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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Produkcja rolna, a zwłaszcza produkcja roÊlinna jest bardzo ÊciÊle powiàzana z warunkami pogodowymi. Wczesna wiosna, która w tym roku
przyszła w marcu, przyniosła niestety ryzyko szkód
w wyniku przymrozków wiosennych. Kwietniowy
powrót zimy to potwierdził. Przewidujàc taki scenariusz powołałem „Grup´ Zadaniowà do spraw monitoringu wyst´powania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujàcych straty i szkody w rolnictwie”. W celu ułatwienia ewentualnych prac komisji do szacowania strat, w ministerstwie został
opracowany jednolity, uproszczony, interaktywny
wzór protokołu, który znajduje si´ na stronie internetowej ministerstwa. Został on opracowany
w konsultacji z wojewodami.
Ubezpieczenia upraw rolnych, w tym ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych z dopłatami z bud˝etu paƒstwa do składek ubezpieczenia funkcjonujà od poczàtku 2006 roku, na warunkach okreÊlonych w ustawie z 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich.
Przypomn´, ˝e ostatnia zmiana tej ustawy wprowadziła korzystniejsze warunki dost´pu do 65% dopłaty z bud˝etu paƒstwa do stawek ubezpieczenia.
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To rozwiàzanie wprowadzane jest od 1 kwietnia br.
JednoczeÊnie z całà mocà podkreÊlam, ˝e zmiana ta w ˝aden sposób nie ograniczała producentom rolnym mo˝liwoÊci zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych od skutków przymrozków
wiosennych.
W grudniu ubiegłego roku podpisałem z pi´cioma
zakładami ubezpieczeƒ umowy na realizacj´ dopłat
do składek ubezpieczenia upraw rolnych od poczàtku 2017 roku. Od poczàtku roku na ich podstawie
było mo˝liwe zawieranie przez producentów rolnych
umów ubezpieczenia z dopłatami z bud˝etu paƒstwa do stawek ubezpieczenia na warunkach obowiàzujàcych do 31 marca br. Licz´, ˝e w zwiàzku ze
znacznie wi´kszymi Êrodkami z bud˝etu krajowego,
które zostały przeznaczone na dopłaty do ubezpieczeƒ, zwi´kszy si´ równie˝ w znacznym stopniu liczba rolników ubezpieczajàcych swoje zwierz´ta
i uprawy.
Przedstawiajàc prowadzone w resorcie prace
zwracam uwag´ na kontynuacj´ rozmów dwustronnych w zakresie współpracy mi´dzynarodowej i dost´pu dla naszych produktów rolno-spo˝ywczych
do nowych rynków.
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wych i producentami cukru. To drugie takie porozumienie. Pierwsze zostało podpisane w 2004 roku,
w roku wejÊcia Polski do Unii Europejskiej. Jest to
szczególnie wa˝ne w kontekÊcie nadchodzàcych
zmian na rynku cukru, zwiàzanych z odejÊciem
od kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej
skupu buraków cukrowych. Porozumienie to mo˝e
stabilizowaç rynek cukru. B´dziemy monitorowali sytuacj´, a ewentualne problemy b´dziemy zgłaszaç
do Komisji Europejskiej w celu wspólnego poszukiwania rozwiàzaƒ.
Proces wypracowania ostatecznego kształtu porozumienia bran˝owego był długi i wymagał kompromisu, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierało w tych działaniach zarówno plantatorów buraków cukrowych jak i producentów cukru. Wyra˝am
uznanie dla stron porozumienia za wytrwałoÊç i determinacj´ w dà˝eniu do zawarcia Ogólnopolskiego
Porozumienia Bran˝owego, za wypracowanie akceptowalnych dla obu stron zasad współpracy mi´dzy plantatorami a producentami cukru. Jestem
przekonany, ˝e nowe zasady współpracy niewàtpliwie przyczynià si´ do rozwoju krajowego sektora cukrowniczego, szczególnie, ˝e przez ostatnie 8 lat nie
udało si´ stworzyç warunków do podpisania porozumienia na szczeblu krajowym.
Przypomn´, ˝e od 1 paêdziernika 2017 roku produkcja cukru nie b´dzie ju˝ obj´ta kwotowaniem.
W systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjnoÊci krajowego sektora cukrowniczego, w tym
uprawy buraków cukrowych, b´dzie zale˝ało tak˝e
od właÊciwej współpracy mi´dzy plantatorami buraków cukrowych a producentami cukru. Wypracowanie ram długofalowej współpracy ma na celu
równie˝ stabilizacj´ finansowà plantatorów buraków cukrowych. Dlatego te˝, tak istotne jest podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia Bran˝owego
mi´dzy Krajowym Zwiàzkiem Plantatorów Buraka
Cukrowego a Zwiàzkiem Producentów Cukru
w Polsce.
Kontynuowane sà prace zmierzajàce do utworzenia nowej słu˝by odpowiedzialnej za bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci. Premier Beata Szydło powołała
na stanowisko Pełnomocnika Rzàdu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właÊciwych w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci sekretarza stanu w KPRM Jarosława Pinkasa.
Jak widaç konsekwentnie realizujemy nasze zapowiedzi dotyczàce zmian strukturalnych instytucji obsługujàcych rolnictwo.
3

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Systematycznie te˝ spotykam si´ z rolnikami
w całej Polsce. W ramach cyklu konferencji
„Wzmacniamy polskie rolnictwo” przedstawiam
program działaƒ na lata 2015-2019 i bie˝àcy stan
jego realizacji. Spotykajàc si´ z rolnikami dyskutujemy o ich problemach i specyfice rolnictwa w danym regionie. Chciałbym, aby po opracowaniu celów i wizji uniwersalnych dla wszystkich obszarów
wiejskich i rolnictwa w Polsce, jej wymiar regionalny był oparty na oddolnej analizie potrzeb rozwojowych przeprowadzonych w poszczególnych województwach. Zaproponowałem, by w ka˝dym z województw powołaç zespoły, w skład których wchodziliby m.in. przedstawiciele OÊrodków Doradztwa
Rolniczego. Ich zadaniem b´dzie okreÊlenie rdzennych potencjałów oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spo˝ywczego w danym regionie. Kolejnym krokiem byłoby okreÊlenie mo˝liwoÊci realizacji tych potrzeb
oraz wzmocnienia zidentyfikowanych potencjałów
w oparciu o dost´pne Êrodki krajowe i wspólnotowe w tym m.in. Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki
SpójnoÊci.
W mojej ocenie wyniki prac Zespołów mogà byç
istotnym wkładem w ukierunkowanie krajowej pomocy publicznej oraz stanowiç przesłank´ do ewentualnych zmian w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Dodatkowo prace Zespołów, wesprà
przygotowania do projektowania kształtu przyszłych
programów współfinansowanych ze Êrodków wspólnotowych po 2020 roku, w tym przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inicjatywa ta pozwoli równie˝ w wi´kszym stopniu włàczyç społecznoÊci lokalne i regionalne w dyskusj´ o przyszłoÊci
i oczekiwaniach Polaków odnoÊnie realizacji polityk
UE po 2020 roku.
O najwa˝niejszych problemach rozmawiamy równie˝ w ramach Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Podczas ostatniego spotkania dyskutowaliÊmy
o problemach społecznych, które hamujà rozwój
gospodarstw rodzinnych oraz przyszłoÊci Wspólnej
Polityki Rolnej. Rada jest bardzo istotnà płaszczyznà
współpracy i wymiany poglàdów. Bardzo doceniam
aktywny udział w pracach nad przyszłoÊcià WPR.
Zwracam te˝ uwag´ na podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia Bran˝owego w sektorze cukru.
Stronami porozumienia sà: Krajowy Zwiàzek Plantatorów Buraków Cukrowych i Zwiàzek Producentów
Cukru w Polsce. Podpisany dokument okreÊla zasady współpracy mi´dzy plantatorami buraków cukro-
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Łatwiejsze szacowanie strat spowodowanych
przymrozkami
Wczesna wiosna, która w tym roku przyszła w marcu,
niesie ryzyko szkód w wyniku przymrozków wiosennych.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana „Grupa Zadaniowa do spraw monitoringu wyst´powania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujàcych straty i szkody w rolnictwie”.
Pierwsze posiedzenie tej grupy odbyło
si´ 11 kwietnia. Zgodnie z ustaleniami
przewodniczàcy Grupy, podsekretarz stanu

Rafał Romanowski, wystàpił do Dyrektora Rzàdowego
Centrum Bezpieczeƒstwa z proÊbà o zbieranie informacji o ewentualnych stratach spowodowanych lokalnymi
przymrozkami na terenie kraju.
Obecnie resort nie otrzymał jeszcze informacji o wystàpieniu takich strat. Jednak w celu ułatwienia ewentualnych prac komisji do szacowania strat w ministerstwie
został opracowany jednolity, uproszczony, interaktywny
wzór protokołu, który znajduje si´ na stronie internetowej MRiRW (http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc).

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
w Rolnictwie
20 kwietnia br. odbyło si´ posiedzenie Rady Dialogu
Społecznego w Rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli:
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, podsekretarz stanu
Rafał Romanowski, radca generalny Zofia Krzy˝anowska
oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa
Ârodowiska.
Głównym tematem były problemy społecz-

ne, które hamujà rozwój gospodarstw rodzinnych
na obszarach wiejskich. Dyskutowano tak˝e nad przyszłoÊcià Wspólnej Polityki Rolnej oraz prognozà dla rynków rolnych na 2017 r. Zwracano uwag´ na czynniki
utrudniajàce działalnoÊç rolniczà oraz potrzeb´ systemowych rozwiàzaƒ w tym zakresie.
Minister podkreÊlił rol´ dialogu społecznego oraz poinformował o trwajàcych pracach nad „Paktem dla Obszarów Wiejskich”, którego projekt zostanie udost´pniony we wrzeÊniu br.

Porozumienie w sektorze cukru
W obecnoÊci ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa
Jurgiela 19 kwietnia br. zostało podpisane Ogólnopolskie Porozumienie Bran˝owe w sektorze cukru. Stronami
porozumienia sà: Krajowy Zwiàzek Plantatorów Buraków Cukrowych i Zwiàzek Producentów Cukru w Polsce.
Podpisany dokument okreÊla zasady współpracy mi´dzy
plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru.
– To drugie takie porozumienie… Szczególnie wa˝ne
w kontekÊcie nadchodzàcych zmian na rynku cukru,
zwiàzanych z odejÊciem od kwotowania produkcji cukru
i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych – powiedział minister Jurgiel i dodał, ˝e resort b´dzie monitorował sytuacj´, a ewentualne
problemy zgłaszał do KE w celu wspólnego
poszukiwania rozwiàzaƒ.

Od 1 paêdziernika 2017 r. produkcja cukru nie b´dzie
ju˝ obj´ta kwotowaniem. Nie b´dzie równie˝ obowiàzywała minimalna cena skupu buraków cukrowych.
W systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjnoÊci
krajowego sektora cukrowniczego, w tym uprawy buraków cukrowych, b´dzie zale˝ało tak˝e od właÊciwej
współpracy mi´dzy plantatorami buraków cukrowych,
a producentami cukru. Wypracowanie ram długofalowej współpracy ma na celu równie˝ stabilizacj´ finansowà plantatorów buraków cukrowych. Dlatego te˝, tak
istotne jest podpisanie Ogólnopolskiego Porozumienia
Bran˝owego mi´dzy Krajowym Zwiàzkiem Plantatorów
Buraka Cukrowego a Zwiàzkiem Producentów Cukru
w Polsce.
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Ubezpieczeniem tym obj´te sà dzieci od urodzenia
do dnia ukoƒczenia 16 roku ˝ycia pozostajàce we
wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub
opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno
obj´te jest ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Blisko 90 proc rolników otrzymało płatnoÊci
bezpoÊrednie
Na dzieƒ 18 kwietnia br. z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich za rok 2016 wypłacono ponad 13 mld zł. Stanowi
to ok. 88% całkowitej kwoty Êrodków finansowych przeznaczonych na ten cel. PłatnoÊci koƒcowe otrzymało ponad 1,2 mln rolników (ponad 89% wszystkich ubiegajàcych si´ o płatnoÊci bezpoÊrednie za rok ubiegły).
W kampanii roku 2016 wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich zło˝yło ponad 1,351 mln rolników. Całkowita kwota
przeznaczona na ten cel wynosi ok. 14,8
mld zł. Od 17 paêdziernika 2016 r. do 30

listopada 2016 r. płatnoÊci były wypłacane w formie zaliczki. Zaliczki zostały zrealizowane dla ponad 1,331 mln
rolników, co stanowi 98,5% ubiegajàcych si´ o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich, a wypłacona kwota zaliczek
wyniosła ok. 9,67 mld zł. Z dniem 1 grudnia 2016 r. rozpocz´to realizacj´ koƒcowych płatnoÊci bezpoÊrednich.
Zgodnie z przepisami UE płatnoÊci bezpoÊrednie wypłacane sà w okresie od 1 grudnia roku zło˝enia wniosku
do 30 czerwca nast´pnego roku kalendarzowego,
po zakoƒczeniu weryfikacji warunków kwalifikowalnoÊci.
Wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich
za rok 2017 mo˝na składaç od 15 marca do 15 maja 2017 r.

Zmiany w rozporzàdzeniach
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 13 kwietnia
br. rozporzàdzenia w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne i Działania rolno-Êrodowiskowo -klimatycznego PROW 20142020 oraz Programu rolnoÊrodowiskowego PROW 2007-2013.

Wszystkie zmiany wprowadzone tymi rozporzàdzeniami
sà korzystne dla rolników realizujàcych ww. działania.
Nale˝à do nich m.in. mo˝liwoÊç otrzymania płatnoÊci
ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych w ramach działania Rolnictwo ekologiczne i podwy˝szenie stawek płatnoÊci dla koni w ramach Działania
rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego.

Powołanie Pełnomocnika Rzàdu
W imieniu premier RP Beaty Szydło minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel 13 kwietnia br. wr´czył sekretarzowi
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jarosławowi Pinkasowi akt powołania na stanowisko
Pełnomocnika Rzàdu do spraw organizacji struktur administracji publicznej właÊciwych w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.

Europejski Tydzieƒ Zrównowa˝onego Rozwoju
Od 30 maja do 5 czerwca br. Europejska Sieç na rzecz
Zrównowa˝onego Rozwoju (European Sustainable Development Network − ESDN) − nieformalna struktura
zrzeszajàca urz´dników administracji publicznej i pozostałych ekspertów w obszarze strategii
zrównowa˝onego rozwoju − organizuje
Europejski Tydzieƒ Zrównowa˝onego Rozwoju.

ESDN ju˝ uruchomiła platform´ informacyjno-promocyjnà, w ramach której mo˝na zgłosiç własnà inicjatyw´
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju, która b´dzie realizowana podczas Tygodnia.
Rejestracji mogà dokonywaç m.in. instytucje rzàdowe,
samorzàdy, oÊrodki naukowe i edukacyjne, muzea, fundacje, stowarzyszenia, przedsi´biorstwa, a tak˝e osoby
fizyczne.
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Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o mo˝liwoÊci korzystania z ubezpieczenia dla dzieci rolników.
Prawie 500 tys. dzieci wiejskich obj´tych
zostało ju˝ ubezpieczeniem od nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Ubezpieczenia rolne

D

o to wa ne ubez pie cze nia
upraw rolnych i zwierzàt
gospodarskich funkcjonujà od poczàtku 2006 r. na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich. Z bud˝etu
paƒstwa stosowane sà dopłaty
do składek producentów rolnych,
z tytułu zawarcia przez nich umów
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich od wystàpienia
nast´pujàcych zdarzeƒ losowych:
1 w produkcji roÊlinnej do upraw:
zbó˝, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, warzyw gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, ziemniaków
lub buraków cukrowych, tytoniu, truskawek i roÊlin stràczkowych (od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru) – od wystàpienia: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu,
piorunu, obsuni´cia si´ ziemi, lawiny,
suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych;
1 w produkcji zwierz´cej z tytułu
ubezpieczenia: bydła, koni, owiec,
kóz, drobiu lub Êwiƒ od skutków: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsuni´cia si´
ziemi, lawiny oraz uboju z koniecznoÊci.
Dopłaty z bud˝etu paƒstwa do składek ubezpieczenia przysługujà producentom rolnym w wysokoÊci:
1 do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, je˝eli okreÊlone przez
zakłady ubezpieczeƒ stawki taryfowe
ubezpieczenia upraw od wszystkich
rodzajów ryzyka nie przekraczajà 9%
sumy ubezpieczenia, a w przypadku:
· upraw prowadzonych na u˝ytkach
klasy V – nie przekraczajà 12% sumy
ubezpieczenia tych upraw,
· upraw prowadzonych na u˝ytkach
klasy VI – nie przekraczajà 15% sumy
ubezpieczenia tych upraw;
6

1 do 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierzàt, je˝eli okreÊlone
przez zakłady ubezpieczeƒ stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia zwierzàt od wszystkich rodzajów ryzyka nie przekraczajà 0,5% sumy ubezpieczenia.
Producenci rolni majà mo˝liwoÊç
ubezpieczenia upraw rolnych w ramach pakietu, jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przy zacho-

upraw drzew i krzewów owocowych
oraz truskawek, od pełnego pakietu
ryzyk (10 rodzajów ryzyka), dopłaty
do tych stawek b´dà pomniejszane
proporcjonalnie do procentu ich
podwy˝szenia, bez uwzgl´dniania tutaj stawek taryfowych dla ryzyka suszy
i ujemnych skutków przezimowania.
Przy zawieraniu umów ubezpieczenia
upraw drzew i krzewów owocowych
oraz truskawek niezale˝nie od iloÊci

Producenci rolni majà obowiàzek ubezpieczenia, co najmniej 50% powierzchni upraw, na którà zostały wypłacone
płatnoÊci bezpoÊrednie. Z bud˝etu paƒstwa stosowane sà dopłaty do ubezpieczenia od wystàpienie m.in. powodzi,
deszczu nawalnego, gradu, suszy oraz przymrozków wiosennych

waniu mo˝liwoÊci skorzystania z dopłaty do składki z bud˝etu paƒstwa
na maksymalnym w 2017 r. poziomie, tj. w wysokoÊci 65%. Po przekroczeniu odpowiednio 9%, 12%
lub 15% sumy ubezpieczenia upraw
rolnych, z wyłàczeniem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
od ryzyka huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsuni´cia si´ ziemi, lawiny i skutków
przymrozków wiosennych dopłaty
z bud˝etu paƒstwa b´dà obni˝ane
proporcjonalnie do przekroczenia.
W przypadku okreÊlenia przez zakłady ubezpieczeƒ stawek taryfowych
ubezpieczenia przekraczajàcych odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy
ubezpieczenia upraw, z wyłàczeniem

ubezpieczanych ryzyk, dopłaty do
składek producentów rolnych b´dà
stosowane w wysokoÊci do 65%
składki do wysokoÊci odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia. W stosunku do ubezpieczeƒ
w 2016 r. oznacza to popraw´ procentowej stawki taryfowej ubezpieczenia dla składki ubezpieczenia
upraw drzew i krzewów owocowych
oraz truskawek z dopłatami z 5%
do 9%, 12% i 15%.
W 2017 r. dotowane ubezpieczenia
sà sprzedawane przez nast´pujàce
zakłady ubezpieczeniowe:
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeƒ S. A.,
1 Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych „TUW”,
BIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

1 Concordia Polska Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Wzajemnych,
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych,
1 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeƒ SA Vienna Insurance Group.
Producenci rolni zobowiàzani sà
do ubezpieczenia, co najmniej 50%
powierzchni upraw, na powierzchni´
których zostały wypłacone płatnoÊci
bezpoÊrednie. Producent rolny ma
obowiàzek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem
ubezpieczeƒ, który zawarł z ministrem właÊciwym do spraw rolnictwa
umow´ w sprawie dopłat, albo innym wykonujàcym działalnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie ubezpieczenia upraw zbó˝, kukurydzy, rzepaku,
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, bu-

raków cukrowych lub roÊlin stràczkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystàpienia szkód spowodowanych przez
powódê, grad, susz´, ujemne
skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Producent rolny, który nie spełni obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiàzkowego, podlega karze
za niespełnienie tego obowiàzku
w równowartoÊci w złotych 2 euro
od 1 ha.
Powy˝sze kary nie sà jednak stosowane wobec rolników w przypadku:
1 nie zawarcia przez ministra właÊciwego do spraw rolnictwa umów
w sprawie dopłat do ubezpieczeƒ
upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich;
1 gdy rolnik nie zawrze umowy
ubezpieczenia obowiàzkowego z po-

wodu pisemnej odmowy, przez co
najmniej dwa zakłady ubezpieczeƒ,
które zawarły z ministrem właÊciwym
do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególnoÊci z powodu zaoferowania ubezpieczenia
w stawkach taryfowych przekraczajàcych 6% sumy ubezpieczenia.
Nie zawarcie przez rolników umów
ubezpieczenia upraw rolnych lub
zwierzàt gospodarskich nie ma wpływu na otrzymanie płatnoÊci bezpoÊrednich, uniemo˝liwia jednak otrzymanie dodatkowej pomocy krajowej
w zwiàzku ze stratami powodowanymi przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w pełnej wysokoÊci.
Brak polisy ubezpieczenia powoduje
obni˝enie pomocy krajowej o 50%.
Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa
w miejsce znoszonych Agencji NieruchomoÊci Rolnych i Agencji Rynku Rolnego
Optymalizacja agencji rolnych
23 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone
ustawy z 10 lutego 2017 r. o Krajowym OÊrodku Wsparcia Rolnictwa oraz przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym OÊrodku Wsparcia Rolnictwa. Oba akty
prawne majà na celu optymalizacj´ działaƒ funkcjonujàcych agencji rolnych. W istniejàcym obecnie stanie
prawnym w obszarze rolnictwa funkcjonujà trzy agencje
rolne: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja NieruchomoÊci
Rolnych. Dwie pierwsze instytucje pełnià przy tym funkcj´
akredytowanych agencji płatniczych Unii Europejskiej.
W odbiorze społecznym prowadzi to do nieprzejrzystoÊci,
zdublowania i rozmycia kompetencji i odpowiedzialnoÊci
w dziedzinie wsparcia rolnictwa. Konieczne jest zatem
ograniczenie liczby funkcjonujàcych w Polsce agencji
rolnych, tj. ARiMR, ARR i ANR do jednej agencji płatniBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

czej tj. ARiMR oraz utworzenie jednostki odpowiedzialnej
za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej
wsi i gospodarowania nieruchomoÊciami rolnymi, pozostajàcymi w zasobie Skarbu Paƒstwa – Krajowego
OÊrodka Wsparcia Rolnictwa.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z siedzibà w Warszawie rozpocznie działalnoÊç 1 wrzeÊnia br.
KOWR kierowaç b´dzie Dyrektor Generalny powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właÊciwego do spraw rozwoju wsi. OÊrodek wyposa˝ony
zostanie tak˝e w struktury terenowe, odpowiadajàce administracyjnemu podziałowi kraju i działajàce na szczeblu województw. Bazà do utworzenia struktur terenowych
b´dà ich działajàce aktualnie odpowiedniki jednostek
organizacyjnych ARR i ANR. W efekcie zatem oczekiwaç
7
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nale˝y pozytywnych aspektów ekonomicznych, wynikajàcych ze scalenia tych struktur.
KOWR b´dzie realizowaç dotychczasowe zadania
ANR wynikajàce:
1 z ustawy z 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa;
1 z ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
1 z ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomoÊci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto KOWR przejmie 15 zadaƒ Agencji Rynku Rolnego. Natomiast 12 zadaƒ tej Agencji przekazanych zostanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
KOWR w szczególnoÊci b´dzie:
1 monitorował produkcj´ biogazu rolniczego, rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych,
produkcj´ biopłynów;
1 gromadził informacje dotyczàce istniejàcej, b´dàcej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej słu˝àcej
do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego
oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych;
1 obsługiwał fundusze promocji produktów rolno-spo˝ywczych;
1 prowadził działania promocyjne i informacyjne majàce
na celu promowanie produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych, metod ich produkcji, a tak˝e systemów jakoÊci
produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych, z wyłàczeniem działaƒ informacyjnych i promocyjnych dotyczàcych rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej realizowanych przez ministrów właÊciwych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych,
rybołówstwa lub rozwoju wsi.
KOWR wykonywaç b´dzie równie˝ zadania delegowane z ARiMR m.in. w zakresie dotyczàcym:
1 programu „Owoce i warzywa w szkole”;
1 dopłat do spo˝ycia mleka i przetworów mlecznych
w placówkach oÊwiatowych;
1 rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania produkcji oraz opłat
na rynku cukru, przetwarzania cukru przemysłowego
i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej;
1 interwencyjnych zakupów i sprzeda˝y produktów rol8

nych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbó˝ i mi´sa.
Zupełnie nowym obowiàzkiem b´dzie wspieranie działaƒ na rzecz odnawialnych êródeł energii, w szczególnoÊci w rolnictwie. Ponadto Rada Ministrów b´dzie mogła
powierzyç KOWR realizacj´ innych zadaƒ ni˝ wczeÊniej
okreÊlone, zwiàzanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i ˝ywnoÊciowych. Docelowo KOWR b´dzie miał tak˝e kompetencje w zakresie doradztwa rolniczego i programowania urbanistyczno-planistycznego
dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wraz z budowà niezb´dnych
struktur administracyjnych w tym zakresie.
Pełnomocnik do spraw utworzenia KOWR
Stosownie do przepisów ustawy
Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o KOWR, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi powołał Pełnomocnika do spraw utworzenia
Krajowego OÊrodka Wsparcia
Rolnictwa. Pełnomocnikiem tym
został sekretarz stanu w MRiRW
Zbigniew Babalski. Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie KOWR, w tym w szczególnoÊci:
1 przygotowanie propozycji
w zakresie siedzib oddziałów terenowych i biura KOWR;
1 podejmowanie czynnoÊci
zwiàzanych z przejmowaniem
przez KOWR i ARiMR praw i obowiàzków, w tym mienia ANR
i ARR;
1 podejmowanie czynnoÊci zwiàzanych z uregulowaniem stosunków pracy z pracownikami ANR i ARR.
KorzyÊci dla rolników
Podstawowà korzyÊcià dla rolników b´dzie to, ˝e sprawy
zwiàzane z płatnoÊciami b´dà załatwiaç jedynie
w ARiMR, która ma bardziej rozbudowane struktury ni˝
ARR. Natomiast Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa,
w przeciwieƒstwie do Agencji NieruchomoÊci Rolnych,
wyposa˝ony zostanie w struktury terenowe, odpowiadajàce administracyjnemu podziałowi kraju i działajàce
na szczeblu województw. Dzi´ki tym zmianom rolnicy b´dà mieli ułatwiony dost´p do instytucji działajàcych
na rzecz rolnictwa.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Ochrona roÊlin
bezpieczna dla pszczół

O

kres wiosenny to czas szczególnie niebezpieczny dla
owadów oblatujàcych kwitnàce roÊliny, zwłaszcza dla pszczoły
miodnej (Apis mellifera), trzmieli
(Bombus sp.) oraz murarki ogrodowej (Osmia rufa), nale˝àcych tak˝e
do rodziny pszczołowatych. W wyniku niewłaÊciwego prowadzenia
zabiegów ochrony roÊlin corocznie
zdà˝ajà si´ bowiem przypadki
upadków rodzin pszczelich. Wyniki
badaƒ pozostałoÊci Êrodków
ochrony roÊlin wykonywane przez
laboratorium Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB potwierdzajà ich obecnoÊç w organizmach
owadów zapylajàcych oraz w pierzdze. Mimo, ˝e iloÊci te nie zawsze
bezpoÊrednio prowadzà do Êmierci
owadów, to jednak znaczàco osłabiajà rodziny pszczele i powodujà,
˝e sà one bardziej nara˝one na inne szkodliwe czynniki.
Wprowadzone w ostatnich latach
zmiany prawne, jak i prowadzone
przez resort rolnictwa działania pozalegislacyjne dotyczàce bezpiecznego stosowania Êrodków ochrony
roÊlin, majà za zadanie zwi´kszaç
bezpieczeƒstwo populacji tych
owadów.
Obecnie Êrodki ochrony roÊlin
dopuszczane sà do obrotu zgodnie
z zasadami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE)
z 21 paêdziernika 2009 r. dotyczàcym wprowadzenia do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin i uchylajàcym dyrektyw´ Rady 79/117/WE
i 91/414/EWG oraz zgodnie
z przepisami ustawy z 8 marBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

ca 2013 r. o Êrodkach ochrony roÊlin. Uwzgl´dniajàc ww. przepisy,
do obrotu mogà byç dopuszczone
tylko Êrodki ochrony roÊlin, które
przy prawidłowym stosowaniu,
zgodnie z ich przeznaczeniem, nie
stanowià zagro˝enia dla zdrowia

gdzie pszczoły majà po˝ytek/ Usuwaç lub przykrywaç ule podczas zabiegu i przez (okreÊliç czas) po zabiegu/ Nie stosowaç, kiedy wyst´pujà kwitnàce chwasty/ Usuwaç
chwasty przed kwitnieniem/ Nie
stosowaç przed (okreÊliç czas)”.

Dla ochrony zapylaczy istotne jest przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roÊlin oraz ogólnych zasad
integrowanej ochrony roÊlin

człowieka, zwierzàt lub dla Êrodowiska, w tym dla owadów zapylajàcych. Na etapie rejestracji poszczególnych preparatów dokonywana jest ka˝dorazowo ocena ryzyka
dla owadów zapylajàcych, w tym
w etykietach zamieszczane sà, o ile
to konieczne, zwroty okreÊlajàce
szczególne Êrodki ostro˝noÊci np.:
„Niebezpieczne dla pszczół/ W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylajàcych nie stosowaç
na roÊliny uprawne w czasie kwitnienia/ Nie u˝ywaç w miejscach

Planujàc zabiegi ochrony roÊlin
oraz dokonujàc wyboru preparatu
nale˝y zatem uwa˝nie przeczytaç
załàczonà etykiet´, zwracajàc
szczególnà uwag´ na zwroty dotyczàce ochrony zapylaczy.
Nale˝y tak˝e podkreÊliç, ˝e zgodnie z zapisami art. 31 rozporzàdzenia 1107/2009, do treÊci zezwolenia i etykiety Êrodka ochrony roÊlin
wprowadzany jest zapis: „Przed zastosowaniem Êrodka nale˝y poinformowaç o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogà
9
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byç nara˝one na znoszenie cieczy
roboczej i które zwróciły si´ o takà
informacj´”. Zwrot ten jest zamieszczany w treÊci etykiet wszystkich dopuszczanych do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin stosowanych na terenie otwartym w formie oprysku.
Planujàc zabiegi ochrony upraw
szczególnie ch´tnie oblatywanych
przez pszczoły (np. rzepak), lub
w których obecne sà kwitnàce
chwasty, nale˝y zatem informowaç
o tym właÊcicieli pobliskich pasiek,
tak aby mieli oni mo˝liwoÊç zamkni´cia uli, je˝eli wymaga tego
bezpieczeƒstwo pszczół.

po˝ytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjajàcych ich wyst´powaniu, w szczególnoÊci dotyczy to
owadów zapylajàcych i naturalnych
wrogów organizmów szkodliwych.
Kiedy jest wi´c to mo˝liwe nale˝y
zrezygnowaç z chemicznej ochrony,
korzystajàc z metod biologicznych – trudniejszych, ale bezpiecznych dla Êrodowiska.
Zabieg z zastosowaniem Êrodków
ochrony roÊlin przeznaczonych dla
u˝ytkowników profesjonalnych powinien byç wykonywany przez osoby, które ukoƒczyły szkolenie w zakresie stosowania Êrodków ochro-

Planujàc zabiegi ochrony upraw szczególnie ch´tnie oblatywanych przez pszczoły, nale˝y poinformowaç o tym
właÊcicieli pobliskich pasiek, aby mieli oni mo˝liwoÊç zamkni´cia uli

Dla ochrony zapylaczy istotne
znaczenie ma tak˝e przestrzeganie
przez stosujàcych Êrodki ochrony
roÊlin zasad dobrej praktyki ochrony roÊlin oraz ogólnych zasad integrowanej ochrony roÊlin. We
wszystkich paƒstwach członkowskich UE obowiàzek stosowania
ww. zasad wprowadzony został 1
stycznia 2014 r. Katalog wymagaƒ
integrowanej ochrony roÊlin okreÊla rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia
2013 r. w sprawie wymagaƒ integrowanej ochrony roÊlin. Jednym
z nich jest ochrona organizmów
10

ny roÊlin lub inne równowa˝ne
specjalistyczne szkolenie prowadzone na podstawie przepisów
ustawy o Êrodkach ochrony roÊlin.
Szkolenia te obejmujà zagadnienia
zwiàzane ze stosowaniem Êrodków
ochrony roÊlin, metodami ich ograniczenia oraz aktualnymi regulacjami prawnymi. Nie nale˝y zatem
zaniedbywaç tego obowiàzku. Aby
zachowaç całkowite bezpieczeƒstwo, do zabiegu z zastosowaniem
Êrodków ochrony roÊlin nale˝y
tak˝e u˝ywaç sprz´tu, który jest
sprawny technicznie i właÊciwie
skalibrowany.

W celu zaznajomienia stosujàcych Êrodki ochrony roÊlin z przepisami prawa oraz zaleceniami w tym
zakresie, na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (www. minrol. gov. pl) zamieszczane sà szczegółowe informacje,
w tym dotyczàce integrowanej
ochrony roÊlin (metodyki integrowanej ochrony roÊlin, poradniki
dobrej praktyki ochrony roÊlin, informacje o systemach wspomagania decyzji) oraz broszury dotyczàce
dobrej praktyki ochrony roÊlin. Jedna z nich dotyczy „Ochrony zapylaczy podczas stosowania Êrodków
ochrony roÊlin” i stanowi wykaz
praktycznych wskazówek zarówno
dla rolnika, jak i doradcy.
Informacje z zakresu ochrony roÊlin dost´pne sà równie˝ na stronach internetowych instytutów naukowo-badawczych, w szczególnoÊci Instytutu Ochrony RoÊlin – Paƒstwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu (www.ior.poznan.pl), Instytutu Uprawy i Nawo˝enia – PIB
w Puławach (www.iung.pulawy.pl)
oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (www.inhort.pl). W ramach programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Ochrony
RoÊlin – PIB w Poznaniu, utworzona została w 2016 r. nowa strona internetowa pn. Platforma
Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl), której celem jest
przede wszystkim dostarczenie rolnikom wiedzy i narz´dzi (programy
ochrony roÊlin, informacje o sygnalizacji agrofagów) do planowania
skutecznej i bezpiecznej ochrony
roÊlin.
Pami´tajmy, ochrona pszczoły
miodnej i innych organizmów po˝ytecznych to nie tylko obowiàzek,
ale i warunek uzyskania wysokiego
i dobrej jakoÊci plonu.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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W

roku bie˝àcym zmianie
ulegnà zasady wysyłki
ziemniaków z Polski
do innych paƒstw członkowskich
Unii Europejskiej. Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na rzecz wprowadzenia ułatwieƒ
w mi´dzynarodowym handlu polskimi ziemniakami zaowocowały bowiem uzyskaniem akceptacji ze strony pozostałych paƒstw członkowskich oraz Komisji Europejskiej dla
rozwiàzaƒ postulowanych przez krajowych producentów. PodkreÊliç nale˝y, ˝e zmiany te sà korzystne
przede wszystkim dla specjalistycznych gospodarstw, przestrzegajàcych przy produkcji ziemniaka wysokich standardów fitosanitarnych,
a przede wszystkim dbajàcych
o zdrowotnoÊç materiału wykorzystywanego do nasadzeƒ.
Ziemniaki sà tradycyjnie wa˝nym
gatunkiem uprawianym w Polsce, co
powoduje, ˝e sà one sadzone
w ok. 400 tys. gospodarstw na powierzchni około 300 tys. ha. Powierzchnia uprawy ziemniaka obejmuje zatem wcià˝ znaczàcy udział
w strukturze zasiewów (2,8%
w 2016 r.).
Polska jest wi´c du˝ym producentem ziemniaka, posiadajàcym istotny potencjał eksportowy. Mo˝liwoÊç
wysyłki ziemniaków do innych
paƒstw członkowskich ogranicza
jednak wyst´powanie na terenie naBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

szego kraju bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms).
Bakteria ta ma w Unii Europejskiej
status organizmu kwarantannowego
i podlega obowiàzkowi zwalczania.
Przepisy UE okreÊlajà przy tym jednolite zasady zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ tej bakterii, które powinny byç stosowane
przez wszystkie paƒstwa członkowskie. Wprawdzie w ostatnich latach
udało si´ istotnie ograniczyç jej wyst´powanie, jest ono jednak nadal
znaczàco wy˝sze ni˝ w pozostałych
paƒstwach członkowskich.
W 2004 r. Polska została zobligowana do przyj´cia dodatkowych wymagaƒ fitosanitarnych obowiàzujàcych przy wysyłce ziemniaków do innych paƒstw członkowskich. Wiàzało si´ to ze wspomnianym powy˝ej
wy˝szym poziomem wyst´powania
bakterii Cms w porównaniu z innymi
paƒstwami członkowskimi, a tak˝e
przypadkami wysyłki do innych
paƒstw członkowskich ziemniaków,
które okazywały si´ pora˝one przez
t´ bakteri´.
Zgodnie z nało˝onymi na Polsk´
zobowiàzaniami wysyłane ziemniaki
musiały byç obligatoryjnie badane
pod kàtem obecnoÊci bakterii Cms
przy zwi´kszonej do 400 bulw próbie pobieranej z ka˝dych 25 ton wysyłanych ziemniaków. Ponadto, badaniom laboratoryjnym na obecnoÊç bakterii Cms musiały byç pod-

dawane wszystkie pozostałe partie
ziemniaków, wyprodukowane w gospodarstwie, z którego pochodziły
wysyłane ziemniaki. Potwierdzeniem
spełnienia powy˝szych warunków
było zaÊwiadczenie wydawane przez
Paƒstwowà Inspekcj´ Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa (PIORiN). Dodatkowo przesyłka powinna byç zaplombowana przez inspektorów
PIORiN, a informacja o takiej przesyłce powinna byç przekazana do słu˝by fitosanitarnej paƒstwa
członkowskiego, do którego jest
przeznaczona. W 2013 r. zasady te
zostały zmodyfikowane, i ziemniaki
pochodzàce z miejsc produkcji,
w których wysadzone zostały jednie
sadzeniaki ziemniaka zaopatrzone
w paszport roÊlin lub inne ziemniaki
urz´dowo badane na obecnoÊç
bakterii Cms, mogły byç wysyłane
do innych paƒstw członkowskich UE
po przeprowadzeniu badaƒ jedynie
wysyłanych partii.
Powy˝sze zasady, gwarantujàce
bezpieczeƒstwo wysyłki, były jednak
niezmiernie ucià˝liwe dla producentów i eksporterów i w istotny sposób
przyczyniały si´ do ograniczenia liczby wysyłanych bulw ziemniaka z Polski na rynek europejski, w szczególnoÊci ziemniaków młodych.
Wykorzystujàc fakt, ˝e w ostatnich
latach w istotny sposób udało si´
ograniczyç wyst´powanie bakterii
Cms w naszym kraju, zwłaszcza
11
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w profesjonalnych gospodarstwach
towarowych, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wystàpiło z inicjatywà
rewizji dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych paƒstw członkowskich. Propozycje Polski były dyskutowane na forum UE, zarówno z przedstawicielami Komisji Europejskiej jak i pozostałych paƒstw członkowskich. W roku bie˝àcym zasady nadzoru fitosanitarnego nad produkcjà ziemniaka
w Polsce były tak˝e przedmiotem audytu ekspertów Komisji Europejskiej.
Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych negocjacji osiàgni´to akceptacj´ dla nast´pujàcych, oczekiwanych przez rolników, uproszczeƒ
dotychczasowych zasad wysyłki:
1 wprowadzenie mo˝liwoÊci wysy-

porzàdzenia, o ile dokumenty zgromadzone przez wojewódzkiego inspektora pozwolà na potwierdzenie
spełnienia niezb´dnych wymagaƒ,
· przyj´cia w miejscu produkcji
dodatkowych Êrodków fitosanitarnych, takich jak:
´ wykorzystywanie do sadzenia jedynie materiału o zdrowotnoÊci potwierdzonej urz´dowymi badaniami,
´ przestrzegania
dodatkowego
„protokołu higienicznego” (jak
ograniczenia dotyczàce wykorzystywania maszyn i urzàdzeƒ stosowanych w produkcji ziemniaka w gospodarstwach nie majàcych statusu
miejsc produkcji wolnych od bakterii
Cms, regularne czyszczenie i dezynfekcja obiektów i urzàdzeƒ wykorzystywanych w produkcji),

Mo˝liwoÊç wysyłki ziemniaków do paƒstw członkowskich UE ogranicza wyst´powanie na terenie Polski bakterii Cms,
podlegajàcej zgodnie z unijnymi przepisami obowiàzkowi zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ tej bakterii

łania bulw ziemniaków bez koniecznoÊci ich badania, je˝eli pochodzà
one z gospodarstwa uznanego
przez PIORiN za miejsce produkcji
wolne od bakterii Cms. Miejsce
produkcji b´dzie uznawane za wolne od bakterii Cms na podstawie:
· co najmniej 3-letniej kontroli wyst´powania bakterii, obejmujàcej
monitoringowe badania laboratoryjne produkowanych ziemniaków.
Do czasu kontroli wyst´powania
bakterii przed zatwierdzeniem miejsca produkcji, b´dzie mógł zostaç
jednak zaliczony czas przed wejÊciem w ˝ycie projektowanego roz12

´ zakaz wprowadzania do miejsca
produkcji, bulw ziemniaków o nieznanej zdrowotnoÊci;
1 pobieranie do badaƒ na obecnoÊç bakterii Cms z partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki
do innych paƒstw członkowskich
na dotychczasowych zasadach,
prób o wielkoÊci 200 bulw z ka˝dych 25 t, co dwukrotnie ograniczy
koszty takich badaƒ;
1 odstàpienie od obowiàzku plombowania Êrodka transportu, jakim
wysyłane sà z Polski ziemniaki.
Pełne wykorzystanie osiàgni´tych
uproszczeƒ w wysyłce ziemniaków

wymaga jednak od producentów
dalszego podnoszenia fitosanitarnych standardów produkcji. Przede
wszystkim konieczna jest dbałoÊç
o zdrowotnoÊç materiału wykorzystywanego do nasadzeƒ. Pami´tajmy,
˝e gwarancj´ zdrowotnoÊci dajà jedynie sadzeniaki zaopatrzone
w paszport roÊlin lub ziemniaki pochodzàce z tzw. „samozaopatrzenia”, poddane urz´dowemu badaniu na obecnoÊç organizmów kwarantannowych przez PIORiN. Opłaty
za te badania, uwzgl´dniajàce jedynie rzeczywiste koszty ponoszone
przez PIORiN, sà przy tym niewspółmiernie ni˝sze od strat, jakie wià˝à
si´ z wystàpieniem bakterii Cms
w gospodarstwie. Aby zabezpieczyç
gospodarstwo przed organizmami
kwarantannowymi nie mo˝na zaniedbywaç tak˝e czyszczenia i dezynfekcji magazynów, przechowalni, maszyn, urzàdzeƒ, opakowaƒ i innych
przedmiotów
wykorzystywanych
w produkcji.
Gospodarstwa, które ju˝ dzisiaj
spełniajà powy˝sze wymagania, powinny ubiegaç si´ o status miejsc
produkcji wolnych od bakterii
Cms – w takim przypadku, jak zostało to przedstawione powy˝ej, b´dà one mogły wysyłaç ziemniaki
do innych paƒstw członkowskich
bez potrzeby ich wczeÊniejszego badania. Jedynie stałe podnoszenie
standardów fitosanitarnych w produkcji przez wszystkich producentów
pozwoli na dalsze ograniczenie
wyst´powania bakterii Cms – jak
miało to ju˝ miejsce w niektórych
sektorach produkcji ziemniaka,
a przede wszystkim w produkcji
ziemniaków młodych. To z kolei pozwoli w przyszłoÊci na całkowite
zniesienie dodatkowych wymagaƒ
obowiàzujàcych przy wysyłce polskich ziemniaków.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Polska wieÊ
i rolnictwo 2016
Opinie na temat jakoÊci ˝ywnoÊci na podstawie wyników corocznego badania
opinii społecznej

P

rzedstawiamy kolejne wyniki
badania pn. „Polska wieÊ
i rolnictwo” – cyklicznego badania opinii publicznej realizowanego ju˝ od 2003 r.1
W pierwszym artykule z tego cyklu, opublikowanym w poprzednim
numerze „Biuletynu”, prezentowaliÊmy oceny Wspólnej Polityki Rolnej
w kontekÊcie zmian zachodzàcych
na obszarach wiejskich. Tym razem
chcielibyÊmy przybli˝yç czytelnikom
opinie mieszkaƒców wsi na temat
˝ywnoÊci i nawyków ˝ywieniowych.
Przepisy ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzeda˝y
˝ywnoÊci przez rolników (Dz. U. z 5
grudnia 2016 r.) wprowadziły szereg ułatwieƒ i przepisów umo˝liwiajàcych sprzeda˝ i przetwarzanie
produktów roÊlinnych oraz zwierz´cych przez rolnika w ramach rolniczego handlu detalicznego – który
nierzadko, potocznie nazywany jest
„sprzeda˝à bezpoÊrednià”. Sprzeda˝ ta mo˝e odbywaç si´ w miejscach, w których produkty zostały
wytworzone lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu. Z badania „Polska wieÊ i rolnictwo 2016” wynika, ˝e blisko 2/3
mieszkaƒców wsi (63%) kupuje
produkty ˝ywnoÊciowe w ramach
sprzeda˝y bezpoÊredniej. Kupujàcy
decydujà si´ na t´ form´ zakupów
przede wszystkim ze wzgl´du
na przekonanie, ˝e uzyskujà w ten
sposób produkty o lepszej jakoÊci
oraz produkty Êwie˝e. Wa˝nym kryBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

terium przy decyzji o zakupie w ramach sprzeda˝y bezpoÊredniej była
równie˝ znajomoÊç producenta/sprzedawcy i fakt, ˝e produkty
nabyte w ten sposób sà smaczniejsze od pozostałych.

W realizowanym cyklicznie badaniu weryfikowana jest równie˝ m.in.
rozpoznawalnoÊç produktów oznaczonych systemami jakoÊci ˝ywnoÊci. Mieszkaƒcy wsi oceniali rozpoznawalnoÊç krajowych jak i unij-

Ponad 60% mieszkaƒców wsi kupuje produkty ˝ywnoÊciowe w ramach sprzeda˝y bezpoÊredniej

Konsumenci podczas zakupów
˝ywnoÊci coraz cz´Êciej kierujà si´
nie tylko cenà produktów, ale i ich
walorami smakowymi, zdrowotnymi, jak równie˝ tradycjà wytwarzania lub ÊciÊlejszà kontrolà procesu
produkcji. W ostatnich latach obserwuje si´ zwi´kszenie zainteresowania konsumentów krajowych i zagranicznych produktami wysokiej
jakoÊci, regionalnymi, ˝ywnoÊcià
produkowanà metodami tradycyjnymi, a tak˝e ˝ywnoÊcià pochodzàcà z produkcji ekologicznej, o czym
Êwiadczà tak˝e wyniki badania.

nych systemów jakoÊci ˝ywnoÊci,
w tym Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, Rolnictwo ekologiczne, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione
Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna SpecjalnoÊç,
Integrowana Produkcja, JakoÊç
Tradycja, PQS – system jakoÊci wieprzowiny, QMP – system jakoÊci
wołowiny oraz QAFP – System
Gwarantowanej JakoÊci ˚ywnoÊci.
Najszerzej rozpoznawalnym znakiem jest Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç
(63% mieszkaƒców wsi wskazało,
˝e widziało produkty oznaczone
13
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Odpowiedzi mieszkaƒców wsi kupujàcych w ramach sprzeda˝y bezpoÊredniej na pytanie: Dlaczego kupuje Pan (i) produkty ˝ywnoÊciowe w ramach sprzeda˝y bezpoÊredniej? (wielokrotny wybór z hierarchià)

Odpowiedzi mieszkaƒców wsi na pytanie: Z jakich êródeł czerpie Pan (i) informacje na temat znaków potwierdzajàcych jakoÊç produktów rolno-spo˝ywczych? (wielokrotny wybór)

tym znakiem), Chroniona Nazwa
Pochodzenia (57%) oraz Produkcja
ekologiczna (56% mieszkaƒców wsi
widzało ten znak na produktach).
JednoczeÊnie blisko połowa (44%)
osób bioràcych udział w badaniu
stwierdziła, ˝e dokonujàc zakupów produktów rolno-spo˝ywczych
zwraca uwag´ na znaki jakoÊci
umieszczone na opakowaniu.
Corocznie roÊnie równie˝ rozpoznawalnoÊç poszczególnych systemów jakoÊci ˝ywnoÊci. Najwi´kszy
przyrost wystàpił w przypadku systemu Chroniona Nazwa Pochodzenia (w 2013 r. co piàta osoba wi14

działa produkty oznaczone tym
znakiem a w 2016 r. tych osób
wÊród mieszkaƒców wsi było
ju˝ 57%), a tak˝e w przypadku systemu PQS – Systemu JakoÊci wieprzowiny (wzrost odsetka z 18%
do 33%).
Informacje na temat znaków potwierdzajàcych jakoÊç produktów
rolno-spo˝ywczych badani najcz´Êciej uzyskiwali z telewizji (55%), artykułów prasowych (36%), od rodziny/znajomych oraz ze stron internetowych (po 35%). èródła informacji
nieznacznie ró˝niły si´ w poszczególnych przedziałach wiekowych

respondentów, lecz telewizja pozostawała kluczowym êródłem informacji dla ponad połowy respondentów bez wzgl´du na ich wiek.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: fotolia
1

W 2016 r. badanie było zlecane wspólnie przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych, Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencj´ Rynku Rolnego. Wywiady zostały przeprowadzone wÊród 1 563 osób,
co stanowi reprezentatywnà ogólnopolskà prób´
badawczà. Na pytania odpowiadały osoby pełnoletnie mieszkajàce na wsi, wÊród których 902 to
osoby kierujàce gospodarstwem rolnym.
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Zasady zarzàdzania
mieniem paƒstwowym

1

stycznia 2017 r. weszła w ˝ycie
ustawa z 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarzàdzania mieniem paƒstwowym (Dz. U. poz.
2259) oraz wprowadzajàca jà
ustawa, równie˝ z 16 grudnia 2016
r. – przepisy wprowadzajàce ustaw´
o zasadach zarzàdzania mieniem
paƒstwowym (Dz. U. poz. 2260).
Powy˝sze ustawy dokonały istotnych
zmian w zakresie podziału kompetencji i zadaƒ pomi´dzy organami
administracji rzàdowej, tak˝e odnoÊnie wykonywania praw udziałowych nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa w spółkach kapitałowych.
3 stycznia 2017 r. Rada Ministrów
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy
z 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarzàdzania mieniem paƒstwowym
wydała Rozporzàdzenie w sprawie
wykazu spółek, w których prawa
z akcji Skarbu Paƒstwa wykonujà inni ni˝ Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rzàdu lub paƒstwowe osoby
prawne (Dz.U. z 2017 r. poz. 10).
Na tej podstawie Ministrowi Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi przekazane zostało uprawnienie do wykonywania
praw z akcji i z udziałów nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa, w 21
spółkach z sektora rolno-spo˝ywczego.
Poni˝ej wykaz spółek, w których
prawa z akcji i udziałów wykonuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1 Lubelski Rynek Hurtowy S.A.
z siedzibà w Elizówce;
1 Rolno-Spo˝ywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibà w Radomiu;
1 Warszawski Rolno -Spo˝ywczy
Rynek Hurtowy S.A. z siedzibà
w Broniszach;
1 Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibà w Zielonej
Górze;
1 Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
z siedzibà w Bielsko-Białej;
1 Chłodnia Białystok S.A. z siedzibà w Białymstoku;
1 DolnoÊlàskie Centrum Hurtu
Rolno-Spo˝ywczego S.A. z siedzibà
we Wrocławiu;
1 Małopolski Rynek Hurtowy S.A.
z siedzibà w Tarnowie;

1 Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibà w Krasnem;
1 Podkarpackie Centrum Hurtowe
AGROHURT S.A. z siedzibà w Rzeszowie;
1 Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. z siedzibà w Białymstoku;
1 Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spo˝ywcze S.A. z siedzibà
w Gdaƒsku;
1 Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibà w Legnicy;
1 Rolno-Spo˝ywczy Rynek Hurtowy
„Giełda Elblàska” S.A. z siedzibà
w Elblàgu;
1 Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierzàt Sp. z o.o. z siedzibà
w Bydgoszczy;
1 Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.
z siedzibà w Wałbrzychu;
1 Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierzàt w Poznaniu Sp.
z o.o. z siedzibà w Tulcach;
1 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „Zetpezet” Sp. z o.o.
z siedzibà w Pile;
1 Wielkopolska Gildia Rolno -Ogrodnicza S.A. z siedzibà w Poznaniu;
1 Przedsi´biorstwo
Przemysłu
Ziemniaczanego Trzemeszno Sp.
z o.o. z siedzibà w Trzemesznie;
1 Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
z siedzibà w Toruniu.
20 stycznia 2017 r. utworzono
Wydział Nadzoru WłaÊcicielskiego
w Departamencie Gospodarki Ziemià, który realizuje nadzór właÊcicielski nad spółkami z udziałem
Skarbu Paƒstwa.
Departament Gospodarki Ziemià

Warszawski Rolno-Spo˝ywczy Rynek Hurtowy S.A. jest jednà z 21 spółek z sektora rolno-spo˝ywczego, w których prawa
z akcji i udziałów wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
BIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

[ 22 623 18 41
Zdj´cie: Warszawski Rolno-Spo˝ywczy Rynek Hurtowy S.A.
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Sprawy rewindykacyjne

W

okresie powojennym
na własnoÊç Paƒstwa
przej´to bez odszkodowania wiele majàtków ziemskich
i gospodarstw rolnych. W obowiàzujàcym stanie prawnym dawni
właÊciciele lub ich spadkobiercy nie
majà mo˝liwoÊci skutecznego ubiegania si´ o zwrot przej´tego mienia
lub odszkodowanie. Wyjàtek dotyczy sytuacji, w których przej´cie nieruchomoÊci nastàpiło z naruszeniem obowiàzujàcego wówczas
prawa.
Podstawowym aktem prawnym
dotyczàcym nacjonalizacji nieruchomoÊci ziemskich był dekret
PKWN z 6 wrzeÊnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, który
w art. 2 ust. 1 lit. e) przewidywał
przej´cie na własnoÊç Paƒstwa nieruchomoÊci ziemskich o charakterze rolniczym, których rozmiar przekraczał bàdê 100 ha powierzchni
ogólnej, bàdê 50 ha u˝ytków rolnych, a na terenie województw poznaƒskiego, pomorskiego i Êlàskiego – 100 ha powierzchni ogólnej,
niezale˝nie od wielkoÊci u˝ytków
rolnych tej powierzchni.
Osoby kwestionujàce przej´cie
majàtku na podstawie art. 2 ust. 1
lit. e) dekretu, mogà wystàpiç
do właÊciwego ze wzgl´du na poło˝enie nieruchomoÊci wojewody,
o wydanie decyzji stwierdzajàcej,
˝e nieruchomoÊç lub jej cz´Êç nie
podlegała przej´ciu na własnoÊç
Paƒstwa. Podstawà uznania, ˝e
nieruchomoÊç nie podpadała
pod reform´ rolnà, mo˝e byç powierzchnia mniejsza ni˝ 50 ha
lub 100 ha bàdê brak rolnego
charakteru. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç post´powaƒ dotyczy wyłàczenia spod przej´cia mieszkalnych
cz´Êci majàtków (zespołów dwor16

sko-parkowych i pałacowo-parkowych) jako nieprzydatnych do realizacji celów reformy rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako
organ drugiej instancji, rozpatruje
odwołania od decyzji wojewodów
w tego typu sprawach. JeÊli gospodarstwo rolne mogło prawidłowo
funkcjonowaç bez cz´Êci mieszkalnej i odwrotnie, Minister stwierdza,
˝e ta cz´Êç nie podpadała pod reform´ rolnà. Gdy natomiast sporna nieruchomoÊç pozostawała
w funkcjonalnej łàcznoÊci z rolniczà cz´Êcià majàtku, nie ma podstaw do wyłàczenia jej spod przej´cia i wówczas Minister wydaje decyzj´ odmownà.
W przypadku niektórych majàtków decyzje dotyczàce podpadania pod art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu
były wydawane ju˝ w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych XX wieku. W takich sytuacjach mo˝liwe
jest wystàpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji. Stwierdze nie nie wa˝ no Êci na st´ pu je
w szczególnoÊci wówczas, gdy decyzja ra˝àco narusza przepisy prawa stanowiàce podstaw´ jej wydania (art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu
post´powania administracyjnego).
Minister Rolnictwa rozpatruje tak˝e – jako organ pierwszej instancji
lub organ odwoławczy – wnioski
o stwierdzenie niewa˝noÊci decyzji
(orzeczeƒ, zarzàdzeƒ) dotyczàcych
przej´cia na własnoÊç Paƒstwa
nieruchomoÊci na podstawie innych aktów prawnych, np. dekretu
z 27 lipca 1949 r. o przej´ciu
na własnoÊç Paƒstwa nie pozostajà cych w fak tycz nym wła da niu
właÊcicieli nieruchomoÊci ziemskich, poło˝onych w niektórych
po wia tach wo je wódz twa bia ło -

stockiego, lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego czy ustawy
z 12 marca 1958 r. o sprzeda˝y
paƒstwowych nieruchomoÊci rolnych oraz uporzàdkowaniu niektórych spraw zwiàzanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Sprawy rewindykacyjne nale˝à
do
spraw
skomplikowanych
pod wzgl´dem prawnym i faktycznym. Rozpoznanie wniosku wymaga zgromadzenia archiwalnej dokumentacji pozwalajàcej na okreÊlenie statusu prawnego i charakteru nieruchomoÊci według stanu
na dzieƒ przej´cia. Konieczne jest
równie˝ ustalenie wszystkich spadkobierców dawnego właÊciciela
przej´tego majàtku.
Liczba roszczeƒ osób poszkodowanych przez władze komunistyczne w latach powojennych jest bardzo du˝a i mimo upływu lat nie maleje. Ka˝dego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje ok. 250
decyzji w ró˝nego rodzaju sprawach rewindykacyjnych. W tych
przypadkach, w których decyzja Ministra jest korzystna dla spadkobierców dawnych właÊcicieli nieruchomoÊci, mo˝liwe jest przejÊcie
do dalszego etapu realizacji roszczeƒ, czyli najcz´Êciej do wystàpienia z ˝àdaniem odszkodowawczym
lub z ˝àdaniem zwrotu nieruchomoÊci (co do zasady w tych sytuacjach, gdy nieruchomoÊç w dalszym ciàgu stanowi własnoÊç
Skarbu Paƒstwa i nabycie nie jest
chronione r´kojmià wiary publicznej ksiàg wieczystych). Spory
na tym tle rozstrzygajà ju˝ jednak
sàdy powszechne.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
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Nowy program dla szkół
Przygotowanie do wdro˝enia programu w roku szkolnym 2017/2018
Ustanowione w wyniku reformy i opublikowane w latach 20162017 przepisy unijne przewidujà, ˝e dwa, dotychczas całkowicie od siebie niezale˝ne, a przede wszystkim odmiennie finansowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej programy „Mleko
w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, zostanà zastàpione od roku szkolnego 2017/2018 jednym wspólnym programem szkolnym.

W

zwiàzku z powy˝szym
paƒstwa członkowskie
rozpocz´ły działania
przygotowujàce do wdro˝enia od
1 sierpnia 2017 r. nowego zunifikowanego programu dla szkół,
który wprowadza wiele, cz´sto kluczowych zmian w dotychczasowe,
w du˝ej mierze sprawdzone i dobrze funkcjonujàce w przypadku
Polski programy dystrybucji szkolnej. Zmianie ulegajà m.in. zasady
finansowania wsparcia ze Êrodków
unijnych wprowadzajàc w obu
komponentach (mlecznym i owocowo-warzywnym) roczne limity dopłat w postaci „kopert” przydzielonych ka˝demu paƒstwu członkowskiemu. Rezygnuje si´ ponadto
z istniejàcego w programie „Owoce i warzywa w szkole” obowiàzku
współfinansowania programu z bud˝etów paƒstw członkowskich, pozostawiajàc to, jako element po˝àdany jednak nieobligatoryjny,
a tak˝e wprowadza si´ obowiàzek
realizacji w ramach komponentu
mlecznego programu dodatkowych
działaƒ, takich jak działania edukacyjne, promocja, monitoring
i kontrola. Ponadto proponuje si´,
aby na zasadzie priorytetu skoncentrowaç si´ w ramach programu
na dystrybucji Êwie˝ych owoców
i warzyw oraz mleka spo˝ywczego
Przyj´ta reforma, dzi´ki jednoliteBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

mu podejÊciu w oparciu o wspólne
ramy prawne i finansowe, ma pozwoliç paƒstwom członkowskim
zmaksymalizowaç efekty dystrybucji
w ramach stałego bud˝etu i zwi´kszyç efektywnoÊç zarzàdzania,

ko idàcym zmianom poddany zostanie komponent mleczny, z uwagi
na fakt, ˝e wi´kszoÊç zreformowanych przepisów zaczerpni´to z dotychczasowego programu „Owoce
i warzywa w szkole”.
Łàczny unijny bud˝et na realizacj´ nowego programu dla UE-28
wynosi w skali roku szkolnego 250
mln euro. Projekt decyzji Komisji
okreÊlajàcej ostateczny podział
na paƒstwa członkowskie został
przyj´ty na Komitecie do spraw
Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 9 marca 2017 r. W wyniku

Od roku szkolnego 2017/2018 programy „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” zostanà zastàpione jednym
wspólnym programem szkolnym

a w rezultacie zwi´kszyç efektywnoÊç kosztowà w porównaniu
do programów realizowanych odr´bnie. JednoczeÊnie wymusza
pewne działania dostosowawcze
tak˝e w tych paƒstwach, w których
mechanizmy „Mleko w szkole” oraz
„Owoce i warzywa w szkole” realizowane były dotychczas bardzo
efektywnie. Przy czym bardziej dale-

przyj´tych ustaleƒ Polska otrzyma
łàcznie na realizacj´ programu dla
szkół ok. 26 mln euro, w tym
na komponent owocowo-warzywny 14,98 mln euro, a na komponent mleczny 11,04 mln euro, zajmujàc czwarte miejsce w UE-28,
po Niemczech, Francji i Włoszech.
Dzi´ki staraniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ostatecznie
17
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otrzymana przez Polsk´ kwota
przewy˝sza dla roku szkolnego
2017/2018 o blisko 4,2 mln euro
kwot´ poczàtkowo alokowanà naszemu krajowi przez KE w rozporzàdzeniu Rady (UE) 2016/795 z 11
kwietnia 2016 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (UE) nr 1370/2013
okreÊlajàce Êrodki dotyczàce ustalania niektórych dopłat i refundacji
zwiàzanych ze wspólnà organizacjà
rynków produktów rolnych (Dz. Urz.
UE z 24.05.2016 L 135 str. 115).
W ramach rocznych kwot z bud˝etu UE paƒstwa członkowskie
mogà, oprócz finansowania dostaw produktów mlecznych oraz
owocowo-warzywnych do placówek oÊwiatowych, wykorzystaç
do 15% przyznanych im Êrodków finansowych na towarzyszàce działania edukacyjne, na przykład organizowanie degustacji, zakładanie
i prowadzenie ogródków przyszkolnych, organizowanie wizyt w gospodarstwach i podobnych działaƒ
słu˝àcych zainteresowaniu dzieci
rolnictwem. Ponadto, do 10%
otrzymanych Êrodków bud˝etowych, paƒstwa członkowskie mogà
przeznaczyç na sfinansowanie
kosztów powiàzanych, takich jak
materiały informacyjne i promocyjne oraz koszty monitorowania
i oceny skutecznoÊci realizowanego
programu dla szkół.
Wprowadzenie górnego limitu finansowania z bud˝etu UE dla poszczególnych paƒstw członkowskich, preferencje w zakresie dystrybuowanych do placówek oÊwiatowych produktów Êwie˝ych i naturalnych (bez dodatków smakowych,
cukru, substancji słodzàcych, soli
oraz tłuszczu, z utrzymanà jednak˝e
ograniczonà mo˝liwoÊcià włàczenia produktów mlecznych z załàcznika V rozporzàdzenia 1308/2013)
oraz obligatoryjna realizacja dodatkowych działaƒ edukacyjno -kontrolnych, wymusza dyskusj´
nad kierunkiem niezb´dnych
18

Polska otrzyma na realizacj´ nowego programu dla szkół ok. 26 mln euro w roku szkolnym 2017/2018

zmian, zwłaszcza w kontekÊcie poziomu dost´pnego dofinansowania
programu z bud˝etu krajowego.
W MRiRW ju˝ jesienià 2016 r.
rozpocz´ły si´ prace przygotowujàce do wdro˝enia nowego programu dla szkół, polegajàce m.in.
na opracowaniu niezb´dnych
zmian legislacyjnych w prawodawstwie krajowym. Majà one na celu
stworzenie w Polsce ram prawnych
do administrowania programem
dla szkół poczàwszy od roku szkolnego 2017/2018, w kontekÊcie
zmian wprowadzonych w przepisach UE, jak równie˝ w kontekÊcie
krajowych zmian instytucjonalnych
zwiàzanych z utworzeniem poczàwszy od dnia 1 wrzeÊnia 2017 r. jednej agencji płatniczej oraz powołaniem Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa i wygaszeniem ARR.
Projektowana ustawa dostosowuje
przepisy krajowe dotyczàce realizacji programów „Mleko w szkole”
oraz „Owoce i warzywa w szkole”
do nowych przepisów UE dotyczàcych programu dla szkół oraz okreÊla kompetencje i zadania poszczególnych organów zwiàzane z realizacjà nowego programu dla szkół.
Ponadto, w MRiRW prowadzone
sà równolegle prace nad opracowaniem obligatoryjnej, zgodnej
z wymogami UE, strategii wdro˝enia w Rzeczypospolitej Polskiej pomocy w formie dostarczania owoców i warzyw oraz mleka dla szkół,
towarzyszàcych działaƒ edukacyjnych oraz kosztów powiàzanych,
w latach szkolnych 2017/2018-

2022/2023. Zało˝enia do przedmiotowej strategii sà obecnie konsultowane w trybie roboczym
z przedstawicielami sektora owocowo-warzywnego i mleczarskiego,
jak równie˝ reprezentantami dotychczasowych dostawców tych
produktów do placówek oÊwiatowych. Ostateczna wersja strategii
musi zostaç przygotowana i przekazana do Komisji Europejskiej przez
paƒstwa członkowskie do 1 sierpnia 2017 r., okreÊlajàc m.in. takie
zagadnienia jak: zasi´g terytorialny
wdra˝ania programu, jego cele
i przewidywane rezultaty, łàczny bud˝et, grup´ docelowà, produkty
kwalifikujàce si´ do dystrybucji
w placówkach oÊwiatowych i zasady ich udost´pniania, towarzyszàce
działania edukacyjne oraz system
promowania i oceny programu.
Kilka najbli˝szych miesi´cy, które
pozostajà do rozpocz´cia roku
szkolnego 2017/2018, b´dzie stanowiło okres intensywnych prac realizowanych zarówno po stronie instytucji rzàdowych, jak równie˝
przedstawicieli producentów, dostawców oraz szkół, tak, aby odnotowywane dotychczas przez Polsk´
sukcesy w realizacji mechanizmów
„Mleko w szkole” oraz „Owoce
i warzywa w szkole”, mogły byç
z podobnymi efektami kontynuowane w ramach nowego programu dla szkół.
Departament Rynów Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: fotolia
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Grunt to dobry zawód
Mo˝na go zdobyç w jednej z 47 szkół prowadzonych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

M

inister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi we wszystkich województwach prowadzi łàcznie 47 zespołów szkół rolniczych,
które usytuowane sà w wi´kszoÊci
na terenach wiejskich. Cz´sto szkoły
sà poło˝one w atrakcyjnym otoczeniu malowniczych terenów, jak
w Rzemieniu, w województwie podkarpackim lub w Rudce w województwie podlaskim, czy Gołotczyênie
na Mazowszu, gdzie szkoły mieszczà
si´ w zabytkowych zespołach pałacowo-parkowych. Minister prowadzi
równie˝ szkoły, których siedzibami sà
du˝e miasta, np.: Bydgoszcz, Suwałki, Sandomierz lub Nowy Targ. Bez
wzgl´du na to, gdzie znajdujà si´
szkoły, uczniowie wskazujà przede
wszystkim na rodzinnà i przyjaznà atmosfer´ w nich panujàcà oraz doskonałe przygotowanie zawodowe.
Kształcenie w resortowych szkołach rolniczych odbywa si´ w zawodach obejmujàcych takie obszary
jak: produkcja rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo
spo˝ywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska,
usługi gastronomiczne, rybactwo
Êródlàdowe, in˝ynieria Êrodowiska
i melioracja, weterynaria. Oferta
kierunków nauczania w poszczególnych szkołach jest corocznie
dostosowana do potrzeb regionu
oraz predyspozycji i zainteresowaƒ
młodzie˝y. Baz´ dydaktycznà
do kształcenia praktycznego stanowià szkolne warsztaty i pracownie
dydaktyczne oraz szkolne gospodarstwa rolne, a tak˝e gospodarstwa rolników indywidualnych, zakłady przetwórcze, placówki gastronomiczno-hotelarskie.
BIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

Szkoły rolnicze prowadzone przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wi´kszoÊci dysponujà własnymi
gospodarstwami rolniczymi, zapewniajà korzystanie z nowoczesnego
parku maszynowego. Do dyspozycji
uczniów i nauczycieli pozostajà
kombajny zbo˝owe, dobrej klasy
ciàgniki (np.: John Deere, New Holland, Zetor Forterra), agregaty uprawowo-siewne i inne maszyny potrzebne w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Szkoły, w zale˝noÊci
od potrzeb, mogà pochwaliç si´

dzeƒ i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto, ZSCKR w Rzemieniu i ZSCKR w Janowie dysponujà
halami uprawowymi pozwalajàcymi
na wykonywanie çwiczeƒ z zakresu
kształcenia praktycznego niezale˝nie
od pory roku i panujàcej pogody,
a Szkoła w Zduƒskiej Dàbrowie mo˝e poszczyciç si´ oborà edukacyjnà
z robotem udojowym i systemem zarzàdzania stadem.
Uczniowie, poza wiedzà i umiej´tnoÊciami zwiàzanymi z kierunkiem
kształcenia, mogà zdobyç uprawnie-

Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi prowadzi 47 zespołów szkół rolniczych

najnowszymi i pokazowymi pracowniami do kształcenia zawodowego,
sà to, m. in., pracownie weterynaryjne (ZSCKR Nowy Targ, ZSCKR Nakło Âlàskie, ZSCKR Bydgoszcz), ˝ywieniowe (ZSCKR Brzostowo,
ZSCKR Rzemieƒ, ZSCKR Golàdkowo), architektury krajobrazu (ZSCKR
Bonin, ZSCKR Dobrocin) oraz urzà-

nia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Najcz´Êciej sà to ciàgniki, ale w niektórych zawodach
przewidziano równie˝ nauk´ jazdy
samochodem. Do tego celu szkoły
wyposa˝one sà w place manewrowe
i pojazdy słu˝àce do nauki jazdy.
Zach´tà dla młodzie˝y do podejmowania nauki w resortowych szko19
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łach rolniczych sà innowacje peda- wiskiem lokalnym (ZSCKR – Golàd- a w latach ubiegłych ZSCKR w Wigogiczne. Najciekawsze z nich to: kowo, Okszów). W ZSCKR w Byd- dzewie i Haƒczowej.
Mówiàc o sukcesach uczniów
Enoturystyka – turystyka winiarska goszczy, Powierciu i Potoczku popuoraz Uprawa i wykorzystywanie ro- larnoÊcià cieszà si´ zespoły wokal- szkół rolniczych, nie mo˝na pomiÊlin zielarskich (ZSCKR Bystra), no-instrumentalne, wykonujàce mu- nàç ich dokonaƒ w dyscyplinach
sportu, mi´dzy innymi w piłce no˝Organizacja gospodarstw ekologicz- zyk´ popularnà.
Uczniowie szkół prowadzonych nej, co dotyczy tak˝e dziewczàt
nych (ZSCKR Haƒczowa), Florystyka
i dekorowanie wn´trz (ZSCKR Soko- przez Ministra Rolnictwa odnoszà (ZSCKR Bogdaƒczowice), badminłów Podlaski), Programowanie syste- sukcesy w wielu konkursach, olim- tonie (ZSCKR Głubczyce), tenisie
mów agrotronicznych rolnictwa piadach wiedzy i umiej´tnoÊci oraz stołowym (ZSCKR Jabłoƒ), podnoprecyzyjnego (ZSCKR Siennica Ró- w turniejach sportowych. Najwi´k- szeniu ci´˝arów (ZSCKR Dobryszyce)
˝ana). W kilku szkołach otwarto kla- szà popularnoÊcià cieszà si´: Olim- i zapasach (ZSCKR Karolewo). Swosy mundurowe, w których realizowa- piada Wiedzy i Umiej´tnoÊci Rolni- je osiàgni´cia uczniowie zawdzi´ny jest program Bezpieczeƒstwo czych, Ogólnopolski Konkurs Wie- czajà ci´˝kiej pracy pod fachowà
po˝arowe i cywilne ludnoÊci dzy o Ergonomii i Bezpieczeƒstwie opiekà nauczycieli wychowania fi(ZSCKR – Mieczysławów, Sejny, So- Pracy w Rolnictwie, Olimpiada Wie- zycznego oraz, w wielu przypaddzy o ˚ywnoÊci, Wojewódzka Olim- kach, bardzo dobrej bazie sportokołów Podlaski).
W szkołach młodzie˝ ma mo˝li- piada Wiedzy o Ekologii i Ochronie wej, którà dysponujà szkoły resortowe. W tym miejscu nawoÊç zgł´biania wiedzy
le˝y wspomnieç o nozawodowej i umiej´twoczesnych obiektach
noÊci, jak równie˝ rozsportowych w Bydgoszwijania swoich pasji.
czy, Janowie, Potoczku,
W ZSCKR w Sokołowie
Mieszkowicach, SokoPodlaskim prowadzone
łowie Podlaskim, Nosà zaj´cia pn. Teatr?
wosielcach i nowo poMoja pasja… Koło fowstajàcej w Kowalu.
tograficzne
działa
Szkoły prowadzone
w ZSCKR w Bogdaƒprzez Ministra Rolnicczowicach, nauka jaztwa korzystajà ze Êroddy konnej odbywa si´
ków unijnych pozyskiw ZSCKR w Bobowicwanych z ró˝nych proku, w Mokrzeszowie
gramów, m.in., Regiooraz
Potoczku.
Nowoczesna obora wyposa˝ona w system kamer, z których obraz transmitowany jest do szkolnej sali.
W ZSCKR w Ró˝aƒcu Dzi´ki temu uczniowie ZSCKR w Zduƒskiej Dàbrowie mogà na bie˝àco obserwowaç naturalne nalnych Programów
Operacyjnych, Proorganizuje si´ warsztaty zachowania krów
gramu Operacyjnegoy
kulinarne dla rodziców
i uczniów pn. Mamy gotujà z córka- Ârodowiska, Olimpiada Wiedzy Infrastruktura i Ârodowisko 2014mi. W ramach warsztatów pod kie- o Odnawialnych èródłach Energii. 2020, Programu Operacyjnego
Edukacja,
Rozwój,
runkiem Mistrza Kuchni odbywajà Nierzadko laureaci konkursów uzy- Wiedza,
si´ cykliczne zaj´cia pn. Kuchnia skujà indeksy szkół wy˝szych. Ka˝de- ERASMUS+. Dzi´ki tym programom
go roku Fundacja Edukacyjna Per- młodzie˝ uczestniczy w wizytach stuazjatycka i kuchnia włoska.
Młodzie˝, podczas licznych imprez spektywy ogłasza ranking najlep- dyjnych i odbywa sta˝e za granicà,
lokalnych, regionalnych i resorto- szych liceów i techników w Polsce. cz´sto w atrakcyjnych turystycznie
wych prezentuje swoje zdolnoÊci ar- W 19. edycji rankingu ZSCKR miejscach, co pozwala na poszerzatystyczne, szczególnie muzyczne, ak- w Zduƒskiej Dàbrowie zajàł 19. nie horyzontów i doskonalenie
torskie i recytatorskie, a tak˝e umie- miejsce wÊród szkół technicznych umiej´tnoÊci j´zykowych. Poza Wielj´tnoÊci kulinarne. W szkołach dzia- w kraju, 2. w województwie łódzkim kà Brytanià i Niemcami, uczniowie
łajà zespoły pieÊni i taƒca, promujà- i 1. w powiecie łowickim, tym sa- wyje˝d˝ajà do Grecji, Portugalii, Irce folklor, co sprzyja rozwojowi mym szkoła otrzymała miano Złotej landii, Włoch, Hiszpanii, Francji,
umiej´tnoÊci
interpersonalnych Szkoły 2017. Dobrà sławà w tym a nawet Szwajcarii oraz na Słowauczniów, integracji społecznoÊci rankingu cieszà si´ inne szkoły Mini- cj´, W´gry i Cypr. Projekty unijne
szkolnej oraz współpracy ze Êrodo- stra, np. ZSCKR w Studzieƒcu, pozwalajà uczniom na zdobywanie
20
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dodatkowych umiej´tnoÊci na kur- wiedz´ i umiej´tnoÊci praktyczne
sach organizowanych w szkołach, z zakresu prowadzenia pasieki metom. in.:, kurs menagera gastronomii, dami tradycyjnymi i ekologicznymi
carvingu (dekoracje z warzyw), bar- oraz prowadzenia sprzeda˝y produkmana, baristy, kelnera, obsługi kas tów rolniczych i pszczelarskich.
fiskalnych, a tak˝e inseminacji bydła
Dla uczniów uczàcych si´ poi trzody chlewnej oraz kombajnisty.
za miejscem stałego zamieszkania
W struktury istniejàcych zespołów szkół zostały włàczone centra
kształcenia ustawicznego, które organizujà
kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiej´tnoÊci
zawodowych,
a tak˝e inne formy pozaszkolne umo˝liwiajàce uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiej´tnoÊci oraz kwalifikacji
zawodowych przez oso- Boisko wraz z bie˝nià w ZSCKR w Sokołowie Podlaskim
by dorosłe. Słuchacze
kwalifikacyjnych kursów zawodo- wiele szkół resortowych oferuje zawych uzyskujà uprawnienia w opar- kwaterowanie w internacie. Najcz´ciu o szkolne gospodarstwa i warsz- Êciej sà to wyremontowane, dobrze
taty. Poza standardowymi kursami wyposa˝one obiekty, tak jak na przyw zakresie rolnictwa (kwalifikacje: kład w ZSCKR w Studzieƒcu, MieszR. 3, R. 16, M. 1, M. 2, M. 43), któ- kowicach, Karolewie.
re prowadzone sà w wi´kszoÊci szkół
Finansowanie resortowych szkół
resortowych, w ZSCKR w Bogdaƒ- rolniczych odbywa si´ w oparciu
czowicach i w Kowalu uruchomiono o przepisy ustawy o finansach pukurs R. 4. Prowadzenie produkcji blicznych. W ramach posiadanych
pszczelarskiej. Kursanci nabywajà Êrodków bud˝etowych mo˝liwa jest

systematyczna budowa, rozbudowa
i przebudowa obiektów szkolnych,
infrastruktury technicznej i sanitarnej. W budynkach szkolnych prowadzone sà prace termomodernizacyjne, polegajàce na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie okien, ociepleniu Êcian i wymianie
dachów na budynkach,
jak równie˝ wyremontowane zostały ciàgi
komunikacyjne i chodniki. Ponadto, przebudowane i rozbudowane sà pracownie dydaktyczne, sale gimnastyczne, budynki gospodarcze oraz place
manewrowe do nauki
jazdy. W ramach posiadanych Êrodków finansowych szkoły dokonujà równie˝
zakupów wyposa˝enia obiektów
i pracowni dydaktycznych, tj. ciàgników, kombajnów i samochodów
do nauki jazdy, wyposa˝enia pracowni gastronomicznych, architektury krajobrazu i innych.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Ergonomia i bezpieczeƒstwo
pracy w rolnictwie
IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy

W

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, na Wydziale In˝ynierii Produkcji 20 kwietnia br. odbył si´ finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeƒstwie Pracy w RolBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

nictwie. Na laureatów czekało pi´ç
indeksów tej znakomitej uczelni.
Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela
oraz rektora SGGW Wiesława Bielawskiego. Jego organizatorami,

tak jak w poprzednich latach byli:
Wydział In˝ynierii Produkcji Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, redakcja dwumiesi´cznika „Bez
Pługa”, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
21
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Celem Konkursu jest m. in. popularyzowanie wÊród młodzie˝y
szkół rolniczych znajomoÊci zagro˝eƒ i zasad bezpiecznej pracy
w rolnictwie oraz szerzenie idei
bezpiecznej pracy wÊród młodych
rolników. Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisy
i dobre praktyki z zakresu bezpieczeƒstwa pracy w rolnictwie
i ochrony Êrodowiska.

niach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa w rolnictwie.
Stwierdził, ˝e dzi´ki takim działaniom liczba wypadków w gospodarstwach rolnych spadła z 28 tys.
w 2004 r. do 13.662 w 2016 r.
a wskaênik wypadkowoÊci w rolnictwie indywidualnym na 1000 ubezpieczonych od 1993 r. spadł z 24,6
do 10,1 w 2016 r.
Organizatorzy nadali Konkursowi
ogólnokrajowy charakter i włàczyli
do rywalizacji niemal˝e wszystkie

Wiceminister Rafał Romanowski z laureatami IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Ergonomia i bezpieczeƒstwo pracy
w rolnictwie”

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski podsumowujàc Konkurs pogratulował sukcesu finalistom, nauczycielom oraz organizatorom.
Laureatom Konkursu wr´czył nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz dyplomy okolicznoÊciowe.
– Tego typu inicjatywy i działania
prewencyjne majà bardzo du˝y
wpływ na popraw´ bezpieczeƒstwa
pracy w gospodarstwach rolnych – podkreÊlił wiceminister Romanowski i dostrzegajàc pozytywny
wpływ konkursu na rozwój wiedzy
wÊród młodzie˝y zapowiedział organizacj´ kolejnych jego edycji
Podsekretarz stanu podkreÊlił du˝à rol´ KRUS i całego resortu rolnictwa w prowadzonych działa22

szkoły ponadgimnazjalne, kształcàce w kierunkach rolniczych i leÊnych z terenu całej Polski, w tym
równie˝ szkoły i placówki rolnicze,
dla których organem prowadzàcym
jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
W tegorocznej IX edycji w szkolnych eliminacjach (pierwszy etap
konkursu) wzi´ło udział 2863
uczniów z 115 szkół ponadgimnazjalnych, które zgodnie z regulaminem spełniały warunki zgłoszenia
i uczestnictwa. Do etapu centralnego konkursu zgłoszono 114
uczniów szkół rolniczych z terenu
całej Polski. Łàcznie w oÊmiu
edycjach konkursu wzi´ło udział
około 29 tysi´cy uczniów szkół rol-

niczych i leÊnych. Z tego około 1260 osób przystàpiło do finału
konkursów.
W tym roku do finału przystàpiło 91 uczniów. FinaliÊci musieli wykazaç si´ wyjàtkowà wiedzà, gdy˝
poziom zadaƒ wykraczał daleko
poza ramy szkolnych programów
nauczania.
Tak wysoka frekwencja młodzie˝y
szkolnej w konkursie promujàcym
bezpiecznà prac´ w rolnictwie
oraz liczba zgłoszeƒ do etapu centralnego, to kolejny sukces dla
organizatorów.
Po dokonaniu oceny testów,
na podstawie zdobytej liczby punktów Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów.
Laureatami tegorocznej IX Edycji
Konkursu Wiedzy o Ergonomii
i Bezpieczeƒstwie Pracy w Rolnictwie zostali:
1 I miejsce – Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w LeÊnej Podlaskiej,
szkoły prowadzonej przez resort rolnictwa.
1 II miejsce – Kamil Antosiak z Zespołu Szkół im. Tadeusza KoÊciuszki w Krasnosielcu.
1 III miejsce – Andrzej Bugała
z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu, szkoły
prowadzonej przez resort rolnictwa.
1 IV miejsce – Krystian Kordawski
z Zespołu Szkół Kształcenia Ârodowiska i Agrobiznesu w Gi˝ycku.
1 V miejsce – Marcin Szymczak
z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piàtku.
Laureaci otrzymali indeksy z ràk
prorektora SGGW ds. nauki prof.
dr hab. Kazimierza Binka i dziekana Wydziału In˝ynierii Produkcji dr
in˝. Tomasza Nurka.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Sukcesy kampanii
„Odpoczywaj na wsi”

W

arszawa, Poznaƒ, Wrocław, Łódê, Gdaƒsk,
Opole oraz Szczecin….
To miasta, w których Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi
promocj´ turystycznej oferty polskiej wsi pod hasłem „Odpoczywaj
na wsi”.
Dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wa˝ne jest kreowanie pozytywnego wizerunku obszarów
wiejskich, jako turystycznego rynku
oferujàcego zró˝nicowane i całoroczne atrakcje.
W ramach projektu „Odpoczywaj
na wsi” turyÊci zapraszani sà na stoisko, na którym mogà poczuç przyjaznà atmosfer´, jaka towarzyszy

wczasowiczom podczas pobytu
na wsi. Ekspozycja resortu w idealny
sposób nawiàzuje do dziedzictwa
kulturowego i kulinarnego polskiej
wsi oraz trudu pracy rolnika, a tak˝e gospodarki ˝ywnoÊciowej.
Na stoisku prezentowana jest szeroka oferta gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych,
a tak˝e innych form wypoczynku
na obszarach wiejskich.
Inauguracja projektu odbyła si´
na Mi´dzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw, zorganizowanych w Warszawie w dniach
od 24 do 26 listopada 2016 r. Podczas jednego z najwa˝niejszych turystycznych wydarzeƒ w Polsce, eks-

pozycja resortu otrzymała wyró˝nienie specjalne od Dziennikarzy i MT
Targi Polska na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe „Homo Turisticus”.
Z kolei podczas najwi´kszej imprezy bran˝y turystycznej – Targów
Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON w Poznaniu, które
odbyły si´ w dniach od 17 do 19
lutego 2017 r., spójnoÊç aran˝acji
stoiska z tematykà i działaniami
promocyjnymi została dostrze˝ona przez kapituł´ konkursu Acanthus Aureus, która nagrodziła stoisko Złotym Akantem. Odwiedzajàca zaÊ targi publicznoÊç dostrzegła
jego walory, co potwierdziło du˝e

Stoisko „Odpoczywaj na wsi” zostało docenione w konkursie na najlepsze stoisko na Mi´dzynarodowych Targach Turystycznych TT Wrocław (luty 2017 r.), zaÊ podczas Festiwalu
Turystyki i Czasu Wolnego „Free Time” w Gdaƒsku (kwiecieƒ 2017 r.) otrzymało nagrod´ za najlepszà kampani´ promocyjnà prezentowanà przez wystawców
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Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW oraz Dawid Lasek, podsekretarz stanu w MSiT odwiedzajàcy stoiska
wystawców na polskim stoisku narodowym w czasie Mi´dzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie (marzec 2017 r.)

zainteresowanie zwiedzajàcych tà
ekspozycjà. Na stoisku udało si´
stworzyç odczuwalnà przez wszystkich atmosfer´ pasji i wielu pozytywnych emocji.
Natomiast podczas Mi´dzynarodowych Targów Turystycznych TT
Wrocław, które odbyły si´ w dniach
od 24 do 26 lutego 2017 r., stoisko
„Odpoczywaj na wsi” zostało docenione w konkursie na najlepsze stoisko głosami wystawców.
W Łodzi otrzymało wyró˝nienie
za najbardziej folkowe stoisko podczas Targów Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR, które odbyły
si´ w dniach 17-19 marca 2017 r.
Podczas Festiwalu Turystyki i Czasu Wolnego FREE TIME w Gdaƒsku, który odbył si´ w dniach 1-2
kwietnia 2017 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymało
bardzo cennà nagrod´ w konkursie
MERCURIUS GEDANENSIS za najlepszà kampani´ promocyjnà prezentowanà przez wystawców.
Integralnym elementem projektu
„Odpoczywaj na wsi” jest wymiana
doÊwiadczeƒ pomi´dzy wszystkimi
uczestnikami działaƒ, ukierunkowanych na rozwój regionu i kraju,
wykorzystujàc potencjał naturalny
i kulturowy obszarów wiejskich
w rozwoju i promocji produktów turystycznych. Idei tej sprzyja cykl 8 seminariów pod nazwà: Integracja
24

ju Wsi. Promocja oferty turystyki
wiejskiej w Berlinie została zorganizowana przy współpracy z Polskà
Organizacjà Turystycznà oraz przedstawicielami: Małopolskiej wsi
pachnàcej ziołami i dla dzieci, Ziołowego Zakàtka oraz Dworku Tradycja, a tak˝e twórcy ludowego pana Mariana Mółki.
Kolejnà okazjà do poznania turystycznej oferty polskiej wsi były odbywajàce si´ w dniach 21-23
kwietnia br. w Warszawie Targi Turystyki i Wypoczynku LATO. Kolejne,
oczekiwane imprezy targowe to:
1 Piknik nad Odrà. Targi Turystyczne Market Tour, Szczecin, 13-14
maja 2017 r.
1 Mi´dzynarodowe Targi Turystyki
W Stron´ Słoƒca, Opole, 26-28
maja 2017 r.

Êrodowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami bran˝y
turystycznej. Ich celem jest tworzenie
permanentnego, dobrego klimatu
i stymulowanie współpracy mi´dzyin sty tu cjo nal nej,
aby wyeliminowaç
pogł´bianie si´ regionalnej fragmentaryzacji tego segmentu rynku turystycznego. Obsług´ merytorycznà
stoiska oraz seminariów zapewnia
Polska Federacja
Turystyki Wiejskiej
„G o s p o d a r s t w a
GoÊcinne”.
W ramach projektu przeprowadzone zostały równie˝ działania in- Podczas berliƒskich targów ofert´ turystyki wiejskiej promował tak˝e twórca ludowy
for ma cyj no -pro - Marian Mółka
mocyjne skierowane do turystów zagranicznych. 1 Mi´dzynarodowe Targi TuryW dniach od 8 do 12 marca br. styczne TT WARSAW, Warszaw Berlinie odbyła si´ Mi´dzynarodo- wa, 23-25 listopada 2017 r.
wa Giełda Turystyczna ITB, w której
Zapraszamy wszystkich do oduczestniczył podsekretarz stanu Ra- wiedzenia stoiska „Odpoczywaj
fał Romanowski. W tegorocznej edy- na wsi”.
cji targów udział wzi´ło ponad 10
tys. wystawców. WÊród nich na polDepartament Spraw Społecznych
skim stoisku narodowym, poÊród 46
i OÊwiaty Rolniczej
podmiotów, po raz pierwszy obecne
[ 22 623 15 75
było Ministerstwo Rolnictwa i RozwoZdj´cia: archiwum MRiRW
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Rozmowy z Irlandià
i Wielkà Brytanià
Współpraca w kontekÊcie Brexit
Rozpocz´cie procedury wystàpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
stało si´ faktem, dlatego te˝ strona polska podj´ła rozmowy z Irlandià
i Wielkà Brytanià dotyczàce dalszej współpracy z tymi krajami w obszarze rolnictwa i gospodarki ˝ywnoÊciowej.

W

trakcie wizyty sekretarza stanu Jacka Boguc- Unii Europejskiej i dotychczasowych osiàgni´ç Wspólkiego w Wielkiej Brytanii (21 marca 2017 r.) nej Polityki Rolnej, dlatego te˝ wszystkie kraje członmiało miejsce spotkanie z Georgem Eustice, kowskie UE powinny dà˝yç do korzystnych (dla Brytyjsekretarzem stanu Ministerstwa Rolnictwa, ˚ywnoÊci czyków i całej Unii Europejskiej) wyników negocjacji
i Obszarów Wiejskich Zjednoczonego Królestwa. Rozmo- o wyjÊciu Wielkiej Brytanii z UE. Strony zadeklarowały
wa dotyczyła potencjalnego wpływu wyjÊcia Wielkiej Bry- dalszy rozwój dobrej polsko-irlandzkiej współpracy
tanii z Unii Europejskiej na przyszłà współprac´ polsko-brytyjskà
w dziedzinie rolnictwa, w szczególnoÊci w odniesieniu do wymiany handlowej artykułami rolno-spo˝ywczymi, która utrzymuje
tendencj´ wzrostowà. Sama perspektywa Brexitu budzi uzasadnione obawy polskich przedsi´biorców i rolników, gdy˝ wszyscy
mogà na nim du˝o straciç, nale˝y
mieç jednak nadziej´, ˝e proces
Brexitu zostanie przeprowadzony
sprawnie i w sposób pragmatyczny, tak aby przyszłe regulacje handlowe nie odbiegały od obecnych. Wiceminister Eustice zapewnił, ˝e Wielkiej Brytanii zale˝y
na utrzymaniu partnerstwa z Polskà i kwestie te powinny byç Rozmowy przedstawicieli resortu rolnictwa podczas wizyt w Wielkiej Brytanii i Irlandii dotyczyły wpływu Brexitu na przyszłà
przedmiotem przyszłych rozmów, współprac´ polsko-brytyjskà w dziedzinie rolnictwa
tak˝e w kontekÊcie negocjacji
z Komisjà Europejskà dotyczàcych warunków wyjÊcia w dziedzinie rolnictwa oraz wyraziły gotowoÊç do akWielkiej Brytanii z UE.
tywnej współpracy na forum UE na rzecz nowego
Podczas spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z Mi- kształtu WPR, tak aby postulaty Polski i Irlandii co
chaelem Creedem, Ministrem Rolnictwa, ˚ywnoÊci do przyszłoÊci Wspólnej Polityki Rolnej zostały zrealizoi ˚eglugi Morskiej Irlandii (29 marca 2017 r.) strony wane w jak najpełniejszym wymiarze.
potwierdziły, i˝ szanujà suwerennà decyzj´ obywateli
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
Wielkiej Brytanii o wystàpieniu z Unii Europejskiej. Zda[ 22 623 24 71
niem Ministrów Brexit nie mo˝e oznaczaç osłabienia
Zdj´cie: fotolia
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Rozwój współpracy
z krajami trzecimi
Intensyfikacja współpracy z krajami afrykaƒskimi, List intencyjny w sprawie
polsko-bangladeskiej współpracy w dziedzinie ˝ywnoÊci oraz współpraca
w dziedzinie rolnictwa w formacie 16+1, to główne obszary działaƒ w dziedzinie współpracy z krajami trzecimi podj´te przez MRiRW w ostatnim czasie.

P

olsko -afrykaƒska współpraca gospodarcza,
w tym w dziedzinie rolnictwa od kilku lat rozwija
si´ dynamicznie. Obserwujemy rosnàce zainteresowanie zacieÊnianiem współpracy zarówno na poziomie administracji rzàdowej, jak równie˝ biznesu.
Od kilku lat mamy do czynienia z intensyfikacjà kontaktów dwustronnych na szczeblu ministrów rolnictwa
i szefów inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo
˝ywnoÊci. Polskie firmy w coraz wi´kszym stopniu sà zainteresowane rozwijaniem wspólnych projektów z partnerami afrykaƒskimi.
16 marca 2017 r. minister Krzysztof Jurgiel odbył
dwa spotkania bilateralne: z Ministrem Przemysłu
i Handlu Arabskiej Republiki Egiptu Tarekiem Kabila

jak najszybciej finalizowaç procedury umo˝liwiajàce
dost´p polskich produktów rolno-spo˝ywczych do rynków algierskiego i egipskiego. Ministrowie rozmawiali
tak˝e o działaniach promocyjnych prowadzonych przez
stron´ polskà na obu rynkach oraz projektach modernizacji rolnictwa algierskiego i egipskiego.
Istotnym dla współpracy z krajami afrykaƒskimi było spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z Ministrem
Spraw Zagranicznych Federacyjnej Republiki Nigerii
Geoffreyem Onyeamà (27 marca 2017 r.). Rozmowy
poÊwi´cone były przede wszystkim kwestiom dalszego
rozwoju współpracy gospodarczej, w szczególnoÊci
w obszarze rolnictwa. Ministrowie omówili mo˝liwoÊci
rozwoju wymiany handlowej i wykorzystania polskich

Spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z egipskim ministrem Tarekiem Kabila

Minister Krzysztof Jurgiel i nigeryjski minister Geoffrey Onyeama

oraz z Ministrem Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa
Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdesselam Chelghoum. Spotkania poÊwi´cone były głównie
kwestiom współpracy gospodarczej, w tym pogł´bieniu
wymiany handlowej artykułami rolno-spo˝ywczymi oraz
współpracy słu˝b weterynaryjnych i fitosanitarnych, aby

doÊwiadczeƒ dotyczàcych transformacji i modernizacji sektora rolno-spo˝ywczego. Polski Minister zadeklarował gotowoÊç do pogł´biania współpracy w tej
dziedzinie.
10 kwietnia 2017 r. minister Krzysztof Jurgiel spotkał
si´ z Qamrulem Islamem, Ministrem ds. ˚ywnoÊci Lu-
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dowej Republiki Bangladeszu. Spotkanie było poÊwi´cone przede wszystkim kwestiom rozwoju współpracy
gospodarczej pomi´dzy oboma krajami, w szczególnoÊci w zakresie handlu produktami rolno-spo˝ywczymi.
Ministrowie omówili funkcjonowanie rynków rolnych,
poÊwi´cajàc szczególnà uwag´ rynkowi pszenicy w Pol-

na rzecz wypracowania Memorandum o Porozumieniu
mi´dzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem ds. ˚ywnoÊci Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie nabywania pewnych rodzajów produktów
rolnych (umo˝liwiajàcego eksport polskich produktów
rolno-spo˝ywczych na rynek Bangladeszu). Negocjo-

Rozmowy polsko-algierskie

Rozmowy polsko-bangladeskie

sce i ry˝u w Bangladeszu. Minister Jurgiel podkreÊlał
wysokà jakoÊç i konkurencyjne ceny polskiego zbo˝a
(w tym pszenicy), jak równie˝ bardzo dobre wyniki osiàgane w zakresie eksportu produktów tego segmentu
produkcji rolniczej.
Podczas spotkania ministrowie podpisali List intencyjny w sprawie polsko-bangladeskiej współpracy w dziedzinie ˝ywnoÊci. List b´dzie podstawà do dalszych prac

wane Memorandum ma zapewniç instytucjonalne ramy
dla zawierania konkretnych umów przez polskich
przedsi´biorców sektora rolnego zainteresowanych wymianà handlowà z partnerami bangladeskimi.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Wspólna Polityka Rolna
– przeszłoÊç i teraêniejszoÊç
60. rocznica Traktatów Rzymskich była okazjà do podsumowania 60 lat
funkcjonowania wspólnej polityki rolnej i rozmów o jej przyszłoÊci.

N

a zaproszenie Maurizio Martina – Ministra Polityki Rolnej, ˚ywnoÊciowej i LeÊnej Włoch minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w konferencji „SzeÊçdziesiàt lat Europy, szeÊçdziesiàt lat Wspólnej
Polityki Rolnej. Europejskie rolnictwo – od korzeni
do przyszłoÊci” (8 kwietnia 2017 r. w Weronie). Obok
ministra Jurgiela w konferencji uczestniczyli m.in. Roderick Galdes – Minister Rolnictwa, Rybołówstwa i Praw
Zwierzàt Malty (przewodniczàcy Rady AGRIFISH), Phil
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Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W swoim wystàpieniu polski Minister wskazał na znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla zapewnienia nie tylko spójnoÊci gospodarczej i społecznej, ale tak˝e spójnoÊci politycznej w UE. PodkreÊlił istotnà rol´ tej polityki dla niwelowania przepaÊci rozwojowej w rolnictwie
mi´dzy poszczególnymi regionami Europy. Powołujàc
si´ na traktatowe cele WPR tj. zapewnienie sprawnego
funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych
27
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Omnibus był tak˝e głównym punktem
porzàdku obrad kwietniowego posiedzenia AGRIFISH. Minister
Jurgiel wyraził poparcie dla
wi´kszoÊci
propozycji
kompromisowych prezydencji,
dotyczàcych
projektu rozporzàdzenia b´dàcego cz´Êcià
przeglàdu wieloletnich
ram finansowych i zawierajàcego zmiany
m.in. do czterech podstawowych aktów regulujàcych funkcjonowanie
Wspólnej Polityki Rolnej.
Polski minister zgłosił jednak˝e zastrze˝enia, co do trzech
istotnych dla nas kwestii.
Pierwsza zmiana, jakiej oczekuje Polska,
to wprowadzenie mo˝liwoÊci utrzymania odsetka koperty krajowej przeznaczanego na płatnoÊci zwiàzane
powy˝ej poziomu 13%, nawet, je˝eli na roÊliny wysokobiałkowe paƒstwo członkowskie przeznaczy mniej
ni˝ 2% koperty. Druga modyfikacja, której uwzgl´dnienia domagał si´ minister Jurgiel to uregulowanie mo˝liwoÊci redukcji powierzchni lub liczby zwierzàt w ramach płatnoÊci zwiàzanych
w przypadku przekroczenia limitów wielkoÊci produkcji.
Kolejnym polskim priorytetem
sà zmiany w zakresie cappingu (redukcji płatnoÊci podstawowej). Dla Polski wa˝ne
jest umo˝liwienie gospodarstwom odliczenia kosztów
pracy, aby wesprzeç utrzymanie i tworzenie miejsc pracy
na wsi. WejÊcie w ˝ycie omawianych zmian planowane
jest na 1 stycznia 2018 r.
Podczas posiedzenia omóMinister Krzysztof Jurgiel podczas posiedzenia unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
wiono tak˝e propozycje grupy paƒstw członkowskich
strowie rozmawiali tak˝e o sytuacji na rynkach rolnych, zwiàzane z uproszczeniem WPR i raport KE dotyczàcy
w szczególnoÊci na rynku cukru i tytoniu, oraz na temat realizacji przepisów w zakresie obszarów proekologiczłaƒcucha ˝ywnoÊciowego i nieuczciwych praktyk han- nych (zazielenienie). Komisja przedstawiła tak˝e infordlowych. Po wspólnym przeanalizowaniu bie˝àcych macje dotyczàce skandalu korupcyjnego w przemyÊle
i planowanych tematów na forum Rady UE ds. Rolnic- mi´snym w Brazylii.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
twa i Rybołówstwa, ministrowie wyrazili wol´ zintensyfikowania współpracy polsko-włoskiej na poziomie mini[22 623 24 71
sterialnym i eksperckim.
Zdj´cie: fotolia

w UE, Minister zaznaczył, ˝e jednolity rynek wymaga przede wszystkim zapewnienia równych warunków
konkurencji dla wszystkich
rolników bez wzgl´du
na kraj, w którym prowadzà swojà działalnoÊç.
Zaapelował równie˝
o odejÊcie od historycznych kryteriów dystrybucji wsparcia bezpoÊredniego i jak najszybsze zakoƒczenie
procesu wyrównywania
stawek płatnoÊci mi´dzy
paƒstwami członkowskimi.
Konferencji towarzyszyło
spotkanie ministra Krzysztofa Jurgiela z ministrem Maurizio Martina.
Było to pierwsze spotkanie ministrów rolnictwa obu krajów od 2012 r., odbywajàce si´ w istotnym
okresie dla europejskiego sektora rolnego – w trakcie
trwajàcych konsultacji publicznych na temat Wspólnej
Polityki Rolnej i po decyzji Wielkiej Brytanii o wystàpieniu z Unii Europejskiej. Oprócz Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, kwestii jej uproszczenia (omnibus),
wpływu Brexitu na WPR oraz polityk´ handlowà, Mini-
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Nabór wniosków od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r.

O

ddziały regionalne ARiMR
przyjmujà wnioski o wsparcie od młodych rolników
chcàcych samodzielnie rozpoczàç
gospodarowanie. Wnioski mo˝na składaç osobiÊcie, przez upowa˝nionà osob´ lub wysłaç rejestrowanà przesyłkà pocztowà
nadanà w placówce Poczty Polskiej.
Pomoc w wysokoÊci 100 tys. zł. jest
udzielana z bud˝etu PROW 20142020.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni u˝ytków rolnych w gospodarstwie. Musi byç ona co najmniej
równa Êredniej krajowej, a w województwach, w których Êrednia powierzchni gospodarstw jest ni˝sza
ni˝ krajowa, gospodarstwo musi
mieç wielkoÊç Êredniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie mo˝e byç wi´ksza
ni˝ 300 hektarów. OkreÊlony został
równie˝ wymóg, ˝e przynajmniej 70% minimalnej wielkoÊci
stanowi przedmiot własnoÊci beneficjenta, u˝ytkowania wieczystego
lub dzier˝awy z zasobu własnoÊci
rolnej Skarbu Paƒstwa lub jednostki
samorzàdu terytorialnego.

W pierwszej kolejnoÊci pomoc
przysługuje wnioskodawcom, którzy
uzyskali najwi´kszà liczb´ punktów,
przy czym pomoc jest przyznawana,
je˝eli wnioskodawca uzyskał co
najmniej 12 punktów.
Beneficjent zobowiàzany b´dzie
m.in. do prowadzenia uproszczonej
rachunkowoÊci w gospodarstwie,
a w wyniku realizacji biznesplanu
wartoÊç ekonomiczna gospodarstwa wzroÊnie co najmniej o 10%.

Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Jak b´dzie wypłacana premia?
O premi´ na samodzielnie rozpoPremia w wysokoÊci 100 tys. zł b´cz´cie gospodarowania mo˝e ubiedzie wypłacana w dwóch ratach:
1 I – w wysokoÊci 80% – po spełgaç si´ osoba, która m.in. ma nie
nieniu przez beneficjenta, w termiwi´cej ni˝ 40 lat i posiada odponie 9 miesi´cy od dnia
wiednie kwalifikacje zador´czenia
decyzji
wodowe. Je˝eli ich nie
o przyznaniu pomocy,
ma, musi uzupełniç je
warunków z zastrze˝ew ciàgu 36 miesi´cy
niem których została
od dnia dor´czenia dewydana ww. decyzja;
cyzji o przyznaniu pomo1 II – w wysokocy. Musi te˝ posiadaç
gospodarstwo
rolne
Êci 20% – po realizacji
o powierzchni co najbiznesplanu.
mniej 1 ha i rozpoczàç
Zgodnie z przepisami
jego urzàdzanie nie
rolnik musi przeznaczyç
wczeÊniej ni˝ 18 miesi´całà kwot´ 100 tys. zł
cy przed dniem zło˝enia
premii na inwestycje downiosku o przyznanie
tyczàce działalnoÊci rolpomocy.
Jednym z warunków przyznania premii dla młodych rolników jest utworzenie gospodarstwa niczej lub przygotowania do sprzeda˝y proo wielkoÊci ekonomicznej nie mniejszej ni˝ 13 tys. euro i nie wi´kszej ni˝ 150 tys. euro
Jakie sà warunki otrzymania
duktów rolnych wytwapomocy?
Pomoc nie mo˝e zostaç przezna- rzanych w swoim gospodarstwie.
Jednym z warunków przyzna- czona na: chów drobiu (z wyjàt- Wa˝ne jest, ˝e co najmniej 70% tej
nia 100 tys. zł. premii jest utworze- kiem produkcji ekologicznej), pro- kwoty musi zostaç przeznaczone
nie gospodarstwa rolnego o wiel- wadzenie plantacji roÊlin wielolet- na inwestycje w Êrodki trwałe.
koÊci ekonomicznej (SO) nie mniej- nich na cele energetyczne, prowaBiuro Prasowe
szej ni˝ 13 tys. euro i nie wi´kszej dzenie niektórych działów specjal[ 22 318 40 90
ni˝ 150 tys. euro.
nych produkcji rolnej.
Zdj´cie: fotolia
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dla młodych rolników
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Z pierwszej r´ki
281,1 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli od
1994 r., do 1 marca 2017 r. Z tej kwoty 144,2 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich. Blisko
74,3 mld zł to z kolei wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a ponad 4,2 mld zł to pomoc przekazana ze Êrodków Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013. Na dofinansowanie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw
ARiMR przekazała ponad 7,9 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej z bud˝etu
paƒstwa ponad 21,6 mld zł. Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów inwestycyjnych, obrotowych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane
do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003. Pozostała kwota została przekazana na rozwój wsi i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez ARiMR.

Prawie 5,9 mld zł przekazała do 1 kwietnia 2017 r. ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Pieniàdze te popłyn´ły na konta rolników głównie w ramach płatnoÊci ONW, rent strukturalnych, a tak˝e działaƒ rolno-Êrodowiskowo-klimatycznych i rolnictwa ekologicznego.
1584 wniosków o przyznanie premii na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej wpłyn´ło do tej pory do ARiMR. 11 kwietnia 2017 r. zakoƒczył si´ nabór wniosków na to działanie, które finansowane jest z PROW 2014-2020. O pomoc
w wysokoÊci 100 tys. zł na zało˝enie własnego biznesu na wsi mogli ubiegaç si´ rolnicy, domownicy, mał˝onkowie rolnika, którzy m.in. podlegajà ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co
najmniej od 24 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy. Firma, która zostanie zało˝o30
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O 750 mln zł wzrosła pula Êrodków przeznaczonych na kredyty kl´skowe w 2017 r. Po tych zmianach łàczna kwota
Êrodków udost´pnionych przez ARiMR współpracujàcym bankom na udzielenie kredytów kl´skowych w br. wynosi
1 mld zł, a wysokoÊç dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. Zaletà kredytów kl´skowych jest to, ˝e Agencja spłaca za rolnika cz´Êç nale˝nego bankom oprocentowania. O takie po˝yczki mo˝na ubiegaç si´ w nast´pujàcych
bankach: Banku Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. i SGB-Banku S. A., a tak˝e w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych
oraz w BG˚ BNP Paribas S. A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S. A., BZ WBK S. A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i Banku Ochrony Ârodowiska S.A.

30 kwietnia 2017 r. upłynàł termin na zaciàgni´cie kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zobowiàzaƒ cywilnoprawnych. Na ten cel Agencja przyznała trzem współpracujàcym z nià bankom limity dopłat do tych kredytów
w wysokoÊci 7,2 mln zł. Jak szacowano, takie limity dopłat pozwolà udzieliç bankom kredyty w łàcznej wysokoÊci
375 mln zł.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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na dzi´ki temu wsparciu, mo˝e zajmowaç si´ m.in. przetwórstwem i sprzeda˝à produktów nierolniczych, rzemiosłem,
turystykà wiejskà, usługami opieki nad dzieçmi, osobami starszymi, działalnoÊcià informatycznà, usługami rachunkowoÊci, ksi´gowymi.
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Trzeba zachowaç
Wspólnà Polityk´ Rolnà
Konferencja Agencji Płatniczych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii,
Rumunii i Słowenii

T

rzeba zachowaç Wspólnà Polityk´ Rolnà, bo jest
ona strategicznà politykà Unii Europejskiej – podkreÊlił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa,
otwierajàc konferencj´ Agencji Płatniczych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.
Spotkanie rozpocz´ło si´ w Rzeszowie 24 kwietnia,
a zakoƒczyło 26 kwietnia. Wiceszef resortu rolnictwa
wyraził nadziej´, ˝e obecni na konferencji przedstawiciele paƒstw Europy Êrodkowo-wschodniej wypracujà
spójne stanowisko dotyczàce uproszczenia korzystania
z najwa˝niejszego filaru WPR, jakim jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zdaniem ministra Zarudzkiego takie stanowisko wzmocniłoby pozycj´ negocjacyjnà paƒstw naszego regionu
na forum Unii Europejskiej.
Konferencja została zorganizowana w Hotelu Rzeszów, w stolicy Podkarpacia przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najwi´kszà unijnà rolnà
agencj´ płatniczà. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli
agencji płatniczych paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz
Bułgarii, Rumunii i Słowenii, uczestniczyli: prezes
ARiMR Dariusz Golec, zast´pca prezesa ARiMR Maria
32

Fajger, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urz´du Marszałkowskiego oraz Podkarpackiego Urz´du
Wojewódzkiego.
Podczas konferencji zorganizowano trzy sesje plenarne oraz cztery warsztaty dotyczàce Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omawiano
m.in. tematy zwiàzane z konkurencyjnoÊcià cen, ocenà
i kontrolà wdra˝ania PROW 2014-2020 czy tworzeniem sztucznych warunków korzystania z tego Programu. Wiele uwagi poÊwi´cono te˝ wspieraniu z bud˝etu
PROW 2014-2020 młodych rolników, restrukturyzacji
małych gospodarstw, a tak˝e przyznawaniu pomocy
na realizacj´ innowacyjnych pomysłów czy działaƒ informacyjno-promocyjnych. Dzielono si´ równie˝ doÊwiadczeniami z wdra˝ania PROW 2014-2020 w poszczególnych krajach oraz dyskutowano o uproszczeniu
procedur ubiegania si´ o wsparcie z tego Programu.
Ostatni dzieƒ konferencji, 26 kwietnia, rozpoczàł si´
od podsumowania sesji plenarnych i warsztatów.
W samo południe została zorganizowana konferencja
prasowa z udziałem Marii Fajger, zast´pcy prezesa
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mo˝na poprzez uwa˝ne i wnikliwe procedowanie
otrzymanych wniosków.
Jednym z tematów konferencji było wsparcie dla
młodych rolników. Wiceszefowa ARiMR zwróciła uwag´, na to, ˝e w Polsce mamy wielu młodych rolników,
którzy sà otwarci na innowacje, nowoczesne technologie i nowe pomysły na prowadzenie działalnoÊci gospodarczej. To sprawia, ˝e łatwiej konkurowaç im z rolnikami z innych paƒstw. Pozostałe kraje UE np. W´gry,
sà w gorszej sytuacji, bowiem rolnictwem zajmujà si´
tam osoby w podeszłym wieku i jak zaznaczył przedstawiciel agencji płatniczej z tego paƒstwa, ich priorytetem
jest zach´canie młodych osób do si´gania po unijne
Êrodki na rozwój gospodarstw.

25 kwietnia 2017 r. Od prawej: Ryszard Zarudzki – wiceminister rolnictwa, Dariusz
Golec – prezes ARiMR, Maria Fajger – zast´pca prezesa ARiMR i Ewa Leniart – wojewoda Podkarpacki podczas konferencji Agencji Płatniczych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej

26 kwietnia 2017 r. Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Agencji Płatniczych
Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej, w Êrodku Maria Fajger – zast´pca prezesa ARiMR oraz
Teresa Pamuła, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR

dzie proponowała, ˝eby KE nie sprawdzała zakoƒczonych inwestycji, ale ˝eby kontrole obejmowały działania podejmowane do etapu podpisywania umów lub
wydawania decyzji administracyjnych. Zdaniem wiceszefowej Agencji to pozwoli skoncentrowaç si´ na bardziej równomiernym wdra˝aniu PROW 2014-2020.
Maria Fajger podkreÊliła, ˝e du˝ym wyzwaniem dla
agencji płatniczych jest to, co nakłada na paƒstwa UE
strategia Europa 2020, a wi´c cały obszar innowacyjnoÊci – jest to bowiem nowy rodzaj działaƒ, je˝eli chodzi o Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiceszefowa ARiMR stwierdziła, ˝e
agencje płatnicze ju˝ zacz´ły wdra˝aç tego typu pomoc, albo za chwil´ zacznà to robiç, wi´c teraz jest
bardzo dobry moment na wymian´ doÊwiadczeƒ
w tym zakresie. Dziennikarze pytali m.in. o tworzenie
sztucznych warunków do korzystania z pomocy w ramach PROW 2014-2020. Zarówno Maria Fajger jak
i Juraj Ko˝uch, przedstawiciel słowackiej agencji płatniczej stwierdzili, ˝e przeciwdziałaç takim praktykom

Z kolei Juraj Ko˝uch ze słowackiej agencji płatniczej
podkreÊlił, ˝e pieniàdze z bud˝etu UE muszà pomagaç
rolnikom z paƒstw Grupy Wyszehradzkiej byç bardziej
konkurencyjnymi w stosunku do farmerów z Zachodniej
Europy. Chodzi o to, aby konkurowaç na partnerskich
warunkach.
Konferencja Agencji Płatniczych Paƒstw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii została
zorganizowana w zwiàzku z przewodnictwem Polski
w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpocz´ło si´ 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r. Honorowym patronatem konferencj´ obj´li: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia
byli: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa.
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ARiMR oraz przedstawicieli Agencji Płatniczych Paƒstw
Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Poprowadziła jà Teresa Pamuła dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Konferencj´
rozpocz´ła Maria Fajger, zast´pca prezesa ARiMR.
Zwróciła uwag´ na to, ˝e mimo wielkiej ró˝norodnoÊci i specyfiki poszczególnych paƒstw udało si´ uzgodniç pewne wspólne obszary działaƒ. Wiceszefowa
ARiMR podkreÊliła, ˝e b´dziemy chcieli dalej pracowaç w tych wspólnych obszarach, a jednym z nich jest
kwestia weryfikacji racjonalnoÊci wydatków. Maria Fajger przypomniała tak˝e, ˝e na koniec 2018 roku Komisja Europejska sprawdzi wdra˝anie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Agencja b´-
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To ju˝ ostatni dzwonek
na zło˝enie wniosków
o dopłaty za 2017 r.

W

nioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich za
2017 r. trzeba zło˝yç do
ARiMR do 15 maja. Składa si´ je
w biurze powiatowym Agencji osobiÊcie lub za poÊrednictwem upowa˝nionej osoby, mo˝na te˝ wysyłaç je
rejestrowanà przesyłkà pocztowà – wówczas o terminie zło˝enia
decyduje data nadania. Wniosek
mo˝na tak˝e zło˝yç nie wychodzàc
z domu za poÊrednictwem aplikacji
e-wniosek na stronie internetowej
Agencji (www. arimr. gov. pl). W tym
roku w aplikacji wprowadzono szereg udogodnieƒ, dzi´ki czemu zło-

˝enie dokumentów jest jeszcze
łatwiejsze.
Kto nie zdà˝y do 15 maja zło˝yç
swojego wniosku o przyznanie płatnoÊci obszarowych za 2017 r. b´dzie mógł to zrobiç jeszcze do 9
czerwca. Musi jednak pami´taç
o tym, ˝e wówczas nale˝ne mu dopłaty b´dà pomniejszane o 1%
za ka˝dy roboczy dzieƒ opóênienia.
Nie warto wi´c spóêniç si´ ze zło˝eniem dokumentów. Wnioski zło˝one
po 9 czerwca 2017 r. nie b´dà brane pod uwag´.
Zdarza si´ równie˝ i tak, ˝e w zło˝onym ju˝ do ARiMR wniosku trzeba do-

konaç zmian lub uzupełnieƒ. W przypadku gdy zostanà one dokonane
do 31 maja 2017 r., nie wywołuje to
˝adnych skutków finansowych. Natomiast wszelkie zmiany i uzupełnienia
w powierzchniach zgłaszanych do przyznania płatnoÊci bezpoÊrednich, dokonane pomi´dzy 1 a 9 czerwca spowodujà pomniejszenie tych dopłat o 1%
za ka˝dy roboczy dzieƒ opóênienia.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e zmiany zgłaszane po 9 czerwca 2017 r. nie b´dà
brane pod uwag´.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Druga rata po˝yczki
na spłat´ zobowiàzaƒ publicznoprawnych do wzi´cia
ARiMR informuje, i˝ uruchomiona została mo˝liwoÊç wypłaty Êrodków w wysokoÊci drugiej raty po34

˝yczki na sfinansowanie nieuregulowanych nale˝noÊci bud˝etowych
o charakterze publicznoprawnym.

Druga rata mo˝e zostaç wypłacona po˝yczkobiorcom, którzy udokumentowali spłat´ nale˝noÊci w wyBIULETYN INFORMACYJNY 5/2017

sokoÊci pierwszej raty po˝yczki.
PłatnoÊci realizowane b´dà na bie˝àco, z uwzgl´dnieniem ostatecznego terminu wypłat przypadajàcego na dzieƒ 20 wrzeÊnia 2017 r.

Po˝yczkobiorców zainteresowanych
otrzymaniem drugiej raty po˝yczki
prosimy o nawiàzanie kontaktu
w tej sprawie z biurem powiatowym
ARiMR.

Gdzie po kredyt
na inwestycje

N

a I półrocze 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała
współpracujàcym bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokoÊci 5,3 mln zł. Przewiduje si´, ˝e powy˝sze limity dopłat
pozwolà udzieliç bankom w tym
okresie kredyty inwestycyjne w łàcznej wysokoÊci 698 mln zł.
Powy˝sze limity Êrodków otrzymało siedem central banków współpracujàcych:
1 Bank BG˚ BNP Paribas S.A.,
1 Bank Polskiej SpółdzielczoÊci S.A.,
1 SGB Bank S.A.,
1 Bank Zachodni WBK S.A.,
1 Pekao S.A.,
1 Krakowski Bank Spółdzielczy,
1 Bank Ochrony Ârodowiska S.A.
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Biuro Prasowe
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1 RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie Êródlàdowym,
1 Z – kredyty na zakup u˝ytków
rolnych,
1 PR – kredyty na inwestycje
w przetwórstwie produktów rolnych,
ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz
na zakup akcji lub udziałów.

W roku bie˝àcym po˝yczki inwestycyjne mogà byç udzielane w ramach nast´pujàcych linii kredytowych:

Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

W 2017 r. po˝yczki inwestycyjne mogà byç udzielane w ramach trzech linii kredytowych
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Druga rata po˝yczki na spłat´ zobowiàzaƒ publicznoprawnych mo˝e zostaç wypłacona tylko tym po˝yczkobiorcom,
którzy udokumentowali spłat´ nale˝noÊci w wysokoÊci pierwszej raty po˝yczki

JednoczeÊnie Agencja przypomina, ˝e w ciàgu miesiàca od wypłacenia drugiej raty po˝yczki po˝yczkobiorca zobowiàzany jest spłaciç
nale˝noÊç oraz przedło˝yç w biurze
powiatowym ARiMR dokumenty potwierdzajàce spłat´ nieuregulowanych nale˝noÊci w wysokoÊci Êrodków wypłaconych w ramach tej raty po˝yczki. Obowiàzek ten wynika
z rozporzàdzenia Rady Ministrów
z 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów
realizacji niektórych zadaƒ Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015.187 ze zm.)
oraz umowy po˝yczki.
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Jak w dogodny
dla siebie sposób
skontaktowaç si´ z ARiMR

J

est wiele mo˝liwoÊci uzyskania informacji o działaniach
prowadzonych przez Agencj´
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Ka˝dy, kto ceni bezpoÊredni kontakt z pracownikami ARiMR, mo˝e
odwiedziç jednà z naszych placówek – biuro powiatowe lub oddział
regionalny. Tam od 1 wrzeÊnia 2016 r. funkcjonujà wydzielone Punkty Informacyjne. Obsługujàcy je eksperci Agencji poinformujà o dost´pnej pomocy, wyjaÊnià zasady i warunki przyznawania
wsparcia, powiedzà, jakie dokumenty sà potrzebne, by si´ o nie
ubiegaç, a tak˝e udzielà odpowiedzi na ka˝de, nawet najbardziej
skomplikowane pytanie. Wszystkich, którzy cenià taki bezpoÊredni
kontakt, zapraszamy do naszych

placówek, które czynne
sà od poniedziałku
do piàtku w godz.
7.30 – 15.30.
Wielu rolników
i przedsi´biorców
z sektora rolnego
woli korzystaç z poÊrednich sposobów
kontaktu z ARiMR. Jednym z nich jest bezpłatna infolinia. Dzwoniàc pod numer 800 38 00 84 mo˝na uzyskaç
przez 7 dni w tygodniu w godz. 721 informacje o działaniach prowadzonych przez Agencj´. Do obsługi infolinii zatrudnione zostały
osoby niewidome i niedowidzàce,
co jest te˝ wkładem ARiMR w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
W dobie rozwoju technologii cy-

frowych ARiMR udost´pnia równie˝ kontakt
za poÊrednictwem e-maili oraz własnego portalu internetowego.
Ka˝dy, kto ma
do Agencji jakàÊ
spraw´, mo˝e jà załatwiç wysyłajàc e-maila
na adres info@arimr.
gov.pl. Taki mail trafia do odpowiednich pracowników merytorycznych, którzy udzielajà odpowiedzi.
Poniewa˝ jednak na ten adres mailowy wpływa korespondencja nie
tylko od rolników i zainteresowanych pomocà rozdzielanà przez
ARiMR, postanowiono usprawniç
ten rodzaj kontaktu. W tym celu
Agencja uruchomiła na swoim portalu internetowym specjalny formularz umo˝liwiajàcy beneficjentom
zadanie pytania na temat programów wsparcia oferowanych przez
ARiMR – http://www.arimr.
gov.pl/zadaj-pytanie/. Zaletà tego formularza jest jego przejrzysta
konstrukcja. Zadawane pytania trafiajà bezpoÊrednio do ekspertów
Agencji, a to zdecydowanie skraca
czas oczekiwania na odpowiedê.
ARiMR serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do
kontaktu.

Biuro Prasowe
Od 1 wrzeÊnia 2016 r. w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR funkcjonujà wydzielone punkty
informacyjne
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w PROW 2014-2020 – poddziałanie 3.2. w liczbach

N

a poddziałanie 3.2 w ramach PROW 2014-2020
przeznaczono 15 mln euro.
Pierwszy nabór wniosków w ramach
„Wsparcia działaƒ informacyjnych
i promocyjnych realizowanych przez
grupy producentów na rynku wewn´trznym” został przeprowadzony
przez Agencj´ Rynku Rolnego w okresie od 30 wrzeÊnia do 31 paêdziernika 2016 roku.
Na dane działanie przewidziano dla
województwa mazowieckiego kwot´
prawie 2,5 mln euro, a dla pozostałych
województw kwot´ około 13 mln euro,
na podstawie bud˝etu okreÊlonego
w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 12 paêdziernika 2015
r. w sprawie wysokoÊci limitów Êrodków
dost´pnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach okreÊlonych działaƒ lub poddziałaƒ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1755 z póên. zm.).
W wyniku przeprowadzonego naboru do centrali Agencji Rynku Rolne-
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go wpłyn´ły 84 wnioski, z czego a˝ 37
z województwa mazowieckiego.
Wnioski poddano procesowi weryfikacji, a nast´pnie 28 lutego 2017 r.
na podstawie rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1080), ustalono i opublikowano kolejnoÊç przyznania pomocy.
Na liÊcie obejmujàcej wnioskodawców z województwa mazowieckiego
znalazło si´ 29 podmiotów, z czego
ponad połowa uzyskała maksymalnà
liczb´ punktów, czyli 19. Na liÊcie pozostałych 15 województw znalazło
si´ 36 podmiotów, spoÊród których
równie˝ niemal połowa uzyskała maksymalnà iloÊç punktów. W marcu
br. 42 wnioskodawców (7 z województwa łódzkiego, 7 z województwa
wielkopolskiego, 6 z województwa
mazowieckiego, 6 z województwa lubelskiego, 3 z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 z województwa Êwi´tokrzyskiego, 2 z województwa warmiƒsko-mazurskiego, 2 z województwa małopolskiego, 2 z województwa pod-

karpackiego, 2 z województwa podlaskiego, 1 z województwa pomorskiego, 1 z województwa zachodniopomorskiego) otrzymało zaproszenia
do podpisania umowy z Agencjà Rynku Rolnego.
SpoÊród podmiotów zaproszonych
do podpisania umowy, a˝ 18 z nich
zaplanowało promocj´ swoich produktów w ramach systemu jakoÊci
„JakoÊç Tradycja”, 10 w ramach systemu „Ekologia”, 8 w ramach systemu
„QAFP”, 6 w ramach systemu „Integrowana Produkcja”, 2 w ramach
Gwarantowanej Tradycyjnej SpecjalnoÊci, zaÊ 3 w ramach Chronionego
Oznaczenia Geograficznego.
Przygotowane przez beneficjentów
projekty informacyjno-promocyjne
b´dà realizowane etapowo, w okresie
nie dłu˝szym ni˝ 2 lata od dnia zawarcia umowy. Zaplanowane operacje
b´dà prowadzone w kraju, a tak˝e
na terenie Unii Europejskiej.
Biuro Rozwoju Rynku
[ 22 376 70 50
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Wsparcie projektów
informacyjno-promocyjnych
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Pakiet Hogana
Łàczna kwota przeznaczona dla Polski na realizacj´ pakietu ze Êrodków UE
to prawie 23 mln euro

M

ajàc na uwadze trwajàcy je mechanizm „Pomoc na ograniod 2015 r. kryzys na ryn- czenie produkcji mleka”. W dwóch
ku mleka Komisja Euro- turach składania wniosków na ograpejska, w 2016 r. uchwaliła nowy niczenie produkcji mleka do ARR
pakiet Êrodków o wartoÊci 500 mln wpłyn´ło 4756 wniosków, z czeeuro. Przeznaczony jest on go 4544 zostało przyj´tych i zgłona wsparcie dla producentów mle- szonych do KE.
ka i innych sektorów zwierzàt goW zwiàzku z wykorzystaniem pełspodarskich w ramach realizacji nej puli Êrodków przeznaczonych
tzw. Pakietu Hogana.
na ograniczenie produkcji mleka,
Pakiet realizowany jest w ramach Komisja Europejska dla wniosków
trzech mechanizmów:
zło˝onych na II okres ograniczenia
1 Tymczasowych nadzwyczajnych okreÊliła współczynnik przydziału,
Êrodków dla sektora mleka i prze- który wynosi 0,12462762.
tworów mlecznych w postaci przedłu˝enia okresu
interwencji publicznej dla
odtłuszczonego mleka
w proszku w 2016 r.
i zwi´kszenie okresu interwencji publicznej dla
OMP w 2017 r.
W ramach tego mechanizmu od lipca 2015 r.
ARR realizuje interwencyjne zakupy odtłuszczonego
mleka w proszku (OMP).
W 2015 r. zakupiono Nowy pakiet Êrodków o wartoÊci 500 mln euro przeznaczony jest m.in.
ponad 4 tys. ton OMP producentów mleka
o łàcznej wartoÊci 7,4 mln
euro. Natomiast w nast´pnym roku
Do 11.04.2017 r. do OT ARR
wartoÊç zakupionego OMP przekro- wpłyn´ło 3856 wniosków o przyznaczyła 53 mln euro, co przeło˝yło si´ nie płatnoÊci za I i II okres ograniczena zakup przez ARR w ramach inter- nia. OT wydały do tego terminu dewencji publicznej prawie 32 tys. ton cyzje o przyznaniu płatnoÊci na łàczodtłuszczonego mleka w proszku.
nà sum´ ponad 5 mln euro.
Pod koniec marca 2017 r. w maÂrodki finansowe z tytułu pomocy
gazynach interwencyjnych znajdo- ARR wypłaci nie póêniej ni˝ 90 dni
wało si´ łàcznie blisko 36 tys. ton po zakoƒczeniu danego okresu
OMP. Jego wartoÊç wynosiła pra- ograniczenia, a w przypadkach
wie 61 mln euro.
skomplikowanych wypłata pomocy
1 Pomocy do zmniejszenia produk- nastàpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrzeÊnia 2017 r.
cji mleka.
Od wrzeÊnia 2016 r. ARR realizu- 1 Nadzwyczajnej pomocy dla pro38

ducentów mleka i rolników w innych
sektorach zwierzàt gospodarskich.
W marcu 2017 r. ARR uruchomiła
cztery działania:
· Pomoc dla producentów mleka
w formie refundacji kosztów zakupu
bydła hodowlanego mi´snego;
· Pomoc dla producentów Êwiƒ
(strefa obj´ta restrykcjami z tytułu
ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mi´snego;
· Pomoc dla producentów Êwiƒ
w formie refundacji kosztów zakupu
Êwiƒ hodowlanych;
· Pomoc dla producentów Êwiƒ (strefa obj´ta restrykcjami z tytułu ASF)
na wyrównanie ceny
sprzeda˝y.
Łàczna kwota przeznaczona dla Polski na realizacj´ tych mechanizmów
ze Êrodków UE to prawie 23 mln euro. W przypadku, gdy łàczna wysokoÊç pomocy wynikajàca
z pozytywnie zweryfikowanych
wniosków b´dzie
na wsparcie
wi´ksza ni˝ przeznaczony
na ten cel bud˝et UE, brakujàce Êrodki na sfinansowanie tej
pomocy zostanà pokryte z bud˝etu
krajowego.
Po dokonaniu zakupu bydła hodowlanego mi´snego i Êwiƒ hodowlanych producenci mogà składaç
Wnioski o płatnoÊç w terminie do 14
lipca 2017 r. Ârodki finansowe w ramach realizacji tych mechanizmów
ARR wypłaci w terminie do 30 wrzeÊnia 2017 r.
Biuro Interwencji
[ 22 376 71 09
Zdj´cie: fotolia
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Agencja NieruchomoÊci Rolnych wspiera jednostki samorzàdu terytorialnego w całym kraju, przekazujàc im nieodpłatnie grunty
i udzielajàc bezzwrotnej pomocy finansowej. W 2016 r. do samorzàdów trafiło łàcznie prawie 580 ha gruntów, a bezzwrotna pomoc finansowa dla gmin i spółdzielni mieszkaniowych wyniosła
ponad 36 mln zł.

A

gencja NieruchomoÊci Rolnych, realizujàc zadania wynikajàce z art. 24, 43 i 44
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa mo˝e nieodpłatnie przekazywaç uprawnionym podmiotom nieruchomoÊci wchodzàce w skład
Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.
W ciàgu 25 lat swego
funkcjonowania Agencja przekazała nieodpłatnie ponad 363 tys.
ha gruntów, a w samym 2016 r. ponad
2100 ha.
Jednym z najwa˝niejszych beneficjentów nieodpłatnego przekazywania gruntów przez Agencj´ sà jednostki samorzàdu terytorialnego,
które otrzymujà grunty
na realizacj´ zadaƒ wła- Na nieodpłatnie
snych. Od poczàtku po- rekreacyjne
wstania Agencja przekazała
nieodpłatnie
samorzàdom 57,6 tys. ha nieruchomoÊci
w całym kraju. W ubiegłym roku
ANR przekazała gminom 579 ha.
Najwi´cej gruntów samorzàdom
przekazały oddziały terenowe w:
Olsztynie – 88 ha, Gdaƒsku i Warszawie po 77 ha oraz Wrocławiu
i Rzeszowie po 76 ha.
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Nieodpłatne
przekazywanie
gruntów ma znaczàcy wpływ
na popraw´ ˝ycia ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich,
a szczególnie popegeerowskich.
Powstajà na nich m. in.: szkoły, boiska sportowe, place zabaw i tereny rekreacyjne oraz obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, jak: hydrofornie, studnie gł´binowe, przepom-

przekazanych przez ANR gruntach powstajà m.in. place

pownie i oczyszczalnie Êcieków,
drogi dojazdowe, a od 2012 r.
tak˝e nekropolie.
Znacznà pul´ gruntów Agencja
przekazała w ubiegłym roku równie˝ Lasom Paƒstwowym (128 ha)
oraz innym uprawnionym podmiotom (łàcznie 1401 ha gruntów). Ponadto przekazano w trwały zarzàd

grunty znajdujàce si´ pod wodami
do Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej oraz Marszałków
Województw, o łàcznej powierzchni 3165 ha. Agencja ma równie˝
na uwadze dziedzictwo historyczne
Polski i wspiera je, przekazujàc
na rzecz lokalnych społecznoÊci
obiekty zabytkowe.
Samorzàdy lokalne, w celu skorzystania z nieodpłatnego przekazania gruntów przez Agencj´ na realizacj´ celów własnych, muszà
spełniç cztery warunki:
1 posiadaç aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo
studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy;
1 okreÊliç zadanie, z katalogu zadaƒ własnych
jednostki samorzàdu terytorialnego, na które
Agencja mo˝e przekazaç
nieodpłatnie nieruchomoÊci zgodnie z ustawà;
1 wystosowaç pisemny
wniosek do właÊciwego
oddziału terenowego
lub filii ANR;
1 precyzyjnie wykorzystywaç nieruchomoÊç
zabaw i tereny zgodnie z celem, na jaki
została
przekazana przez ANR.
JeÊli nieruchomoÊç w ciàgu 10
lat od przekazania przez Agencj´
zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób ni˝ okreÊlony w umowie, Agencja ˝àda zwrotu
aktualnej wartoÊci pieni´˝nej tej
nieruchomoÊci.
Nieodpłatne przekazania gruntów nie sà jedynà formà pomocy,
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społecznoÊciom lokalnym
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jakiej Agencja udziela samorzà- ków oraz lokali mieszkalnych, jak badania naukowe, szkolenia, semidom lokalnym. Od 1999 r. kieruje równie˝ nowych sieci infrastruktury naria, konferencje i konkursy.
Około 47% bezzwrotnej pomocy
do gmin i spółdzielni mieszkanio- technicznej, w przypadku, gdy buwych Êrodki finansowe w postaci dowa zast´puje przekazane obiek- finansowej – prawie 17,8 mln zł,
przeznaczono na budobezzwrotnej pomocy.
w´ i remont dróg
Od 2009 r. pomoc ta
i chodników, 36% tj. poudzielana jest w ramach
nad 13,5 mln zł dotyProgramu pomocy Êroczyło dofinansowania
dowiskom popegeerowinwestycji zwiàzanych
skim.
Od
listopaz infrastrukturà wodnoda 2010 r. Agencja
-Êciekowà (sieci wodoudziela równie˝ bezciàgowe i kanalizacyjne,
zwrotnej pomocy finanoczyszczalnie Êcieków,
sowej jednostkom paƒstacje uzdatniania wody
stwowym i komunalnym,
i hydrofornie) oraz 13%,
przejmujàcym urzàdzeczyli ponad 4,7 mln zł
nia, obiekty i sieci enerprzeznaczono na regetyczne, wodno-kanamonty budynków i lokalizacyjne, ciepłownicze
oraz telekomunikacyjne, Od 2012 r. przekazane przez Agencj´ grunty mogà zostaç przeznaczone tak˝e pod nekropolie li, sieci ciepłowniczych,
kotłowni i oÊwietlenia.
które prowadzà działalNajwi´cej Êrodków w ramach
noÊç w tym zakresie. Celem pro- ty, których remont jest ekonomiczbezzwrotnej pomocy finansowej
gramu bezzwrotnej pomocy finan- nie nieuzasadniony.
W 2016 r. oddziały terenowe i fi- w 2016 r. przekazały Oddziały Tesowej jest doprowadzenie obiektów
przekazanych beneficjentom przez lie ANR realizowały 205 umów renowe ANR w: Olsztynie, GdaƒAgencj´ do stanu technicznego o udzielenie bezzwrotnej pomocy sku, Wrocławiu i Poznaniu, odpoumo˝liwiajàcego ich sprawnà finansowej, przekazujàc Êrodki wiednio: 9,9 mln zł, 4,9 mln zł,
i bezpiecznà eksploatacj´. Bez- w łàcznej kwocie ponad 36 mln zł. i po 4,7 mln zł.
Od 1999 r. do koƒca 2016 r.
zwrotna pomoc finansowa dotyczy: Z tego niemal 33,4 mln zł Agencja
remontów lub przebudowy budyn- przekazała gminom i prawie 2,6 Agencja udzieliła bezzwrotnej poków, lokali i obiektów infrastruktury mln zł przeznaczyła na pomoc mocy finansowej gminom i spółtechnicznej, w tym przej´tych dróg spółdzielniom mieszkaniowym. Po- dzielniom mieszkaniowym na kwoosiedlowych (dojazdowych), a tak- nadto udzieliła bezzwrotnej pomo- t´ ponad 1 mld zł.
˝e podłàczenia przekazanych bu- cy finansowej na kwot´ ponad 1,4
dynków i lokali do istniejàcych mln zł pozostałym uprzywilejowaBiuro Rzecznika Prasowego
bàdê budowanych sieci infrastruk- nym podmiotom, m.in. oÊrodkom
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tury technicznej. W tym katalogu akademickim i jeêdzieckim prowaZdj´cia: archiwum ANR
mieÊci si´ równie˝ budowa budyn- dzàcym działalnoÊç wydawniczà,
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ZAPRASZAMY DO PODRÓ˚Y W MAGICZNY ÂWIAT POLSKIEJ WSI,
PRZYCIÑGAJÑCEJ RÓ˚NORODNOÂCIÑ FORM WYPOCZYNKU,
BOGACTWEM PRZYRODY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

