
i màczce rybnej.
Umo˝liwienie stosowania màczek zwierz´cych
Obecnie obowiàzuje zakaz stosowania màczek zwierz´cych. W laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej wcià˝ trwajà prace
nad opracowaniem metod diagnostycznych,
które
pozwoliłyby
na okreÊlenie gatunkowoÊci (białko
Êwiƒ i białko drobiowe) przetworzonych białek zwierz´cych, co umo˝liwi przywrócenie mo˝liwoÊci skarmiania krzy˝owego trzody chlewnej
i drobiu.
PROW 2014-2020
Weryfikacja zasad udzielania
wsparcia w ramach instrumentów
PROW 2014-2020 Premie dla
młodych rolników i Restrukturyzacja
małych gospodarstw. W odniesieniu do tych dwóch instrumentów,
1
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w ramach systemu wyboru projektów przewiduje si´ preferencje
za produkcj´ roÊlin wysokobiałkowych, wymienionych w załàcznikach do rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci niezwiàzanej do tytoniu (Dz.
U. poz. 351, z póên. zm.).
1 Dzia ła nie Współ pra ca ob j´ te
PROW 2014-2020. Działanie to
ma na celu, poprzez funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), wspieranie współpracy pomi´dzy rolnikami, przedsi´biorcami oraz naukowcami, aby
ułatwiç wprowadzanie innowacyjnych rozwiàzaƒ do praktyki w sektorze rolnym, spo˝ywczym i leÊnym.
W działaniu przyj´to model kompleksowego wsparcia tworzenia
i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy operacji, które
prowadziç b´dà do opracowania
nowych rozwiàzaƒ w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji
i marketingu w sektorach: rolnym,
spo˝ywczym i leÊnym.
Operacje mogà dotyczyç równie˝
praktyk, produktów, procesów lub
technologii bezpoÊrednio zwiàza-

nych z produkcjà bàdê przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie oszcz´dnoÊci zasobów, wykorzystania odnawialnych êródeł energii, nawo˝enia,
ochrony roÊlin, maszyn, urzàdzeƒ
do produkcji rolnej, przetwórstwa,
pasz, innowacje na poziomie działaƒ organizacyjnych i zarzàdczych
sprzyjajàcych adaptacji do zmian
klimatu).
Instrumenty pomocy finansowej
PROW 2014-2020 majà na celu
przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych.
Reasumujàc, dà˝enie do ograniczenia, bàdê te˝ rezygnacji ze stosowania Êruty sojowej GMO w ˝ywieniu zwierzàt, wymaga odpowiedniego przedziału czasowego
z uwagi na koniecznoÊç realizacji
podj´tych intensywnych działaƒ
na rzecz potwierdzenia mo˝liwoÊci
wykorzystania innych êródeł białka
oraz zminimalizowania negatywnych skutków wprowadzenia zakazu stosowania GMO w paszach,
w celu zachowania konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa. Wszystkie powy˝sze kwestie wymagajà
czasu. Niestety, przy skróconym
okresie (dwuletnim) istnieje obawa, i˝ rozpocz´te przez Ministerstwo działania, majàce na celu
zminimalizowanie deficytu białka
pa szo we go po przez mo˝ li woÊç
zwi´k sze nia udzia łu kra jo wych
ma te ria łów wy so ko biał ko wych
w paszach, nie przyniosà oczekiwanych rezultatów. Skutkowaç to
mo˝e wzrostem cen pasz, a w konsekwencji doprowadzi do wzrostu
cen drobiu oraz mi´sa drobiowego. Niemniej jednak MRiRW podejmuje działania majàce na celu
maksymalne ograniczenie deficytu
białka paszowego.
Departament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

Strategia promocji ˝ywnoÊci

P

romowanie polskiej ˝ywnoÊci na europejskich i Êwiatowych rynkach zbytu jest
jednym z priorytetowych zadaƒ
uj´tych w Programie Działaƒ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na lata 2015-2019. W zwiàzku
z powy˝szym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało
strategi´ promocji ˝ywnoÊci, która
opiera si´ na idei spójnej, dynamicznej i ukierunkowanej polityki
promocji produktów ˝ywnoÊciowych, dostosowanej do potrzeb
sektora rolno-spo˝ywczego. Realizacja strategii wymaga podj´cia
spójnych działaƒ informacyjnych
i promocyjnych słu˝àcych umocnieniu pozycji polskich produktów
rol no -spo ˝yw czych za gra ni cà
i budowy silnej marki polskich produktów ˝ywnoÊciowych.
W zwiàzku z tym, głównym celem
strategii jest zwi´kszenie konkurencyjnoÊci polskiej ˝ywnoÊci, poprzez
kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej ˝ywnoÊci w kraju

i na rynkach zagranicznych oraz
zwi´kszanie rozpoznawalnoÊci jej
marki. W konsekwencji dà˝eniem
polityki promocji jest zwi´kszenie
wartoÊci eksportu polskiej ˝ywnoÊci, w tym dywersyfikacja i otwieranie nowych rynków zbytu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rynków
paƒstw trzecich o najwi´kszym potencjale wzrostu. Powy˝sze cele
wpisujà si´ w jeden z obszarów – filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest „Ekspansja zagraniczna – System promocji gospodarki”.
Bioràc pod uwag´ coraz wi´ksze
zainteresowanie polskà ˝ywnoÊcià
oraz majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie rozpoznawalnoÊci marki polskiej ˝ywnoÊci, istotnym elementem
strategii jest spójna i nowoczesna
komunikacja marki polskiej ˝ywnoÊci. W tym celu strategia okreÊla
jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje si´ stosowanie
w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczàcych produk-

tów ˝ywnoÊciowych, spójnego znaku słowno-graficznego Polska Smakuje, który jednoznacznie b´dzie si´
kojarzył z polskim sektorem rolno-spo˝ywczym.
Połàczenie Êwietnego jakoÊciowo
surowca z nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz stale doskonalony system kontroli sprawiajà, ˝e polska ˝ywnoÊç coraz Êmielej
zdobywa szerokie uznanie nie tylko
wÊród unijnych konsumentów, ale
tak˝e na rynkach Êwiatowych. Dlatego te˝, wysiłki promocyjne i marketingowe skoncentrowane b´dà
na pobudzeniu przede wszystkim
u konsumentów reakcji rozpoznawania i kojarzenia tych produktów
z Polskà. W zwiàzku z tym, w działaniach promocyjnych i informacyjnych nale˝y poło˝yç nacisk na obszary komunikacji takie jak: polskie
rolnictwo jest innowacyjne, polska
˝ywnoÊç jest wysokiej jakoÊci, naturalna i smaczna, których spójnym
mianownikiem b´dzie hasło Polska
Smakuje. Informujàc o innowacyj-

PROMOCJA ZAGRANICZNA PRODUKTÓW ROLNO-SPO˚YWCZYCH
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noÊci w rolnictwie nale˝y podkreÊlaç, ˝e ˝ywnoÊç jest wytwarzana na bazie rodzimych surowców
wysokiej jakoÊci, w sposób tradycyjny, oryginalny przekazywany z pokolenia na pokolenie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W celu realizacji powy˝szych zało˝eƒ w podejmowanych działaniach
promocyjnych nale˝y budowaç
wartoÊç marki polskiej ˝ywnoÊci
dzi´ki kreowaniu jej historii, prezentowaniu produktów, które sà dowodem na pomysłowoÊç Polaków, które wnoszà nowà jakoÊç do swojej
kategorii, oferujà wyjàtkowe, intensywne doÊwiadczenie – smak, zapach, wysokà jakoÊç, naturalnoÊç,
bezpieczeƒstwo. Za ka˝dym produktem powinna staç jakaÊ historia
Polaka lub Polaków, którzy go stworzyli, wyprodukowali.
Strategia promocji ˝ywnoÊci zakłada realizacj´ działaƒ informacyjnych i promocyjnych dotyczàcych
rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej, promowanie produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych, metod ich
produkcji, a tak˝e systemów jakoÊci
produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych
na rynku krajowym, wewn´trznym
UE, a tak˝e w krajach tak zwanych
trzecich. Pomimo, i˝ Unia Europejska pozostaje najwi´kszym odbiorcà polskich produktów rolno-spo˝ywczych, głównym motorem wzrostu b´dzie w przyszłoÊci ekspansja
na rynki pozaunijne. Dlatego te˝,
strategia wyznacza priorytetowe
kierunki promocji, które koncentru-

Strategia promocji ˝ywnoÊci zakłada promowanie produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych oraz metod ich produkcji
i systemów jakoÊci na rynku krajowym, wewn´trznym UE oraz w tzw. krajach trzecich

jà si´ na perspektywicznych rynkach: Azji, Afryki, Ameryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu, a tak˝e na kluczowych rynkach UE. Strategiczne rynki dla eksportu polskiej
˝ywnoÊci, wytypowane zostały
z uwzgl´dnieniem:
1 aktualnego stanu i przewidywanego post´pu prac słu˝b weterynaryjnych i fitosanitarnych w zakresie zapewnienia lub rozszerzenia dost´pu
do rynku krajów trzecich dla polskich produktów rolno -spo˝ywczych;
1 wymiany handlowej z krajami trzecimi;
1 rynków priorytetowych wskazanych przez przedsi´biorców bran˝y
rolno-spo˝ywczej oraz organizacje
bran˝owe;
1 rynków priorytetowych wskazanych przez Ministerstwo Rozwoju:
obj´tych programem promocji
bran˝y polskich specjalnoÊci ˝ywnoÊciowych oraz wskazanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, w obszarze Ekspansja zagraniczna.
Jednostkà koordynujàcà, sprawujàcà nadzór nad realizacjà strategii

Promowanie produktów spo˝ywczych pod wspólnym mianownikiem „Polska smakuje” przyczyni si´ do zwi´kszenia
rozpoznawalnoÊci marki polskiej ˝ywnoÊci

jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast głównym oÊrodkiem wdra˝ajàcym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spo˝ywczym jest Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa. Niemniej jednak zało˝enia niniejszej strategii nie
b´dà mo˝liwe do osiàgni´cia bez
zaanga˝owania i współdziałania
przedsi´biorców działajàcych w sektorze rolno-spo˝ywczym, organizacji
bran˝owych skupiajàcych przedsi´biorców poszczególnych bran˝,
a tak˝e placówek zagranicznych ds.
gospodarczych, wspierajàcych polskich przedsi´biorców w eksporcie
produktów
rolno-spo˝ywczych.
Âwiadome uczestnictwo i anga˝owanie podmiotów działajàcych
w bran˝y rolno-spo˝ywczej w aktywne promowanie marki polskiej ˝ywnoÊci pod wspólnym mianownikiem
Polska Smakuje, wpłynie na osiàgni´cie synergii działaƒ promocyjnych, lepsze wykorzystanie dost´pnych Êrodków finansowych na promocj´, co niewàtpliwie przyczyni si´
do zwi´kszenia rozpoznawalnoÊci
marki polskiej ˝ywnoÊci. Spójna polityka promocji produktów ˝ywnoÊciowych zapewni lepszà koordynacj´ i synergi´ działaƒ promocyjnych
w sektorze rolno-spo˝ywczym, koncentracj´ wsparcia promocji produktów spo˝ywczych na kluczowych
rynkach docelowych, a tak˝e maksymalizacj´ efektywnoÊci działaƒ wizerunkowo – marketingowych.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum ARR
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Dotacje na badania

Wsparcie naukowców pracujàcych dla rolnictwa ekologicznego

R

olnictwo ekologiczne stanowi
od lat jeden z najszybciej rozwijajàcych si´ sektorów produkcji rolnej na Êwiecie, w tym
w szczególnoÊci w Unii Europejskiej.
Tak˝e w Polsce ten sposób gospodarowania spotyka si´ z coraz wi´kszym zainteresowaniem – liczba producentów ekologicznych wyniosła
w 2016 r. ponad 23 tys., a powierzchnia ekologicznych u˝ytków
rolnych ponad 500 tys. ha.
Rozwój rolnictwa ekologicznego
stanowi przede wszystkim odpowiedê
na zmieniajàce si´ preferencje konsumentów, którzy coraz wi´kszà wag´ przywiàzujà do metod produkcji
˝ywnoÊci – po okresie fascynacji ˝ywnoÊcià wysoce przetworzonà coraz
cz´Êciej zwracajà si´ ku produktom
wytworzonym metodami naturalnymi, z poszanowaniem Êrodowiska
naturalnego i dobrostanu zwierzàt.
Odkrywajà wreszcie, ˝e ˝ywnoÊç
ekologiczna cz´sto bardziej odpowiada ich oczekiwaniom pod wzgl´dem walorów smakowych.
Dostrzegajàc szans´, jakà stwarza
rolnictwo ekologiczne dla zwi´kszenia konkurencyjnoÊci polskich płodów rolnych, tak na rynku krajowym, unijnym, jak i rynkach paƒstw
trzecich, staraniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwój tego sektora produkcji stał si´ jednym z projektów strategicznych przyj´tej
w dniu 14 lutego 2017 r. przez Rad´ Ministrów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W szczególnoÊci bowiem małe i Êrednie gospodarstwa, dzi´ki przystàpieniu
do systemu, mogà konkurowaç
na coraz bardziej wymagajàcym
rynku nie tylko cenà, ale przede
wszystkim jakoÊcià wyrobów.
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2017

Rozwój rolnictwa ekologicznego
nie mógłby jednak odbywaç si´ bez
wsparcia ze strony nauki i doradztwa.
Produkcja ekologiczna jest bowiem niezwykle trudna i bardziej wymagajàca od konwencjonalnej. Rolnik ekologiczny planujàc produkcj´
musi kierowaç si´ nie tylko uzyskaniem wysokiego plonu, lecz tak˝e
zwracaç uwag´ na zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej Êrodowiska
rolniczego, popraw´ ˝yznoÊci i aktywnoÊci biologicznej gleby, zrównowa˝one korzystanie z zasobów naturalnych, czy utrzymanie wysokich
standardów w zakresie dobrostanu
zwierzàt. JednoczeÊnie przestrzegaç
musi szeregu szczegółowych wymagaƒ i ograniczeƒ, obejmujàcych zakaz korzystania ze Êrodków produkcji
pochodzàcych z syntezy chemicznej
(w tym Êrodków ochrony roÊlin, nawozów, Êrodków wykorzystywanych
w przetwórstwie), a tak˝e organizmów modyfikowanych genetycznie
oraz produktów wytworzonych z ich
udziałem.

Powoduje to, i˝ wprawdzie rolnictwo ekologiczne cz´sto uto˝samiane
jest z powrotem do naturalnych metod gospodarowania, to jednak musi si´ ono opieraç na wiedzy i doÊwiadczeniu, wspieranym przez najnowsze osiàgni´cia naukowe. Działania w tym zakresie sà efektywnie
prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W oparciu o przepisy rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ró˝nych podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz rolnictwa jednostki naukowo-badawcze mogà uzyskaç cz´Êciowe lub całkowite pokrycie kosztów
badaƒ prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego. Realizujàc przepisy rozporzàdzenia tylko w latach 2016-2017 Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi udzielił dotacji łàcznie
dla 62 tematów badawczych (30 tematów w 2016 r. i 32 tematów
w 2017 r.) na łàcznà kwot´ blisko 11
mln zł (4,8 mln zł w 2016 r. i 5,8 mln

Rozwój rolnictwa ekologicznego nie
jest mo˝liwy bez wsparcia naukowców
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zł w 2017 r.). WÊród tematów obj´tych dotacjami znalazły si´ zarówno
badania dotyczàce produkcji roÊlinnej, zwierz´cej, przetwórstwa, jak i badania rynkowe, pomagajàce producentom w podejmowaniu decyzji
marketingowych i biznesowych.
Wszystkie tematy badawcze obj´te
dotacjami sà nakierowane na rozwiazywanie problemów specyficznych dla produkcji ekologicznej.
Koncentrujà si´ one na problematyce niechemicznej ochrony roÊlin i nawo˝enia, opiece weterynaryjnej czy
poszukiwaniu alternatywnych rozwiàzaƒ dla niedozwolonych substancji
i preparatów w przetwórstwie. W ramach realizowanych tematów badano m.in. mo˝liwoÊç stosowania
w ochronie roÊlin po˝ytecznych organizmów (np. nicieni) oraz preparatów
pochodzenia roÊlinnego. Oceniano
przydatnoÊç dla produkcji ekologicznej poszczególnych odmian roÊlin
uprawnych. Badano mo˝liwoÊç poprawy jakoÊci gleb, z zastosowaniem
preparatów opartych na mikroorganizmach. Wypracowano dobre praktyki w produkcji zwierz´cej, w tym
drobiu oraz ryb ekologicznych.
Opracowano nowe technologie
w przetwórstwie, w tym produkcji wyrobów mi´snych o długim okresie
przechowywania z wykorzystaniem
dodatku serwatki kwasowej. Du˝à
wag´ w prowadzonych badaniach
przykładano tak˝e do problemu niezamierzonej (niewynikajàcej z winy
producenta) obecnoÊci w produktach ekologicznych substancji i preparatów niedopuszczonych do stosowania, wypracowujàc strategie przeciwdziałania takiemu ryzyku.
Aby zagwarantowaç, ˝e tematy badawcze obj´te dofinansowaniem
przyczyniajà si´ faktycznie do rozwoju produkcji ekologicznej, dobór tematów i obszarów badawczych,
w ramach których jednostki naukowe
mogà ubiegaç si´ o udzielenie dotacji, odbywa si´ na podstawie szerokich konsultacji publicznych. Tak˝e
22

w ocen´ wniosków o udzielenie dotacji włàczeni zostali eksperci reprezentujàcy Êrodowiska ekologiczne.
W tym zakresie Ministerstwo współpracuje ÊciÊle z Radà do spraw Rolnictwa Ekologicznego – ciałem doradczym powołanym przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Warto tak˝e pami´taç, ˝e wyniki badaƒ obj´tych dotacjami dost´pne sà
na stronach internetowych wykonujà-

czeÊnie wnioski o udzielenie dotacji
jednostki naukowo-badawcze b´dà
mogły składaç do koƒca grudnia,
a nie jak dotychczas do koƒca stycznia. Do dnia 30 wrzeÊnia ogłoszone zostanà tak˝e tematy i obszary
badawcze, w ramach których b´dzie mo˝na ubiegaç si´ o uzyskanie
dotacji (do tej pory wykaz ten był
ogłaszany z koƒcem listopada).
Wprowadzone zmiany zapewniajà

W 2016 r. liczba producentów ekologicznych w Polsce wyniosła ponad 23 tys.

cych je jednostek naukowo-badawczych. Odpowiednie linki mo˝na równie˝ znaleêç na stronie internetowej
Ministerstwa (w zakładce: jakoÊç ˝ywnoÊci/rolnictwo ekologiczne/badania
w rolnictwie ekologicznym). Co roku
Ministerstwo wydaje tak˝e publikacj´
ksià˝kowà, zawierajàcà sprawozdania ze zrealizowanych badaƒ.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Êrodowiska naukowego, w roku bie˝àcym zmienione zostały zasady udzielania dotacji do badaƒ
w rolnictwie ekologicznym. Zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
ró˝nych podmiotów wykonujàcych
zadania na rzecz rolnictwa, od roku 2018 decyzje o udzieleniu dotacji wydawane b´dà o miesiàc wczeÊniej – do koƒca kwietnia, a nie jak
do tej pory do koƒca maja. Jedno-

jednostkom naukowo-badawczym
wi´cej czasu na przygotowanie
i zło˝enie wniosków. Przede wszystkim jednak dotacje b´dà udzielane
miesiàc wczeÊniej – co ma ogromne znaczenie praktyczne dla badaƒ
biologicznych, uzale˝nionych od sezonu wegetacyjnego.
Badania naukowe dotyczàce rolnictwa ekologicznego stanowià niezmiernie istotny sposób wsparcia dla
tego sektora produkcji. Pozwalajà
na opracowywanie nowych technologii produkcji ekologicznej, przez co
staje si´ ona prostsza i obarczona mniejszym ryzykiem. Warto zatem
pami´taç, si´gajàc po ˝ywnoÊç
oznaczonà „zielonym liÊciem”, ˝e
za jej produkcjà stoi rzetelna wiedza
i doÊwiadczenie, oparte na solidnych
badaniach naukowych.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: ©Pantherstock/ Photogenica, fotolia
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Kto mo˝e z nich skorzystaç i na jakich zasadach
Kredyty preferencyjne stanowià wa˝ne, dost´pne od lat, êródło finansowania inwestycji w rolnictwie
podejmowanych w celu poprawy jakoÊci produktów rolnych i konkurencyjnoÊci gospodarstw
poprzez zwi´kszenie efektywnoÊci produkcji czy poprawy struktury agrarnej. Z kredytów mogà
równie˝ korzystaç podmioty planujàce inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mi´czaków lub w rybactwie Êródlàdowym. Oprócz inwestycji kredytami
preferencyjnymi finansowane sà wydatki zwiàzane ze wznowieniem produkcji rolnej po wystàpieniu
szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

K

redyty preferencyjne udzielane sà ze Êrodków własnych banków współpracujàcych z Agencjà Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, która pomaga w ich spłacie stosujàc dopłaty do oprocentowania. Dzi´ki temu
kredytobiorca płaci oprocentowanie ni˝sze w porównaniu z kredytem
komercyjnym. Obecnie dost´pnych
jest 7 preferencyjnych linii kredytów
inwestycyjnych i „kl´skowych” – linia RR, linia Z, linia PR (kredyty inwestycyjne) oraz linie: K01, K02
i DK01, DK02 (kredyty kl´skowe).
Kredyt z linii RR i kredyty „kl´skowe” uruchomione zostały z myÊlà
o przedsi´wzi´ciach realizowanych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Kredyt z linii Z przeznaczony jest wyłàcznie dla gospodarstw rolnych,
a kredyt z linii PR dla zakładów przetwórstwa produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mi´czaków oraz podmiotów zainteresowanych zakupem
akcji i udziałów tych zakładów lub
udziałów spółek utworzonych w celu
prowadzenia działalnoÊci w zakresie
sztucznego unasienniania.
Kto mo˝e skorzystaç z kredytu
Kredyty preferencyjne adresowane sà do podmiotów, które:
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1 sà osobami fizycznymi posiadajàcymi pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, osobami prawnymi
lub jednostkami organizacyjnymi
nie po sia da jà cy mi oso bo wo Êci
prawnej;
1 sà mikro-, małymi lub Êrednimi
przedsi´biorstwami (linie RR, Z, PR,
K01, K02), albo du˝ymi przedsi´biorstwami (linie Z, DK01, DK02,
a tak˝e linia PR – je˝eli kredyt przeznaczony jest na zakup akcji lub
udziałów);
1 nie sà emerytami lub rencistami
z ustalonym prawem do: emerytury

lub renty z tytułu niezdolnoÊci
do pracy, a w przypadku kredytów
z linii K01, K02, DK01 i DK02
emerytury lub renty na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów
o ubezpieczeniu społecznym albo
prawem do renty strukturalnej;
1 nie znajdujà si´ w trudnej sytuacji,
z zastrze˝eniem, ˝e warunek ten nie
dotyczy linii K01 i K02, a w przypadku kredytów linii DK01 i DK02
nie ma zastosowania, je˝eli trudnoÊci wynikajà z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz gdy do-

* kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystàpiły szkody spowodowane przez susz´, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódê, huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´
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Preferencyjnym kredytowaniem mo˝e zostaç m.in.
obj´ta budowa, przebudowa i remont połàczony z
modernizacjà budynków lub budowli słu˝àcych do
produkcji rolnej…

płaty do oprocentowania stosowane sà jako pomoc de minimis;
1 nie sà obcià˝one dotàd niezrealizowanym obowiàzkiem zwrotu pomocy wynikajàcym z decyzji Komisji
Europejskiej uznajàcej pomoc
za niezgodnà z prawem i z rynkiem
wewn´trznym (nie dotyczy kredytów
z linii K01, K02, DK01 i DK02 gdy
dopłaty stosowane sà jako pomoc
de minimis).
Przeznaczenie kredytów
Zakres inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które mogà
byç obj´te preferencyjnym kredytowaniem, jest szeroki i pozwala
na zrealizowanie wi´kszoÊci zamierzeƒ zwiàzanych z produkcjà, w tym
sfinansowanie takich projektów jak:
1 budowa, przebudowa, remont
połàczony z:
· modernizacjà budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzeda˝y, w tym
sprzeda˝y bezpoÊredniej, wraz ze
zlokalizowanymi w tych budynkach
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
· zakupem, monta˝em instalacji
technicznej, wyposa˝eniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia
24

materiałów szkodliwych pochodzàcych z rozbiórki, je˝eli rozbiórka jest niezb´dna w celu realizacji
inwestycji;
1 zakup lub instalacja maszyn, urzàdzeƒ lub wyposa˝enia słu˝àcych
do prowadzenia produkcji rolnej,
przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzeda˝y, w tym sprzeda˝y
bezpoÊredniej,
obejmujàcych
w szczególnoÊci: sprz´t do uprawy,
piel´gnacji, ochrony, nawo˝enia
oraz zbioru roÊlin, ciàgniki rolnicze,
przyczepy rolnicze, maszyny lub
urzàdzenia do przygotowywania,
przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych,
maszyny lub urzàdzenia do przygotowywania lub składowania pasz,
maszyny lub urzàdzenia do pojenia
zwierzàt i zadawania pasz, urzàdzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka;
1 zakup u˝ytków rolnych, którego
mo˝na dokonaç w ramach kredytu
z linii Z przeznaczonego wyłàcznie
na ten cel albo kredytu z linii RR,
który zawiera ograniczenie dopuszczajàce kredytowanie u˝ytków rolnych wyłàcznie w cz´Êci nieprzekra-

czajàcej 10% łàcznej kwoty pozostałych nakładów finansowanych
z udziałem tego kredytu;
1 zakup budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji rolnej, przechowywania,
magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzeda˝y, w tym sprzeda˝y
bezpoÊredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi;
1 zakładanie lub wyposa˝anie sadów lub plantacji wieloletnich,
w tym plantacji roÊlin energetycznych;
1 wyposa˝anie pastwisk lub wybiegów dla zwierzàt, w szczególnoÊci
koszty grodzenia lub budowy wiat;
1 zakup i instalacj´ lub budow´ elementów infrastruktury technicznej
wpływajàcych bezpoÊrednio na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej, w tym urzàdzeƒ do pozyskiwania energii odnawialnej.
Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urzàdzenia nie
mogà mieç w dniu sprzeda˝y wi´cej ni˝ 5 lat oraz nie mogły byç
wczeÊniej nabyte z wykorzystaniem
Êrodków publicznych. Równie˝ zakup u˝ytków rolnych, budynków
i budowli nie mo˝e byç obj´ty po-

zakup sprz´tu do uprawy, piel´gnacji, ochrony, nawo˝enia oraz zbioru roÊlin…
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nego lub gospodarstw rolnych b´dàcych w posiadaniu tego samego
producenta rolnego przekroczy 300 ha u˝ytków rolnych. Ustalajàc minimalnà i maksymalnà powierzchni´
u˝ytków
rolnych
uwzgl´dnia si´ grunty stanowiàce
własnoÊç wnioskodawcy, u˝ytkowanie wieczyste, samoistne posiadanie lub dzier˝aw´. Ubiegajàc si´
o kredyt preferencyjny na zakup
u˝ytków rolnych nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e jest on udzielany
do kwoty stanowiàcej iloczyn powierzchni kupowanych u˝ytków rolnych i Êredniej ceny rynkowej u˝ytków rolnych w danym województwie wg GUS. Je˝eli cena zakupu
jest wy˝sza ni˝ ww. Êrednia, to
„nadwy˝ka” ceny mo˝e byç finansowana ze Êrodków kredytobiorcy
i zalicza si´ do wymaganego
przy kredycie wkładu własnego.
W ramach kredytów z linii RR
mo˝liwe jest równie˝ finansowanie
inwestycji, która b´dzie wykorzystywana przez wi´cej ni˝ jedno gospodarstwo rolne. Takimi inwestycjami
mogà byç np. budowa wspólnego
budynku do przechowywania płodów rolnych czy zakup kombajnu.
W przypadku rybactwa Êródlàdo-

i zakładanie oraz wyposa˝enie sadów oraz plantacji wieloletnich
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oraz zakup u˝ytków rolnych …

wego kredyt preferencyjny mo˝na uzyskaç na realizacj´ m.in. nast´pujàcych inwestycji:
1 budowa, rozbudowa, wyposa˝enie i modernizacja instalacji, w tym
budynków i budowli oraz urzàdzeƒ
przeznaczonych do rybołówstwa
Êródlàdowego, obiektów stawowych, a tak˝e budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji w zakresie rybactwa;
1 zakup lub modernizacja łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.
Inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych obj´te preferencyjnym kredytowaniem to m. in.:
1 budowa lub remont połàczony
z modernizacjà budynków lub budowli słu˝àcych do przetwórstwa
i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiàcej integralnà cz´Êç
tych budynków lub budowli;
1 zakup lub zakup i instalacja, maszyn lub urzàdzeƒ do przetwarzania
produktów rolnych, magazynowania lub przygotowania produktów
rolnych do przetwarzania;
1 zakup lub zakup i instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprz´tu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;
1 zakup komputerów i oprogramowaƒ do zarzàdzania przedsi´biorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
25
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mocà Agencji, je˝eli w okresie
ostatnich 10 lat poprzedzajàcych
dzieƒ zło˝enia wniosku o kredyt, ich
zakup był obj´ty pomocà ze Êrodków publicznych.
Zakup u˝ytków rolnych mo˝e byç
obj´ty preferencyjnym kredytowaniem, je˝eli ich przeznaczenie okreÊlone w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy jest rolnicze.
Kredyty na zakup u˝ytków rolnych
mogà mieç na celu utworzenie nowego lub powi´kszenie istniejàcego gospodarstwa rolnego. Powierzchnia tworzonego gospodarstwa rolnego nie mo˝e byç mniejsza od Êredniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w danym województwie. Przy powi´kszaniu gospodarstwa wymóg dotyczàcy minimalnej powierzchni gospodarstwa nie obowiàzuje. Natomiast
zarówno przy tworzeniu nowego jak
i przy powi´kszaniu istniejàcego
gospodarstwa rolnego ma zastosowanie warunek ograniczajàcy kupowanà za kredyt powierzchni´
u˝ytków rolnych, a mianowicie kredytem preferencyjnym nie mo˝na sfinansowaç zakupu tej cz´Êci
u˝ytków rolnych, która spowoduje,
˝e powierzchnia gospodarstwa rol-
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1 zakup Êrodków transportu dla
sprawnego przebiegu procesu
technologicznego lub do magazynowania;
1 zakup specjalistycznych Êrodków
transportu do dostaw surowca lub
zbytu produktów, zapewniajàcych
spełnienie warunków bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci lub dobrostanu
zwierzàt.
W przetwórstwie ryb, skorupiaków i mi´czaków kredyt mo˝e byç
przeznaczony na przedsi´wzi´cia
inwestycyjne, które obejmujà:
1 budow´, rozbudow´ lub modernizacj´ budynków lub budowli
do przetwórstwa i magazynowania
ryb, skorupiaków i mi´czaków,
w tym infrastruktury technicznej stanowiàcej integralnà cz´Êç tych budynków lub budowli;
1 zakup lub zakup i instalacj´ maszyn, urzàdzeƒ lub wyposa˝enia
do przetwarzania, aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprz´tu
do sterowania procesem produkcji
lub do magazynowania;
1 zakup komputerów i oprogramowaƒ do zarzàdzania przedsi´biorstwem oraz do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;
1 za kup
Êrodków transportu
do sprawnego przebiegu procesu
technologicznego lub do magazynowania, a tak˝e zakup specjalistycznych Êrodków transportu
do dostaw surowca lub zbytu produktów.

ARiMR dysponuje Êrodkami finansowymi gwarantujàcymi pełen dost´p do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i „kl´skowych”.
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Preferencyjny kredyt mo˝na równie˝ przeznaczyç na zakup i instalacj´ maszyn lub urzàdzeƒ do przetwarzania,
przygotowania do przetwarzania oraz magazynowania produktów rolnych

Ponadto, gospodarstwa rolne,
działy specjalne produkcji rolnej
oraz podmioty zajmujàce si´ rybactwem Êródlàdowym w przypadku
wystàpienia szkód spowodowanych
przez susz´, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê, huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi
lub lawin´ mogà zaciàgaç kredyty
„kl´skowe”. Kredyty „kl´skowe”
udzielane sà przez banki w terminie
do 12 miesi´cy od daty oszacowania szkód przez komisj´ powołanà
przez wojewod´ i słu˝à finansowaniu
nakładów
poniesionych
po dniu wystàpienia szkody.
Ârodki trwałe zniszczone na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mo˝na odtworzyç korzystajàc z kredytów z linii K01 lub
DK01, których zakres przedmiotowy obejmuje:
1 odbudow´, niezb´dne remonty
ka pi tal ne bu dyn ków in wen tar skich, magazynowo -składowych,
szklarni i innych budynków i budow li słu ˝à cych do pro duk cji,
urzà dzeƒ i obiek tów słu ˝à cych
do zasilania w wod´, energi´ elektrycznà, gaz i odprowadzenie Êcie-

ków w obr´bie gospodarstwa, pomieszczeƒ socjalnych, zagrodowych oczyszczalni Êcieków, placów
w obr´bie gospodarstw rolnych,
dojazdów łàczàcych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecià dróg publicznych,
ogrodzeƒ, murów oporowych i pomieszczeƒ socjalnych;
1 zakup kwalifikowanego materiału
szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roÊlin wieloletnich o okresie u˝ytkowania dłu˝szym ni˝ 5 lat, z wyłàczeniem roÊlin
na cele energetyczne;
1 zakup stada podstawowego inwentarza ˝ywego;
1 zakup w miejsce zniszczonych ciàgników, maszyn i urzàdzeƒ rolniczych.
Natomiast przeznaczenie kredytów „kl´skowych” z linii K02 i DK02
pozwala na sfinansowanie bie˝àcych nakładów obrotowych niezb´dnych do przywrócenia produkcji rolnej, tj. zakup Êrodków obrotowych do produkcji rolnej takich jak
np. pasze lub koncentraty paszowe
dla zwierzàt gospodarskich, nawozy, Êrodki ochrony roÊlin, paliwa,
materiały opałowe do ogrzewania
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Warunki udzielania kredytów
W zwiàzku z wymogiem, aby pomoc wywoływała tzw. efekt zach´ty, prac nad danym projektem i innych zwiàzanych z nim działaƒ nie
mo˝na rozpoczàç wczeÊniej ni˝
w dniu zło˝enia wniosku o kredyt.
Przykładowo, podpisanie z wykonawcà prac budowlanych umowy
okreÊlajàcej wysokoÊç i sposób zapłaty, zakup materiałów budowlanych, rozpocz´cie prac budowlanych zwiàzanych z inwestycjà mo˝e nastàpiç po zło˝eniu wniosku
o kredyt. Prac przygotowawczych,
takich jak np. uzyskanie zezwoleƒ
i przeprowadzenie analiz wykonalnoÊci, nie uznaje si´ za rozpocz´cie realizacji projektu. Efekt zach´ty nie dotyczy kredytów z dopłatami do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis, a tak˝e kredytów „kl´skowych”.
Kwota kredytu inwestycyjnego nie
mo˝e przekroczyç:
1 80% wartoÊci inwestycji w gospodarstwie rolnym i wynosiç wi´cej

ni˝ 5 mln zł;
1 70% wartoÊci inwestycji w dziale
specjalnym produkcji rolnej lub
w rybactwie Êródlàdowym i wynosiç
wi´cej ni˝ 8 mln zł;
1 70% wartoÊci inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb,
skorupiaków i mi´czaków i wynosiç
wi´cej ni˝ 16 mln zł.
Inwestor powinien wnieÊç wkład
własny stanowiàcy co najmniej – w zale˝noÊci od rodzaju
kredytowanej działalnoÊci – 20%
lub 30% inwestycji.
Łàczna kwota preferencyjnych
kredytów inwestycyjnych zaciàgni´tych od 2015 r. i nowego kredytu
nie mo˝e przekroczyç ww. kwot
maksymalnych, tj. w zale˝noÊci
od rodzaju inwestycji odpowiednio 5 mln zł, 8 mln zł lub 16 mln zł.
Kredyty „kl´skowe” udzielane sà
do wysokoÊci:
1 szkód w Êrodkach trwałych – linie
K01 i DK01;
1 szkód w uprawach rolnych lub
zwierz´tach gospodarskich, tj. kwoty obni˝enia dochodu, zwi´kszonej
o koszty poniesione i zmniejszonej
o koszty nieponiesione – linie K02
i DK02, oraz jednoczeÊnie do kwoty nie wy˝szej ni˝ 5 mln zł dla go-

oraz odbudow´ i niezb´dne remonty szklarni i innych budynków i budowli słu˝àcych do produkcji
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Ârodki trwałe zniszczone na skutek niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych mo˝na odtworzyç korzystajàc
z tzw. kredytów „kl´skowych”. Zakres przedmiotowy
obejmuje m.in. zakup stada podstawowego inwentarza
˝ywego…

spodarstw rolnych lub 8 mln zł dla
działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga
si´ wkładu własnego.
Kredyty „kl´skowe” nie sumujà si´
z kredytami inwestycyjnymi, a ich
łàczna kwota nie mo˝e przekroczyç
powy˝szych kwot maksymalnych,
uwzgl´dniajàc przy tym kredyty „kl´skowe” udzielone od 2015 r.
Po uzyskaniu kredytu kredytobiorca zobowiàzany jest udokumentowaç poniesione wydatki, w terminie 3 miesi´cy od dnia pobrania
Êrodków finansowych z rachunku
kredytowego (w przypadku kredytu
z linii K02 obowiàzkowemu udokumentowaniu podlega 50% wydatków), oraz – w przypadku kredytów
inwestycyjnych – wniesienie wkładu
własnego.
Oprocentowanie kredytów preferencyjnych jest zmienne i wynosi nie
wi´cej ni˝ stopa referencyjna WIBOR 3M, powi´kszona o maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Przy stosowanej obecnie stawce WIBOR 3M cz´Êç oprocentowania płacona przez kredytobiorc´ wynosi:
1 linie RR, Z, PR, K01, DK01 – 3%;
1 linie K02 i DK02:
· od 1,84% do 2,12% (w zale˝no27
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szklarni i tuneli, a tak˝e inwentarz
˝ywy zaliczany zgodnie z przepisami
ustawy o rachunkowoÊci do Êrodków obrotowych.
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Êci od banku) – je˝eli w dniu wystàpienia szkód ubezpieczonych było
co najmniej 50% powierzchni
upraw, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby
zwierzàt gospodarskich,
· od 2,76% do 3,17% (w zale˝noÊci od banku) – w przypadku braku
ww. ubezpieczenia.
Pozostałà cz´Êç oprocentowania
kredytu płaci za kredytobiorc´
Agencja.
Oprócz oprocentowania, kredytobiorca płaci na rzecz banku prowizje i opłaty zwiàzane z kredytem,
których wysokoÊç nie przekracza,
w zale˝noÊci od banku, od 1,35%
do 2,00% kwoty udzielonego kredytu. WysokoÊç ta dotyczy sumy
prowizji i opłat od wszystkich czynnoÊci bankowych w całym okresie
kredytowania.
Maksymalny okres kredytowania
w przypadku kredytów inwestycyjnych wynosi 15 lat, w tym okres karencji nie mo˝e przekroczyç 2 lat.
Okres spłaty kredytów „kl´skowych”
pozostaje do uzgodnienia z bankiem, przy czym Agencja b´dzie stosowała pomoc w formie dopłat
do oprocentowania w okresie kredytowania, ale nie dłu˝ej ni˝ przez 4 lata liczone od daty wystàpienia szkód.
Dopłaty do oprocentowania kredytu z linii Z, a tak˝e kredytów „kl´skowych” w przypadkach, gdy szkody wynoszà nie wi´cej ni˝ 30% Êredniej rocznej produkcji rolnej, sà stosowane jako pomoc de minimis
w rolnictwie. WysokoÊç tej pomocy,
udzielonej jednemu podmiotowi,
nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci 15 000 euro w okresie trzech
lat, tj. w bie˝àcym roku podatkowym i w ciàgu poprzedzajàcych
go 2 lat podatkowych, z uwzgl´dnieniem kwot pomocy de minimis
w rolnictwie ze wszystkich tytułów.
Natomiast dopłaty do oprocentowania kredytu z linii PR na zakup
akcji lub udziałów udzielane sà jako
pomoc de minimis lub pomoc de
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Kredyt z linii RR mo˝e zostaç przeznaczony tak˝e na inwestycje w rybactwie Êródlàdowym

minimis w rybołówstwie, których wysokoÊç dla jednego podmiotu nie
mo˝e przekroczyç równowartoÊci odpowiednio 200 000 euro oraz 30 000
euro w ww. okresie trzech lat.
Udzielona jednemu podmiotowi
w okresie ww. trzech lat łàczna wysokoÊç:
1 pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie nie mo˝e przekroczyç równowartoÊci 30 000 euro;
1 pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i pomocy de
minimis w rybołówstwie nie mo˝e
przekroczyç równowartoÊci 200 000
euro.
Procedura ubiegania si´ o kredyt
Wszelkie formalnoÊci zwiàzane
z uzyskaniem kredytów preferencyjnych załatwia si´ w bankach współpracujàcych z Agencjà. W celu uzyskania kredytu nale˝y zło˝yç w banku:
1 wniosek o kredyt;
1 plan inwestycji (nie dotyczy kredytów z linii K02 i DK02);
1 protokół oszacowania szkód sporzàdzony przez komisj´ powołanà
przez wojewod´ (przy ubieganiu si´
o kredyt „kl´skowy”), który w przypadku, gdy szkody przekraczajà 30% Êredniej rocznej produkcji
rolnej powinien zawieraç adnotacj´
wojewody potwierdzajàcà ich wystàpienie;

1 inne

dokumenty.
Decyzj´ o udzieleniu kredytu podejmuje bank, który dokonuje oceny
planowanej inwestycji i wnioskodawcy pod kàtem spełnienia warunków
do stosowania przez ARiMR pomocy
w formie dopłat do oprocentowania,
a tak˝e zdolnoÊci do spłaty kredytu.
Kredytów preferencyjnych udzielajà obecnie nast´pujàce banki:
1 SGB Bank S.A. i zrzeszone banki
spółdzielcze;
1 Bank Polskiej SpółdzielczoÊci S.A.
i zrzeszone banki spółdzielcze;
1 BG˚ PNB Paribas S. A.;
1 Bank Zachodni WBK S. A.;
1 Bank PEKAO S. A.;
1 Krakowski Bank Spółdzielczy.
ARiMR dysponuje Êrodkami finansowymi gwarantujàcymi pełen
dost´p do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i „kl´skowych”.
Wymienione powy˝ej Banki posiadajà przyznane przez Agencj´ limity akcji kredytowej oraz dopłat
do oprocentowania umo˝liwiajàce
bie˝àce udzielanie kredytów.
Szczegółowe zasady udzielania
kredytów preferencyjnych dost´pne
sà na stronie internetowej ARiMR
pod adresem www.arimr.gov.pl
w zakładce Pomoc krajowa.
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cia: fotolia
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Przeka˝ gospodarstwo,
weê pieniàdze z PROW
Nabór wniosków od 25 wrzeÊnia do 24 paêdziernika 2017 r.
Pomoc przyznawana i wypłacana jest jednorazowo a jej wielkoÊç ustalana w oparciu o kwot´ przyznanà rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw
w 2015, tj. w roku przystàpienia do tego systemu. WysokoÊç wsparcia wylicza si´
jako iloczyn 120% tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujàcych okres od daty przekazania gospodarstwa do koƒca roku 2020. Oznacza to, ˝e rolnik przekazujàcy gospodarstwo w 2017 roku otrzyma 4-krotnoÊç 120% płatnoÊci dla małych
gospodarstw, tj. łàcznie 480% przyznanej wówczas kwoty.

W

nioskujàcy o przyznanie
pomocy zobowiàzany
jest do przekazania posiadanego gospodarstwa w sposób
trwały tj. poprzez sprzeda˝ lub darowizn´ i zakoƒczenia prowadzenia
działalnoÊci rolniczej. Przekazaniu
podlegajà wszystkie grunty rolne
oraz zwierz´ta gospodarskie obj´te
systemem dla małych gospodarstw
wchodzàce w skład gospodarstwa
rolnego rolnika, stanowiàce jego
własnoÊç jak równie˝ b´dàce przedmiotem współwłasnoÊci.
Przepisy przewidujà mo˝liwoÊç
pozostawienia sobie przez rolnika
gruntów rolnych o powierzchni nieprzekraczajàcej 0,5 ha z zastrze˝eniem, ˝e działalnoÊç rolnicza prowadzona na tych gruntach mo˝e
słu˝yç wyłàcznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób
pozostajàcych z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym. Do okreÊlenia wielkoÊci gospodarstwa
wnioskodawcy po zakoƒczeniu prowadzenia działalnoÊci rolniczej
przyjmowana jest powierzchnia
gruntów rolnych posiadanych
lub współposiadanych przez niego
jak równie˝ przez jego mał˝onka.
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Rolnik przejmujàcy gospodarstwo rolne od przekazujàcego musi zostaç wskazany przez wnioskodawc´ we wniosku
o przyznanie pomocy

Rolnik przejmujàcy gospodarstwo
rolne od przekazujàcego musi zostaç wskazany przez wnioskodawc´
we wniosku o przyznanie pomocy.
Mo˝e to byç osoba fizyczna, ale
równie˝ osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajàca
osobowoÊci prawnej, wpisana do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie
płatnoÊci.
Jednym z podstawowych warunków, jakie musi spełniç przejmujàcy

jest posiadanie gospodarstwa rolnego, które wraz z gruntami przej´tymi
od wnioskodawcy osiàgnie wielkoÊç
równà co najmniej Êredniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne przejmujàcego jest poło˝one w województwie, w którym Êrednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest wi´ksza ni˝
Êrednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, wówczas wymagane jest utworze29

· powy˝ej

10 ha – 1 pkt,
przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu
zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy nie ma wi´cej ni˝ 40 lat i jest
ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy
i w pełnym zakresie – 3 pkt.
W pierwszej kolejnoÊci pomoc
przysługuje rolnikom, którzy uzyskali najwi´kszà liczb´ punktów
i mieszczà si´ w limicie Êrodków
ustalonych dla poddziałania,
przy czym minimum kwalifikujàce
do przyznania pomocy wynosi 2 pkt.
W przypadku uzyskania przez kilka
wniosków tej samej liczby punktów
kolejnoÊç przyznawania pomocy
determinuje wielkoÊç przekazywanego gospodarstwa rolnego, poczynajàc od najwi´kszej.
Agencja przygotowuje i publikuje
dwie listy rankingowe: dla województwa mazowieckiego oraz pozostałych województw.
Beneficjent pomocy zobowiàzany
jest do wypełnienia szeregu zobowiàzaƒ wieloletnich, o których mowa w decyzji. Brak ich realizacji zagro˝ony jest sankcjami w postaci koniecznoÊci zwrotu cz´Êci lub całoÊci
kwoty pomocy. W przypadku podj´cia działalnoÊci rolniczej w okresie 5
lat od dnia przekazana gospodarstwa przejmujàcemu, zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy. CałoÊç
przyznanej pomocy podlega zwrotowi w przypadku nie umo˝liwienia
przez beneficjenta przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów przez uprawnione podmioty. Natomiast za ka˝dy rozpocz´ty rok niespełniania warunku niepodlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników zwrotowi podlega 20% kwoty pomocy.
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Rolnik przekazujàcy gospodarstwo mo˝e pozostawiç sobie grunty rolne o powierzchni nie przekraczajàcej 0,5 ha,
z zastrze˝eniem, ˝e prowadzona na tych gruntach działalnoÊç rolnicza słu˝yç b´dzie wyłàcznie zaspokajaniu potrzeb
własnych rolnika oraz osób pozostajàcych z nim we wspólnym gospodarstwie

nie gospodarstwa o powierzchni
równej co najmniej Êredniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.
Je˝eli gospodarstwo rolne jest poło˝one na obszarze wi´cej ni˝ jednego
województwa za właÊciwe do ustalenia spełnienia tego kryterium uznaje
si´ to, w którym jest poło˝ona najwi´ksza cz´Êç gruntów rolnych tego
gospodarstwa, według stanu
po przej´ciu gruntów rolnych
od przekazujàcego.
Przejmujàcy
grunty
rolne
od wnioskodawcy, podejmuje zobowiàzanie do prowadzenia działalnoÊci rolniczej na przej´tych
gruntach rolnych przez 5 lat
od dnia przej´cia gospodarstwa
rolnego oraz zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego utworzonego w wyniku przej´cia gruntów rolnych od wnioskodawcy. W przypadku, gdy przejmujàcym jest osoba fizyczna podejmuje ona zobowiàzanie do prowadzenia utworzonego gospodarstwa rolnego osobiÊcie. Rolnik wskazany
we wniosku jako przejmujàcy nie
mo˝e mieç ustalonego prawa
do emerytury lub renty z tytułu niezdolnoÊci do pracy.
30

Wnioskodawca jest zobowiàzany
do wyrejestrowania si´ z ubezpieczenia rolników z dniem zbycia gospodarstwa (jeÊli podlegał temu
ubezpieczeniu w dniu zło˝enia
wniosku o przyznanie pomocy).
Otrzymanie płatnoÊci za przekazanie małego gospodarstwa innemu
rolnikowi skutkuje zobowiàzaniem
beneficjenta do niepodejmowania
działalnoÊci rolniczej przez okres 5
lat od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.
Wnioski o przyznanie pomocy,
wraz z załàcznikami, składa si´
do kierownika biura powiatowego
właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
poło˝enia gospodarstwa rolnego.
Pomoc b´dzie przyznawana w kolejnoÊci ustalonej zgodnie z punktacjà przyznanà na podstawie nast´pujàcych kryteriów wyboru:
1 powierzchnia gospodarstwa przekazywanego
· do 3 ha gruntów rolnych – 1 pkt,
· powy˝ej 3 ha do 6 ha – 3 pkt,
· powy˝ej 6 ha – 5 pkt,
1 powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmujàcego gospodarstwo
od wnioskodawcy
· do 5 ha gruntów rolnych – 3 pkt,
· powy˝ej 5 ha do 10 ha – 2 pkt,

Departament Działaƒ Społecznych
i Organizacji Producentów
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Nabór wniosków od 28 wrzeÊnia do 27 paêdziernika 2017 r.

O

pomoc w ramach operacji
Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach Natura 2000 mo˝e ubiegaç
si´ rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, wspólnicy spółki
cywilnej), je˝eli:
1 jest posiadaczem samoistnym lub zale˝nym:
· gospodarstwa rolnego obejmujàcego co najmniej 1 ha gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków
jako grunty rolne, z wyłàczeniem gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
oraz nieu˝ytków, lub
· nieruchomoÊci słu˝àcej do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej,
1 poło˝onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1 w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łàczna powierzchnia trwałych
u˝ytków zielonych i pastwisk trwałych
wynosi co najmniej 1 ha;
1 w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi działalnoÊç rolniczà
w zakresie produkcji roÊlinnej lub zwierz´cej, z wyłàczeniem chowu i hodowli
ryb;
1 ma nadany numer identyfikacyjny
w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatnoÊci.
Pomoc w ramach tego instrumentu
wsparcia przyznaje si´ na operacj´ polegajàcà na realizacji inwestycji:
1 która przyczyni si´ do utrzymania
i u˝ytkowania w gospodarstwie trwałych u˝ytków zielonych poło˝onych
na obszarze Natura 2000;
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1 która nie b´dzie negatywnie oddziaływaç na cele ochrony obszaru Natura 2000;
1 która nie jest sprzeczna z działaniami
ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest poło˝one gospodarstwo,
w planach zadaƒ ochronnych, je˝eli
dla tego obszaru Natura 2000 zostały
ustanowione takie plany;
1 która spełnia wymagania okreÊlone
przepisami prawa majàcymi zastosowanie do takiej inwestycji;

Pomoc b´dzie mogła zostaç przyznana, je˝eli ponadto, w wyniku realizacji
tej operacji nastàpi:
· rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierz´cej w zakresie
zwierzàt trawo˝ernych, w szczególnoÊci przez zwi´kszenie skali tej produkcji lub popraw´ jakoÊci tej produkcji,
albo
· zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcj´
zwierz´cà w zakresie zwierzàt trawo˝ernych.

Na „Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach Natura 2000” mo˝na otrzymaç nawet 500 tys. zł
1 której

koszty kwalifikowalne nie sà finansowane z udziałem innych Êrodków
publicznych.
W przypadku, gdy operacja jest
zwiàzana z działalnoÊcià rolniczà
w zakresie produkcji zwierz´cej, pomoc przyznaje si´, je˝eli poza powy˝szymi warunkami, operacja obejmuje
wyłàcznie inwestycje zwiàzane z produkcjà zwierz´cà w zakresie zwierzàt
trawo˝ernych, tj. zwierzàt z gatunku:
bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika
(wschodnie), konie, osły, kozy i owce.

Pomoc udzielana jest w formie refundacji cz´Êci kosztów kwalifikowalnych,
do których zalicza si´ koszty:
1 budowy, przebudowy, remontu połàczonego z modernizacjà budynków lub
budowli, wykorzystywanych w produkcji zwierz´cej, wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposa˝enia oraz
rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzàcych z rozbiórki pod warunkiem, ˝e
rozbiórka jest niezb´dna w celu realizacji operacji;
1 zakupu nowych maszyn lub urzàdzeƒ
do:
31
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Inwestycje na obszarach
Natura 2000
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Pomoc mo˝e zostaç przyznana na operacje obejmujàce
inwestycje zwiàzane z produkcjà zwierz´cà wyłàcznie
w zakresie zwierzàt trawo˝ernych, w tym m.in. danieli
· przygotowywania, składowania lub
zadawania pasz,
· pojenia,
· pozyskiwania lub przechowywania
mleka,
· przechowywania odchodów zwierz´cych
– wraz z zakupem instalacji technicznej
lub wyposa˝enia;
1 wyposa˝enia poło˝onych na obszarze
Natura 2000 trwałych u˝ytków zielonych, na których sà wypasane zwierz´ta, lub wybiegów dla zwierzàt;
1 zakupu nowych maszyn lub urzàdzeƒ
przeznaczonych do utrzymania trwałych u˝ytków zielonych,
1 budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych u˝ytkach zielonych;
1 ogólne, o których mowa w art. 45
ust. 2 lit. c rozporzàdzenia nr
1305/2013, zwane dalej „kosztami
ogólnymi” – zwiàzanych z przygotowaniem i realizacjà operacji (koszty
te b´dà mogły byç uwzgl´dnione
w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych)
– które sà uzasadnione wielkoÊcià
produkcji prowadzonej w gospodarstwie, sà adekwatne do panujàcych
w nim warunków gospodarowania
i sà niezb´dne do osiàgni´cia celu
operacji oraz sà racjonalne.
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W przypadku operacji polegajàcych
na budowie, przebudowie, remoncie
połàczonym z modernizacjà budynków lub budowli, koszt kwalifikowalny
mogà stanowiç tylko operacje poło˝one na gruntach stanowiàcych własnoÊç lub współwłasnoÊç podmiotu
ubiegajàcego si´ o przyznanie pomocy, lub przedmiot u˝ytkowania wieczystego lub dzier˝awy z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa lub od jednostek samorzàdu terytorialnego.
Koszty kwalifikowalne w tym typie
operacji podlegajà refundacji
w pełnej wysokoÊci, okreÊlonej
w umowie, je˝eli zostały poniesione:
1 od dnia, w którym została zawarta
umowa, i je˝eli realizacja zestawienia
rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpocz´ta nie wczeÊniej ni˝ w tym dniu,
a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
1 zgodnie z przepisami ustawy okreÊlajàcymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi
na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – w przypadku gdy
te przepisy majà zastosowanie;
1 w formie rozliczenia bezgotówkowego, oraz
1 uwzgl´dnione w oddzielnym systemie
rachunkowoÊci albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod
rachunkowy
z uwzgl´dnieniem przepisów szczegółowych dotyczàcych refundacji kosztów
ogólnych, okreÊlonych w § 31 rozporzàdzenia.
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci limitu, który w okresie
realizacji Programu wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym, ˝e limit ten na inwestycje niezwiàzane
z budowà lub modernizacjà budynków inwentarskich lub adaptacjà

innych istniejàcych w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.
Wsparciu podlega do:
1 60%
kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika albo
1 50%
kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika nieb´dàcego
młodym rolnikiem.
Wniosek nale˝y zło˝yç w oddziale regionalnym ARiMR właÊciwym ze wzgl´du na miejsce poło˝enia gospodarstwa, przy czym je˝eli gospodarstwo
jest poło˝one na obszarze wi´cej ni˝
jednego województwa, wniosek składa
si´ w oddziale regionalnym Agencji
działajàcym w tym województwie,
w którym poło˝ona jest najwi´ksza
cz´Êç trwałych u˝ytków zielonych wchodzàcych w skład tego gospodarstwa
poło˝onych na obszarze Natura 2000.
Pomoc przysługuje według kolejnoÊci ustalonej przez Agencj´ przy zastosowaniu kryteriów wyboru, takich jak:
1 powierzchnia trwałych u˝ytków zielonych poło˝onych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie;
1 udział powierzchni trwałych u˝ytków
zielonych wartoÊciowych pod wzgl´dem Êrodowiskowym, w odniesieniu
do powierzchni trwałych u˝ytków zielonych poło˝onych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie;
1 udział trwałych u˝ytków zielonych poło˝onych na obszarze Natura 2000
w odniesieniu do łàcznej powierzchni
u˝ytków rolnych wchodzàcych w skład
gospodarstwa;
1 realizacja przynajmniej jednej inwestycji zwiàzanej z działaniami ochronnymi
obligatoryjnymi i fakultatywnymi, jakie
wynikajà dla danego gospodarstwa
z planu zadaƒ ochronnych lub planu
ochrony ustanowionych dla danego
obszaru Natura 2000;
1 realizacja operacji przez młodego rolnika.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
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Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) to nowa instytucja w sektorze
rolnym, która 1 wrzeÊnia zastàpiła Agencj´ Rynku Rolnego oraz Agencj´
NieruchomoÊci Rolnych.

K

rajowy OÊrodek Wsparcia
Rolnictwa utworzono z potrzeby zapewnienia wsparcia działaniom i projektom słu˝àcym podnoszeniu konkurencyjnoÊci
polskiego rolnictwa zarówno w kraju, jak i za granicà. Tak zrodził si´
pomysł stworzenia nowej instytucji,
która b´dzie wspieraç rolników
i producentów oraz zajmowaç si´
rozwojem rolnictwa w kraju.
Poniewa˝ cz´Êç zadaƒ umiejscowiona była w istniejàcych agencjach
rolnych, postanowiono na ich bazie
stworzyç nowà instytucj´ rozwojowà.
Aby uporzàdkowaç zakres zadaƒ
i stworzyç czytelny dla beneficjentów
system wsparcia i pomocy, nastàpił
podział ich aktywnoÊci na te zwiàzane z płatnoÊciami i te zwiàzane z rozwojem. Działania zwiàzane z realizacjà płatnoÊci, w zakresie Êrodków finansowych UE, przej´ła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadania dotyczàce wsparcia
i rozwoju, czyli te, które dotychczas
skupione były w Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji NieruchomoÊci
Rolnych, znalazły si´ w Krajowym
OÊrodku Wsparcia Rolnictwa.
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W ustawie z 10 lutego 2017 r. (Dz.
U. 2017 poz. 623) opisano zakres
zadaƒ KOWR. Do najwa˝niejszych
z nich nale˝à: gospodarowanie nieruchomoÊciami Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa (dzier˝awa,
sprzeda˝), propagowanie mo˝liwoÊci
inwestycyjnych na gruntach Zasobu,
promocja produktów rolno-spo˝ywczych zarówno w Polsce, jak
i na Êwiecie, wsparcie producentów
na istniejàcych rynkach zbytu i otwieranie nowych (UE i kraje trzecie),
nadzór nad Spółkami Skarbu Paƒstwa (m. in. roÊlinnymi i zwierz´cymi),
rozwój innowacyjnoÊci w sektorze
rolno-spo˝ywczym, podnoszenie
ÊwiadomoÊci producentów oraz rolników w zakresie promocji ich produktów. Zadania KOWR zostały
uporzàdkowane według czterech
kluczowych kompetencji:
1 Za sób, czy li go spo da ro wa nie
gruntami i nieruchomoÊciami, polegajàce na tworzeniu warunków
sprzyjajàcych racjonalnemu wykorzystaniu Zasobu WłasnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa;
1 Pro mo cja, czy li pro wa dze nie
działaƒ informacyjnych i promocyj-

nych w kraju i za granicà; dotyczy
to tak˝e wspierania i budowania
relacji pomi´dzy rzàdami wybranych paƒstw, na których rynki skierowany, prowadzony i planowany
jest eksport;
1 Wiedza, czyli wspieranie beneficjentów w zakresie rozwoju ich działalnoÊci, polegajàce na informowaniu o nowych trendach i tendencjach
w rolnictwie, jak równie˝ o mo˝liwoÊciach uzyskania wsparcia;
1 Analiza, czyli prowadzenie badaƒ,
analiz i działaƒ kształtujàcych polityk´ rolnà słu˝àcà podnoszeniu konkurencyjnoÊci polskiego rolnictwa
zarówno w kraju, jak i za granicà.
KOWR to nowoczesna paƒstwowa instytucja, która powstała jako
odpowiedê na zmieniajàce si´ trendy w rolnictwie. Ma byç ona najbardziej zaufanym partnerem sektora rolnego i rozwijaç rynek polskiego rolnictwa w kraju oraz budowaç jego konkurencyjnoÊç
na Êwiecie.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa
[ 22 661 72 72
Zdj´cie: fotolia
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KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Nowa instytucja
nie tylko dla rolników

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Co mo˝na załatwiç
w KOWR?
W KOWR mo˝na:
lub kupiç ziemi´ rolnà
na powi´kszenie lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego;
1 nabyç grunty inwestycyjne oraz nieruchomoÊci zabytkowe;
1 uzyskaç decyzje administracyjne
dotyczàce obrotu gruntami rolnymi;
1 otrzymaç nieodpłatnie grunty na realizacj´ zadaƒ własnych przez samorzàdy lokalne;

po uruchomieniu mechanizmów
przez Komisj´ Europejskà;
1 dokonaç sprzeda˝y zbó˝, masła
i odtłuszczonego mleka w proszku
w ramach interwencji po uruchomieniu mechanizmów przez Komisj´ Europejskà;
1 pozyskaç Êrodki finansowe pozwalajàce przedsi´biorcom skuteczniej
konkurowaç na rynku Êwiatowym
w zakresie produktów rolnych;

uzyskaç wpis do ewidencji producentów i przedsi´biorców wyrabiajàcych wino gronowe z winogron pozyskanych z upraw winoroÊli poło˝onych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz do Rejestru Pierwszych
Podmiotów Skupujàcych surowe
mleko krowie;
1 zło˝yç informacje o iloÊci skupionego surowego mleka krowiego;
1 uzyskaç informacj´ na temat pro-

uzyskaç bezzwrotnà pomoc finansowà na utrzymanie infrastruktury
na terenach wiejskich;
1 otrzymaç informacje i kupiç w spółkach nadzorowanych przez KOWR
wysokiej jakoÊci kwalifikowany materiał siewny odmian wytworzonych
w kraju;
1 otrzymaç informacje i kupiç w spółkach nadzorowanych przez KOWR
materiał genetyczny zwierzàt gospodarskich wyhodowany w oparciu
o programy doskonalenia poszczególnych gatunków;
1 uzyskaç dopłaty do prywatnego
przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku, wieprzowiny

1 przystàpiç

gnozowanych cen rynkowych podstawowych produktów rolno-˝ywnoÊciowych oraz sytuacji na tym rynku;
1 przystàpiç do realizacji poddziałaƒ
PROW 2014-2020: „Wsparcie
na przyst´powanie do systemów jakoÊci” oraz „Wsparcie działaƒ informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów
na rynku wewn´trznym”;
1 nawiàzaç współprac´ handlowà
w sektorze rolno-spo˝ywczym z zagranicà.

1 wydzier˝awiç

1

34

do programów szkolnych
majàcych na celu dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do placówek oÊwiatowych;
1 otrzymaç wsparcie celem poprawy
jakoÊci miodu oraz warunków w sektorze pszczelarskim,
1 załatwiç sprawy zwiàzane z Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spo˝ywczych oraz dopłatami z tytułu zu˝ytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowalny;
1 otrzymaç pozwolenia na przywóz/wywóz towarów rolno-spo˝ywczych w handlu z krajami trzecimi;

1
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Lokalizacje KOWR
KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Centrala
Warszawa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
OT Białystok
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki
1 ul. Białowieska 109b/12,
17-100 Bielsk Podlaski
1 ul. Projektowana 34, 16-050 Michałowo
OT Bydgoszcz
ul. Hetmaƒska 38
85-039 Bydgoszcz
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Osiedlowa 11, Kusowo,
86-022 Dobrcz
1 Lubostroƒ, 89-210 Łabiszyn
1 ul. Toruƒska 10, 87-148 Łysomice

ul. Parkowa 3, 22-540 Dołhobyczów
ul. Osiedlowa 5, Michalów, 22-448 Sułów

OT Łódê
ul. Północna 27/29, 91-420 Łódê

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Zakładowa 4, 77-100 Bytów
1 ul. Wołyƒska 19, 82-200 Malbork
1 ul. Starogardzka 11, 83-250 Skarszewy
1 Al. 3-go Maja 44, 76-200 Słupsk

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
1 ul. Reymonta 11, 66-300 Mi´dzyrzecz
1 ul. Gorzowska 62, 66-432 Baczyna
1 ul. 3-go Maja 24, 69-220 OÊno Lubuskie
1 ul. 3-go Maja 3, 68-300 Lubsko
1 Pop´szyce 9b, 67-300 Nowe Miasteczko

OT Mikołów
ul. Miarki 18, 43-190 Mikołów

OT Rzeszów
ul. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 Rynek 20, 46-300 Olesno
1 ul. Wyszyƒskiego 70/126,
42-200 Cz´stochowa (od 01.01.2018 r.)

OT Kielce
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

OT Olsztyn
ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Borelowskiego 7, 37-700 PrzemyÊl
1 ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
1 Trzebownisko 616A/10,
36-001 Trzebownisko
1 ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 Pl. Obroƒców Pokoju 21, 27-500 Opatów

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Dworcowa 13, 14-300 Moràg
1 ul. Ornecka 6, 11-100 Lidzbark Warmiƒski
1 ul. Wojska Polskiego 41 A, 11-430 Korsze
1 ul. Grota-Roweckiego 2,
11-200 Bartoszyce
1 ul. Curie -Skłodowskiej 35,
13-200 Działdowo
1 Kamionek 25, 11-100 Szczytno
1 Al. Grunwaldzka 2, 82-300 Elblàg
1 Grabin 17, 14-106 Szyldak
1 ul. Zamkowa 8, 19-300 Ełk
1 ul. Os. Lesk 20, 19-400 Olecko
1 Bystry 6A, 11-500 Gi˝ycko

1
1

OT Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.

OT Koszalin*
ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Pileckiego 8, 78-400 Szczecinek
1 ul. Marynarska 9, 78-500 Drawsko
Pomorskie
1 ul. Kołobrzeska 36, 78-300 Âwidwin
1 ul. Matejki 10, 78-100 Kołobrzeg
1 ul. Lipowa 4, 76-100 Sławno
1 ul. Reymonta 8, 78-200 Białogard
1 ul. Dàbrowskiego 6, 78-600 Wałcz
* powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski,
Koszalin – miasto na prawach powiatu, koszaliƒski, sławieƒski, szczecinecki i Êwidwiƒski
w województwie zachodniopomorskim
OT Kraków
ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Dàbrowskiego 8, 33-100 Tarnów
OT Lublin
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
1 ul. Wiosenna 4, Pokrówka, 22-100 Chełm
1 Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin
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OT Szczecin*
ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice
1 ul. Górna 3, 72-200 Nowogard
1 ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce
1 ul. Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard
1 ul. Srebrna 22, 73-210 Recz
* po wia ty: chosz czeƒ ski, go le niow ski,
gry fic ki, gry fiƒ ski, ka mieƒ ski, ło be ski,
myÊliborski, policki, pyrzycki, stargardzki,
Szczecin – miasto na prawach powiatu
i ÂwinoujÊcie – miasto na prawach powiatu.

OT Opole
ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole

OT Warszawa
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

OT Poznaƒ
ul. Fredry 12, 61-701 Poznaƒ

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 Al. Prymasa Tysiàclecia 60/62,
01-424 Warszawa
1 ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne
1 ul. Sportowa 2, 26-900 Kozienice

Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 Przygodzice -Pardalin 1A,
63-421 Przygodzice
1 ul. Główna 21, Stare Bojanowo,
64-030 Âmigiel
1 ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
1 ul. Gospodarcza 7,
62-510 Konin „Maliniec”
OT Pruszcz Gdaƒski
ul. Powstaƒców Warszawy 28,
83-000 Pruszcz Gdaƒski

OT Wrocław
ul. Miƒska 60, 54-610 Wrocław
Filie/Sekcje Zamiejscowe
1 Rakowice Wielkie 15,
59-600 Lwówek Âlàski
1 ul. Jaworzyƒska 199, 59-220 Legnica
1 ul. Kliczkowska 28, 58-100 Âwidnica
1 ul. Kunickiego 2, 54-616 Wrocław
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Pomoc ˝ywnoÊciowa 2016
Zakoƒczyły si´ briefingi prasowe podsumowujàce Podprogram 2016
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc ˚ywnoÊciowa 2014-2020
Odbyły si´ one w 16 miastach w Polsce. Wzi´li w nich udział wojewodowie, przedstawiciele Caritasu
i dyrektorzy oddziałów terenowych ARR. Na briefingach prasowych podsumowano realizacj´
Podprogramu 2016 w ka˝dym województwie.

Briefing prasowy poÊwi´cony Programowi Operacyjnemu Pomoc ˚ywnoÊciowa 2014-2020. Od lewej: minister
rolnictwa Krzysztof Jurgiel, minister rodziny, pracy i polityki społecznej El˝bieta Rafalska oraz podsekretarz stanu
w MRPiPS El˝bieta Bojanowska

P

ierwszy
rozpoczynajàcy
briefing prasowy odbył
si´ 13 lipca w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prelegentami wydarzenia byli: El˝bieta Rafalska – minister rodziny,
pracy i polityki społecznej, Krzysztof
Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz El˝bieta Bojanowska – podsekretarz stanu w MRPiPS.
Na spotkaniu podsumowano Podprogram 2016 realizowany w całej
Polsce. Pomoc ˝ywnoÊciowa była
dost´pna w 2247 gminach, tylko 248 spoÊród nich nie uczestniczyło w programie. W ramach Podprogramu 2016 POP˚ wsparciem
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zostało obj´tych ponad 1,3 mln
osób potrzebujàcych, do których
trafiło łàcznie ponad 65 tys.
ton/mln litrów ˝ywnoÊci w postaci 16 ró˝nych produktów. Co roku
zwi´ksza si´ zainteresowanie programem – w 2015 r. 77 proc. gmin
uczestniczyło w POP˚, w roku minionym jest to 90 proc. Nadal sà
jednak gminy, które nie przyst´pujà
do programu.
Na realizacj´ POP˚ przeznaczono prawie 330 mln zł. Łàczna wartoÊç zakupionej w trzech przetargach ˝ywnoÊci to ponad 297 mln
zł. Instytucjà
odpowiedzialnà
za przygotowanie i przeprowadza-

nie przetargów na dostawy artykułów spo˝ywczych do magazynów
organizacji partnerskich była Agencja Rynku Rolnego.
Briefingi prasowe odbyły si´ w ka˝dym mieÊcie wojewódzkim. Na wydarzeniach podsumowano realizacj´ POP˚ w danym regionie.
W ramach Podprogramu organizacje partnerskie, ze Êrodków towarzyszàcych, realizowały działania,
majàce na celu włàczenie społeczne w formie warsztatów kulinarnych
dla ró˝nych grup pokoleniowych,
dietetycznych i dotyczàcych zdrowego ˝ywienia, edukacji ekonomicznej, jak równie˝ programów edukacyjnych o zasadach zdrowego ˝ywienia i przeciwdziałaniu marnowaniu ˝ywnoÊci.
Agencja Rynku Rolnego, oprócz
przygotowywania i przeprowadzania przetargów na dostawy artykułów spo˝ywczych do magazynów
organizacji partnerskich, sprawowała nadzór nad dostawami ˝ywnoÊci przez wykonawców oraz
nad dystrybucjà ˝ywnoÊci i działaniami na rzecz włàczenia społecznego realizowanymi przez organizacje partnerskie. Od 1 wrzeÊnia
m.in. to zadanie przejàł Krajowy
OÊrodek Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa
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Program dla szkół
ju˝ we wrzeÊniu
Ponad 240 mln zł zostanie przeznaczonych na realizacj´ Programu dla szkół, realizowanego w roku szkolnym 2017/2018. Zastàpił on dwa programy dotychczasowe „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Około 2 mln uczniów klas I-V szkół podstawowych skorzysta z programu
w rozpocz´tym roku szkolnym.

P

rogram dla szkół jest nowà
inicjatywà. B´dzie ró˝nił si´
od dotychczasowych programów szkolnych „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, których realizacja zakoƒczyła
si´ wraz z rokiem szkolnym 2016/2017, w tym w obszarze
finansowania i bud˝etu, a tak˝e
modelu dostaw oraz dostarczanych
produktów.
Celem programu jest kształtowanie wÊród dzieci zdrowych nawyków
˝ywieniowych oraz promowanie
w szczególnoÊci spo˝ycia owoców,
warzyw i produktów mlecznych.
Działania b´dà skoncentrowane
na najmłodszych uczniach, poniewa˝ w tym okresie kształtujà si´ nawyki ˝ywieniowe, które cz´sto utrzymujà si´ przez całe dorosłe ˝ycie.
W Programie dla szkół porcje owocowo-warzywne b´dzie otrzymywało wi´cej dzieci ni˝ dotychczas w ramach programu „Owoce i warzywa
w szkole” i z wi´kszà cz´stotliwoÊcià, gdy˝ zwi´kszona została grupa
docelowa. B´dà to klasy I-V szkół
podstawowych, a wczeÊniej były tylko 0-III. Ponadto w ramach nowego
programu szkolnego zwi´kszyła si´
równie˝ liczba i cz´stotliwoÊç udost´pniania porcji owocowo-warzywnych dzieciom z 40 w roku szkolnym 2016/2017 w ramach progra38

mu „Owoce i warzywa w szkole”
do 84 mniejszych porcji w roku
szkolnym 2017/2018.
W programie uwzgl´dniono bogaty katalog produktów mlecznych.
Oprócz mleka dzieci b´dà otrzymywaç jogurt, kefir oraz serek twaro˝kowy. Dzi´ki temu b´dà mogły poznaç nowe smaki, które byç mo˝e
na stałe znajdà si´ w ich codziennej
diecie.
Od roku szkolnego 2017/2018
został tak˝e rozszerzony zakres realizowanych działaƒ. Dzieciom nie
tylko zostanà przekazane bezpłat-

nie Êwie˝e owoce i warzywa, soki,
oraz mleko i przetwory mleczne –
uczniowie b´dà tak˝e uczestniczyç
w działaniach edukacyjnych realizowanych przez szkoły na temat
zdrowego od˝ywiania oraz pochodzenia i uprawy udost´pnianych
produktów. W ramach programu
b´dà prowadzone równie˝ działania promocyjne, a sam program
b´dzie podlegał ewaluacji.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa
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W rozpocz´tym roku szkolnym z programu skorzysta ok. 2 mln uczniów z klas I-V szkół podstawowych
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Ziemia w paƒstwowym zasobie

W

Za so bie Wła sno Êci
Rol nej Skar bu Paƒ stwa
wg
sta nu
na dzieƒ 30.06.2017 r. po zo sta wa ło 1 379 tys. ha grun tów
w tym:
1 w dzier˝awie – 1 050 242 ha,
1 w wieczystym u˝ytkowaniu
– 53 180 ha,
1 w trwałym zarzàdzie – 19 344 ha,
1 w in nym za go spo da ro wa niu
– 15 584 ha,
1 pozostajàce do rozdysponowania – 199 300 ha,
1 tzw. „obce” w Zasobie – 41 440 ha.
Dzier˝awa w I półroczu 2017 r.
Według stanu na koniec czerwca 2017 r. w Zasobie WRSP pozostawało prawie 1 379 tys. ha,
w tym prawie 42 tys. ha zajmowały
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tzw. „grunty obce” tj. takie, które
z mocy prawa przeszły w trwały zarzàd lub na własnoÊç innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przej´te (np.
grunty pod wodami płynàcymi, które przeszły do RZGW i właÊciwych
marszałków województw).
Ponad połowa powierzchni pozostajàcej w Zasobie WRSP znajduje
si´ na terenie działania 4 oddziałów ANR (obecnie KOWR): we
Wrocławiu, w Szczecinie, w Poznaniu i w Warszawie.
Na koniec czerwca 2017 r. w dzier˝awie pozostawało 1 050 242 ha
(tj. ponad 76% powierzchni znajdujàcej si´ w Zasobie), głównie na terenie
działania oddziałów: we Wrocławiu,
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie
i Olsztynie.

W samym miesiàcu czerwcu br.
Oddziały Terenowe Agencji NieruchomoÊci Rolnych przeprowadziły 682 przetargi na dzier˝aw´ gruntów. Najwi´cej przetargów przeprowadziły OT w: Lublinie (145), Rzeszowie (112), Olsztynie (95) i Wrocławiu (72).
W wyniku przeprowadzonych
przetargów w czerwcu 2017 r. jednostki organizacyjne Agencji wydzier˝awiły 5593 ha. Najwi´cej:
OT we Wrocławiu 2013 ha, Poznaniu 839 ha i Filia w Suwałkach 667 ha. Łàcznie te 3 jednostki organizacyjne ANR wydzier˝awiły
w czerwcu 3519 ha – tj. 63% ogółu wydzier˝awionych gruntów w tym
miesiàcu.
W okresie od poczàtku roku
do koƒca czerwca br. Agencja
39
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przeprowadziła łàcznie 6650 przetargów na dzier˝aw´ i zaoferowała
do dzier˝awy grunty o pow. 41,1
tys. ha. Rozstrzygni´te zostały 4644
przetargi na dzier˝aw´ (w tym równie˝ przetargi ofertowe). Do koƒca
czerwca br. roku zawartych zostało 4,7 tys. umów dzier˝awy,
na podstawie których Agencja wydzier˝awiła rolnikom 42 114 ha
gruntów. Najwi´kszà powierzchni´
gruntów w tym okresie wydzier˝awiono rolnikom w woj. zachodniopomorskim, dolnoÊlàskim, warmiƒsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim.
Sprzeda˝ w I półroczu 2017 r.
W dniu 30.04.2016 r. weszły
w ˝ycie przepisy ustawy z dnia 14
kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu
sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.
U. z 2016r. poz. 585), które wprowadziły istotne zmiany w sposobie
gospodarowania nieruchomoÊciami
wchodzàcymi w skład Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.
Zgodnie z ww. ustawà sprzeda˝
nieruchomoÊci lub ich cz´Êci
wchodzàcych w skład Zasobu została wstrzymana na 5 lat, z wyłàczeniem m.in. nieruchomoÊci rolnych o powierzchni do 2 ha oraz
nieruchomoÊci przeznaczonych
na cele inne ni˝ rolne, wymienione
w ustawie. Sprzeda˝ nieruchomo-

Êci o wi´kszej ni˝ 2 ha powierzchni
jest mo˝liwa za zgodà Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Do koƒca czerwca 2017 r. ANR
przeprowadziła 17 878 przetargów
na sprzeda˝, w których zaoferowała 8,3 tys. ha. Rozstrzygni´tych zostało 2647 przetargów na 1,4 tys.
ha gruntów. W tym okresie sprzedane zostało 2788 ha, co stanowi 31% wykonania rocznego planu
zało˝onego na poziomie 9120 ha.
Zmian´ polityki paƒstwa w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu WRSP w sposób jednoznaczny
obrazujà dane statystyczne dot.
dzier˝awy i sprzeda˝y paƒstwowych
gruntów za 2016 r. i za pierwsze
półrocze 2017 r. w odniesieniu
do lat poprzednich.
W 2015 r. ANR wydzier˝awiła rolnikom zaledwie 37,3 tys. ha w porównaniu z prawie 60 tys. ha
w 2016 r. i ponad 42 tys. ha
w pierwszym półroczu 2017 r.
Zauwa˝alny zwrot w sposobie zagospodarowania
paƒstwowych
gruntów w kierunku dzier˝awy,
a nie sprzeda˝y Agencja odnotowała ju˝ w podsumowaniu 2016 r.
Łàczna powierzchnia gruntów Zasobu wydzier˝awionych w 2016 r.
wzrosła do ponad 160% w porównaniu do 2015 r. Tendencja ta nadal si´ utrzymuje. Tylko w pierwszym półroczu br., ANR wydzier˝awiła rolnikom o 13% gruntów wi´cej ni˝ w całym 2015 r.

Zgoła odmiennie przedstawia si´
statystyka w zakresie sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu. Na 2015 r. zaplanowano sprzeda˝ ponad 101 tys.
ha z czego sprzedano 76,7 tys. ha
i zrealizowano plan na poziomie niespełna 77%. W 2016 r. Agencja
sprzedała około 18 tys. ha gruntów,
co stanowiło 23% poziomu sprzeda˝y w 2015 r. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
w kolejnych latach do 2019 r. plan
sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu
ustalono na poziomie nieco ponad 9
tys. ha rocznie. Przyj´ty plan stanowi
niespełna 9% powierzchni paƒstwowej ziemi, sprzedawanej corocznie
w okresie ostatnich kilkudziesi´ciu
lat. O zmniejszajàcym si´ zainteresowaniu rolników nabywaniem na własnoÊç nieruchomoÊci, na korzyÊç
dzier˝awy Êwiadczyç mo˝e skutecznoÊç przetargów na sprzeda˝ gruntów rolnych Zasobu w 2016 r.
i 2017 r., która wynosiła niespełna 15%, w porównaniu z prawie 85% skutecznoÊcià przetargów
na dzier˝aw´ w 2016 r. i ponad 70%
skutecznoÊcià przetargów na dzier˝aw´ w pierwszym półroczu 2017 r.
Wynika z tego, ˝e bardzo atrakcyjnà
i cieszàcà si´ du˝ym zainteresowaniem rolników formà zagospodarowania paƒstwowych gruntów jest
dzier˝awa.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa
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