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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Za nami kulminacja obchodów 100-lecia odzyskania przez naszà Ojczyzn´ niepodległoÊci. To był dobry
czas na przypomnienie wkładu mieszkaƒców terenów
wiejskich w wielkie dzieło wywalczenia miejsca na mapie Europy po 123 latach niewoli. To był tak˝e odpowiedni moment na przypomnienie roli ludnoÊci wiejskiej w walkach z bolszewickà nawałà, scalaniu ziem
z trzech zaborów w jeden organizm, w wojnie obronnej 1939, w II wojnie Êwiatowej i w walce z kolektywizacjà w czasach realnego socjalizmu. O tym wszystkim
dyskutowaliÊmy równie˝ podczas Narodowej Wystawy
Rolniczej w Poznaniu.
Warto przypominaç o tych sprawach, bo rolnictwo
wiele razy było traktowane po macoszemu. Lata transformacji ustrojowej to przecie˝ likwidacja wielu drobnych firm przetwórczych, czego skutki odczuwamy
do dziÊ. Dlatego zmieniamy polskie rolnictwo.
Podsumowanie trzech lat rzàdów Prawa i SprawiedliwoÊci odbyło si´ pod hasłem „Praca dla Polski”.
Ono oddaje sens naszej pracy. Otrzymujàc od wyborców mandat do wdra˝ania naszego programu realizujemy go konsekwentnie. OczywiÊcie wprowadzane sà na bie˝àco zmiany, które wynikajà z aktualnej
sytuacji.
2

W rolnictwie wiele si´ dzieje i trzy lata to właÊciwie
epoka. Zło˝onoÊç problemów w rolnictwie wymaga
współdziałania całego rzàdu i cały rzàd bierze odpowiedzialnoÊç za ten sektor gospodarki. Rolnictwo ma
znaczenie dla rozwoju gospodarczego, dla bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i dla naszej suwerennoÊci.
Dobrze to rozumiemy i wiemy, ˝e wieÊ jest jednà z form
organizacji ˝ycia społecznego i dlatego du˝e programy majà równie˝ dla jej mieszkaƒców ogromne znaczenie. Po raz pierwszy mieszkaƒcy terenów wiejskich
obj´ci zostali du˝ym programem społecznym, jakim
jest Program 500+. Do tej pory tak nie było, a ten
program wyprowadził tysiàce ludzi z obszarów biedy.
Cofn´liÊmy niedobre decyzje naszych poprzedników
i obni˝yliÊmy wiek emerytalny z 67 lat do 60 dla kobiet
i 65 dla m´˝czyzn, co ma przecie˝ szczególne znaczenie dla kobiet wiejskich, które musiałyby pracowaç
do ukoƒczenia 67 roku ˝ycia. Ponadto, w 2017 roku
podnieÊliÊmy do 1000 zł najni˝sze Êwiadczenia emerytalno-rentowe, z czego skorzystało 340 tysi´cy osób.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkaƒców wsi przygotowaliÊmy i wdro˝yliÊmy w ˝ycie ustaw´ o Kołach Gospodyƒ Wiejskich, które od teraz b´dà mogły uzyskaç
osobowoÊç prawnà. Pozwoli to im korzystaç z ró˝nych
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kiego „˝aden rolnik nie został bez pomocy”. W efekcie wnioski zło˝yło 260 tysi´cy rolników i wypłacono
ju˝ prawie wszystkie Êrodki. Dlatego te˝ Premier i Rada
Ministrów podj´li decyzj´ o przeznaczeniu na ten cel
dodatkowych Êrodków w wysokoÊci 715,5 mln złotych.
Ze wzgl´du na niekorzystne warunki atmosferyczne
od trzech lat wypłacane sà zaliczki, w maksymalnej wysokoÊci, na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich. Podjàł to
mój poprzednik minister Krzysztof Jurgiel, za co mu
bardzo dzi´kuj´ a teraz jest to ju˝ działanie coroczne.
Dzi´ki tym Êrodkom z zaliczek i pomocy suszowej
na konta rolników wpłyn´ło ponad 10 mld złotych, co
wielu gospodarstwom pozwoliło utrzymaç płynnoÊç finansowà po trudnym roku z masywnà suszà.
Zwi´kszyliÊmy ponadto z 86 do 100 l/ha zwrot cz´Êci podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
u˝ywanego do produkcji rolnej. Po raz pierwszy wprowadziliÊmy rozwiàzania słu˝àce hodowcom i producentom bydła. To wsparcie ustalone jest na poziomie 30 l/1 Du˝à Jednostk´ Przeliczeniowà.
Analizujàc sytuacj´ na bie˝àco wprowadziliÊmy i dalej b´dziemy wprowadzaç zmiany w PROW. W najbli˝szym czasie b´dà podejmowane działania zwiàzane
z przesuni´ciami Êrodków w ramach PROW, o co Polska wystàpiła do Komisji Europejskiej. Zwi´kszona
b´dzie premia dla młodych rolników – do 150 tysi´cy złotych. Ârodki majà te˝ byç przesuni´te na gospodark´ wodnà w rolnictwie: na retencj´ i nawodnienia. Zwi´kszona została równie˝ rezerwa celowa w bud˝ecie paƒstwa na spółki wodne – z 16 do 40 mln
złotych.
Podsumowujàc minione trzy lata nie wszystko da si´
wymieniç. Na pewno nale˝y wspomnieç o ukróceniu
spekulacji ziemià rolnà. Sytuacja została ustabilizowana. Wkrótce zaproponujemy pewne zmiany, które pozwolà na osiedlanie si´ na terenach wiejskich. Taki kierunek migracji z miasta na wieÊ właÊnie obserwujemy
w Polsce.
Jednym z nierozwiàzanych do koƒca problemów jest
z pewnoÊcià kwestia ASF. Sytuacja została ustabilizowana a podj´te działania zapobiegawcze spowodowały, ˝e choroba utrzymywana jest na ograniczonym
terytorium. 60 miejscowoÊci wróciło ju˝ do odbudowywania produkcji. Kolejne wnioski w odniesieniu do nast´pnych miejscowoÊci zostały zło˝one do Komisji Europejskiej i czekajà na decyzje. Nie do koƒca rozwiàzanym problemem pozostaje depopulacja dzików.
Jestem przekonany, ˝e kolejne lata wydatnie poprawià jakoÊç ˝ycia na terenach wiejskich. Mam nadziej´
na porozumienie si´ rolników i stworzenie rzeczywiÊcie
silnej, własnej reprezentacji, aby polska wieÊ mówiła
jednym głosem w najwa˝niejszych sprawach.
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form wsparcia. W przyszłorocznym bud˝ecie na ten cel
przeznaczonych zostało 27 mln złotych.
Bie˝àcy rok jest czasem intensywnych rozmów i dyskusji o bud˝ecie unijnym po roku 2020. Polski rzàd
stoi na stanowisku, ˝e wsparcie rolnictwa powinno byç
utrzymane na odpowiednio wysokim poziomie. Cały
czas budujemy koalicj´ popierajàcà takie stanowisko.
Zabiega o to premier Mateusz Morawiecki oraz rzàd.
To jeden z naszych priorytetów.
Chocia˝ kwestia Êrodków unijnych, do których przecie˝ te˝ si´ dokładamy jest bardzo istotna, to nie zmienia to faktu, ˝e rolnicy powinni czerpaç swoje dochody przede wszystkim z produkcji w gospodarstwie.
W tym celu zostały wprowadzone zmiany w zakresie
rolniczego handlu detalicznego, sprzeda˝y bezpoÊredniej oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Zniesione zostały nadmierne wymagania i zb´dne
zezwolenia. Dzi´ki nowym przepisom rolnicy b´dà mogli łatwiej i szybciej sprzedawaç wytworzone w gospodarstwie produkty równie˝ do m.in. lokalnych sklepów,
gospodarstw agroturystycznych i stołówek. Jak si´ okazało poprzednie zbiurokratyzowanie i zb´dne ograniczenia były wymysłem naszych poprzedników, a nie
wymysłem unijnym, jak nam wmawiano!
Musimy jednak pami´taç, ˝e to od aktywnoÊci i zaradnoÊci nas samych – rolników, zale˝eç b´dzie znalezienie konsumentów i zwi´kszenie dochodów z własnego gospodarstwa. JednoczeÊnie apeluj´ do samorzàdów o organizowanie na swoim terenie targowisk
i o nie pobieranie wysokich opłat targowiskowych.
Dzi´ki temu zwi´kszy si´ dost´p do konsumentów,
a tym ostatnim ułatwi si´ nabywanie dobrej ˝ywnoÊci,
wysokiej jakoÊci.
To wszystko nie wystarczy, aby zdecydowanie poprawiç efektywnoÊç gospodarowania. Muszà nastàpiç
zmiany w mentalnoÊci. Trzeba odrzuciç uprzedzenia
z czasów realnego socjalizmu i zaczàç działaç tak, jak
wi´kszoÊç rolników w krajach „starej” UE. W nowej
ustawie o spółdzielniach rolników przyj´liÊmy znakomite rozwiàzania, które powinny zach´caç do organizowania si´, do wspólnej pracy.
Przed nami szereg wyzwaƒ. Powtarzajàce si´ niekorzystne zjawiska atmosferyczne, które majà szczególnie
zły wpływ na „warsztat pracy pod chmurkà”, czyli
na prowadzenie gospodarstwa rolnego, sà jednym
z tych zagadnieƒ. Wspólnie musimy si´ zastanowiç jak
usprawniç system ubezpieczeƒ, aby stał si´ on rzeczywiÊcie powszechnym. Na pomoc po masywnej, tegorocznej suszy rzàd przeznaczył rekordowo wysokie
Êrodki w wysokoÊci 1,5 mld złotych. Dwukrotnie te˝
przedłu˝ałem termin składania wniosków o pomoc suszowà, aby zgodnie ze słowami premiera Morawiec-
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Prosto z gabinetu

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało na terenie
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich Narodowà Wystaw´ Rolniczà. Był to pokaz tradycji i dziedzictwa polskiej wsi, a tak˝e
przeglàd współczesnych osiàgni´ç. W wydarzeniu uczestniczyło
niemal 220 wystawców.

czej, a tak˝e IV Kongres Polskiego
Rolnictwa zorganizowany przez
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych
przy współpracy Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Towarzyszyły im merytoryczne dyskusje
przedstawicieli nauki, organizacji

W

ystaw´ odwiedził prezydent RP Andrzej Duda,
który podkreÊlił, ˝e polska wieÊ utrzymała zr´by polskoÊci
i utrzymała własnoÊç, to jej zawdzi´czamy, ˝e w 1989 roku udało
nam si´ z powrotem wychodziç
na niepodległoÊç i pełnà suwerennoÊç. Prezydent zaznaczył równie˝,
˝e Narodowa Wystawa Rolnicza
pokazuje, jak nowoczesna jest
obecnie polska wieÊ i jak podà˝a
za pozytywnymi i wartoÊciowymi
Êwiatowymi trendami.
Podczas trwania wydarzenia odbyła si´ Konferencja Naukowa pt.
„1918-2018 Stulecie Przemian Polskiej Wsi” zorganizowana przy
udziale Centralnej Biblioteki Rolni4

Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski na Narodowej Wystawie
Rolniczej
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rolniczych oraz instytucji wspierajàcych rolnictwo.
Wystawa zlokalizowana była
w trzech pawilonach Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich. Jeden
z nich dedykowany był szeroko poj´tej ˝ywnoÊci. Swoje osiàgni´cia
prezentowały tam koła gospodyƒ
wiejskich, organizacje bran˝owe
i gospodarstwa agroturystyczne,
stowarzyszenia i zwiàzki, takie jak:
Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego, Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza, Unia
Producentów i Pracodawców Przemysłu Mi´snego, Krajowa Rada Izb
Rolniczych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych Polska Ekologia i inne. Słodkie smaki
zaprezentowała Krajowa Spółka
Cukrowa – partner Wystawy.
Ogromnym
zainteresowaniem
zwiedzajàcych cieszyły si´ barwne
stoiska przygotowane przez 52
szkoły rolnicze prowadzone przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przygotowane prezentacje miały
charakter otwarty i interaktywny.
Dla najmłodszych wystawcy przygotowali szereg animacji i atrakcji,
które poprzez zabaw´ edukowały
i przekazywały wiedz´ o rolnictwie.
Na stoiskach odbywały si´ degustacje i pokazy kulinarne.
Pod hasłem „Nauka i Doradztwo – Praktyce Rolniczej” zaprezentowane zostało wspólne stoisko
wszystkich instytutów badawczych
nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek
doradztwa rolniczego oraz Centralnego OÊrodka Badania Odmian
RoÊlin Uprawnych. Na tym stoisku
uczestnicy wystawy mogli dowiedzieç si´ o zakresie działalnoÊci
oraz najwa˝niejszych osiàgnieciach
prezentowanych jednostek. Wiele
pokazów i prezentacji przygotowanych przez wystawców miało charakter interaktywny i było skierowanych przede wszystkim do najmłodBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

szych. Mo˝na było zapoznaç si´
tam m.in. ze starymi odmianami
roÊlin uprawnych, hodowlà Êlimaków jadalnych, przyjrzeç si´ szkodnikom magazynowym, budowie ula,
a pod mikroskopem poobserwowaç DNA wirusów i rozwój dro˝d˝y.
Na wspólnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

w ramach konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej pn.: „Na wsi
najlepiej” oraz ofertà członków
konsorcjum „Turystyki wiejskiej”
i „Polskie Szlaki Kulinarne”. Na stoisku „Odpoczywaj na wsi” zorganizowany został konkurs Tradycja
i dziedzictwo polskiej wsi, którego
celem było przypomnienie o tradycjach i obrz´dach kultywowanych
w XX wieku na wsi. Prowadzone były tu tak˝e warsztaty r´kodzieła artystycznego i prace plastyczne.

MRiRW, KOWR, ARiMR i KRUS zorganizowały wspólne stoisko

go, pracownicy tych jednostek odpowiadali na liczne pytania zwiedzajàcych.
W jednym z pawilonów, we
współpracy z Polskà Organizacjà
Turystycznà i Polskà Federacjà Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne”, utworzona była specjalna strefa „Odpoczywaj na wsi”.
Mo˝na było zapoznaç si´ tam
z szerokà ofertà gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, a tak˝e prezentacjà 12. dobrych praktyk w turystyce wiejskiej

Jednà z wielu atrakcji była ekspozycja muzeów przedstawiajàcych
histori´ polskiej wsi. Wraz z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo˝ywczego w Szreniawie prezentowały si´: Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
Muzeum w Łowiczu, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu oraz Muzeum Wsi
Lubelskiej w Lublinie. Mo˝na było
obejrzeç zabytkowe maszyny rolnicze i uczestniczyç w pokazach składania miniatury chaty wiejskiej,
5
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Prezydent RP Andrzej Duda oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w czasie zwiedzania stoisk

kr´cenia snopków do pokrywania
dachów, wyrobu masła, a tak˝e
kasz w st´pach czy mielenia zbo˝a
w ˝arnach.
Dzieci, licznie przybyłe na Wystaw´, mogły bawiç si´ ludowymi zabawkami, zobaczyç, jak wyglàda
udój krów lub poznaç ciekawostki
naukowe z chemii, przyrody czy
pszczelarstwa. Prezentowane były
te˝ zwierz´ta z polskich hodowli,
w tym konie, owce, kozy, alpaki,
króliki, drób oraz bydło ras mlecznych i mi´snych.
Podczas Narodowej Wystawy
Rolniczej rozstrzygni´te zostały konkursy: Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich oÊrodków doradztwa
rolniczego oraz Najładniejsze stoisko szkół rolniczych. Laureatom
nagrody wr´czał minister Jan
Krzysztof Ardanowski.

W kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” przyznano dwa
równorz´dne pierwsze miejsca dla
czasopisma „Twój Doradca Rolniczy
Rynek” wydawanego przez DolnoÊlàski OÊrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz czasopisma „Lubelskie AktualnoÊci Rolnicze” wydawanego przez Lubelski
OÊrodek Doradztwa Rolniczego
w Koƒskowoli.
W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” dwa równorz´dne
pierwsze miejsca przyznano publikacji „Innowacyjne rozwiàzania
w organizacji chowu bydła mi´snego” przygotowanej przez Kujawsko-Pomorski OÊrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz publikacji „Innowacyjne metody ochrony
w uprawach ekologicznych” przygotowanej przez Małopolski OÊro-

dek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.
Pierwsze miejsce w konkursie
„Najładniejsze stoisko szkół rolniczych” przyznano Zespołowi Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bystrej, drugie miejsce Zespołowi
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasiƒskiego
w Sichowie Du˝ym, a trzecie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Krzysztofa Kluka
w Rudce.
Narodowa Wystawa Rolnicza
trwała trzy dni. Odwiedziło jà prawie 36 tys. osób. W ciàgu tych
trzech dni historia przeplatała si´
w Poznaniu z nowoczesnoÊcià,
a tradycja z post´pem.
MRiRW
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Wystawa zlokalizowana była w trzech pawilonach na terenie MTP. Jeden z nich dedykowany był szeroko poj´tej ˝ywnoÊci
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Ułatwienia dla
producentów ˝ywnoÊci
1 stycznia 2019 r. wejdà w ˝ycie ustawy: z 9 listopada 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda˝y ˝ywnoÊci
przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242) oraz
z 4 paêdziernika 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierz´cego oraz ustawy o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. poz. 2136), które zawierajà rozwiàzania legislacyjne ułatwiajàce prowadzenie produkcji ˝ywnoÊci i jej wprowadzanie na rynek przez podmioty działajàce w tzw. krótkich łaƒcuchach dostaw.

4 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzeda˝y ˝ywnoÊci przez rolników
do sklepów i restauracji
Celem tej ustawy jest przede wszystkim zmiana przepisów podatkowych umo˝liwiajàca zwolnienie
producentów rolnych prowadzàcych produkcj´ ˝ywnoÊci z podatku
dochodowego.
Ustawa wprowadza zmiany do
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,
z póên. zm.), polegajàce na:
1 podwy˝szeniu kwoty przychodów
zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys.
złotych,
1 umo˝ li wie niu
korzystania ze
zwolnienia podatkowego, okreÊlonego w art. 21 ust. 1 pkt 71a tej
ustawy oraz mo˝liwoÊci opodatkowania 2% ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzeda˝y przetworzonych
w sposób inny ni˝ przemysłowy produktów roÊlinnych i zwierz´cych,
okreÊlonych w art. 20 ust. 1c ww.
ustawy, uzyskiwanych przez producentów rolnych niezale˝nie od tego, w jaki sposób i komu dokonujà sprzeda˝y ww. przetworzonych
produktów. Oznacza, to ˝e z ww.
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

rozwiàzaƒ podatkowych mogłyby
korzystaç podmioty (np. prowadzàce rolniczy handel detaliczny) prowadzàce produkcj´ i sprzeda˝ przetworzonych w sposób inny ni˝ przemysłowy produktów roÊlinnych

noÊciowego w odniesieniu do rolniczego handlu detalicznego. Zmiany
te dotyczà ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541 i 1669) i majà na celu
przede wszystkim dopuszczenie
mo˝liwoÊci zbywania ˝ywnoÊci wytworzonej w ramach rolniczego
handlu detalicznego na rzecz zakładów prowadzàcych handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów,
restauracji, stołówek i innych
placówek o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze. Obszar ten b´-

1 stycznia 2019 r. wejdzie w ˝ycie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda˝y ˝ywnoÊci przez
rolników do sklepów i restauracji

i zwierz´cych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji
z własnego surowca (wymagany
jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz
nie zatrudniały pracowników.
Przedmiotowa ustawa wprowadza równie˝ zmiany do prawa ˝yw-

dzie obejmowaç województwo,
w którym ma miejsce prowadzenie
produkcji ˝ywnoÊci w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz
powiatów lub miast stanowiàcych
siedzib´ wojewody lub sejmiku województwa, sàsiadujàcych z tym
województwem.
7
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Rolnictwo

Nowa ustawa umo˝liwia zwolnienie producentów rolnych prowadzàcych produkcj´ ˝ywnoÊci z podatku dochodowego

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty
prowadzàce rolniczy handel detaliczny zyskajà zatem szerszy zakres
odbiorców wyprodukowanych Êrodków spo˝ywczych (dotychczas byli to
tylko konsumenci finalni).
Limity iloÊciowe dla ˝ywnoÊci zbywanej w ramach rolniczego handlu
detalicznego okreÊla rozporzàdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16
grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej iloÊci ˝ywnoÊci zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

4 Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierz´cego i ustawy o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia
Celem tej ustawy jest wprowadzenie ułatwieƒ z zakresu prawa ˝ywnoÊciowego, odnoszàcych si´
do procedury rejestracji działalnoÊci u właÊciwego organu urz´dowej
kontroli ˝ywnoÊci dla podmiotów
zamierzajàcych prowadziç produkcj´ ˝ywnoÊci na małà skal´ i jej
wprowadzanie na rynek w krótkich
łaƒcuchach dystrybucji.
Ustawa wprowadza zmiany
do ustawy z 16 grudnia 2005 r.

o produktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242,
z póên. zm.) polegajàce na zniesieniu obowiàzku sporzàdzania
i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiàzku
informacyjnego
wynikajàcego
z przepisów art. 19 tej ustawy dla
podmiotów prowadzàcych sprzeda˝ bezpoÊrednià lub działalnoÊç
marginalnà, lokalnà i ograniczonà.
Ponadto ww. ustawa, poprzez nowelizacj´ ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia, ułatwia rozpocz´cie działalnoÊci przez podmioty zamierzajàce prowadziç produkcj´
˝ywnoÊci na niewielkà skal´ w pomieszczeniach u˝ywanych głównie
jako prywatne domy mieszkalne,
ale gdzie regularnie przygotowuje
si´ ˝ywnoÊç w celu wprowadzania
do obrotu, o których mowa w rozdziale III załàcznika II do rozporzàdzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny Êrodków spo˝ywczych (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34,
str. 319). Ustawa ta znosi obowiàzek zatwierdzenia tego rodzaju
działalnoÊci przez właÊciwy organ
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.
Od 1 stycznia 2019 r. podmioty zamierzajàce prowadziç takà działalnoÊç b´dà zobowiàzane jedynie
do zło˝enia wniosku o wpis do rejestru zakładów ww. organu Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej. Powy˝sze ułatwienie dotyczyç b´dzie
w szczególnoÊci produkcji ˝ywnoÊci
pochodzenia roÊlinnego.

Departament Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii
Wprowadzane rozwiàzania ułatwià rozpocz´cie działalnoÊci podmiotom zamierzajàcym prowadziç produkcj´ ˝ywnoÊci
na niewielkà skal´, w prywatnych domach mieszkalnych
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Wzrost emerytur i rent
Waloryzacja Êwiadczeƒ w 2019 r.

W

projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawione
zostały zmienione zasady, na jakich
przeprowadzona b´dzie w marcu 2019 r. waloryzacja Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych. Do tej pory
projekt był przedmiotem uzgodnieƒ
mi´dzyresortowych i konsultacji publicznych, aktualnie oczekuje na
rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Waloryzacja Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych stanowi wa˝ny element konstrukcji systemu ubezpieczeƒ społecznych. Ekonomiczna funkcja waloryzacji Êwiadczeƒ

Najni˝sza emerytura wzroÊnie do kwoty 1100 złotych

Waloryzacja Êwiadczeƒ nastàpi w marcu 2019 r.

polega na przeciwdziałaniu deprecjacji Êwiadczeƒ i tym samym na zapobieganiu obni˝ania poziomu materialnego ˝ycia emerytów i rencistów w warunkach inflacji.
Zgodnie z projektem ustawy, najni˝sza
emerytura
wzroÊnie
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

z 1029,80 zł do kwoty 1100 zł. Ponadto wszystkie emerytury i renty zostanà podwy˝szone wskaênikiem
waloryzacji na poziomie 103,26%.
JednoczeÊnie zaproponowano, aby
minimalna gwarantowana kwota
podwy˝ki wynosiła 70 zł. Tym sa-

mym Êwiadczenia emerytalno-rentowe zostanà podwy˝szone w wyniku
waloryzacji przeprowadzonej w marcu przyszłego roku, wskaênikiem
waloryzacji – 3,26%, nie mniej jednak ni˝ o 70 zł.
Zastosowanie w 2019 r. zasad
waloryzacji procentowej, z gwarancjà minimalnej podwy˝ki, zapewni
ochron´ realnej wartoÊci wszystkich
wypłacanych Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, jak równie˝ wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wy˝szych
podwy˝ek przez wi´kszoÊç emerytów
i rencistów. B´dzie to szczególnie
korzystne w stosunku do osób
uprawnionych do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych rolniczych, których
wysokoÊç jest ograniczona i waloryzacja procentowa nie wpłyn´łaby
zasadniczo na ich wzrost.
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: fotolia
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Mama 4 Plus
Rodzicielskie Êwiadczenie uzupełniajàce

P

rojektowana ustawa o rodzicielskim Êwiadczeniu uzupełniajàcym, tzw. program
MAMA 4PLUS, ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci, poprzez podniesienie jakoÊci ˝ycia seniorów,

do emerytury lub te˝ ich emerytura
wypłacana przez organ rentowy jest
ni˝sza od najni˝szej emerytury. B´dzie to Êwiadczenie nieskładkowe
o specjalnym charakterze, które jedynie uzupełniajàco lub zast´pczo
b´dzie powiàzane z ryzykiem staroÊci. O Êwiadczenie
b´dà
mogły si´ ubiegaç
osoby
w wieku wynoszàcym co najmniej 60 lat
w przypadku
kobiet i 65
lat – m´˝czyêni.
Ocena spełnienia ustawowych

cztery lata Sejmowi i Senatowi,
w terminie do 30 czerwca, sprawozdanie z realizacji ustawy.
Âwiadczenie b´dzie podlegaç opodatkowaniu na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz potràcana b´dzie ze Êwiadczenia składka
na ubezpieczenia zdrowotne na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.
U. 2017 r. poz. 1938, z póên. zm.).
Do tej pory projekt był przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzyresortowych
i konsultacji publicznych, aktualnie
oczekuje na rozpatrzenie przez Sta-

Projekt ustawy o rodzicielskim Êwiadczeniu uzupełniajàcym oczekuje na rozpatrzenie.
Proponowany termin wejÊcia w ˝ycie ustawy to marzec 2019 r.

w tym tych z obszarów wiejskich.
OkreÊla ona warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego Êwiadczenia uzupełniajàcego. Podstawowym celem projektowanej regulacji
jest zapewnienie Êrodków utrzymania osobom, które zrezygnowały
z zatrudnienia lub go nie podj´ły ze
wzgl´du na wychowywanie dzieci
w rodzinach wielodzietnych. Projektowane zmiany podkreÊlajà wa˝nà,
z punktu widzenia rozwoju kraju,
funkcj´ społecznà pełnionà przez
rodziców, w wi´kszoÊci kobiety,
zwiàzanà z wychowaniem dzieci.
Proponuje si´ przyznanie Êwiadczeƒ
osobom, które urodziły i wychowały bàdê wychowały co najmniej
czworo dzieci i nie nabyły prawa
10

przesłanek oraz
przyznanie
Êwiadczenia dokonywane b´dà
przez Prezesa
Zakładu Ubezpieczeƒ Społecznych (ZUS)
lub Prezesa KaÂwiadczenie b´dzie przyznane osobom, które urodziły i wychowały bàdê wychowały, co
sy Rolniczego najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub te˝ ich emerytura jest ni˝sza
Ubez pie cze nia od najni˝szego Êwiadczenia wypłacanego przez organ rentowy
Społecznego
(KRUS), jeÊli wnioskodawca legity- ły Komitet Rady Ministrów. Propomowaç si´ b´dzie okresami podle- nowany termin wejÊcia w ˝ycie
gania ubezpieczeniu społecznemu ustawy to marzec 2019 r.
rolników, w drodze decyzji administracyjnej, w sposób indywidualny
Departament Spraw Społecznych
i dyskrecjonalny dotyczàcy potrzeb
i OÊwiaty Rolniczej
okreÊlonej osoby. Rada Ministrów
[ 22 623 15 75
b´dzie zobowiàzana składaç co
Zdj´cia: fotolia
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PłatnoÊci

Kolejne zmiany
w PROW 2014-2020
Zwi´kszenie stawek wsparcia na obszarach ONW typ górski i podgórski
dla gospodarstw posiadajàcych zwierz´ta trawo˝erne

W

celu realizacji zało˝eƒ
„Planu dla wsi”, obejmujàcych m.in. wdro˝enie oddzielnej polityki dla obszarów
górskich, uchwałà Komitetu Monitorujàcego z 15 listopada 2018 r.
zostały przyj´te zmiany do PROW
2014-2020 umo˝liwiajàce zró˝nicowanie wsparcia na obszarach
ONW typ górski[1] i podgórski[2]
w zale˝noÊci od typu prowadzonej
produkcji rolnej.
W zwiàzku z tym, gospodarstwa
rolne z minimalnà obsadà zwierzàt
(co najmniej 0,5 DJP/ha) otrzymajà zwi´kszone płatnoÊci:
1 z
obecnych 450 zł/ha/rok
do 750 zł/ha/rok – ONW typ górski;
1 z
obecnych 264 zł/ha/rok
do 550 zł/ha/rok – ONW typ podgórski.
Zmiany te majà na celu promowanie lepszego wykorzystania
gruntów poprzez wsparcie wypasu
zwierzàt trawo˝ernych na obszaBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

rach górskich i podgórskich, i tym
samym przeciwdziałanie porzucaniu gruntów i utracie ró˝norodnoÊci
biologicznej na tych obszarach.
W strukturze gruntowej gospodarstw na obszarach górskich
w Polsce dominujà u˝ytki zielone
predestynowane do utrzymywania
zwierzàt takich jak owce czy bydło.
Gospodarstwa te prowadzà chów
zwierzàt gospodarskich w obiektywnie niekorzystnych warunkach Êrodowiskowych takich jak np. zró˝nicowanie warunków terenowych
(uzale˝nienie od zmiennych warunków klimatycznych) czy sezonowa
zmiennoÊç dost´pnoÊci pasz, co
znaczàco ogranicza chów wysoko
wydajnych zwierzàt. Ma to szczególne znaczenie w małych gospodarstwach rolnych (przewa˝ajàcych
na obszarach górskich i podgórskich), gdzie wobec małej skali produkcji i wysokich kosztów jednostkowych trudniej jest zapewniç opłacalnoÊç produkcji zwierz´cej.

Dlatego uznano, ˝e gospodarstwa rolne posiadajàce zwierz´ta
na obszarach górskich i podgórskich, powinny otrzymywaç wy˝sze
płatnoÊci ONW. Proponowane
zró˝nicowanie poziomu płatnoÊci,
przy uwzgl´dnieniu unikalnych warunków przyrodniczo-klimatycznych
regionów górskich i podgórskich
(czyste na ogół Êrodowisko) oraz niskiego zu˝ycia czynników plonotwórczych, w połàczeniu z du˝ymi
zasobami siły roboczej w małoobszarowych gospodarstwach rolnych,
sprzyjaç b´dzie z jednej strony zahamowaniu procesu spadku pogłowia
zwierzàt trawo˝ernych na obszarach
górskich i podgórskich, z drugiej – rozwojowi produkcji ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej.
Szacuje si´, i˝ zwi´kszonà stawkà
obj´tych b´dzie ok.:
1 20,6 tys. go spo darstw (9,5
tys. – ONW typ górski; 11,5,
tys. – ONW typ specyficzny strefa
II),
11
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1 na powierzchni 114,3 tys. ha
(50,00 tys. ha – ONW typ górski; 64,3 tys. ha – ONW typ specyficzny strefa II).

4 Podwy˝szenie stawki płatnoÊci w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one Działania
rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego PROW
2014-2020
W ramach Działania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego PROW
2014-2020 dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one planowane jest
podwy˝szenie stawki płatnoÊci do
486 zł/ha (z 400 zł/ha).
Celem Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one jest promowanie zrów-

wi´ksza powierzchnia zostanie obj´ta, co powinno przeło˝yç si´
na osiàgni´cie wi´kszego efektu
Êrodowiskowego.
Propozycja ta została ju˝ zaakceptowana przez Komitet Monitorujàcy PROW 2014-2020 uchwałà
z dnia 15 listopada 2018 r. Aby
mo˝liwe było zaimplementowanie
jej do prawodawstwa krajowego,
potrzebna jest wczeÊniejsza zgoda
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

4 Podwy˝szenie stawek płatnoÊci w ramach
działania Rolnictwo ekologiczne PROW 20142020
W ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 pla-

po okresie konwersji – z 792 zł/ha
do 932 zł/ha,
1 Pakiet 11. Uprawy paszowe
na gruntach ornych po okresie konwersji – z 559 zł/ha do 658 zł/ha,
1 Pakiet 12. Trwałe u˝ytki zielone
po okresie konwersji – z 428 zł/ha
do 535 zł/ha.
Propozycja podwy˝szenia stawek
płatnoÊci wynika przede wszystkim
z ni˝szego od spodziewanego zainteresowania rolników korzystaniem
ze wsparcia w ramach działania
Rolnictwo ekologiczne.
Zakłada si´, ˝e proponowane
zmiany zwi´kszà atrakcyjnoÊç tego
działania, a tym samym spowodujà
wzrost liczby beneficjentów podejmujàcych zobowiàzania ekologiczne oraz wzrost powierzchni obj´tych zobowiàzaniami ekologicznymi, co przeło˝y si´ na osiàgni´cie
wi´kszych efektów działania.
Propozycja została ju˝ zaakceptowana przez Komitet Monitorujàcy
PROW 2014-2020. Aby mo˝liwe
było zaimplementowania jej do
prawodawstwa krajowego, potrzebna jest wczeÊniejsza zgoda Komisji Europejskiej.

4 Podwy˝szenie stawek wsparcia na zalesienie

Kolejne zmiany w PROW 2014-2020 umo˝liwiajà zwi´kszenie stawek wsparcia na obszarach ONW typ górski
i podgórski dla posiadaczy zwierzàt trawo˝ernych

nowa˝onego systemu gospodarowania, w tym przede wszystkim zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie, poprzez realizacj´ praktyk Êrodowiskowych takich jak m.in. stosowanie prawidłowego zmianowania roÊlin, dywersyfikacji upraw oraz racjonalnego
nawo˝enia.
Zakłada si´, ˝e podwy˝szenie
stawki płatnoÊci zwi´kszy zainteresowanie ww. pakietem i tym samym
12

nowane jest podwy˝szenie stawek
płatnoÊci dla pakietów:
1 Pa kiet
1. Uprawy rolnicze
w okresie konwersji – z 966 zł/ha
do 1 137 zł/ha,
1 Pa kiet
5. Uprawy paszowe
na gruntach ornych w okresie konwersji – z 787 zł/ha do 926 zł/ha,
1 Pakiet 6. Trwałe u˝ytki zielone
w okresie konwersji – z 428 zł/ha
do 535 zł/ha,
1 Pa kiet
7. Uprawy rolnicze

PROW 2014-2020
W ramach poddziałania „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” Komitet Monitorujàcy PROW
2014-2020 uchwałà z dnia 15 listopada 2018r., zatwierdził zmiany
do PROW 2014–2020 umo˝liwiajàce podwy˝szenie stawek wsparcia
na zalesienie tj. jednorazowej płatnoÊci inwestycyjnej wypłacanej
w pierwszym roku od zalesienia.
Obecnie w ramach PROW
2014-2020, wysokoÊç stawek
wsparcia na zalesienie została zró˝nicowana w zale˝noÊci od składu
gatunkowego wykonanego zalesienia, nachylenia terenu, charakterystyki zalesionych gruntów (grunty
erozyjne) oraz rodzaju materiału
sadzeniowego.
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

JednoczeÊnie, pomimo wprowadzenia licznych uproszczeƒ, polegajàcych m.in. na umo˝liwieniu łatwiejszego spełnienie kryteriów selekcji czy te˝ zwiàzanych z umo˝liwieniem zalesieƒ na obszarach Natura 2000, stale maleje liczba rolników ubiegajàcych si´ o pomoc
na zalesianie.
W zwiàzku z tym zakłada si´, ˝e
proponowane zmiany uatrakcyjnià
ww. poddziałanie i tym samym wi´ksza powierzchnia zostanie obj´ta
wsparciem na zalesienie, co powinno przeło˝yç si´ na osiàgni´cie
wi´kszego efektu Êrodowiskowego.
Propozycja została ju˝ zaakceptowana przez Komitet Monitorujàcy
PROW 2014-2020. Aby mo˝liwe
było zaimplementowania jej do
prawodawstwa krajowego, potrzebna jest wczeÊniejsza zgoda Komisji Europejskiej.

nymi termin ten został wydłu˝ony
do 30 wrzeÊnia, w celu umo˝liwienia pełnego rozwoju gatunków roÊlin miododajnych oraz zapewnienia bazy pokarmowej owadom zapylajàcym przez cały sezon.
Rolnicy, którzy zdecydujà si´
na ten element, b´dà zobowiàzani
do utworzenia go za pomocà mie-

Gatunki typowo uprawne b´dà
mogły byç wysiewane wyłàcznie
w mieszance z innymi (nieuprawnymi) gatunkami roÊlin, i nie b´dà
mogły dominowaç w mieszance.
Ponadto od 2019 r. za obszary
EFA przestanà byç uznawane obszary zalesione po 2008 r. w ramach PROW. Zmiana w tym zakre-

4 Zmiany w krajowym wykazie obszarów
proekologicznych (EFA) od 2019 r.
Przepisy UE (tzw. Rozporzàdzenie
Omnibus, zmieniajàce m. in. rozporzàdzenie w sprawie płatnoÊci
bezpoÊrednich w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej) dopuÊciły mo˝liwoÊç
rozszerzenia od 2019 r. krajowego
katalogu obszarów proekologicznych EFA o nowy element – grunty
ugorowane z roÊlinami miododajnymi, bogatymi w pyłek i nektar.
Ugorom tym został przypisany wy˝szy współczynnik wa˝enia (1,5), odzwierciedlajàcy znaczenie poszczególnych obszarów EFA dla ró˝norodnoÊci biologicznej, ni˝ współczynnik dla pozostałych ugorów
w ramach EFA (1,0).
Zgodnie z obecnie obowiàzujàcymi przepisami na ugorach w ramach EFA obowiàzuje zakaz prowadzenia produkcji, w tym zakaz
wypasu i koszenia, w terminie od
1 stycznia do 31 lipca (po upływie
tego okresu rolnik mo˝e przywróciç
grunty do produkcji). Jednak˝e,
na ugorach z roÊlinami miododajBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

Podwy˝szone zostanà równie˝ stawki wsparcia na zalesienie

szanki składajàcej si´ z co najmniej
dwóch gatunków roÊlin z okreÊlonej
listy, na której zaproponowano gatunki najbardziej miododajne i masowo oblatywane przez pszczoły.
Dopuszczenie wyłàcznie mieszanek
na tych obszarach wynika z faktu,
˝e zdecydowanie lepiej ni˝ uprawy
czyste, zapewniajà one obecnoÊç
i dost´pnoÊç kwiatów wi´kszej liczbie gatunków owadów, o ró˝nych
przystosowaniach do pobierania
nektaru i w ró˝nym czasie.
Wspomniana lista gatunków roÊlin miododajnych została podzielona na dwa wykazy. Jeden z nich
obejmuje roÊliny miododajne typowo uprawne (np. facelia bł´kitna,
gorczyca jasna, gryka zwyczajna),
natomiast drugi pozostałe gatunki
roÊlin miododajnych (np. mi´ty).

sie ma na celu unikni´cie potencjalnego podwójnego finansowania
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
w przypadku otrzymywania premii
zalesieniowej przy jednoczesnym
deklarowaniu obszaru zalesionego,
jako obszaru proekologicznego.
Obecnie trwajà prace legislacyjne
majàce na celu wdro˝enie powy˝szych zmian do prawa krajowego.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia
[1]

Do obszarów typ górski zalicza si´ gminy i obr´by ewidencyjne, w których ponad połowa u˝ytków rolnych jest poło˝ona powy˝ej wysokoÊci 500 m n.p.m.
[2]
Do obszarów ONW typ specyficzny (podgórskie) zalicza si´ gminy i obr´by ewidencyjne regionów podgórskich, w których co najmniej 50%
powierzchni u˝ytków rolnych znajduje si´ powy˝ej 350 m. n.p.m.
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Ochrona wód
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzàcymi ze êródeł rolniczych
w ramach PROW 2014-2020

W

Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 zarezerwowano pul´ Êrodków w wysokoÊci ok. 34 mln euro na dofinansowanie operacji, których realizacja z jednej strony przyczyni si´
do ograniczenia zanieczyszczeƒ
pochodzàcych z produkcji zwierz´cej przedostajàcych si´ do wód,
z drugiej zaÊ pozwoli rolnikom
na wywiàzanie si´ z obowiàzków
nało˝onych na nich przepisami
prawa wodnego.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, w miejsce dotychczasowego wyznaczania obszarów
szczególnie nara˝onych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia
rolniczego (tzw. OSN), wprowadziła
dla prowadzàcych produkcj´ rolnà,
obowiàzek realizowania tzw. programu azotanowego. Program ten został wprowadzony w drodze rozporzàdzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyj´cia Programu działaƒ majàcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzàcymi ze êródeł
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Nowe wymogi, które obowiàzujà
producentów rolnych na obszarze
całego kraju, dotyczà m.in. dostosowania powierzchni lub pojemnoÊci posiadanych zbiorników lub płyt
do przechowywania nawozów naturalnych do wymagaƒ zawartych
w programie azotanowym, w terminie do:
1 31 grudnia 2021 r. dla podmiotów prowadzàcych chów lub hodowl´ zwierzàt gospodarskich
14

w liczbie wi´kszej ni˝ 210 DJP;
1 31 grudnia 2024 r. dla podmiotów prowadzàcych chów lub hodowl´ zwierzàt gospodarskich
w liczbie mniejszej lub równiej 210
DJP.
W PROW 2014-2020, w ramach
typu operacji, który dotychczas nosił nazw´ Inwestycje w gospodar-

Pomoc jest przyznawana w formie
refundacji cz´Êci kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% – w przypadku młodych rolników).
Aktualnie w MRiRW zostały zakoƒczone prace legislacyjne nad nowelizacjà rozporzàdzenia dotyczàcego

W ramach operacji „Inwestycje majàce na celu ochron´ wód przed zanieczyszczeniem azotanami…” PROW 20142020 rolnik mo˝e ubiegaç si´ o pomoc finansowà m.in. na zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ do aplikowania płynnych
nawozów naturalnych

stwach poło˝onych na obszarach
OSN, a obecnie Inwestycje majàce
na celu ochron´ wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzàcymi ze êródeł rolniczych, rolnik
mo˝e ubiegaç si´ o pomoc finansowà na:
1 doposa˝enie gospodarstwa z produkcjà zwierz´cà: w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów
naturalnych (lub kiszonek – w przypadku młodych rolników);
1 zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ
do aplikowania nawozów naturalnych płynnych.

tego zakresu wsparcia. 5 grudnia
2018 r. zostało podpisane rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach
poło˝onych na obszarach OSN”
w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w Êrodki trwałe” obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, a nast´pnie przekazane do publikacji
w Dzienniku Ustaw.
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

Wprowadzone w ww. rozporzàdzeniu zmiany polegajà m.in. na:
1 rozszerzeniu zasi´gu wdra˝ania
tego instrumentu wsparcia na obszar całego kraju;
1 modyfikacji systemu wyboru operacji – kryteria umo˝liwià preferowanie operacji:
· realizowanych w gospodarstwach
o wi´kszym pogłowiu zwierzàt,
· nastawionych na zrealizowanie
inwestycji zwiàzanych z warunkami
przechowywania nawozów naturalnych,
· realizowanych przez wnioskodawców, którzy dotychczas nie korzystali ze
wsparcia w ramach tego instrumentu,
– minimalnà liczb´ punktów, umo˝liwiajàcà uzyskanie pomocy, ustanowiono na poziomie 1 pkt.;
1 zmianach w katalogu kosztów
kwalifikowalnych:

· dopuszczenie mo˝liwoÊci dofinansowania zakupu sprz´tu do aplikacji
nawozów naturalnych płynnych bez
warunkowania realizacji takiej inwestycji od wykonania inwestycji dotyczàcych przechowywania nawozów
naturalnych,
· dopuszczenie, w uzasadnionych
przypadkach, mo˝liwoÊci kwalifikowania kosztów wykonania zbiorników lub płyt o wi´kszej pojemnoÊci
lub powierzchni ni˝ wynika to z liczby zwierzàt utrzymywanych w gospodarstwie,
· usuni´cie z katalogu kosztów
kwalifikowalnych kosztu zakupu
rozrzutników;
1 zwi´kszeniu maksymalnej kwoty
pomocy z 50 tys. zł do 100 tys. zł;
1 rozszerzeniu sposobów definiowania i dokumentowania przez młodego rolnika sta˝u pracy w rolnictwie;

1 wprowadzeniu mo˝liwoÊci dwukrotnego uzupełnienia wniosku
o przyznanie pomocy;
1 wprowadzeniu, w okreÊlonych
przypadkach, mo˝liwoÊci wydłu˝enia o dodatkowe 6 miesi´cy terminu realizacji operacji i zło˝enia
wniosku o płatnoÊç.
Zgodnie z informacjà zamieszczanà na stronie internetowej
MRiRW oraz ARiMR, w Harmonogramie planowanych naborów
wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, rozpocz´cie naboru
wniosków o przyznanie pomocy
na ten instrument wsparcia planowane jest jeszcze w tym roku.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cie: fotolia

Nowa ustawa
o spółdzielniach rolników

O

bserwowane od lat zmiany
w gospodarce Êwiatowej
wymuszajà działania ukierunkowane na wspólne formy gospodarowania. Nale˝y wspomnieç,
˝e obecnie w wielu paƒstwach Unii
Europejskiej, jak równie˝ wÊród
Êwiatowych liderów w obszarze produkcji rolnej, trwa konsolidacja produkcji celem sprostania wyzwaniom
wynikajàcym nie tylko z coraz wi´kszej zmiennoÊci relacji poda˝owo-popytowych na rynkach rolnych,
ale równie˝ wydarzeƒ zwiàzanych
chocia˝by ze zmianami klimatu.
Szczególnie wysokim poziomem
konsolidacji odznaczajà si´ paƒstwa
takie jak Dania, Holandia, Niemcy
czy Francja. Wszystkie te czynniki wymuszajà na producentach rolnych
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

stworzenie silnego fundamentu
strukturalnego wzmacniajàcego ich
funkcjonowanie na rynku oraz podejmowanie działaƒ majàcych
na celu osiàgni´cie przewagi
nad konkurentami nie tylko w aktualnej sytuacji rynkowej, ale równie˝
w oparciu o przewidywane wymagania rynku.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze nale˝y
podkreÊliç, ˝e jednà z najbardziej
przyjaznych form gospodarczego organizowania si´ rolników jest spółdzielnia. Idea spółdzielczego działania wyrosła z potrzeby samoobrony
ekonomicznie słabszych grup społecznych. Stàd zasady, jakimi si´ ona
kieruje zawsze stawiały i stawiajà
człowieka przed kapitałem. Równie˝
spółdzielczoÊç, jako forma zbioro-

wej zaradnoÊci lokalnych społecznoÊci stwarza realne szanse na aktywnoÊç gospodarczà i społecznà poprzez budowanie spójnoÊci i integralnoÊci społecznej. Ponadto wnosi
ona do gospodarki rynkowej czynniki poprawiajàce funkcjonowanie
rynku, takie jak: aktywizowanie
zdrowej konkurencji czy wzmacnianie pozycji rynkowej podmiotów
o relatywnie ni˝szym potencjale ekonomicznym poprzez stwarzanie im
mo˝liwoÊci szerszego uczestniczenia
w obrocie gospodarczym. Dlatego
te˝ spółdzielczoÊç szczególnie dobre
warunki dla swojego rozwoju znajduje na wsi, gdy˝ zarówno w Polsce,
jak i na Êwiecie rolnicy sà grupà
słabszà ekonomicznie od innych
grup zawodowych.
15
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Wychodzàc naprzeciw tym oczekiwaniom, w MRiRW opracowany został projekt ustawy o spółdzielniach
rolników, uchwalony przez Sejm
RP 4 paêdziernika 2018 r., który
1 grudnia 2018 r. wszedł w ˝ycie1.
Zgodnie z ustawà, spółdzielnie
rolników b´dà prowadziły działalnoÊç gospodarczà na rzecz swoich
członków w zakresie planowania
przez nich produkcji, dostosowania
skali i jakoÊci tej produkcji do oczekiwaƒ rynku, koncentrowania poda˝y, organizacji sprzeda˝y produktów
swoich członków oraz koncentracji
popytu i organizacji zakupu Êrodków
do produkcji rolnej. Podmioty te,
na rzecz swoich członków, b´dà mogły równie˝ prowadziç przetwórstwo
produktów, przechowywaç je, konfekcjonowaç i standaryzowaç, prowadziç handel produkcjà swoich
członków i produktami uzyskanymi
z jej przetwórstwa czy te˝ Êwiadczyç
usługi na rzecz swoich członków
zwiàzane z wytwarzaniem przez nich
produktów.
Spółdzielni´ rolników b´dzie mogło zało˝yç co najmniej 10 rolników,
tj. osób fizycznych lub prawnych
prowadzàcych gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub prowadzàcych działalnoÊç rolniczà w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej, b´dàcych producentami produktów rolnych lub grup tych produktów lub
prowadzàcych chów lub hodowl´
ryb. W skład spółdzielni b´dà mogły
wchodziç równie˝ osoby fizyczne lub
prawne nieb´dàce rolnikami, prowadzàce działalnoÊç w zakresie
przechowywania, magazynowania,
sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup
tych produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników, lub działalnoÊç
usługowà wspomagajàcà rolnictwo
obejmujàcà Êwiadczenie na rzecz
rolników usług z wykorzystaniem
maszyn, narz´dzi lub urzàdzeƒ słu˝àcych do wytwarzania przez tych
16

rolników produktów rolnych lub
grup tych produktów, lub ryb.
Jednà z zach´t do zakładania
spółdzielni rolników jest mo˝liwoÊç
korzystania przez te podmioty
z okreÊlonych zwolnieƒ podatkowych w zakresie:

ków została zało˝ona, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej
członków.
Wprowadzone ulgi podatkowe
w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz

Spółdzielni´ b´dzie mogło zało˝yç co najmniej 10 rolników. Jednà z zach´t do ich zakładania jest mo˝liwoÊç
korzystania z okreÊlonych zwolnieƒ podatkowych

ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.
z 2018 r. poz. 644 z poên. zm.),
gdzie zwolnieniem obj´te b´dzie nabywanie praw do wkładów w spółdzielni rolników,
1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1445), gdzie zwolnione z podatku od nieruchomoÊci b´dà budynki i budowle lub ich cz´Êci
oraz zaj´te pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielni´ rolników
lub zwiàzek spółdzielni rolników
na działalnoÊç okreÊlonà w art. 6
ust. 1 i 2 ustawy, stanowiàce własnoÊç albo b´dàce w wieczystym
u˝ytkowaniu spółdzielni rolników lub
zwiàzku spółdzielni rolników,
1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036),
gdzie zwolnione z podatku b´dà dochody spółdzielni rolników pochodzàce ze sprzeda˝y produktów rolnych lub grup tych produktów, lub
ryb, dla których spółdzielnia rolni1

z podatku od nieruchomoÊci dotyczà spółdzielni rolników, których
wielkoÊç b´dzie odpowiadaç definicji mikroprzedsi´biorstwa okreÊlonego w załàczniku I do Rozporzàdzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z 17 czerwca 2014 r. uznajàcego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewn´trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (mikroprzedsi´biorstwo to przedsi´biorstwo, które zatrudnia mniej ni˝ 10
pracowników i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów euro).
Wszystkie powy˝sze zwolnienia majà
charakter pomocy de minimis. Zaznaczyç nale˝y, ˝e ww. zwolnienie
spółdzielni rolników z podatku
od nieruchomoÊci wejdzie w ˝ycie
z 1 stycznia 2019 r.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 18 45
Zdj´cie: fotolia

1

Ustawa z dnia 4 paêdziernika 2018 r. o spół-

dzielniach rolników (Dz. U. 2073)
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

Polska ˝ywnoÊç
na zagranicznych rynkach
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi działania informacyjno-promocyjne na perspektywicznych rynkach zbytu, które
zostały uj´te w opracowanej przez resort rolnictwa Strategii promocji ˝ywnoÊci. Wszystkie działania prowadzone sà pod wspólnym hasłem „Poland tastes good” (Polska smakuje).

S

trategia promocji ˝ywnoÊci
jest jednym z kluczowych
działaƒ w obszarze Ekspansja zagraniczna „Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”, a jej
celem jest przede wszystkim zwi´kszenie rozpoznawalnoÊci marki polskiej ˝ywnoÊci zarówno w kraju, jak
i na rynkach zagranicznych, po-

dà polskie produkty spo˝ywcze wysokiej jakoÊci, w tym wyró˝nione
znakiem Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç
oraz regionalne, tradycyjne i ekologiczne, na nast´pujàcych targach:
1 The In ter na tio nal Fo od and
Drink Event (IFE) w Londynie,
w Wielkiej Brytanii, w dniach 17-20
marca 2019 roku;

podczas nast´pujàcych wydarzeƒ
o charakterze targowo wystawienniczym:
1 International Green Week Berlin
„Grune Woche” w Niemczech;
1 AHHAR 2018 w New Delhi,
w Indiach;
1 Alimentaria 2018 w Barcelonie,
w Hiszpanii;
1 Food and Hotel Asia w Singapurze;
1 AGRO Balt 2018 w Wil nie,
na Litwie;
1 Sum mer
Fancy Food Show
w Nowym Jorku, w USA;
1 Food Expo 2018 w Hongkongu;

Celem działaƒ informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez MRiRW jest zwi´kszenie rozpoznawalnoÊci marki polskiej ˝ywnoÊci zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych

przez kształtowanie pozytywnego
wizerunku tej marki, a tak˝e zwi´kszenie konkurencyjnoÊci polskich
produktów ˝ywnoÊciowych na rynkach zagranicznych, w tym dywersyfikacja i zdobywanie nowych rynków zbytu.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w 2019 r. planuje zorganizowaç stoiska informacyjno-promocyjne, na których prezentowane b´BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

1 Sial China w Szanghaju, w Chinach, w dniach 14-16 maja 2019
roku;
1 Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku, w USA, w dniach 2325 czerwca 2019 roku;
1 Sial Middle East w Abu Dhabi,
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w grudniu 2019 roku.
W 2018 r. MRiRW zorganizowało
stoiska informacyjno -promocyjne

1 Americas Food and Beverage
Show 2018 w Miami, w USA;
1 WorldFood Ka zach stan 2018
w Ałmaty, w Kazachstanie.
W przypadku pytaƒ zapraszamy
do kontaktu: sekretariat.pj@minrol.gov.pl.

Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Âwiatowa dyskusja
o agroturystyce
W dniach 7-9 listopada 2018 odbył si´ 1. Âwiatowy Kongres
Agroturystyczny zorganizowany przez Eurac Research – prywatne
centrum badawcze z siedzibà w Bozen-Bolzano we Włoszech.
Celem Kongresu było omówienie najnowszych i najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ oraz perspektyw dla tego rodzaju turystyki
wiejskiej na Êwiecie; ustanowienie uzgodnionej, mi´dzynarodowej i właÊciwej definicji agroturystyki; zbudowanie platformy networkingowej dla naukowców i praktyków; i wreszcie promowanie agroturystyki w sposób jednoznaczny, jako szczególnego rodzaju turystyki na obszarach wiejskich.

D

laczego Bolzano? Wa˝nym
sektorem gospodarczym
w Południowym Tyrolu jest
turystyka, która generuje około 11% PKB. Zapewnia ona zatrudnienie na obszarach wiejskich i stała si´ alternatywnym êródłem do-

chodów, które przyczyniajà z kolei
si´ do rozwoju przedsi´biorczoÊci
na obszarach rolniczych. Obecnie
około 2800 z łàcznej liczby 20 tys.
gospodarstw oferuje usługi turystyczne, reprezentujàc znaczàcà
liczb´ w stosunku do innych regio-

nów Êwiata. Od górskich gospodarstw rolnych zajmujàcych si´ hodowlà bydła po gospodarstwa
ogrodnicze i winiarnie, jak równie˝
gospodarstwa bez barier i przyjazne rodzinie, region oferuje szeroki
wybór ofert turystycznych wysokiej
jakoÊci. Istotnym czynnikiem determinujàcym lokalizacj´ Kongresu
była lokalna marka „Roter Hahn”
(Czerwony kogut), która wspiera
rolników od 1998 r. w zakresie promocji oferty turystycznej. Czyni to
w doskonały sposób i stanowi tym
samym model do naÊladowania,
który budzi zainteresowanie delegacji z całego Êwiata.
Chocia˝ wydaje si´, ˝e agroturystyka istnieje i rozwija si´ w wielu

W 1. Âwiatowym Kongresie Agroturystycznym w Bolzano uczestniczyło ponad 200 osób z 42 krajów
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cz´Êciach Êwiata, to towarzyszàce
jej nieporozumienia sà przeszkodà
stojàcà na drodze do pełnego zrozumienia znaczenia gospodarczego
tego sektora i jego wsparcia. Uniwersalne zrozumienie zagadnieƒ
zwiàzanych z agroturystykà jest potrzebne dla uzyskania jasnego przekazu, rzetelnego i spójnego pomiaru, Êwiadomych polityk oraz programów wspierajàcych gospodarstwa
rolne i społecznoÊci lokalne.
Powszechnie uwa˝a si´, ˝e turystyka w gospodarstwie rolnym jest
uznawana za agroturystyk´. Jednak˝e, literatura sugeruje, ˝e istnieje wiele sposobów definiowania
agroturystyki. Badacze zauwa˝ajà
brak standardowej definicji agroturystyki, nie uwzgl´dniajàc innych
aspektów, które jà tworzà. Istnieje
pewna zgoda, co do tego, ˝e agroturystyka odnosi si´ do „działalnoÊci zwiàzanej z rolnictwem prowadzonej w gospodarstwie rolnym lub
innym Êrodowisku rolniczym w celach rozrywkowych lub edukacyjnych”1.
Jednak˝e, istniejà nieporozumienia, co do granic i cech agroturystyki, w tym Êrodowiska, w którym
funkcjonuje, rodzaju doznaƒ, autentycznoÊci i znaczenia turystyki.
Ten spór o granice agroturystyki jest
przeszkodà dla wszystkich, który sà
zainteresowani rozwojem i promocjà tego rodzaju działalnoÊci. Stoi
to na drodze do pełnego zrozumienia znaczenia gospodarczego tego
sektora i rozwoju systemowego podejÊcia w celu wsparcia jego rozwoju. Obecnie takie rozwiàzania
funkcjonujà jedynie we Włoszech.
W 2006 r. ustanowione zostało
prawo dot. działalnoÊci agroturystycznej2, a od 2013 r. budowana jest ogólnokrajowa marka włoskiej agroturystyki3.
Niektórzy utrzymujà, ˝e agroturystyka musi odbywaç si´ na terenie
funkcjonujàcego gospodarstwa rolnego podczas, gdy inni zaliczajà
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

do tej grupy gospodarstwa nieprodukcyjne, jak równie˝ targi rolnicze
i jarmarki. Zwiàzek z rolnictwem
i zaanga˝owanie odwiedzajàcych
sà kolejnymi zagadnieniami prowadzàcymi do kontrowersji, rodzàc
pytanie, czy czynnoÊci w gospodarstwach, które majà niewiele wspólnego z rolnictwem, np. organizacja
wesel i zaj´cia rekreacyjne na Êwie˝ym powietrzu (np. kolarstwo górskie) pozwalajà na zakwalifikowanie ich do tej grupy. Jedynie niewielkà cz´Êç typologii agroturystyki,
uznano za akceptowalnà a mianowicie cech „autentycznej agroturystyki”. Agroturystki, która oferuje
rolnikom mo˝liwoÊç dywersyfikacji
i generowania dodatkowego dochodu poprzez działalnoÊç turystycznà na terenie gospodarstwa,
aby pomóc w uzupełnianiu ich niskiego dochodu z rolnictwa. Pomaga to utrzymaç rentownoÊç czynnych gospodarstw rolnych i społecznoÊci wiejskich. W uj´ciu bardziej ogólnym, działalnoÊç agroturystyczna wspiera i promuje zasoby
rolnicze oraz tradycj´ i kultur´ obszarów wiejskich. PodkreÊlono
przy tym, ˝e agroturystyka to udany
przykład zrównowa˝onej turystyki,
która na przestrzeni lat zyskała
na znaczeniu.
Czy w poszczególnych krajach
istnieje ogólna zgoda w zakresie
działalnoÊci podstawowej stanowiàcej agroturystyk´? Czy działalnoÊç peryferyjnà nale˝y włàczyç
do agroturystyki, czy te˝ powinna ona otrzymaç alternatywne etykiety, takie jak „turystyka wiejska”?
Jak pojmowana jest autentycznoÊç
w odniesieniu do agroturystyki i jaka jest rola podró˝y i turystyki? Te
i inne pytania wymagajà dokładnego rozwa˝enia. Majà raczej staç si´
zach´tà do podj´cia dyskusji, debaty i rozwa˝aƒ, oraz pogł´biania
wiedzy na temat bran˝y agroturystycznej. Uczestnicy 1. Âwiatowego
Kongresu Agroturystyczngo wyrazili

nadziej´, ˝e ten punkt widzenia pobudzi dyskurs i spowoduje post´p
w kierunku celu ostatecznego
w postaci wspólnego pojmowania
agroturystyki.
Kongres w Bolzano stanowi przełom w historii sektora turystycznego
i jest uwieƒczeniem wieloletnich
działaƒ na rzecz kreowania wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferujàcego zró˝nicowane i całoroczne atrakcje.
W tym wydarzeniu na skal´ Êwiatowa udział wzi´li przedstawiciele nie
tylko z Europy, ale tak˝e z Australii,
Azji, Afryki czy Ameryki Północnej
i Południowej. W kongresie uczestniczyło ponad 200 osób z 42 krajów. Podczas trzech dni zorganizowano liczne sesje plenarne, kilkadziesiàt sesji warsztatowych, sesj´
plakatowà oraz wizyty studyjne. Zaprezentowano liczne dobre praktyki
i rozwiàzania systemowe. Dyskutowano m.in. nad rolà i znaczeniem
agroturystyki, ró˝nicami pomi´dzy
agroturystykà w Europie i na Êwiecie. Zaprezentowano m.in. dorobek z Włoch, Niemiec, Austrii, Grecji, Turcji, Rumunii, Nowej Zelandi,
Egiptu, Południowej Afryki, Malawi,
Japonii, Indii, Nepalu, Sri Lanki,
Australii, USA, Kanady, Meksyku
czy Brazylii i Kolumbii. Szczegółowe
informacje o przebiegu obrad, prezentacje, zdj´cia oraz materiały video odnaleêç mo˝na na stronie:
http://agritourism.eurac.edu/editions/2018-edition/
Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 23 26
Zdj´cie: archiwum MRiRW
1

Za: Developing a Conceptual Framework, Lisa
Chase, University of Vermont, U. S. A., Mary Stewart, Oregon State University, U.S.A. èródło:
https://www.fo od sys tem sjo ur nal.org/in dex.
php/fsj/article/view/572
2
https://www. politicheagricole. it/flex/cm/pages/ServeBLOB. php/L/IT/IDPagina/6012
3
http://www.agriturismoitalia.gov.it/en/home
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Rolnictwo na Szczycie
Klimatycznym COP24
24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu (COP24) w Katowicach
W dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbyła si´ kolejna, ju˝ 24.
Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu (COP24). To wydarzenie niezwykle
wa˝ne z punktu widzenia przyszłoÊci globalnej polityki klimatycznej, a Polska po raz trzeci była jej gospodarzem.

P

oprzednie takie szczyty organizowane były przez nasz
kraj w 2008 r. w Poznaniu
oraz w 2013 r. w Warszawie.
Przez 2 tygodnie, ponad 20 000 delegatów z blisko 200 krajów Êwiata prowadziło negocjacje zmierzajàce do opracowania szczegółów wdra˝ania tzw. Porozumienia Paryskiego z 2015
r. Dokument ten zakłada bardzo szeroki wachlarz potencjalnych działaƒ zmierzajàcych
do osiàgni´cia globalnych celów
klimatycznych, a jego nicià przewodnià jest doprowadzenie do
ograniczenia wzrostu temperatury
do poziomu znacznie ni˝szego ni˝ 2
st. C powy˝ej poziomu przedindustrialnego.

4 Rolnictwo w Êwiatowej dyskusji
nt. zmian klimatycznych
Coraz wi´kszego znaczenia w dyskusji na temat zmian klimatu nabiera kwestia wkładu sektora rolnego
w globalne wysiłki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Przez wiele lat rolnictwo było wyjàtkowo trudnym tematem; nie został
osiàgni´ty szeroko poj´ty kompromis, poniewa˝ stanowiska poszcze20

swoistym przełomem w tej materii.
W ubiegłym roku, podczas COP23
w Bonn przyj´to pierwszà wspólnà
decyzj´ dotyczàcà rolnictwa ustanawiajàcà tzw. Wspólne prace dotyczàce rolnictwa Koronivia, gdzie
zakłada si´ intensyfikacj´ dyskusji
w zakresie ró˝nych aspektów produkcji rolnej, m.in. adaptacji, gospodarowania glebà, zarzàdzania wodà w rolnictwie czy te˝
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego. To o tyle istotne, ˝e spoÊród wszystkich sektorów
gospodarki, sektor rolny wydaje si´ tym, który najbardziej cierpi z powodu zmian
klimatycznych.

4 Polska aktywnoÊç na rzecz niskoemisyj-

gólnych paƒstw-stron Konwencji
ONZ ws. Zmian Klimatu były rozbie˝ne. Paƒstwa wysoko rozwini´te
nie potrafiły przekonaç tych rozwijajàcych si´, ˝e w celu zagwarantowania sukcesu długoterminowej wizji
globalnej polityki klimatycznej, niezb´dne jest podj´cie działaƒ ograniczajàcych emisj´ gazów cieplarnianych tak˝e w rolnictwie. Te drugie,
koncentrowały si´ wyłàcznie na dostosowaniu systemów produkcji
do szerzàcych si´ zagro˝eƒ oraz stabilizacji w sektorze.
Aktualnie mamy do czynienia ze

nego rolnictwa i adaptacji do zmian
klimatu
W warunkach polskich zmiany klimatyczne przejawiajà si´ przede
wszystkim zwi´kszonà cz´stotliwoÊcià wyst´powania ekstremalnych
zjawisk pogodowych (takich jak susza). Okresowo problemem sà równie˝ podtopienia spowodowane intensywnymi opadami i wyst´pujàce
przymrozki. Coraz wyraêniej widoczne sà tak˝e niekorzystne efekty obserwowanych zmian klimatycznych,
takich jak pojawienie si´ nowych
szkodników roÊlin uprawnych, czy
wzrost nasilenia niektórych chwastów. Wszystko to wpływa na warunki gospodarowania oraz wydajnoÊç
produkcji, a wi´c jest wysoce odczuwalne dla rolników.
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

Nale˝y podkreÊliç, ˝e rolnictwo
ma znaczàcy potencjał w działaniach proklimatycznych, czego dowodem sà wyniki licznych badaƒ
prowadzonych przez polskie jednostki naukowe, w tym równie˝ instytuty podległe Ministrowi Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W swoich pracach
naukowcy nieustannie poszukujà
optymalnych rozwiàzaƒ w zakresie
gospodarowania glebà, niskoemisyjnej produkcji zwierz´cej czy te˝
uprawy roÊlin, których wdro˝enie
do praktyki rolniczej sprzyja zrównowa˝onej produkcji rolnej. Nale˝y
mieç bowiem na uwadze, ˝e rolnictwo ma charakter specyficzny – z jednej strony zawsze b´dzie
ono prowadziç do emisji gazów cieplarnianych, takich jak metan czy
podtlenek azotu, z drugiej zaÊ priorytetowym zadaniem tego sektora
jest zapewnienie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego, co w obliczu nieustannie rosnàcej liczby ludnoÊci
Êwiata nie mo˝e zostaç zmarginalizowane. Rolnicy muszà wi´c dostosowaç si´ do nowych warunków
produkcji, zwi´kszajàc jednoczeÊnie
produkcj´ biomasy (na cele ˝ywnoÊciowe i nie˝ywnoÊciowe), dzi´ki
czemu wiàzane sà du˝e iloÊci dwutlenku w´gla z atmosfery.

4 Strategiczna rola gleby
Podczas COP24, MRiRW było szeroko reprezentowane. 2 grudnia
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
uczestniczył w oficjalnym otwarciu
szczytu, a przedstawiciele MRiRW
aktywnie brali udział w licznych wydarzeniach towarzyszàcych konferencji. Jednym z nich był Âwiatowy
Dzieƒ Gleby, przypadajàcy corocznie 5 grudnia. – Ta wa˝na inicjatywa ma zwróciç uwag´ społeczeƒstwa wszystkich krajów Êwiata
na rol´, jakà pełni gleba, nie tylko
w Êrodowisku przyrodniczym, ale
przede wszystkim dla bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i dobrobytu
ka˝dego mieszkaƒca Ziemi – poBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

wiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski w komentarzu do tego
wydarzenia.
Polska jest tak˝e sygnatariuszem
mi´dzynarodowej inicjatywy zapoczàtkowanej w 2015 r. „4‰ – gleba na rzecz bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego i klimatu”, której coroczne
spotkanie odbyło si´ tak˝e przy okazji COP24. Jej kluczowym przesłaniem jest przekonanie o perspektywicznej roli magazynowania w´gla

na okrywa glebowa, stosowanie
właÊciwego zmianowania i rozwój
agroleÊnictwa.

4 Wspólna Polityka Rolna, a klimat
COP24 był tak˝e szansà do informowania o działaniach na rzecz
zrównowa˝onego rozwoju i ochrony
Êrodowiska, jakie podejmowane sà
ju˝ dziÊ przez polskich rolników.
Od wielu lat, polityka rolna realizowana w Polsce, w tym Wspólna Poli-

W oficjalnym otwarciu Szczytu uczestniczył prezydent Andrzej Duda oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof
Ardanowski

w glebie. IloÊç w´gla magazynowana w glebach na całym Êwiecie dwukrotnie przewy˝sza iloÊç wyst´pujàcà
w powietrzu. Zakłada si´, ˝e zwi´kszenie ka˝dego roku zawartoÊci w´gla organicznego w glebie właÊnie
o 4‰ pozwoli na zaabsorbowanie
i przechowanie całej rocznej antropogenicznej produkcji dwutlenku
w´gla. Zwi´kszenie wiàzania w´gla
na u˝ytkach rolnych sprzyja zatem
ochronie klimatu. RównoczeÊnie,
przyczyniłoby si´ do walki z erozjà
i słu˝yłoby doskonale adaptacji rolnictwa do zmian klimatycznych.
Wzrost ten przeło˝yłby si´ w znaczàcy sposób na bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe. Istniejà praktyczne rozwiàzania przyczyniajàce si´ do realizacji tego celu, m.in. całorocz-

tyka Rolna UE, coraz bardziej ukierunkowuje si´ na praktyki słu˝àce
ochronie gleb, powietrza i ró˝norodnoÊci biologicznej. Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne czy rolnictwo ekologiczne wspierajà zrównowa˝ony system gospodarowania
poprzez wdra˝anie takich praktyk
jak: ró˝nicowanie struktury i nast´pstwa upraw, badanie gleby, plan nawozowy, przyorywanie obornika lub
słomy czy te˝ uprawa mi´dzyplonów.
Poprzez wprowadzenie płatnoÊci
do roÊlin wysokobiałkowych, mo˝liwa jest redukcja azotu pochodzàcego z nawozów mineralnych i wzrost
magazynowania w´gla w glebie.
Podobny efekt majà te˝ realizowane
w ramach PROW zalesienia. Z kolei
w działaniach o charakterze inwesty21
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cyjnym PROW promowany jest zakup urzàdzeƒ do przechowywania
nawozów naturalnych, maszyn
do nawo˝enia precyzyjnego, technik
bezorkowych, pieców na biomas´,
a w budynkach hodowlanych – stosowanie frakcjonowania i schładzania gnojowicy, co istotnie ogranicza
emisje z rolnictwa.

4 Jabłka – polski produkt eksportowy
Szczyt klimatyczny w Katowicach był
tak˝e okazjà do promocji polskich
produktów rolnych. Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa zapewniał uczestnikom konferencji
i odwiedzajàcym goÊciom dostawy
Êwie˝ych jabłek z polskich sadów.

Ka˝dego dnia dystrybuowano około 10 tys. sztuk tych owoców, a ich
ogromna popularnoÊç z pewnoÊcià
przyczyni si´ do rozsławienia polskiego sadownictwa w wielu krajach
Êwiata.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cia: fotolia, archiwum MRiRW

Delimitacja ONW
według nowych zasad UE
Poczàwszy od kampanii 2019 r. wejdà w ˝ycie zmiany zasad wyznaczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW). Jest
to konsekwencja dokonanej jeszcze w 2003 r. przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy (ETO) oceny funkcjonowania ONW.

W

ówczas Trybunał wskazał na du˝à ró˝norodnoÊç kryteriów wyznaczenia obszarów, co nie zapewnia
transparentnoÊci i porównywalnoÊci, oraz słabe ukierunkowanie pomocy. Ponadto, na poziomie unijnym zmieniono cel tego działania.
Wsparcie ONW przestało byç instrumentem słu˝àcym przeciwdziałaniu wyludniania si´ obszarów
wiejskich, na rzecz poprawy Êrodowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie zrównowa˝onego gospodarowania gruntami. Nie zmieniajà si´ unijne zasady wyznaczania ONW typ górski
i ONW typ specyficzny.

4 Na czym polega zmiana sposobu wyznaczenia
ONW (dotychczasowe ONW typ nizinny)?
Na podstawie przepisów rozporzàdzenia 1305/20131, Paƒstwa Członkowskie UE najpóêniej w 2019 r.
majà obowiàzek dokonaç zmiany
sposobu wyznaczenia ONW. Na
terenie całej UE stosowane b´dà
22

jednolite kryteria biofizyczne, które
dotyczà klimatu (długoÊç okresu wegetacyjnego, temperatura
w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalnoÊç
gleby, uziarnienie gleby i kamienistoÊç, gł´bokoÊç strefy korzeniowej,
słabe właÊciwoÊci chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotnoÊç
gleby) oraz ukształtowania terenu.
Kryteria te dobrze odzwierciedlajà
utrudnienia w prowadzaniu produkcji rolnej w Polsce.
RównoczeÊnie, obowiàzkowym
elementem nowej delimitacji jest
wyłàczenie ze wsparcia tych jednostek (gmin/obr´bów), … na których
znaczàce ograniczenia naturalne
zostały udokumentowane, ale przezwyci´˝ono je dzi´ki inwestycjom
lub działalnoÊci gospodarczej, lub
dzi´ki normalnej produktywnoÊci
gruntów, lub jeÊli metody produkcji
lub systemy rolnicze rekompensujà
utracone dochody lub dodatkowe
koszty… (rozporzàdzenie UE
nr 1305/2013, art. 32, ust. 3). –

tzw. procedura zaw´˝enia. Majàc
to na uwadze, w warunkach polskich wykorzystano wskaêniki techniczno-organizacyjne pozwalajàce
oceniç na ile produkcja na danym
obszarze jest intensywna. Chodzi
o wskaêniki: obsady zwierzàt (liczba
przeliczeniowych sztuk zwierzàt jest
równa bàdê wi´ksza od 0,9 LU
na 1 ha u˝ytków rolnych), udziału
upraw trwałych w powierzchni u˝ytków rolnych (udział tych upraw jest
równy bàdê wi´kszy od 35,7%),
oraz udziału upraw ogrodniczych
w powierzchni u˝ytków rolnych
(udział tych upraw jest równy bàdê
wi´kszy od 15,0%).
W Polsce sprawdzenie kwalifikowalnoÊci do ONW z ograniczeniami naturalnymi, w oparciu o kryteria
biofizyczne oraz proces zaw´˝enia,
zostało dokonane najpierw na poziomie gmin, a nast´pnie (w przypadku braku kwalifikacji całej gminy) na poziomie obr´bów ewidencyjnych. Obszar uznano za charakteryzujàcy si´ znaczàcymi ograniczeniami naturalnymi, jeÊli co najmniej 60% u˝ytków rolnych w danej
jednostce (gminy/obr´bu) spełniało, co najmniej jedno z kryteriów
biofizycznych na poziomie podanej
wartoÊci progowej. Takie rozwiàzaBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

nie pozwoliło na wyznaczenie obszarów ONW z du˝à dokładnoÊcià.
Z uwagi na ÊciÊle naukowy charakter, prace nad nowà delimitacjà
ONW trwały od wielu lat. Prowadzone były głównie przez Instytuty
naukowe (Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa oraz Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
˚ywnoÊciowej) przy wsparciu innych jednostek (ARiMR, KSCHR,
IMGW, GLW). Du˝e zaanga˝owanie tych jednostek pozwoliło oceniç, w taki sam sposób, wszystkie
gminy i obr´by ewidencyjne w Polsce pod kàtem spełniania kryteriów
biofizycznych i procesu zaw´˝enia
wyboru. Co wa˝ne, w nowej delimi-

sywnego rolnictwa). Dzi´ki temu
zapewniono obiektywnoÊç, dokładnoÊç i aktualnoÊç nowego wyznaczenia ONW.

4 Wyniki nowej delimitacji i działania
łagodzàce jej wdro˝enie
Przeprowadzona analiza spełniania przez grunty rolne w Polsce
kryteriów wskazuje, ˝e powierzchnia ONW z ograniczeniami naturalnymi wynosi 46,0% u˝ytków rolnych [uwzgl´dniajàc pomniejszenie
o powierzchni´ obszarów, które
przezwyci´˝yły naturalne utrudnienia (procedura zaw´˝enia)]. Rozkład przestrzenny obszarów ONW
przedstawia mapa poni˝ej.

w ramach ONW typ nizinny, wyodr´bnienie nowej kategorii ONW typ
specyficzny w oparciu o kryteria
krajowe (niekorzystne warunki
o walorach przyrodniczo-turystycznych), ukierunkowanie cz´Êci Êrodków w ramach PROW 2014-2020
na działania wspierajàce jednostki
administracyjne, w których nastàpi
strata w powierzchni obszarów
ONW.
Do głównych powodów utraty
statusu ONW z ograniczeniami naturalnymi przez niektóre gminy/obr´by ewidencyjne nale˝y zaliczyç
odejÊcie od dotychczas stosowanych kryteriów, tj. stosowania kombinacji Wskaênika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
(WWRPP) oraz czynników demograficznych (g´stoÊç zaludnienia
w gminie i procent ludnoÊci w gospodarstwach rolnych).

4 Inne wa˝ne elementy nowej delimitacji ONW
Zaproponowano włàczenie obszarów miejskich do wsparcia
ONW. Nowe wyznaczenie ONW
odnosi si´ do ograniczeƒ naturalnych na u˝ytkach rolnych niezale˝nie od miejsca ich poło˝enia (miasto/wieÊ). Podobna sytuacja (tj.
wsparcie u˝ytków rolnych niezale˝nie od miejsca poło˝enia) dotyczy
ONW typ górski i ONW typ specyficzny. W okresie 2004-2018
w Polsce obszary miejskie nie były
obj´te wsparciem ONW.
1 Zaktualizowano obecne zasi´gi
ONW typ górski i typ specyficzny
(podgórski). Z uwagi na zachodzàce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmiany granic administracyjnych oraz strukturalnych w polskim
rolnictwie, niezb´dne było uaktualnienie zasi´gów ONW typ górski
oraz ONW typ specyficzny. Wykorzystano do tego celu najbardziej aktualne dost´pne dane. Ponadto, kilka województw dokonało
w ostatnich latach aktualizacji Wykazów miejscowoÊci poło˝onych
1

tacji ONW, wykorzystano najnowsze dane (np. cyfrowa mapa glebowo-rolnicza w skali 1: 25 000 dla
obszaru całej Polski, aktualny i jednolity dla całej Polski numeryczny
model terenu, jednolità dla całego
kraju informacj´ o powierzchni UR
w gminach/obr´bach ewidencyjnych, aktualnà map´ pH gleby dla
całej Polski, baz´ obszarów intenBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

W zwiàzku ze stratà statusu
ONW z ograniczeniami naturalnymi przez cz´Êç obszarów, a tak˝e
bioràc pod uwag´ przestrzennà
koncentracj´ efektów nowej delimitacji zaproponowano nast´pujàce
działania łagodzàce skutki nowej
delimitacji ONW: przejÊciowe płatnoÊci dla rolników, którzy na skutek
nowej delimitacji utracà wsparcie
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na terenach podgórskich i górskich.
1 Wyodr´bniono nowà kategori´
ONW typ specyficzny w oparciu
o kryteria krajowe (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych). Na przestrzeni ostatnich
lat w Polsce wykonano szereg analiz, które uzasadniajà potrzeb´
wspierania tak˝e innych terenów
(nie tylko terenów podgórskich),
charakteryzujàcych si´ szczególnymi ograniczeniami. Na podstawie
kombinacji wskaênika: waloryzacji
rolniczej przestrzeni produkcyjnej
oraz cennoÊci przyrodniczo-turystycznej z jednej strony wskazano
obszary z ograniczeniami w produkcji rolnej a z drugiej koniecznoÊç kontynuacji gospodarowania
gruntami w celu zachowania lub
poprawy Êrodowiska, utrzymania
terenów wiejskich, zachowania potencjału turystycznego wsi.

porzucaniu gruntów i utracie ró˝norodnoÊci biologicznej.
Utrzymano dotychczasowe (obowiàzujàce w okresie 2004-2018)
podejÊcie do zró˝nicowania stawek
w zale˝noÊci od stopnia ograniczeƒ
naturalnych mierzonych wskaênikiem Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WWRPP):

równie˝ wprowadzony został podział na strefy. Do ONW typ specyficzny strefa I zostały zakwalifikowane obr´by spełniajàce odpowiednià kombinacj´ wskaênika WRPP
oraz wskaênika cennoÊci przyrodniczo -turystycznej. Natomiast do
ONW typ specyficzny strefa II zostały zakwalifikowane obr´by, gdzie
PłatnoÊç PLN/ha/rok

Typ ONW

Okres programowania 2014-2020
2014-2018

ONW z ograniczeniami naturalnymi

ONW typ specyficzny

2019-2020

strefa I

179

strefa II

264

strefa I

264 (jedna strefa)

strefa II

179
264

ONW typ górski

450

450

*w okresie 2004-2018 ONW typ nizinny

4 Poziom stawek po wprowadzeniu nowej
delimitacji ONW
Stawki płatnoÊci (tabela) zostały
zró˝nicowane w zale˝noÊci od typu
obszaru ONW w celu właÊciwego
uwzgl´dnienia siły ograniczeƒ naturalnych dla produkcji rolnej

do ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy I zostały zakwalifikowane obr´by ewidencyjne z wartoÊcià
WWRPP powy˝ej 52 pkt, do ONW
z ograniczeniami naturalnymi strefy II zostały zakwalifikowane obr´by

min. 50% u˝ytków rolnych znajduje
si´ powy˝ej 350 m n.p.m. oraz obszary poni˝ej 52 pkt WWRPP (które
nie zaleczono do ONW na podstawie kryteriów biofizycznych).
Wykaz obszarów zakwalifikowanych do poszczególnych typów
ONW znajdzie si´ w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania
PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: fotolia

Elementami nowej delimitacji ONW jest włàczenie do wsparcia obszarów miejskich oraz aktualizacja zasi´gów ONW
typ górski i typ specyficzny

na danym obszarze, co powinno
zapewniç właÊciwà skutecznoÊç
pod wzgl´dem przeciwdziałania
24

ewidencyjne z wartoÊcià WWRPP
równà lub poni˝ej 52 pkt.
W ramach ONW typ specyficzny

1

Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylajàce rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1698/2005
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

Wizyta w Chinach
W dniach 4-7 listopada 2018 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi,
Jan Krzysztof Ardanowski, zło˝ył oficjalnà wizyt´ w Chiƒskiej Republice Ludowej. Wizyta była zwiàzana z odbywajàcà si´ w Szanghaju pierwszà edycjà Chiƒskiej Mi´dzynarodowej Wystawy Importowej (CIIE). Wystawa była obj´ta patronatem Xi Jinpinga,
Przewodniczàcego ChRL, i została uznana za najwa˝niejsze tegoroczne wydarzenie gospodarcze w Chinach.

U

łatwienia w dost´pie polskich produktów do rynku
chiƒskiego oraz zwi´kszenie
dynamiki eksportu artykułów rolno-spo˝ywczych do ChRL były przedmiotem rozmów ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego
z przedstawicielami chiƒskiej administracji centralnej – Han Changfu,
ministrem rolnictwa i obszarów
wiejskich, (5 listopada 2018 r.)
oraz z Ni Yuefengiem, ministrem
Generalnej Administracji Celnej
(6 listopada 2018 r.). Podczas spotkaƒ szczegółowo omówiono stan
prac nad otwarciem rynku chiƒskiego dla kolejnych polskich zakładów
oraz produktów (m. in. produktów
ubocznych z mi´sa drobiowego,
produktów mleczarskich z przeznaczeniem na pasze, koni rekreacyjnych, ikry ryb łososiowatych, mi´sa
wołowego). Du˝o uwagi poÊwi´cono kwestii walki z wirusem ASF oraz
mo˝liwoÊci współpracy naukowo-eksperckiej w tym zakresie. Przedyskutowano tak˝e spraw´ zniesienia chiƒskich ograniczeƒ w odniesieniu do importu polskiego mi´sa
wieprzowego.
Rozmowy w Szanghaju potwierdziły dobre relacje dwustronne
i dajà szans´ na post´p w uzgodnieniach dotyczàcych przyspieszenia procesów zatwierdzania kolejnych polskich zakładów drobiarskich do eksportu do ChRL, jak
równie˝ poszerzenia asortymentu
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

produktów rolno-spo˝ywczych dost´pnych na rynku chiƒskim.
Na uwag´ zasługujà deklaracje
strony chiƒskiej odnoÊnie wi´kszego otwarcia ChRL na import wyso-

zowanym przez Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa. 6 listopada 2018 r., uroczystego otwarcia
stoiska dokonali J. K. Ardanowski,
minister rolnictwa i rozwoju wsi,
Piotr Serafin, dyrektor generalny
KOWR oraz Wojciech Zajàczkowski, ambasador RP w Pekinie.
Minister Ardanowski spotkał si´
z polskimi wystawcami Wystawy
CIIE, a tak˝e odwiedził siedzib´
przedstawicielstwa Krajowej Rady
Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
w Szanghaju.

W czasie wizyty w Chinach minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał si´ z chiƒskim ministrem
rolnictwa i obszarów wiejskich Han Changfu

kiej jakoÊci artykułów rolno-spo˝ywczych z Polski. Doskonałà okazj´ do zaprezentowania ró˝norodnej polskiej oferty stanowiła Chiƒska Mi´dzynarodowa Wystawa Importowa. Najliczniejszà grup´
w polskiej delegacji przedsi´biorców, składajàcej si´ z 82 firm, stanowiły podmioty sektora rolno-spo˝ywczego (28), które promowały
swoje produkty na stoisku zorgani-

Chiny pozostajà kluczowym partnerem gospodarczym Polski w Azji
oraz krajem priorytetowym w promocji polskiego sektora rolno-spo˝ywczego. Szans´ na intensyfikacj´
eksportu do Chin daje m.in. Porozumienie o współpracy zawarte
mi´dzy Krajowym OÊrodkiem
Wsparcia Rolnictwa a Ogólnochiƒskim Stowarzyszeniem Hurtowych
Rynków Rolnych (CAWA), które zo25
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stało podpisane w obecnoÊci ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego 6 listopada 2018 r.
Polska odnotowuje wysokie ujemne
saldo handlowe w obrocie artykułami
rolno-spo˝ywczymi z Chinami: -253,6

mln euro w 2017 r. WartoÊç eksportu
do Chin w 2017 r. pozostała na niemal
niezmienionym poziomie w porównaniu do 2016 r. i wyniosła 101,3 mln euro. W okresie I-VIII 2018 wyeksportowaliÊmy do ChRL towary rolno-spo˝ywcze o wartoÊci 76 mln euro, co oznacza

wzrost o 16% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017.
Departament Współpracy
Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Polsko-niemieckie
konsultacje mi´dzyrzàdowe
2 listopada 2018 r. w Warszawie odbyły si´ polsko-niemieckie
rozmowy mi´dzyrzàdowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz kanclerz Angeli Merkel. Tegoroczne
konsultacje miały szczególne znaczenie z uwagi na obchody 100-lecia odzyskania niepodległoÊci przez Polsk´.

U

czestniczył w nich Jan
Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi,
który spotkał si´ z Julià Klöckner,
minister ds. wy˝ywienia i rolnictwa
RFN.
Podczas spotkania Ministrowie
potwierdzili zbie˝noÊç stanowisk
Polski i Niemiec w odniesieniu
do utrzymania struktury WPR opartej na dwóch filarach oraz potrzeby
zapewnienia silnego bud˝etu UE
na WPR. Jest on niezb´dny w zwiàzku z nowymi wyzwaniami stojàcymi
przed sektorem rolnym, szczególnie
w zwiàzku ze wzmocnionymi celami
Êrodowiskowymi i klimatycznymi,
a tak˝e rosnàcymi oczekiwaniami
społecznymi wobec sektora rolnego. W kontekÊcie wzrastajàcych potrzeb ˝ywnoÊciowych na Êwiecie, ministrowie zaakcentowali wartoÊç dodanà polityki rolnej, która mogłaby
mieç istotny wkład w przeciwdziałanie przyczynom migracji. Ministrowie zgodzili si´ równie˝, ˝e uproszczenie WPR powinno byç wa˝nym
celem w ramach dalszego rozwoju
26

tej polityki. Uzgodnili równie˝ stworzenie i przedstawienie na forum UE
katalogu propozycji konkretnych
uproszczeƒ WPR. Poruszyli te˝ kwestie sporne, problem konwergencji
bezpoÊredniej i niektórych aspektów
Wieloletnich Ram Finansowych.
W zwiàzku z rozprzestrzenianiem
si´ Afrykaƒskiego Pomoru Âwiƒ
(ASF) ministrowie uznali, ˝e jest to
istotny problem dla obu gospoda-

rek, zwłaszcza w odniesieniu do eksportu wieprzowiny. Krytycznie odnieÊli si´ do mo˝liwoÊci kontroli populacji dzików. Wskazali na koniecznoÊç wypracowania wspólnego stanowiska i zaanga˝owania Komisarzy
UE w domaganie si´ przestrzegania
przez kraje trzecie zasad regionalizacji OIE. PodkreÊlili tak˝e sukcesy
Polski w walce z ASF, wskazujàc, jako skuteczne narz´dzia: bioasekuracj´, wygaszanie zainfekowanych hodowli trzody chlewnej oraz podnoszenie ÊwiadomoÊci społeczeƒstwa
o istniejàcym zagro˝eniu.
Ministrowie omówili równie˝,
przyj´te w Polsce i Niemczech, rozwiàzania w zakresie łagodzenia

W listopadowych polsko-niemieckich konsultacjach mi´dzyrzàdowych uczestniczyli tak˝e polski minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski oraz minister ds. wy˝ywienia i rolnictwa RFN Julia Klöckner
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

skutków tegorocznej suszy. Zgodzili
si´, ˝e poszkodowanym rolnikom
potrzebna jest pomoc finansowa
paƒstwa.
Ponadto ministrowie wskazali
na koniecznoÊç zrównowa˝onego
i nowoczesnego rozwoju obszarów
wiejskich oraz niezb´dnà popraw´
warunków ˝ycia na wsi i utrzymanie
bezpiecznych miejsc pracy. Obszary
wiejskie w Polsce i Niemczech stojà

obecnie przed powa˝nymi wyzwaniami zwiàzanymi ze zmianami demograficznymi oraz zmianà klimatu.
Obie strony zadeklarowały wol´
dalszego zacieÊniania i pogł´biania
współpracy krajów na rzecz silnego
i cyfrowego rolnictwa oraz dalszego
rozwoju silnych i atrakcyjnych obszarów wiejskich, a tak˝e na rzecz silnej
pozycji konkurencyjnej UE na globalnym rynku rolnym.

Niemcy od lat sà najwa˝niejszym
partnerem handlowym Polski zajmujàc
pierwsze miejsce wÊród krajów, do których Polska eksportuje produkty rolno-spo˝ywcze.

Departament Współpracy
Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Rozmowy polsko-czeskie
15 listopada 2018 r. w Pradze odbyły si´ polsko-czeskie konsultacje mi´dzyrzàdowe pod przewodnictwem premiera Mateusza
Morawieckiego oraz premiera Andreja Babisza.

W

konsultacjach uczestniczył Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który spotkał si´
z Miroslavem Tomanem, ministrem
rolnictwa Republiki Czeskiej.
Potwierdzono zbie˝noÊç stanowisk Polski i Czech w zakresie
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020
roku w odniesieniu do utrzymania
struktury WPR, opartej na dwóch filarach oraz potrzeby zapewnienia
silnego bud˝etu UE na WPR wobec
nowych
wyzwaƒ
stojàcych
przed sektorem rolnym, zwłaszcza
w zwiàzku ze wzmocnionymi celami
Êrodowiskowymi i klimatycznymi
oraz rosnàcymi oczekiwaniami
społecznymi wobec sektora rolnego. Oba kraje sà zdania, ˝e bud˝et
WPR (w relacji do PKB UE-27) powinien odzwierciedlaç du˝à europejskà wartoÊç dodanà tej polityki,
zwłaszcza, jako podstawy jednolitego rynku rolnego oraz znaczenia tej
polityki dla spójnoÊci Unii w wymiarze gospodarczym, społecznym
i Êrodowiskowym.
Minister J. K. Ardanowski przedstawił podejmowane w Polsce dziaBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

łania w zakresie zwalczania wirusa
Afrykaƒskiego Pomoru Âwiƒ (ASF).
Wskazał na kluczowà rol´ bioasekruracji dla zapobiegania przenikaniu ASF do gospodarstw prowadzàcych hodowl´ trzody chlewnej i rozprzestrzenianiu si´ wirusa, zarówno
w sektorze komercyjnym, jak i w tzw.
hodowli przydomowej.
Ministrowie wymienili poglàdy
na temat post´pujàcych zmian klimatu i problemów zwiàzanych

z wyst´powaniem suszy.
W odniesieniu do polsko-czeskiej
wymiany handlowej artykułami rolno-spo˝ywczymi minister Ardanowski podkreÊlił, ˝e Polsce zale˝y na jak
najlepszych relacjach z Republikà
Czeskà. Uznał za niedopuszczalne
wypowiedzi podwa˝ajàce jakoÊç
polskich produktów, pochodzàce
głównie od przedstawicieli czeskich
instytucji paƒstwowych, formułowane na podstawie incydentalnych
przypadków nieprawidłowoÊci.
Departament Współpracy
Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

W czasie spotkania ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z ministrem rolnictwa Czech Miroslavem Tomanem
potwierdzono zbie˝noÊç stanowisk obu krajów w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku
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Współpraca z Białorusià
MRiRW z zadowoleniem odnotowuje pozytywne efekty intensyfikacji współpracy w dziedzinie rolnictwa z partnerami białoruskimi. Dzi´ki zrealizowanym w ostatnim kwartale 2018 r. spotkaniom Szymona Gi˝yƒskiego, sekretarza stanu w MRiRW z Iwanem
Smilginiem, zast´pcà ministra rolnictwa i ˝ywnoÊci Białorusi udało si´ wyjaÊniç istotne dla strony polskiej kwestie w zakresie dost´pu do rynku białoruskiego dla niektórych produktów rolno-spo˝ywczych z Polski.

P

odczas VII posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa (21 wrzeÊnia 2018 r.
w Miƒsku), któremu współprzewodniczyli wiceministrowie Szymon Gi˝yƒski i Iwan Smilgiƒ, strona polska
uzyskała m.in. potwierdzenie mo˝liwoÊci realizacji wysyłek wołowiny
na rynek Białorusi ze Êwiadectwem
zdrowia dla eksportowanego z UE
na rynek Unii Celnej mi´sa i surowych wyrobów mi´snych otrzymanych w wyniku uboju i przetwórstwa
bydła. Dzi´ki temu eksport ww. grupy towarów został ju˝ uruchomiony.
Podczas spotkania strony potwierdziły zainteresowanie wzajemnymi
inwestycjami w sektorze rolno-spo˝ywczym i rozwojem wymiany handlowej. Rozmówcy z satysfakcjà odnotowali udział przedsi´biorców
w targach rolniczych organizowanych w obydwu krajach. Wa˝nym
zagadnieniem omawianym w trakcie posiedzenia była równie˝ współpraca dotyczàca zwalczania wÊcieklizny. Dzi´ki intensywnym pracom
zarówno polskiego, jak i białoruskiego resortu rolnictwa 6 listopada 2018 r. w Warszawie została
podpisana Umowa mi´dzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i ˚ywnoÊci Republiki Białorusi dotyczàca zwalczania
wÊcieklizny na terytorium Republiki
Białorusi w 2018 roku. Strony
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uzgodniły, ˝e współpraca ta b´dzie
kontynuowana.
Kolejnà okazjà do omówienia
kwestii współpracy w dziedzinie rolnictwa był udział wiceministrów ds.

RP, w których nie wyst´puje ASF, niezale˝nie od lokalizacji zakładu produkcyjnego karm dla kotów i psów.
Nale˝y dodaç, ˝e dzi´ki staraniom
Głównego Inspektoratu Weterynarii
w 2018 r. udało si´ równie˝ uzgodniç wzory Êwiadectw zdrowia dla eksportowanego na terytorium celne
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
nasienia buhajów oraz bydła hodowlanego i u˝ytkowego. Ponadto
nastàpił rozwój współpracy polsko-białoruskiej na poziomie eksperckim, zwłaszcza w dziedzinie hodowli
zwierzàt i nasiennictwa.

Dzi´ki spotkaniom sekretarza stanu w MRiRW Szymona Gi˝yƒskiego (z prawej) z zast´pcà ministra rolnictwa i ˝ywnoÊci Białorusi Iwanem Smilginiem udało si´ wyjaÊniç kwestie dost´pu do rynku białoruskiego dla niektórych polskich
produktów rolno-spo˝ywczych

rolnictwa Polski i Białorusi w V posiedzeniu Wspólnej Polsko-Białoruskiej
Komisji ds. Współpracy Gospodarczej (26 listopada 2018 r., w Warszawie). W wyniku prac Komisji strona polska uzyskała potwierdzenie, ˝e
dozwolony jest wwóz na terytorium
Białorusi poddanych obróbce termicznej dodatków do karm dla kotów i psów oraz gotowych karm dla
kotów i psów, pod warunkiem, ˝e surowiec dla ich wytworzenia b´dzie
pochodził z terytorium województw

BiałoruÊ jest jednym z 14 rynków
priorytetowych w kontekÊcie eksportu
towarów rolno-spo˝ywczych. Eksport
tej grupy towarowej w okresie I-IX
2018 r. wyniósł 170 mln euro, w tym
jabłek 56,8 mln euro. Import rolny
z Białorusi w tym okresie miał wartoÊç 18,9 mln euro.
Departament Współpracy
Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Scalenie gruntów
4 Istota scalenia gruntów
Prawidłowa struktura przestrzenna gospodarstw rolnych jest jednym z podstawowych warunków
efektywnoÊci ekonomicznej rolnictwa i szansà na korzystanie z osiàgni´ç współczesnej techniki rolniczej. Wadliwa struktura przestrzenna gospodarstwa jest przeszkodà – cz´sto powa˝nà – w modernizacji produkcji rolnej oraz jego stałej adaptacji do zmieniajàcych si´
warunków naturalnych i rynkowych.
W ekstremalnych przypadkach, gdy
powierzchnia tzw. działek rolnych
w gospodarstwie rolnym wynosi poni˝ej 0,10 ha, mamy do czynienia
z rozdrobnieniem, które wyklucza
mo˝liwoÊç udzielania wsparcia
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

w celu dalszego rozwoju działalnoÊci rolniczej lub zmiany profilu produkcji. Badania wskazujà, ˝e gospodarstwa o niekorzystnym rozłogu gruntów mogà traciç nawet 2030% dochodu rolniczego z tytułu
złej ich organizacji przestrzennej.
Scalenie gruntów jest klasycznym
rozwiàzaniem prawnym zmierzajàcym do poprawy wadliwej struktury
przestrzennej gospodarstw, którego
celem w myÊl art. 1 ust. 1 ustawy
z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 908, dalej jako u.s.w.g.) jest
tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie
i leÊnictwie poprzez popraw´ struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leÊnych, ra-

cjonalne ukształtowanie rozłogów
gruntów, dostosowanie granic nieruchomoÊci do systemu urzàdzeƒ
melioracji wodnych, dróg oraz
rzeêby terenu.

4 Post´powanie scaleniowe
Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.s.w.g. post´powanie scaleniowe wykonuje
i przeprowadza starosta, jako zadanie z zakresu administracji rzàdowej ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, z przewa˝ajàcym udziałem finansowania ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego z tego zakresu jest
wojewoda. Prace scaleniowo-wy29
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mienne koordynuje i wykonuje samorzàd województwa przy pomocy
wojewódzkich biur geodezji i terenów rolnych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.s.w.g.
post´powanie scaleniowe mo˝e
byç wszcz´te na wniosek wi´kszoÊci
(ponad 50%) właÊcicieli gospodarstw rolnych poło˝onych na projektowanym obszarze scalenia lub
na wniosek właÊcicieli gruntów,
których łàczny obszar przekracza
połow´ powierzchni projektowanego obszaru scalenia (bez wzgl´du
na łàcznà powierzchni´ posiadanych gruntów).
W przypadku scaleƒ wszczynanych na wniosek właÊcicieli tzw.
„klasycznych”, w celu ubiegania si´
o finansowanie prac scaleniowych,
starosta aplikuje o Êrodki finansowe w konkursie ogłoszonym przez
odpowiedni departament urz´du
marszałkowskiego.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e do post´powaƒ scaleniowych wszczynanych
z urz´du (po uzyskaniu opinii rady
sołeckiej i działajàcych na terenie
danej wsi społeczno-zawodowych
organizacji rolników zgodnie z art.
4 ust 1 u.s.w.g.) nale˝à głównie
tzw. scalenia infrastrukturalne, których celem jest m.in. łagodzenie
negatywnych skutków oddziaływania dróg publicznych, w szczególnoÊci sieci autostrad, na obszary
wiejskie (art. 4 ust. 1 pkt 2 u.s.w.g.)
Przepis art. 4 ust. 2 u.s.w.g. zobowiàzuje Generalnà Dyrekcj´ Dróg
Krajowych i Autostrad do pokrywania kosztów wykonania scalenia
gruntów oraz zagospodarowania
poscaleniowego, w przypadku prowadzenia
scalenia
gruntów
w zwiàzku z budowà autostrady.
Scalenia infrastrukturalne porzàdkujà przestrzeƒ wokół autostrady, poprzez reorganizacj´ dotychczasowego układu działek na danym obszarze, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Ponadto,
do celów scaleƒ infrastrukturalnych
30

nale˝y zaliczyç w szczególnoÊci popraw´ rozłogu gruntów przeci´tych
pasem autostrady, zlokalizowanie
gruntów poszczególnych gospodarstw rolnych, w miar´ mo˝liwoÊci, po tej samej stronie autostrady,
po której znajduje si´ siedlisko gospodarstwa rolnego czy te˝ modernizacj´ systemów urzàdzeƒ melioracji wodnych naruszonych projektowanà inwestycjà.

4 Prowadzenie post´powania scaleniowego
Wszcz´cie post´powania scaleniowego nast´puje w drodze postanowienia starosty (art. 7 ust. 1
u.s.w.g.), które odczytuje si´ na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starost´, a ponadto
wywiesza si´ je na okres 14 dni
w lokalach urz´dów gmin, na których terenie poło˝one sà grunty obj´te scaleniem oraz tablicach ogłoszeƒ we wsiach, których grunty tworzà obszar scalenia (art. 7ust. 3
u.s.w.g.). Je˝eli liczba uczestników
scalenia przekracza 10 osób, post´powanie scaleniowe prowadzi
si´ z udziałem rady uczestników
scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego
przez uczestników scalenia z ka˝dej
wsi obj´tej scaleniem (art. 9 ust. 1
u.s.w.g.).
Poczàtkiem prac technicznych jest
ustalenie i pomiar granic zewn´trznych opracowania oraz niezmiennych elementów projektu (granic
pozostawianych w starym stanie:
dróg, potoków, skarp, rowów, działek zabudowanych itp.). Grunty obj´te scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upowa˝niony przez starost´ geodeta – projektant scalenia, przy udziale powołanej przez starost´ komisji pełniàcej funkcje doradcze (art. 10
ust. 1 u.s.w.g.). Uczestnicy scalenia
w drodze uchwały, okreÊlajà zasady
szacunku porównawczego gruntów
(art. 11 ust. 1 u.s.w.g.). Opracowa-

na zostaje mapa szacunku porównawczego oraz rejestr gruntów
przed scaleniem. Wyniki oszacowania przedstawiane sà uczestnikom
scalenia, przy jednoczesnym zebraniu ˝yczeƒ, co do przyszłej lokalizacji ich gruntów. Szacunek gruntów
zatwierdzany jest przez uczestników
w formie uchwały (art. 13 ust. 1
u.s.w.g.).
Uczestnicy scalenia otrzymujà
grunty o równej wartoÊci szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane (art. 8 ust. 1 u.s.w.g.). JeÊli
wydzielenie gruntów o równej wartoÊci szacunkowej jest technicznie
niemo˝liwe lub gospodarczo nieuzasadnione, wydziela si´ grunty,
których ró˝nica wartoÊci w stosunku
do stanu przed scaleniem nie przekracza 3%. Przy zachowaniu wartoÊci gruntów sprzed scalenia, bez
zgody uczestnika scalenia, ró˝nica
powierzchni wydzielonych mu gruntów w stosunku do powierzchni
gruntów obj´tych scaleniem nie
mo˝e przekraczaç 20% powierzchni gruntów obj´tych scaleniem
lub 10% dotychczas posiadanych
gruntów o szczególnie wysokiej
przydatnoÊci rolniczej lub gruntów
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze (art. 14
ust. 2 u.s.w.g.). Ponadto, zmiana granic nieruchomoÊci zabudowanej mo˝e byç dokonana w scaleniu pod warunkiem, ˝e nie pogorszy to warunków korzystania
z tej nieruchomoÊci, w szczególnoÊci dost´pu do budynków (art. 2
ust. 3a u.s.w.g.). Natomiast,
za grunty stanowiàce współwłasnoÊç mo˝na, za zgodà współwłaÊcicieli, wydzieliç odr´bne dla ka˝dego z nich grunty odpowiadajàce
wartoÊci udziałów we współwłasnoÊci (art. 2 ust. 4 u.s.w.g.). Je˝eli słu˝ebnoÊci gruntowe obcià˝ajàce
grunty obj´te scaleniem lub wymianà utraciły dla nieruchomoÊci
władnàcej wszelkie znaczenie, znoBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

si si´ je bez odszkodowania (art. 19
u.s.w.g.). Stan własnoÊci oraz posiadania gruntów, powierzchni´
u˝ytków gruntowych i klasy bonitacyjne okreÊla si´ według danych
z ewidencji gruntów i budynków
(art. 20 u.s.w.g.).
Projekt scalenia wyznacza si´
na gruncie i okazuje uczestnikom
scalenia, którzy w terminie 14 dni
od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogà zgłaszaç na
piÊmie staroÊcie zastrze˝enia do tego projektu (art. 23 ust. 2 oraz
art. 24 ust. 1 u.s.w.g.). Zastrze˝enia do projektu scalenia rozpatruje
starosta przy udziale komisji
(art. 24 ust. 2 u.s.w.g.), a ka˝dorazowe zmiany wprowadzone do
projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu
uczestnikom scalenia wymagajà
ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym
uczestnikom scalenia.
Projekt scalenia gruntów mo˝e
byç zatwierdzony, je˝eli po jego
okazaniu, wi´kszoÊç uczestników
scalenia nie zgłosiła do niego zastrze˝eƒ (art. 27 ust. 1 u.s.w.g.).
Projekt scalenia gruntów zatwierdza
starosta w drodze decyzji, którà podaje si´ do wiadomoÊci przez jej
odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej
wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urz´dów gmin, na których
terenie sà poło˝one scalane grunty
oraz na tablicach ogłoszeƒ we
wsiach wchodzàcych w obszar scalenia (art. 27 ust. 3 oraz art. 28
ust. 1 u.s.w.g.).
Decyzja o zatwierdzeniu projektu
scalenia gruntów stanowi podstaw´
do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów oraz tytuł do ujawnienia stanu prawnego w ksi´gach
wieczystych (art. 29 ust. 1 u.s.w.g.).
Uczestnik scalenia staje si´ właÊcicielem gruntów poscaleniowych
(samoistnym posiadaczem, zarzàdBIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

cà lub u˝ytkownikiem gruntu) stanowiàcych ekwiwalent gruntów nale˝àcych do niego przed scaleniem.
Wobec tego, poprzedni właÊciciel
traci z chwilà wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia prawo własnoÊci lub inne uprawnienia
do gruntów obj´tych scaleniem, je˝eli otrzymał za nie odpowiedni
ekwiwalent. Zasada ta gwarantuje
r´kojmi´ poprawiania warunków
gospodarowania dla ka˝dego
uczestnika scalenia gruntów,
zwłaszcza, ˝e w szczególnych przypadkach uczestnik scalenia, prócz
gruntów stanowiàcych jego własnoÊç, mo˝e wnioskowaç (za zgodà
innego uczestnika), by to właÊnie
jemu wydzielono całoÊç bàdê cz´Êç
gruntów uczestnika, który w ramach tego post´powania z nich rezygnuje. Ponadto, zgodnie z art. 29
ust. 1 u.s.w.g. decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia nie narusza praw osób trzecich do gruntów
wydzielonych w zamian za grunty
posiadane przed scaleniem. Zatem, decyzja ta nie przesàdza o tytule własnoÊci gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem. Uprawnienia
wynikajàce z art. 29 ust. 1 u.s.w.g.
nie odnoszà si´ do gruntów z okresu poprzedzajàcego scalenie
(gruntów przedscaleniowych).
Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów nast´puje na zebraniu uczestników, zwołanym przez
starost´ (art. 30 u.s.w.g.). Za dat´
obj´cia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych
gruntów uwa˝a si´ termin zebrania.
Termin ten jest skuteczny tak˝e
w stosunku do uczestników scalenia niebioràcych udziału w zebraniu. O terminach zebraƒ uczestników scalenia zawiadamia starosta
poprzez obwieszczenie lub w inny,
zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci, sposób publicznego
ogłaszania.

Po uprawomocnieniu si´ decyzji
scaleniowej nast´puje aktualizacja
ewidencji gruntów i budynków,
wprowadzenie zmian do ksiàg wieczystych i wykonanie prac zwiàzanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.

4 Podsumowanie
Jednà z podstawowych zasad post´powania scaleniowego jest poprawa struktury przestrzennej gospodarstw rolnych, a nie ingerencja
administracji publicznej w sfer´ stosunków własnoÊciowych gospodarstw rolnych prowadzàcych działalnoÊç na projektowanym obszarze scalenia gruntów.
Scalenie gruntów, co do zasady,
nie zmienia ani liczby właÊcicieli,
ani prawa własnoÊci lub innych
uprawnieƒ zwiàzanych z nieruchomoÊcià, zmieniajàc jedynie ukształtowanie przedmiotów tych uprawnieƒ, a wi´c granic gruntów.
Ponadto, instytucja scaleƒ gruntów wpływa korzystnie na układ
przestrzenny nie tylko gospodarstw
rolnych, ale wszystkich gruntów
poło˝onych na obszarze scalenia,
np. poprzez zapewnienie ka˝dej
poscaleniowej działce dost´pu
do drogi o charakterze drogi publicznej czy poprzez właÊciwe
kształtowanie przestrzenne gruntów przewidywanych w planach zagospodarowania przestrzennego
na cele budownictwa.
mgr in˝. Gustaw Korta
Dyrektor Krakowskiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych
dr in˝. Jarosław Taszkowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłàtaja
w Krakowie, Katedra Geodezji Rolnej,
Katastru i Fotogrametrii, Krakowskie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Departament Gospodarki Ziemià MRiRW
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: fotolia
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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

25-lecie ARiMR
w 25 liczbach
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest najwi´kszà
agencjà rolniczà w Unii Europejskiej, jest tak˝e jedynà instytucjà
w Polsce, która rozdysponowuje krajowe i europejskie Êrodki na
rolnictwo, przetwórstwo rolno-spo˝ywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo. Agencja rozpocz´ła działalnoÊç 25 lat temu.
Oto jej historia zapisana w 25 liczbach.
1994 r. – dokładnie 19 stycznia
została powołana do ˝ycia Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powstała ona na bazie istniejàcego od 1992 r. Funduszu Restrukturyzacji i Oddłu˝enia Rolnictwa i była wzorowana na francuskiej Agencji Publicznej ds. Poprawy
Struktur Rolniczych (CNASEA), wyspecjalizowanej agendy rzàdowej
posiadajàcej osobowoÊç prawnà.
Ok. 24 mld zł – wypłaciła
ARiMR od poczàtku swojego istnienia do dzisiaj w ramach wsparcia
finansowanego z bud˝etu krajowego. W pierwszych latach swojej
działalnoÊci Agencja miała do dyspozycji tylko Êrodki krajowe, a jej
pierwszym zadaniem było dopłaca32

nie rolnikom i przedsi´biorcom rolnym do spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Ta forma pomocy oferowana jest do dziÊ. Obecnie
zakres wsparcia z bud˝etu krajowego jest znacznie szerszy i obejmuje
m.in. dofinansowanie kosztów ponoszonych przez rolników na utylizacj´ padłych zwierzàt gospodarskich, pomoc finansowà w zwiàzku
z wyst´powaniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych, rekompensaty dla producentów trzody
chlewnej z terenów dotkni´tych ASF,
czy refundacj´ cz´Êci kosztów poniesionych na wydatki zwiàzane
z bioasekuracjà.
1999 r. – wyznaczenie ARiMR
do pełnienia funkcji agencji płatni-

czej i instytucji wdra˝ajàcej pierwszy
współfinansowany przez Uni´ Europejskà program rozwoju polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich
na lata 2002-2004 – przedakcesyjny Program SAPARD.
2000-2002 – w tych latach powstała istniejàca do dzisiaj struktura organizacyjna Agencji, składajàca si´ z 1 centrali, 16 oddziałów
regionalnych i 314 biur powiatowych.
2002 r. – ARiMR buduje system
Identyfikacji i Rejestracji Zwierzàt.
Ju˝ w kolejnym roku rozpoczyna kolczykowanie zwierzàt gospodarskich, w pierwszej kolejnoÊci bydła. SzesnaÊcie lat póêniej rusza
stworzony przez Agencj´ portal
IRZplus. To nowoczesne narz´dzie
łàczy w sobie zalety elektronicznej
ksi´gi stada, gromadzàcej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje
o hodowanych przez niego zwierz´tach gospodarskich, a tak˝e platformy umo˝liwiajàcej szybkie i wygodne dokonywanie przez internet
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

skiego sektora rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
RYBY 2007-2013.
58,2 mld zł – tyle wynosi bud˝et
realizowanego obecnie przez
Agencj´ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Z tej kwoty ARiMR przekazała do tej
pory blisko 14,9 mld zł.
2015 r. – w tym roku rolnicy
otrzymali po raz pierwszy od ARiMR
zaliczki na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich. Wynosiły 50 proc. nale˝nych dopłat, od 2017 r. ich wysokoÊç si´ga 70 proc.
2018 r. – po raz pierwszy w historii obowiàzywania w Polsce systemu dopłat bezpoÊrednich 900
tys. rolników z 1,3 mln ubiegajàcych si´ o te płatnoÊci zło˝yło
w ARiMR wnioski przez internet. Było to mo˝liwe dzi´ki stworzonej
przez Agencj´ specjalnej aplikacji
eWniosekPlus.
315,5 mld zł – to łàczna kwota,
jakà ze Êrodków krajowych i unijnych przekazała ARiMR przez 25 lat
swojej działalnoÊci na rozwój polskiej wsi i rolnictwa.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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zgłoszeƒ o zdarzeniach dotyczàcych tych zwierzàt.
4,5 mld zł – wypłaciła Agencja
w ramach przedakcesyjnego Programu SAPARD na lata 20022004, który pomagał polskim rolnikom w dostosowywaniu ich gospodarstwa do unijnych standardów i procedur.
12,5 mld zł – takà kwot´ przekazała ARiMR w pierwszych dziesi´ciu latach swojej działalnoÊci
na rozwój rolnictwa i obszarów
wiejskich.
2004 r. – po raz pierwszy polscy
rolnicy otrzymali za poÊrednictwem
ARiMR płatnoÊci bezpoÊrednie. Systemem dopłat obj´to ok. 1,3 mln
rolników. W pierwszym roku trafiło
na ich konta 6,3 mld zł, z roku
na rok ta kwota rosła osiàgajàc
w 2017 r. – 14,6 mld zł. Do dnia
dzisiejszego Agencja wypłaciła z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich łàcznie ok. 167 mld zł.
2004-2006 – w tych latach
ARiMR realizowała trzy unijne programy pomocowe dla gospodarstw
rolnych, przemysłu przetwórczego,

terenów wiejskich oraz sektora rybackiego. W efekcie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004-2006 wypłaciła rolnikom 10, 9 mld zł, z bud˝etu Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego i rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” –
6,5 mld zł, z kolei z Sektorowego
Program Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006” przekazała 1 mld zł.
2007 r. – w tym roku Polska uzyskała dost´p do pełnego, siedmioletniego bud˝etu unijnego, co dla
ARiMR oznaczało koniecznoÊç rozdzielenia pieni´dzy z najwi´kszego
jak do tej pory unijnego programu
pomocowego dla polskiego rolnictwa – PROW na lata 2007-2013.
70,1 mld zł – takà kwot´ przekazała Agencja rolnikom, przedsi´biorcom rolnym i samorzàdowcom
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
4,2 mld zł – to z kolei kwota,
którà ARiMR wsparła rozwój pol-
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ARiMR nagrodzona
za projekty informatyczne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymała
w tym roku presti˝owe nagrody przyznawane przez bran˝´ informatycznà. Została doceniona m.in. za cyfryzacj´ składania wniosków o dopłaty bezpoÊrednie.

D

igital Excellence Awards t
o konkurs, który ma na celu wyró˝nienie najlepszych
spoÊród liderów przemian cyfrowych
w sektorze prywatnym i publicznym
w Polsce. Jednym z pi´ciu laureatów
tegorocznej edycji została ARiMR,
otrzymujàc w paêdzierniku nagrod´
w kategorii Transformational Capabilities za „przeprowadzenie spektakularnej cyfryzacji procesów zwiàzanych z przyznawaniem i obsługà
wniosków o dopłaty bezpoÊrednie
dla rolników”.
W 2018 r. po raz pierwszy w historii działajàcego w Polsce unijnego
systemu płatnoÊci bezpoÊrednich
i obszarowych ponad 97 proc. z 1,3
mln rolników ubiegajàcych si´ o te
dopłaty zło˝yło wnioski przez internet.
Umo˝liwiła to stworzona przez ARiMR
nowa aplikacja eWniosekPlus. To
elektroniczne narz´dzie pozwala
ubiegaç si´ o dopłaty bezpoÊrednie
bez koniecznoÊci wychodzenia z domu, wizyt w urz´dzie. Aplikacj´ za34

projektowano tak, by weryfikowała
poprawnoÊç wprowadzanych danych, dokonywała wst´pnej kontroli
kompletnoÊci wniosku, oszcz´dzajàc
tym samym rolnikowi koniecznoÊci
składania dodatkowych wyjaÊnieƒ
czy uzupełniania dokumentacji.
W efekcie przyspiesza to procedur´
przyznania dopłat, w tym kontrol´

administracyjnà, i daje szans´
na wczeÊniejszà wypłat´ Êrodków.
Jury konkursu Digital Excellence
Awards, które tworzà dyrektorzy zarzàdzajàcy IT, stronà operacyjnà
i biznesem najbardziej rozpoznawalnych i innowacyjnych firm działajàcych na polskim rynku, wyró˝niło ARiMR równie˝ za przełamanie
wieloletniego schematu działania
agencji rzàdowych, które realizacj´
projektów IT zlecały firmom zewn´trznym, nie inwestujàc we własne kadry oraz know-how. Jury
oceniło tak˝e, ˝e struktura informa-

Za wprowadzenie aplikacji eWniosekPlus ARiMR otrzymała głównà nagrod´ w dziedzinie „Innowacyjne wykorzystanie
technologii open source i konteneryzacji w sektorze public”
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tyczna Agencji jest budowana według wzorców obowiàzujàcych
w najbardziej zaawansowanych
technologicznie firmach na Êwiecie.
Aplikacja eWniosekPlus zdobyła
równie˝ uznanie uczestników jednej
z najwi´kszych w Europie konferencji poÊwi´conych oprogramowaniu
i idei open source, zorganizowanej
w maju w Warszawie. Open source
(oprogramowanie otwarte) to alternatywa dla płatnego, licencjonowanego oprogramowania zamkni´tego, tworzonego przez gigantów rynku informatycznego. ARiMR systematycznie inwestuje w tego typu
rozwiàzania.
Przykładem jest właÊnie eWniosek
Plus. To pierwsza w sektorze publicznym aplikacja, która posiada ponad 1,3 mln unikalnych u˝ytkowników (rolników ubiegajàcych si´
o unijne dopłaty), składajàca si´
w stu procentach z produktów typu
open source. Za ten informatyczny
projekt organizatorzy konferencji
przyznali ARiMR głównà nagrod´
w dziedzinie „Innowacyjne wykorzystanie technologii open source i konteneryzacji w sektorze public”.
Kolejnym innowacyjnym projektem zrealizowanym przez ARiMR
BIULETYN INFORMACYJNY 12/2018

– Otrzymanie nagród od bran˝y
informatycznej jest ogromnym wyró˝nieniem dla Agencji, jak i potwierdzeniem kierunku, w jakim powinna si´ rozwijaç w obszarze
IT – mówi Maria Fajger, prezes
ARiMR. A strategia ta polega
na budowaniu własnych, kompetentnych kadr informatycznych, rezygnacji z usług zewn´trznych dostawców i skupieniu kluczowych
decyzji dotyczàcych systemów IT
w Agencji. Tak wytyczony kierunek
działaƒ umo˝liwia nie tylko zmniejszenie wydatków ARiMR w obszarze
informatyki, ale tak˝e zwi´ksza jej
bezpieczeƒstwo i zapewnienia stabilnoÊç działania.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR

Digital Excellence Awards to konkurs, którego celem jest wyró˝nienie najlepszych spoÊród liderów przemian cyfrowych
w sektorze prywatnym i publicznym w Polsce. Jednym z pi´ciu laureatów tegorocznej edycji została ARiMR
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w 2018 r. jest przeznaczony dla posiadaczy zwierzàt gospodarskich
portal IRZplus. Łàczy on w sobie zalety elektronicznej ksi´gi stada,
gromadzàcej wszystkie potrzebne
rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach,
Êwiniach czy owcach, a tak˝e platformy umo˝liwiajàcej załatwianie
urz´dowych spraw wymaganych
przy posiadaniu zwierzàt gospodarskich. Za poÊrednictwem portalu
IRZplus mo˝na bez koniecznoÊci
udawania si´ do biura powiatowego ARiMR zgłosiç zdarzenie dotyczàce zwierzàt np. o ich urodzeniu,
kupnie, wywozie lub uboju, zło˝yç
zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz
ich duplikaty, a tak˝e zamówiç duplikaty paszportów dla bydła.
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Z pierwszej r´ki
30 listopada 2018 r. ARiMR zakoƒczyła wypłat´ zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich. Z tego tytułu
na konta 1,29 mln rolników z ponad 1,3 mln ubiegajàcych si´ o te dopłaty trafiło ok. 9,23 mld zł. Ogólna pula
Êrodków przeznaczonych na płatnoÊci bezpoÊrednie za 2018 r. wynosi 14,8 mld zł. Pozostała cz´Êç pieni´dzy jest
wypłacana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia do czerwca 2019 r. Zaliczki w wysokoÊci 70 proc. trafiały na konta
rolników od 16 paêdziernika. W pierwszej kolejnoÊci otrzymali je poszkodowani przez tegorocznà susz´ czy ASF.
ARiMR od 16 paêdziernika 2018 r. realizuje tak˝e płatnoÊci obszarowe z PROW 2014-2020. Tempo ich
przekazywania rolnikom jest szybsze ni˝ w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które
usprawnia ich weryfikacj´ i przyspiesza wydanie decyzji. Do 5 grudnia Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatnoÊci
rolnoÊrodowiskowych i rolno-Êrodowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łàcznie 909 mln zł.

Rolnicy, którzy w 2017 r. ponieÊli straty w uprawach w zwiàzku z wystàpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub
gradu, mogli ubiegaç si´ w terminie 13-27 listopada 2018 r. o rekompensaty. Do ARiMR trafiło w tym czasie 5877
wniosków na łàcznà kwot´ ponad 36,8 mln zł. Pula Êrodków przewidziana na ten rodzaj wsparcia wynosi
33,3 mln zł. Stawka pomocy uzale˝niona jest od skali poniesionych strat. JeÊli obj´ły one, co najmniej 70 proc.
danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach foliowych, to stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha.
Z kolei 500 zł na 1 ha powierzchni upraw mo˝e dostaç rolnik w przypadku, gdy straty spowodowane huraganem,
deszczem nawalnym czy gradem obj´ły mniej ni˝ 70 proc. danej uprawy na polach, w szklarniach lub w tunelach
foliowych. W obu przypadkach stawka pomocy jest pomniejszana o połow´, jeÊli w dniu wystàpienia szkód, co
najmniej 50 proc. powierzchni upraw, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej
od jednego z nast´pujàcych ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania,
przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsuni´cia si´ ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzàt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje producentowi rolnemu, który
takà pomoc ju˝ otrzymał.
4 grudnia 2018 r. zakoƒczył si´ nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje chroniàce gospodarstwa
przed ASF lub powodzià, finansowanej z bud˝etu PROW 2014-2020. Według danych z 7 grudnia 2018 r. do ARiMR
wpłyn´ło 1669 wniosków o wsparcie na łàcznà kwot´ ponad 120,3 mln zł. Nie sà to dane ostateczne, bowiem
36
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2576 wniosków o przyznanie Premii na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej z PROW 2014-2020 wpłyn´ło
do ARiMR w naborze trwajàcym od 15 paêdziernika do 13 listopada 2018 r. O 100 tys. zł mogli ubiegaç si´
rolnicy, ich mał˝onkowie, domownicy, którzy m.in. podlegajà ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku o przyznanie
pomocy. Starajàcy si´ o wsparcie nie mogà równie˝ prowadziç działalnoÊci gospodarczej w ciàgu 24 miesi´cy
poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku. O pomoc wyst´powaç równie˝ mogli beneficjent albo mał˝onek
beneficjenta poddziałania „PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu dla małych gospodarstw,
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” obj´tego PROW 2014-2020. Firma, która
zostanie zało˝ona dzi´ki otrzymaniu premii, mo˝e zajmowaç si´ m.in. prowadzeniem sklepu spo˝ywczego,
sprzeda˝à produktów nierolniczych, rzemiosłem, r´kodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych
turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługami cateringowymi, opiekà nad dzieçmi, osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, a tak˝e działalnoÊcià weterynaryjnà, informatycznà, architektonicznà i in˝ynierskà,
usługami rachunkowoÊci, ksi´gowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalnoÊci obj´tych
wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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wnioski mo˝na było dostarczaç do Agencji tak˝e za poÊrednictwem poczty. Oferta pomocy w ramach działania
Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej adresowana była do dwóch grup beneficjentów.
Pierwszà stanowili rolnicy, którzy zajmujà si´ chowem lub hodowlà nie mniej ni˝ 50 sztuk trzody chlewnej.
Na inwestycje chroniàce ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem si´ afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ mogà oni
otrzymaç maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, przy czym wysokoÊç dofinansowania
przyznanego przez ARiMR nie mo˝e przekroczyç 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsi´wzi´cia. Druga grupa,
do której kierowane było wsparcie, to spółki wodne lub zwiàzki spółek wodnych, w których wi´kszoÊç stanowià rolnicy
posiadajàcy grunty rolne. Na inwestycje w urzàdzenia zapobiegajàce zniszczeniu gospodarstw przez powódê mogły
one otrzymaç maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Tak˝e w tym przypadku limit
dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zrealizowanej inwestycji.
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Stypendia pomostowe
dla tysiàca studentów
5 grudnia br., w Warszawie odbyła si´ inauguracja XVII edycji
Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2018/2019 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz
mo˝liwoÊç udziału w warsztatach i sta˝ach.

P

rogram Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał on w odpowiedzi
na istotny problem społeczny, jakim
była wyraêna dysproporcja w dost´pie do studiów mi´dzy młodzie˝à
mieszkajàcà na wsi i w miastach.
Na realizacj´ programu Fundatorzy
przeznaczyli dotychczas prawie 110
mln zł. Stypendia na I rok i na dalsze lata studiów otrzymało ponad 22,7 tys. studentów. W gronie
tym było 16 tys. studentów I roku,
a wÊród nich 8 tys. wywodzàcych si´
z rodzin byłych pracowników Paƒstwowych Przedsi´biorstw Gospodarki Rolnej.
W roku akademickim 2018/
2019 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz mo˝liwoÊç udziału w warsztatach i sta˝ach. 600
z nich to studenci I roku. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesi´cznych ratach
po 500 zł.
Warto dodaç, ˝e najzdolniejsi studenci mogà liczyç na wsparcie podczas dalszej nauki. Mogà korzystaç
ze stypendiów na II, III, IV rok studiów, stypendiów j´zykowych, stypendiów na wyjazd na zagranicznà
uczelni´, stypendiów doktoranckich
oraz sta˝y w Stanach Zjednoczonych i w kraju.
Administratorem Programu jest
Fundacja Edukacyjna Przedsi´biorczoÊci z Łodzi (FEP). Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa, nast´pca
38

prawny Agencji NieruchomoÊci Rolnych, od poczàtku istnienia Programu aktywnie w nim uczestniczy. Mało tego, był wraz z Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci, jego
inicjatorem. W pierwszych trzech latach sfinansował stypendia ok. 2 tys.
studentów, przeznaczajàc na ten cel
kwot´ ponad 5 mln zł. Od 2005 r.
ze wzgl´dów ustawowych KOWR
nie finansuje ju˝ stypendiów,
a udziela wsparcia organizacyjnego

brał udział w uroczystym wr´czaniu
stypendiów.
W tym roku akademickim o stypendia mogli ubiegaç si´ maturzyÊci, którzy zostali przyj´ci na I rok
dziennych studiów w uczelniach publicznych, osiàgn´li bardzo dobre
wyniki z egzaminu maturalnego,
pochodzà z niezamo˝nych rodzin,
mieszkajà na wsi lub w miastach
do 20 tys. mieszkaƒców, a ponadto
pochodzà z rodzin byłych pracowników Paƒstwowych Przedsi´biorstw
Gospodarki Rolnej lub sà uczestnikami finałowego etapu olimpiad
przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub pochodzà z rodzin wielodzietnych lub sà wycho-

Uroczysta inauguracja XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych

w fazie pozyskiwania kandydatów
do Programu.
– Ciesz´ si´, ˝e KOWR uczestniczy w tak pi´knym i niezmiernie
wa˝nym przedsi´wzi´ciu. Stypendia
pomostowe umo˝liwiły rozwój wielu
młodym ludziom, co jest wielkà korzyÊcià dla nich samych, ale tak˝e
dla Polski – zauwa˝ył Piotr Serafin,
Dyrektor Generalny KOWR, który

wankami rodzin zast´pczych albo
paƒstwowych domów dziecka, lub
zostali rekomendowani przez pozarzàdowe organizacje lokalne
uczestniczàce w Programie.

Wydział Medialny i Rzecznik Prasowy
[ 22 45 25 590
Zdj´cie: archiwum KOWR
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KOWR wspiera eksport
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ró˝norodne działania majàce na celu wspieranie eksportu i rozwoju współpracy
handlowej sektora rolno-spo˝ywczego z zagranicà zgodnie
z art. 9 ust. 2 pkt 17 ustawy o KOWR. Beneficjentami tych działaƒ sà polscy eksporterzy. Polskie produkty rolno-spo˝ywcze promowane sà pod wspólnym hasłem „Poland tastes good” („Polska
smakuje”). Dzi´ki temu za granicà budowana jest silna i rozpoznawalna marka polskiej ˝ywnoÊci.

R

ealizowane przez KOWR
działania promocyjno -informacyjne, zgodnie ze
„Strategià promocji ˝ywnoÊci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
koncentrujà si´ na perspektywicznych rynkach:
1 Azji (Chiny i Tajwan, Indie, Japonia, Singapur, Wietnam),
1 Afryki (Algieria, Egipt, Republika
Południowej Afryki),
1 Ame ry ki Pół noc nej (Ka na da,
USA),
1 Europy (BiałoruÊ i kluczowe rynki
Unii Europejskiej),
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1 Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie).
Oferta promocyjna KOWR została równie˝ rozbudowana w 2018 r.
o nowe rynki, na których do tej pory nie skupiano działaƒ promocyjnych (m. in.: Tajlandia, Indonezja,
Korea Południowa, Nigeria i Meksyk), gdy˝ nale˝y wykorzystaç potencjał importowy tych krajów i budowaç ÊwiadomoÊç o polskich produktach rolno-spo˝ywczych w nowych miejscach na Êwiecie. Powy˝sze kierunki zostały wyłonione
na podstawie propozycji składa-

nych przez współpracujàcych
z KOWR przedsi´biorców i wybrane
przez KOWR na podstawie przeprowadzanych ankiet. Wybór ww.
krajów został zatwierdzony przez
Kierownictwo MRiRW w formie planu zagranicznych działaƒ promocyjnych KOWR.
Ce lem Kra jo we go OÊrod ka
Wsparcia Rolnictwa jest kontynuowanie działaƒ w krajach o du˝ym
potencjalne importowym, na których polska ˝ywnoÊç jest jeszcze
nieobecna lub wyst´puje w niewielkim stopniu, a tak˝e w miejscach, w których polska ˝ywnoÊç
jest ju˝ znana, ale wymaga dalszego wsparcia promocyjnego. Dzi´ki KOWR producenci ˝ywnoÊci
mogà promowaç swoje produkty
na najwi´kszych targach bran˝y
rol no -spo ˝yw czej na Êwie cie,
na korzystniejszych warunkach, ni˝
jeÊli mieliby uczestniczyç w nich
indywidualnie.
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Plan zagranicznych działaƒ promocyjnych KOWR na dany rok,
po zatwierdzeniu przez Kierownictwo MRiRW, zostaje zamieszczony
na stronie internetowej Krajowego
OÊrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce „Promocja zagraniczna”.
Sukcesywnie zamieszczane sà tam
oferty skierowane do przedsi´biorców, zapraszajàce do udziału
w poszczególnych wydarzeniach
targowo -wystawienniczych. Informacje o rozpocz´tych naborach
rozsyłane sà tak˝e drogà elektronicznà do firm znajdujàcych si´
w bazie KOWR oraz do organizacji
bran˝owych. Zaproszenia do
udziału zamieszczane sà dodatkowo w mediach społecznoÊciowych
na profilu Poland Tastes Good na Facebook’u.
Nabór uczestników odbywa
na podstawie zgłoszeƒ przesyłanych w wyznaczonym terminie
na specjalnych formularzach zgłoszeniowych. Po zakoƒczeniu naboru, przedsi´biorcy zakwalifikowani
do udziału w wydarzeniu otrzymujà
z KOWR umowy, okreÊlajàce szczegółowo zakres rzeczowy i finansowy
przedsi´wzi´cia. Po podpisaniu
umów i wniesieniu opłat za udział,

KOWR organizuje udział przedsi´biorcy w wybranym wydarzeniu
targowym.
W ramach działaƒ majàcych
na celu wsparcie eksportu du˝e
znaczenie odgrywa te˝ realizacja
przez KOWR bie˝àcej współpracy
mi´dzynarodowej z podmiotami
zagranicznymi – prywatnymi i publicznymi rangi agencji rzàdowych
i ministerstw, z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi, polskimi placówkami za granicà oraz Zagranicznymi Biurami Handlowymi.
Regularne kontakty słu˝à m.in. pozyskiwaniu materiałów dotyczàcych
uwarunkowaƒ rynków trzecich
i mo˝liwoÊci współpracy gospodarczej w sektorze rolno-spo˝ywczym,
które po analizie wykorzystywane
sà we współpracy z polskimi przedsi´biorcami. Realizowana współpraca
mi´dzynarodowa
ma
w szczególnoÊci na celu upowszechnianie pozytywnego wizerunku polskiego rolnictwa i promocj´ krajowych produktów rolno-spo˝ywczych na rynkach zagranicznych. Realizowana współpraca
obejmuje m.in. zawieranie porozumieƒ o współpracy z podmiotami
zagranicznymi w celu podejmowa-

nia działaƒ wspierajàcych rozwój
współpracy handlowej (porozumienie o współpracy z Ogólnochiƒskim Stowarzyszenim Rynków Hurtowych (CAWA) z 06.11.2018 r.),
organizacj´ wizyt przedstawicieli
zagranicznych, współorganizacj´
spotkaƒ na szczeblu politycznym
dotyczàcych otwarcia rynków krajów trzecich dla polskiej ˝ywnoÊci
w trakcie działaƒ realizowanych
przez Departament Wsparcie Eksportu w krajach trzecich, przygotowywanie wkładów i stanowisk zwiàzanych z udziałem KOWR w pracach mi´dzyresortowych zespołów
i komisji ds. współpracy z krajami
trzecimi, prowadzenie bie˝àcej
współpracy z instytucjami, organizacjami zagranicznymi, izbami
handlowymi, polskimi placówkami
za granicà i zagranicznymi placówkami w Polsce, pozyskiwanie,
analiza i opracowywanie materiałów dot. rynków zagranicznych
na potrzeby własne KOWR oraz
na potrzeby przedsi´biorców zainteresowanych rozwojem współpracy z zagranicà.
Departament Wsparcia Eksportu
[ 22 376 72 26
Zdj´cia: archiwum KOWR
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Święta Bożego Narodzenia to czas
pełen ciepła i miłości,
czas wypełniony rodzinną atmosferą
i nutą wspólnie śpiewanej kolędy.
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy,
aby chwile spędzone w gronie najbliższych
były wytchnieniem od codziennych trosk,
a każdy dzień Nowego 2019 Roku
był pełen szczęścia i nadziei.
Redakcja

