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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
W poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego
przedstawiona została I cz´Êç podsumowania #dobrego roku w rolnictwie. DziÊ prezentujemy II cz´Êç sprawozdania z pierwszego roku pracy nowego Kierownictwa resortu rolnictwa.
Z pełnà konsekwencjà realizujemy zapowiadane
w kampanii wyborczej zmiany. Dzi´ki szerokiej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wsłuchujàc si´ w opinie rolników, realizujemy przyj´ty rok temu Program działaƒ MRiRW na lata 2015-2019.
Bezustannie wprowadzamy w ˝ycie rozwiàzania słu˝àce poprawie sytuacji rolników. Przygotowujemy legislacj´ krajowà, ale tak˝e nie zapominamy o aktywnoÊci
na forum Unii Europejskiej. Przy ka˝dej okazji poruszam
zagadnienia wa˝ne dla naszego rolnictwa, ale tak˝e
istotne dla rolnictwa unijnego jako całoÊci.
Przypomn´, ˝e przygotowaliÊmy pakiet ustaw wzmacniajàcych pozycj´ rolnika w całym łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. Problem nierównoÊci dotyczy nie tylko polskich
rolników. Podczas grudniowego posiedzenia unijnej Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa ministrowie
jednomyÊlnie przyj´li konkluzje dotyczàce pozycji rolnika w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. Konkluzje te obejmujà
propozycje działaƒ wzmacniajàcych pozycj´ rolników
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w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.
PodkreÊlono w nich znaczenie równych warunków
działania dla wszystkich podmiotów w łaƒcuchu dostaw
˝ywnoÊci w UE, które mogà zostaç osiàgni´te za pomocà wspólnych ram ustawodawczych dotyczàcych nieuczciwych praktyk handlowych. Uzupełnieniem inicjatyw dobrowolnych oraz regulacji krajowych na poziomie paƒstw członkowskich mo˝e byç podejÊcie regulacyjne na poziomie UE.
Ten rok, który właÊnie si´ rozpoczàł, b´dzie szczególnie istotny dla przeglàdu Wspólnej Polityki Rolnej. To
w trakcie tego przeglàdu b´dà zapadały najwa˝niejsze
decyzje co do przyszłoÊci europejskiego rolnictwa w kolejnej perspektywie finansowej po roku 2020.
Kluczowym dla nas wyzwaniem jest wyrównanie poziomów wsparcia rolników w ramach Unii Europejskiej.
Dopiero wówczas b´dzie mo˝na mówiç o równych warunkach konkurencji.
Problematycznym tematem jest te˝ realizacja pakietu
klimatycznego. Trudno si´ zgodziç z przerzucaniem całego ci´˝aru działaƒ zwiàzanych z klimatem na rolnictwo. Te cele klimatyczne nie mogà zagroziç zrównowa˝onej produkcji ˝ywnoÊci. Z jednej strony mamy rosnàce wymagania wobec rolników, a z drugiej strony napływajà na unijny rynek produkty, które nie zostały wytworzone zgodnie z unijnymi standardami.
Aktualne wymagania dotyczàce warunków prowadzenia produkcji rolnej w Êcisłym powiàzaniu z ochronà
Êrodowiska, normami utrzymania zwierzàt i stosowania
Êrodków ochrony roÊlin nakładajà na producentów rolnych bardzo du˝e wymagania. W mojej ocenie zbyt
cz´sto mówimy o wielkoÊci Êrodków finansowych, które
wspierajà rolników, a zbyt mało o tych właÊnie wymaganiach i ich kosztach. Warto o tym pami´taç na co
dzieƒ.
Tylko te dwie kwestie ju˝ pokazujà przed jak trudnymi
zadaniami stoimy w tym roku.
Podobnie jak w minionym roku dalej b´dziemy pracowaç intensywnie i wprowadzaç w ˝ycie kolejne regulacje prawne, które słu˝à ułatwieniom i uproszczeniom
w pozyskiwaniu unijnego wsparcia oraz jego efektywnemu wykorzystaniu.
W kolejnych numerach Biuletynu b´dziemy przedstawiali aktualne prace resortu i wdra˝ane rozwiàzania, a tak˝e informacje z przebiegu dyskusji na unijnych forach.
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OBSZAR III
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
3.1. WSPOMAGANIE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH
POPRZEZ STWORZENIE EFEKTYWNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I SPOŁECZNEJ
5 Infrastruktura techniczna i społeczna w ramach PROW 2014-2020
W ramach działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowoÊci na obszarach wiejskich realizowane sà typy
operacji: Gospodarka wodno-Êciekowa, Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Inwestycje w obiekty
pełniàce funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
Uruchomiono pomoc na budow´ lub modernizacj´
dróg lokalnych w ramach działania Podstawowe usługi
i odnowa miejscowoÊci na obszarach wiejskich. Ogłoszono i przeprowadzono nabory wniosków we wszystkich województwach. Wpłyn´ło łàcznie 4537 wniosków o przyznanie pomocy. Zawarto 1837 umów
o przyznaniu pomocy. Wsparcie w tym zakresie jest
mo˝liwe tak˝e poprzez działanie LEADER, o ile lokalne
grupy działania (LGD) przewidzà takà mo˝liwoÊç w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR).
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Od paêdziernika 2016 r. do stycznia 2017 r. we
wszystkich 16 województwach ogłoszono nabory
wniosków na operacje typu Gospodarka wodno-Êciekowa. Trwajà przygotowania do uruchomienia wdra˝ania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi
i odnowa miejscowoÊci na obszarach wiejskich.
W ramach działania Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społecznoÊç w ramach inicjatywy LEADER
pomoc mo˝e byç udzielana w zakresie wzmocnienia
kapitału społecznego, rozwoju przedsi´biorczoÊci, dywersyfikacji êródeł dochodu, tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR, rozwoju produktów lokalnych, rozwoju rynków zbytu, zachowania dziedzictwa
lokalnego, rozwoju ogólnodost´pnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
oraz budowy lub przebudowy dróg lokalnych, tworzenia sieci w zakresie utworzenia krótkich łaƒcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działania promocyjne
i marketingowe, aktywizowania bezrobotnych, wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy, czy udost´pniania zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich, o ile projekt b´dzie zgodny ze strategià rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecznoÊç (LSR).
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wodnych, zapewnienie szybkiego dost´pu do informacji odnoÊnie obiektów małej retencji na danym terenie
oraz mo˝liwoÊç generowania zestawieƒ i analiz statystycznych. Projekt programu przekazano do Ministra
Rozwoju w celu wydania opinii dotyczàcej zgodnoÊci ze Êredniookresowà
strategià rozwoju kraju.
W ramach prac nad projektem ustawy Prawo wodne, uwzgl´dniono nast´pujàce uwagi MRiRW:
1 koniecznoÊç rozszerzenia katalogu
działaƒ, które nie wymagajà pozwolenia albo zgłoszenia wodnoprawnego
o działania: pi´trzenie wody w rowach
melioracyjnych, hamowanie odpływu
wody z obiektów drenarskich, przechwytywanie wód opadowych i roztopowych metodami małej retencji;
1 koniecznoÊç wprowadzenia odpłatnoÊci za u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami na potrzeby budowy poW ramach poddziałania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” finansowanego z PROW 2014-2020 mostów oraz innych obiektów.
przeprowadzono nabory we wszystkich województwach i zawarto 1837 umów o przyznanie pomocy
Projekt ustawy Prawo wodne został
przyj´ty przez Komitet Rady Minijedynie ze Êrodków EFRROW. Lokalne grupy działania strów 29.09.2016 r.
(LGD) zawarły ju˝ umowy o warunkach i sposobie realiW ramach prac nad Strategià na rzecz Odpowiezacji LSR. Obecnie LGD sà w trakcie ogłaszania lub pro- dzialnego Rozwoju, MRiRW zgłosiło do realizacji zawadzenia pierwszych naborów w ramach swoich LSR.
danie Woda dla rolnictwa. Jego celem jest poprawa
W celu realizacji powy˝szych działaƒ
przeprowadzono prace legislacyjne,
których szczegółowy wykaz zawarty jest
w pełnej wersji Informacji o realizacji
Programu Działaƒ MRiRW na lata 2015-2019 dost´pnej na stronie internetowej MRiRW.

Województwa przeprowadziły konkursy na wybór LSR
(od listopada do grudnia 2015 r.), w ramach których
w 2015 r. wybrano 290 LSR współfinansowanych ze
Êrodków EFRROW, w tym 249 LSR współfinansowanych

5 Projekt programu wieloletniego na lata 20162020 pn. „Przedsi´wzi´cia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”
W projekcie programu wieloletniego
planowana jest realizacja zadania
Utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie
Centralnej Bazy Danych MelioracyjW ramach prac nad „Strategià na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” MRiRW zgłosiło do realizacji zadanie „Woda
nych, którego celem jest integracja dla rolnictwa”
danych przestrzennych w zakresie ewidencji wód, urzàdzeƒ melioracji wodnych oraz zmelio- stabilnoÊci i ciàgłoÊci produkcji rolniczej w warunkach
rowanych gruntów w skali kraju, poprawa wiedzy bene- okresowych niedoborów i nadmiarów wody, w tym
ficjentów o stanie obiektów małej retencji i ich znacze- wsparcie gospodarstw rodzinnych w budowie, odbuniu w krajobrazie rolniczym, a tak˝e wiedzy o mechani- dowie i prawidłowym wykorzystaniu urzàdzeƒ meliorazmach i tempie utraty pojemnoÊci małych zbiorników cyjnych dla poprawienia warunków produkcji, powi´k4
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szenia retencji wodnej oraz osiàgni´cia efektów
Êrodowiskowych.
3.2. ZMNIEJSZANIE BEZROBOCIA NA WSI
I WPROWADZENIE NA RYNEK OSÓB TRWALE
ZAGRO˚ONYCH MARGINALIZACJÑ
5 Rozwój przedsi´biorczoÊci i zmniejszanie bezrobocia na wsi
W ramach działania Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społecznoÊç obj´tego PROW 2014-2020,
inicjatywy LEADER prowadzone sà działania w zakresie
rozwoju przedsi´biorczoÊci. Wybrano LSR, w ramach
których mogà byç realizowane operacje. Obecnie LGD
uruchamiajà nabory wniosków na realizacj´ operacji

MRiRW czynnie wspiera przekształcenia na obszarach wiejskich, promujàce wzrost aktywnoÊci społecznej i ekonomicznej mieszkaƒców wsi. RoÊnie liczba pozarolniczych podmiotów gospodarczych na wsi, gospodarstwa rolne zmieniajà swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form działalnoÊci, głównie z zakresu
usług i handlu, a w ich dochodach wzrasta znaczenie
działalnoÊci pozarolniczej. Temu procesowi sprzyja
wsparcie dla mikro, małych i Êrednich przedsi´biorstw
na wsi ze Êrodków unijnych. Pozostałe działania
MRiRW w tym zakresie obejmujà:
1 zlecenie ekspertyzy pn. Instytucje otoczenia biznesu
działajàce na rzecz rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje;
1 dokonanie analizy zakresu wsparcia w ramach programów operacyjnych polityki spójnoÊci pod kàtem ukierunkowania wsparcia
rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach
wiejskich;
1 w ramach prac nad SOR, udział w posiedzeniach Grupy ds. Małych i Ârednich Przedsi´biorstw oraz zgłoszenie do realizacji projektu pn. Wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu działajàcych na rzecz
rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach
wiejskich i w małych miastach.

5 Powstanie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach
wiejskich oraz zwi´kszenie mobilnoÊci zawodowej osób
odchodzàcych z rolnictwa do innych sektorów gospodarki
Dla rolników posiadajàcych małe, nierozwojowe gospodarstwa rolne, szansà mo˝e byç uzyskanie
narodowej
wsparcia na podejmowanie działalnoÊci pozarolniczej i rozwój przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich
w ramach PROW 2014-2020
W zakresie poprawy mobilnoÊci zasobów
pracy z rolnictwa, MRiRW wspiera i podejw ramach LSR, w tym dotyczàcych tworzenia nowych muje inicjatywy przyczyniajàce si´ do powstawania pomiejsc pracy, rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach zarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz
wiejskich oraz działaƒ edukacyjnych kierowanych do mieszkaƒców obszaru obj´tego LSR.
Ponadto, dla rolników posiadajàcych małe,
nierozwojowe gospodarstwa rolne szansà jest
stworzona w ramach PROW 2014-2020
mo˝liwoÊç uzyskania wsparcia na podejmowanie działalnoÊci pozarolniczej i rozwoju
przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich.
Osoby prowadzàce gospodarstwa o wartoÊci
ekonomicznej do 15 tys. euro lub mał˝onkowie i domownicy tych rolników mogà ubiegaç
si´ o premi´ do 100 000 zł, która umo˝liwi
przeprowadzenie inwestycji w tworzenie działalnoÊci pozarolniczej. Terminy naborów
na poddziałanie Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnicy prowadzàcy gospodarstwa o wartoÊci ekonomicznej do 15 tys. euro lub mał˝onkowie i domownicy
tych rolników, mogà ubiegaç si´ o premi´ w wysokoÊci 100 tys. zł na inwestycje w działalnoÊç pozarolniczà
zaplanowano na I kw. 2017 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

5

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

#DobryRokwRolnictwie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

#DobryRokwRolnictwie

działania dotyczàce rozwoju przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich. Zaprojektowano wsparcie w zakresie
rozwoju usług rolniczych do 500 tys. zł. Realizacja poddziałania tworzy warunki dla rozwoju mikroprzedsi´biorstw w obszarze usług dla rolnictwa oraz poprawy
mo˝liwoÊci zatrudnienia, przyczyniajàc si´ do zrównowa˝onego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Nabory na te działania sà sukcesywnie
przeprowadzane zgodnie z harmonogramem. Rozwój
przedsi´biorczoÊci wspierany jest tak˝e w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych). W ramach tych instrumentów wsparcia b´dzie udzielana tak˝e pomoc
na rozwój funkcji turystycznych obszarów wiejskich.
Dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
istotne jest tak˝e wsparcie w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, odnowy i rozwoju wsi. B´dzie ono
realizowane w ramach PROW 2014-2020 w ramach
3.3. WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ
działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowoÊci
OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ
na obszarach wiejskich oraz Wsparcie na rozwój lokalZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW
ny kierowany przez społecznoÊç w ramach inicjatywy
WIEJSKICH, JAKO ATRAKCYJNEGO MIEJSCA
LEADER.
DO: ˚YCIA, ZAMIESZKANIA, SP¢DZENIA
Proces wdra˝ania działaƒ PROW 2014-2020: PłatWOLNEGO CZASU, PRACY I REKREACJI
noÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami (płatnoÊci ONW),
5 Kontynuacja wsparcia działaƒ obszarowych PROW oraz główne zmiany
Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego, działaw tych działaniach
nia Rolnictwo ekologiczne, działania Inwestycje w rozW ramach wielofunkcyjnego rozwoju przygotowywane wój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasà do wdro˝enia w ramach PROW 2014-2020 m.in. sów – przebiega sprawnie i nie napotkał na utrudnienia proceduralne zwiàzane z jego realizacjà (dotyczy to równie˝ analogicznych działaƒ realizowanych w ramach
PROW 2007-2013).
W ramach dalszych ułatwieƒ dla rolników w realizacji działania Rolnictwo
ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono m.in. zmiany w zakresie:
1 ułatwienia sposobu deklarowania
upraw obj´tych zobowiàzaniem ekologicznym poprzez umo˝liwienie deklarowania pakietu/wariantu, a nie roÊliny;
1 umo˝liwienia prowadzenia jednego
rejestru działalnoÊci ekologicznej;
1 umo˝liwienia zaprzestania uprawy
krzewów po dokonaniu zbioru w ostatnim roku zobowiàzania;
1 umo˝liwienia otrzymywania płatnoÊci ekologicznej do sadów mieszanych
W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” i roÊlin uprawianych z roÊlinà podpoudzielana jest pomoc na rozwój funkcji turystycznych obszarów wiejskich
rowà;
zwi´kszenia mobilnoÊci zawodowej osób odchodzàcych z rolnictwa do innych sektorów gospodarki narodowej. Działanie Poprawa mi´dzysektorowej mobilnoÊci pracowników zostało wpisane do Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”, przyj´tej przez Rad´ Ministrów. Ponadto
w ramach prac nad SOR zgłoszono projekt majàcy
na celu aktywizacj´ zawodowà osób odchodzàcych
z rolnictwa do pozarolniczych dziedzin gospodarki
z wykorzystaniem instrumentów finansowanych ze
Êrodków polityki spójnoÊci i PROW na lata 20142020 oraz narz´dzi b´dàcych w dyspozycji Ministerstwa RPiPS. Planuje si´, ˝e projekt b´dzie realizowany
w ramach działania Poprawa przepływu niewykorzystanych zasobów pracy z rolnictwa do innych sektorów
przypisanego do kierunku interwencji Rynek pracy wykorzystujàcy potencjał zasobów ludzkich dla rozwoju
Polski.
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JednoczeÊnie w ramach realizowanych pakietów Programu rolnoÊrodowiskowego
PROW 2007-2013 wprowadzono lub procedowane sà analogiczne zmiany.
Ponadto, w działaniu Inwestycje w rozwój
obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów usuni´to wymóg posiadania przez beneficjenta działania zalesieniowego Êwiadectwa
pochodzenia leÊnego materiału rozmno˝eniowego, którego pozyskanie przysparzało
beneficjentom trudnoÊci oraz uzupełniono
katalog dokumentów wymienionych w rozporzàdzeniu, które umo˝liwiajà zalesienie grunW ramach ułatwieƒ dla rolników w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020 tów o decyzj´ o warunkach zabudowy i zagoumo˝liwiono m.in. otrzymywanie płatnoÊci ekologicznej do sadów mieszanych
spodarowania terenu – co umo˝liwiło ubieganie si´ o pomoc mieszkaƒcom gmin nie1 rozszerzenia mo˝liwoÊci otrzymywania płatnoÊci posiadajàcych wymaganych dotychczas dokumentów
ekologicznej w przypadku stosowania praktyk sprzyja- planistycznych.
jàcych wzbogacaniu gleby w materi´ organicznà (nawóz zielony).
W odniesieniu do Działania rolno-Êrodowiskowo -klimatycznego wprowadzono m.in.
nast´pujàce ułatwienia dla beneficjentów:
1 zrezygnowano z obowiàzku deklarowania
przez rolnika we wniosku o przyznanie płatnoÊci uprawy (deklarowana b´dzie tylko roÊlina);
1 umo˝liwiono dokonanie przez rolnika
zmiany roÊliny na innà, po terminie składania
wniosków;
1 umo˝liwiono otrzymywanie płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatycznej do roÊlin uprawianych z roÊlinà podporowà w ramach Pakie- W działaniu „Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych…” usuni´to wymóg posiadania przez beneficjenta
działania zalesieniowego Êwiadectwa pochodzenia leÊnego materiału rozmno˝eniowego
tu 1. Rolnictwo zrównowa˝one;
1 umo˝liwiono podj´cie nowego zobowiàzania w ramach nowej rasy tego samego gatunku
Zrealizowano prace legislacyjne, dotyczàce nowelizwierzàt.
zacji rozporzàdzeƒ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach
ww. działaƒ.
Procedowane sà kolejne zmiany w ramach
działaƒ obszarowych PROW 2014-2020
na poziomie zmiany dokumentu programowego PROW.
OdnoÊnie Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego obj´tego PROW 2014-2020
majàc na wzgl´dzie dotychczasowe doÊwiadczenia, a tak˝e postulaty zgłaszane przez
bran˝owe zwiàzki rolników, MRiRW zaproponowało wprowadzenie na poziomie
Beneficjentom „Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego” umo˝liwiono podj´cie nowego PROW 2014-2020, zmian dotyczàcych:
zobowiàzania w ramach nowej rasy tego samego gatunku zwierzàt
podwy˝szenia stawki płatnoÊci dla warianBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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tu 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni oraz zwi´kszenia obszaru wdra˝ania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód,
ze wzgl´du na projektowane zmiany ustawy Prawo
wodne. Zmiany zostały przyj´te uchwałami Nr 79 i 80
Komitetu Monitorujàcego PROW na lata 2014-2020
z dnia 24.06.2016 r.
Polska zaproponowała wprowadzenie zmiany na poziomie PROW 2014-2020, w ramach działania Rolnictwo ekologiczne obj´tego PROW 2014-2020 i Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne Programu rolnoÊrodowiskowego PROW 2007-2013, dotyczàce mo˝liwoÊci
wspierania uprawy gatunków drzew owocowych nieb´dàcych w okresie owocowania i/lub krzewów nieowocujàcych. Zmiana została przyj´ta uchwałà Nr 87 Komitetu Monitorujàcego PROW na lata 2014-2020
z dnia 24.06.2016 r.
5 Zrównowa˝ony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
MRiRW uczestniczy we wspieraniu i inicjowaniu przedsi´wzi´ç, które przyczyniajà si´ do wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich, w szczególnoÊci z zakresu
przetwórstwa w gospodarstwach rolnych prowadzàcych
usługi agroturystyczne oraz pozostajàcych w synergii

1 Wzmocnienie turystyki kulinarnej poprzez włàczenie
do jej ofert produktów ze znakiem JakoÊç Tradycja;
1 Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach PROW 2014-2020 oraz z krajowych
i regionalnych programów operacyjnych.
5 Konwencja o ochronie i zrównowa˝onym rozwoju Karpat (Konwencja
Karpacka) – opracowanie Protokołu o zrównowa˝onym rolnictwie i rozwoju wsi
W 2016 r. kontynuowane były prace nad projektem
Protokołu o zrównowa˝onym rolnictwie i rozwoju wsi.
Dokument ten ma zostaç podpisany podczas Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, która odb´dzie si´
na W´grzech w 2017 r. Rolà Protokołu jest zapewnienie, aby działania w zakresie polityki rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich, podejmowane przez poszczególne paƒstwa na obszarze Karpat były mo˝liwie spójne
i przyczyniały si´ do zachowania specyfiki i zrównowa˝onego rozwoju całego regionu. MRiRW pełni rol´ koordynatora w zakresie uzgadniania projektu Protokołu.
Wst´pny projekt dokumentu został przekazany do zaopiniowania do Marszałków województw: podkarpackiego, małopolskiego, Êlàskiego. Przekazano wst´pne
uwagi. Obecnie projekt kolejnej wersji
dokumentu został przekazany do dalszych uzgodnieƒ.

5 Prace nad zmianami w obecnych przepisach prawa, regulujàcych kwestie prowadzenia na obszarach
wiejskich działalnoÊci turystycznej
MRiRW uczestniczy w pracach Ministerstwa Rozwoju dotyczàcych uproszczeƒ dla przedsi´biorców. W tym zakresie, resort rolnictwa koncentruje si´
na działaniach majàcych na celu usystematyzowanie, doprecyzowanie lub
wprowadzenie zmian w obecnych
przepisach prawa regulujàcych kwestie
prowadzenia na obszarach wiejskich
MRiRW wspiera przedsi´wzi´cia, przyczyniajàce si´ do rozwoju obszarów wiejskich, w szczególnoÊci z zakresu działalnoÊci turystycznej tak, aby zaprzetwórstwa w gospodarstwach prowadzàcych usługi agroturystyczne
pewniç spójnoÊç całego systemu
prawnego oraz rozwój tego sektora.
z promocjà rolnictwa ekologicznego, produktów trady- Działania podj´te przez MRiRW uwzgl´dniajà m. in.:
cyjnych i lokalnych obj´tych unijnymi systemami jako- 1 zainicjowanie powstania grupy tematycznej ds. turyÊci ˝ywnoÊci. MRiRW organizowało liczne warsztaty styki wiejskiej w ramach Grupy Roboczej ds. KSOW;
i spotkania szkoleniowe, w tym m.in. wydarzenia pn.:
1 aktywny udział w Radzie Polskiej Organizacji Tury1 Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich – praw- stycznej;
dziwy smak, prawdziwy wypoczynek. Szanse i wyzwania 1 prezentacj´ działaƒ MRiRW dot. wsparcia rozwoju
w tworzeniu oferty turystyki kulinarnej na obszarach turystyki wiejskiej i agroturystyki na posiedzeniu Podkowiejskich;
misji stałej ds. turystyki;
1 Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodar- 1 współorganizacj´ Mi´dzynarodowych Targów Turystwie rolnym i ich sprzeda˝ na małà skal´;
styki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, którym to8
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Trwajà prace nad zmianami w przepisach prawa, regulujàcych kwestie prowadzenia na obszarach wiejskich
działalnoÊci turystycznej

warzyszyły liczne wydarzenia: konferencje, seminaria,
warsztaty, wizyty studyjne oraz konkursy dla wystawców
i zwiedzajàcych;
1 dokładanie staraƒ, aby poprzez współprac´ publicznych jednostek doradztwa rolniczego z KCER oraz
szkołami rolniczymi propagowaç wÊród uczniów i nauczycieli ide´ rozwoju funkcji turystycznych na obszarach wiejskich;
1 realizacj´ projektów o charakterze promocyjnym np.
Odpoczywaj na wsi – projekt promujàcy oferty turystyki wiejskiej poprzez organizacj´ stoisk wystawienniczych.
Działania resortu pozostajà w synergii z promocjà
rolnictwa ekologicznego oraz promocjà produktów tradycyjnych i lokalnych obj´tych unijnymi systemami jakoÊci ˝ywnoÊci.
5 Wsparcie realizacji projektu „Sieç Najciekawszych Wsi”
MRiRW wspiera działania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji projektu „Sieç Najciekawszych Wsi”, jako nowego kierunku w turystyce wiejskiej. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych
walorów wiejskoÊci najcenniejszych wsi w Polsce, ale
tak˝e budowanie jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców tych wsi.
W kwietniu 2016 r. została zorganizowana konferencja
upowszechniajàca ten projekt na targach
AGROTRAVEL.
5 Wspieranie funkcji turystycznych w rozwoju obszarów wiejskich
Podczas prac nad SOR postulowano o uwzgl´dnienie
aspektu turystycznych funkcji w rozwoju obszarów wiejskich, m.in. poprzez zgłoszenie do SOR projektu pn.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

Budowa Domu Polskich Turystycznych
Marek Terytorialnych wraz z systemem
koordynacji polityki turystycznej. Wykorzystanie turystycznego potencjału
obszarów wiejskich, jako szansy pełnego włàczenia tych obszarów w procesy
rozwojowe zachodzàce w kraju, pozytywnie wpłynie na jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców polskiej wsi. Ma to znaczenie
w kontekÊcie zachowania struktury
przestrzennej, społecznej i gospodarczej wsi oraz realizowania przez gospodarstwa rolne publicznej misji
w zakresie kształtowania ÊwiadomoÊci
obywatelskiej o rolnictwie, gospodarce
rolno -spo˝ywczej oraz dziedzictwie
kulturowym polskiej wsi.

5 Upowszechnianie idei rolnictwa społecznego,
polegajàcej na Êwiadczeniu usług społecznych pozostajàcych w Êcisłym
zwiàzku z prowadzonym gospodarstwem rolnym
Przygotowano zarys koncepcji upowszechniania idei rolnictwa społecznego, rozumianego, jako nowy rodzaj
działalnoÊci gospodarczej polegajàcej na Êwiadczeniu
usług społecznych (np. opiekuƒczych, edukacyjnych
i zdrowotnych), pozostajàcych w Êcisłym zwiàzku z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Katalog usług rolnictwa społecznego jest otwarty i mo˝e ewaluowaç w zale˝noÊci od potrzeb społeczno-gospodarczych. Koncepcja ta jest ÊciÊle powiàzana z politykà deinstytucjonalizacji systemu opieki społecznej, w tym w odniesieniu
do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
Zarys koncepcji uj´to w projektach strategicznych i zgłoszono jako propozycj´ do realizacji w ramach SOR.
5 Współpraca bilateralna z Bawarià na rzecz rozwoju turystyki, rozwoju
wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich
W celu zdynamizowania kontaktów pomi´dzy przedstawicielami instytucji podejmujàcych działania na rzecz
rozwoju turystyki, rozwoju wsi i ochrony dziedzictwa
kulturowego obszarów wiejskich, oraz dzielenia si´
wiedzà i doÊwiadczeniem w zakresie rozwoju turystyki
na obszarach wiejskich, kontynuowana jest współpraca
bilateralna z Bawarià. Rezultatem dotychczasowych
uzgodnieƒ ma byç wizyta studyjna polskich ekspertów
w Monachium w listopadzie 2016 r. Poznanie bawarskich rozwiàzaƒ jest szczególnie istotne w kontekÊcie
rozwiàzaƒ systemowych, w tym dotyczàcych formalno-prawnych podstaw działalnoÊci agroturystyki, rozwiàzaƒ instytucjonalnych oraz wsparcia finansowego
na operacje majàce na celu ró˝nicowanie działalnoÊci
rolniczej.
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5 Ochrona i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
MRiRW wydało kilkadziesiàt opinii prawnych dotyczàcych podejmowania działaƒ zapewniajàcych prawidłowà realizacj´ zadaƒ z zakresu zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze, wyłàczania gruntów rolnych z produkcji rolniczej, jak równie˝ z zakresu
prowadzenia działaƒ majàcych na celu przeciwdziałanie degradacji gleb terenów rolnych, w tym szczególnie
erozji i ruchom masowym ziemi, a tak˝e dotyczàcych
rekultywacji gruntów. Współtworzyło tak˝e raporty
zwiàzane z problematykà ochrony gruntów rolnych
i planowania przestrzennego, brało udział w przygotowywaniu programu badaƒ statystycznych (dla GUS)
oraz sporzàdzaniu dwóch sprawozdaƒ (RRW-11) w celu współtworzenia bazy danych gromadzonych przez
GUS.
W ramach prac nad SOR MRiRW zgłosiło projekt
strategiczny: Gospodarowanie gruntami rolnymi
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju. Koordynowało ponadto prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leÊnych, opracowanym przez Posłów z Klubu PiS. Projekt ustawy przewidywał zwolnienie z obowiàzku stosowania przepisów
tej ustawy w odniesieniu do gruntów rolnych stanowiàcych u˝ytki rolne, poło˝onych w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z intencjà projektodawcy zmiana ma na celu przywrócenie przepisu art. 5b ustawy,
który został uchylony ustawà z dnia 11 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy Prawo ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101).
W marcu 2016 r. projekt został skierowany do Stałego
Komitetu Rady Ministrów.
MRiRW przygotowało równie˝ projekt stanowiska
Rzàdu dotyczàcy poselskiego projektu ustawy o u˝ywaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej.
Obecnie Ministerstwo uczestniczy w przygotowaniu
ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, którego projekt został przekazany przez Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa w ramach uzgodnieƒ mi´dzyresortowych.
3.4. AKTYWIZACJA MIESZKA¡CÓW NA
OBSZARACH WIEJSKICH, W MAŁYCH
LOKALNYCH ÂRODOWISKACH, NA
OBSZARACH GMIN WIEJSKICH, MIEJSKOWIEJSKICH I MAŁYCH MIASTECZEK
5 Aktywizacja mieszkaƒców obszarów wiejskich w ramach PROW 20142020
W ramach realizacji działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER PROW 20142020 kluczowe było rozpocz´cie (w zale˝noÊci od wo10

jewództwa w listopadzie/grudniu 2015 r.) naboru
wniosków w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç (LSR).
Nabory we wszystkich województwach zakoƒczyły si´
w 2015 r. Pierwsze miesiàce 2016 r. przeznaczone zostały na ocen´ spełniania warunków udziału w konkursie przez poszczególne LSR oraz ocen´ spełniania kryteriów wyboru. Aktualnie komisje ds. wyboru LSR zakoƒczyły prace, podejmujàc uchwały o wyborze LSR
na okres programowania 2014-2020. Podpisano
umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z lokalnymi grupami działania.
Wzmocniono w ramach działania LEADER wsparcie
odnoÊnie zakładania i rozwijania działalnoÊci gospodarczej, któremu towarzyszyç b´dà szkolenia i doradztwo dostosowane do potrzeb indywidualnych. WÊród
projektów realizowanych w ramach LSR premiowane sà
projekty wykorzystujàce zasoby lokalne i/lub adresowane do grup defaworyzowanych. Obecnie lokalne grupy działania sà w trakcie ogłaszania lub prowadzenia
pierwszych naborów w ramach swoich LSR.
5 Wzmocnienie mechanizmów dialogu obywatelskiego i społecznego,
jak równie˝ integracji i solidarnoÊci kobiet wiejskich
W celu zwi´kszenia aktywnoÊci i partycypacji społecznej kobiet w ˝yciu lokalnej społecznoÊci Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył swojego przedstawiciela do współpracy z Radà do spraw Kobiet i Rodzin
z Obszarów Wiejskich działajàcà przy KRIR, tym samym
na bie˝àco realizowana jest współpraca, dialog społeczny oraz postulaty Êrodowisk kobiecych.
W dniach 1-2 lipca 2016 r. została zorganizowana przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie konferencja pt. Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet
na obszarach wiejskich. Ponadto trwajà prace
nad przygotowaniem projektu Kobiety wiejskie i rozwój,
pozostajàcym w powiàzaniu z Zaleceniami Komitetu
ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet, w cz´Êci dotyczàcej kobiet wiejskich, którego bezpoÊrednimi
uczestniczkami majà byç liderki wiejskie.
3.5. ROZWÓJ ZASOBÓW BIOPALIW
I TECHNOLOGII ICH PRZEROBU,
INNOWACYJNYCH FORM POZYSKIWANIA
ENERGII
5 Działania w zakresie biokomponentów i biopaliw w transporcie
Minister Energii przedstawił dwa projekty zmian ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W ramach
konsultacji mi´dzyresortowych tych projektów Minister
Rolnictwa zgłosił propozycje, które majà na celu:
1 umo˝liwienie wykorzystania biokomponentów wyBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

twarzanych ze zbó˝ i rzepaku na poziomie minimum 6%, który odpowiada obecnemu wykorzystaniu
tych surowców;
1 modyfikacj´ wprowadzanego nowego mechanizmu
w postaci opłaty zast´pczej poprzez powiàzanie pozwalajàce na obni˝enie Narodowego Celu Wskaênikowego do poziomu nie mniej ni˝ 6%, w sytuacji wykorzystywania krajowej produkcji biokomponentów;
1 obni˝enie limitu biopaliw wytwarzanych z odpadów
i pozostałoÊci i stopniowe zwi´kszanie tego limitu, tak
aby nie ograniczaç mo˝liwoÊci wytwarzania biopaliw I generacji, a tym samym wykorzystania na cele biopaliwowe zbó˝ i rzepaku;
1 wprowadzenie systemu Krajowa Baza Obrotu Biokomponentami i Paliwami, który miałby byç prowadzony przez ARR oraz stanowiłby narz´dzie do weryfikacji spełnienia kryteriów zrównowa˝onego rozwoju
przez biokomponenty wykorzystywane do realizacji
NCW;

dla poszczególnych upraw rolnych prowadzonych
na obszarach NUTS2 (województw), co umo˝liwia
uproszczenie weryfikacji kryteriów zrównowa˝onego
rozwoju w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla krajowej produkcji biopaliw. Dane dotyczàce emisji oczekujà na zatwierdzenie KE.
3.6. ROZWÓJ ZASOBÓW I TECHNOLOGII
WYKORZYSTUJÑCYCH INNE ODNAWIALNE
èRÓDŁA ENERGII (OZE) NA TERENACH
WIEJSKICH

5 Wsparcie inwestycji w instalacje OZE w ramach PROW 2014-2020
W PROW 2014-2020 w ramach operacji typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludnoÊci
wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiàzanej infrastruktury wspiera si´ inwestowanie w instalacje OZE poprzez
nast´pujàce kryterium wyboru:
operacja uwzgl´dnia wyposa˝enie targowiska w instalacje odnawialnego êródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych êródłach energii, która b´dzie zapewniała pokrycie co najmniej
w
30%
zapotrzebowania
na energi´ elektrycznà lub
cieplnà. Kryteria dotyczàce
udziału OZE zostały zaproponowane i omówione w trakcie
posiedzenia Komitety MonitoruMinister Rolnictwa zgłosił propozycje zmian do projektu ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych, które m.in. majà na
celu umo˝liwienie wykorzystania biokomponentów wytwarzanych ze zbó˝ i rzepaku na poziomie minimum 6%, tj. jàcego PROW 2014-2020
odpowiadajàcym obecnemu wykorzystaniu tych surowców
w styczniu 2016 r. Nabory
wniosków na ten typ operacji
1 wskazanie na liÊcie surowców kwalifikujàcych si´ powinny byç ogłoszone najpóêniej w kwietniu 2017 r.
do podwójnego zaliczania przy realizacji NCW równie˝
W styczniu 2016 r. MRiRW zwróciło si´ do KE z proÊtych, które spełniajà warunek braku emisji gazów cie- bà o wyjaÊnienia ws. mo˝liwoÊci finansowania inwestycji
plarnianych w całym cyklu produkcyjnym, a˝ do mo- w produkcj´ energii odnawialnej w ramach poddziałamentu ich zebrania.
nia 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
Minister Rolnictwa zaproponował ponadto noweliza- rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020.
cj´ rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 KE przychyliła si´ do stanowiska MRiRW, zgodnie z któstycznia 2009 r. w sprawie wymagaƒ jakoÊciowych dla rym wsparcie w ramach ww. poddziałania mo˝e byç
biopaliw ciekłych w zakresie okreÊlenia wymagaƒ jako- przyznane na inwestycje w wytwarzanie energii ze êródeł
Êciowych dla skroplonego biometanu oraz spr´˝onego odnawialnych wykorzystywanych w procesie przetwarzabiometanu, w celu uniemo˝liwienia stosowania tych nia i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
paliw w transporcie.
pod warunkiem, ˝e produkcja jest ograniczona do właWe współpracy z Ministerstwem Energii opracowane snego u˝ytku beneficjenta. W przypadku energii elekzostały typowe wartoÊci emisji gazów cieplarnianych trycznej sprzeda˝ do sieci jest dozwolona do limitu poBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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trzeb własnych, tj. elektrycznoÊç sprzedana nie przekracza Êredniego poboru energii w ciàgu roku.
W ramach wsparcia Modernizacja gospodarstw rolnych element operacji mo˝e stanowiç uzasadnione
ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych êródeł energii na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej. W operacji mo˝liwe jest uwzgl´dnienie inwestycji zwiàzanej
z odnawialnymi êródłami energii. Cała operacja, której elementem mo˝e byç inwestycja w OZE, ma przyczyniç si´ do wzrostu wartoÊci dodanej w gospodarstwie co najmniej o 10% w okresie 5 lat od przyznania
pomocy.

1 zwolnienie prosumentów z cz´Êci kosztów dystrybucyjnych;
1 doprecyzowanie systemu rozliczeƒ prosumentów
za energi´ elektrycznà w ramach tzw. „opustów”;
1 umo˝liwienie sprzeda˝y energii z mikrobiogazowni
rolniczych w ramach działalnoÊci rolniczej, co powinno
ułatwiç tworzenie lokalnej współpracy np. w ramach
spółdzielni energetycznych;
1 modyfikacj´ systemu wsparcia dla biogazowni rolniczych – dla instalacji, które rozpocz´ły wytwarzanie
energii przed 1 lipca 2016 r., wprowadzono oddzielny
obowiàzek uzyskania Êwiadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu rolniczego – na poziomie 0,65%. Ponadto, dla wszystkich instalacji biogazu rolniczego, przewidziano
dedykowane aukcje oraz okreÊlono, ˝e cena referencyjna w systemie aukcyjnym dla biogazowni rolniczych w latach 2016-2018 nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 550 zł/MWh;
1 gwarantowanà mo˝liwoÊç
zbytu biomasy pochodzàcej z rolnictwa na cele energetyczne. Dla
biomasy lokalnej okreÊlono maksymalnà odległoÊç 300 km z jaZ myÊlà o dalszym rozwoju biogazowni rolniczych, zmodyfikowany został system wsparcia w postaci Êwiadectw pochodzenia kiej mo˝e byç ona pozyskiwaoraz system aukcyjny
na do wykorzystania w elektrowniach i elektrociepłowniach;
Opublikowano rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa 1 wprowadzenie pierwszych regulacji dotyczàcych klai Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i try- strów i spółdzielni energetycznych – przepisy te b´dà
podlegały dalszemu doprecyzowaniu w miar´ rozwoju
bu przyznawania pomocy finansowej na ww. operacje.
rynku.
5 Promowanie i tworzenie mikroinstalacji do wykorzystania OZE, szczePonadto, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju
gólnie biogazowni rolniczych
Wsi, rozporzàdzeniem Ministra Finansów z dnia 21
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady grudnia 2015 r., energia elektryczna wyprodukowawytwarzania, wykorzystania oraz zasady wsparcia ener- na z generatorów o łàcznej mocy nieprzekraczajàcej 1
gii ze êródeł odnawialnych jest ustawa z dnia 20 lute- MW przez podmiot, który zu˝ywa t´ energi´ została
go 2015 r. o odnawialnych êródłach energii (Dz. U. zwolniona z akcyzy.
poz. poz. 478, 2365 oraz z 2016 r. poz. 925). ZmiaW celu ułatwienia rolniczego zagospodarowywania
ny w tej ustawie wprowadzone w 2016 r., które produktów pofermentacyjnych powstajàcych w biogauwzgl´dniajà propozycje zgłaszane przez Ministra Rol- zowniach rolniczych, zostały przygotowane zmiany
nictwa i Rozwoju Wsi obejmujà:
do ustawy o nawozach i nawo˝eniu.
1 rozszerzanie definicji prosumenta, umo˝liwiajàc wyW ramach prac nad SOR zgłoszono propozycje ułatwarzanie przez rolników energii elektrycznej w mikro- twiajàce wykorzystanie odnawialnych êródeł energii
instalacji oraz wykorzystanie tej energii nie tylko na po- na obszarach wiejskich. WÊród propozycji zmian legitrzeby gospodarstwa domowego rolnika, ale równie˝ slacyjnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapropodziałalnoÊci rolniczej. Z regulacji dedykowanych prosu- nował ukierunkowanie wsparcia na realizacj´ inwestymentom b´dà mogły korzystaç wszystkie jednostki u˝y- cji na obszarach wiejskich, w szczególnoÊci umo˝liwiatecznoÊci publicznej (gminy, szkoły, itp.);
jàcych osiàgni´cie jednoczeÊnie wielu celów strategii.
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OBSZAR IV
POLITYKA SPOŁECZNA
4.1. WSPARCIE DLA BUDOWY
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA
OBSZARACH WIEJSKICH
5 Działania PROW 2014-2020
Dla rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej
w celu poprawy warunków rozwoju gospodarczego
oraz ˝ycia na obszarach wiejskich realizowane sà działania w ramach PROW 2014-2020: Podstawowe usługi i odnowa miejscowoÊci na obszarach wiejskich, jak
równie˝ działanie LEADER. Szczegółowe informacje
w zakresie uruchamiania i realizacji ww. instrumentów
były opisywane w poprzednio omówionych punktach
Informacji.
4.2. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO
DOST¢PU MIESZKA¡CÓW WSI DO
ÂWIADCZE¡ OPIEKI ZDROWOTNEJ
5 Bezpieczeƒstwo i higiena pracy w rolnictwie
Finalizowane sà prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

Finalizowane sà prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy obsłudze zwierzàt gospodarskich

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy obsłudze zwierzàt gospodarskich. Dotychczas
obowiàzujàca regulacja nie ujmuje wszystkich gatunków zwierzàt, zaliczanych obecnie do gospodarskich,
jak równie˝ nowych kierunków produkcji.
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5 DziałalnoÊç prewencyjna i profilaktyczna realizowana przez KRUS
KRUS prowadzi szerokà działalnoÊç prewencyjnà i profilaktycznà w zakresie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, w tym przeciwdziałania wypadkom, organizowania rehabilitacji leczniczej dla rolników i dzieci
rolników, a tak˝e nadzorowania działalnoÊci Centrów
i OÊrodka KRUS. W powy˝szym zakresie Kasa m. in.:
1 skierowała na rehabilitacj´ leczniczà w 2015 r.

W 2015 r. KRUS skierowała na rehabilitacj´ leczniczà blisko 13,5 tys. rolników…

1 w I kw. 2016 r., rozpatrzyła 113 spraw indywidualnych oraz skarg dotyczàcych orzecznictwa lekarskiego.
5 Popularyzacja dobrych praktyk rolniczych i zasad ochrony ˝ycia i zdrowia w gospodarstwach i przedsi´biorstwach rolnych
MRiRW wraz z KRUS, ANR, PIP, zwiàzkami zawodowymi
i organizacjami rolniczymi uczestniczy w organizacji
ogólnokrajowego konkursu pn. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, obj´tego honorowym patronatem Prezydenta RP. Głównym celem konkursu
jest poprawa warunków pracy i ˝ycia w gospodarstwach i przedsi´biorstwach rolnych
oraz popularyzacja dobrych praktyk rolniczych i zasad ochrony ˝ycia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. Centralne Komisje Konkursowe, w okresie od 06.06. do 02.08.
2016 r., przeprowadziły wizytacj´, dokonały
oceny oraz wyłoniły zwyci´zców konkursu.
Ocenie poddane zostały takie zagadnienia
jak: współczynnik cz´stoÊci oraz ci´˝koÊci wypadków, procentowa wielkoÊç składki wypadkowej, modernizacja zakładów słu˝àca
zmniejszaniu ucià˝liwoÊci r´cznych prac transportowych, poprawnoÊç dokumentowania
analizy i oceny ryzyka zawodowego a tak˝e
sposoby zmniejszania tego ryzyka. Uroczyste
podsumowanie XIV edycji konkursu odbyło si´ 23 wrzeÊnia 2016 r. podczas Mi´dzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2016 w Bednarach k/Poznania.

13 404 rolników i 1179 dzieci rolników. W trzech
pierwszych kwartałach 2016 roku z rehabilitacji skorzystało 9871 rolników, a w okresie wakacji 1177 dzieci
rolników;
1 realizowała współprac´ z OSP w zakresie wdra˝ania 5 Promowanie pozytywnych rozwiàzaƒ zwiàzanych z pracà i zabawà
ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich na terenach wiejskich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zapobiegania wyoraz doposa˝yła jednostki OSP w 73 zestawy ratownic- padkom dzieci podczas wakacji na wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawował honorotwa przedlekarskiego;
1 opracowała informacje statystyczne o wypadkach wy patronat nad Ogólnopolskim konkursem plastyczi chorobach zawodowych rolników, informacj´ o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych;
1 przeprowadziła w OR i Placówkach Terenowych w ciàgu trzech pierwszych kwartałów 2016 r. 1262 szkolenia z wiedzy o BHP
w gospodarstwie rolnym dla 28,7 tys. rolników oraz 98 szkoleƒ dla 2,7 tys. uczniów
szkół rolniczych;
1 przeprowadziła 909 konkursów wiedzy
o BHP w gospodarstwie rolnym z udziałem 16,1 tys. rolników oraz 62 olimpiady
i konkursy o zasi´gu szkolnym, regionalnym
i wojewódzkim oraz dwa konkursy o zasi´gu
ogólnopolskim promujàce zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym;
… a w okresie wakacji prawie 1,2 tys. dzieci rolników
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nym dla dzieci Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne
atrakcje w wakacje, organizowanym przez KRUS
wspólnie z PIP. Ubiegłoroczna edycja przebiegła
pod hasłem Niebezpieczne atrakcje w wakacje, a gala finałowa odbyła si´ 14 czerwca 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP z udziałem laureatów wraz z rodzicami i nauczycielami. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych rozwiàzaƒ zwiàzanych z pracà
i zabawà na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy
dzieci na temat BHP w gospodarstwie rolnym, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zapobiegania wypadkom dzieci podczas wakacji na wsi. W konkursie
wzi´ło udział ponad 33 tys. uczniów z 2311 szkół
podstawowych. Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła 38 laureatów.
Ponadto, KRUS przeprowadziła szereg szkoleƒ
i pogadanek dla dzieci ze Êrodowisk wiejskich oraz
konkursów z zakresu wiedzy o BHP. Podczas tych
działaƒ prowadzono kampani´ na rzecz zakazu wykonywana przez dzieci poni˝ej lat 16 czynnoÊci
szczególnie niebezpiecznych, zwiàzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Prezes Kasy wystosował w czerwcu 2016 r. list do rolników z apelem

modelu finansowania usług opiekuƒczych osób starszych z obszarów wiejskich, obj´tych systemem ubezpieczenia społecznego rolników. Przedsi´wzi´cie zostało zgłoszone, jako projekt strategiczny do SOR.
5 Program Operacyjny Pomoc ˚ywnoÊciowa 2014-2020 (PO P˚)
Od 2014 r. ARR realizuje Program Operacyjny Pomoc
˚ywnoÊciowa 2014-2020 (PO P˚) finansowany z bud˝etu krajowego i Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebujàcym, b´dàcego instrumentem
polityki spójnoÊci UE. W ramach Programu finansowane sà zakup i dystrybucja ˝ywnoÊci wÊród osób najbardziej potrzebujàcych oraz prowadzone sà działania towarzyszàce adresowane do odbiorców pomocy ˝ywnoÊciowej, majàce na celu ich włàczenie społeczne.
W zakresie realizacji Programu na 2016 rok ARR
przeprowadziła post´powanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawy artykułów spo˝ywczych
do magazynów organizacji partnerskich, które sà realizowane od sierpnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. Łàczna iloÊç artykułów przewidzianych do dostarczenia
w ramach Programu na 2016 rok wyniesie około 65,2
tys. ton o wartoÊci ok. 293,5 mln zł.

W ramach PO P˚ potrzebujàcy otrzymujà artykuły spo˝ywcze z ró˝nych grup towarowych: artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mi´sne, a tak˝e cukier i olej

o zapewnienie dzieciom stałej opieki osób dorosłych
podczas letnich wakacji przypadajàcych na okres
wzmo˝onych prac polowych.
4.3. UAKTYWNIENIE SYSTEMU OPIEKI
SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH
I POWIÑZANIE JEJ Z PRZECIWDZIAŁANIEM
TWORZENIU STREF UBÓSTWA
ORAZ MARGINALIZACJI
5 Usługi opiekuƒcze dla osób starszych z obszarów wiejskich, obj´tych
systemem ubezpieczenia społecznego rolników
KRUS planuje zrealizowaç, na bazie Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyƒcu-Zdroju, projekt: Aktywny
i zdrowy senior rolnik, majàcy na celu wypracowanie
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

4.4. POPRAWA ZABEZPIECZENIA
EMERYTALNEGO ROLNIKÓW I ICH RODZIN
ORAZ DOSKONALENIE SYSTEMU
UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH ROLNIKÓW
5 Zmiany w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników
W ramach współpracy z Ministerstwem RPiPS, dotyczàcej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Społecznych oraz
niektórych innych ustaw opracowano propozycje
zmian zapisów do ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników w zakresie Êwiadczeƒ emerytalno-rentownych
w wysokoÊci 1000 zł. Projektowane zmiany obejmujà
równie˝ zwi´kszenie z 50% do 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac´, które rolnik lub do15
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rolników za 2015 r. oraz za I półrocze 2016 r. i przygotowano zalecenia na tle dokonanych analiz wyników
działalnoÊci jednostek organizacyjnych KRUS.
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników zrealizował nast´pujàce zadania:
1 rozliczane sà dofinansowania na zorganizowanie
wypoczynku letniego w 2016 r. w formie kolonii i półkolonii, z programem promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej;
1 ogłoszenie konkursu ofert na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2017 r. z programem promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników
obj´tych rolniczym systemem ubezpieczenia społeczne5 KRUS – wybrane działania w 2016 r.
go. Przygotowanie projektu nowego porozumienia
Kasa zrealizowała m.in. nast´pujàce działania:
na dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci
1 wdro˝enie w ˝ycie od dnia 01.01.2016 r. przepisów rolników w 2017 r. – termin do 30.11.2016 r.;
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 1 opracowanie zasad dotyczàcych wspierania działaƒ
o Êwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych realizowanych przez organizacje społeczne, zawodowe
ustaw, okreÊlajàcej nowe zasady ustalania prawa i wy- lub samorzàdowe w zakresie: zapobiegania wypadkom
płaty zasiłku macierzyƒskiego dla ubezpieczonych rol- i nieszcz´Êliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, rehabilitacji leczniczej i zawodowej o charakterze
ników i domowników;
prewencyjnym i restytucyjnym, pomocy
w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, ekologicznych
i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych, których rolnicy nie
sà w stanie samodzielnie naprawiç.
Na bie˝àco realizowane sà równie˝ inne działania, w tym: weryfikacja wniosków o dofinansowanie, wzywanie organizacji do uzupełniania dokumentacji, sporzàdzanie zestawieƒ dla Zarzàdu celem podj´cia decyzji, opracowywanie porozumieƒ, rozliczanie merytoryczne i finansowe;
1 badania przesiewowe słuchu
u dzieci. Badaniem obj´to 120 tys.
dzieci z 16 województw. Badania trwaFundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansował m.in. badania przesiewowe słuchu jà od wrzeÊnia 2015 r. do czerwca 2017 r. Przyznana kwota dofinanu dzieci…
sowania – 2 970 tys. zł;
1 rozliczono podatek dochodowy emerytów i renci- 1 badania przesiewowe rolników. Badaniami obj´to
stów za 2015 r., przekazano formularze PIT do Urz´- około 9100 rolników. Badania trwały od sierpnia 2015
dów Skarbowych, wysyłano formularze PIT do Êwiad- r. do grudnia 2016 r. Przyznana kwota dofinansowaczeniobiorców, równie˝ na stronie internetowej Kasa nia – 4 500 tys. zł.
poinformowała o zasadach rozliczenia podatku do- 1 zawarto umow´ ubezpieczenia dzieci rolników
chodowego za 2015 r.;
od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków. Grupowe
1 w marcu i kwietniu 2016 r. Kasa przeprowadziła ak- ubezpieczenie NW obejmuje dzieci rolników pozostacj´ waloryzacji emerytur i rent rolniczych oraz przyzna- jàce we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicania i wypłaty jednorazowych dodatków pieni´˝nych;
mi lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej
1 opracowano analiz´ opisowà o stanie rozliczeƒ na- jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
le˝noÊci z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w pełnym zakresie;
mownik mo˝e osiàgnàç w ramach umowy zlecenia lub
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i nadal podlegaç ubezpieczeniu w KRUS, kwestii lokowania wolnych
Êrodków z funduszu administracyjnego KRUS.
MRiRW opracowało projekt stanowiska Rzàdu wobec
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz współpracowało
z Ministerstwem RPiPS przy opracowywaniu projektu
stanowiska Rzàdu do prezydenckiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Społecznych oraz zmianie innych ustaw,
w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
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5 Działania na rzecz tworzenia i rozwoju ekonomii społecznej realizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego
W ramach wspierania rozwiàzaƒ prawnych,
finansowych, organizacyjnych i instytucjonalnych tworzenia ekonomii społecznej, CDR
prowadzi ró˝norodne formy kształcenia doradców i lokalnych społecznoÊci. Organizowane sà szkolenia zarówno stacjonarne, jak
i internetowe, wydawane sà publikacje oraz
informacje w e-biuletynie. Ponadto, prowadzona jest zakładka Ekonomia społeczna na stronie http://przedsiebiorczosc-wiejska.edu.pl.
… oraz zawarł umow´ grupowego ubezpieczenia NW dzieci rolników, pozostajàcych we wspólnym
Aktualnie w Oddziale Kraków wdra˝any
gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
jest projekt Gospodarstwa opiekuƒcze – budowanie sieci współpracy, którego celem jest
1 uruchomiono automatyczne oprogramowanie promocja, upowszechnianie i wsparcie rozwoju idei
umo˝liwiajàce elektronicznie pobieranie z ZUS za- rolnictwa społecznego, w tym zakładania na obszarach
Êwiadczeƒ lekarskich o czasowej niezdolnoÊci do pra- wiejskich tzw. gospodarstw opiekuƒczych, jako elemency, wystawianych przez lekarza, lekarza dentyst´, felcze- tu ró˝nicowania êródeł dochodu mieszkaƒców wsi oraz
ra i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na za- zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich i rolnicsadach okreÊlonych w przepisach ustawy o Êwiadcze- twa wielofunkcyjnego oraz aktywizacji mieszkaƒców
niach pieni´˝nych z ubezpieczenia społecznego w razie obszarów wiejskich. Obecnie przygotowywana jest
choroby i macierzyƒstwa.
koncepcja i harmonogram szkolenia oraz opracowywane sà materiały szkoleniowe.
4.5. WSPIERANIE ROZWIÑZA¡ PRAWNYCH,
W minionym roku, przeprowadzono równie˝ szkoleFINANSOWYCH, ORGANIZACYJNYCH,
nia dla doradców przygotowujàce ich do Êwiadczenia
INSTYTUCJONALNYCH NA RZECZ
usług z zakresu ekonomii społecznej, w tym m. in.:
TWORZENIA I ROZWOJU PODMIOTÓW
1 szkolenie pt. Ekonomia społeczna jako rodzaj
EKONOMII SPOŁECZNEJ
działalnoÊci, która łàczy w sobie cele społeczne
i ekonomiczne. Mo˝liwoÊç tworzenia gospodarstw
5 Prace w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
opiekuƒczych w Oddziale Kraków w dniach 4-5 listoMRiRW bierze udział w pracach zwiàzanych z przygoto- pada 2015 r., obejmujàce: reorientacj´ zawodowà
waniem ustawy o zasadach udziału podmiotów ekono- rolników i członków ich rodzin; formy Êwiadczenia
mii społecznej, w tym przedsi´biorstw społecznych w re- usług społecznych na bazie gospodarstwa rolnego;
alizacji usług społecznych u˝ytecznoÊci publicznej. doÊwiadczenia tworzenia gospodarstw opiekuƒczych,
Ustawa ma ostatecznie zdefiniowaç i okreÊliç poj´cie formy ich funkcjonowania oraz regulacje prawne odekonomii społecznej, jak równie˝ rol´ i charakter pod- noszàce si´ do ka˝dej z form; mo˝liwoÊci i bariery
miotów tej ekonomii.
rozwoju gospodarstw opiekuƒczych w Polsce; zakłaDo instrumentów w zakresie wspierania tworzenia danie Gospodarstwa Opiekuƒczego – Indywidualny
i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, na- Plan Utworzenia Gospodarstwa Opiekuƒczego; finale˝y m.in. Rozwój Lokalny Kierowany przez SpołecznoÊç sowanie usług opiekuƒczych gospodarstw oraz sys(RLKS) w ramach PROW 2014-2020. W ramach pod- tem wsparcia finansowego dla ich tworzenia oraz
działania Wsparcie na wdra˝anie operacji w ramach tworzenie specjalistycznego produktu turystycznego
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz- dla seniorów jako uzupełnienie oferty gospodarstw
noÊç jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobo- opiekuƒczych;
woÊci prawnej mo˝e ubiegaç si´ o pomoc w zakresie 1 szkolenie pt. Spółdzielnie socjalne w Oddziale Kram.in. wzmocnienia kapitału społecznego i rozwoju ków w dniach 19-20 maja 2016 r. dotyczàce: przedprzedsi´biorczoÊci na obszarze wiejskim obj´tym strate- si´biorczoÊci społecznej; zasad funkcjonowania spółgià rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç. dzielni socjalnej; mo˝liwoÊci wsparcia przedsi´biorstw
RLKS zachowuje podstawowe zało˝enia metody społecznych w ramach PROW 2014-2020; zakładania
LEADER z okresu programowania 2007-2013.
i mo˝liwoÊci wsparcia działalnoÊci spółdzielni socjalBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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nej, w tym z JST; polityki paƒstwa oraz kierunków rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce w okresie
programowania 2014-2020;
1 szkolenie pt. Spółdzielnie socjalne w CDR w Brwinowie w dniach 5-6 paêdziernika 2016 r. obejmowało:
tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych w Polsce; mo˝liwoÊci wsparcia finansowego ich działalnoÊci
ze Êrodków unijnych i krajowych; przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółdzielni socjalnej, współprac´ z JST, polityk´ paƒstwa oraz kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce w okresie programowania 2014-2020.
4.6. PROGRAM WSPARCIA DLA OBSZARÓW
PO BYŁYCH PGR
5 Wnioski ze spotkania Ministra z przedstawicielami Krajowego Zwiàzku
Byłych Pracowników PGR
29 marca 2016 r. Minister spotkał si´ z przedstawicielami Krajowego Zwiàzku Byłych Pracowników PGR.
Podczas spotkania zgłoszono nast´pujàce postulaty:
1 opracowanie i realizacja programu wsparcia działaƒ rewitalizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych po likwidacji PGR;

na przejàç od niej grunty lub drogi i przekazaç
do wspólnoty lub gminy a nie sprzedawaç;
1 powołanie, na wniosek Ministra Rolnictwa, mi´dzyresortowego zespołu do opracowania działaƒ pomocowych dla tego Êrodowiska;
1 pomoc w uruchomieniu innowacyjnego projektu
Centrum Aktywizacji Zawodowej „Mazury”.
W efekcie przeprowadzonej dyskusji, resort zwrócił
si´ do ANR o odniesienie si´ do powy˝szych zagadnieƒ. Wyniki analiz i rozstrzygni´ç zostanà przekazane do resortu jako wkład do prac nad Paktem dla obszarów wiejskich, gdzie potrzeba wsparcia mieszkaƒców obszarów popegeerowskich, jak i innych defaworyzowanych obszarów wiejskich, znajduje szczególne
miejsce. W ramach proponowanych przedsi´wzi´ç
przewiduje si´ działania dotyczàce rewitalizacji obszarów defaworyzowanych, w tym obszarów popegeerowskich. Działania majà objàç zarówno instrumenty o charakterze inwestycyjnym jak i społecznym,
a do ich realizacji majà byç wykorzystane Regionalne
Programy Operacyjne.
Ponadto wskazano na koniecznoÊç nawiàzania
współpracy z gminami, w celu wykorzystania programów rewitalizacji, które sà instrumentami stworzonymi
specjalnie dla wsparcia rozwoju obszarów zdegradowanych, o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk
w sferze społecznej, gospodarczej
i przestrzennej.

5 Wsparcie dla obszarów popegeerowskich
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
W SOR w celu Zrównowa˝ony rozwój
kraju wykorzystujàcy indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów,
uj´to kierunek interwencji Aktywizacja
obszarów zagro˝onych trwałà marginalizacjà, dotyczàcy działaƒ wspierajàcych m.in. obszary popegeerowskie.
Przedstawiciele Êrodowisk popegePotrzeba wsparcia mieszkaƒców obszarów popegeerowskich znajduje szczególne miejsce w „Pakcie dla obszarów erowskich włàczeni byli w konsultacje
wiejskich”
społeczne projektu.
Ponadto, ANR zgłosiła do SOR pro1 współudział ANR w opracowywaniu dokumentacji jekt Rewitalizacja obszarów defaworyzowanych, w tym
i por´czaniu kredytów dla spółdzielni i wspólnot ubie- po byłych Paƒstwowych Gospodarstwach Rolnych. Cegajàcych si´ o Êrodki z UE na rewitalizacj´ i termomo- lem projektu ma byç stworzenie takich warunków bytodernizacj´;
wych, które zach´całyby do pozostania w Êrodowisku
1 uporzàdkowanie przez ANR niewłaÊciwie dokona- wiejskim, stworzenia trwałych wi´zi społecznych oraz
nych podziałów geodezyjnych oraz sprostowanie nie- warunków do alternatywnego wykorzystania dost´pwłaÊciwych udziałów w nieruchomoÊciach przekaza- nych zasobów celem zwi´kszenia atrakcyjnoÊci obszanych niewłaÊciwie;
rów defaworyzowanych oraz potencjału dochodowego
1 w przypadku podziału spółdzielni, ANR powin- miejscowej ludnoÊci.
18

BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

#DobryRokwRolnictwie

OBSZAR V
INSTYTUCJE, ADMINISTRACJA,
PROGRAMOWANIE I FINANSOWANIE
5.1. ZAPEWNIENIE SPRAWNEJ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAJÑCEJ
NA RZECZ ROLNICTWA I OBSZARÓW
WIEJSKICH ORAZ OPTYMALIZACJA
KOSZTÓW JEJ FUNKCJONOWANIA
5 Przyspieszenie realizacji płatnoÊci bezpoÊrednich dla rolników za 2015 r.
Dzi´ki natychmiastowej interwencji Ministra Rolnictwa
Êrodki na wypłat´ zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich za 2015 r. zostały zwi´kszone o ok. 1,4 mld
zł. W rezultacie zaliczki otrzymali wszyscy uprawnieni
rolnicy. Ogółem w ramach zaliczek wypłacono 2,68
mld zł. Kwota zrealizowanych zaliczek była wy˝sza
od grudniowych wypłat w ostatnich kilku latach. Przyspieszono równie˝ wdra˝anie poszczególnych funkcjonalnoÊci systemu informatycznego. Ustawà z dnia 9
marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego wprowadzoBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

no przepis umo˝liwiajàcy sprawnà realizacj´ płatnoÊci,
mimo zaległoÊci we wdra˝aniu systemu informatycznego ARiMR.
5 Sprawne wdra˝anie PROW 2014-2020 i ułatwienia dla beneficjentów
Sprawne wdra˝anie PROW 2014-2020 uzale˝nione
jest głównie od prawidłowego i terminowego przygotowania aktów wykonawczych, procedur wdro˝eniowych, systemów informatycznych oraz przeprowadzenia procedury audytu akredytacyjnego przez agencj´
płatniczà. W tym celu ogłoszono 34 rozporzàdzenia
wykonawcze do ustawy PROW 2014-2020, z czego 24 rozporzàdzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poszczególnych instrumentów.
Nabory wniosków o przyznanie pomocy zostały przeprowadzone lub ogłoszone dla 18 działaƒ, poddziałaƒ lub typów operacji.
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Zdecydowana wi´kszoÊç obowiàzków
nało˝onych na beneficjentów PROW
2014-2020 wynika z przepisów prawa
unijnego. Dlatego przy konstruowaniu krajowych przepisów Programu brany był
pod uwag´ postulat zmniejszenia obcià˝eƒ
administracyjnych dla beneficjentów, w wyniku czego:
1 umo˝liwiono składanie wniosków
za pomocà formularza umieszczonego
na stronie internetowej podmiotu wdra˝ajàcego, udost´pniono generator wniosków;
1 ograniczono do minimum iloÊç wymaganych dokumentów;
1 wprowadzono wspólny wniosek dla
płatnoÊci: bezpoÊrednich, obszarów ONW, Wi´kszoÊç obowiàzków nało˝onych na beneficjentów PROW 2014-2020 wynika z prawa UE
rolnoÊrodowiskowych i w ramach zalesieƒ;
1 ograniczono obowiàzek składania ankiety monito5.3. ROZWÓJ INSTYTUCJI
SAMORZÑDOWYCH I ROLNICZYCH
rujàcej;
1 wdro˝ono koncepcj´ projektów grantowych – doDZIAŁAJÑCYCH NA RZECZ WSI
tychczasowi beneficjenci pomocy udzielanej na realizacj´ projektów o małym bud˝ecie, poza koniecznoÊcià 5 Wsparcie funkcjonowania polskich organizacji rolniczych w strukturach
poddania si´ ewentualnej kontroli ze strony podmiotu ponadnarodowych
Udzielanie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinanwdra˝ajàcego, nie b´dà mieç z nim stycznoÊci;
1 wprowadzono mo˝liwoÊç udzielania pomocy w for- sowanie kosztów zwiàzanych z uczestnictwem polskich
mach zryczałtowanych;
organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych
1 wprowadzono mo˝liwoÊç realizacji projektu w syste- organizacji rolniczych reprezentujàcych interesy zawomie „zaprojektuj i wybuduj”.
dowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej mo˝liwe jest na podstawie przepisów rozpo5.2. WSPARCIE DLA SFERY
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrzeÊnia 2015 r. DoINSTYTUCJONALNEJ RYNKU ROLNOfinansowaniem obj´te sà składki członkowskie, koszty
SPO˚YWCZEGO
obsługi w j´zyku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, koszty uczestnictwa w kongre5 Sfera instytucjonalna w przetwórstwie produktów rolnych
sach, konferencjach oraz posiedzeniach organów
Wsparcie w zakresie rozwoju sfery instytucjonalnej ryn- i grup roboczych oraz koszty prowadzenia przez Krajoku rolno-spo˝ywczego jest realizowane w ramach wà Rad´ Izb Rolniczych i organizacje rolnicze biur
dwóch instrumentów PROW 2014-2020. Tworzenie w Brukseli. W ubiegłorocznej ustawie bud˝etowej na ten
grup i organizacji producentów oraz Wsparcie inwesty- cel zaplanowano dotacj´ celowà w wysokoÊci 4 mln zł.
cji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
W celu uruchomienia tych Êrodków resort przygotoich rozwój. Szczegóły zasad udzielania tego wsparcia wał nowelizacj´ ww. rozporzàdzenia. Przewidziano m.in.
znajdujà si´ w odpowiednich dla tych operacji rozpo- dwa odr´bne tryby przekazywania tych Êrodków – jeden
rzàdzeniach. Warto wspomnieç, ˝e w sierpniu 2016 r. dla organizacji rolniczych zrzeszonych w Komitecie Rolopublikowano nowelizacj´ rozporzàdzenia dla pod- niczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównym
działania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produk- Komitecie SpółdzielczoÊci Rolniczej (COGECA) i drugi
tów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, polegajàcà dla organizacji rolniczych nale˝àcych do innych struktur.
m.in. na uwzgl´dnieniu w ramach kryteriów wyboru Rozporzàdzenie zostało przyj´te i rekomendowane Raoperacji, podmiotów zajmujàcych si´ sprzeda˝à hurto- dzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów.
wà oraz na wydłu˝eniu okresu trwania oceny wniosków przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji 5 Powołanie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Rolnictwa dla wniosków zło˝onych w grudniu 2015 r. Podczas spotkaƒ z przedstawicielami Êrodowiska rolni(do 10 miesi´cy).
czego sygnalizowano potrzeb´ powołania ciała opinio20
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dawczo-doradczego, b´dàcego dla Ministra partne- nie obowiàzujàcymi przepisami, oprocentowanie ww.
rem w prowadzeniu dialogu społecznego na rzecz roz- kredytów dla banków wynosi 1,5 lub 1,6 stopy redywiàzywania problemów w bran˝y rolno-spo˝ywczej. skonta weksli tj. 2,625% lub 2,8% w skali roku, co
Celem powołania tego organu jest stworzenie platfor- oznacza, ˝e banki z tytułu udzielenia tych kredytów
my do prowadzenia dialogu pomi´dzy
Ministrem a organizacjami działajàcymi
w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wypracowywania wspólnych
rozwiàzaƒ. W skład Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie wchodzà przedstawiciele ogólnopolskich bran˝owych
organizacji sektora rolno-spo˝ywczego,
zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych o zasi´gu ogólnokrajowym,
społeczno-zawodowych organizacji rolników o zasi´gu ogólnokrajowym oraz
przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych. W celu usprawnienia działalnoÊci
Rady, utworzonych zostało 10 eksperckich zespołów zadaniowych zajmujàcych
si´ szczegółowymi kwestiami wa˝nymi Przygotowane zostały przepisy umo˝liwiajàce podwy˝szenie oprocentowania kredytów udzielanych z dopłatami
dla rolnictwa: m.in. kształtowaniem do oprocentowania ze Êrodków ARiMR do dnia 13 lutego 2015 r.
ustroju rolnego, innowacjami, bezpieczeƒstwem i jakoÊcià ˝ywnoÊci czy stabilizacjà poszcze- ponoszà straty. Uwzgl´dniajàc powy˝sze w projektowanym rozporzàdzeniu zaproponowano, aby kredyty
gólnych rynków.
Do dnia 17 listopada 2016 r. odbyły si´ 3 posiedze- te były oprocentowane analogicznie jak kredyty obecnia Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, na których nie udzielane.
przedstawiano m.in. stanowisko Rady w sprawie wielu
projektów ustaw z obszaru paliw, organizacji rynków 5 Zmiany w zasadach gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki firolnych, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, jakoÊci artykułów nansowej Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa w przedmiocie rocznespo˝ywczych oraz wielu innych. Ww. stanowiska Rada go zobowiàzania Agencji z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego
przekazała Ministrowi Rolnictwa.
Przygotowano projekt rozporzàdzenia Ministra Rolnic5.4. WSPIERANIE ROZWOJU INSTYTUCJI
twa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad
FINANSOWYCH DZIAŁAJÑCYCH NA RZECZ
gospodarki finansowej Agencji NieruchomoÊci RolROLNICTWA I WSI, W SZCZEGÓLNOÂCI
nych oraz gospodarki finansowej Zasobu WłasnoÊci
BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
Rolnej Skarbu Paƒstwa z uwagi na nowe uregulowaI SPÓŁDZIELCZYCH KAS
nia okreÊlone w ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r.
OSZCZ¢DNOÂCIOWYCH
o wstrzymaniu sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektó5 Podwy˝szenie oprocentowania kredytów udzielonych z dopłatami
rych ustaw. Zaproponowano, aby roczne zobowiàzaPrzygotowano projekt przepisów zmieniajàcych roz- nie Agencji z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Reporzàdzenie w sprawie szczegółowego zakresu i spo- kompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o resobów realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restruktury- alizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawiezacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zapropono- nia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami RP, było
wano podwy˝szenie oprocentowania kredytów udzie- obliczane, jako suma iloczynu 70% powierzchni grunlonych z dopłatami do oprocentowania ze Êrodków tów sprzedanych w przetargach w danym roku obroARiMR do dnia 13 lutego 2015 r. Potrzeba taka wy- towym i Êredniej ceny sprzeda˝y jednego hektara
nika z faktu utraty dla tych kredytów preferencji gruntu Zasobu z jego cz´Êciami składowymi, uzyskaw spłacie oprocentowania ze wzgl´du na utrzymujàce nej w prze tar gach w da nym ro ku ob ro to wym,
si´ od dłu˝szego czasu oprocentowanie stopy redy- oraz 35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania
skonta weksli na poziomie 1,75%. Zgodnie z aktual- z mienia Zasobu.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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5.5. WSPARCIE DLA SYSTEMU UBEZPIECZE¡
GOSPODARCZYCH W ROLNICTWIE
5 Wsparcie systemu ubezpieczeƒ gospodarczych w rolnictwie
Przygotowano zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierzàt gospodarskich, zgodnie z którymi dopłaty b´dà przysługiwały producentom rolnym w wysokoÊci do 65% składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierajàcej
pakiet rodzajów ryzyka i okreÊlenia przez zakład ubezpieczeƒ stawki taryfowej nie przekraczajàcych 9% sumy
ubezpieczenia, a w przypadku:
1 upraw prowadzonych na u˝ytkach rolnych klasy V nie przekraczajàcych 12% sumy ubezpieczenia
tych upraw;
1 upraw prowadzonych na u˝ytkach rolnych klasy VI nie przekraczajàcych 15% sumy ubezpieczenia
tych upraw.

w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym. Resort rolnictwa włàczył si´
do prac Zespołu ds. reformy instytucjonalnej systemu
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci w zakresie nale˝àcym do zadaƒ Inspekcji JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych oraz Inspekcji Handlowej, dotyczàcych zadaƒ, organizacji i finansowania nowotworzonej Inspekcji.

5 Wi´ksze zaanga˝owanie Êrodków polityki spójnoÊci na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich
Resort rolnictwa bierze udział w opiniowaniu projektu
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która
ma stanowiç najwa˝niejszy dokument wskazujàcy kierunki rozwoju Polski w perspektywie Êredniookresowej.
W Strategii przedstawiono nowy model rozwoju, którego celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkaƒców Polski przy jednoczesnym wzroÊcie
spójnoÊci w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Dokument kładzie nacisk
na włàczenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, ˝e korzyÊci ze
wzrostu gospodarczego powinny byç dost´pne dla wszystkich, bez wzgl´du na miejsce
ich zamieszkania. W SOR przewiduje si´
utworzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem b´dzie
przygotowywanie rekomendacji w zakresie
zwi´kszenia stopnia komplementarnoÊci i synergii interwencji podejmowanych na obszarach wiejskich, monitorowanie rzeczowe, jak
i finansowe wsparcia dla obszarów wiejskich,
z uwzgl´dnieniem Polityki SpójnoÊci.
Nowa wizja rozwojowa kraju przedstawiona w SOR, a tak˝e dotychczasowe doÊwiadczenia w realizacji polityki spójnoÊci sprawiPrzygotowany przez MRiRW projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt ły, i˝ rozpocz´to prace nad zmianami Umogospodarskich jest obecnie przedmiotem prac sejmowych
wy Partnerstwa, w tym m. in.: dostosowaniem zakresu interwencji do nowych celów
W celu realizacji powy˝szego przygotowano projekt rozwojowych, wzmocnieniem podejÊcia zintegrowaustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw nego, zwi´kszeniem koordynacji funduszy UE alokorolnych i zwierzàt gospodarskich. Projekt został wanych w ramach Polityki SpójnoÊci, Wspólnej Polityprzyj´ty przez Rad´ Ministrów i jest przedmiotem prac ki Rolnej i Rybackiej oraz Europejskiego Funduszu Inw Sejmie RP.
westycji Strategicznych, zwi´kszeniem efektywnoÊci
wyboru projektów oraz form wsparcia poprzez szersze
5.6. KONSOLIDACJA SYSTEMU
zastosowanie instrumentów finansowych i pomocy
URZ¢DOWEJ KONTROLI PRODUKTÓW
zwrot nej. Za pro po no wa ne przez MRiRW za pi sy
˚YWNOÂCIOWYCH
do SOR wskazujà równie˝ na koniecznoÊç obj´cia
wsparciem wszystkich obszarów wiejskich, nie tylko
5 Działania na rzecz konsolidacji krajowych słu˝b kontroli ˝ywnoÊci
tych o najni˝szym poziomie dost´pu mieszkaƒców
Opracowano i zapewniono wdro˝enie sprawnego do dóbr i usług.
i skutecznego systemu kontroli oraz bezpieczeƒstwa
Resort uczestniczy w pracach Komitetu do spraw
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Umowy Partnerstwa, który jest głównym organem
wspierajàcym Ministra Rozwoju w procesie koordynacji wykorzystywania Êrodków UE. W jego ramach, powo ła no Pod ko mi tet ds. Efek tyw no Êci Fun du szy
UE 2014-2020, którego jednym z zadaƒ jest wypracowanie propozycji działaƒ podnoszàcych efektywnoÊç realizacji programów Polityki SpójnoÊci w ramach Umowy Partnerstwa na rzecz obszarów wiejskich oraz propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywnoÊci interwencji dla tych
obszarów.
Ponadto MRiRW uczestniczy w pracach wszystkich
Komitetów Monitorujàcych Krajowych Programów
Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych, które zatwierdzajà szczegółowe zasady wydatkowania Êrodków polityki spójnoÊci. W ramach procedur przewidzianych przez Instytucje Zarzàdzajàce,
MRiRW zgłasza propozycje, których celem jest bardziej efektywne i wi´ksze zaanga˝owanie Êrodków polityki spójnoÊci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5 Udział MRiRW w projekcie OECD pn. Przeglàd Krajowej Polityki wobec
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce
Raport b´dzie zawierał rekomendacje w zakresie polityki, strategicznego planowania, zarzàdzania oraz
optymalnej alokacji zasobów dotyczàce produktywnoÊci, innowacji i potencjału na obszarach wiejskich, poziomu i rodzajów dostarczanych usług, systemów u˝ytkowania ziemi, planowania przestrzennego oraz jakoÊci ˝ycia i stopnia włàczenia społecznego. Dokument
b´dzie mógł byç êródłem informacji przy programowaniu wsparcia obszarów wiejskich w ramach perspektywy finansowej po 2020 r.
W czerwcu 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało
krajowym instytucjom zaanga˝owanym w prace przygotowany przez OECD kwestionariusz, którego zawartoÊç ma posłu˝yç wykonawcom projektu jako „wiedza
bazowa”. MRiRW zostało wskazane, jako właÊciwa instytucja do odpowiedzi na wi´kszoÊç pytaƒ, z czego
zdaniem przedstawicieli OECD wywiàzało si´ bardzo
dobrze.
5 Powołanie Zespołu ds. produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego
W marcu 2016 r. Minister Rolnictwa powołał Zespół
ds. produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego,
do którego zadaƒ nale˝y m.in. przedstawianie opinii
i propozycji w zakresie bezpiecznego usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego w sytuacjach zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu sanitarnemu
oraz zdrowiu publicznemu oraz zmian prawodawstwa
krajowego oraz unijnego w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

5.7. OCENA FUNKCJONOWANIA AGENCJI
PŁATNICZYCH W POLSCE I POWOŁANIE
AGENCJI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
5 Zniesienie ANR i ARR; utworzenie Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich; przyznanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa cz´Êci
zadaƒ, które obecnie realizuje ARR
Opracowano projekt ustawy o utworzeniu Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich, której przepisy przewidujà
ograniczenie liczby funkcjonujàcych w Polsce agencji
rolnych do dwóch agencji, tj. agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz nowej Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania
rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomoÊciami rolnymi, pozostajàcymi w zasobie Skarbu Paƒstwa. W zwiàzku z tym projekt ustawy wprowadzajàcej
ustaw´ o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje nowelizacj´ 44 ustaw, które dotyczyły agencji rolnych, a tak˝e zawiera przepisy przejÊciowe regulujàce
m.in. kwestie pracownicze. Projekty tych ustaw zostały
poddane konsultacjom społecznym oraz uzgodnieniom
mi´dzyresortowym.
5.8. USPRAWNIENIE SYSTEMU
PROGRAMOWANIA POLITYKI ROZWOJU
ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
5 Zmiany PROW 2014-2020
W celu przyspieszenia i usprawnienia wdra˝ania
PROW 2014-2020, w listopadzie 2015 r., Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał do KE wniosek
o zmian´ Programu. Propozycje zmian obejmowały
m.in. wprowadzenie zmian do systemu instytucjonalnego PROW 2014-2020, polegajàcych na powierzeniu
zadaƒ, z zakresu wdra˝ania działaƒ Transfer wiedzy
i działalnoÊç informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi
z zakresu zarzàdzania gospodarstwem rolnym i usługi
z zakresu zast´pstw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzenie tej zmiany umo˝liwi
przyspieszenie prac nad uruchomieniem ww. instrumentów wsparcia. Pierwsza modyfikacja PROW 20142020, została zatwierdzona Decyzjà Wykonawczà KE.
W Êlad za przekazanym do KE wnioskiem, opracowano równie˝ projekt zmiany do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków EFRROW
w ramach PROW 2014-2020.
Obecnie trwajà prace nad przygotowaniem drugiego
wniosku o wprowadzenie zmian do PROW 2014-2020
o charakterze merytorycznym oraz technicznym. Zmiany te uzyskały pozytywnà opini´ Komitetu Monitorujàcego PROW 2014-2020.
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Powy˝sze działania zwiàzane sà z opracowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, który został przyj´ty przez Rad´ Ministrów.
5 Udział w pracach nad Strategià na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju
MRiRW brało udział w pracach nad Planem
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nast´pnie
nad Strategià na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, o czym pisano we wczeÊniejszych punktach Trwajà prace nad przygotowaniem drugiego wniosku o wprowadzenie zmian do PROW 2014-2020
sprawozdania. Ministerstwo szczególnie zabiega- o charakterze merytorycznym i technicznym
ło o to, by w dokumentach tych zostały uwzgl´dnione potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich oraz dzia- strategii jest Strategia zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolłania na rzecz silnego przemysłu rolno-spo˝ywczego. nictwa i rybactwa na lata 2012-2020, która po przyj´SOR przedstawia nowy model rozwoju, którego celem ciu SOR b´dzie aktualizowana i obejmie swoim zakrejest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów miesz- sem Pakt dla obszarów wiejskich.
kaƒców Polski przy jednoczesnym wzroÊcie spójnoÊci
Kluczowym elementem realizacji SOR b´dà projekty
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. strategiczne i flagowe. W projekcie SOR oddanym
Dokument kładzie nacisk na włàczenie w procesy rozwo- do konsultacji społecznych znajduje si´ 16 projektów
jowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obsza- strategicznych zgłoszonych przez Ministra Rolnictwa
rów wiejskich oraz zakłada, ˝e korzyÊci ze wzrostu go- i Rozwoju Wsi. Z uwagi na obszernoÊç tego działania,
spodarczego powinny byç dost´pne dla wszystkich, bez szczegóły jego realizacji zawarto w pełnej wersji Sprawzgl´du na miejsce ich zamieszkania. Strategia ta jest wozdania opublikowanej na stronach resortu rolnictwa.
aktualizacjà Êredniookresowej „Strategii Rozwoju Kra5.9. STABILNE FINANSOWANIE ROLNICTWA
ju 2020”. W dokumencie zawarte sà rekomendacje dla
I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
polityk publicznych. Z tego te˝ wzgl´du SOR nie zawiera
wszystkich działaƒ niezb´dnych w sektorach (w tym równie˝ w sektorze rolno-spo˝ywczym), poniewa˝ te b´dà 5 Utworzenie funduszy ochrony przychodów rolniczych
opisane w dokumentach strategicznych implementujà- Celem projektu jest stworzenie mo˝liwoÊci prawnych
cych SOR (strategiach zintegrowanych). Jednà z ww. gwarantujàcych producentom rolnym cz´Êciowà rekompensat´ z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalnoÊci rolniczej w przypadku znacznego ich obni˝enia lub w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania zapłaty za zbyte
produkty rolne od podmiotu, który stał si´ niewypłacalny. Dla realizacji ww. zadania opracowano projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych.

Utworzenie funduszy ochrony przychodów rolniczych zagwarantuje producentom rolnym otrzymanie
cz´Êciowej rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej działalnoÊci rolniczej
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5 Stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju wsi
W projekcie ustawy bud˝etowej na rok 2017 zostały zaplanowane wydatki bud˝etowe łàcznie
z wydatkami na współfinansowanie projektów
z udziałem Êrodków Unii Europejskiej, w kwocie 4.754.873 tys. zł. Ponadto zaplanowano wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 17.924.828 tys. zł.
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no formularz „Karty przedsi´wzi´cia”, który
został przekazany do samorzàdów województw, ministerstw oraz instytutów naukowych, z proÊbà o wskazanie najpilniejszych,
z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, przedsi´wzi´ç. W odpowiedzi otrzymano ponad 450 zgłoszeƒ. Prace kontynuowano w ramach grup roboczych, w wyniku których powstał tzw. Pakt krótkookresowy, okreÊlajàcy wst´pnà list´ oczekiwanych kierunków
zmian programów operacyjnych na lata 2014-2020 finansowanych ze Êrodków
polityki spójnoÊci.
W swych zało˝eniach Pakt dla obszarów
W projekcie ustawy bud˝etowej na rok 2017 zaplanowano wydatki bud˝etowe na rolnictwo, rozwój wsi wiejskich miał byç dokumentem o charaktei rynki rolne w wysokoÊci 4.754.873 tys. zł
rze porozumienia społecznego i politycznego, w sposób kompleksowy integrujàcym
Rezerwy celowe zaplanowano dla rolnictwa w nast´- działania wielu podmiotów w realizacji wspólnego celu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich. JednoczeÊnie
pujàcych wysokoÊciach:
deklarowano zamiar ujednolicenia zakresu wsparcia
1 zwalczanie chorób zakaênych – 272 344 tys. zł,
1 dopłaty do paliwa rolniczego – 860 000 tys. zł,
1 ubezpieczenie upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich – 817 886 tys. zł,
1 utrzymanie urzàdzeƒ melioracji wodnych – 260 000 tys. zł,
1 na współfinansowanie i finansowanie programów UE – 1.586.108 tys. zł.
Bud˝et Êrodków europejskich na rolnictwo, rynki rolne i rozwój wsi zaplanowano w kwocie 20.212.789 tys. zł, w tym w rezerwie celowej
Êrodków europejskich zaplanowano 10.094.222
tys. zł.
W projekcie bud˝etu na rok 2017 na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne przewiduje si´ uzyskanie
kwoty 48.430.867 tys. zł. Ponadto w skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym
na 2017 rok i dwa kolejne lata zaplanowano wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz W styczniu 2016 r. resort rolnictwa zainicjował prace nad Paktem dla obszarów wiejskich
dla KRUS na lata 2017-2019, bez uwzgl´dnienia
wydatków planowanych w rezerwach celowych, w łàcz- na rzecz obszarów wiejskich, realizowanego na pozionej kwocie 142,47 mld zł, w tym na 2017 r. w kwo- mie regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu Êrodcie 36,65 mld zł.
ków krajowych i UE.
Kolejny raz zagadnienia paktu krótkookresowego zostały wykorzystane przy formułowaniu listy projektów
5.10. PROGRAMOWANIE ROZWOJU
strategicznych zgłoszonych do Strategii na rzecz OdpoI OPRACOWANIE PAKTU DLA OBSZARÓW
wiedzialnego Rozwoju. Obecnie trwajà prace nad przyWIEJSKICH
gotowaniem Paktu długookresowego, który b´dzie za5 Pakt dla obszarów wiejskich
równo implementacjà zaktualizowanej Strategii zrówW styczniu 2016 r. resort rolnictwa zainicjował prace nowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lanad Paktem dla obszarów wiejskich. Został powołany ta 2012-2020 jak równie˝ wspólnà deklaracjà Rzàdu
Zespół ekspercki ds. opracowania tego dokumentu w zakresie strategicznej roli obszarów wiejskich i rolnicprogramowego. W wyniku jego działania, opracowa- twa dla zrównowa˝onego rozwoju kraju.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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OBSZAR VI
EDUKACJA I WIEDZA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
6.1. WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH MIESZKA¡CÓW
OBSZARÓW WIEJSKICH
5 PROW 2014-2020 jako narz´dzie finansowania równych szans edukacyjnych
Warunkiem niezb´dnym do podniesienia poziomu
wykształcenia mieszkaƒców obszarów wiejskich jest
stworzenie warunków dost´pu do edukacji. Poprzez
PROW 2014-2020 realizowane sà działania wspierajàce podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji rolników i leÊników. Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna oraz Usługi doradcze, usługi z zakresu zarzàdzania gospodarstwem rolnym i usługi
z zakresu zast´pstw słu˝à aktywizacji systemu opieki
społecznej na obszarach wiejskich i powiàzaniu jej
z przeciwdziałaniem tworzeniu stref ubóstwa oraz
marginalizacji.
26

5 Rozwój sieci szkół resortowych
Obecnie resort rolnictwa nadzoruje 45 Zespołów Szkół
Centrów Kształcenia Rolniczego w 15 województwach
oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. 90% z ww. szkół usytuowanych jest na terenach
wiejskich.
Rozpocz´to działania zmierzajàce do przej´cia kolejnych szkół rolniczych od jednostek samorzàdu terytorialnego. W tym celu wystàpiono do starostów i prezydentów miast, z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci przekazania do prowadzenia 10 szkół rolniczych. Dotychczas podpisano porozumienia z 2 jednostkami samorzàdu terytorialnego, na mocy których 1 stycznia 2017
r. Minister Rolnictwa przejàł do prowadzenia Zespół
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w ˚arnowcu, w woj. Êlàskim oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcàcych w Swaro˝ynie,
w woj. pomorskim.
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Wystàpiono do Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Finansów w sprawie wyjaÊnienia sposobu naliczania i przekazywania subwencji oÊwiatowej dla
przejmowanych szkół rolniczych. W celu zapewnienia
Êrodków finansowych na funkcjonowanie tych szkół,
wystàpiono o skorygowanie materiałów niezb´dnych
do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Paƒstwa na lata 2016-2019, w celu zwi´kszenia Êrodków
finansowych o kwot´ 273 000,00 zł na przejmowanie
szkół rolniczych przez resort rolnictwa.

Zintensyfikowano działania, aby szkoły rolnicze nadzorowane przez resort stały si´ nowoczesnymi oÊrodkami edukacji z dobrym wyposa˝eniem, odpowiednio
przygotowanà kadrà, kształcàcymi w zawodach odpowiadajàcych potrzebom współczesnego rynku pracy.
W tym celu Minister pozyskał dodatkowe Êrodki w wysokoÊci 26 813 000,00 zł, które zostanà wykorzystane
na najpilniejsze prace rozwojowe szkół. Dodatkowo
Minister Rolnictwa pozyskał na 2017 r. kwot´ 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwi´kszonego zakresu działalnoÊci Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz zabezpieczenie brakujàcych Êrodków na internat w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.
Dzi´ki staraniom Ministra Rolnictwa Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP wyraziła zgod´ na zmian´
przeznaczenia kwoty 3 280 000,00 zł z rezerwy celowej, na wydatki bie˝àce szkół resortowych. Wyra˝ono
równie˝ zgod´ na zmian´ przeznaczenia kwoty 1 617 000,00 zł z rezerwy celowej na pokrycie niedoborów na wynagrodzenia wynikajàcych z koniecznoÊci dokonania nakazanych prawem wypłat i nie doBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

puszczenia do przekroczeƒ planów. Minister pozyskał
równie˝ z Ministerstwa Edukacji Narodowej niezb´dne
Êrodki na pokrycie skutków finansowych wynikajàcych
z podwy˝szenia wynagrodzeƒ nauczycieli, którzy uzyskali wy˝szy stopieƒ awansu zawodowego.
Istotnym elementem wsparcia finansowego dla szkół
resortowych jest mo˝liwoÊç pozyskiwania Êrodków
w ramach programów unijnych. W ten sposób poprawiajà one swojà baz´ dydaktycznà, jakoÊç praktycznego kształcenia zawodowego, a tak˝e poziom wykształcenia kadry pedagogicznej. W okresie sprawozdawczym Minister Rolnictwa wydał
79 upowa˝nieƒ dla dyrektorów szkół oraz
zaakceptował 17 diagnoz niezb´dnych
do przystàpienia do projektów w ramach
programów UE. Na ten cel w bud˝ecie Êrodków europejskich zabezpieczono w 2016 r.
– 5 442 000,00 zł, w 2017 r.
– 20 746 000,00 zł i w 2018 r.
– 31 062 000,00 zł.
W ramach wsparcia podnoszenia poziomu
i jakoÊci kształcenia oraz zrównania szans
edukacyjnych młodzie˝y uczàcej si´ w szkołach resortowych, Minister Rolnictwa przyznał:
1 dofinansowanie 11 szkołom w wysokoÊci 96 000,00 zł w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
dotyczàcego wspierania w latach 20162020 organów prowadzàcych szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowaƒ uczniów przez promocj´ i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzie˝y, w tym zakup nowoÊci
wydawniczych;
1 dodatkowe Êrodki w wysokoÊci 46 000,00 zł, pochodzàce z rezerwy celowej z przeznaczeniem na „Wyprawk´ szkolnà” czyli zakup podr´czników dla uczniów
niepełnosprawnych;
1 dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Henrykowie Êrodki w wysokoÊci 9 700,00 zł z rezerwy przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
na realizacj´ rzàdowego programu „Bezpieczna +”.
5 Wsparcie rozwoju kształcenia rolniczego
W szkołach nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa
powołano centra kształcenia ustawicznego, oferujàce
rolnikom i innym mieszkaƒcom wsi kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kursy umiej´tnoÊci zawodowych oraz kursy
specjalistyczne. Wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody, m. in.:
przetwórca ryb, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, jeêdziec. Ponadto powołano nauczycieli-doradców metodycznych kształcenia zawodowego, którzy
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wraz z KCER stwarzajà nauczycielom uczàcym przedmiotów zawodowych warunki do systematycznego podnoszenia kwalifikacji.
Minister wystàpił do Prezesa ANR z proÊbà o zintensyfikowanie współpracy pomi´dzy szkołami rolniczymi
a spółkami Skarbu Paƒstwa bran˝y rolno-spo˝ywczej,
w celu włàczenia si´ spółek hodowli roÊlin uprawnych
oraz hodowli zwierzàt gospodarskich o szczególnym

piono do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozwa˝enia mo˝liwoÊci stworzenia realnych zach´t finansowych dla pracodawców przyjmujàcych uczniów realizujàcych praktycznà nauk´ zawodu.
Minister Rolnictwa wspiera materialnie szkoły prowadzone przez jednostki samorzàdu terytorialnego w zakresie zaj´ç praktycznych i stosowania nowoczesnych
technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego. Na ten cel przeznaczono kwot´
285 000,00 zł., w tym na doposa˝enie bazy dydaktycznej, którà podzielono pomi´dzy 6 szkół
kształcàcych w zawodach rolniczych. Pomoc jest
udzielana w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

5 Wsparcie instytucji kultury działajàcych na rzecz ochrony
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi
Minister Rolnictwa corocznie udziela dotacji
przedmiotowych instytucjom kultury, wspierajàc
tym samym inicjatywy słu˝àce ochronie wiejskiego dziedzictwa kulturowego. W ub. r. ogólna kwota dotacji na ten cel została zwi´kszona o 500 000,00 zł i wyniosła 1 994 000,00 zł,
w podziale na:
1 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spo˝ywczego w Szreniawie –
Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono nowe zawody, m.in. jeêdêca
1 634 000,00 zł;
znaczeniu dla gospodarki narodowej, w realizacj´ za- 1 Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciej´ç praktycznych i praktyk zawodowych uczniów resor- chanowcu – 130 000,00 zł;
towych szkół rolniczych. Wystàpiono tak˝e do instytu- 1 Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – 100 000,00 zł;
tów badawczych, ODR, CDR oraz KCER w sprawie 1 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – 90 000,00 zł;
włàczenia si´ w proces, majàcy na celu stworzenie 1 Muzeum w Łowiczu – 40 000,00 zł.
Planuje si´ kontynuacj´ ww. działaƒ w 2017 r., z inmo˝liwoÊci nabywania wiedzy i umiej´tnoÊci w powiàzaniu z praktykà zawodowà, a tak˝e realizacj´ dosko- stytucjami wskazanymi przez Ministra Rolnictwa.
nalenia zawodowego nauczycieli szkół rolniczych oraz wspólne przygotowanie bazy gospodarstw rolnych, przedsi´biorstw, instytucji
i innych podmiotów, z których mogłyby korzystaç szkoły w realizacji programów nauczania, zaj´ç praktycznych i praktyk zawodowych.
Wystàpiono do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wojewódzkich izb rolniczych w zakresie organizacji praktyk zawodowych oraz
ułatwiania szkołom rolniczym współpracy
z gospodarstwami rolnymi, jak równie˝ zwrócono si´ do wojewódzkich urz´dów pracy
z proÊbà o przygotowanie informacji w zakresie zapotrzebowania na zawody sektora rolno-spo˝ywczego w poszczególnych regionach dla celów wykorzystania ich do tworzo- Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo˝ywczego w Szreniawie otrzymało w ubiegłym roku
nych przez szkoły ofert edukacyjnych. Wystà- ponad 1,5 mln zł dotacji
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5 Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich poprzez
wsparcie małych szkół i Êwietlic wiejskich
Podj´to działania majàce na celu ochron´ i utrzymanie
małych szkół wiejskich. W tym celu Minister Rolnictwa
zwrócił si´ z proÊbà do Minister Edukacji Narodowej
o uwzgl´dnienie specyfiki szkół na terenach wiejskich
w planowanych pracach dot. zmian przepisów prawa

6.2. ZWI¢KSZENIE DOST¢PNOÂCI
EDUKACJI I WIEDZY NA POZIOMIE
ÂREDNIM I WY˚SZYM DLA MIESZKA¡CÓW
OBSZARÓW WIEJSKICH

5 Zwi´kszenie szans edukacyjnych dla mieszkaƒców obszarów wiejskich
Dokonano analizy przepisów Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, dotyczàcych kształcenia na odległoÊç
i stwierdzono, ˝e pozwalajà one nie tylko
na wprowadzenie takiej formy, ale tak˝e
szczegółowo okreÊlajà warunki techniczne
i zasady organizacji zaj´ç, stanowiàcych integralnà cz´Êç kształcenia w systemie szkolnym
na poziomie wy˝szym oraz w systemie pozaszkolnym. Realizacja tego działania uzale˝niona jest od spełnienia wymogów technicznych, których przygotowanie zale˝y od wdro˝enia zadaƒ takich, jak: „Wspieranie rozwoju
infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej oraz pomoc logistyczna i organizacyjna dla lokalnych i regionalnych przedsi´wzi´ç” oraz „Rozwój i modernizacja infrastruktury placówek oÊwiaty na terenach wiejMinister Rolnictwa podjàł działania majàce na celu ochron´ i utrzymanie małych szkół wiejskich
skich, ze szczególnym uwzgl´dnieniem dooÊwiatowego. W szczególnoÊci postulował o zmiany st´pnoÊci pracowni komputerowych i Internetu”.
w zakresie sposobu naliczania subwencji oÊwiatowej W zwiàzku z tym, opracowano „Informacj´ dotyczàcà
w sposób gwarantujàcy przynajmniej cz´Êciowe pokry- mo˝liwoÊci i potrzeb Krajowego Centrum Edukacji Rolcie kosztów stałych, preferowania szkół,
w których łàczy si´ edukacj´ wczesnoszkolnà i przedszkolnà oraz umo˝liwienia pełnienia przez małe szkoły funkcji wiejskiej Êwietlicy lub oÊrodka kultury.
Dokonano analizy zakresu wsparcia w ramach Programów Operacyjnych Polityki
SpójnoÊci, w wyniku czego wystàpiono
do Ministra Rozwoju o zwrócenie uwagi
na zasadnoÊç zwi´kszenia skali działania
i zagwarantowania uczestnictwa szkół z obszarów wiejskich w projekcie w ramach PO
Wiedza Edukacja Rozwój, polegajàcym
na „Przygotowaniu szkół do pełnienia roli
Lokalnych OÊrodków Wiedzy we współpracy z organem prowadzàcym i społecznoÊcià System kształcenia na odległoÊç stanowi integralnà cz´Êç kształcenia w systemie szkolnym na poziomie
lokalnà”. Zaproponowano zwi´kszenie ska- wy˝szym oraz w systemie pozaszkolnym
li tego działania. Podczas prac nad Strategià na rzecz odpowiedzialnego rozwoju opracowywa- niczej w Brwinowie w zakresie realizacji zadaƒ statutonà w Ministerstwie Rozwoju, wystàpiono o uwzgl´dnie- wych i rozwoju publicznej placówki doskonalenia nanie specyfiki małych szkół oraz o podejmowanie dzia- uczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzonej przez
łaƒ słu˝àcych wyrównywaniu szans edukacyjnych Ministra Rolnictwa”, w której została wskazana mo˝lina obszarach słabiej rozwini´tych, w tym na obszarach woÊç prowadzenia form e-learningowych na ju˝ utwowiejskich.
rzonej platformie edukacyjnej.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017
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6.3. ZWI¢KSZENIE EFEKTYWNOÂCI
FUNKCJONOWANIA I DOST¢PNOÂCI
DORADZTWA ROLNICZEGO W SYSTEMIE
WIEDZY ROLNICZEJ
5 Zwi´kszenie efektywnoÊci funkcjonowania doradztwa rolniczego oraz
przeniesienie podległoÊci oÊrodków doradztwa rolniczego pod Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W sierpniu 2016 r. została przyj´ta ustawa o zmianie
ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, na mocy
której nastàpiło przeniesienie podległoÊci i nadzoru
nad wojewódzkimi oÊrodkami doradztwa rolniczego
do ministra właÊciwego do spraw rozwoju wsi. W konsekwencji tej zmiany wojewódzkie ODR przede wszystkim zmieniły charakter z samorzàdowych wojewódzkich

Szkolenia dla osób zamierzajàcych zostaç doradcami prowadzone sà przez CDR

osób prawnych na paƒstwowe jednostki organizacyjne
posiadajàce osobowoÊç prawnà, a zadania wynikajàce z nadzoru nad wojewódzkimi ODR wykonuje Minister Rolnictwa.
Ze wzgl´du na zmian´ charakteru prawnego wojewódzkich ODR, zachowały one ciàgłoÊç funkcjonowania, posiadane prawa u˝ytkowania wieczystego gruntów oraz majàtek wykorzystywany przez nie od poczàtku do realizacji zadaƒ z zakresu doradztwa rolniczego.
Minister podjàł działania w celu wyjaÊnienia sytuacji,
w których przed zmianà podległoÊci nastàpiło przeniesienie u˝ytkowania wieczystego/własnoÊci gruntów lub
prawa własnoÊci budynków ODR na rzecz samorzàdu
województwa.
W dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy o zmianie ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego, Minister Rolnictwa
wydał zarzàdzenia w sprawie nadania statutu wojewódzkim ODR. Po otrzymaniu opinii właÊciwej Rady
Społecznej Doradztwa Rolniczego, Minister odwołał
dyrektorów w 13 ODR. Powołano równie˝ nowych
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członków Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego,
działajàcych jako organy opiniodawczo -doradcze
przy ODR, poniewa˝ kadencja dotychczasowych wygasła. Obecnie trwa proces opiniowania regulaminów
organizacyjnych ODR przekazywanych przez dyrektorów oÊrodków.
5 Akredytacja podmiotów doradczych
W zwiàzku ze zmianà trybu wdra˝ania działania Usługi
doradcze obj´tego PROW na lata 2014-2020, w stosunku do PROW 2007-2013, zrezygnowano z wprowadzenia akredytacji podmiotów doradczych. W bie˝àcym okresie programowania beneficjenci działania b´dà wybierani zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, wi´c akredytacja podmiotów nie jest
konieczna, gdy˝ wymagania wobec podmiotów doradczych b´dà wskazane w dokumentacji przetargowej.
5 Zapewnienie standardów Êwiadczenia usług w ramach
PROW 2014-2020
W celu opracowania jednolitych standardów
Êwiadczenia usług doradczych, w CDR przygotowywane sà metodyki Êwiadczenia 17 rodzajów usług doradczych. Metodyki te tworzà
system standardów Êwiadczenia doradztwa
w poszczególnych dziedzinach, który słu˝y
w szczególnoÊci potrzebom PROW 20142020, ale mo˝e mieç te˝ zastosowanie
przy Êwiadczeniu usług niezale˝nie od działaƒ
PROW.
W oparciu o zatwierdzone metodyki, prowadzone sà przez CDR szkolenia uzupełniajàce dla doradców oraz szkolenia dla osób zamierzajàcych zostaç
doradcami. CDR w Brwinowie prowadzi szkolenia uzupełniajàce dla doradców rolnoÊrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych, wpisanych na listy prowadzone
przez CDR. W pierwszej połowie 2016 r. CDR przeprowadziło szkolenia uzupełniajàce niezb´dne do doradzania rolnikom ubiegajàcym si´ o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe. Szkolenia ukoƒczyło 491 ekspertów przyrodniczych i 1871 doradców rolnoÊrodowiskowych.
W okresie czerwiec – wrzesieƒ CDR przeprowadziło
szkolenia podstawowe, które ukoƒczyło 60 ekspertów
przyrodniczych i 74 doradców rolnoÊrodowiskowych.
5 Opracowanie propozycji zmian w systemie doradztwa rolniczego
W lutym ub. r. Minister Rolnictwa powołał zespół
do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego. W jego skład wchodzà przedstawiciele CDR, wojewódzkich ODR, prywatnych podmiotów doradczych,
izb rolniczej oraz ARiMR. Do zadaƒ zespołu nale˝y
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nach i zagro˝eƒ dla zdrowia ludzi, zwierzàt domowych
i Êrodowiska”;
1 „Ochrona i zarzàdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzàt gospodarskich w warunkach zrównowa˝onego u˝ytkowania”;
1 „Zwi´kszenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakoÊci produktów
zwierz´cych w warunkach zrównowa˝onego rozwoju”.
Realizacja tych programów została rozpocz´ta
w 2016 r., na co zagwarantowano Êrodki bud˝etowe
w wysokoÊci 28 447 tys. zł. Łàcznie na ww. programy
wieloletnie w okresie 2016-2020 zostały przewidziane
Êrodki bud˝etowe w wysokoÊci 152 871 tys. zł. Programy sà realizowane przez nadzorowane: Instytut Uprawy, Nawo˝enia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, Instytut Ochrony RoÊlin-PIB w Poznaniu, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz Instytut Genetyki RoÊlin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Ponadto przeprowadzono analiz´ sytuacji nadzorowanych instytutów, w wyniku której wraz z Ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego okreÊlono m.in. nast´6.4. ZWI¢KSZENIE EFEKTYWNOÂCI
pujàce kierunki działaƒ:
FUNKCJONOWANIA INSTYTUTÓW
1 wspieranie działalnoÊci innowacyjnej oraz badawBADAWCZYCH Z OBSZARU ROLNICTWA
czo-rozwojowej, w tym zmian´ przepisów dotyczàcych
finansowania nauki i badaƒ;
1 wypracowanie skutecznych mechanizmów zapew5 Zapewnienie Êrodków na realizacj´ nowych programów wieloletnich
W grudniu 2015 r. Rada Ministrów ustanowiła cztery niajàcych transfer wiedzy z nauki do praktyki;
1 zwi´kszenie wsparcia instytutów w ich działaniach
programy wieloletnie:
1 „Wspieranie działaƒ w zakresie ochrony i racjonal- na szczeblu zagranicznym;
nego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 1 wsparcie eksperckie w procesie decyzyjnym w zakrew Polsce oraz kształtowania jakoÊci surowców sie tworzonej legislacji krajowej i unijnej.
W celu zwi´kszenia udziału potencjału badawczego
roÊlinnych”;
1 „Ochrona roÊlin uprawnych z uwzgl´dnieniem bez- instytutów na forum mi´dzynarodowym, resort podjàł
pieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz ograniczenia strat w plo- działania na rzecz ich wi´kszego zaanga˝owania w realizacj´ projektów w ramach programu Horyzont 2020, w tym m.in:
1 zainicjowano dyskusj´ nt. rozwiàzaƒ
umo˝liwiajàcych wi´kszy udział w wykorzystaniu Êrodków przez kraje UE-13 w obszarze zagadnieƒ dotyczàcych sektora rolno-˝ywnoÊciowego i rozwoju obszarów wiejskich. Przeprowadzono diagnoz´ barier
w dost´pie do Programu. W efekcie opracowano propozycje tematów do programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020, które przekazano do Dyrekcji Generalnej ds. Badaƒ
i Innowacji w KE;
1 kwestie wzmocnienia udziału zaplecza badawczego paƒstw Europy Ârodowo-WschodW 2016 r. rozpocz´ła si´ realizacja czterech programów wieloletnich realizowanych przez nadzorowane niej w realizacje projektów w obszarze rolnictwa zostały wpisane do programu polskiej
instytuty

analiza funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego,
w tym systemu wsparcia doradztwa rolniczego i transferu wiedzy, w ramach PROW 2014-2020, opracowanie propozycji rozwiàzaƒ systemowych wspierajàcych
rozwój systemu doradztwa rolniczego i rozwiàzaƒ
prawnych, niezb´dnych do zapewnienia efektywnego
wsparcia rolników i mieszkaƒców obszarów wiejskich
przez system doradztwa rolniczego. Podczas spotkaƒ
zespołu, prowadzono dyskusje w szczególnoÊci nad zało˝eniami dotyczàcymi przeniesienia podległoÊci ODR
pod Ministra Rolnictwa, przeformułowaniem zadaƒ odpłatnych i nieodpłatnych jednostek doradztwa rolniczego, okreÊleniem specjalizacji i Êcie˝ki awansu zawodowego doradców rolniczych, warunkami akredytacji
podmiotów doradczych, zało˝eniami do projektu rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych obj´tego
PROW 2014-2020. Prace Zespołu b´dà kontynuowane w 2017 r.
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prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. W tym celu
MRiRW przygotowało wspólnà deklaracj´ Ministrów
Rolnictwa paƒstw GV oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii,
która została podpisana w paêdzierniku 2016 r.
Do działaƒ na rzecz zwi´kszenia efektywnoÊci funkcjonowania instytutów badawczych zalicza si´ tak˝e zagadnienia zwiàzane z funkcjonowaniem krajowej Sieci
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Jest ona wykorzystywana do usprawnienia
łàczenia badaƒ naukowych i praktyki rolnej. Sieç dotyczy równie˝ działalnoÊci innych podmiotów ze sfery
B+R, zatem instytuty mogà utworzyç nowe lub bardziej
efektywne powiàzania z innymi podmiotami, np. Centrum Doradztwa Rolniczego. Wi´kszoÊç instytutów ju˝
zadeklarowała współprac´ lub podpisała stosowne porozumienia.
Podejmowane sà równie˝ działania na rzecz zwi´kszenia efektywnoÊci transferu wiedzy i innowacji z nauki
do praktyki rolniczej, w tym: rozpocz´to proces cyklu
wizyt doradców rolniczych w instytutach badawczych;
podj´to działania informacyjne dot. instytutów badawczych (m. in. opracowanie publikacji Informator o instytutach badawczych, w ramach którego zostanie
przedstawiona oferta instytutów; opracowanie publikacji prezentujàcej przykłady najlepszych innowacji wypracowanych przez instytuty); podj´to działania majce
na celu wzmocnienie udziału przedstawicieli praktyki
rolniczej w radach naukowych instytutów badawczych.
6.5. STWORZENIE SYSTEMU WDRA˚ANIA
WIEDZY ROLNICZEJ ORAZ DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO I PRAKTYCZNEGO
W OPARCIU O SZKOŁY ROLNICZE
5 Wsparcie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej
W celu zwi´kszenia efektywnoÊci doskonalenia zawodowego i praktycznego przygotowano „Informacj´ dotyczàcà mo˝liwoÊci i potrzeb KCER w zakresie realizacji
zadaƒ statutowych i rozwoju publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” oraz
wystàpiono o skorygowanie materiałów niezb´dnych
do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Paƒstwa na lata 2016-2019, poczàwszy od roku 2017 r.,
w celu zwi´kszenia wydatków dla KCER o kwot´ 1 500 000,00 zł na zatrudnienie pracowników merytorycznych oraz zwi´kszenie Êrodków na wynagrodzenia osobowe i wydatki bie˝àce w zwiàzku z przyj´ciem
dodatkowych zadaƒ do realizacji.
Minister zatwierdził plan pracy KCER na rok szkolny 2016/2017, w którym uwzgl´dnił zmiany organizacyjne, poszerzył lub uzupełnił realizowane zadania sta32

tutowe, zwi´kszył ofert´ doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz rozwijania doradztwa metodycznego
dla nauczycieli.
6.6. WPROWADZENIE MECHANIZMÓW
EUROPEJSKIEGO PARTNERSTWA
INNOWACYJNEGO – EPI
5 Sieç na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
W celu wzmocnienia transferu wiedzy pomi´dzy naukà
a praktykà rolniczà utworzona została Sieç na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Sieç, działajàca w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, ma na celu przede wszystkim ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji oraz wspieranie wdra˝ania innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. SIR tworzà: Centrum Doradztwa Rolniczego oraz 16 wojewódzkich
oÊrodków doradztwa rolniczego. W styczniu 2016
opracowany został Plan operacyjny SIR na lata 20162017, w ramach którego przewidziano przedsi´wzi´cia, które polepszà przepływ informacji pomi´dzy naukà a praktykà, jak równie˝ zapewnià zainteresowanym
dost´p do informacji o innowacyjnych rozwiàzaniach,
zarówno poprzez bazy danych, strony internetowe, spotkania, szkolenia etc., jak i indywidualne konsultacje.
SIR b´dzie równie˝ wspieraç dalszy rozwój współpracy
pomi´dzy doradcami a jednostkami badawczymi, poprzez realizacj´ projektów, jak i prac´ brokerów
na rzecz grup operacyjnych EPI (European Innovation
Partnership).
CDR w ramach koordynacji zadaƒ SIR, prowadziło
wraz wojewódzkimi ODR systematyczne działania
na rzecz rozwoju merytorycznego i organizacyjnego
Sieci. Równolegle ODR podejmujà działania na poziomie poszczególnych województw. W efekcie tych działaƒ liczba zarejestrowanych partnerów SIR przekroczyła 250 podmiotów, wÊród których sà: instytuty i uczelnie wy˝sze, rolnicy, zwiàzki bran˝owe, organizacje pozarzàdowe oraz inne podmioty prowadzàce działalnoÊç zwiàzanà z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Podpisano pisemne porozumienia z instytutami badawczymi resortu rolnictwa w celu nawiàzania współpracy
na rzecz wymiany informacji i doÊwiadczeƒ w zakresie
badaƒ naukowych i prac rozwojowych, a tak˝e współpracy na rzecz wspierania komercjalizacji wyników badaƒ naukowych i prac rozwojowych oraz innych form
ich transferu do gospodarki w dziedzinie rolnictwa. SIR
b´dzie równie˝ wspieraç dalszy rozwój współpracy pomi´dzy doradcami a jednostkami badawczymi, poprzez
realizacj´ projektów, jak i prac´ brokerów na rzecz
grup operacyjnych EPI.
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OBSZAR VII
GOSPODARKA ZIEMIÑ
I NIERUCHOMOÂCIAMI ROLNYMI
SKARBU PA¡STWA
5 Prace legislacyjne nad projektem ustawy o wstrzymaniu sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
W dniu 14.04.2016 r. Sejm RP uchwalił ustaw´
o wstrzymaniu sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. poz. 585), która weszła w ˝ycie
z dniem 30.04.2016 r. Na podstawie przepisów tej
ustawy wstrzymana została sprzeda˝ nieruchomoÊci
Zasobu na okres 5 lat. Zostały równie˝ znowelizowane
akty prawne regulujàce obrót nieruchomoÊciami rolnymi, a w szczególnoÊci ustawa z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012
r. poz. 803, z póên. zm.), która reguluje obrót prywatny nieruchomoÊciami rolnymi, czyli nabywanie mi´dzy
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

rolnikami, innymi osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Dokonane zmiany ustawowe zmierzajà
do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce
przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantujà zgodnego
z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi
na cele rolnicze przez:
1 popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
1 przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomoÊci rolnych;
1 zapewnienie prowadzenia działalnoÊci rolniczej
w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
W wyniku wprowadzonych zmian urzeczywistniona została zasada wskazana w art. 23 Konstytucji RP,
33
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zgodnie z którà podstawà ustroju rolnego paƒstwa jest
gospodarstwo rodzinne.
Konsekwencjà wprowadzonych zmian jest wydanie
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 rozporzàdzeƒ
wykonawczych, z których na szczególnà uwag´ zasługuje rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w umowach, których
przedmiotem sà nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa. Zaletà nowego aktu wykonawczego jest okreÊlenie sposobów ustalania wysokoÊci czynszu dzier˝awnego w zale˝noÊci od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzier˝awy, w szczególnoÊci w zale˝noÊci od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich poło˝enia, wartoÊci ksi´gowej budynków i budowli, charakteru mo˝liwej do prowadzenia działalnoÊci gospodarczej. Przed wydaniem tego rozporzàdzenia rolnicy
cz´sto, aby wygraç przetarg, byli zmuszani do pobijania licytowanej kwoty czynszu do wysokoÊci opłacalnoÊci produkcji.
5 Zlikwidowanie problemu pobierania płatnoÊci bezpoÊrednich (i płatnoÊci w ramach działaƒ obszarowych PROW) do bezumownie u˝ytkowanych gruntów Zasobu WłasnoÊci Rolnej SP
Przeprowadzono analiz´ dotychczasowych rozwiàzaƒ
i dokonano ich oceny. Zdecydowano o nieprzyznawaniu płatnoÊci bezpoÊrednich (i płatnoÊci w ramach
działaƒ obszarowych PROW) do działek rolnych
wchodzàcych w skład Zasobu WłasnoÊci Rolnej SP,
w przypadku których wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego.
Ustawà z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy
o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego wprowadzono wymóg posiadania tytułu
prawnego do działek rolnych wchodzàcych w skład Zasobu WłasnoÊci Rolnej SP, do których rolnik ubiega si´
o płatnoÊci w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego. Tym samym, wyeliminowano problem nadu˝yç
polegajàcych na bezumownym u˝ytkowaniu gruntów
Zasobu w celu otrzymania płatnoÊci.
Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu
do działaƒ obszarowych PROW tj. PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatnoÊci ONW), Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego, działania Rolnictwo
ekologiczne oraz Programu rolnoÊrodowiskowego.
5 Rewindykacja nieruchomoÊci ziemskich, gospodarstw rolnych oraz
przedsi´biorstw przemysłu rolno-spo˝ywczego, znacjonalizowanych w latach 40., 50. i 60. XX w.
Zakres działaƒ obejmuje prowadzenie post´powaƒ
administracyjnych, w których rozstrzyga si´ o zasadnoÊci dokonania nacjonalizacji oraz o legalnoÊci orze34

czeƒ administracyjnych o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa poszczególnych majàtków, zwłaszcza majàtków
nieruchomych.
Roszczenia dotyczàce ka˝dego majàtku rozpatrywane sà indywidualnie, w ramach odr´bnych post´powaƒ. Niekiedy dla jednej nieruchomoÊci konieczne
jest przeprowadzenie wi´kszej liczby odr´bnych post´powaƒ, obejmujàcych ró˝ne jej cz´Êci. Od 7 listopada 2015 r. do 17 listopada 2016 r. wydano 203 decyzje administracyjne. Cz´Êç spraw (37) zakoƒczyła si´
wydaniem postanowieƒ administracyjnych. Du˝a grupa decyzji i postanowieƒ została zaskar˝ona do sàdu
administracyjnego, w zwiàzku z czym przygotowano 103 odpowiedzi na skargi.
5 Klasyfikacja gruntów
W obecnie obowiàzujàcym stanie prawnym brak jest
regulacji ustawowej dla okreÊlenia wymagaƒ klasyfikacyjnych dla osób ubiegajàcych si´ o uprawnienie
do wykonywania klasyfikacji gruntów oraz kontroli tej
klasyfikacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziela poglàd Rzecznika Praw Obywatelskich i stoi
na stanowisku, i˝ kwestie te winny byç uregulowane
na poziomie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
MRiRW przygotowało zapisy ustawy zmieniajàcej
ustaw´ Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie
dotyczàcym kwestii nadawania uprawnieƒ dla osób wykonujàcych gleboznawczà klasyfikacj´ gruntów i jej
kontrol´.
Proponowane zmiany to:
1 umo˝liwienie ministrowi właÊciwemu do spraw rozwoju wsi kontrolowanie wojewódzkiego inspektora
nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w sprawach
dotyczàcych gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
1 rozszerzenie definicji wykonywania samodzielnych
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii o sporzàdzanie projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz
jej kontrol´;
1 wskazanie czasu oraz okolicznoÊci, kiedy to starosta
bàdê wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego mogà przeprowadziç kontrol´ gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
1 rozszerzenie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii o gleboznawczà klasyfikacj´
gruntów;
1 uczestnictwo przedstawiciela ministra właÊciwego
do spraw rozwoju wsi w komisji nadajàcej uprawnienia
w zakresie sporzàdzania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów i jej kontroli.
Projekt zapisów ustawowych został przekazany Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.
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Do 25 stycznia ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc od rolników,
którzy ponieÊli straty spowodowane kl´skami ˝ywiołowymi
Rolnicy, którzy ponieÊli straty w swoich gospodarstwach spowodowane kl´skami ˝ywiołowymi, mogà ubiegaç si´ w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.
Agencja uruchomiła bowiem wsparcie 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W

nioski o takà pomoc mo˝na składaç od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Mo˝na wysłaç je tak˝e
rejestrowanà przesyłkà pocztowà
do właÊciwego oddziału regionalnego, bàdê zło˝yç za poÊrednictwem biura powiatowego Agencji.
O przyznanie wsparcia mogà staraç si´ rolnicy, którzy ponieÊli straty
spowodowane przez co najmniej
jednà z nast´pujàcych kl´sk ˝ywiołowych: powódê, deszcz nawalny,
susz´, przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsuni´cie
si´ ziemi, lawin´, grad, huragan,
uderzenie pioruna. Przyznanie
wsparcia uzale˝nione b´dzie od powstania w gospodarstwie szkód
spowodowanych przynajmniej jednà z wymienionych kl´sk, je˝eli miaBIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

ły one miejsce w roku, w którym jest
składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzajàcym
rok, w którym składany jest wniosek. Dlatego bardzo istotne było,

aby ci rolnicy, w gospodarstwach
których wystàpiły szkody w 2015 r.,
zło˝yli wnioski o przyznanie pomocy
do koƒca 2016 r. Dotyczyło to równie˝ tych producentów rolnych, którzy chcieli wykazywaç we wnioskach
straty powstałe zarówno w 2015 r.,
jak i w 2016 r. Oni równie˝ powinni zło˝yç wnioski o przyznanie pomocy do koƒca 2016 r. Je˝eli natomiast wniosek b´dzie dotyczył wyłàcznie strat powstałych w 2016 r.,
mógł byç zło˝ony w 2016 roku,
mo˝e równie˝ byç zło˝ony w roku
bie˝àcym, oczywiÊcie w wyznaczonym przez ARiMR terminie.
O pomoc mogà ubiegaç si´ rolnicy, którzy w danym roku kalenda-

Agencja uruchomiła wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej”. Pomoc
z działania mo˝e byç przyznana m.in. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy sadów zniszczonych w wyniku kl´sk
˝ywiołowych
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Pomoc
dla poszkodowanych
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Dofinansowanie mo˝na otrzymaç na zakup nowych maszyn, w miejsce
tych, które zostały zniszczone w wyniku kl´sk ˝ywiołowych

rzowym ponieÊli straty w uprawach
rolnych, zwierz´tach gospodarskich
czy rybach w wysokoÊci 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 oraz straty dotyczà składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.
Pomoc mo˝e byç przyznana np.
na odtworzenie plantacji wieloletnich
czy sadów. Dofinansowanie mo˝na równie˝ otrzymaç na zakup nowych maszyn lub urzàdzeƒ rolniczych
w miejsce tych, które zostały zniszczone w wyniku kl´sk ˝ywiołowych.
Maksymalna kwota wsparcia, jakà mo˝e otrzymaç rolnik na Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej w całym okresie reali36

zacji PROW 2014-2020,
wynosi 300 tys. zł, z tym ˝e
nie mo˝e przekroczyç ona
poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.
WysokoÊç poniesionych
strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, okreÊla
komisja powołana przez wojewod´. Na podstawie oszacowanej wartoÊci szkód
w składniku gospodarstwa,
którego odtworzenia dotyczy
wniosek o przyznanie pomocy, okreÊlana jest wysokoÊç
pomocy, jakà mo˝e otrzymaç rolnik z uwzgl´dnieniem wczeÊniej wskazanego
limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Je˝eli
zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony,
wówczas wysokoÊç pomocy
odtwarzanych składników
pomniejsza si´ o kwot´ od-

ubiegał si´ o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków
owocujàcych efektywnie dłu˝ej ni˝ 5
lat, wówczas kwot´ pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza si´ o połow´.
Zło˝one przez rolników wnioski
zostanà poddane ocenie punktowej. Pod uwag´ b´dzie brana wysokoÊç szkód w odniesieniu do zniszczonych lub uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokoÊç szkód w produkcji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu,
sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujàcych efektywnie dłu˝ej ni˝ 5 lat obj´ta była
dobrowolnym ubezpieczeniem.
Na podstawie przyznanej liczby
punktów sporzàdzone zostanà dwie
listy okreÊlajàce kolejnoÊç przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga

O pomoc mogà tak˝e ubiegaç si´ rolnicy, którzy ponieÊli straty w zwierz´tach gospodarskich i rybach

szkodowania uzyskanego z tytułu
ubezpieczenia uszkodzonego lub
zniszczonego składnika gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy
wniosek. Je˝eli rolnik nie zawarł
umowy obowiàzkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich, a b´dzie

dla rolników z pozostałych województw. Zostanà one podane
do publicznej wiadomoÊci przez
Prezesa ARiMR, w ciàgu 40 dni
od dnia upływu terminu składania
wniosków o przyznanie pomocy.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: M. Zalisz, fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Do 29 grudnia 2016 r. dwa banki podpisały z ARiMR aneksy
do umów o współpracy, które umo˝liwiajà uruchomienie nowej
linii kredytów preferencyjnych ZC. Jako pierwszy zrobił to SGB
Bank S.A., a po nim BG˚ BNP Paribas S.A.

N

owa linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych, podj´tych w zwiàzku z prowadzeniem produkcji mleka, Êwiƒ lub
owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody sà
niewystarczajàce na sfinansowanie
zobowiàzaƒ
cywilnoprawnych
w okresie od dnia 7 sierpnia 2014
r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Producenci mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw mogà zatem staraç si´
o udzielenie przez SGB Bank S.A.
lub banki spółdzielcze zrzeszone
w SGB-Banku S.A. oraz przez BG˚

BNP Paribas S.A. kredytu na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç kwoty zobowiàzaƒ cywilnoprawnych i nie mo˝e wynosiç wi´cej
ni˝ 5 mln zł na gospodarstwo rolne
lub dział specjalny produkcji rolnej.
Kwot´ 5 mln zł pomniejsza si´
o wartoÊç udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej po˝yczki dla producentów
mleka, Êwiƒ lub owoców i warzyw
na sfinansowanie nieuregulowanych nale˝noÊci bud˝etowych
o charakterze publicznoprawnym,
o której mowa w § 13i rozporzàdze-

nia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadaƒ ARiMR (Dz.
U. 2015 r., poz. 187 ze zm.).
Od kredytobiorcy nie wymaga si´
wniesienia wkładu własnego.
Oprocentowanie nale˝ne bankowi jest płacone przez kredytobiorc´
w wysokoÊci 2,5%, przy czym przez
pierwsze dwa lata od dnia zawarcia
umowy kredytu w wysokoÊci 1%,
pozostałà cz´Êç spłaca Agencja.
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC mo˝e
byç stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłu˝ej ni˝ przez 8 lat
liczonych od dnia zawarcia umowy
kredytu.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: ©Pantherstock/ Photogenica

Kredyt na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych mogà otrzymaç m.in. producenci mleka oraz producenci Êwiƒ
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ARiMR zakoƒczyła wypłat´
zaliczek w ramach dopłat
bezpoÊrednich za 2016 r.
Od 17 paêdziernika do 30 listopada 2016 r. ARiMR wypłacała
zaliczki na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich za 2016 r. Na konta
bankowe ponad 1,33 mln rolników przekazano 9,66 mld zł.

Z

aliczki trafiły do wszystkich,
którzy
spełnili
warunki
do przyznania dopłat bezpoÊrednich za 2016 r., a ich wnioski
przeszły kontrol´ administracyjnà.
Od 1 grudnia wypłacane sà płatnoÊci koƒcowe za 2016 rok.
Maksymalna łàczna kwota
na wypłat´ dopłat bezpoÊrednich
za 2016 rok wynosi 14,81 mld.
Od 17 paêdziernika ARiMR wypłaca równie˝ dopłaty ONW –
599,7 mln zł oraz rolnoÊrodowiskowe – 77,3 mln zł.
Łàcznie do rolników trafiło ju˝
wi´c ok. 10,3 mld zł.
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Terminowa wypłata dopłat bezpoÊrednich stabilizuje sytuacj´ w rolnictwie, stabilizuje ceny na rynku.
Te pieniàdze sà niezb´dne polskim
rolnikom, ale tak˝e zasilajà polskà
gospodark´ – podkreÊla prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek.
Uruchomienie wypłaty zaliczek
miało na celu złagodzenie trudnej
sytuacji na rynkach rolnych,
w szczególnoÊci na rynku mleka,
rynku owoców i warzyw oraz rynku
wieprzowiny.
Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła
zaliczki na poczet płatnoÊci bezpo-

Êrednich w wysokoÊci 70 proc.
kwoty dopłat. Warto przypomnieç,
˝e z kwoty 9,66 mld zł wypłaconych
łàcznie w ramach zaliczek, ponad 3 mld zł trafiły do rolników ju˝
w paêdzierniku. Wypłata zaliczek
jest dla rolników znaczàcym wsparciem ich dochodów w okresie jesienno-zimowym, w którym zazwyczaj zaopatrujà swoje gospodarstwa w nawozy, Êrodki ochrony roÊlin i zakupujà sprz´t rolniczy, gdy˝
sà one relatywnie taƒsze.
Sprawna wypłata zaliczek została
zrealizowana, dzi´ki przygotowaniu
i uruchomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem systemów informatycznych i ksi´gowych.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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Agencja uruchomiła wsparcie
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 zja wisk kli ma tycz nych
i katastrof” w ramach PROW
2014-2020.
Przed sta wia my
odpowiedzi na najcz´Êciej zadawane pytania dotyczàce tego
naboru.
Na co mo˝na otrzymaç pomoc
w ramach tego typu operacji?
Pomoc mo˝e byç przyznana na inwestycj´ zapewniajàcà odtworzenie

refundacji) musi byç zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowalnych
okreÊlonych w rozporzàdzeniu wykonawczym MRiRW dla tego typu
operacji. Oznacza to, i˝ w przypadku, gdy szkoda dotyczy maszyn rolniczych rolnik mo˝e odtwarzaç tylko
takie maszyny, których dotyczyła
szkoda, analogicznie w przypadku
sadów, odtwarzane muszà byç nasadzenia.
Czy je˝eli w wyniku huraganu
dach na budynku inwentarskim
wymaga remontu mo˝liwy jest
on przy udziale Êrodków w ramach tego typu operacji?
Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia pomoc nie obejmuje kosztów
odtworzenia uszkodzonego lub

Pomoc z działania „Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej” mo˝e byç przyznana na inwestycje
zapewniajàcà odtworzenie składnika gospodarstwa, który uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu

składnika gospodarstwa, który
uległ zniszczeniu bàdê uszkodzeniu
i wartoÊç szkody została oszacowana przez komisj´ szacujàcà straty,
przy czym zakres kosztów kwalifikowalnych (kosztów podlegajàcych
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2017

zniszczonego budynku, który podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu
budynków
wchodzàcych
w skład gospodarstwa rolnego,
o którym mowa w ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-

czeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co do zasady
taki budynek podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu, zatem jego
remont nie mo˝e byç kosztem kwalifikowalnym.
Pytania dotyczàce poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra˝anie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznoÊç”.
Czy spółki z o.o. mogà ubiegaç
si´ o przyznanie pomocy
na operacje w zakresie „rozwijanie działalnoÊci gospodarczej”?
Spółki z o. o. b´dàc osobami
prawnymi sà podmiotami, które
mogà ubiegaç si´ o pomoc w ramach poddziałania 19.2 (zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 wrzeÊnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdra˝anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem
LSR”), w tym tak˝e w ramach rozwijania działalnoÊci gospodarczej,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
lit. c rozporzàdzenia LSR. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e podmiot taki
musi spełniaç warunki okreÊlone
w § 7 rozporzàdzenia LSR, w tym
warunek dotyczàcy wykonywania
działalnoÊci gospodarczej (§ 7
ust. 1 pkt 1).
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Czy osoba zatrudniona u innego pracodawcy w pełnym wymiarze pracy podejmujàc działalnoÊç gospodarczà we własnym imieniu oraz zgłaszajàc
si´ do ubezpieczeƒ społecznych
z tytułu wykonania tej działalnoÊci spełni warunki przyznania
pomocy? Czy mo˝e skorzystaç
z ulgi dla osób rozpoczynajàcych działalnoÊç gospodarczà
i opłacaç składki na ubezpieczenia społeczne w mniejszej wysokoÊci?
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeÊnia 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdra˝anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç” obj´tego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570
oraz z 2016 r. poz. 1390), pomoc
na operacj´ w zakresie „podejmowania działalnoÊci gospodarczej”
jest przyznawana je˝eli operacja
zakłada podj´cie we własnym imieniu działalnoÊci gospodarczej,
do której stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalnoÊci gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatnoÊci
koƒcowej, oraz:

1 zgłoszenie podmiotu ubiegajàcego si´ o przyznanie pomocy
do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeƒ rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeƒ
społecznych z tytułu wykonywania
tej działalnoÊci i podleganie tym
ubezpieczeniom do dnia, w którym
upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatnoÊci koƒcowej, lub
1 utworzenie co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu
na pełne etaty Êrednioroczne, gdy
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby,
dla której zostanie utworzone to
miejsce pracy, na podstawie umowy o prac´, a tak˝e utrzymanie
utworzonych miejsc pracy do dnia,
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatnoÊci koƒcowej.
Rozporzàdzenie LSR nie wprowadza ograniczeƒ w zakresie mo˝liwoÊci skorzystania przez osoby podejmujàce działalnoÊç gospodarczà z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w mniejszej
wysokoÊci.
JeÊli beneficjent chce si´gnàç
po Êrodki na podejmowanie
działalnoÊci gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç” to jeÊli w przeszłoÊci pozy-

skał Êrodki na podejmowanie
działalnoÊci np. z Urz´du Pracy
to czy ta sytuacja dyskwalifikuje
go z grona beneficjentów?
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit a) rozporzàdzenia – pomoc na operacje
w zakresie podejmowania działalnoÊci gospodarczej jest przyznawana, m.in. je˝eli podmiot ubiegajàcy
si´ o jej przyznanie w okresie 2 lat
poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia
wniosku o przyznanie tej pomocy
nie wykonywał działalnoÊci gospodarczej, do której stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalnoÊci gospodarczej, w szczególnoÊci nie był
wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o DziałalnoÊci Gospodarczej – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operacj´
w tym zakresie. Wobec tego, podmiotowi, który b´dzie ubiegał si´
o wsparcie na podejmowanie działalnoÊci gospodarczej – pomoc
mo˝e byç przyznana tylko raz
w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020. JednoczeÊnie, jeÊli
podmiot ubiegajàcy si´ o przyznanie pomocy w ostatnich dwóch latach poprzedzajàcych zło˝enie
wniosku uzyskał pomoc na podj´cie działalnoÊci gospodarczej – nie
b´dzie mo˝liwe przyznanie premii.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: M. Wiertelak
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