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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
W ostatnim numerze Biuletynu szczegółowo przedstawiliÊmy nasze prace w roku 2017 i podsumowanie
dwóch lat bie˝àcej kadencji.
Obecnie konsekwentnie realizujemy przyj´ty Program
działaƒ MRiRW na lata 2015-2019.
Opracowany został i zaprezentowany harmonogram
naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. WeszliÊmy w decydujàcy trzeci rok funkcjonowania tego programu. JednoczeÊnie te˝ opracowaliÊmy pakiet 24 propozycji
zmian, które w naszej ocenie wychodzà naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Zale˝y nam, na jak najefektywniejszym wykorzystaniu wszelkich dost´pnych Êrodków i na uproszczeniach procedur. Mi´dzy innymi
zwi´kszamy limit pomocy z 300 tysi´cy złotych do
500 tysi´cy złotych dla rolników składajàcych wnioski
dotyczàce wsparcia rozpoczynania działalnoÊci gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych
w ramach typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. W ramach tego samego typu operacji
wprowadzamy te˝ mo˝liwoÊç skorzystania ze Êrodków finansowych dla beneficjentów, którzy rozpoczynajà lub
prowadzà przetwórstwo w ramach rolniczego handlu
detalicznego. Wsparcie mo˝e wynieÊç do 100 tysi´cy
złotych.
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Ju˝ w lutym przeprowadzony zostanie nabór na cieszàce si´ ogromnym powodzeniem poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, a dotyczàce segmentu D. Jest to typ operacji dotyczàcy zakupu maszyn i urzàdzeƒ niezb´dnych do prowadzenia
gospodarstwa. Szacunkowy limit Êrodków na ten cel wynosi ponad 600 milionów euro. Mo˝e z nich skorzystaç
ponad 13 tysi´cy beneficjentów. Sukcesywnie b´dà uruchamiane kolejne nabory na pozostałe działania i poddziałania.
Rozpoczynajàcy si´ rok jest pierwszym, w którym ci,
którzy chcà skorzystaç z płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, majà obowiàzek zło˝enia wniosków w formie
elektronicznej. B´dzie te˝ mo˝liwe składanie – zamiast
wniosku o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich – stosownego oÊwiadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak
zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje si´,
˝e z tej mo˝liwoÊci skorzysta ok. 200-300 tys. rolników,
co stanowi ok. 15-22 proc. wszystkich beneficjentów
systemu wsparcia bezpoÊredniego. Mo˝liwoÊç zło˝enia
oÊwiadczenia – zamiast wniosku – ma tak˝e dotyczyç
wybranych działaƒ obszarowych PROW. Oznacza to
uproszczenie procedury wnioskowania o płatnoÊci bezpoÊrednie i pomoc w ramach wybranych działaƒ obszarowych PROW.
W pierwszym roku nowego obowiàzku składania e-wniosku beneficjentom pomocà słu˝yç b´dà specjaliÊci
z oÊrodków doradztwa rolniczego, a w biurach Agencji
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wi´kszej odpowiedzialnoÊci paƒstwom członkowskim
za jej wdra˝anie.
Przed nami jeszcze wiele dyskusji i rozmów o proponowanych zmianach, szczególnie po przedstawieniu
wieloletnich ram finansowych.
Podczas styczniowej wizyty na Podlasiu premier Mateusz Morawiecki potwierdził jednoznacznie nasze priorytety w tym zakresie, a tak˝e swoje wsparcie i zaanga˝owanie. To właÊnie jest nowe podejÊcie do spraw rolnictwa w Polsce i przyj´cie za nie odpowiedzialnoÊci przez
cały rzàd.
Z bie˝àcych spraw nale˝y jeszcze wymieniç wejÊcie
w ˝ycie kolejnej, trzeciej ju˝ specustawy w sprawie zwalczania wirusa ASF. Jest to cel publiczny, za który odpowiedzialnoÊç równie˝ ponosi cały rzàd. Wirus nie zagra˝a ˝yciu i zdrowiu ludzi ale przynosi znaczne straty gospodarcze.
Głównym celem przyj´tych rozwiàzaƒ jest usprawnienie działaƒ prowadzonych w ramach likwidowania oraz
zapobiegania chorobom zakaênym zwierzàt. BezpoÊrednim powodem podj´cia prac legislacyjnych była
potrzeba dodatkowych działaƒ, niezb´dnych do skutecznego zwalczania ASF. Rozwiàzania dotyczà m.in.
zmiany ustawy o granicy paƒstwowej, ustawy prawo łowieckie oraz ustawy o inspekcji weterynaryjnej.
Zmiana ustawy o granicy paƒstwowej umo˝liwi wykonywanie na gruntach poło˝onych w pasie drogi granicznej urzàdzeƒ lub budowli słu˝àcych zapobieganiu lub
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt. Zbudowanie zapory uniemo˝liwi migracj´ dzików zza wschodniej granicy kraju. To właÊnie stamtàd przemieszczajà si´ dziki zaka˝one wirusem ASF.
Zmiana ustawy prawo łowieckie reguluje kwestie wykonywania polowania w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Przewiduje te˝ zwolnienie od pracy
lub wykonywania zaj´ç słu˝bowych dla osoby wykonujàcej odstrzał sanitarny zwierzàt z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia lub uposa˝enia (w ciàgu roku kalendarzowego ten czas nie mo˝e przekroczyç 6 dni).
Kolejne zmiany przepisów pozwolà na utworzenie zespołów ds. dochodzeƒ epizootycznych, składajàcych si´
z osób majàcych specjalistycznà wiedz´ z zakresu epizootiologii weterynaryjnej.
Przyj´te regulacje prawne wynikajà tak˝e z zaleceƒ,
jakie rekomendował Mi´dzyresortowy Zespół ds. ASF.
Niezmiennie te˝ w mocy pozostaje bezwzgl´dne przestrzeganie zasad bioasekuracji, które skutecznie przeciwdziałajà powstawaniu nowych ognisk. Wynika to
z faktu, ˝e drugim po dzikach wektorem rozprzestrzeniania si´ choroby jest człowiek. Natomiast Êcisłe przestrzeganie opracowanych zasad post´powania ogranicza
do minimum mo˝liwoÊç przeniesienia wirusa do stada.
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanà przygotowane specjalne miejsca, w których e-wniosek b´dzie mógł byç zło˝ony w formie elektronicznej.
Szczegółowe informacje na te tematy znajdujà si´
na kolejnych stronach Biuletynu.
Koniec ubiegłego roku przyniósł te˝ wst´pne propozycje Komisji Europejskiej dotyczàce przyszłoÊci Wspólnej
Polityki Rolnej po roku 2020. Na pełnà ocen´ tych propozycji musimy poczekaç do przedstawienia wieloletnich ram finansowych. Niezmiennie stoimy na stanowisku, ˝e realizacja tej jednej z najstarszych, unijnych polityk wymaga odpowiedniego, silnego bud˝etu.
W naszej ocenie Wspólna Polityka Rolna powinna pozostaç wa˝nà politykà Unii, bioràc pod uwag´ zarówno
nowe potrzeby, wyzwania i zobowiàzania mi´dzynarodowe, ale tak˝e to, ˝e cele WPR okreÊlone w Traktacie
pozostajà wcià˝ aktualne, a ich wypełnienie jest wa˝nym zadaniem tej polityki. Przyszła WPR, funkcjonujàca
w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE i realizujàca nowe funkcje publiczne wymaga silnego finansowania z bud˝etu unijnego – osiàgni´cie wielu ambitnych celów wskazanych w komunikacie w pełni zale˝y
od rozstrzygni´ç bud˝etowych.
Odpowiedni bud˝et WPR i wyrównanie płatnoÊci
bezpoÊrednich sà niezb´dne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów rolnych w UE. Rolnicy unijni wypełniajà te same wymagania w zakresie dostarczania dóbr publicznych. Zakładane wzmocnienie wymiaru Êrodowiskowego i klimatycznego WPR wymaga, w pierwszej kolejnoÊci definitywnego odejÊcia od ró˝nic w poziomie wsparcia odzwierciedlajàcych intensywnoÊç produkcji sprzed kilkunastu ju˝ lat. Wyrównanie płatnoÊci bezpoÊrednich nie
mo˝e byç odraczane w czasie. Polska nie popiera pomysłu współfinansowania płatnoÊci bezpoÊrednich. Taki krok byłby zagro˝eniem dla funkcjonowania jednolitego rynku, zasad równej konkurencji i wspólnotowoÊci
tej polityki w przyszłoÊci. Za wyrównaniem płatnoÊci
bezpoÊrednich opowiedziały si´ te˝ inne paƒstwa – Litwa, Słowacja, Łotwa.
Niepokojàce jest te˝ w Komunikacie pomini´cie utrzymania instrumentów siatki bezpieczeƒstwa dla rynków
rolnych. Zarówno płatnoÊci bezpoÊrednie, jak i instrumenty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny
mieç nadal podstawowe znaczenie dla stabilizacji dochodów europejskich rolników. Wzmocnienie zarzàdzania ryzykiem jest potrzebne, jednak˝e powinno byç uzupełnieniem stosowanych do tej pory podstawowych instrumentów stabilizujàcych rynki rolne.
Najwi´cej pytaƒ i wàtpliwoÊci wzbudza, proponowany
przez Komisj´ Europejskà, nowy model Wspólnej Polityki Rolnej, polegajàcy m.in. na przekazaniu znacznie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rozwój obszarów wiejskich

Propozycje zmian
w PROW 2014-2020
W celu lepszego dostosowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(PROW 2014-2020) do potrzeb jego beneficjentów, w tym rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kolejny pakiet zmian, który został przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej. Modyfikacje Programu zostały opracowane w oparciu o wyniki prac zespołów eksperckich,
które prowadziły analiz´ m.in. regulacji i procedur wdro˝eniowych pod kàtem ułatwienia beneficjentom korzystania z pomocy w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia.

W

pierwszej kolejnoÊci przedstawiamy zaproponowane zmiany w zakresie warunków
dost´pu do wsparcia w instrumentach pomocy ukierunkowanych na rozwój gospodarstw rolnych
i przetwórstwa.
5 Premie dla młodych rolników
W poddziałaniu „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci
gospodarczej na rzecz młodych rolników” w typie operacji „Premie dla młodych rolników” zaproponowano
wydłu˝enie okresu liczonego od rozpocz´cia urzàdzania gospodarstwa rolnego do dnia zło˝enia wniosku
o przyznanie pomocy z 18 miesi´cy do 24 miesi´cy
oraz rezygnacj´ z definiowania poj´cia urzàdzanie gospodarstwa rolnego. Poj´cie to zostanie doprecyzowane w rozporzàdzeniu wdro˝eniowym, z uwzgl´dnieniem
nie tylko kwestii wejÊcia w posiadanie gospodarstwa
rolnego, ale równie˝ podejmowania czynnoÊci Êwiadczàcych o prowadzeniu gospodarstwa przez osob´
ubiegajàcà si´ o pomoc.
4

Jednà z zaproponowanych zmian jest wydłu˝enie okresu liczonego od rozpocz´cia
urzàdzania gospodarstwa rolnego do dnia zło˝enia wniosku o przyznanie wsparcia
w typie operacji „Premie dla młodych rolników”

5 Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej
W celu umo˝liwienia korzystania z pomocy szerszej grupie potencjalnych beneficjentów, w ramach poddziałania „Pomoc na rozpocz´cie pozarolniczej działalnoÊci
gospodarczej na obszarach wiejskich” w typie operacji
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„Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej”, rozszerzono katalog beneficjentów o rolników, ich mał˝onków oraz domowników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek. Proponowana zmiana pozwoli wyrównaç szanse w dost´pie do wsparcia dla wi´kszoÊci osób ubezpieczonych w KRUS oraz poszerzyç grup´
potencjalnych beneficjentów poddziałania.
W ramach modyfikacji zaproponowano tak˝e rezygnacj´ z kryterium ograniczajàcego dost´p do pomocy
dla wnioskodawców, którzy pracujà w gospodarstwie
rolnym o wielkoÊci ekonomicznej do 15 tys. euro.
5 Restrukturyzacja małych gospodarstw
W przypadku pomocy ukierunkowanej na restrukturyzacj´ gospodarstw rodzinnych o mniejszym potencjale
ekonomicznym w poddziałaniu „Pomoc na rozpocz´cie
działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” w typie operacji „Restrukturyzacja małych
gospodarstw”, zaproponowano rozszerzenie katalogu
beneficjentów poddziałania o rolników i mał˝onków
rolników ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS
na wniosek. Zmiana umo˝liwi tak˝e restrukturyzacj´
gospodarstw poło˝onych na glebach słabszych.
Ponadto, zaproponowano rezygnacj´ z okreÊlania
kryterium wyboru operacji w zakresie kwalifikacji zawodowych rolnika. Zmiana wynika ze zidentyfikowanych
trudnoÊci z weryfikacjà ww. kryterium ze wzgl´du
na cz´ste zmiany w systemie edukacji.
5 Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach Natura 2000
Kolejna propozycja zmiany dotyczy poddziałania
„Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych”
w typie operacji „Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach Natura 2000”. Propozycja dotyczy
zmiany warunków kwalifikowalnoÊci i polega na wprowadzeniu jednakowego dla wszystkich beneficjentów
wymogu – zachowania w gospodarstwie maksymalnej
obsady zwierzàt na poziomie 2 DJP/ha. Dotychczas
warunek ten obowiàzywał wyłàcznie w przypadku realizacji inwestycji zwiàzanych z produkcjà zwierz´cà,
a dopuszczalna wielkoÊç obsady była uzale˝niona od wymogów okreÊlonych w planach zadaƒ
ochronnych lub planach ochrony.
5 Inwestycje w gospodarstwach poło˝onych na obszarach OSN
W ramach instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach
poło˝onych na obszarach OSN” zaproponowano modyfikacj´, której celem jest dostosowanie tego instrumentu wsparcia do nowowprowadzonego porzàdku
prawnego. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zawiera przepisy dotyczàce ustanowienia jednego
dla całego kraju programu działaƒ majàcego na celu
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ograniczenie odpływu azotu ze êródeł rolniczych.
W zwiàzku z nowym podejÊciem, konieczne jest zmodyfikowanie zasad zwiàzanych z realizacjà tego instrumentu wsparcia i umo˝liwienie mi´dzy innymi zakupu
maszyn do aplikowania nawozów naturalnych oraz
zbiorników do przechowywania naturalnych nawozów
płynnych. Zaproponowano tak˝e zwi´kszenie maksymalnej kwoty pomocy z 50 000 zł do 100 000 zł oraz
priorytetowe potraktowanie, w kryteriach wyboru, operacji nastawionych na zrealizowanie inwestycji zwiàzanych z przechowywaniem nawozów naturalnych oraz
realizowanych w gospodarstwach o okreÊlonej wielkoÊci stada. Ponadto, w celu obj´cia wsparciem jak najwi´kszej grupy gospodarstw, zaproponowano tak˝e
preferencje dla wnioskodawców, którzy dotychczas nie
korzystali ze wsparcia w ramach tego instrumentu.
5 PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi
Zaproponowano równie˝ zmian´ w poddziałaniu „PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Zmiana dotyczy
warunków kwalifikowalnoÊci i polega na obni˝eniu
wielkoÊci powierzchni gospodarstwa, która musi zostaç
osiàgni´ta przez przejmujàcego grunty rolne.

Zaproponowana w poddziałaniu „PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” zmiana dotyczy warunków kwalifikowalnoÊci

W wyniku tej zmiany gospodarstwo przejmujàcego
grunty rolne musi posiadaç lub osiàgnàç, po przej´ciu
gruntów od beneficjenta, co najmniej wielkoÊç odpowiadajàcà:
1 Êredniej wielkoÊci gospodarstwa w Polsce lub
1 Êredniej wielkoÊci gospodarstwa w województwie,
jeÊli Êrednia powierzchnia gospodarstwa w danym województwie jest mniejsza ni˝ Êrednia wielkoÊç gospodarstwa w Polsce.
5
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Powy˝sza zmiana umo˝liwi skorzystanie z pomocy
w ramach tego poddziałania wi´kszej grupie rolników
i przyspieszy przemiany strukturalne, szczególnie w województwach, w których Êrednia powierzchnia gruntów
rolnych jest ni˝sza ni˝ Êrednia powierzchnia gruntów
rolnych w kraju.
5 Inwestycje odtwarzajàce potencjał produkcji rolnej
W przypadku poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”
w typie operacji „Inwestycje odtwarzajàce potencjał
produkcji rolnej”, zaproponowano usuni´cie zasad
ustalania kryteriów wyboru. Bioràc pod uwag´, ˝e pomoc w tym poddziałaniu dotyczy wyłàcznie tych rolników, którzy zostali poszkodowani na skutek wystàpienia
kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, a dost´p do pomocy uwarunkowany
jest poniesieniem strat w wysokoÊci co najmniej 30%
Êredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie oraz
Êrodkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, co stanowi znacznà szkod´ w gospodarstwie, proponuje si´ odstàpienie od stosowania kryteriów wyboru operacji, tak aby wszyscy poszkodowani rolnicy mogli uzyskaç pomoc w ramach dost´pnych Êrodków.

zwalczaniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (ASF). Obecnie pomoc przyznaje si´ rolnikowi, prowadzàcemu produkcj´ trzody chlewnej na poziomie co najmniej 300
Êwiƒ. Proponuje si´ zmian´ tego warunku, tak aby pomoc mogła byç przyznawana rolnikom prowadzàcym
produkcj´ Êwiƒ na poziomie co najmniej 50 Êwiƒ.
Dodatkowo proponuje si´ rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych o urzàdzenia do dezynfekcji.
5 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
W zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych opracowano propozycj´ zmian w poddziałaniu
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Zaproponowana modyfikacja dotyczy wprowadzenia nowego ro-

5 Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
Natomiast w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w Êrodki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych kl´sk ˝ywiołowych, nieko-

W typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” zaproponowano poszerzenie katalogu beneficjentów

Zaproponowano równie˝ ułatwienie w dost´pie do pomocy rolnikom prowadzàcym hodowl´ Êwiƒ na obszarach wyznaczonych w zwiàzku ze zwalczaniem ASF

rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, w typie
operacji „Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, zaproponowano ułatwienie
w dost´pie do pomocy rolnikom prowadzàcym produkcj´ Êwiƒ na obszarach wyznaczonych w zwiàzku ze
6

dzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna bàdê prowadzi działalnoÊç przetwórczà w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD). Propozycja rozszerzenia katalogu beneficjentów poddziałania, przyczyni si´ do realizacji celu jakim jest skracanie łaƒcucha dostaw ˝ywnoÊci. Wsparcie b´dzie mo˝liwe wyłàcznie w zakresie przetwarzania i sprzeda˝y przetworzonego produktu, a nie sprzeda˝y pierwotnych produktów
rolnych. Propozycja zakłada, ˝e w zakresie rolniczego
handlu detalicznego beneficjent tego typu operacji b´dzie mógł otrzymaç wsparcie do 100 000 zł.
Ponadto, proponuje si´ dokonanie zmiany polegajàcej na skróceniu wymaganego okresu na zawieranie
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

umów długoterminowych z 3 lat do 1 roku.
Proponuje si´ tak˝e zwi´kszenie limitu pomocy
z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników
składajàcych wnioski w naborze tematycznym dotyczàcym wsparcia rozpoczynania działalnoÊci gospodarczej
w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
5 Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leÊnym
Zaproponowana została tak˝e modyfikacja o charakterze dostosowujàcym do obowiàzujàcych przepisów prawa krajowego dla działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”, w poddziałaniu „Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leÊnictwie”, w typie

Kolejnà zaproponowanà zmianà jest modyfikacja o charakterze dostosowujàcym
do obowiàzujàcych przepisów prawa krajowego dla działania „Tworzenie grup i organizacji producentów”

operacji „Tworzenie grup i organizacji producentów
w sektorze rolnym i leÊnym”. Propozycja zmiany jest konsekwencjà wejÊcia w ˝ycie w dniu 1 wrzeÊnia 2017 r.
ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym OÊrodku Wsparcia Rolnictwa.
Od dnia 1 wrzeÊnia 2017 r. kompetencje zwiàzane z rejestracjà oraz nadzorem nad działalnoÊcià grup producentów rolnych przej´ła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wykorzystaniem Oddziałów Regionalnych ARiMR, których dyrektorzy przyjmujà wnioski
o rejestracj´ grup, w zale˝noÊci od siedziby grupy. Powy˝sza ustawa, wprowadza tak˝e zmian´ kompetencji
w zakresie rejestracji organizacji producentów w sektorze mleka i przenosi je od Prezesa Agencji Rynku Rolnego do dyrektorów Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właÊciwych ze
wzgl´du na siedzib´ organizacji.
5 Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna
Jednym z istotnych priorytetów realizowanych w ramach PROW 2014-2020 jest transfer wiedzy i innowacji. W celu usprawnienia wdra˝ania instrumentów
wsparcia powiàzanych z ww. priorytetem zaproponowano zmiany, które przyczyniajà si´ do uproszczenia,
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

zwi´kszenia przejrzystoÊci i efektywnoÊci ich realizacji.
W przypadku instrumentu „Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna” zmiana dotyczy sposobu wyboru
beneficjentów i rozliczania realizacji operacji. Zmiana dotyczy poddziałaƒ: „Wsparcie dla działaƒ w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiej´tnoÊci”
oraz „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działaƒ informacyjnych”. Dotychczasowy wybór beneficjenta dokonywany jest w drodze konkursu. PodejÊcie takie
nakłada na beneficjenta ograniczenia w zakresie mo˝liwoÊci rozliczenia wszystkich kosztów planowanych
do poniesienia w ramach przygotowania i przeprowadzenia operacji szkoleniowej. Zaproponowana zmiana zakłada natomiast, ˝e podmiot wdra˝ajàcy, tj.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokonywał b´dzie wyboru beneficjenta w oparciu o przepisy prawa zamówieƒ publicznych, co wpłynie na sposób rozliczania zrealizowanej operacji. Takie podejÊcie
zasadniczo uproÊci proces wyboru beneficjentów, jak
równie˝ sposób wykonywania i rozliczania operacji
z zakresu transferu wiedzy i działalnoÊci informacyjnej.
B´dzie miało równie˝ wpływ na prawidłowy i przejrzysty
wybór beneficjentów.
5 Âwiadczenie kompleksowej porady dla rolnika oraz Âwiadczenie kompleksowej porady dla właÊciciela lasu
Z kolei w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu
zarzàdzania gospodarstwem i usługi z zakresu zast´pstw” proponuje si´ wprowadzenie modyfikacji, której celem jest wykorzystania mo˝liwoÊci, jakie dajà
przepisy prawa o zamówieniach publicznych (PZP),
w tym przepisy UE, co do sposobu rozliczania zrealizo-

Tak˝e w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarzàdzania gospodarstwem
i usługi z zakresu zast´pstw” proponuje si´ wprowadzenie modyfikacji

wanej operacji. Proponowana zmiana dotyczy poddziałaƒ: „Wsparcie na szkolenia doradców” oraz
„Wsparcie korzystania z usług doradczych”, typu operacji „Âwiadczenie kompleksowej porady dla rolnika” i typu operacji „Âwiadczenie kompleksowej porady dla
właÊciciela lasu”. Zastosowana procedura wyboru be7
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neficjentów działania jest regulowana prawem o zamówieniach publicznych, która musi byç otwarta zarówno
dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Przepisy
unijne wskazujà, ˝e wybór beneficjentów działania musi odbywaç si´ z zastosowaniem unijnych i krajowych
zasad udzielania zamówieƒ publicznych. Obecnie,
do wyboru beneficjentów w ramach instrumentu
„Wsparcie na szkolenia doradców” stosowane sà przepisy PZP, jednak˝e do rozliczenia zrealizowanej operacji zastosowanie ma refundacja poniesionych kosztów.
W celu uproszczenia procesu rozliczania zrealizowanej
operacji i wykorzystania mo˝liwoÊci jakie dajà przepisy
PZP, proponuje si´ rozliczanie z beneficjentem na podstawie zawartej umowy na wykonanie zadania a nie
na podstawie katalogu kosztów kwalifikowalnych.
Takie podejÊcie b´dzie stanowiło zdecydowane
uproszczenie, przede wszystkim dla beneficjentów poddziałania.
5 Współpraca
W zwiàzku z przeprowadzonym pilota˝owym naborem
wniosków w ramach działania „Współpraca” i pierwszymi doÊwiadczeniami w zakresie wdro˝enia ww. instrumentu wsparcia, opracowano propozycje modyfikacji, które usprawnià proces oceny wniosków a tak˝e
poszerzà katalog realizowanych operacji. Zaproponowano mi´dzy innymi wyodr´bnienie nowego przedmiotu operacji ukierunkowanego na tworzenie i rozwój
krótkich łaƒcuchów dostaw i rynków lokalnych. Majàc
na wzgl´dzie wzmocnienie wpływu realizowanych projektów na cel dotyczàcy wertykalnej i horyzontalnej
współpracy mi´dzy podmiotami uczestniczàcymi w łaƒcuchu dostaw ˝ywnoÊci, zaproponowano, aby do grup
wchodziło co najmniej 10 rolników. Ponadto, zaproponowano wprowadzenie definicji krótkich łaƒcuchów
dostaw oraz rynku lokalnego.
5 Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego oraz Inwestycje zwi´kszajàce
odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska
Kolejnym istotnym obszarem, w ramach którego realizowane jest wsparcie dla gospodarstw rolnych
w PROW 2014-2020, jest zachowanie i ochrona Êrodowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie zmianom
klimatu. Proponowane modyfikacje dotyczà trzech instrumentów wsparcia realizujàcych cele szczegółowe
WPR i przekrojowe Unii Europejskiej w ww. obszarze.
W przypadku działania „Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów”, w ramach,
którego wdra˝ane jest obecnie poddziałanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” zaproponowano
uruchomienie nowego poddziałania „Inwestycje zwi´kszajàce odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç
8

dla Êrodowiska”. Wsparcie w ramach nowego poddziałania dotyczyłoby lasów prywatnych w wieku 11-60
lat, które nie przynoszà znaczàcych dochodów, a jednoczeÊnie wymagajà pewnych nakładów finansowych

Jednà z propozycji jest uruchomienie nowego poddziałania „Inwestycje zwi´kszajàce
odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska”

w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Pomoc w ramach poddziałania obejmowałaby inwestycje przyczyniajàce si´ do przekształcania niekorzystnej struktury
drzewostanów na drzewostan zbli˝ony do naturalnego
lub półnaturalnego, składajàcy si´ z gatunków rodzimych. W tym celu wspierane byłyby inwestycje zwi´kszajàce ró˝norodnoÊç biologicznà poprzez dywersyfikacj´ struktury leÊnej oraz składu gatunkowego istniejàcych drzewostanów w wieku 11-60 lat. Realizacja
ww. wsparcia mogłaby wpłynàç na popraw´ Êrodowiska naturalnego, w szczególnoÊci w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.
5 Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne
W wyniku oceny dotychczasowej realizacji działania
„Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne” oraz licznych postulatów partnerów społeczno-gospodarczych
reprezentujàcych rolników, zdecydowano o zmianie wymogu dotyczàcego procentowego udziału poszczególnych upraw stosowanych w plonie głównym w danym
roku, w pakiecie 1. Rolnictwo zrównowa˝one. Proponowana zmiana polega na umo˝liwieniu, aby w sytuacji zastosowania wi´cej ni˝ czterech upraw w plonie
głównym, wymagany 10% udział odnosił si´ nie jak
obecnie do ka˝dej z uprawy, ale do trzech najwi´kszych
upraw z osobna oraz do sumy uprawy czwartej i pozostałych upraw.
Z kolei w Pakiecie 6. „Zachowanie zagro˝onych zasobów genetycznych roÊlin w rolnictwie”, proponuje si´
rozszerzenie listy wspieranych gatunków roÊlin o proso
zwyczajne. Propozycja ta została opracowana w zwiàzku z wynikami badaƒ, które wskazujà na zagro˝enie
erozjà genetycznà ww. gatunku.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

5 PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
W ramach działania „PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” zaproponowano zmiany, polegajàce
na przesuni´ciu o rok terminu wdro˝enia nowej delimi-

Zmianom ulegnà warunki przyznania pomocy w poddziałaniach „Premie na
rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej na obszarach wiejskich” oraz „Pomoc na
rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”

Zaproponowano równie˝ przesuni´cie o rok terminu wdro˝enia nowej delimitacji
obszarów ONW

tacji obszarów ONW. Modyfikacje te polegajà na odesłaniu do przepisów rozporzàdzenia Omnibus, cz´Êç
rolna, w których wskazuje si´ na rok 2019 jako najpóêniejszy termin, w którym powinny zaczàç obowiàzywaç
nowe kryteria delimitacji obszarów ONW typ nizinny.
Przesuniecie o rok delimitacji ONW umo˝liwi efektywniejsze przygotowanie rolników i systemu informatycznego do jej wdro˝enia.
5 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju
Proponowane zmiany obejmujà tak˝e instrumenty
wsparcia, które przyczyniajà si´ do poprawy dynamiki
i efektywnoÊci rozwoju małych miejscowoÊci wiejskich.
W działaniu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społecznoÊç)”, w poddziałaniu „Wsparcie
na wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç”, w typie operacji „Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju”, zaproponowano, w oparciu o dotychczasowe doÊwiadczenia
z realizacji ww. instrumentu, ustalenie demarkacji z innymi działaniami PROW 2014-2020, w zakresie
wsparcia przedsi´biorczoÊci oraz doprecyzowania
okreÊlania jednolitego monta˝u wkładu EFRROW
do wkładu krajowego.
5 Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej na obszarach wiejskich
oraz Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw
Wprowadzenie linii demarkacyjnej jest efektem propozycji zmian warunków przyznania pomocy w podziałaniach „Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej na obszarach wiejskich” oraz „Pomoc na rozpoBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

cz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” dotyczàcych podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia. OkreÊlenie zasad demarkacji pozwoli na zachowanie spójnego i kompleksowego podejÊcia do realizacji projektów w oparciu
o przyj´tà logik´ interwencji. Zmiana ta ma na celu
równie˝ wyeliminowanie ryzyka zwiàzanego z nieprawidłowoÊciami przy ubieganiu si´ o wsparcie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej przez tego samego
beneficjenta z ró˝nych instrumentów Programu.
5 Propozycja realokacji Êrodków finansowych w bud˝ecie Programu
Poza wy˝ej omówionymi szczegółowymi propozycjami
zmian w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia PROW 2014-2020, przedło˝ony Komisji Europejskiej pakiet zmian obejmuje równie˝ propozycj´ realokacji Êrodków finansowych w bud˝ecie Programu.
Proponowana zmiana dotyczy realokacji Êrodków
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” i ma na celu zapewnienie
Êrodków mi´dzy innymi na projekty z zakresu budowy
i modernizacji dróg lokalnych oraz gospodarki wodno-Êciekowej w niektórych województwach. Ârodki realokowane zostanà z typu operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, dla której zainteresowanie nie jest wystarczajàce.
Dodatkowo proponuje si´ zwi´kszenie bud˝etu działania „Inwestycje w Êrodki trwałe” na realizacj´ operacji typu „Scalanie gruntów”. Wynika to głównie z du˝ego zapotrzebowania na realizacj´ projektów scaleniowych
w województwach o rozdrobnionej strukturze agrarnej
(podkarpackie, małopolskie i lubelskie). Ârodki realokowane zostanà z działania „Tworzenie grup i organizacji
producentów” oraz z działania „Renty strukturalne”
z uwagi na mniejsze ni˝ szacowano zobowiàzania w tym
działaniu, z poprzednich okresów programowania.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020
Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Planowany termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c i d

luty 2018 r. - obszar d
czerwiec 2018 r. - obszar: a, b, c

2.

poddziałanie „Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF

marzec 2018 r.

3.

poddziałanie „Pomoc na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie
analizy sytuacji dotyczàcej wyst´powania
kolejnych ognisk ASF

4.

poddziałanie „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej na rzecz młodych
rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”

5.

działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

czerwiec 2018 r.
listopad 2018 r.

6.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w Êrodki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej”

wrzesieƒ 2018 r.

7.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w Êrodki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczàcych ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie
analizy sytuacji dotyczàcej wyst´powania
kolejnych ognisk ASF

8.

poddziałanie „PłatnoÊci na rzecz rolników kwalifikujàcych si´ do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji
„PłatnoÊci dla rolników przekazujàcych małe gospodarstwa”

wrzesieƒ 2018 r.

9.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w
gospodarstwach poło˝onych na obszarach Natura 2000”

wrzesieƒ 2018 r.**

10.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w
gospodarstwach poło˝onych na obszarach OSN”

grudzieƒ 2018 r.

11.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku kl´sk ˝ywiołowych, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzajàce potencjał
produkcji rolnej”

maj 2018 r.

Termin naboru podawany w sytuacji
wystàpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych uzasadniajàcych ogłoszenie
naboru

WZMACNIANIE PRZEDSI¢BIORCZOÂCI

12.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - zakłady
przetwórcze

30 marca-29 kwietnia 2018 r.
(nabór został ogłoszony 27 grudnia 2017 r.)

13.

poddziałanie „Pomoc na rozpocz´cie pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej”
- bez ASF

czerwiec 2018 r.

14.

poddziałanie „Pomoc na rozpocz´cie pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na
obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej”
- ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie
analizy sytuacji dotyczàcej wyst´powania
kolejnych ognisk ASF

15.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy

listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze
w paêdzierniku 2018 r.)

10
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Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji

Planowany termin naboru wniosków*

ROZWÓJ TERYTORIALNY

16.

poddziałanie „Wsparcie badaƒ i inwestycji zwiàzanych z utrzymaniem, odbudowà i
poprawà stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i
miejsc o wysokiej wartoÊci przyrodniczej, w tym dotyczàce powiàzanych aspektów
społeczno-gospodarczych oraz Êrodków w zakresie ÊwiadomoÊci Êrodowiskowej” typ
operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludnoÊci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiàzanej infrastruktury” typ operacji
„Inwestycje w obiekty pełniàce funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni
publicznej”

styczeƒ 2018 r.
Terminy uzale˝nione od SW, które ogłaszajà
nabory

17.

poddziałanie „Wsparcie na wdra˝anie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społecznoÊç”

Cały rok. Terminy uzale˝nione od LGD, które
ogłaszajà nabory.

18.

poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiàzane z rozwojem, modernizacjà i
dostosowywaniem rolnictwa i leÊnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzale˝nione od SW, które ogłaszajà
kolejne nabory

poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działaƒ w zakresie współpracy z lokalnà
grupà działania”

Nabór ciàgły. Wnioski o przyznanie pomocy
na operacje polegajàce na przygotowaniu
projektu współpracy składa si´ do
31 marca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje
polegajàce na realizacji albo przygotowaniu
połàczonym z realizacjà projektu współpracy
składa si´ do 31 grudnia 2021 r.

19.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

20.

poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Âwiadczenie
kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Âwiadczenie kompleksowej
porady dla właÊciciela lasu”

styczeƒ 2018 r.

21.

działanie „Współpraca”

wrzesieƒ 2018 r.
SYSTEMY JAKOÂCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ÂRODKÓW SPO˚YWCZYCH

22.

poddziałanie „Wsparcie na przyst´powanie do systemów jakoÊci” typ operacji „Wsparcie
dla nowych uczestników systemów jakoÊci”

maj 2018 r. (ogłoszenie o naborze
w kwietniu 2018 r.) ***
listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze
w paêdzierniku 2018 r.) ***

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23.

działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów”
premia piel´gnacyjna i premia zalesieniowa,
pierwsza premia piel´gnacyjna do gruntów z sukcesjà naturalnà.

24.

działanie: „Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne”

25.

działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

26.

działanie: „PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

27.

działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leÊnych i popraw´ ˝ywotnoÊci lasów” –
wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski b´dzie
mo˝na składaç jeszcze w terminie 25 dni
kalendarzowych po terminie składania
wniosków, jednak za ka˝dy dzieƒ roboczy
opóênienia, stosowane b´dzie zmniejszenie
płatnoÊci w wysokoÊci 1% nale˝nej kwoty
płatnoÊci

1 czerwca-31 lipca 2018 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogà ulec zmianie w zwiàzku z proponowanymi zmianami PROW 2014-2020 oraz
w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzale˝niony od wykorzystania Êrodków w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 r.
***Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzale˝niony od procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakoÊci
˝ywnoÊci.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018
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Zmiany w zazielenieniu
Rozporzàdzenie Omnibus weszło w ˝ycie

Rok 2018 przyniósł szereg zmian w zakresie zazielenienia. Poza zmianami wynikajàcymi z nowelizacji aktu delegowanego Komisji Europejskiej nr 639/2014, bie˝àcy rok oznacza równie˝ dodatkowe zmiany wynikajàce z tzw. Rozporzàdzenia Omnibus,
którego rolna cz´Êç obowiàzuje od 1 stycznia 2018 r.

W

tym rozporzàdzeniu
w ramach zazielenienia
wprowadzono
szereg korzystnych zmian, do których nale˝à:
1 uzna wa nie
pszenicy orkisz
za odr´bnà upraw´ w ramach dywersyfikacji upraw;
1 zwi´kszenie współczynników wa˝enia dla zagajników o krótkiej rotacji oraz upraw wià˝àcych azot;
1 dodatkowe zwolnienia w zakresie dywersyfikacji upraw oraz obszarów proekologicznych (EFA).

5 Pszenica orkisz
Dotychczas, w ramach dywersyfikacji za odr´bnà upraw´ uznawało
si´:
1 rodzaj w klasyfikacji botanicznej
upraw;
1 form´ ozimà i jarà tego samego
rodzaju;
1 gatunek z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych;
1 grunt ugorowany oraz
1 traw´ lub inne pastewne roÊliny
zielne.
Obecna zmiana poszerza kata12

log upraw uznawanych za odr´bnà
upraw´ na potrzeby realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, o pszenic´ orkisz (Triticum spelta).
5 Współczynniki wa˝enia do wyliczenia powierzchni obszaru EFA
Korzystnà zmianà, którà nale˝y zauwa˝yç, jest zwi´kszenie współczynników wa˝enia dla upraw wià˝àcych azot oraz zagajników o krótkiej rotacji. W przypadku upraw
wià˝àcych azot jest to podniesienie
wartoÊci współczynnika wa˝enia
z 0,7 do 1. Dla zagajników jest to
zwi´kszenie współczynnika z 0,3
do 0,5.
Oznacza to, ˝e w przypadku zadeklarowania np. upraw wià˝àcych
azot jako obszaru proekologicznego, ich powierzchnia wyliczana na potrzeby realizacji praktyki
EFA (po zastosowaniu współczynnika wa˝enia) b´dzie si´ równaç powierzchni rzeczywistej (dotychczas
było to 70% powierzchni rzeczywistej zadeklarowanego obszaru).
Podniesienie współczynnika dla zagajników o krótkiej rotacji z 0,3

do 0,5 oznacza w praktyce zmniejszenie powierzchni rzeczywistej tego elementu o połow´, a nie jak
dotychczas o 70%, w przypadku zadeklarowania zagajników do obszaru EFA.
5 Dodatkowe zwolnienia z praktyki dywersyfikcji upraw i EFA
Wprowadzone zmiany dotyczà gospodarstw o:
1 wysokim (ponad 75%) udziale
gruntów ornych wykorzystywanych
do produkcji traw lub innych zielnych roÊlin pastewnych, ugorowanych albo b´dàcych połàczeniem
powy˝szego u˝ytkowania lub
1 go spo darstw, w któ rych po nad 75% u˝ytków rolnych to trwałe
u˝ytki zielone.
Dotychczas gospodarstwa takie
były zwolnione z praktyki dywersyfikacji, pod warunkiem ˝e pozostałe
grunty orne, u˝ytkowane w inny ni˝
wskazany powy˝ej sposób, nie
przekraczały 30 ha.
Od 2018 r. zniesiono limit 30 ha
oraz do powy˝szych sposobów u˝ytkowania gruntów ornych (>75%),
stanowiàcych warunek zwolnienia
z obowiàzku dywersyfikacji upraw,
dopuszczono tak˝e roÊliny stràczkowe (analogicznie jak to jest obecnie
w przypadku wyłàczeƒ w zakresie
obszarów EFA).
Uproszczenia w zakresie zwolnieƒ
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

z praktyki EFA dotyczà zniesienia limitu 30 ha (ponad 75% udział
traw, ugorów, stràczkowych), analogiczne do powy˝szych zwolnieƒ
w zakresie dywersyfikacji upraw.
Ponadto w Biuletynie Informacyjnym Nr 10/2017 (201) zostały
przedstawione zmiany w zazielenieniu, które równie˝ obowiàzujà
od br., lecz wynikajà ze zmian
wprowadzonych w unijnym rozporzàdzeniu nr 639/2014. W ramach
przypomnienia przestawiamy poni˝ej najwa˝niejsze z nich.
5 Dywersyfikacja upraw
Od 2018 r. zmianie ulegnà zasady
traktowania mieszanek powstałych
przez wysiew mieszanki nasion, które sà uprawiane jako uprawa główna (nie dotyczy to mieszanek zaliczanych do kategorii trawy i inne
roÊliny pastewne) oraz upraw uprawianych na małych powierzchniach. Oznacza to, ˝e:
1 obszary na których wysiewana b´dzie mieszanka nasion b´dà
uznawane za oddzielne uprawy,
pod warunkiem, ˝e b´dzie mo˝na ustaliç, ˝e gatunki z ró˝nych
mieszanek nasion ró˝nià si´ od siebie, np. uprawa w jednym gospodarstwie mieszanki j´czmienia jarego z owsem siewnym i mieszanki
˝yta ozimego z wykà kosmatà b´dzie traktowana jako oddzielne
uprawy;
1 za jednà upraw´ – upraw´ mieszanà – zostanà uznane obszary,
na których prowadzone b´dà obok
siebie odr´bne uprawy, z których
ka˝da (np. marchew, pietruszka,
seler, itd.) ma powierzchni´ mniejszà ni˝ 0,1 ha (ich łàczna powierzchnia mo˝e byç wi´ksza
od 0,1 ha).
5 Obszary proekologiczne (EFA)
1 ujednolicenie parametrów/wielkoÊci obszarów EFA dla niektórych
elementów np. dla oczek wodnych
oraz zagajników Êródpolnych włàBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

czajàc w to drzewa, zakrzaczenia
i kamienie – dla tych elementów
okreÊlono maksymalnà wielkoÊç 0,3 ha;

dualnego podejÊcia (utrzymanie
mi´dzyplonu Êcierniskowego przez
co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki), wprowadzono

Od 1 stycznia br. poszerzony został katalog upraw uznawanych za odr´bnà upraw´ na potrzeby realizacji praktyki
dywersyfikacji upraw
1 umo˝liwienie deklarowania cz´Êci obszaru EFA z powierzchni wi´kszego obiektu;
1 wsiewki w ramach mi´dzyplonów – mo˝liwoÊç wsiewki roÊlin bobowatych w upraw´ głównà (a nie
tylko trawy);
1 mi´dzyplon Êcierniskowy – wydłu˝enie utrzymania mi´dzyplonu
do 15 paêdziernika. Dodatkowo
w przypadku zastosowania indywi-

obowiàzek zło˝enia oÊwiadczenia,
w terminie 7 dni od dnia wysiewu
mieszanki;
1 za kaz
stosowania Êrodków
ochrony roÊlin na obszarach produkcyjnych EFA.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia
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Korzystne poprawki
w działaniach zalesieniowych
Działanie zalesieniowe wdra˝ane jest w Polsce poczàwszy od uruchomienia Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20042006. Nast´pnie realizowane było w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, natomiast obecnie
wdra˝ane jest w ramach PROW 2014-2020.

P

oprzez zalesienia realizowane sà cele Êrodowiskowe
w tym m.in. utrzymanie
i wzmocnienie ekologicznej stabilnoÊci obszarów leÊnych poprzez łàczenie rozdrobnionych kompleksów
w zwarte i ciàgłe struktury krajobrazu, tzw. korytarze ekologiczne. Zalesienia w sposób bezpoÊredni
przyczyniajà si´ do łagodzenia
zmian klimatu poprzez utrzymanie
i odtworzenie dotychczasowego
potencjału sekwestracji dwutlenku
w´gla. JednoczeÊnie, przyczyniajà
si´ do zwi´kszenia retencji wodnej
oraz ograniczania procesów erozyjnych oraz stanowià alternatyw´
dla zagospodarowania gruntów
mało produktywnych, umo˝liwiajàc
rolnikom wykorzystanie ziemi słabej
jakoÊci.
Działanie zalesieniowe w PROW
ma charakter wieloletni. Pomoc finansowa udzielana jest w trzech
formach: na zało˝enie uprawy leÊnej (jednorazowe wsparcie na zalesienie), jej piel´gnacj´ (premia
piel´gnacyjna wypłacana przez 5
lat) oraz jako płatnoÊç rekompensujàca wyłàczenie gruntu z produkcji rolniczej (premia zalesieniowa,
wypłacana przez: 20 lat w ramach
PROW 2004-2006 / 15 lat PROW
2007-2013 / 12 lat PROW 20142020).
Dzi´ki ww. płatnoÊciom zalesieniowym wspieranych jest ok. 75 tys.
14

ha zalesionych gruntów, jednoczeÊnie pomoc przyznawana jest
ok. 16 tys. beneficjentów.
W celu uproszczenia realizacji ww.
zobowiàzaƒ przez beneficjentów
działania zalesieniowego PROW
2004-2006 oraz PROW 20072013, w roku 2017 wprowadzono

spełnił warunków kwalifikowalnoÊci.
Rozwiàzanie to stanowi du˝e
uproszczenia dla ok. 16 tys. beneficjentów działaƒ zalesieniowych.
Ponadto w rozporzàdzeniu zalesieniowym PROW 2004-2006 wydłu˝ono termin na zło˝enie wniosków transferowych z 35 dni do 7
miesi´cy w przypadku wniosku
składanego przez mał˝onka zmarłego beneficjenta oraz z 35 dni
do 3 miesi´cy w przypadku wniosku
składanego przez nabywc´ gruntów obj´tych zobowiàzaniem zalesieniowym.

Dzi´ki tzw. płatnoÊciom zalesieniowym wspieranych jest ok. 75 tys. ha zalesionych gruntów

korzystne zmiany, zgodnie z którymi
wsparcie na zalesienie (jedna spoÊród trzech ww. płatnoÊci zalesieniowych) nie b´dzie podlegało zwrotowi, je˝eli po upływie 5 lat od przyznania tej formy pomocy nastàpiła
likwidacja uprawy leÊnej lub przeniesienie własnoÊci zalesionych
gruntów na rzecz rolnika, który nie

Nowe terminy składania tych
wniosków sà korzystniejsze dla rolników oraz stanowià ujednolicenie
z terminami dla ww. wniosków
w ramach zalesieƒ PROW 20072013.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia
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Teraz tylko e-wniosek
Wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich i obszarowych z PROW
od 2018 r. obowiàzkowo przez Internet

Z

godnie z przepisami rozporzàdzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 809/2014
wymagane jest, aby od 2018 r.
wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy
obszarowej oraz wnioski o płatnoÊç
w ramach Êrodków wsparcia obszarowego były składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku (GSAA). JednoczeÊnie, je˝eli beneficjent nie jest w stanie zło˝yç wniosku o przyznanie płatnoÊci z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza,
właÊciwy organ zapewnia beneficjentowi:
1 albo niezb´dnà pomoc
technicznà,
1 albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej. W tym przypadku
właÊciwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie
Od 2018
płatnoÊci.

nak nale˝y traktowaç go jedynie informacyjnie. Składanie wniosków
w formie papierowej mo˝liwe b´dzie
bowiem jedynie w wyjàtkowych przypadkach.
Kierownicy biur powiatowych
ARiMR zapewnià pomoc technicznà
w zakresie wypełniania i składania
wniosków przez Internet.
Jeszcze w lutym 2018 r. planowane jest udost´pnienie na stronie internetowej ARiMR wersji demonstracyjnej aplikacji eWniosekPlus, tj.

r. istnieje obowiàzek składania wniosków o przyznanie
w formie elektronicznej

5 Nowa, prostsza aplikacja
Przyj´ty przez Sejm RP rzàdowy projekt ustawy, majàcy na celu wypełnienie tych obowiàzków nało˝onych
na paƒstwa członkowskie, przewiduje, ˝e od 2018 r. wnioski o przyznanie płatnoÊci b´dà składane w formie elektronicznej.
JednoczeÊnie, tak jak dotychczas,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) b´dzie przesyłała rolnikom spersonalizowany
formularz wniosku w wersji papierowej (a˝ do 2020 r.). Niemniej jedBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

ulepszonej wersji dotychczas stosowanej aplikacji e-wniosek, umo˝liwiajàcej elektroniczne składanie
wniosków. Pozwoli to na zapoznanie
si´ z nowà wersjà aplikacji jeszcze
przed rozpocz´ciem terminu składania wniosków za 2018 r. JednoczeÊnie b´dà prowadzone szkolenia dla
u˝ytkowników tej aplikacji. Na stronie internetowej ARiMR opublikowane zostanà równie˝ filmy instrukta˝owe, pokazujàce, jak „krok po kroku”
wypełniç e-wniosek.

5 OÊwiadczenie zast´pujàce wniosek
Przyj´ty przez Sejm RP rzàdowy projekt ustawy przewiduje mo˝liwoÊç
zło˝enia w 2018 r., zamiast wniosku
o przyznanie płatnoÊci, oÊwiadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak
zmian w porównaniu do wniosku
z poprzedniego roku.
OÊwiadczenie składa si´ w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zast´puje ono wniosek o przyznanie płatnoÊci za 2018 r.
OÊwiadczenie mo˝e zło˝yç
rolnik, który we wniosku
o przyznanie płatnoÊci
za 2017 r. deklarował powierzchni´ gruntów ornych
mniejszà ni˝ 10 ha i ubiegał
si´ wyłàcznie o:
1 jednolità płatnoÊç obszarowà, płatnoÊç za zazielenienie, płatnoÊç dodatkowà,
płatnoÊç zwiàzanà do powierzchni uprawy chmielu,
płatnoÊci płatnoÊç do owiec, płatnoÊç
do kóz lub płatnoÊç niezwiàzanà do tytoniu, lub
1 wypłat´ pomocy na zalesianie
w ramach PROW 2007-2013, lub
1 przyznanie płatnoÊci ONW lub
premii piel´gnacyjnej lub zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.
Formularz oÊwiadczenia został
udost´pniony na stronie internetowej oraz w biurach powiatowych
ARiMR.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia
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Warto stosowaç
kwalifikowany materiał siewny

O

becnie odmiany roÊlin
uprawnych sà innowacyjnym Êrodkiem produkcji
niezb´dnym do sprostania wymaganiom współczesnego, zrównowa˝onego i odpowiedzialnego rolnictwa. SpoÊród Êrodków produkcji, wysokiej jakoÊci materiał siewny
nowoczesnych odmian jako noÊnik
post´pu biologicznego, odpowiada
w około 60% za wzrost plonowania
upraw roÊlin.
Olbrzymia liczba i ró˝norodnoÊç
dost´pnych odmian roÊlin uprawnych (wpisanych do Krajowego Rejestru oraz znajdujàcych si´ w katalogach wspólnotowych UE) daje
mo˝liwoÊç dokonania doboru odmiany o cechach dostosowanych
do danych warunków glebowo-klimatycznych, charakteryzujàcej si´
jakoÊcià odpowiadajàcà wymaganiom konsumentów i przetwórców.
Odmiany roÊlin uprawnych oceniane sà oprócz wielkoÊci plonu
tak˝e pod wzgl´dem wielu cech jakoÊciowych i agronomicznych takich jak: zawartoÊç składników od˝ywczych, odpornoÊç/tolerancja
na choroby i szkodniki, odpornoÊç
na mróz lub niedobory wody, klasa
wczesnoÊci, tolerancja na opóêniony siew, wymagania dotyczàce
przedplonu, czy te˝ specyficzne wymagania dotyczàce nawo˝enia
i ochrony chemicznej.
Czynnikiem niezb´dnym do pełnego i precyzyjnego wykorzystania
cech odmiany oraz optymalizacji
uprawy jest stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego o odpowiedniej jakoÊci i odpowiednio
przygotowanego. Dzi´ki urz´dowej kontroli wytwarzania, oceny
16

i obrotu, rolnik otrzymuje materiał
siewny:
1 jednoznacznie okreÊlonej odmiany (o okreÊlonej to˝samoÊci odmianowej), przejawiajàcej precyzyjnie zdefiniowane cechy w zakresie
wymagaƒ uprawowych, wielkoÊci
i jakoÊç plonu w okreÊlonych warunkach;
1 o odpowiednich parametrach
jakoÊciowych:

wia osób dokonujàcych zaprawiania oraz zapakowany i przechowywany w sposób gwarantujàcy zachowanie jego właÊciwoÊci.
Pomocnym narz´dziem w doborze odpowiednich odmian sà opracowywane przez Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa. Listy te udost´pniane sà

Od 2007 r. istnieje program dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym
kategorii elitarny lub kwalifikowany

o wysokiej zdolnoÊci kiełkowania,
· bez zanieczyszczeƒ i domieszek
nasion innych odmian lub gatunków albo chwastów,
· o okreÊlonej masie tysiàca nasion,
· zdrowy (brak chorób i szkodników);
1 od po wied nio
przygotowany – zaprawiony dobrze dobranymi, dopuszczonymi do obrotu zaprawami, w sposób minimalizujàcy
ryzyko negatywnego wpływu
na Êrodowisko i z uwzgl´dnieniem
bezpieczeƒstwa oraz ochrony zdro·

na stronie internetowej COBORU
(www.coboru.pl).
MRiRW od 2007 r. wprowadziło
program dopłat do powierzchni
gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,
którego celem jest zwi´kszenie wymiany materiału siewnego wa˝nych
gospodarczo gatunków roÊlin
uprawnych oraz poprawa jakoÊci
uzyskiwanych płodów rolnych.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: fotolia
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Wsparcie zwiàzane z ASF
Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej,
z którego b´dà korzystaç producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmiƒsko-mazurskiego i lubelskiego,
którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci, sà mikroprzedsi´biorstwami, małymi lub Êrednimi przedsi´biorstwami
oraz utrzymywali lub utrzymujà Êwinie w siedzibie stada, któremu
nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt.

Agencji. Formularz wniosku, opracowany i udost´pniony przez Agencj´ na jej stronie internetowej, b´dzie zawierał nast´pujàce dane:
1 imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazw´, siedzib´ i adres producenta Êwiƒ ubiegajàcego si´ o pomoc;
1 numer identyfikacji podatkowej
(NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnoÊci (numer
omoc b´dzie udzielana proPomoc b´dzie udzielana w wyso- PESEL) producenta Êwiƒ ubiegajàducentowi Êwiƒ, którego sie- koÊci kwoty obni˝enia dochodu cego si´ o pomoc, a w przypadku
dziba stada znajduje si´ na w kwartale, półroczu lub roku, po- gdy producent ten nie posiada obyobszarze obj´tym cz´Êcià II lub III czàwszy od 1 lipca 2017 r., w po- watelstwa polskiego – numer paszzałàcznika do decyzji 2014/709/ równaniu do Êredniego dochodu portu lub innego dokumentu
UE lub na obszarze zapowietrzo- uzyskiwanego z produkcji Êwiƒ stwierdzajàcego to˝samoÊç tego
nym lub zagro˝onym w zwiàzku z trzech ostatnich lat lub trzech lat producenta;
z wystàpieniem afrykaƒskiego po- z okresu pi´cioletniego po odj´ciu 1 numer siedziby stada producenmoru Êwiƒ i z tego powodu uzyskał roku z najwy˝szymi i najni˝szymi ta Êwiƒ ubiegajàcego si´ o pomoc
nadany zgodnie z przepiobni˝one dochody z tytułu
sami ustawy;
prowadzenia
produkcji
1 oÊwiad cze nie
produÊwiƒ.
centa Êwiƒ, ˝e do pomocy
Z pomocy wyłàczeni zoobj´tej wnioskiem nie przystanà producenci rolni,
znano mu:
którzy:
1 uzyskali pomoc w ra· pomocy finansowej ze
mach nadzwyczajnej poÊrodków krajowych,
· odszkodowania z tytułu
mocy dostosowawczej dla
producentów mleka i rolniubezpieczenia lub odszkoków w innych sektorach
dowania na podstawie dehodowlanych;
cyzji powiatowego lekarza
1 uzyskali pomoc w raweterynarii nakazujàcej zamach
nadzwyczajnych
bicie Êwiƒ lub poddanie
Êrodków wspierania rynku
ich ubojowi.
wieprzowiny;
Do wniosku producent
1 uzyskali pomoc w ra- Pomoc ma rekompensowaç rolnikom utracone dochody w hodowli Êwiƒ w wyniku ASF Êwiƒ b´dzie zobowiàzany
mach krajowych progradołàczyç sporzàdzone na
mów wsparcia, przyznano im od- dochodami – z analogicznego formularzu opracowanym i udoszkodowanie z tytułu ubezpieczenia okresu. Wnioski b´dà składane st´pnionym na stronie internetowej
albo na podstawie decyzji powiato- do właÊciwego ze wzgl´du na miej- ARiMR, oÊwiadczenia o kwocie
wego lekarza weterynarii;
sce zamieszkania albo siedzib´ utraconego dochodu.
1 sprzedali Êwinie w ramach proproducenta Êwiƒ, kierownika biura
wadzonej działalnoÊci handlowej, powiatowego ARiMR. Pomoc b´Departament Finansów
przetwórczej, utylizacji, targów, wy- dzie przyznawana w drodze decyzji
[ 22 623 20 21
kierownika biura powiatowego
staw, pokazów lub konkursów.
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Pomoc dla
dotkni´tych embargiem
7 sierpnia 2014 r. rzàd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzàcych
z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podj´ły decyzj´ o kontynuacji embarga do sierpnia
2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłu˝ony do koƒca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do koƒca 2018 r.

W

obec ww. działaƒ
władz rosyjskich nale˝ało uwzgl´dniç zagro˝enie zwiàzane z destabilizacjà unijnego rynku owoców i warzyw.
Na podstawie art. 219 rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/2013 Komisja
Europejska od 2014 r. przyj´ła szereg uregulowaƒ prawnych wprowadzajàcych kolejne mechanizmy
wsparcia unijnego sektora owoców
i warzyw. Na podstawie ww. uregulowaƒ podmioty tj.: organizacje
producentów owoców i warzyw oraz
producenci indywidualni, mogły dokonywaç operacji skutkujàcych
ograniczeniem poda˝y na rynkach
tych produktów. Uregulowania
w zakresie przeprowadzania operacji kwalifikujàcych si´ do pomocy
udzielanej na podstawie ww. przepisów (tj. operacji wycofania z rynku
z przeznaczeniem na bezpłatnà dystrybucj´, wycofania z rynku na cele
inne ni˝ bezpłatna dystrybucja, zielone zbiory oraz niezbieranie) wynikajà z przepisów rozporzàdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1308/2013 oraz rozporzàdzenia delegowanego Komisji (UE)
2017/891. Rozporzàdzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1165
przewiduje mo˝liwoÊç kontynuacji
wspierania producentów niektórych
18

owoców, których rynki mogłyby ulec
destabilizacji.
Zgodnie z informacjà przedstawionà w preambule do rozporzàdzenia 2017/1165, Komisja Europejska, na podstawie regularnego
monitorowania i oceny sytuacji

niewa˝ sytuacja na rynkach niektórych owoców jeszcze si´ nie poprawiła w wystarczajàcym stopniu i wyst´puje rzeczywiste zagro˝enie zakłóceniami na rynku UE, Komisja
postanowiła, ˝e dopóki sytuacja ta
trwa, tymczasowe nadzwyczajne
Êrodki wsparcia sà nadal potrzebne
i powinny zostaç przedłu˝one
na kolejny rok w odniesieniu
do niektórych owoców. Przewidziane w rozporzàdzeniu 2017/1165
uregulowania, podobnie jak
uprzednio uruchamiane mechanizmy, majà w szczególnoÊci na celu

W czerwcu ub.r. zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej owoców i warzyw pochodzàcych z UE został przedłu˝ony do
koƒca 2018 r.

na rynku unijnym stwierdziła, ˝e sytuacja na rynku owoców i warzyw
pochodzàcych z upraw innych ni˝
wieloletnie poprawiła si´, poniewa˝
wi´kszoÊç produkcji dotkni´tej rosyjskim zakazem importu została
przekierowana na inne rynki i dlatego ich ceny si´ ustabilizowały. Po-

ograniczenie poda˝y produktów
sektora ogrodniczego tradycyjnie
eksportowanych przez paƒstwa
członkowskie UE do Rosji przed
wprowadzeniem embarga i w rezultacie ustabilizowanie ich cen
na rynkach UE.
Wprowadzone przez Komisj´ EuBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

ropejskà przepisy przewidujà mo˝liwoÊç przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku okreÊlonych
gatunków owoców w terminie
do 30 czerwca 2018 r. W ramach

których owoców w zwiàzku z kontynuacjà zakazu ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, które wejdzie w ˝ycie po upływie 7 dni od dnia jego publikacji.

Polskie podmioty b´dà mogły wycofaç z rynku łàcznie ponad 77 tys. ton jabłek…

W ww. rozporzàdzeniu Rady Miniww. operacji przewidziano w przypadku Polski mo˝liwoÊç wycofania strów przewidziano podobne zasaz rynku ok. 76,5 tys. ton owoców. dy funkcjonowania systemu wsparJednoczeÊnie ww. przepisy UE cia, do tych, które przewidziano
umo˝liwiajà
wycofanie
z rynku dodatkowo 2 tys.
ton owoców, gatunków wybranych przez paƒstwo
członkowskie spoÊród wymienionych w art. 1 ust. 2
rozporzàdzenia
2017/1165.
W celu wprowadzenia
do polskiego porzàdku
prawnego
mo˝liwoÊci
udzielania tymczasowego
nadzwyczajnego wsparcia
na podstawie przepisów
r o z p o r z à d z e n i a … oraz gruszek
2017/1165 w odniesieniu
do operacji kwalifikujàcych si´ w krajowych przepisach wdra˝ajàdo tego wsparcia, przeprowadzo- cych uregulowania UE, na podstanych w okresie do 30 czerw- wie których uprzednio uruchomiono
ca 2018 r., przyj´te zostało rozpo- poprzednie mechanizmy wsparcia
rzàdzenie Rady Ministrów z dnia 22 sektora ogrodniczego w zwiàzku
grudnia 2017 r. w sprawie realiza- z rosyjskim embargiem.
Istotna zmiana, jakà przewidziacji przez Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zadaƒ no wzgl´dem ww. uregulowaƒ pozwiàzanych z ustanowieniem tym- lega na tym, ˝e kompetencje w zaczasowych nadzwyczajnych Êrod- kresie administrowania mechaników wsparcia dla producentów nie- zmem, które na podstawie ww.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

przepisów przypisane uprzednio były Agencji Rynku Rolnego, stosownie do proponowanych przepisów,
przypisane zostały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zastosowanie takiego rozwiàzania jest konsekwencjà
wygaszenia Agencji Rynku
Rolnego (z dniem 1 wrzeÊnia 2017 r.).
Zwa˝ywszy, ˝e istotna cz´Êç krajowej poda˝y
jabłek tradycyjnie kierowana była do Federacji Rosyjskiej, równie˝ ryzyko wystàpienia sytuacji kryzysowej
na rynku krajowym tych
owoców pozostaje istotne.
Wobec powy˝szego, w ww.
rozporzàdzeniu przewidziano, ˝e wynoszàca 2 000
ton dodatkowa iloÊç owoców,
o którà Polska stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 rozporzàdzenia 2017/1165 mo˝e zwi´kszyç

przydzielone jej iloÊci owoców obj´te mechanizmem, zasili kwot´
przydzielonà Polsce w odniesieniu
do jabłek oraz gruszek.
W rezultacie polskie podmioty
b´dà mogły wycofaç z rynku łàcznie 77 565 ton tych owoców.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: fotolia
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Podwójna
jakoÊç ˝ywnoÊci w UE

P

roblem „podwójnej jakoÊci”
polegajàcy na oferowaniu
konsumentom na wspólnym
rynku produktów tej samej marki
i w takim samym opakowaniu
ró˝niàcych si´ jednoczeÊnie składem został zauwa˝ony w rezolucji
Parlamentu Europejskiego z dnia
11 czerwca 2013 r. w sprawie nowego europejskiego programu
na rzecz konsumentów. W rezolucji
podkreÊlono, ˝e dyskryminacja
mi´dzy konsumentami w jakiejkolwiek postaci jest niedopuszczalna.
Problem „podwójnej jakoÊci” był
równie˝ dyskutowany od 2016 r.
na posiedzeniach Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa i spotkaniach
eksperckich, a tak˝e na spotkaniach
Grupy Wyszehradzkiej (GV4). Zwieƒczeniem dyskusji, odnoszàcej si´
do problemu „podwójnej jakoÊci”
˝ywnoÊci, aktywizowanej przez GV4,
był zorganizowany 13 paêdziernika 2017 r. w Bratysławie Szczyt Konsumencki, w którym oprócz premierów paƒstw Grupy Wyszehradzkiej,
uczestniczyli Věra Jourová, Komisarz
ds. SprawiedliwoÊci, Konsumentów
i Równouprawnienia Płci, Vytenis Andriukaitis, Komisarz ds. Zdrowia
i Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele rzàdów, w tym ministrów ds. rolnictwa i gospodarki innych paƒstw członkowskich UE. Polsk´ reprezentowali Beata Szydło,
premier RP oraz Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW.
W ramach dyskusji na forum
GV4 odbyły si´ równie˝ dwa spotkania eksperckie: 30 maja i 3 paêdziernika 2017 r.
20

Na podstawie prezentowanych
tam wyników badaƒ mo˝na było
stwierdziç, ˝e najcz´Êciej wÊród
istotnych ró˝nic pomi´dzy produktami podawane były ró˝nice w zastosowanych składnikach. Na przykład u˝ycie: mi´sa odkostnionego
mechanicznie w miejsce mi´sa, syropu
glukozowo -fruktozowego
w miejsce cukru, mniejszej iloÊci
kakao czy tłuszczu palmowego
w miejsce masła w słodyczach,
aromatów w miejsce składników
owocowych, ró˝nej iloÊci mi´sa ryb

Êlonych produktów bez uzasadnienia wskazujàcego na uwzgl´dnienie preferencji konsumenckich, nie
powinno mieç miejsca, a nieuczciwe praktyki rynkowe, ograniczajàce dost´p do jakoÊciowo dobrych
produktów powinny byç wyeliminowane. Wskazywali równie˝ na koniecznoÊç podj´cia skoordynowanych działaƒ na poziomie unijnym.
Polska, wraz z pozostałymi paƒstwami GV4, we wspólnych oÊwiadczeniach kierowanych do Komisji
Europejskiej, wzywała KE do rozpo-

Zwieƒczeniem dyskusji nt. „podwójnej jakoÊci” ˝ywnoÊci był zorganizowany w paêdzierniku ub.r. Szczyt Konsumencki
w Bratysławie

w paluszkach rybnych, słabszych
pod wzgl´dem aromatycznym przypraw.
Przedstawiciele Polski brali aktywny udział w dyskusjach toczonych na spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej, z których konkluzje
były prezentowane jako stanowisko
GV4 na posiedzeniach Rady UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. PodkreÊlali, ˝e ró˝nicowanie, zale˝nie
od kraju sprzeda˝y, jakoÊci okre-

cz´cia prac nad wyjaÊnieniem problemu ró˝nic w jakoÊci produktów
tej samej marki i w takich samych
opakowaniach oferowanych konsumentom w ró˝nych paƒstwach
UE. Polska podkreÊlała tak˝e koniecznoÊç udziału w podejmowanych działaniach wszystkich paƒstw
członkowskich w oparciu o ujednoliconà metodyk´ badaƒ porównawczych.
Dzi´ki m.in. determinacji Polski
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) opracowało
wst´pne zało˝enia organizacji badaƒ porównawczych artykułów rolno -spo˝ywczych, w tym wyboru
produktów, pobierania próbek oraz
oceny wyników. W pracach koordynowanych przez JRC Polsk´ reprezentujà dwie instytucje prowadzàce
działania kontrolne w zakresie jakoÊci ˝ywnoÊci – Główny Inspektorat JakoÊci Handlowej Artykułów
Rolno-Spo˝ywczych (GIJHARS) oraz
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wst´pnie przewidywany termin opracowania
ostatecznej wersji raportu z badaƒ
to grudzieƒ 2018 r.
Równolegle do działaƒ podejmowanych przez JRC w dniu 26 wrzeÊnia 2017 r. Komisja Europejska
opublikowała „Zawiadomienie (C
(2017) 65320 w sprawie stosowania prawa UE w zakresie ˝ywnoÊci
i ochrony konsumenta w odniesieniu do kwestii zwiàzanych z podwójnà jakoÊcià produktów –
Szczególny przypadek ˝ywnoÊci”.
W „Zawiadomieniu” KE zostały
omówione przepisy prawne w zakresie oznakowania i nieuczciwych
praktyk handlowych. Wskazano
na koniecznoÊç analizy produktów,
co do których powstaje wàtpliwoÊç
dotyczàca „podwójnej jakoÊci”
w Êwietle przepisów o nieuczciwych
praktykach handlowych. Zawiadomienie
zostało
umieszczone
na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz na stronie
Głównego Inspektoratu JakoÊci
Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych, co umo˝liwi producentom przeanalizowanie stosowanych
przez nich zasad znakowania i promowania własnych wyrobów
pod kàtem unikania stosowania
praktyk, które mogà byç postrzegane jako działania wpisujàce si´
w problem „podwójnej jakoÊci”.
W Polsce GIJHARS i UOKIK rozpocz´ły monitoring krajowego rynBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

ku w kierunku oceny wyst´powania
zjawiska „podwójnej jakoÊci”.
Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił agencji badawczej
przeprowadzenie ankiety, majàcej
na celu poznanie opinii publicznej
o podwójnej jakoÊci. Ponadto
w planach kontroli Inspekcji Handlowej na 2018 r. zostanà
uwzgl´dnione m.in. badania oryginalnych produktów nabytych w kra-

do przedsi´biorców o wyjaÊnienia
odnoÊnie powodów tego zjawiska.
Powy˝sze działania Inspekcji o charakterze monitoringowym nie majà
na celu nakładania sankcji z tytułu
produkcji wyrobów o ró˝nych parametrach jakoÊci, je˝eli spełniajà
one obowiàzujàce wymagania prawa ˝ywnoÊciowego.
Podsumowujàc, powy˝sze inicjatywy krajowe uzupełnià działania

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało wst´pne zało˝enia organizacji badaƒ porównawczych
artykułów rolno-spo˝ywczych

jach Europy Zachodniej (oferowanych w Polsce w sklepach reklamujàcych si´ jako placówki z produktami zagranicznymi) i badania ich
odpowiedników znajdujàcych si´
w standardowej ofercie placówek
handlowych.
Z kolei wojewódzcy inspektorzy
JHARS podczas realizowanych kontroli zwracajà równie˝ uwag´, czy
producenci posiadajà na stanie
magazynowym produkty spo˝ywcze
przygotowane do wysyłki do innych
krajów UE. W przypadku stwierdzenia wyst´powania ró˝nic w produktach oferowanych do sprzeda˝y
w Polsce i innych krajach UE inspektorzy IJHARS zwracajà si´

podj´te przez Komisj´ Europejskà
we współpracy z paƒstwami członkowskimi oraz organizacjami bran˝owymi. Umo˝liwi to szczegółowà
analiz´ zjawiska „podwójnej jakoÊci ˝ywnoÊci” w oparciu o naukowe
podstawy i uznane metody badaƒ,
a w konsekwencji powinno przeło˝yç si´ na skuteczne zwalczanie nieuczciwych praktyk w handlu ˝ywnoÊcià oraz pomóc w wypracowaniu
rozwiàzaƒ na przyszłoÊç w celu zapewnienia ochrony konsumentów
na wspólnym rynku UE.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW, fotolia
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Nowe szkoły resortowe
Od 1 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawuje nadzór
ju˝ nad 52 szkołami rolniczymi

P

rowadzenie działalnoÊci rolniczej w obecnych warunkach gospodarczych wymaga odpowiedniego wykształcenia
i zasobu wiedzy. UnowoczeÊnianie
i modernizacja procesów produkcyjnych w rolnictwie oraz w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym, a tak˝e potrzeby konsumentów i oczekiwania społeczeƒstwa, sà pewnego
rodzaju wyznacznikami dla szkół
rolniczych. Szkoły te powinny oferowaç edukacj´, która z jednej strony
b´dzie odpowiadała na aktualne
potrzeby gospodarcze, a z drugiej
b´dzie kształtowała postawy obywatelskie, podtrzymywała tradycje
i kultur´ wsi polskiej, prezentowała
jej dorobek. Z powy˝szych wzgl´dów rola szkół rolniczych nabiera
szczególnego znaczenia, co zostało
wyraênie zaakcentowane w Programie działaƒ Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019.

… oraz projektowaniem ogrodów i terenów zieleni

22

Z przyj´tych w Programie priorytetów w obszarze rozwoju edukacji na obszarach wiejskich wynika, ˝e resortowe szkoły rolnicze
powinny staç si´ jednym z ogniw transferu
wiedzy do praktyki
oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych
słu˝àcym
podnoszeniu poziomu
i zwi´kszeniu konkurencyjnoÊci polskiego
rolnictwa. Dlatego te˝
minister Krzysztof Jurgiel podjàł decyzj´
o rozszerzeniu sieci resortowych szkół rolniczych. W efekcie przeprowadzonych rozmów
i negocjacji z samorzàdami powiatowymi,

Kształcenie w szkołach rolniczych obejmuje m.in. zagadnienia zwiàzane
z mechanizacjà rolnictwa…

w 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejàł do prowadzenia 2
szkoły rolnicze: w ˚arnowcu i Swaro˝ynie, natomiast od 1 stycznia 2018 r. resortowe szkoły rolnicze wzbogaciły si´ o placówki w:
Sypniewie, Marszewie, Rudnej, Lututowie oraz Bielsko-Białej. W ten
sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stał si´ organem prowadzàcym i sprawujàcym nadzór pedagogiczny nad łàcznie 52 szkołami
rolniczymi w całym kraju.
Nowo przej´te placówki wykorzystujàc swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, a tak˝e ró˝norodne doÊwiadczenia w obszarze kształcenia
rolniczego, w bliskiej perspektywie
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

mogà staç si´ pr´˝nymi oÊrodkami
edukacji rolniczej. Szkoły te funkcjonujà w ró˝nych województwach,
w wi´kszoÊci na terenach wiejskich,
a jedna z nich była jedynà szkołà
na terenie powiatu oferujàcà
kształcenie w zawodach rolniczych.
Wyró˝niajà si´ one specyfikà funkcjonowania, ró˝norodnoÊcià ofert
edukacyjnych, rodzajem zaplecza
dydaktycznego, otwartoÊcià na
współprac´ z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Kształcenie
w tych szkołach obejmuje swoim
zakresem zagadnienia zwiàzane
z rolnictwem, hodowlà zwierzàt,
weterynarià, mechanizacjà rolnictwa i agrotronikà, a tak˝e gastronomià, obsługà konsumenta, czy
te˝ projektowaniem terenów zieleni
oraz ogrodów.
Cz´Êç z nich posiada ju˝ pewne
doÊwiadczenia w ramach prowadzonej współpracy z uczelniami
o profilu rolniczym, instytutami naukowymi, oÊrodkami doradztwa
rolniczego, izbami rolniczymi i innymi podmiotami działajàcymi
na rzecz rozwoju rolnictwa. Ten ba-

… oraz gastronomia

ga˝ doÊwiadczeƒ zapewne stanie
si´ bardzo przydatny, by mogły one
aktywnie włàczyç si´ w istniejàcy
system wiedzy rolniczej, który
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

od kilku z powo-dzeniem realizujà szkoły
rolnicze prowadzone
przez MRiRW. To co
łàczy przej´te szkoły
ze szkołami resortowymi to równie˝ fakt,
˝e sà to szkoły kilku
pokoleƒ, to miejsca
w których zdobywali
wiedz´ rolniczà i nabywali swoje umiej´tnoÊci zawodowe
dziadkowie, rodzice,
czy te˝ rodzeƒstwo
obecnych uczniów.
Długoletnia tradycja
funkcjonowania tych
szkół powoduje, ˝e
obok roli edukacyjnej spełniajà tak˝e
wa˝nà funkcj´ Êrodowiskowà i społecznà, cz´sto sà Du˝à popularnoÊcià cieszà si´ te˝ zawody zwiàzane z hodowlà zwierzàt,
miejscem organiza- weterynaria, zawód jeêdêca…
cji ró˝nego rodzaju
imprez kulturalno -oÊwiatowych, oferujàce ró˝ne formy kształcenia
w których uczestniczy społecznoÊç dla osób ch´tnych i zainteresowanych podwy˝szaniem bàdê zmianà
lokalna.
kwalifikacji zawodowych mieszkaƒców wsi. W realizacji tych zamierzeƒ niewàtpliwie pomocnym dla
szkół b´dzie wsparcie Krajowego
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Placówka jest nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i posiada szereg doÊwiadczeƒ zaczerpni´tych z innych
paƒstw w zakresie wsparcia metodycznego dla kadry kierowniczej
oraz nauczycieli uczàcych przedmiotów zawodowych w szkołach
rolniczych. Zało˝eniem jest równie˝, aby szkoły te aktywnie uczestniczyły w upowszechnianiu działaƒ
PROW na lata 2014-2020 wÊród
swoich uczniów, jako przyszłych potencjalnych beneficjentów.
Departament Spraw Społecznych
Oczekiwaniem resortu rolnictwa
i OÊwiaty Rolniczej
jest, aby przej´te szkoły rolnicze
[ 22 623 15 75
stanowiły swoiste centrum edukacji
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
rolniczej w Êrodowisku działania,
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WPR po 2020 r.
Pierwsze propozycje Komisji Europejskiej
Na forum UE oficjalnie rozpocz´ły si´ prace dotyczàce kształtu
wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. 29 listopada 2017 r.
Komisja Europejska opublikowała komunikat PrzyszłoÊç rolnictwa
i produkcji ˝ywnoÊci1. Komunikat podkreÊla dotychczasowe osiàgni´cia WPR zwiàzane z realizacjà celów tej polityki, zapisanych
w Traktacie lizboƒskim, oraz jej europejskà wartoÊç dodanà. Dokument prezentuje te˝ zmiany, które majà prowadziç do poprawy efektywnoÊci WPR.

K

omisja zastrzega, ˝e propozycje z komunikatu powinny byç na razie rozwa˝ane bez odniesieƒ do przyszłego
bud˝etu UE, który b´dzie znany dopiero w maju 2018 r.
Komisja, odwołujàc si´ do wyników konsultacji publicznych, które
przeprowadziła w pierwszej połowie 2017 r., wskazuje obszary,
w których WPR wymaga poprawy.
Jej zdaniem, wyzwania przed którymi stoi Europa i Êwiat wymagajà
ewolucji WPR, jednak z zachowaniem jej prorynkowego charakteru
oraz europejskiego modelu rolnictwa opartego na gospodarstwach
rodzinnych. Rolnictwo powinno byç
bardziej zaanga˝owane w unijne
działania na rzecz zatrudnienia,
pobudzania wzrostu i inwestycji,
przebudowy i dostosowania gospodarki, wdra˝ania badaƒ i innowacji
oraz byç włàczone w gospodark´
cyfrowà i rozwiàzanie problemu migracji. UE musi te˝ wypełniaç swoje zobowiàzania mi´dzynarodowe,
m.in. wynikajàce z porozumienia
klimatycznego COP21 oraz celów
zrównowa˝onego rozwoju ONZ.
Komisja odwołuje si´ te˝ do deklaracji Cork 2.0. z 2016 r.
Komunikat wskazuje na cztery
operacyjne cele przyszłej WPR:
1 wspieranie inteligentnego i od24

pornego rolnictwa i oparcia o wiedz´;
1 wzmocnienie dbałoÊci o Êrodowisko i klimat;

zania sektora rolnego z badaniami
i wdra˝aniem innowacji. WPR musi
te˝ byç spójna z wysiłkami zwiàzanymi z rozwiàzaniem êródłowych
przyczyn migracji i wspieraç te
wysiłki.
Komisja proponuje nowy model
realizacji WPR, aby zapewniç skuteczniejsze osiàganie jej celów. System ma byç prostszy i mniej nakazowy, z wi´kszà odpowiedzialnoÊcià paƒstw członkowskich w osiàganiu uzgodnionych wczeÊniej,
wspólnych i mierzalnych celów.

Na forum UE oficjalnie rozpocz´ły si´ ju˝ prace dotyczàce kształtu WPR po 2020 r.
1 wzmocnienie tkanki społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich,
szczególnie przez wzrost gospodarczy i przyciàganie nowych rolników;
1 uwzgl´dnianie oczekiwaƒ społecznych dotyczàcych produkcji
˝ywnoÊci w sposób zrównowa˝ony,
w tym wpływu na zdrowie, Êrodowisko, dobrostan zwierzàt.
Osiàgni´cie tych celów wymaga,
zdaniem Komisji, lepszego powià-

Paƒstwa członkowskie majà mieç
wi´kszy wpływ na okreÊlenie wymogów dla beneficjentów, a tak˝e
na stworzenie systemów kontroli
oraz raportowanie stopnia wykonania zaplanowanych rezultatów.
Ka˝dy kraj ma stworzyç strategiczny
plan wdra˝ania WPR, podlegajàcy
akceptacji przez Komisj´, w którym
okreÊlone b´dà obowiàzkowe i dobrowolne działania dla obu filarów.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

Komunikat podkreÊla znaczenie
płatnoÊci bezpoÊrednich we wsparciu dochodów rolniczych oraz dostarczaniu dóbr publicznych i wypełnianiu celów traktatowych WPR. Komisja widzi potrzeb´ wi´kszej „sprawiedliwoÊci” w dystrybucji wsparcia
bezpoÊredniego pomi´dzy gospodarstwami (argument, ˝e 80% kwot
płatnoÊci trafia do 20% gospodarstw), ale w taki sposób, aby
ochroniç dobrze funkcjonujàcy rynek wewn´trzny UE. Dla lepszego
ukierunkowania płatnoÊci bezpoÊrednich Komisja proponuje:
1 obowiàzkowy górny limit wsparcia na gospodarstwo (ang. capping), przy uwzgl´dnieniu kosztów
pracy;
1 degresywnoÊç płatnoÊci;
1 płat noÊç re dy stry bu cyj nà dla
mniejszych gospodarstw (inaczej – tzw. płatnoÊç dodatkowa);
1 skupienie si´ na tych rolnikach,
których dochody zale˝à głównie
od działalnoÊci rolniczej.
Komisja widzi te˝ potrzeb´ dà˝enia do „zmniejszenia ró˝nic mi´dzy
paƒstwami członkowskimi pod
wzgl´dem wsparcia w ramach
WPR”. Stwierdza równie˝, ˝e choç
w ró˝nych cz´Êciach Europy koszty
pracy i gruntów, a tak˝e potencjał
produkcyjny sà zró˝nicowane, to
„wszyscy rolnicy stojà przed tymi samymi wyzwaniami”.
Zdaniem Komisji rolnicy w wi´kszym stopniu powinni uzyskiwaç dochody na rynku. Wymaga to inwestycji w restrukturyzacj´ gospodarstw, modernizacj´, dywersyfikacj´, wdra˝anie i wykorzystanie nowych technologii i rozwiàzaƒ opartych o technologi´ cyfrowà oraz produkcj´ czystej energii. Konieczne jest
te˝ wzmacnianie pozycji rolników
w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym, w tym
usprawnienie działania organizacji
producentów. Polityka rolna powinna wspieraç zaanga˝owanie rolników i podmiotów z obszarów wiejskich w wykorzystaniu szans, jakie
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

stwarza rozwój biogospodarki, bioenergii czy ekoturystyki. Dla zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych nale˝y, zdaniem Komisji, zwi´kszyç wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych, łàczàcych ró˝ne
programy (fundusze) UE.
W komunikacie zaproponowano
ulepszenie instrumentów zarzàdzania ryzykiem w oparciu o ju˝ istniejàce. Proponuje si´ powołanie specjalnej platformy wymiany informacji i doÊwiadczeƒ dla rolników, administracji i innych zainteresowanych tematykà zarzàdzania ryzykiem
w rolnictwie oraz zwi´kszenie edukacji rolników w zakresie ryzyka.
Komisja proponuje zmian´ działaƒ na rzecz ochrony Êrodowiska
i klimatu, w tym odejÊcie od obecnej formuły zazielenienia. Nowe
rozwiàzania majà byç skuteczniejsze i lepiej dopasowane do uwarunkowaƒ paƒstw członkowskich.
Uzyskanie płatnoÊci bezpoÊrednich
ma byç uzale˝nione od podj´cia
przez rolnika okreÊlonych zobowiàzaƒ Êrodowiskowo-klimatycznych,
które b´dà podstawà do bardziej
ambitnych wymagaƒ o charakterze
dobrowolnym. Administracje krajowe b´dà kontrolowaç wypełnienie
warunków w gospodarstwach, natomiast słu˝by UE kontrolowałyby
osiàganie celów na poziomie paƒstwa członkowskiego.
Komisja podkreÊla znaczenie badaƒ i innowacji dla przyszłoÊci rolnictwa i systemów ˝ywnoÊciowych
oraz koniecznoÊç ich uwzgl´dnienia w planach badawczych UE.
Dost´p do nowych technologii
i wiedzy jest nierównomierny w skali
UE, a potrzeby małych i Êrednich
gospodarstw nie sà dziÊ uwzgl´dnione. Zreformowana WPR ma
wzmocniç system doradztwa, ale
tak˝e bezpoÊrednià współprac´,
wymian´ doÊwiadczeƒ i sieciowanie pomi´dzy rolnikami.
Komisja odnotowuje problemy
strukturalne obszarów wiejskich

i podkreÊla zadania WPR na rzecz
rozwoju ekonomicznego i tworzenia miejsc pracy na tych obszarach:
inwestycje w infrastruktur´ i połàczenia komunikacyjne, popraw´
dost´pu do usług publicznych, rozwój kapitału społecznego i nowych
umiej´tnoÊci. Komunikat zaznacza
te˝, ˝e w realizacj´ tych zadaƒ powinny byç tak˝e zaanga˝owane inne polityki UE. W komunikacie
podkreÊlono koniecznoÊç priorytetowego potraktowania wsparcia
wymiany pokoleniowej rolników,
w tym młodych i nowych rolników.
W ocenie Komisji przyszła WPR
powinna odpowiadaç na aktualne
oczekiwania społeczne w zakresie
bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci,
Êrodowiska i dobrostanu zwierzàt.
W wi´kszym stopniu powinna wspieraç zrównowa˝one stosowanie pestycydów, reagowaç
na problemy zwiàzane z opornoÊcià na antybiotyki, promowaç
zdrowe od˝ywianie, wpieraç rolników w dostosowywaniu produkcji
do popytu, przewidujàc zmiany ˝ywieniowe, wypracowanie praktyk
słu˝àcych ograniczeniu strat i marnotrawienia ˝ywnoÊci. Komisja
optuje za dalszà liberalizacjà handlu rolno-˝ywnoÊciowego, z zachowaniem ochrony dla produktów
wra˝liwych.
Propozycje Komisji b´dà w najbli˝szych miesiàcach poddane ocenie i przedyskutowane przez Ministrów Rolnictwa paƒstw członkowskich UE oraz w Parlamencie Europejskim. W kolejnym etapie Komisja przygotuje propozycje legislacyjne ze szczegółowymi rozwiàzaniami.
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: fotolia
1
Komunikat dost´pny na stronie https://ec.europa.
eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-ofcap/future_of_food_and_farming_communication_
pl.pdf COM(2017) 713 fina
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PrzyszłoÊç unijnego rolnictwa
Debata nad propozycjami Komisji Europejskiej
Opublikowany 29 listopada 2017 r. przez Komisj´ Europejskà komunikat PrzyszłoÊç ˝ywnoÊci i rolnictwa UE rozpoczàł formalnà dyskusj´ na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej nie tylko
na forum instytucji UE, ale tak˝e w trakcie spotkaƒ bilateralnych.

P

ierwsze poglàdy nt. komunikatu Komisji Europejskiej
z dnia 29 listopada 2017 r.
PrzyszłoÊç ˝ywnoÊci i rolnictwa wymieniono podczas Rady Ministrów
UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
(11-12 grudnia 2017 r.).
Podczas posiedzenia Ryszard
Zarudzki, podsekretarz stanu
w MRiRW, przedstawił stanowisko
Polski wobec komunikatu KE.
W ocenie Polski WPR powinna pozostaç wa˝nà politykà Unii, bioràc
pod uwag´ nowe potrzeby, wyzwania i zobowiàzania mi´dzynarodowe, a tak˝e to, ˝e cele WPR okreÊlone w Traktacie pozostajà wcià˝
aktualne, a ich wypełnienie jest
wa˝nym zadaniem tej polityki. Przyszła WPR, funkcjonujàca w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE i realizujàca nowe funkcje
publiczne, wymaga silnego finansowania z bud˝etu UE.
Jednym z głównych punktów dyskusji na temat komunikatu była
kwestia płatnoÊci bezpoÊrednich.
Zdaniem krajów członkowskich
płatnoÊci bezpoÊrednie powinny
pozostaç utrzymane, bowiem odgrywajà wa˝nà rol´ w zapewnieniu
i stabilizacji dochodów rolników.
Polska podkreÊliła, ˝e odpowiedni
bud˝et WPR i wyrównanie płatnoÊci
bezpoÊrednich sà niezb´dne dla
zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów
rolnych w UE. W trakcie dyskusji
26

minister Zarudzki zaznaczył, ˝e Polska nie popiera pomysłu współfinansowania płatnoÊci bezpoÊrednich (podobnie Francja wyraziła
stanowczy sprzeciw przeciwko takiemu rozwiàzaniu). Taki krok byłby
bowiem zagro˝eniem dla funkcjonowania jednolitego rynku, zasad
równej konkurencji i wspólnotowoÊci tej polityki w przyszłoÊci. Z kolei
za wyrównaniem płatnoÊci bezpoÊrednich opowiedziały si´ te˝ inne
paƒstwa (Litwa, Słowacja, Łotwa).

lizacj´ WPR. Podczas dyskusji delegacje w wi´kszoÊci podkreÊlały tak˝e koniecznoÊç wzmocnienia ambicji Êrodowiskowych WPR, innowacji
i transferu wiedzy, ułatwienia wymiany pokoleniowej, wsparcia dla
małych i Êrednich gospodarstw
a tak˝e kwestii poprawy pozycji rolnika w łaƒcuchu dostaw.
Od stycznia 2018 r. Radzie UE
przewodniczy Bułgaria, która zapowiedziała intensywne prace dotyczàce przyszłej Wspólnej Polityki
Rolnej.
Kolejnym wa˝nym punktem dyskusji w sprawie komunikatu WPR
była konferencja ministrów rolnictwa paƒstw członkowskich Unii Europejskiej poÊwi´cona przyszłoÊci

W grudniu ub.r. odbyła si´ w Pary˝u konferencja Ministrów Rolnictwa paƒstw członkowskich UE poÊwi´cona przyszłoÊci
WPR po 2020 r. Od lewej: minister rolnictwa Irlandii Michael Creed, komisarz Phil Hogan, minister rolnictwa Hiszpanii
Isabel Garcia Tejerina, minister rolnictwa Estonii Tarmo Tamm, minister rolnictwa Francji Stephane Travert, minister
Krzysztof Jurgiel, wiceminister Rumunii Daniel Botanoiu

Wiele wàtpliwoÊci krajów członkowskich wzbudził nowy model
WPR polegajàcy m.in. na przekazaniu znacznie wi´kszej odpowiedzialnoÊci za wdra˝anie WPR paƒstwom członkowskim – kraje członkowskie wskazywały na renacjona-

Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.
(Pary˝, 19 grudnia 2017 r.) w której
uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.
Minister Jurgiel przedstawił polskie priorytety dotyczàce WPR
po 2020 r. oraz wst´pne stanowiBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

sko dotyczàce komunikatu KE. Szef
polskiego sektora rolnego podkreÊlił potrzeb´ utrzymania dwufilarowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatnoÊci bezpoÊrednich
oraz wsparcia rozwoju obszarów

na koniecznoÊç wyrównania płatnoÊci bezpoÊrednich dla rolników
w całej Unii Europejskiej.
Uczestniczàcy w konferencji Minister Rolnictwa Estonii podkreÊlił
znaczenie instrumentów zarzàdzania
ryzykiem
w rolnictwie oraz
ochron´ gruntów rolnych wÊród priorytetów WPR. W opinii
Minister Rolnictwa
Hiszpanii w realizacji
WPR du˝à rol´ b´dzie odgrywaç cyfryzacja – prorynkowa,
otwarta na rynki
Êwiatowe. Istotnà rol´
powinien odgrywaç
wspólny rynek oraz
stojàce przed nim wyMinister Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie priorytety dot. WPR po 2020 r.
zwania. Hiszpania
odrzuciła
model
wiejskich, co wymaga zapewnienia współfinansowania dopłat bezpoodpowiednio silnego bud˝etu Êrednich, gdy˝ prowadzi to do rena wspólnà polityk´ rolnà. Minister nacjonalizacji WPR, zgłosiła tak˝e
Jurgiel zwrócił ponadto uwag´ wàtpliwoÊci do nowego modelu

wdra˝ania WPR. Minister Rolnictwa
Irlandii zwrócił z kolei uwag´, ˝e
z WPR korzystajà nie tylko rolnicy,
ale te˝ inne grupy społeczne, same
płatnoÊci bezpoÊrednie sà szczególnie wa˝ne dla rolników. Istotnà
kwestià, na którà zwróciła uwag´
Minister Rolnictwa Holandii, jest rola rolników w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym, i ich działania na rzecz Êrodowiska i klimatu.
Na marginesie konferencji odbyło si´ spotkanie ministra Krzysztofa
Jurgiela z Carolà Schouten – wicepremier, ministrem rolnictwa, natury i jakoÊci ˝ywnoÊci Holandii. Priorytety przyszłej WPR oraz znaczenie
zarzàdzania ryzykiem w rolnictwie
były przedmiotem rozmowy obu ministrów. Ustalono, ˝e istnieje potrzeba dalszych prac i wymiany doÊwiadczeƒ w tym zakresie na poziomie ekspertów z Holandii i Polski.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: Xavier Remongin

Partnerzy nie tylko z Europy

W

celu nadania ram
prawnych współpracy
w dziedzinie rolnictwa
z krajami trzecimi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje
działania majàce na celu zawarcie
porozumieƒ, memorandów itp.
(w niektórych przypadkach akty te
majà status umów mi´dzynarodowych w rozumieniu ustawy z dnia
14 kwietnia 2000 r. o umowach
mi´dzynarodowych). Podpisanie tego typu dokumentów bardzo cz´sto
jest odpowiedzià na zainteresowanie krajów trzecich intensyfikacjà
współpracy z Polskà, postrzeganà
jako znaczàcy członek Unii Europejskiej oraz jako kraj, który odniósł sukcesy w transformacji sektoBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

ra rolnego. Dla strony polskiej
umowy stanowià przede wszystkim
narz´dzie zacieÊniania stosunków
i intensyfikacji współpracy pomi´dzy krajami, głównie w zakresie
identyfikacji i eliminacji barier
w obrocie artykułami rolno-spo˝ywczymi, jak równie˝ udzielania
wsparcia eksperckiego i rozwoju
współpracy naukowo -badawczej
w dziedzinie nauk rolniczych.
W ciàgu ostatnich dwóch lat
podpisano: 1 porozumienie (Kazachstan), 5 memorandów (Senegal, Chiny, Wietnam, Tajwan), 2 listy intencyjne (Chiny, Bangladesz), 3 protokoły (Chiny) oraz 4
umowy mi´dzynarodowe (Ukraina,
BiałoruÊ, Indie).

Prowadzone sà natomiast negocjacje zmierzajàce do zawarcia
umów (RPA, Tunezja) oraz 7 memorandów (Nigeria, Sudan, Algieria,
Zambia, Tajlandia, Turcja).
Na obszarze UE nie ma potrzeby
zawierania umów regulujàcych
współprac´ pomi´dzy krajami.
Jednak˝e bardzo cz´sto przyjmowane sà deklaracje, czy te˝
oÊwiadczenia uczestników spotkaƒ
bilateralnych, czy wielostronnych
(w formacie GV4 czy te˝ Trójkàta
Weimarskiego). Przyjmowane dokumenty słu˝à rozwijaniu i pogł´bianiu współpracy mi´dzy krajami
naszego regionu. To tak˝e wymiana informacji i wspólne wyst´powanie na forum UE w wa˝nych dla
27
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regionu kwestiach, co umo˝liwia
osiàgni´cie wspólnych celów, rozwiàzywania wspólnych problemów
w obszarze rolnictwa. Efektem jest
tak˝e silniejsza pozycja naszego re-

gionu Europy podczas dyskusji
na forum UE.
W latach 2016-2017 przyj´to 3
oÊwiadczenia i 6 deklaracji dot.
m.in. wspólnej polityki rolnej, sytu-

acji na rynkach rolnych, czy te˝ programu Horyzont 2020.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71

Wizyta w Wietnamie
27-30 listopada 2017 r. podsekretarz stanu w MRiRW Ewa Lech wzi´ła udział w oficjalnej wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy w Socjalistycznej Republice Wietnamu.
W składzie oficjalnej delegacji znaleêli si´ tak˝e przedstawiciele resortów nauki i szkolnictwa wy˝szego,
Êrodowiska, rozwoju oraz spraw zagranicznych. Jednym z celów wizyty
była intensyfikacja współpracy gospodarczej z Wietnamem, bowiem
strona polska liczy na mo˝liwoÊç
zwi´kszenia eksportu do tego kraju,
tak˝e w zakresie produktów rolno-spo˝ywczych.
Podczas wizyty wiceminister Ewa
Lech oraz wiceminister rolnictwa
i rozwoju wsi Wietnamu Ha Cong
Tuan, podpisali Memorandum
o Porozumieniu o współpracy w rolnictwie. Był to jeden z siedmiu dokumentów, które 28 listopada 2017 r. zostały podpisane
w obecnoÊci prezydentów Polski
i Wietnamu.
Podsekretarz stanu przeprowadziła rozmowy z Le Quoc Doanh, wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi
Wietnamu, podczas których omówiła najwa˝niejsze kwestie z zakresu
polsko -wietnamskiej współpracy
w dziedzinie rolnictwa oraz wyraziła
nadziej´ na dalszà, owocnà i jeszcze sprawniejszà współprac´ mi´dzy polskimi i wietnamskimi słu˝bami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi. Poinformowała tak˝e o mo˝liwoÊci skorzystania z oferty Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa
dla Êrodowiska przedsi´biorców
28

sektora rolno-spo˝ywczego w zakresie dalszej intensyfikacji wymiany
handlowej. Strona wietnamska
podkreÊliła znaczenie dokumentu
podpisanego w obecnoÊci prezydentów obu krajów i wyraziła nadziej´ na zacieÊnienie relacji w formie cz´stszych spotkaƒ eksperckich.
W ramach komponentu gospodarczego wizyty Prezydenta RP
w Wietnamie, 30 listopada 2017 r.
odbyło si´ Polsko-Wietnamskie Forum Gospodarcze w Ho Chi Minh
City. Wzi´li w nim udział przedstawi-

Wietnam jest bardzo wa˝nym rynkiem w kontekÊcie rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spo˝ywczych. Nale˝y tak˝e do ugrupowania ASEAN (ok. 600 mln ludnoÊci). W 2016 r. produkty rolno-spo˝ywcze stanowiły 54% wartoÊci polskiego eksportu do Wietnamu (115
mln euro). Dla eksportu polskich
produktów
rolno -spo˝ywczych
Wietnam był w 2016 r. drugim najwa˝niejszym rynkiem docelowym
(po Hongkongu) w regionie Azji
Wschodniej, Południowej i Połu-

W obecnoÊci prezydentów Polski i Wietnamu wiceminister Ewa Lech oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
Wietnamu Ha Cong Tuan, podpisali „Memorandum o Porozumieniu o współpracy w rolnictwie”

ciele polsko-wietnamskiego biznesu, w tym bran˝y rolno-spo˝ywczej,
reprezentujàcy sektory: mi´sny,
owocowo-warzywny i rybołówstwa.
Du˝ym ułatwieniem dla polskich
przedsi´biorców aktywnych na rynku wietnamskim b´dzie Zagraniczne Biuro Handlowe w Ho Chi Minh
City, którego otwarcie odbyło
si´ 30 listopada 2017 r., a uczestniczył w nim Prezydent RP.

dniowo -Wschodniej. Z uwagi
na zainteresowanie przedsi´biorców, Wietnam został wyselekcjonowany jako jeden z 14 rynków priorytetowych z punktu widzenia rozwoju eksportu polskich produktów
rolno-spo˝ywczych.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie:Jakub Szymczuk
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W ramach działaƒ delegowanych wnioski przyjmowały samorzàdy województw

W

nioski o przyznanie pomocy na operacje typu
Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów składane były od 26 stycznia do 23 paêdziernika 2017 r.
w samorzàdach województw. Terminy i zasady udzielania takiego
wsparcia podane zostały do publicznej wiadomoÊci na stronach
internetowych poszczególnych samorzàdów województw oraz w siedzibach urz´dów.
Jest to pomoc skierowana do gmin, powiatów oraz ich
zwiàzków finansowana ze Êrodków
EFRROW (Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Wsparcie mo˝na otrzymaç
na budow´ lub przebudow´ targowiska lub obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele promocji
lokalnych produktów, na zakup nowych urzàdzeƒ, materiałów i usług
słu˝àcych realizacji inwestycji oraz
na koszty ogólne bezpoÊrednio
zwiàzane z jej przygotowaniem
i realizacjà. Operacje mogà byç
realizowane w miejscowoÊciach liczàcych nie wi´cej ni˝ 200 tys.
mieszkaƒców.
Maksymalna wysokoÊç pomocy
udzielanej na Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów w całym PROW na lata 2014-2020 wynosi 1 mln zł
na beneficjenta.
Wa˝ne jest, ˝e ARiMR mo˝e dofiBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

nansowaç do 63,63 proc. kosztów
kwalifikowalnych
poniesionych
na realizacj´ inwestycji.
Priorytetowo traktowane sà m.in.
inwestycje w targowiska całoroczne; przedsi´wzi´cia polegajàce
na wyposa˝eniu targowisk czy budowli przeznaczonych na cele pro-

kwot´ 184,5 mln zł. Obecnie trwa
proces zawierania umów. Do 17
grudnia podpisano z beneficjentami 128 umów o przyznaniu pomocy na kwot´ 103,58 mln zł, czyli
wykorzystane zostało 51 proc. dost´pnego limitu Êrodków, wynoszàcego 200,4 mln zł.

Maksymalna wysokoÊç pomocy udzielanej na „Inwestycje w targowiska…” w całym PROW 2014-2020 wynosi 1 mln
złotych na beneficjenta

mocji lokalnych produktów w instalacje wykorzystujàce odnawialne
êródła energii; projekty, które przewidujà preferencje cenowe dla rolników oraz operacje realizowane
w miejscowoÊciach o wi´kszej liczbie mieszkaƒców.
W ramach przeprowadzonych
naborów zło˝ono 229 wniosków
o przyznanie pomocy na łàcznà

Najwi´kszym zainteresowaniem
tego typu wsparcie cieszyło si´
w województwach: mazowieckim,
lubelskim oraz łódzkim i wielkopolskim, gdzie zło˝ono odpowiednio 36, 22 i po 15 wniosków
o przyznanie pomocy.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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Kolejny nabór wniosków
na Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
Od 2 do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie
pomocy na Inwestycje zapobiegajàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej finansowany z bud˝etu PROW na lata 2014-2020.
Tym razem jest to wsparcie przeznaczone dla rolników, którzy
prowadzà chów lub hodowl´ co najmniej 300 sztuk trzody chlewnej na terenach obj´tych afrykaƒskim pomorem Êwiƒ (ASF).

znaje si´ w przypadku gdy liczba
Êwiƒ jest równa 800, a dla pozostałych wartoÊci proporcjonalnie mniej,
a˝ do 2 punktów dla wartoÊci równej 300;
1 od 2 do 6 punktów gdy liczba
Êwiƒ wynosi od 800 do 1200
Êwiƒ – przy czym 6 punktów przyznanioski mo˝na składaç zostanà poddane ocenie. Liczba je si´ w przypadku gdy liczba Êwiƒ
w oddziałach regional- punktów zale˝y od liczby utrzymywa- jest równa 800, a dla pozostałych
nych ARiMR właÊciwych ze nych Êwiƒ w gospodarstwie oraz ro- wartoÊci proporcjonalnie mniej, a˝
wzgl´du na miejsce poło˝enie nieru- dzaju inwestycji. Zgodnie z tymi kry- do 2 punktów dla wartoÊci rówchomoÊci, w której prowadzony jest teriami mo˝na otrzymaç:
nej 1200;
1 od 2 do 6 punktów gdy liczba
1 2 punkty – powy˝ej 1200 Êwiƒ;
chów lub hodowla trzody chlewnej.
1 2 punkty – je˝eli operaMaksymalna wysokoÊç
pomocy wynosi 100 tys. zł
cja dotyczy niecki dezynfekw całym okresie realizacji
cyjnej.
PROW 2014-2020 lecz
Wi´cej informacji mo˝poziom dofinansowania
na uzyskaç w Biurach
nie mo˝e przekroczyç 80%
Wsparcia Inwestycyjnego
kosztów kwalifikowalnych,
oddziałów
regionalnych
poniesionych na realizacj´
ARiMR,
Departamencie
inwestycji. Wsparcie mo˝e
Działaƒ Inwestycyjnych Cenbyç przeznaczone na
trali ARiMR (22 318 47 00)
wykonanie ogrodzenia
i pod numerem bezpłatnej
chlewni lub utworzenia czy Do 31 stycznia ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje zapobiega- infolinii 800 380 084, a takjàce zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Wsparcie przeznaczone jest dla rolników
zmodernizowania niecki pro
˝e na portalu internetowym
wadzàcych chów lub hodowl´ co najmniej 300 szt. trzody chlewnej na terenach obj´dezynfekcyjnej funkcjonal- tych ASF
Agencji.
Biuro Prasowe
nie zwiàzanej z chlewnià
[ 22 318 40 90
poło˝onà na obszarze ASF.
Êwiƒ wynosi od 300 do 800
Zło˝one przez rolników wnioski sztuk – przy czym 6 punktów przyZdj´cie: fotolia

W

Po dopłaty do materiału siewnego
teraz do ARiMR
Nabór wniosków od 15 stycznia do 25 czerwca 2018 r.

O

d 2018 r. wnioski o dopłaty z tytułu zu˝ytego
do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitar30

ny lub kwalifikowany rolnicy składajà w biurach powiatowych ARiMR.
WczeÊniej zadanie to realizowała
ARR, a po jej likwidacji KOWR.

Tego rodzaju dopłaty majà zach´ciç rolników do wysiewania dobrej jakoÊci ziaren zbó˝, roÊlin
stràczkowych czy ziemniaków i uzyBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

skanie lepszych plonów o wysokiej
jakoÊci. Dopłata ma rekompensowaç wy˝sze wydatki na zakup materiału siewnego kategorii elitarny
i kwalifikowany.
5 Gatunki roÊlin uprawnych obj´te dopłatami
Dopłatami zostały obj´te:
1 roÊliny zbo˝owe: pszenica (zwyczajna i twarda), ˝yto, j´czmieƒ,
pszen˝yto, owies (nagi, szorstki
i zwyczajny);
1 roÊliny stràczkowe: łubin (˝ółty,
wàskolistny i biały), groch siewny
(odmiany roÊlin rolniczych), bobik,
wyka siewna, soja;
1 ziemniak;
1 mieszanki zbo˝owe i pastewne
sporzàdzone z materiału siewnego
gatunków lub odmian ww. roÊlin
uprawnych, z wyłàczeniem ziemniaka.
5 Warunki przyznania dopłaty
O przyznanie dopłaty z tytułu zu˝ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mo˝e ubiegaç si´
rolnik, który:
1 zło˝y w terminie od 15 stycznia
do 25 czerwca 2018 r. wniosek
o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załàcznikami;
1 posiada działki rolne, na któBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

rych uprawia si´ gatunki roÊlin
uprawnych obj´te dopłatami,
o łàcznej powierzchni nie mniejszej
ni˝ 1 ha, przy czym za działk´ rolnà
uwa˝a si´ zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej ni˝ 0,1 ha,
wchodzàcy w skład gospodarstwa
rolnego;
1 zu˝ył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub
kwalifikowany na gruntach rolnych
b´dàcych w jego posiadaniu:
· zakupiony od:
´ przedsi´biorcy
wpisanego
do ewidencji przedsi´biorców prowadzàcych obrót materiałem siewnym,
´ rolnika wpisanego do ewidencji
rolników, prowadzàcego obrót materiałem siewnym wytworzonym
w posiadanym gospodarstwie,
´ podmiotu prowadzàcego obrót
materiałem siewnym na obszarze
innego paƒstwa członkowskiego
Unii Europejskiej,
· wytworzony:
´ przez przedsi´biorc´ wpisanego
do ewidencji przedsi´biorców, albo
´ w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego
do ewidencji rolników,

w rozumieniu przepisów o nasiennictwie.
Wnioski przyjmujà biura powiatowe ARiMR. Do wniosku trzeba
obowiàzkowo dołàczyç oryginał
lub kopi´ (potwierdzonà za zgodnoÊç z oryginałem przez notariusza
lub upowa˝nionego pracownika
ARiMR):
1 faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, wystawionej w okresie
od 15 lipca roku poprzedzajàcego
zło˝enie wniosku do 15 czerwca roku, w którym wniosek został zło˝ony, pod warunkiem ˝e materiał ten
został zu˝yty w tym okresie do siewu
lub sadzenia, lub
1 dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany, wystawionego w roku, w którym materiał
ten został zu˝yty do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym. Dokument taki dołàcza przedsi´biorca, wpisany
do ewidencji przedsi´biorców prowadzàcych obrót materiałem siewnym, lub rolnik prowadzàcy obrót
materiałem siewnym, wpisany
do ewidencji rolników.
WysokoÊç pomocy ustalana jest
jako iloczyn deklarowanej przez rol31
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Do wniosku trzeba dołàczyç m.in. oryginał lub potwierdzonà kopi´ faktury zakupu materiału siewnego
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nika we wniosku powierzchni upraw
i stawki dopłaty. WysokoÊç stawek
dopłat do 1 ha gruntów rolnych jest
corocznie okreÊlana przez Rad´ Ministrów do dnia 30 wrzeÊnia.
Dopłaty do materiału siewnego
majà charakter pomocy de minimis

w rolnictwie. Oznacza to, ˝e całkowita kwota pomocy przyznana jednemu producentowi rolnemu nie
mo˝e przekroczyç 15 tys. euro
w okresie trzech lat podatkowych,
przy czym jeÊli producent rolny jest
powiàzany osobowo lub kapitało-

wo z innym podmiotem/innymi
podmiotami to limit 15 tys. euro
nale˝y odnieÊç do jednego przedsi´biorstwa.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

Modernizacja gospodarstw rolnych
Nabór wniosków od 19 lutego do 20 marca 2018 r.
ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Modernizacj´
gospodarstw rolnych w obszarze „d”, zwiàzanym z racjonalizacjà
technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianà profilu
produkcji, zwi´kszeniem skali produkcji, poprawà jakoÊci produkcji lub zwi´kszeniem wartoÊci dodanej produktu. Wsparcie to
finansowane jest z bud˝etu PROW 2014- 2020.

P

oprzedni nabór odbył si´
w 2016 r. i cieszył si´ du˝à
popularnoÊcià wÊród rolników, którzy zło˝yli blisko 30 tys.
wniosków. Ârodki uzyskane w ramach tego działania pozwalajà
m.in. na sfinansowanie zakupu
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych.

5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc
O pomoc mogà ubiegaç si´ rolnicy posiadajàcy gospodarstwa, których wielkoÊç ekonomiczna mieÊci
si´ w przedziale od 10 tys. euro
do 200 tys. euro. Wyjàtek od tej
reguły stanowià rolnicy, którzy b´dà wspólnie składaç wniosek
o przyznanie dofinansowania
na inwestycje w Modernizacj´ gospodarstw rolnych. Wówczas łàczna wielkoÊç ekonomiczna nale˝àcych do nich gospodarstw musi
wynieÊç co najmniej 15 tys. euro,
a w roku w którym zostanie zło˝ony przez nich wniosek o wypłat´
ostatecznej płatnoÊci, gospodarstwo ka˝dego z nich osiàgnie wielkoÊç
ekonomicznà
przynajmniej 10 tys. euro.
32

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych
kosztów na realizacj´ danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Mo˝e on byç wy˝szy i wynieÊç 60%, ale

5 Inwestycje obj´te wsparciem
Pieniàdze mo˝na otrzymaç na inwestycje zwiàzane z:
1 racjonalizacjà technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji,
zmianà profilu produkcji, zwi´kszeniem skali produkcji, poprawà jakoÊci produkcji lub zwi´kszeniem
wartoÊci dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie mo˝e
przekroczyç 500 tys. zł, przy czym
w przypadku inwestycji niezwiàzanych bezpoÊrednio z budowà, modernizacjà budynków inwentarskich, w tym ich wyposa˝eniem, lub

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizacj´ danej inwestycji

tylko w przypadku, gdy o pomoc
ubiega si´ młody rolnik lub gdy
wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

budowà lub modernizacjà magazynów paszowych w gospodarstwach,
maksymalna wysokoÊç pomocy wynosi 200 tys. zł.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

padku osób wspólnie wnioskujàcych
wniosek o przyznanie pomocy składa
si´ w oddziale regionalnym ARiMR
właÊciwym ze wzgl´du na poło˝enie
gospodarstw osób wspólnie wnioskujàcych, przy czym je˝eli gospodarstwa tych osób sà poło˝one
na obszarze wi´cej ni˝ jednego województwa, wniosek składa si´ w tym
województwie, w którym jest poło˝ona najwi´ksza cz´Êç tych gospo-

darstw, za wyjàtkiem sytuacji w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego lub
inwestycje zwiàzane z zakładaniem
sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujàcych efektywnie dłu˝ej ni˝ 5 lat.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców
z sektora rolno-spo˝ywczego
Wnioski o przyznanie pomocy na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój b´dzie mo˝na składaç w oddziałach regionalnych ARiMR od 30 marca
do 29 kwietnia 2018 r.

P

omoc taka skierowana jest
do mikro, małych lub Êrednich przedsi´biorstw, które
zajmujà si´ m.in. przetwórstwem,
wytwarzaniem, przechowywaniem,
magazynowaniem lub sprzeda˝à
produktów rolnych. Lista rodzajów
działalnoÊci, które obj´te sà takim
wsparciem, obejmuje 25 pozycji
PKD (Polskiej Klasyfikacji DziałalnoÊci). Pomoc mo˝na tak˝e otrzymaç na przetwarzanie roÊlin na cele energetyczne. Jednym z warunków otrzymania wsparcia jest zawarcie przez przetwórc´ co najmniej trzyletnich umów z producentami rolnymi, grupami lub organizacjami producentów, ich zwiàzkami czy zrzeszeniami lub podmiotami wst´pnie przetwarzajàcymi produkty rolne na dostaw´ minimum
połowy surowca do produkcji lub
sprzeda˝y hurtowej.
Maksymalna wysokoÊç pomocy
udzielanej na Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

w całym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 wynosi:

grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów
w rozumieniu przepisów ustawy
o grupach producentów rolnych
i ich zwiàzkach.
Minimalna wysokoÊç pomocy
przyznana na realizacj´ jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Wa˝ne
jest tak˝e, i˝ ARiMR mo˝e dofinan-

Od 30 marca do 29 kwietnia br. Agencja b´dzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

10 mln zł, w przypadku przedsi´biorstw zajmujàcych si´ przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
1 15 mln zł, w przypadku przedsi´biorstwa b´dàcego zwiàzkiem
1

sowaç 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacj´
inwestycji.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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Zło˝one przez rolników wnioski
zostanà poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów b´dzie decydowała o kolejnoÊci przysługiwania pomocy.
Wnioski przyjmujà oddziały regionalne ARiMR właÊciwe ze wzgl´du
na miejsce realizacji inwestycji. Mo˝na je równie˝ zło˝yç za poÊrednictwem biura powiatowego ARiMR,
nale˝àcego do takiego OR. W przy-

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Efektywne działania KOWR
W styczniu 2018 r. min´ły cztery miesiàce funkcjonowania nowej
agendy rzàdowej – Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa.
W tym okresie KOWR wydzier˝awił rolnikom prawie 5 tys. ha
gruntów, wypłacił 102,9 mln zł z tytułu dopłat do materiału siewnego, współuczestniczył w wypłacie 25 mln zł w ramach wsparcia produktów pszczelich, zrealizował Program Operacyjny Pomoc ˚ywnoÊciowa, dzi´ki któremu 1,3 mln najubo˝szych otrzymało pomoc, realizuje te˝ Program dla szkół, który bezpłatnie
zaopatruje ponad 1,8 mln uczniów szkół podstawowych w owoce, warzywa, mleko i jego przetwory.
– Zadania Krajowego OÊrodka
Wsparcia Rolnictwa wpisujà si´
w polityk´ rolnà przyj´tà przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podsumowujàc
dotychczasowà
działalnoÊç mo˝na Êmiało stwierdziç, ˝e postawione we wrzeÊniu cele zostały osiàgni´te, a KOWR zdobył pełnà sprawnoÊç organizacyjnà – powiedział Witold Strobel, Dyrektor Generalny KOWR podsumowujàc pierwsze cztery miesiàce
funkcjonowania nowej instytucji.
Dzi´ki powstaniu KOWR nastàpił
racjonalny podział zadaƒ instytucji
administracji rolnej. Obecnie mamy w Polsce jednà agencj´ wykonawczà – Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa oraz jednà agencj´
płatniczà – Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Struktura organizacyjna KOWR
obejmuje cały kraj i umo˝liwia
sprawnà obsług´ wszystkich rolni34

ków i innych beneficjentów. Utworzona została centrala oraz 17 oddziałów terenowych. W celu zwi´kszenia efektywnoÊci obsługi beneficjentów, przy oddziałach terenowych funkcjonuje tak˝e ponad 60
sekcji zamiejscowych. Wszystko
po to, aby byç jak najbli˝ej rolników oraz ułatwiaç wszystkim interesantom sprawnà obsług´. Realizacjà bie˝àcych zadaƒ w całym kraju
zajmuje si´ około 2 tys. pracowników. Dla porównania – w zniesionych dwóch agencjach rolnych
(Agencji NieruchomoÊci Rolnych
i Agencji Rynku Rolnego) pracowało przeszło 3 tys. osób.
KOWR powierzono do wykonania szereg ustawowych zadaƒ, które intensywnie realizuje w kilku obszarach. Jest to gospodarowanie
nieruchomoÊciami rolnymi Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
kształtowanie ustroju rolnego,

a tak˝e wsparcie rozwoju obszarów
wiejskich, stabilizacja rynków rolnych oraz promocja polskich produktów rolno-spo˝ywczych.
Jednym z kluczowych jest gospodarowanie nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa. Od prawie
dwóch lat podstawowà formà zagospodarowania paƒstwowych gruntów jest dzier˝awa, a nie jak w ubiegłych latach – sprzeda˝. Jednym
z pierwszych, a zarazem najwa˝niejszych zadaƒ KOWR, było opracowanie i wdro˝enie nowych, przejrzystych procedur zwiàzanych z zagospodarowaniem nieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa w szczególnoÊci zwiàzanych
z dzier˝awà. W Zasobie pozostaje
prawie 1,4 mln ha gruntów, z tego
ponad 1 mln ha (76%) w dzier˝awie. W okresie od wrzeÊnia
do grudnia 2017 r. oddziały terenowe KOWR przeprowadziły prawie 700 przetargów na dzier˝aw´,
w których wydzier˝awiły rolnikom
niemal 5 tys. ha gruntów oraz zorganizowały ponad 6,6 tys. przetargów na sprzeda˝, na podstawie których sprzedały niecałe 600 ha.
KOWR przyczynia si´ równie˝
do rozwoju gospodarczego kraju,
oferujàc inwestorom doskonale poło˝one i skomunikowane nieruchomoÊci nierolne, które majà uregulowany stan prawny. W 2017 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

Jednym z zadaƒ KOWR jest budowanie pod hasłem „Polska smakuje” silnej marki polskich produktów ˝ywnoÊciowych
w kraju i za granicà

mujàca si´ obrotem i przechowywaniem zbó˝. Spółki hodowlane
odgrywajà wiodàcà rol´ w kreowaniu i upowszechnianiu post´pu biologicznego w polskim rolnictwie,
który jest uwa˝any za najwa˝niejszy
czynnik wzrostu efektywnoÊci rolniczej. KOWR dokłada wszelkich staraƒ, aby nadzorowane spółki rozwijały si´ oraz ÊciÊle ze sobà współpracowały. Jednym z efektów tych

Zadaniem KOWR jest tak˝e wzmocnienie ochrony gospodarstw rodzinnych i ziemi rolniczej w Polsce

KOWR wykonuje tak˝e prawo
własnoÊci w stosunku do 42 spółek
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, z tego: 41 to
spółki hodowli roÊlin uprawnych
oraz hodowli zwierzàt gospodarskich oraz 1 spółka (Elewarr) zajBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

staraƒ było powołanie w listopadzie 2017 r. konsorcjum „Grupa
Polska Genetyka”, w skład którego
weszły nadzorowane przez KOWR
spółki hodowli zwierzàt gospodarskich oraz Instytut Zootechniki – Paƒstwowy Instytut Badawczy.

Celem konsorcjum jest prowadzenie wspólnych prac rozwojowych
i działaƒ promocyjnych dotyczàcych polskiego materiału zarodowego. Chodzi o to, aby rolnicy
mieli dost´p do materiału zarodowego krajowej produkcji.
Jednym z wa˝nych zadaƒ KOWR
jest wspieranie rozwoju krajowego
eksportu produktów rolno-spo˝ywczych oraz promocja i zwi´kszanie
konkurencyjnoÊci polskiej ˝ywnoÊci
na rynku rodzimym i zagranicznym.
Silna marka polskich produktów
˝ywnoÊciowych jest budowana w kraju i za granicà pod wspólnym hasłem „Polska smakuje” („Poland tastes good”) oraz w oparciu
o ogólny i wspólny przekaz, ˝e polska ˝ywnoÊç jest wysokiej jakoÊci,
bezpieczna, naturalna oraz smaczna. KOWR wspiera eksport i rozwój
współpracy handlowej sektora rolno-spo˝ywczego m.in. przez umo˝liwienie polskim przedsi´biorcom
uczestnictwa w targach i misjach
gospodarczych poza granicami kraju. W okresie wrzesieƒ-grudzieƒ 2017 r. prowadzono działania promocyjne m.in. podczas targów: Anufood China w Pekinie, Annapoorna World of Food w Indiach
w Mumbaju, Speciality Food Festival w Dubaju w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, ANUGA
35
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KOWR sprzedał inwestorom prawie 500 ha gruntów inwestycyjnych
za kwot´ około 200 mln zł.
Ponadto KOWR jako jedna z nielicznych instytucji, przekazał w ustawowym terminie dane do Krajowego Zasobu NieruchomoÊci. Przekazane dane dotyczyły ponad 45 tys.
działek na łàcznà powierzchni´
prawie 59 tys. ha.
Zadaniem KOWR jest tak˝e
wzmocnienie ochrony gospodarstw
rodzinnych i ziemi rolniczej w Polsce
przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby, które nie gwarantujà zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi.
W ramach realizacji ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego
do OT KOWR od wrzeÊnia do grudnia 2017 r. wpłyn´ło 6 tys. wniosków o wyra˝enie zgody na nabycie
nieruchomoÊci rolnych. Wydano 5,7
tys. decyzji administracyjnych, w tym
blisko 5,3 tys. pozytywnych, 915 negatywnych i 366 o umorzeniu post´powania.
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Na realizacj´ działaƒ okreÊlonych w „Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa” na sezon 2017/2018 zostało
zło˝onych 406 projektów

w Kolonii w Niemczech, Saudi Arabia 2017 w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, Prodexpo w Miƒsku na Białorusi, Biofach w Norymberdze
w Niemczech, Supermarket Trade
Show w Tokio w Japonii oraz Gulfood w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Realizowany jest tak˝e bran˝owy
program promocji polskich specjalnoÊci ˝ywnoÊciowych w 6 krajach
Êwiata – w Chinach, Indiach, Wietnamie, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz we Francji.
W celu budowania patriotyzmu
konsumenckiego oraz zwi´kszenia
liczby konsumentów ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, tradycyjnej i ekologicznej KOWR prowadzi intensywne
działania na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, majàce na celu promowanie produktów rolnych
i ˝ywnoÊciowych, metod ich produkcji, a tak˝e systemów jakoÊci.
W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 KOWR wspiera przyst´powanie do systemów jakoÊci przez producentów rolnych oraz inicjatywy
informacyjne i promocyjne realizowane przez grupy producentów
na rynku wewn´trznym w zakresie
certyfikowanych produktów ˝ywnoÊciowych wysokiej jakoÊci.
W celu wspierania marketingu
rolnego, wzrostu spo˝ycia oraz
36

wzmocnienia wizerunku polskich
produktów
rolno -spo˝ywczych
KOWR obsługuje 9 bran˝owych
funduszy promocji produktów rolno -˝ywnoÊciowych. W okresie
wrzesieƒ-listopad 2017 r. KOWR
wydał 111 decyzji o udzieleniu
wsparcia na realizacj´ działaƒ informacyjno-promocyjnych na kwot´ 10,8 mln zł.
KOWR kontynuuje równie˝
wspieranie realizacji 13 kampanii
informacyjnych i/lub promocyjnych

biorców wnioski o pozwolenia
na przywóz/wywóz produktów rolno-spo˝ywczych z/do krajów trzecich,
wydaje pozwolenia/wyciàgi z pozwoleƒ i je rozlicza, a tak˝e weryfikuje
wpisy słu˝b celnych w pozwoleniach
oraz dokumentach potwierdzajàcych, ˝e towar opuÊcił obszar celny
UE w wymaganym terminie.
W celu przeciwdziałania niestabilnej sytuacji na rynkach rolnych uruchamiane sà w paƒstwach członkowskich zakupy interwencyjne oraz
dopłaty do prywatnego przechowywania towarów rolno-spo˝ywczych,
które sà elementem tzw. siatki bezpieczeƒstwa. Dlatego równie istotnym zadaniem KOWR jest prowadzenie zakupów i sprzeda˝y interwencyjnej odtłuszczonego mleka
w proszku. W okresie wrzesieƒ-listopad 2017 r. do realizacji przyj´to 80
wniosków na zakup 3,4 tys. ton
OMP. Stan zapasów OMP w magazynach interwencyjnych na 30 listopada 2017 r. wynosił 39,5 tys. ton.
Co miesiàc rozliczane sà koszty jego
przechowywania.

Od grudnia ub.r. KOWR monitoruje i nadzoruje upraw´ tytoniu oraz produkcj´ i zbyt surowca tytoniowego

w 24 krajach na 5 kontynentach,
prowadzonych przez organizacje
bran˝owe i/lub mi´dzybran˝owe
w ramach wspólnej polityki rolnej.
W zakresie administrowania obrotem towarowym z zagranicà KOWR
weryfikuje składane przez przedsi´-

W 2017 r. KOWR wypłacił rolnikom 102,9 mln zł z tytułu dopłat
do materiału siewnego. Rozpatrzono 65,6 tys. wniosków o przyznanie
dopłat w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Celem udzielania
dopłat do materiału siewnego było
BIULETYN INFORMACYJNY 1/2018
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Od roku szkolnego 2017/2018 istotnym zadaniem KOWR jest równie˝ administrowanie nowym „Programem dla szkół”

„Mleko w szkole”. Dzi´ki Programowi dla szkół propagowane sà wÊród
dzieci zdrowe nawyki ˝ywieniowe
w oparciu o diet´ bogatà w owoce,
warzywa, soki oraz mleko i jego
przetwory. Dostawy do szkół rozpocz´ły si´ na poczàtku paêdziernika 2017 r. i obj´ły ponad 1,8 mln
uczniów klas I-V szkół podstawowych. Program obejmuje nie tylko
dostaw´ produktów, ale równie˝ organizacj´ zaj´ç edukacyjnych dotyczàcych zdrowego od˝ywiania.
KOWR wykonuje tak˝e zadania
w ramach realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc ˚ywnoÊciowa 2014-2020. W wyniku realizacji
Podprogramu 2017 do 1,3 mln
najubo˝szych osób dostarczanych
jest ponad 68 tys. ton ˝ywnoÊci
o wartoÊci 323 mln zł. W Podprogramie 2017 liczba produktów
w stosunku do poprzednich podprogramów wzrosła do 21, gdy˝
wprowadzono nowe artykuły ˝ywnoÊciowe – kasz´ gryczanà, buraczki wiórki, herbatniki maÊlane,
makaron kukurydziany bezglutenowy, kabanosy wieprzowe oraz miód
nektarowy wielokwiatowy. Dostawy
potrwajà do koƒca maja 2018 r.
W ostatnich latach w krajowym
rolnictwie nastàpiła widoczna zmiana jakoÊciowa pod wzgl´dem poprawy efektywnoÊci produkcji oraz
modernizacji zaplecza techniczno-

produkcyjnego. Niemniej jednak
polski sektor rolny oraz przemysł
rolno -spo˝ywczy wymagajà dalszych zmian w kierunku wdra˝ania
innowacyjnych rozwiàzaƒ. Innowacje to klucz do post´pu w ka˝dej
dziedzinie. Realizacja polityki paƒstwa w zakresie wdra˝ania innowacyjnoÊci w rolnictwie i przemyÊle
rolno -spo˝ywczym jest jednym
z priorytetowych zadaƒ uj´tych
w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
(z perspektywà do 2030 roku)”.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa ma za zadanie słu˝yç polskim rolnikom i stanowiç skuteczne
zaplecze instytucjonalne do realizacji polityki rozwojowej w celu przeniesienia polskiego rolnictwa
na wy˝szy poziom i poprawy jakoÊci
˝ycia na obszarach wiejskich. WartoÊç dodana ma byç realizowana tak˝e poprzez wspieranie i wdra˝anie innowacji w rolnictwie, które
b´dà ukierunkowane na popraw´
konkurencyjnoÊci i dochodowoÊci
gospodarstw rolnych, integracj´
i skracanie łaƒcucha ˝ywnoÊciowego oraz bardziej sprawiedliwy podział wartoÊci w tym łaƒcuchu.
Biuro Analiz i Strategii KOWR
Rzecznik Prasowy
[ 22 452 54 06
Zdj´cia: fotolia, archiwum KOWR
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wspieranie produkcji rolniczej, uzyskanie wy˝szych plonów oraz podniesienie jakoÊci ˝ywnoÊci.
W zakresie realizacji mechanizmu wspólnej polityki rolnej Wsparcie rynku produktów pszczelich
w sezonie 2016/2017 przyj´to 388
projektów. Wypłata 24,9 mln zł
przyznanych kwot refundacji została zrealizowana do 15 paêdziernika 2017 r. Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa do 30 listopada 2017 r. przyjmował nowe projekty na kolejny sezon. Podmiotami
uprawnionymi do ich składania były: zwiàzki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia
pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych
(w zakresie działalnoÊci pszczelarskiej) oraz organizacje producentów. Ogółem na realizacj´ działaƒ
okreÊlonych w Krajowym Programie
Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2017/2018 zostało zło˝onych 406 projektów.
KOWR monitoruje i kontroluje
oraz prowadzi sprawozdawczoÊç
(m. in. dla Komisji Europejskiej
i MRiRW) na rynkach: mleka i produktów mleczarskich, wina, cukru
oraz w zakresie odnawialnych êródeł energii. Monitorowany jest rynek biokomponentów i biopaliw
ciekłych, produkcja biopłynów oraz
produkcja biogazu rolniczego,
a tak˝e prowadzona jest ewidencja
mikroinstalacji biogazu rolniczego.
Od grudnia 2017 r. powierzono
KOWR zadania dotyczàce monitorowania i nadzorowania upraw tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego w Polsce, w celu
ograniczania nielegalnego obrotu
surowcem tytoniowym oraz produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi.
Od roku szkolnego 2017/2018
istotnym zadaniem KOWR jest równie˝ administrowanie nowym Programem dla szkół, który zastàpił realizowane dotychczas programy:
„Owoce i warzywa w szkole” oraz
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twórców. Wzrost globalnego popytu
na artykuły mleczarskie, a w konsekwencji wzrost ich cen zbytu przyczynił si´ do poprawy opłacalnoÊci krajowej produkcji surowca w Polsce.
Wzrosła produkcja i skup mleka,
a Êrednia krajowa cena surowca
w okresie jedenastu miesi´cy
2017 r. była o 26% wy˝sza ni˝ w porównywalnym okresie 2016 r. Znaczàco poprawiła si´ tak˝e kondycja
ekonomiczno-finansowa polskiego
przemysłu mleczarskiego. W okresie
trzech kwartałów 2017 r. przychody
ze sprzeda˝y mleka i jego przetworów osiàgn´ły poziom 24,3 mld zł,
o 26% wy˝szy ni˝ w tym samym
okresie 2016 r.
5 Pogłowie krów, produkcja i dostawy mleka
w Polsce
W Polsce, w 2017 r. przerwana została (utrzymujàca si´ od 2009 r.)
spadkowa tendencja w pogłowiu
krów mlecznych. W czerwcu 2017 r.
stado tych zwierzàt liczyło 2 154 tys.
szt. i było o 0,4% wi´ksze ni˝ w tym
samym okresie 2016 r. W drugiej

połowie 2017 r. dynamika wzrostu
pogłowia prawdopodobnie uległa
dalszemu zwi´kszeniu. W koƒcu 2017 r. liczba krów mlecznych
wzrosła o 1% w odniesieniu
do grudnia 2016 r. i ukształtowała
si´ na poziomie 2 150 tys. sztuk.
Produkcja mleka w Polsce wykazuje stopniowy wzrost. W 2017 r.,
przy dalszej poprawie wydajnoÊci
mlecznej (do 6155 l/sztuk´ wobec 6037 l/sztuk´ w 2016 r.), produkcja surowca mogła wynieÊç 13,3
mld litrów, o 3,5% wi´cej ni˝
w 2016 r. oraz o 16% wi´cej ni˝
w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wzrostowe tendencje obserwowane były tak˝e w skupie mleka. W okresie styczeƒ-listopad
2017 r. krajowi producenci dostarczyli do podmiotów skupujàcych 10,4 mld litrów mleka, o 4,6%
wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. W całym 2017 r. skup mógł byç o 5%
wi´kszy ni˝ w 2016 r. i wynieÊç 11,4
mld litrów2, tym samym powrócił
do rekordowo wysokiego poziomu
z koƒca lat 80-tych XX wieku.
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miany demograficzne na
Êwiecie charakteryzujàce si´
dynamicznym przyrostem populacji w krajach rozwijajàcych si´
(głównie w Azji i Afryce) oraz wzrost
gospodarczy i poprawa sytuacji dochodowej ludnoÊci tych krajów powodujà wzrost zapotrzebowania
na produkty spo˝ywcze zwierz´cego
pochodzenia, w tym zwłaszcza
na produkty mleczne, co skutkuje
stałym wzrostem produkcji mleka.
Z prognoz Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Wy˝ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) wynika, ˝e w 2017 r.
Êwiatowa produkcja mleka osiàgn´ła poziom 833 mln ton i była
o 1,4% wi´ksza od szacowanej
na 2016 r. i o 33% wi´ksza ni˝
w 2004 r. Produkcja mleka dynamicznie roÊnie w krajach azjatyckich, głównie w Indiach oraz
Pakistanie. Najwi´kszym na Êwiecie
producentem mleka krowiego pozostaje Unia Europejska. Szacuje si´,
˝e w krajach członkowskich UE
w 2017 r. wyprodukowano około 162 mln ton mleka, o 0,6% wi´cej ni˝ rok wczeÊniej.
FAO ocenia, ˝e globalne spo˝ycie
mleka i produktów mlecznych
w 2017 r. mogło wynieÊç 110,4 kg
na osob´ wobec 110,1 kg
w 2016 r. – wzrost o 0,3%. W efekcie, Êwiatowy eksport produktów
mlecznych
prawdopodobnie
ukształtował si´ na poziomie o 1,3%
wy˝szym ni˝ w 2016 r. i wyniósł 71,6
mln ton (w ekwiwalencie mleka)1.
Rok 2017 był bardzo korzystny dla
bran˝y mleczarskiej – zarówno dla
producentów mleka, jak i jego prze-
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5 Handel zagraniczny produktami
mleczarskimi
Po okresie gł´bokiej dekoniunktury
na Êwiatowym rynku mleka notowanej w latach 2015-2016, w 2017 r.,
wraz z o˝ywieniem globalnego popytu na produkty mleczarskie, wzrosły przychody polskich przetwórców
z eksportu tego asortymentu. Z danych GUS wynika, ˝e w okresie styczeƒ-wrzesieƒ 2017 r. wartoÊç eksportu produktów mleczarskich z Polski ukształtowała si´ na poziomie 1,6 mld euro, o 41% wy˝szym
ni˝ przed rokiem. IERiG˚ – PIB szacuje, ˝e w 2017 r. eksport produktów mleczarskich wyra˝ony w ekwiwalencie mleka surowego mógł byç
o 8% wi´kszy ni˝ w 2016 r. i osiàBIULETYN INFORMACYJNY 1/2018

litrów (o 4%), do 222 litrów na mieszkaƒca5. W 2017 r., w efekcie wzrostu
cen detalicznych, spo˝ycie produktów
mleczarskich mogło byç zbli˝one
do notowanego w 2016 r.
5 Sytuacja cenowa
W Polsce, podobnie jak Êrednio
w Unii Europejskiej, ceny skupu mle-
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èródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS
i IERiG˚ – PIB.

5 Krajowe spo˝ycie mleka
i jego przetworów
W Polsce od 2006 r. konsumpcja
mleka i jego przetworów wykazuje
tendencj´ wzrostowà. W 2016 r., na
skutek ni˝szych ni˝ rok wczeÊniej cen
detalicznych artykułów mleczarskich
oraz poprawy sytuacji dochodowej
ludnoÊci wynikajàcej m.in. ze wzrostu
Êwiadczeƒ w ramach Programu Rodzina 500 plus, bilansowe spo˝ycie
mleka i jego przetworów4 wzrosło o 9

ka w pierwszym półroczu 2017 r. były wzgl´dnie stabilne, ale wy˝sze ni˝
przed rokiem. W drugiej połowie 2017 r., na skutek wysokich cen
zbytu produktów mleczarskich i korzystnych uwarunkowaƒ w eksporcie, ceny surowca wykazywały tendencje wzrostowe.
W listopadzie 2017 r. (według
GUS) dostawcy za mleko Êrednio
w kraju uzyskiwali 151,24 zł/hl,
o 1,9% wi´cej ni˝ w poprzednim

Bilansowe spo!ycie mleka*
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èródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS
i IERiG˚ – PIB.
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gnàç poziom 4,2 mln ton, a w uj´ciu wartoÊciowym o około 33%
wi´kszy – ponad 2 mld euro. Import
prawdopodobnie wzrósł do 1,9 mln
ton i 960 mln euro. W efekcie saldo mogło wynieÊç 2,3 mln ton
oraz 1,2 mld euro i było wi´ksze ni˝
w 2016 r., odpowiednio o około 12% i 68%.

mleko w litrach

5 Produkcja artykułów mleczarskich
Notowana w 2017 r. dobra koniunktura na Êwiatowym rynku mleka i wysokie ceny zbytu wpływały stymulujàco na wzrost krajowej produkcji
wi´kszoÊci artykułów mleczarskich.
Do wzrostu produkcji masła przyczynił si´ dynamicznie rosnàcy Êwiatowy popyt na ten produkt. W okresie jedenastu miesi´cy 2017 r.
w Polsce wyprodukowano 191 tys.
ton masła, o 3% wi´cej ni˝ w porównywalnym okresie 2016 r. W tym
czasie wytworzono 302 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewajàcych, o 5% wi´cej ni˝ przed rokiem,
a serów niedojrzewajàcych i twarogów – 415 tys. ton, o 2,5% wi´cej.
Produkcja mleka płynnego (łàcznie
z mlekiem przerzutowym do dalszej
produkcji) w okresie styczeƒ–listopad 2017 r. wyniosła ponad 3 mln
ton i była o blisko 4% wi´ksza ni˝
rok wczeÊniej, a produkcja Êmietany
niezag´szczonej wzrosła o ponad 6%, do 339 tys. ton. SpoÊród
monitorowanych produktów mleczarskich ograniczeniu uległa jedynie produkcja jogurtów – o 4%,
do 349 tys. ton oraz produkcja odtłuszczonego mleka w proszku – o 8,5%, do 131 tys. ton3.

Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013–2017
Ceny skupu mleka w Polsce w latach 2013–2017
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èródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych GUS
i IERiG˚ – PIB.
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na rynku produktów ˝ywnoÊciowych
przyczynił si´ do wi´kszego uzale˝nienia unijnego, w tym krajowego
rynku mleka od sytuacji w innych
krajach, czego dowodem jest proces
wyrównywania si´ cen mleka
na Êwiecie.
W Unii Europejskiej przeci´tna cena mleka w listopadzie 2017 r. osiàgn´ła poziom 37,83 euro/100 kg
i była o 1% wy˝sza ni˝ miesiàc wczeÊniej i o 19% wy˝sza ni˝ w listopadzie 2016 r. W Polsce cena mleka
wyra˝ona w walucie unijnej w listopadzie 2017 r. wyniosła 36,02 euro/100 kg i była o 4,8% ni˝sza od
przeci´tnej ceny w UE. W 2003 r., tj.
przed akcesjà Polski do UE, krajowa
cena skupu mleka była a˝ o 50%
ni˝sza od Êredniej ceny w UE.
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miesiàcu i o 16,6% wi´cej ni˝ w listopadzie 2016 r.
W Polsce utrzymuje si´ du˝e regionalne zró˝nicowanie cen skupu mleka. W listopadzie 2017 r. najwy˝sze
ceny za surowiec uzyskiwano w województwach warmiƒsko-mazurskim – 158,77 zł/hl i podla-

[ 22 452 54 71

X

skim – 158,02 zł/hl (odpowiednio
o 5% i 4% wi´cej ni˝ Êrednio w kraju), a najni˝sze – w województwie
małopolskim – 134,27 zł/hl i łódzkim – 137,90 zł/hl (odpowiednio
o 11% i 9% mniej od Êredniej krajowej).
Post´pujàcy proces globalizacji

1

Prognoza FAO – Food Outlook Biannual report on
global food markets November 2017 – Milk and milk
products.
2
Rynek Mleka – Stan i Perspektywy, nr 53, wrzesieƒ
2017 r., IERiG˚ – PIB, KOWR, MRiRW.
3
èródło: dane GUS z przedsi´biorstw, w których
liczba pracujàcych wynosi 50 i wi´cej osób.
4
Opracowanie sygnalne GUS Dostawy na rynek
krajowy oraz spo˝ycie niektórych artykułów
konsumpcyjnych na 1 mieszkaƒca w 2016 r.,
31.08.2017 r.
5
W ekwiwalencie mleka (łàcznie z mlekiem
przeznaczonym na przetwory, bez mleka
przerobionego
na masło).
6
Dane KE – data odczytu 9.01.2018 r.
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ͻŬǁŽƚħŽƐƚĂƚŶŝĞŐŽƉƌǌĞůĞǁƵŽƚƌǌǇŵĂŶĞŐŽǌZŝDZ͕ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽ

 

 


 




ǁƌŽŬƵϮϬϭϳ;ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŐĚǇƌŽůŶŝŬǁĚĂŶǇŵĚŶŝƵŽƚƌǌǇŵĂųǁŝħĐĞũ
 




 


ŶŝǏũĞĚĞŶƉƌǌĞůĞǁŶĂůĞǏǇǁƉƌŽǁĂĚǌŝđŬǁŽƚħǌŶĂũǁŝħŬƐǌĞŐŽƉƌǌĞůĞǁƵ͕
 



 
 


ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďƌĂŬƵŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂƉƌǌĞůĞǁƵŽĚZŝDZǁƌŽŬƵϮϬϭϳŶĂůĞǏǇ


 
ǁƉƌŽǁĂĚǌŝđǁĂƌƚŽƑđϬͿ͕
 





 

ͻϴŽƐƚĂƚŶŝĐŚĐǇĨƌŶƵŵĞƌƵƌĂĐŚƵŶŬƵďĂŶŬŽǁĞŐŽǁƐŬĂǌĂŶĞŐŽǁĞǁŶŝŽƐŬƵ
 
 






ŽǁƉŝƐĚŽĞǁŝĚĞŶĐũŝƉƌŽĚƵĐĞŶƚſǁ͕ĞǁŝĚĞŶĐũŝŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁƌŽůŶǇĐŚŽƌĂǌ


 

ĞǁŝĚĞŶĐũŝǁŶŝŽƐŬſǁŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉųĂƚŶŽƑĐŝ͘








ĂůĞĐĂŶĞũĞƐƚƌſǁŶŝĞǏǁƐŬĂǌĂŶŝĞĂĚƌĞƐƵĞͲŵĂŝůͲƉŽůĞŶŝĞŽďŽǁŝČǌŬŽǁĞ͘


 

  
 
KROK 2.tǇƉĞųŶŝũǁŶŝŽƐĞŬŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉųĂƚŶŽƑĐŝŶĂƌŽŬϮϬϭϴǌǁǇŬŽ

 



ƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƉŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝǁǇƑǁŝĞƚůĂŶǇĐŚŶĂďŝĞǏČĐŽŝĚŽųČĐǌǁǇŵĂŐĂŶĞ
ĚŽŬƵŵĞŶƚǇĂĂƉůŝŬĂĐũĂĂƵƚŽŵĂƚǇĐǌŶŝĞƐƉƌĂǁĚǌŝ͕ĐǌǇǌƌŽďŝųĞƑƚŽƉŽƉƌĂǁŶŝĞ͘
 


 
 

KROK 3.tǇƑůŝũǁŶŝŽƐĞŬŝƉŽďŝĞƌǌƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞ͘






ŽĚĂƚŬŽǁĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͗






ͲƉŽĚďĞǌƉųĂƚŶǇŵŶƵŵĞƌĞŵŝŶĨŽůŝŶŝŝϴϬϬͲϯϴͲϬϬͲϴϰ͖
 



ͲŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǁǁǁ͘Ăƌŝŵƌ͘ŐŽǀ͘Ɖů͖


 

  



ͲǁǇƐǇųĂũČĐĞͲŵĂŝůŶĂĂĚƌĞƐŝŶĨŽΛĂƌŝŵƌ͘ŐŽǀ͘ƉůůƵďǌĂƉŽŵŽĐČĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŬŽŶƚĂŬƚŽǁĞŐŽ͖
 


ͲǁWƵŶŬƚĂĐŚ/ŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚZŝDZ͘

