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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
W poprzednim numerze Biuletynu przedstawiliÊmy
szczegółowo nasze zamierzenia na kolejne dwa lata.
Za nami I kwartał 2018 roku. Konsekwentnie realizujemy przyj´te kierunki działaƒ.
W tym roku najwa˝niejszà kwestià na arenie mi´dzynarodowej jest uzgodnienie korzystnych dla Polski rozwiàzaƒ dotyczàcych Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. W przyj´tych 19 marca br. podczas posiedzenia rady ministrów rolnictwa UE konkluzjach prezydencji bułgarskiej, zapisanych zostało wiele z naszych postulatów m. in.: zapewnienie odpowiedniego poziomu
finansowania WPR, utrzymanie jej dwóch filarów, utrzymanie wsparcia powiàzanego z produkcjà, mo˝liwoÊci
kontynuowania systemu płatnoÊci SAPS, znaczenia instrumentów wspólnej organizacji rynków w sytuacjach
kryzysowych oraz koniecznoÊç odpowiedniego wynagradzania rolników za dostarczane przez nich dobra
publiczne.
WielkoÊç bud˝etu WPR oraz podział Êrodków na paƒstwa członkowskie na płatnoÊci bezpoÊrednie i rozwój
obszarów wiejskich, w tym na wyrównanie dopłat bezpoÊrednich, nale˝à do kompetencji szefów paƒstw i rzàdów w ramach Rady Europejskiej. Posiedzenie tego gremium odb´dzie si´ w maju br.
W kraju dobrze przebiega przyjmowanie wniosków
o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich za 2018 r. oraz
2

płatnoÊci obszarowych finansowanych z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od tego roku rolnicy składajà je wyłàcznie w formie elektronicznej za poÊrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wnioski mogà byç
składane od 15 marca do 15 maja 2018 r. Do 27 marca rolnicy zło˝yli 56,3 tys. wniosków przez Internet. Najwi´cej było ich w województwach: małopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i podkarpackim. Rolnicy
prowadzàcy małe gospodarstwa mogli do 14 marca
zło˝yç oÊwiadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatnoÊci za 2018 rok w porównaniu z tym zło˝onym w ubiegłym roku. Z tej mo˝liwoÊci skorzystało blisko 40 procent rolników ubiegajàcych si´ o płatnoÊci.
Na wniosek organizacji rolniczych i rolników, przez
ostatnie pół roku pracowaliÊmy nad projektem ustawy
pozwalajàcej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie
mogà regulowaç swoich zobowiàzaƒ.
Zaproponowane zostały cztery formy pomocy zadłu˝onym gospodarstwom rolnym. Pierwsza z nich dotyczy
udzielania przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłu˝enia podmiotów prowadzàcych gospodarstwo rolne
znajdujàce si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kolejna to udzielanie przez Agencj´ po˝yczek na spłat´ zadłu˝enia podmiotów prowadzàcych gospodarstwo rolne
znajdujàce si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Kolejne dwie formy odnoszà si´ do udzielania przez
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty
bankowych kredytów restrukturyzacyjnych oraz mo˝liwoÊci przej´cie przez t´ instytucj´ zadłu˝enia podmiotów
prowadzàcych gospodarstwo rolne. Teraz projekt tych
rozwiàzaƒ trafi pod obrady rady ministrów i do koƒca
czerwca powinien zostaç przyj´ty przez Sejm RP.
Du˝y sukces osiàgn´liÊmy starajàc si´ o dofinansowanie w programie Gospostrateg. W jego ramach, czyli
w ramach „Społecznego i gospodarczego rozwoju Polski w warunkach globalizujàcych si´ rynków”, instytucje
resortu zgłosiły do konkursu 10 wniosków na sum´ dofinansowania równà 85,3 mln złotych. W wyniku oceny
przeprowadzonej przez Narodowe Centrum Badaƒ
i Rozwoju 8 naszych projektów uzyskało ocen´ pozytywnà. To bardzo du˝y sukces, gdy˝ łàczna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 65,5 mln złotych, czyli 43,7 procent całego bud˝etu konkursu. Jest to m.in.
rezultat stawiania na rozwój innowacji i szybszego transferu wiedzy do praktyki rolniczej. Efekty z realizacji projektów b´dziemy na bie˝àco przedstawiaç na łamach
Biuletynu.
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PłatnoÊci bezpoÊrednie
w 2018 r.
Od 15 marca mo˝na składaç wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych PROW za 2018 r. Nabór potrwa do 15 maja 2018 r.1 Wnioski składa si´ w formie elektronicznej za poÊrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
5 Zmiany w porównaniu do roku 2017
Wprowadzone na wniosek Polski
zmiany w przepisach unijnych, dały
paƒstwom członkowskim Unii Europejskiej mo˝liwoÊç zwolnienia rolników uczestniczàcych w systemie dla
małych gospodarstw z obowiàzku
deklarowania we wniosku o przyznanie wsparcia działek rolnych niezgłaszanych do płatnoÊci. ZwolnieBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

nie to pozwala zmniejszyç obcià˝enia administracyjne małych gospodarstw. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e
w przypadku Polski w systemie dla
małych gospodarstw uczestniczy
ponad 50% beneficjentów wsparcia
bezpoÊredniego, ograniczenie zakresu obowiàzkowej deklaracji stanowi znaczne uproszczenie dla du˝ej grupy rolników.

Ponadto nastàpiła zmiana zasad
liczenia 5-letniego okresu na potrzeby płatnoÊci dla młodych rolników. Dotychczas pi´cioletni okres,
przez który maksymalnie była przyznawana ta płatnoÊç, skracano
o liczb´ lat, które upłyn´ły mi´dzy
rozpocz´ciem działalnoÊci przez
młodego rolnika a pierwszym zło˝eniem wniosku o t´ płatnoÊç.
Zgodnie z nowymi zasadami, płatnoÊç dla młodych rolników b´dzie
mogła byç przyznawana corocznie
przez cały pi´cioletni okres, poczàwszy od pierwszego zło˝enia
wniosku o płatnoÊç dla młodych
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rolników (pod warunkiem, ˝e wniosek został zło˝ony w ciàgu pi´ciu
lat od daty rozpocz´cia działalnoÊci). Zmiana ta, w niektórych przypadkach, skutkuje zatem wydłu˝eniem okresu, w którym rolnik jest
uprawniony do płatnoÊci dla młodych rolników.
Kolejna zmiana dotyczy regulacji
o tzw. rolniku aktywnym zawodowo. Polska, korzystajàc z mo˝liwoÊci wprowadzonej przepisami unijny mi, za prze sta ła sto so wa nia
art. 9 ust. 2 roz po rzà dze nia
nr 1307/2013, który w akapicie
pierwszym stanowi, ˝e nie przyznaje si´ płat no Êci bez po Êred nich
wnioskodawcom, którzy administrujà portami lotniczymi, wodo-

1 za kaz
stosowania Êrodków
ochrony roÊlin (w okresie utrzymywania obszaru EFA):
· na ugorach,
· mi´dzyplonach,
· uprawach wià˝àcych azot,
· pasach przy lesie z produkcjà;
1 wydłu˝enie utrzymania mi´dzyplonu Êcierniskowego – co najmniej 8 tygodni:
· wysiew 1 VII-20 VIII, utrzymanie
co najmniej do dnia 15 X lub
· wysiew 1 VII-20 VIII, utrzymanie
przez 8 tyg. od dnia wysiewu mieszanki (obowiàzek zło˝enia oÊwiadczenia – 7 dni od dnia wysiewu
mieszanki);
1 wsiewki w ramach mi´dzyplonów
uznawanych za obszary proekolo-

150 tys. euro na gospodarstwo to maksymalna kwota jaka mo˝e zostaç przyznana w formie jednolitej płatnoÊci
obszarowej

ciàgami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak równie˝
Êwiadczà usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu
nieruchomoÊciami.
Ponadto rok 2018 przyniósł tak˝e
szereg zmian w zakresie zazielenienia. Zmiany te wynikajà z nowelizacji aktu delegowanego Komisji Europejskiej nr 639/2014 oraz z tzw.
Rozporzàdzenia Omnibus, którego
rolna cz´Êç obowiàzuje od dnia
1 stycznia 2018 r.
Za najwa˝niejsze z nich nale˝y
uznaç:
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giczne – dopuszczenie wsiewek
bobowatych drobnonasiennych
w upraw´ głównà (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych);
1 ujednolicenie parametrów/wielkoÊci obszarów EFA dla niektórych
elementów oraz umo˝liwienie deklarowania cz´Êci obszaru EFA z powierzchni wi´kszego obiektu, np.
· rowy – zwi´kszenie maksymalnej
szerokoÊci z 6 do 10 m,
· oczka wodne – zwi´kszenie
maksymalnej powierzchni z 0,1 ha

do 0,3 ha z obiektów nie wi´kszych
ni˝ 1 ha,
· zagajniki Êródpolne – maksymalna powierzchnia wynosi 0,3 ha
z
obiektów
nie
wi´kszych
ni˝ 0,5 ha. Elementy te nie mogà
stanowiç cz´Êci lasu,
· zadrzewienia liniowe oraz drzewa – stosowanie dotychczasowych
kryteriów, tj., wielkoÊç koron
(min. 4 m) oraz odległoÊci mi´dzy
koronami drzew (5 m),
· strefy buforowe i miedze – połàczenie tych elementów oraz ujednolicenie ich szerokoÊci (do 20 m),
· pasy przy lesie:
§ z produkcjà – szerokoÊç pasa
od 1 do 10 m,
§ bez produkcji – szerokoÊç pasa
od 1 do 20 m (zwi´kszenie szerokoÊci);
1 zwi´kszenie współczynników:
· wa˝enia dla
§ zagajników o krótkiej rotacji
z 0,3 do 0,5 oraz
§ upraw wià˝àcych azot z 0,7
do 1,
· przekształcenia dla rowów z 3
na 5;
1 uproszczenia w zakresie dywersyfikacji upraw:
· uprawy mieszane – je˝eli gatunki z ró˝nych mieszanek nasion ró˝nià si´ od siebie, np. mieszanki
j´czmienia jarego z owsem siewnym oraz mieszanki ˝yta ozimego
z wykà kosmatà, b´dà one traktowane jako odr´bne uprawy,
· małe powierzchnie upraw – 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), uznaje si´ za jednà
upraw´ – upraw´ mieszanà,
· uznanie pszenicy orkisz za odr´bnà upraw´,
· rozszerzenie katalogu upraw
zwolnionych z dywersyfikacji w przypadku posiadania w gospodarstwie
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

ponad 75% traw i innych zielnych
roÊlin pastewnych oraz ugorów
o roÊliny stràczkowe, niezale˝nie
od powierzchni pozostałych gruntów ornych,
· zniesienie limitu 30 ha w zakresie pozostałych gruntów ornych,
b´dàcego uprzednio dodatkowym
warunkiem przy zwolnieniach zarówno w zakresie dywersyfikacji
upraw jak i EFA w przypadku gospodarstw z ponad 75% udziałem
ugorów, traw i innych zielnych roÊlin pastewnych.
Obecnie, w przypadku np.
200 ha gospodarstwa, w którym 80% gruntów ornych zajmujà
ugory, a pozostałe 20% (40 ha
> 30 ha) stanowi np. pszenica, b´dà zwolnione z dywersyfikacji upraw,
z uwagi na ponad 75% udział ugorów oraz zniesienie 30 ha progu.
Szczegółowe informacje w zakresie zmian w zazielenieniu zostały
przedstawione w Biuletynie Informacyjnym MRiRW Nr 10/2017
(201) oraz Nr 1/2018 (203).
5 Charakterystyka instrumentów
Obecnie system wsparcia bezpoÊredniego obejmuje nast´pujàce
rodzaje płatnoÊci:
1 jednolita płatnoÊç obszarowa;
1 płatnoÊç za zazielenienie;
1 płatnoÊç dla młodych rolników;
1 płatnoÊç dodatkowa;
1 płatnoÊci zwiàzane z produkcjà
(stosowane sà w sektorach produkcji zwierz´cej: bydło, krowy, owce,
kozy, oraz w sektorach produkcji
roÊlinnej: roÊliny stràczkowe przeznaczone na ziarno, roÊliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki,
chmiel, len i konopie włókniste);
1 przej Êcio we wspar cie kra jo we
(stosowane jest w sektorze tytoniu).
5 Jednolita płatnoÊç obszarowa
Jednolita płatnoÊç obszarowa przysługuje do całkowitej powierzchni
gruntów rolnych, na których prowaBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018
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Wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych PROW za 2018 r. mo˝na składaç w terminie
od 15 marca do 15 maja

dzona jest działalnoÊç rolnicza,
przy czym maksymalna kwota
na gospodarstwo, która mo˝e zostaç przyznana w formie tej płatnoÊci, to 150 tys. euro. Wynika to ze
stosowania tzw. mechanizmu degresywnoÊci, który polega na redukcji jednolitej płatnoÊci obszarowej o 100% nadwy˝ki kwoty tej płatnoÊci ponad 150 tys. euro. Kwota
uzyskana w wyniku stosowania tego
mechanizmu zasila bud˝et Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5 PłatnoÊç za zazielenienie
Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatnoÊci obszarowej sà zobowiàzani do realizacji zazielenienia. W zale˝noÊci od powierzchni
posiadanych w gospodarstwie
gruntów ornych, udziału trwałych
u˝ytków zielonych oraz wyst´powania trwałych u˝ytków zielonych cennych przyrodniczo, rolnicy sà zobowiàzani do przestrzegania jednej,
dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.
Zazielenienie jest realizowane
przez:
1 dywersyfikacj´ upraw – praktyka
dotyczy gospodarstw, w których wyst´puje 10 ha i wi´cej gruntów ornych. Gospodarstwa posiadajàce
od 10 do 30 ha gruntów ornych,

zobowiàzane sà do prowadzenia
co najmniej 2 ró˝nych upraw,
przy czym uprawa główna nie mo˝e zajmowaç wi´cej ni˝ 75% gruntów ornych. Natomiast gospodarstwa, w których wyst´puje powy˝ej 30 ha gruntów ornych, zobowiàzane sà do prowadzenia co najmniej 3 ró˝nych upraw, przy czym
uprawa główna nie mo˝e zajmowaç wi´cej ni˝ 75% gruntów ornych, a 2 uprawy główne łàcznie
nie mogà zajmowaç wi´cej ni˝ 95%
gruntów ornych.
Ponadto mo˝liwa jest realizacja
dywersyfikacji upraw poprzez praktyk´ równowa˝nà w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
1 utrzymanie trwałych u˝ytków zielonych – praktyka obejmuje:
· zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wartoÊciowych pod
wzgl´dem Êrodowiskowym (cennych przyrodniczo), wyznaczonych
na obszarach Natura 2000,
· obowiàzek utrzymania udziału
TUZ w powierzchni gruntów rolnych w skali całego kraju, który nie
mo˝e si´ zmniejszyç o wi´cej
ni˝ 5% w stosunku do wskaênika referencyjnego. W przypadku zmniejszenia wskaênika TUZ o wi´cej
5
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ni˝ 5% w skali kraju, konieczne byłoby wdro˝enie zakazu przekształcania TUZ oraz obowiàzku przywrócenia okreÊlonej powierzchni
wczeÊniej przekształconych TUZ.
W 2017 r. roczny wskaênik TUZ
w odniesieniu do wskaênika referencyjnego zwi´kszył si´ o 10,04%.
1 utrzymanie obszarów proekologicznych (ang. ecological focus
area (EFA)) – praktyka dotyczy gospodarstw, w których wyst´puje ponad 15 ha gruntów ornych. Wymóg zobowiàzuje do przeznaczenia
na obszary EFA powierzchni odpowiadajàcej 5% powierzchni gruntów ornych. Za obszary EFA w Polsce mogà zostaç uznane grunty
ugorowane, elementy krajobrazu,
strefy buforowe i miedze Êródpolne,
pasy gruntów kwalifikujàcych si´
do płatnoÊci wzdłu˝ obrze˝y lasu,
zagajniki o krótkiej rotacji, obszary
zalesione, mi´dzyplony lub pokrywa zielona oraz uprawy wià˝àce
azot, pod warunkiem spełnienia
okreÊlonych wymogów (w zakresie
np. zakazu produkcji i stosowania
Êrodków ochrony roÊlin lub terminu
wysiewu i utrzymania).
Przepisy unijne przewidujà szereg
wykluczeƒ z obowiàzku stosowania
praktyk zazielenienia. Obowiàzek
ten nie ma zastosowania m.in.
do gospodarstw, w których ponad 75% u˝ytków rolnych to trwałe
u˝ytki zielone oraz do gospodarstw
o wysokim (ponad 75%) udziale
gruntów ornych ugorowanych lub
gruntów ornych wykorzystywanych
do produkcji traw lub innych zielnych roÊlin pastewnych lub do uprawy roÊlin stràczkowych. Z uwagi
na korzystne oddziaływanie na Êrodowisko, tego rodzaju gospodarstwa sà zwolnione z obowiàzku dywersyfikacji upraw oraz utrzymywania obszarów proekologicznych.
5 PłatnoÊç dla młodych rolników
PłatnoÊç dla młodych rolników kierowana jest do wnioskodawców,
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PłatnoÊç dla młodych rolników jest przyznawana maksymalnie przez okres 5 lat, poczàwszy od pierwszego zło˝enia
wniosku o t´ płatnoÊç

którzy po raz pierwszy rozpoczynajà
działalnoÊç w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpocz´li ju˝ takà
działalnoÊç w ciàgu 5 lat
przed pierwszym zło˝eniem wniosku
w ramach jednolitej płatnoÊci obszarowej, oraz których wiek
w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona
form´ płatnoÊci powierzchniowej.
Przyznawana jest do powierzchni
gruntów obj´tych jednolità płatnoÊcià obszarowà, nie wi´kszej jednak ni˝ 50 ha.
PłatnoÊç dla młodych rolników
jest przyznawana maksymalnie
przez okres pi´ciu lat, poczàwszy
od pierwszego zło˝enia wniosku
o t´ płatnoÊç.
PłatnoÊç dla młodych rolników
jest przyznawana równie˝ osobom
prawnym oraz grupom osób
pod warunkiem, ˝e przynajmniej
jedna osoba fizyczna, która
w pierwszym roku składania przez
osob´ prawnà lub grup´ osób
wniosku o przyznanie płatnoÊci dla
młodego rolnika nie przekracza 40
lat oraz która rozpocz´ła sprawowanie kontroli nad osobà prawnà
lub grupà osób w ciàgu 5 lat
przed dniem zło˝enia przez osob´
prawnà lub grup´ osób pierwszego
wniosku o przyznanie płatnoÊci dla
młodego rolnika. Ponadto osoba

ta sprawuje faktycznà i trwałà kontrol´ nad danà osobà prawnà lub
grupà osób w zakresie decyzji dotyczàcych zarzàdzania, korzyÊci i ryzyka finansowego.
5 PłatnoÊç dodatkowa
PłatnoÊç dodatkowa przysługuje
do powierzchni gruntów obj´tych
jednolità płatnoÊcià obszarowà
mieszczàcej si´ w przedziale 3,0130 ha (maksymalnie do powierzchni 27 ha na gospodarstwo). Beneficjentami tej płatnoÊci sà zatem
rolnicy posiadajàcy gospodarstwa
o powierzchni wi´kszej ni˝ 3 ha.
5 PłatnoÊci zwiàzane z produkcjà do zwierzàt
W ramach wsparcia zwiàzanego
z produkcjà w sektorach produkcji
zwierz´cej realizowane sà płatnoÊci
do bydła, krów, owiec oraz kóz.
1 PłatnoÊç do bydła – przysługuje
rolnikom posiadajàcym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci)
w wieku nieprzekraczajàcym 24
miesi´cy. Przyznawana jest do liczby
sztuk zwierzàt kwalifikujàcych si´
do płatnoÊci w gospodarstwie, nie
wi´kszej jednak ni˝ 20 sztuk.
1 PłatnoÊç do krów – przysługuje
rolnikom posiadajàcym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24
miesi´cy. Przyznawana jest do liczby
sztuk zwierzàt kwalifikujàcych si´
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do płatnoÊci w gospodarstwie, nie
wi´kszej jednak ni˝ 20 sztuk.
1 PłatnoÊç do owiec – przysługuje
rolnikom posiadajàcym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesi´cy. Przyznawana jest do wszystkich zwierzàt
w gospodarstwie (brak limitu).
1 PłatnoÊç do kóz – przysługuje

tym zwierz´ta muszà przebywaç
w siedzibie stada lub w miejscu,
którego adres został podany
w oÊwiadczeniu załàczonym
do wniosku. W przypadku zwierzàt
zgłoszonych do płatnoÊci do bydła,
płatnoÊci do krów oraz płatnoÊci
do kóz, okres ten obejmuje 30 dni
od dnia zło˝enia wniosku o przy-

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na formularzu opracowanym
i udost´pnionym przez Agencj´).
Mo˝liwe jest równie˝ zastàpienie
danej sztuki innà, przebywajàcà
do tej pory w gospodarstwie (nie
ma obowiàzku zakupu nowego
zwierz´cia).

W sektorach produkcji zwierz´cej realizowane sà płatnoÊci do krów, bydła, kóz oraz owiec

rolnikom posiadajàcym co najmniej 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesi´cy. Wypłacana jest
do wszystkich zwierzàt w gospodarstwie (brak limitu).
Zwierz´ta zgłaszane do płatnoÊci
powinny spełniaç wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji
(w przypadku płatnoÊci do bydła,
krów i kóz – najpóêniej od dnia zło˝enia wniosku, w przypadku płatnoÊci do owiec – najpóêniej
od dnia 15 marca roku, w którym
został zło˝ony wniosek o przyznanie
tych płatnoÊci). Oznacza to, ˝e
płatnoÊcià mogà zostaç obj´te
zwierz´ta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie
składania wniosku (w przypadku
bydła, krów i kóz) albo w dniu 15
marca roku składania wniosku
(w przypadku owiec), bez wzgl´du
na ewentualne braki wyst´pujàce
we wczeÊniejszym okresie.
PłatnoÊci
przyznawane
sà
do zwierzàt w okreÊlonym wieku,
który jest ustalany na dzieƒ 15 maja roku zło˝enia wniosku.
Warunkiem otrzymania płatnoÊci
jest posiadanie zwierzàt w tzw.
okresie przetrzymywania. W okresie
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znanie płatnoÊci. Natomiast w przypadku
zwierzàt
zgłoszonych
do płatnoÊci do owiec, okres przetrzymywania trwa od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków.
W przypadku sektora owiec i sektora kóz procedura wnioskowania
o płatnoÊci jest uproszczona (tzw.
system bezwnioskowy). Rolnik we
wniosku jedynie zaznacza, ˝e ubiega si´ o płatnoÊci do owiec lub
kóz – bez koniecznoÊci wpisywania
numerów identyfikacyjnych tych
zwierzàt. Zapewnia to oszcz´dnoÊç
czasu i brak ryzyka popełnienia
bł´du. Zgłoszenie faktu, ˝e zwierz´
opuÊciło gospodarstwo w okresie
przetrzymywania, zast´puje pisemne wycofanie wniosku o płatnoÊç
do owiec lub kóz.
W trakcie okresu przetrzymywania mo˝liwe jest zastàpienie zwierzàt. Zast´pujàce zwierz´ta muszà
spełniaç warunki kwalifikowalnoÊci.
Rolnik, w terminie 14 dni od dnia
wystàpienia zdarzenia powodujàcego koniecznoÊç zastàpienia zwierz´cia, musi wejÊç w posiadanie
nowego zwierz´cia oraz poinformowaç o zastàpieniu kierownika

PłatnoÊciami zwiàzanymi z produkcjà mogà byç obj´te równie˝
zwierz´ta, do których przyznawane
jest wsparcie w ramach programu
ochrony zasobów genetycznych
zwierzàt w rolnictwie PROW.
5 PłatnoÊci zwiàzane z produkcjà do upraw
W ramach wsparcia zwiàzanego
z produkcjà w sektorach produkcji
roÊlinnej realizowane sà płatnoÊci
do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych na ziarno, roÊlin pastewnych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów,
truskawek, chmielu, lnu oraz konopi włóknistych.
Wszystkie płatnoÊci zwiàzane
z produkcjà realizowane w sektorach produkcji roÊlinnej majà postaç płatnoÊci obszarowych, tj.
przyznawane sà do powierzchni
upraw. Jedna z tych płatnoÊci ma
charakter regionalny (wsparcie
w sektorze chmielu), pozostałe majà zasi´g ogólnokrajowy.
1 PłatnoÊç do roÊlin stràczkowych
na ziarno przysługuje do powierzchni upraw nast´pujàcych roÊlin (równie˝ w przypadku upraw
tych roÊlin w formie mieszanek):
7
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bobik,
groch siewny, w tym peluszka,
z wyłàczeniem grochu siewnego
cukrowego i grochu siewnego łuskowego,
· łubin biały,
· łubin wàskolistny,
· łubin ˝ółty,
· soja zwyczajna.
·
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·

przeznaczonymi na ziarno. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej
dopuszcza si´ ponadto upraw´
z roÊlinà podporowà spoza tej listy.
Uprawa zgłoszona do wsparcia
nie mo˝e zostaç przeznaczona na zielony nawóz. PłatnoÊcià
mo˝e byç obj´te nie wi´cej
ni˝ 75 ha upraw w gospodarstwie.

umowy na upraw´ pomidorów
z przetwórcami warzyw (warunek
ten uznaje si´ za spełniony równie˝
w przypadku zawarcia umowy
z grupà producentów rolnych,
uznanà organizacjà producentów
lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw pomi-

W sektorach produkcji roÊlinnej realizowane sà m.in. płatnoÊci do roÊlin stràczkowych na ziarno oraz roÊlin pastewnych

Warunkiem przyznania płatnoÊci
jest dokonanie zbioru ziarna (nasion). PłatnoÊç ma charakter degresywny – wy˝sza stawka stosowana jest do pierwszych 75 ha upraw
w gospodarstwie, ni˝sza do powierzchni powy˝ej 75 ha.
1 PłatnoÊç do roÊlin pastewnych
przysługuje do powierzchni upraw
roÊlin wykorzystywanych głównie
do produkcji pasz obj´toÊciowych:
· esparceta siewna,
· koniczyna czerwona,
· koniczyna biała,
· koniczyna białoró˝owa,
· koniczyna perska,
· koniczyna krwistoczerwona,
· komonica zwyczajna,
· l´dêwian,
· lucerna siewna,
· lucerna mieszaƒcowa,
vlucerna chmielowa,
· nostrzyk biały,
· seradela uprawna,
· wyka kosmata,
· wyka siewna.
PłatnoÊç przysługuje równie˝
w przypadku upraw tych roÊlin
w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roÊlin w formie
mieszanek z roÊlinami stràczkowymi
8

PłatnoÊç do buraków cukrowych
przyznawana jest rolnikom, którzy
zawarli umowy dostawy z producentami cukru (warunek ten uznaje
si´ za spełniony równie˝ w przypadku zawarcia umowy z grupà producentów rolnych, uznanà organizacjà producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów).
Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw buraków cukrowych, nie wi´kszej ni˝ powierzchnia
wskazana w umowie.
1 PłatnoÊç do ziemniaków skrobiowych przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy
na upraw´ ziemniaków skrobiowych z producentami skrobi lub
wyrobów skrobiowych (warunek
ten uznaje si´ za spełniony równie˝
w przypadku zawarcia umowy
z grupà producentów rolnych,
uznanà organizacjà producentów
lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw
ziemniaków skrobiowych, nie wi´kszej ni˝ powierzchnia wskazana w umowie.
1 PłatnoÊç do pomidorów przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli
1

dorów, nie wi´kszej ni˝ powierzchnia wskazana w umowie.
1 PłatnoÊç do truskawek przysługuje do powierzchni upraw truskawek. Nie jest wymagana umowa

PłatnoÊç do buraków cukrowych otrzymajà wyłàcznie
rolnicy, którzy zawarli umowy dostawy z producentami
cukru
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kontraktacji, co pozwala na obj´cie
płatnoÊcià nie tylko powierzchni
upraw owoców kierowanych
do przetwórstwa, lecz równie˝ wysokiej jakoÊci owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzeda˝y bezpoÊredniej.
1 PłatnoÊç do chmielu przysługuje
do powierzchni upraw chmielu.
Plantacja musi spełniaç okreÊlone
warunki dotyczàce g´stoÊci sadzonek (1300 sadzonek na hektar)
oraz wyposa˝enia w konstrukcj´
noÊnà i zewn´trzne odciàgi kotwiczne.

gostyƒski, grodziski z siedzibà
władz w Grodzisku Wielkopolskim,
k´piƒski, koszaliƒski, krotoszyƒski,
nakielski, nowotomyski, poznaƒski,
rawicki, słupecki, wolsztyƒski, ˝agaƒski, ˝arski i ˝niƒski;
· rejonie dolnoÊlàskim obejmujàcym powiaty: kłodzki, nyski, oleÊnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciaƒski.
1 Płat noÊç do lnu przy słu gu je
do powierzchni upraw lnu. Nie jest
wymagane posiadanie umowy.
1 PłatnoÊç do konopi włóknistych
przysługuje do powierzchni upraw

PłatnoÊç do chmielu przysługuje do powierzchni upraw i ma zasi´g regionalny

Wsparcie ma zasi´g regionalny.
Przysługuje do upraw chmielu zlokalizowanych w:
· rejonie lubelskim obejmujàcym
powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki,
krasnostawski, kraÊnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski,
łaƒcucki, ł´czyƒski, łukowski, opolski z siedzibà władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyƒski, starachowicki, Êwidnicki z siedzibà
władz w Âwidniku, tomaszowski
z siedzibà władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski
i zwoleƒski;
· rejonie wielkopolskim obejmujàcym powiaty: bydgoski, gorzowski,
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konopi włóknistych, o ile rolnik stosuje w uprawie polowej odmiany
zawierajàce maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej
masie roÊliny. Wymagane jest posiadanie zezwolenia, wydanego
na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
5 PrzejÊciowe wsparcie krajowe
W ramach przejÊciowego wsparcia
krajowego realizowana jest płatnoÊç do tytoniu niezwiàzana z produkcjà. Przysługuje ona rolnikowi,
który:
· spełnia warunki przyznania jednolitej płatnoÊci obszarowej i zło˝ył
wniosek o jej przyznanie oraz

· w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa
w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r.
Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu
z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U.
Nr 52, poz. 303).
Wsparcie przyznawane jest do indywidualnej iloÊci referencyjnej,
stanowiàcej iloÊç surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na upraw´ tytoniu zawartej
w 2005 r. lub w 2006 r.

5 System dla małych gospodarstw
Rolnicy uczestniczàcy w systemie
dla małych gospodarstw, otrzymajà
płatnoÊç w ramach tego systemu,
zast´pujàcà wszystkie rodzaje
wsparcia finansowane z bud˝etu
unijnego. Maksymalna kwota
wsparcia wynosi 1250 euro na gospodarstwo (nie wliczajàc płatnoÊci
niezwiàzanej do tytoniu).
Wystàpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem
od 2018 r. mo˝liwe jest do 1 paêdziernika 2018 r.,2 ale po wystàpieniu nie jest mo˝liwe ponowne przystàpienie do tego systemu.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia

1
Mo˝liwe jest zło˝enie wniosku po tej dacie, nie
póêniej jednak ni˝ do dnia 11 czerwca 2018 r.,
ale spowoduje to obni˝enie kwoty płatnoÊci o
1% za ka˝dy dzieƒ roboczy zwłoki.
2
Dłu˝szy termin został przewidziany w
przypadku:
1) Êmierci rolnika, która nastàpiła w okresie
od dnia zło˝enia wniosku o przyznanie płatnoÊci
bezpoÊrednich do dnia dor´czenia decyzji w
sprawie o przyznanie tych płatnoÊci;
2) rozwiàzania albo przekształcenia rolnika
albo wystàpienia innego zdarzenia prawnego, w
wyniku których zaistniało nast´pstwo prawne (z
wyłàczeniem ww. przypadku Êmierci rolnika) w
okresie od dnia zło˝enia wniosku o przyznanie
płatnoÊci bezpoÊrednich do dnia dor´czenia
decyzji w sprawie o przyznanie tych płatnoÊci.
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Rozwój wsi

Gospostrateg
Resort rolnictwa b´dzie uczestnikiem Programu
Innowacje i badania naukowe to jeden z priorytetów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2018 rok. Realizacja tego priorytetu
zostanie w najbli˝szym czasie wsparta Êrodkami Narodowego
Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBR), uruchomionymi w ramach
tzw. Programu GOSPOSTRATEG.

P

rogram GOSPOSTRATEG to
strategiczny program badaƒ
naukowych i prac rozwojowych pn. Społeczny i gospodarczy
rozwój Polski w warunkach globalizujàcych si´ rynków, uruchomiony
przez NCBR w połowie zeszłego roku. Strategiczne programy badaƒ
naukowych i prac rozwojowych to
wysokobud˝etowe programy słu˝àce rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, poprzez finansowanie du˝ych projektów B+R dotyczàcych zagadnieƒ kluczowych dla
rozwoju kraju.
Dotychczas wdra˝ane przez
NCBR programy strategiczne były
ukierunkowane na obszary zwiàzane z naukami technicznymi (np.
Program TECHMATSTRATEG), medycznymi (STRATEGMED), przyrodniczymi i rolniczymi (BIOSTRATEG).
Program GOSPOSTRATEG jest
pierwszym strategicznym programem dotyczàcym obszaru nauk
społecznych i ekonomicznych. Konstrukcja Programu jest odmienna równie˝ pod wzgl´dem odbiorcy – jest to bowiem Program ukierunkowany głównie na wsparcie
administracji publicznej we wdra˝aniu polityk rozwojowych. Jego misjà jest wzmacnianie konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci polskiej gospodarki poprzez wsparcie istniejàcych oraz pobudzanie nowych mechanizmów transferu wiedzy. Aby to
osiàgnàç, Program został ukierun10

kowany na wyzwania rozwojowe
wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), tj.:
1 pu łap k´ Êred nie go do cho du
i przeci´tnego produktu;
1 pułapk´ braku równowagi;
1 pułapk´ demograficznà;
1 pułapk´ słaboÊci instytucji.
W celu realizacji wskazanych
w SOR wyzwaƒ rozwojowych z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich,

du na wysokie wymogi konkursowe
i brak wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ
administracji w aplikowaniu o Êrodki na projekty B+R było to bardzo
du˝e wyzwanie. W procesie konkursowym nadzorowane przez MRiRW
projekty uzyskały jednak w wi´kszoÊci bardzo wysokie oceny, dlatego
udało si´ pozyskaç Êrodki na realizacj´ oÊmiu du˝ych projektów, dotyczàcych wa˝nych – z punktu widzenia polityki rolnej – zadaƒ.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (MRiRW) b´dzie liderem trzech
projektów:
1 Ubez pie cze nia
gospodarcze
w holistycznym zarzàdzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym

MRiRW b´dzie liderem projektu „Gospodarstwa opiekuƒcze w rozwoju obszarów wiejskich…”, realizowanego w ramach Programu GOSPOSTRATEG

niezb´dne jest podj´cie szeregu proinnowacyjnych działaƒ, wymagajàcych dokładnej diagnozy i wypracowania rozwiàzaƒ przez Êwiat nauki.
Dlatego te˝ resort rolnictwa skorzystał z szansy, jakà stanowi Program
GOSPOSTRATEG i bardzo aktywnie
zaanga˝ował si´ w aplikowanie
o Êrodki z tego Programu. Ze wzgl´-

na zrównowa˝enie, wdra˝anie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu – wiodàcym departamentem MRiRW
w tym projekcie jest Departament
Finansów;
1 Go spo dar stwa
opiekuƒcze
w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwaƒ demograficznych – wiBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

dzàcym departamentem MRiRW
w tym projekcie jest Departament
Spraw Społecznych i OÊwiaty;
1 Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych êródeł białka
owadów w ˝ywieniu zwierzàt umo˝liwiajàcej rozwój jego produkcji
na terytorium RP – wiodàcym departamentem MRiRW w tym projekcie jest Departament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci i Weterynarii.
W pozostałych pi´ciu projektach
liderami lub członkami konsorcjów
projektowych b´dà instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa:
1 Stworzenie bioinformatycznego
systemu zarzàdzania narodowymi
zasobami genowymi roÊlin u˝ytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski poprzez ochron´ i wykorzystanie tych
zasobów w procesie Êwiadczenia
usług doradztwa rolniczego – liderem projektu jest Centrum Doradztwa Rolniczego;
1 Zwi´k sze nie kon ku ren cyj no Êci
polskich towarów roÊlinnych na rynkach mi´dzynarodowych poprzez
podniesienie ich jakoÊci i bezpieczeƒstwa fitosanitarnego – liderem
projektu jest Główny Inspektorat
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa;
1 Platforma ˝ywnoÊciowa – liderem projektu jest Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa;
1 Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania
decyzji agrochemicznych w celu
optymalizacji nawo˝enia i ochrony
wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego – liderem
projektu jest Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza;
1 Opracowanie systemu monitorowania marnowanej ˝ywnoÊci i efektywnego programu racjonalizacji
strat i ograniczania marnotrawstwa
˝ywnoÊci – członkiem konsorcjum
projektowego jest Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa.
Efektami projektów, które b´dà
realizowane w ramach Programu
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„Zwi´kszenie konkurencyjnoÊci polskich towarów roÊlinnych na rynkach mi´dzynarodowych…” to kolejny projekt,
który uzyskał wsparcie w ramach Programu

GOSPOSTRATEG, b´dà m.in. wypracowane diagnozy, polityki, strategie, dokumenty operacyjne, konkretne rozwiàzania i pilota˝e (wdro˝enia) wypracowanych rozwiàzaƒ.
Realizacja projektów pozwoli wi´c
na wprowadzenie nowych instrumentów i mechanizmów wdra˝ania
polityki rozwoju sektora rolno-˝ywnoÊciowego i obszarów wiejskich
w Polsce, przynoszàc finalnie wymierne korzyÊci rolnikom, przedsi´biorcom i mieszkaƒcom obszarów
wiejskich.
W MRiRW od dwóch lat coraz
bardziej wzmacniane sà działania

proinnowacyjne, słu˝àce transferowi post´pu w rolnictwie. Wyniki
konkursu i pozyskanie Êrodków
z Programu GOSPOSTRATEG
otwierajà zupełnie nowe mo˝liwoÊci w tym zakresie. Jest to niewàtpliwy, du˝y sukces całego resortu rolnictwa i osobiÊcie ministra Krzysztofa Jurgiela, który od poczàtku swojej kadencji postawił na rozwój wiedzy i innowacji.

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
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Optymalizacja nawo˝enia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego jest celem projektu,
którego liderem jest Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
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Biostrateg:
êródło innowacji
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła si´ 27 lutego br.
konferencja pn. Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leÊnictwa i Êrodowiska. Organizacja konferencji wpisuje si´
w intensywnie podejmowane przez ministerstwo od dwóch lat
działania na rzecz transferu wiedzy o innowacjach do praktyki
rolniczej: podczas spotkania zaprezentowane zostały przykładowe projekty realizowane w ramach Programu BIOSTRATEG.

B

IOSTRATEG to strategiczny
program badaƒ i prac rozwojowych, wdra˝any przez
Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBR). Jest to jedyny tak du˝y (bud˝et: 500 mln zł) krajowy instrument finansowania prac B+R
dla rolnictwa, leÊnictwa i Êrodowiska. Wa˝nym aspektem programu jest fakt, ˝e wszystkie
projekty realizowane w jego
ramach ukierunkowane sà
na wypracowanie rozwiàzaƒ, które mogà byç wykorzystane w praktyce biznesowej lub administracyjnej.
Program został uruchomiony
w 2013 r.; podczas konferencji mo˝liwe było wi´c przedstawienie wst´pnych rezultatów wybranych projektów.
W sektorze rolniczym, ze wzgl´du
na rozproszonych i bardzo licznych
potencjalnych odbiorców, promocja innowacji ma szczególne znaczenie – bardzo du˝à rol´ do odegrania majà w tym zakresie jednostki doradztwa rolniczego, izby
rolnicze i wszelkie organizacje, stowarzyszenia i zwiàzki skupiajàce
producentów
poszczególnych
bran˝. Przedstawiciele tych właÊnie
podmiotów byli uczestnikami konferencji; mieli oni mo˝liwoÊç bez12

poÊredniego kontaktu z twórcami
innowacji – konsorcjami projektowymi, składajàcymi si´ zarówno
z reprezentantów sektora nauki, jak
i firm komercyjnych. W konferencji
uczestniczyli ponadto przedstawiciele administracji, instytutów badawczych i spółek hodowlanych.

Konferencj´ otworzył minister
Krzysztof Jurgiel, który podkreÊlił, ˝e
zwi´kszenie przepływu wyników
prac B+R oraz ró˝nego rodzaju innowacji do praktyki rolniczej stanowi jeden z priorytetów MRiRW
na lata 2018-2019. Minister zaznaczył, ˝e w coraz szersze działania w tym zakresie anga˝ujà si´
przede wszystkim nadzorowane
przez ministerstwo instytuty badawcze oraz paƒstwowe jednostki doradztwa rolniczego. Działania sà
realizowane m.in. dzi´ki wykorzystaniu potencjału Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach

wiejskich (SIR): dziesiàtki proinnowacyjnych projektów realizowanych
jest przez OÊrodki Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego i partnerów sieci SIR.
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował uczestników
konferencji o propozycjach Komisji
Europejskiej, dotyczàcych zwi´kszenia znaczenia innowacji i transferu
wiedzy w przyszłej perspektywie finansowej UE – na forum Unii rozpocz´ła si´ ju˝ praca nad rozwiàzaniami, które b´dà stosowane we
Wspólnej Polityce Rolnej po 2020.
Komisja planuje m.in. silniejszà integracj´ działaƒ PROW (w zakresie
transferu wiedzy, doradztwa,
działania
„Współpraca”)
z programem Horyzont. Minister podkreÊlił te˝, ˝e resort
rolnictwa – oprócz wspierania i rozwijania kanałów
przepływu wiedzy i innowacji – podejmuje własne działania
pro -innowacyjne,
m.in. ubiegajàc si´ o Êrodki
na realizacj´ du˝ych projektów
B+R w ramach Programu
GOSPOSTRATEG, finansowanego
ze Êrodków NCBR.
Rol´ Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju w procesie transferu
wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej przedstawił jego dyrektor, prof. dr hab. in˝. Maciej Chorowski. Zaprezentował on uczestnikom zarówno dotychczasowe osiàgni´cia jak i mo˝liwoÊci NCBR,
zwiàzane ze wsparciem polskiego
sektora
rolno -˝ywnoÊciowego
w obszarze badaƒ i rozwoju. PodkreÊlił przy tym, ˝e Centrum (cyt.)
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

jest ukierunkowane na takie prace
badawcze, które co do zasady mogà znaleêç zastosowanie w szeroko
rozumianej praktyce gospodarczej.
Zatem po kilku latach mogà pozytywnie wpłynàç na przychody podatkowe paƒstwa, czy te˝ na uniezale˝nienie si´ paƒstwa, w strategicznych dziedzinach, od decyzji
stron trzecich.
Główne zało˝enia programu
przedstawiła uczestnikom prof. dr
hab. Ewa Ratajczak − przewodni-

a dziedzina ta ma bardzo du˝y potencjał rozwojowy. Profesor Ewa Ratajczak zaznaczyła, ˝e zasadnicze
znaczenie ma tutaj czas. Czas ˝ycia
innowacji i wynikajàcych z nich
przewag konkurencyjnych w obecnych realiach jest coraz krótszy. Tylko szybka rynkowa implementacja
daje szans´ na rynkowy sukces
i wi´kszà konkurencyjnoÊç.
W dalszej cz´Êci konferencji konsorcja projektowe prezentowały
swoje projekty. Zostały one dobra-

Od lewej: prof. Ewa Ratajczak, wiceminister Ryszard Zarudzki, minister Krzysztof Jurgiel i prof. Maciej Chorowski
podczas otwarcia konferencji

czàca Komitetu Sterujàcego Programu BIOSTRATEG. PodkreÊliła,
˝e jego kierunki sà zbie˝ne ze Strategià na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju i wpisujà si´ w globalne
trendy i koncepcje rozwojowe.
− Zasadniczym celem Programu
BIOSTRATEG jest wyjÊcie z pułapki
przeci´tnoÊci − podkreÊliła profesor Ratajczak, zaznaczajàc jednoczeÊnie, ˝e domenà programu jest
biogospodarka. − w Polsce filarami biogospodarki sà: rolnictwo i leÊnictwo z powiàzanymi przemysłami. Program BIOSTRATEG jest bardzo efektywnym instrumentem
wsparcia polityki paƒstwa w sferze
innowacyjnoÊci
biogospodarki,
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

ne pod kàtem sektorów produkcji
(roÊlinna i zwierz´ca) oraz mo˝liwoÊci praktycznego zastosowania wyników (w biznesie i administracji),
tak aby jak najlepiej zaspokoiç
oczekiwania ró˝nych uczestników.
Zaprezentowane zostały nast´pujàce projekty:
1 Gutfeed − innowacyjne ˝ywienie
w zrównowa˝onej produkcji drobiarskiej, lider konsorcjum – PIAST
PASZE Sp. z o. o.;
1 Kie run ki
wykorzystania oraz
ochrona zasobów genetycznych
zwierzàt gospodarskich w warunkach zrównowa˝onego rozwoju, lider konsorcjum – Instytut Zootechniki – Paƒstwowy Instytut Badawczy;

1 Opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego stanu roÊlin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównowa˝onej produkcji roÊlinnej, lider konsorcjum – Active
Text Sp. z. o. o.;
1 Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych
do kwasu D -mlekowego (D -LA)
i (S)-(-)-2-chloropropionowego i (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów, lider konsorcjum – Instytut Przemysłu
Organicznego;
1 Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego − zdolnego do adaptacji
do zmian klimatu obecnie oraz
w perspektywie lat 2030 i 2050
(LCAgri), lider konsorcjum – Instytut
Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa – Paƒstwowy Instytut Badawczy.
Szczegółowe opisy projektów dost´pne sà na stronie Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich (pod linkiem
http://ksow.pl/news/entry/13123program-biostrateg-innowacje-dla-rolnictwa.html).
O˝ywiona dyskusja, rozmowy
w kuluarach oraz bardzo liczny
udział w konferencji były wskazówkà, ˝e tego typu spotkania sà potrzebne i oczekiwane, zarówno
przez praktyk´ rolniczà i doradztwo, jak i przez administracj´ publicznà. Podsumowujàc konferencj´, wiceminister Ryszard Zarudzki
zach´cał wszystkich jej uczestników
do innowacyjnoÊci, korzystania
z rozwiàzaƒ wypracowanych przez
nauk´ oraz do aktywnego korzystania z instrumentów oferowanych
przez NCBR. PodkreÊlił te˝ ogromnà wag´ Programu BIOSTRATEG
dla sektora rolno-˝ywnoÊciowego
oraz koniecznoÊç jego kontynuacji.

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
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Pomoc przy zbiorach
6 marca 2018 r. Rada Ministrów przyj´ła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych
innych ustaw, który przedło˝ył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Najwa˝niejsza zmiana dotyczy zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujàcych przy zbiorach w gospodarstwie
rolnym.

do 15 dnia nast´pnego miesiàca).
W zamian pomocnik b´dzie miał
prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło
do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwiàzku z wykonywaniem
przez niego czynnoÊci okreÊlonych
w umowie o pomocy przy zbiorach.
Zaproponowane zmiany zmierzarzygotowano rozwiàzanie, konywanie innych czynnoÊci zwiàzaktóre wychodzi naprzeciw nych z piel´gnowaniem i poprawà jà ponadto do zapewnienia pomocnikom rolników mo˝liwoÊci korzystaoczekiwaniom rolników ko- jakoÊci plonów.
rzystajàcych ze wsparcia innych
Umowa o pomocy przy zbiorach nia ze Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.
osób przy zbiorach owoców i wa- (na odpłatne wykonywanie tych W tym celu, rolnicy b´dà opłacali
rzyw, podczas których dochodzi prac) b´dzie zawierana na okres nie za pomocników składki na ubezpiedo spi´trzenia prac. Dotyczy to dłu˝szy ni˝ 120 dni w ciàgu roku ka- czenie zdrowotne w wysokoÊci takiej, jaka jest przewidziana za dozwłaszcza takich gatunków owoców lendarzowego.
mowników rolników prowadzài warzyw, które dojrzewajà jedcych działalnoÊç wyłàcznie
noczeÊnie w krótkim okresie
w zakresie działów specjalnych
czasu i muszà byç zbierane
produkcji rolnej (za dany mier´cznie ze wzgl´du na du˝à posiàc do 15 dnia nast´pnego
datnoÊç na zniszczenie i zepsumiesiàca). Rolnik b´dzie zgłacie. W sytuacjach wymagajàszał pomocników do ubezpiecych wsparcia przy zbiorach
czenia w ciàgu 7 dni od rozponagminnie stosowane sà umocz´cia Êwiadczenia pracy.
wy o dzieło, które nie zabezpieProjekt zakłada, ˝e dochody
czajà osób przy nich pracujàpomocnika rolnika b´dà opocych i nie przystajà do charakdatkowane podatkiem dochoteru prowadzonej pracy. Dlatedowym od osób fizycznych,
go zaproponowano, aby podobowiàzek podatkowy w tym zastawà Êwiadczenia pomocy
kresie cià˝y na pomocniku. Rolprzy zbiorach był nowy rodzaj
nik b´dzie jedynie przygotowyumowy cywilnoprawnej, zawiewał informacje o przychodach
ranej przez rolnika (prowadzàosiàgni´tych przez pomocnika
cego gospodarstwo rolne)
z tytułu zawartej umowy o pomoz osobà pomagajàcà przy zbiocy przy zbiorach, na formularzu
rach (pomocnikiem rolnika).
PIT-8C, i przesyłał t´ informacj´
Umowa o pomocy przy zbiorach b´dzie stosowana do czyn- Umow´ o pomocy przy zbiorach b´dzie mo˝na zawrzeç na okres nie prze- do urz´du skarbowego do koƒnoÊci obejmujàcych: zbieranie kraczajàcy 120 dni w ciàgu roku kalendarzowego
ca lutego nast´pnego roku poowoców lub warzyw; usuwanie
datkowego.
zb´dnych cz´Êci roÊlin; klasyfikowaObecnie projekt został skierowany
Rolnik, w którego gospodarstwie
nie lub sortowanie zerwanych lub pomocnik b´dzie wykonywał czyn- do dalszych prac w Parlamencie.
zebranych owoców lub warzyw, lub noÊci okreÊlone w umowie o pomowykonywanie innych czynnoÊci ma- cy przy zbiorach, b´dzie opłacał
Departament Spraw Społecznych
jàcych na celu przygotowanie tych za pomocnika składki na ubezpiei OÊwiaty Rolniczej
owoców lub warzyw do transportu, czenie wypadkowe, chorobowe
[ 22 623 15 75
przechowywania lub sprzeda˝y; wy- i macierzyƒskie (za dany miesiàc
Zdj´cie: fotolia
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Zasady bezpiecznej
ochrony roÊlin

O

chrona zdrowia roÊlin polega przede wszystkim na
zwalczaniu i zapobieganiu
rozprzestrzenianiu si´ organizmów
szkodliwych. Jest przy tym dziedzinà
praktyki rolniczej, w której nale˝y
podejmowaç szereg decyzji i wyborów, od których zale˝y nie tylko zdrowie roÊlin i efekt ekonomiczny produkcji roÊlinnej, ale tak˝e bezpieczeƒstwo wykonywanych zabiegów
dla człowieka oraz Êrodowiska.
W zwiàzku z tym, przepisy prawa
z zakresu ochrony roÊlin wprowadzajà szereg wymagaƒ i obowiàzków, które powinny byç uwzgl´dniane na etapie planowania i wykonywania takich zabiegów. Nadrz´dnym celem tych uregulowaƒ jest
ograniczenie do minimum ryzyka
zwiàzanego ze stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin.
Zgodnie z przepisami „Êrodki
ochrony roÊlin muszà byç stosowane
właÊciwie”. WłaÊciwe stosowanie
tych preparatów obejmuje zatem
przestrzeganie zasad dobrej praktyki
ochrony roÊlin oraz warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 rozporzàdzenia 1107/2009 i podanych
w etykietach. Stosowanie Êrodka
ochrony roÊlin musi byç tak˝e zgodne z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roÊlin, które nakazujà
w pierwszej kolejnoÊci posługiwanie
si´ w ochronie roÊlin metodami innymi ni˝ stosowanie chemicznych
Êrodków ochrony. JednoczeÊnie
przepisy art. 35 ust. 1 ustawy o Êrodkach ochrony roÊlin obligujà stosujàcego Êrodki ochrony roÊlin do wykonywania zabiegu w taki sposób,
aby „nie stwarzaç zagro˝enia dla
zdrowia ludzi, zwierzàt oraz dla ÊroBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

dowiska, w tym przeciwdziałaç zniesieniu Êrodków ochrony roÊlin
na obszary i obiekty nieb´dàce celem zabiegu” oraz aby „planowaç
stosowanie Êrodków ochrony roÊlin
z uwzgl´dnieniem okresu, w którym
ludzie b´dà przebywaç na obszarze
obj´tym zabiegiem”.
Podstawowà zasadà dobrej praktyki ochrony roÊlin jest zatem obowiàzek wykonywania zabiegów
ochrony roÊlin przy zastosowaniu
Êrodków ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu oraz w taki sposób,
aby nie stwarzaç zagro˝eƒ dla zdro-

konywana jest tak˝e ka˝dorazowo
ocena ryzyka dla owadów zapylajàcych i na jej podstawie w etykietach zamieszczane sà, o ile to konieczne, standardowe zwroty okreÊlajàce szczególne Êrodki ostro˝noÊci np. SPe 8 „Niebezpieczne dla
pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylajàcych nie stosowaç na roÊliny uprawne w czasie
kwitnienia/Nie u˝ywaç w miejscach
gdzie pszczoły majà po˝ytek/Usuwaç lub przykrywaç ule podczas zabiegu i przez (okreÊliç czas) po zabiegu/Nie stosowaç kiedy wyst´pujà

Wykonywanie zabiegów Êrodkami ochrony roÊlin mo˝e byç prowadzone jedynie przez osoby odpowiednio przeszkolone, sprz´tem sprawnym technicznie oraz w okreÊlonych warunkach atmosferycznych

wia człowieka oraz Êrodowiska,
w szczególnoÊci dla owadów zapylajàcych. Zasady bezpiecznego stosowania danego Êrodka ochrony roÊlin, jak zostało to ju˝ wspomniane
powy˝ej, okreÊla jego etykieta, odnoszàca si´ m.in. do maksymalnej
dozwolonej dawki Êrodka oraz
upraw, w jakich mo˝e byç on stosowany. Na etapie rejestracji poszczególnych Êrodków ochrony roÊlin do-

kwitnàce chwasty/Usuwaç chwasty
przed kwitnieniem/Nie stosowaç
przed (okreÊliç czas)”. W sytuacji,
gdy preparat przeznaczony jest
do stosowania w uprawach uwa˝anych za atrakcyjne dla pszczół,
a z przeprowadzonej oceny nie wynika negatywny wpływ na owady zapylajàce, na etykiecie zamieszczana jest informacja, w formie zalecenia, by stosowanie tego Êrodka od15
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bywało si´ poza okresami aktywnoÊci pszczół, a w przypadku herbicydów stosowanych w sadach – tak˝e
poza okresem wyst´powania kwitnàcych chwastów lub po mechanicznym usuni´ciu tych chwastów
przed zabiegiem.
Jak zostało to wskazane powy˝ej,
przepisy prawa nakładajà na wszystkich profesjonalnych u˝ytkowników
Êrodków ochrony roÊlin obowiàzek
stosowania zasad integrowanej
ochrony roÊlin, których szczegółowy
katalog okreÊla rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 kwietnia 2013 r. w spra-

winno byç ograniczone do niezb´dnego minimum, w szczególnoÊci poprzez odpowiedni dobór dawki lub
ograniczenie liczby wykonywanych
zabiegów.
Wykonywanie zabiegów Êrodkami
ochrony roÊlin mo˝e byç prowadzone jedynie przez osoby odpowiednio
przeszkolone, sprz´tem sprawnym
technicznie (ustawa o Êrodkach
ochrony roÊlin wprowadza obowiàzek badania sprz´tu przeznaczonego do stosowania Êrodków ochrony
roÊlin) oraz w okreÊlonych warunkach atmosferycznych (pr´dkoÊç
wiatru nie mo˝e przekraczaç 4 m/s).

Wykonujàc zabiegi ochrony roÊlin nale˝y zwracaç uwag´ nie tylko na efektywnoÊç zabiegu, ale tak˝e na skutki, jakie
mo˝e on spowodowaç dla organizmów zapylajàcych

wie wymagaƒ integrowanej ochrony
roÊlin (Dz. U. poz. 505). Jednym
z wymagaƒ rozporzàdzenia jest
ochrona organizmów po˝ytecznych
oraz stwarzanie warunków sprzyjajàcych ich wyst´powaniu, w szczególnoÊci dotyczy to owadów zapylajàcych i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roÊlin powinny byç podejmowane w oparciu
o monitoring wyst´powania organizmów szkodliwych, z uwzgl´dnieniem progów szkodliwoÊci. Natomiast dokonujàc wyboru Êrodków
ochrony roÊlin nale˝y braç pod uwag´ ich selektywnoÊç. Ponadto, stosowanie Êrodków ochrony roÊlin po16

Szczegółowe regulacje w tym zakresie, w szczególnoÊci zakaz stosowania Êrodków ochrony roÊlin w odległoÊci mniejszej ni˝ 20 m od pasiek,
okreÊla rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania Êrodków ochrony roÊlin
(Dz. U. poz. 516).
Dodatkowo profesjonalni u˝ytkownicy Êrodków ochrony roÊlin majà obowiàzek prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów, dajàcy
mo˝liwoÊç dokonywania oceny prawidłowoÊci ich stosowania.
Szczególnà rol´ w zakresie ograniczania negatywnego wpływu Êrodków ochrony roÊlin na owady zapyla-

jàce odgrywa Paƒstwowa Inspekcja
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, która jest instytucjà, sprawujàcà poprzez
działania kontrolne nadzór, nad prawidłowoÊcià stosowania tych preparatów. Inspektorzy w trakcie prowadzonych czynnoÊci kontrolnych zwracajà szczególnà uwag´ na nieprawidłowoÊci podczas wykonywania zabiegów ochrony roÊlin, które mogà
mieç wpływ na wystàpienie zatrucia
pszczół. W wielu przypadkach
w trakcie kontroli weryfikowane sà
równie˝ warunki w jakich wykonany
był zabieg. Pobierane sà tak˝e próby
roÊlin i produktów roÊlinnych do badaƒ na pozostałoÊci Êrodków ochrony roÊlin w celu weryfikacji zebranych
w trakcie kontroli informacji. Ponadto pracownicy Inspekcji biorà czynny
udział w pracach komisji powoływanych na wniosek poszkodowanych
pszczelarzy. Szczegółowa instrukcja
post´powania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół Êrodkami
ochrony roÊlin, w tym przy pobieraniu próbek do badaƒ laboratoryjnych, znajduje si´ na stronie Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego – Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Puławach (www. piwet. pulawy. pl) w zakładce „zatrucia
pszczół”.
Niestosowanie si´ podczas wykonywania zabiegów ochrony roÊlin
do przepisów prawa i stwarzanie tym
samym zagro˝enia m.in. dla owadów zapylajàcych podlega sankcjom karnym. Wykonujàc zabiegi
ochrony roÊlin nale˝y zatem zwracaç
uwag´ nie tylko na efektywnoÊç zabiegu, ale tak˝e na skutki, jakie mo˝e on spowodowaç dla organizmów
po˝ytecznych, w tym organizmów
zapylajàcych, bez których uzyskanie
oczekiwanego planu w przypadku
szeregu gatunków roÊlin uprawnych
byłoby niemo˝liwe.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: ©Pantherstock/ Photogenica
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Nowe wyniki badaƒ
w rolnictwie ekologicznym
Rolnictwo ekologiczne stanowi od lat jeden z najszybciej rozwijajàcych si´ sektorów produkcji rolnej na Êwiecie, w tym w szczególnoÊci w Unii Europejskiej. Tak˝e w Polsce ten sposób gospodarowania spotyka si´ z coraz wi´kszym zainteresowaniem.

R

ozwój rolnictwa ekologicznego stanowi przede wszystkim odpowiedê na zmieniajàce si´ preferencje konsumentów,
którzy coraz wi´kszà wag´ przywiàzujà do metod produkcji ˝ywnoÊci – po okresie fascynacji ˝ywnoÊcià wysoce przetworzonà coraz
cz´Êciej zwracajà si´ ku produktom wytworzonym metodami naturalnymi, z poszanowaniem Êrodowiska naturalnego i dobrostanu
zwierzàt.
Rozwój rolnictwa ekologicznego
nie mógłby jednak odbywaç si´ bez
wsparcia ze strony nauki i doradztwa. Produkcja ekologiczna jest bowiem bardziej wymagajàca od
konwencjonalnej. Rolnik ekologiczBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

ny planujàc produkcj´ musi kierowaç si´ nie tylko uzyskaniem wysokiego plonu, lecz tak˝e zwracaç
uwag´ na zachowanie ró˝norodnoÊci biologicznej Êrodowiska rolniczego, popraw´ ˝yznoÊci i aktywnoÊci biologicznej gleby, zrównowa˝one korzystanie z zasobów naturalnych, czy utrzymanie wysokich
standardów w zakresie dobrostanu
zwierzàt. JednoczeÊnie przestrzegaç
musi szeregu szczegółowych wymagaƒ i ograniczeƒ, obejmujàcych
zakaz korzystania ze Êrodków produkcji pochodzàcych z syntezy chemicznej (w tym Êrodków ochrony
roÊlin, nawozów, Êrodków wykorzystywanych w przetwórstwie), a tak˝e
organizmów modyfikowanych ge-

netycznie oraz produktów wytworzonych z ich udziałem.
Powoduje to, ˝e wprawdzie rolnictwo ekologiczne cz´sto uto˝samiane jest z powrotem do naturalnych metod gospodarowania, to
jednak musi si´ ono opieraç
na wiedzy i doÊwiadczeniu. Obecnie rolnictwo ekologiczne jest innowacyjne i bardzo nowoczesne z wykorzystaniem najnowszych osiàgni´ç naukowych.
Badania w tym zakresie sà wspierane przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Jednostki naukowo-badawcze mogà uzyskaç cz´Êciowe lub całkowite pokrycie kosztów
badaƒ prowadzonych na rzecz rolnictwa ekologicznego. Tylko w roku 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił dotacji łàcznie
dla 32 tematów badawczych
na łàcznà kwot´ 5,8 mln zł. WÊród
tematów obj´tych dotacjami znalazły si´ zarówno badania dotyczàce
17
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Rolnictwo ekologiczne cz´sto uto˝samiane jest z powrotem do naturalnych metod gospodarowania, ale musi si´ ono
opieraç na wiedzy i doÊwiadczeniu

produkcji roÊlinnej, zwierz´cej,
przetwórstwa, jak i badania rynkowe, pomagajàce producentom
w podejmowaniu decyzji marketingowych i biznesowych.
Wszystkie tematy badawcze obj´te dotacjami sà nakierowane
na rozwiàzywanie problemów specyficznych dla produkcji ekologicznej. Koncentrujà si´ one na problematyce niechemicznej ochrony ro-

Êlin i nawo˝enia, opiece weterynaryjnej, czy poszukiwaniu alternatywnych rozwiàzaƒ dla niedozwolonych substancji i preparatów
w przetwórstwie.
W ramach realizowanych tematów w 2017 r. badano m.in. mo˝liwoÊç stosowania w ochronie roÊlin
po˝ytecznych organizmów oraz naturalnych substancji pochodzenia
roÊlinnego. Oceniano przydatnoÊç

dla produkcji ekologicznej poszczególnych odmian roÊlin uprawnych.
W szczególnoÊci porównywano
mo˝liwoÊç uprawy ekologicznej
ró˝nych odmian zbó˝. Badano
mo˝liwoÊç poprawy jakoÊci gleb,
z zastosowaniem preparatów opartych na mikroorganizmach. Wypracowano dobre praktyki w produkcji
zwierz´cej. Badania koncentrowały
si´ głównie na ˝ywieniu drobiu,
podnoszeniu odpornoÊci krów ekologicznych oraz utrzymywania ryb
ekologicznych. Opracowano nowe
technologie w przetwórstwie, w tym
produkcji wyrobów mi´snych o długim okresie przechowywania z wykorzystaniem dodatku serwatki.
Du˝à wag´ w prowadzonych badaniach przykładano tak˝e do problemu zabezpieczania produkcji ekologicznej przed niezamierzonà (niewynikajàcà z winy producenta)
obecnoÊcià w tych produktach substancji i preparatów niedopuszczonych do stosowania, wypracowujàc
strategie przeciwdziałania takiemu
ryzyku. Badano tak˝e efektywnoÊç
transferu wiedzy w rolnictwie ekologicznym oraz wykonano analizy
rynku.
Wyniki wszystkich badaƒ obj´tych
dotacjami dost´pne sà na stronach
internetowych wykonujàcych je jednostek naukowo-badawczych. Odpowiednie linki mo˝na równie˝
znaleêç na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(w zakładce: jakoÊç ˝ywnoÊci/rolnictwo ekologiczne/badania w rolnictwie ekologicznym). Z wynikami
wszystkich prowadzonych badaƒ
mo˝na było si´ równie˝ zapoznaç
na konferencji specjalnie poÊwi´conej tej tematyce, zorganizowanej
przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu
pod koniec lutego 2018 r.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin

Badania w rolnictwie ekologicznym w 2017 r., w tym badania dot. utrzymywania ryb ekologicznych, były wspierane
przez MRiRW

18
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Dawne odmiany tulipanów
ozdobà ogrodów

T

ulipany to jedne z najpi´kniejszych kwiatów pojawiajàcych si´ ju˝ od wczesnej wiosny. Pochodzà z Azji (m.in. Turcja,
Iran), nieliczne z Europy południowej i północnej Afryki. Zostały przywiezione do Europy zachodniej
pod koniec XVI wieku i zrobiły zawrotnà karier´, szczególnie w Holandii. Intensywna hodowla, poczàtkowo w przyklasztornych ogrodach i ogrodach botanicznych,
a tak˝e rosnàca wiedza na temat
wymagaƒ uprawowych tych roÊlin
spowodowały, ˝e do dzisiejszych
czasów Holandia słynie z tulipanowego biznesu na całym Êwiecie, zaÊ
areał uprawy cebul na plantacjach
reprodukcyjnych wynosi obecnie
około 11 tys. ha. Cebule z Holandii trafiajà niemal na cały Êwiat,
równie˝ do Polski. W Polsce pierwsza plantacja tulipanów powstała
przed II wojnà Êwiatowà w Górsku

BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

k. Torunia. W niektórych oÊrodkach
(dawny Instytut Sadownictwa
i Kwiaciarstwa – Skierniewice, Puławy), jak równie˝ w prywatnych kolekcjach, prowadzona była na niewielkà skal´ hodowla nowych odmian. Wszystkie odmiany tulipanów
podzielono na 15 grup. Uprawiane
sà na kwiat ci´ty, jako roÊliny doniczkowe oraz roÊliny do parków
i ogrodów.
Cenne, stare odmiany, jak równie˝ nowe odmiany pozyskiwane
w ka˝dym sezonie, sà gromadzone
m.in. w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa. Obecnie liczy ona prawie 450
obiektów. Zarówno kolekcja zasobów genowych w IO w Skierniewicach, jak i prowadzona w Zakładzie DoÊwiadczalnym Oceny Odmian w Lisewie, sà finansowane
w ramach zadaƒ programu wieloletniego IHAR-PIB/IO na lata 2015-2020 Tworzenie nauko-

wych podstaw post´pu biologicznego i ochrona roÊlinnych zasobów
genowych êródłem innowacji
i wsparcia zrównowa˝onego rolnictwa oraz bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego kraju. SpoÊród wielu
zgromadzonych obiektów w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa dominujà
odmiany z grupy Triumph (grupa 3 – prawie 16% zasobów) oraz
bardzo licznie reprezentowane sà
odmiany zaliczane do odmian botanicznych i dzikich gatunków (grupy od 11 do 15 – łàcznie 50%
obiektów). Stare, interesujàce odmiany z grupy Triumph, wysokie
i o bardzo du˝ych kwiatach, stanowià ciekawà inspiracj´ dla właÊcicieli ogrodów. Kwitnà od poczàtku
maja i osiàgajà wysokoÊç 4550 cm. Do starych odmian nale˝y
ciemnobordowa odmiana z ˝ółtym
kontrastowym brzegiem Abu Hassan, czerwona z białym brzegiem
19
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Kolekcja tulipanów Instytutu Ogrodnictwa liczy obecnie prawie 450 obiektów. Odmiany na zdj´ciu (od lewej): Kees Nellis, Texas Gold, Ad Rem

Kees Nellis, czerwona Abra. Ciàgle
uprawiana jest te˝ czerwona z białym obrze˝eniem Leen van der
Mark, fioletowa (prawie czarna)
Negrita, zaÊ z odmian polskich ˝ółta Prof. Wójcicki. W kolekcji jest
równie˝ wiele interesujàcych odmian z grupy lilikształtnych. Bardzo
licznie reprezentowane sà równie˝
mieszaƒce Darwina. W kolekcji
do najstarszych reprezentantów tej
grupy nale˝à czerwone: Apeldoorn,
Oxford i Parade oraz ich ˝ółte sporty: Golden Apeldoorn, Golden
Oxford i Golden Parade. Inne odmiany z tej grupy to ró˝owomorelowy Gudoshnik, czerwony Red Matador i Ad Rem. Do grupy pełnych,
póênych i popularnych starych odmian nale˝à: czerwona Double Beauty of Apeldoorn, biała Mount Ta-

coma, czy ró˝owa Daladier. Dekoracyjne postrz´pione płatki majà
odmiany z grupy 7: ˝ółte Fringed
Apeldoorn i Hamilton, fioletowo
czerwona Arma. Bardzo dekoracyjne i ciàgle popularne sà tulipany
papuzie, a wÊród nich jedna z najstarszych to czerwona z białymi paskami Estella Rijnveld, bardzo stara
˝ółta Texas Gold, ciemnopurpurowa Black Parrot, czy pomaraƒczowa Orange Favouritte. Tulipany
papuzie cechujà si´ słabym przyrostem cebul. SpoÊród odmian botanicznych w kolekcji sà odmiany
o dekoracyjnych liÊciach i cz´sto
du˝ych kwiatach z grupy Fostera:
biała Purrisima, czerwona Red Emperor, jasno˝ółte Yellow Purrisima
i Candela, czerwona Easter Moon.
Stosunkowo póêno kwitnà niskie

odmiany z grupy Greiga: reprezentanci to jasno˝ółta z zewn´trznymi
płatkami w kolorze malinowym
Oriental Splendour, czerwona Plaisir. Najbardziej znana czerwona odmiana z tej grupy to Red Ridding Hood, zwana w Polsce Czerwonym Kapturkiem.
Artykuł powstał w ramach realizacji zadania 1.3 programu wieloletniego MRiRW 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw post´pu
biologicznego i ochrona roÊlinnych
zasobów genowych êródłem innowacji i wsparcia zrównowa˝onego
rolnictwa oraz bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego kraju”.
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: Instytut Ogrodnictwa

Gudoshnik, Purrissima i Abu Hassan
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Soja pod lupà badaczy

W

2017 roku, w Centralnym OÊrodku Badania
Odmian RoÊlin Uprawnych (COBORU) znaczàco zwi´kszono zakres badaƒ odmianowych
soi (o ponad 50%). DoÊwiadczenia
z odmianami soi zało˝ono we
wszystkich rejonach kraju (łàcznie 36 doÊwiadczeƒ). W zwiàzku
z tym, ˝e odmiany soi ró˝nià si´
pod wzgl´dem wielu cech (potencjału plonowania, jakoÊci nasion,
wysokoÊci roÊlin i wysokoÊci osadzenia najni˝szych stràków, odpornoÊci na wyleganie i in.), ocenie
poddano 11 odmian z Krajowego
rejestru oraz 17 odmian soi
z paƒstw członkowskich UE. DoÊwiadczenia majà szczególne znaczenie w przypadku odmian zagranicznych, niesprawdzanych wczeÊniej pod wzgl´dem przydatnoÊci
do uprawy w warunkach Êrodowiskowych Polski. Odmiany soi zostały podzielone na cztery grupy wczesnoÊci (bardzo wczesne i wczesne,
Êrednio wczesne i Êrednio póêne,
póêne i bardzo póêne) w zale˝noÊci
od długoÊci okresu wegetacji, którà
stwierdzono w doÊwiadczeniach.

5 Pierwsze wyniki
W 2017 roku, uwidoczniło si´
znaczne zró˝nicowanie wysokoÊci
i stabilnoÊci plonowania poszczególnych gatunków roÊlin białkowych i soi. Najlepiej plonowały
groch siewny i bobik (Êrednio prawie 50 dt z ha). Natomiast w przypadku łubinu ˝ółtego (gatunku
o najwi´kszej zawartoÊci białka
w nasionach – ponad 40%) Êredni
plon był wyraênie najni˝szy i wyniósł
zaledwie 16 dt z ha. Korzystnie nale˝y oceniç plonowanie soi. Âredni
plon nasion tego gatunku w kraju
wynosił ponad 33 dt z ha. OdnotoBIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

wano doÊç dobry Êredni plon łubinu wàskolistnego (prawie 30 dt
z ha). Zgodnie z przewidywaniem,
plonowanie wszystkich gatunków
było zró˝nicowane w poszczególnych rejonach kraju.
Najwi´kszym potencjałem plonowania wyró˝niły si´ bobik i groch
siewny, których plony nasion w najbardziej sprzyjajàcych warunkach
si´gały 70-80 dt/ha. Maksymalne
plony łubinu wàskolistnego i soi

5 Wyniki doÊwiadczeƒ z odmianami soi
Wst´pne wyniki doÊwiadczeƒ z odmianami soi sà obiecujàce. Odnotowano zadowalajàce wyniki plonowania odmian w wi´kszoÊci rejonów Polski, za wyjàtkiem województw północnych (pomorskie,
warmiƒsko-mazurskie i zachodniopomorskie). W tych rejonach kraju
uprawa soi jest ryzykowna, dotyczy
to zwłaszcza odmian póêniejszych.
W niektórych z wymienionych woje-

W 2017 r. zało˝ono łàcznie we wszystkich rejonach kraju 36 doÊwiadczeƒ z odmianami soi

w roku 2017 zbli˝ały si´ do 50
dt/ha, natomiast łubinu ˝ółtego były mniejsze ni˝ 30 dt/ha i a˝ w 30%
doÊwiadczeniach kształtowały si´
poni˝ej 10 dt/ha. Ró˝nica mi´dzy
maksymalnym i minimalnym plonem nasion w doÊwiadczeniach była znaczna i w poszczególnych gatunkach wynosiła odpowiednio:
groch siewny – 52 dt/ha; bobik – 51 dt/ha; soja – 38 dt/ha; łubin wàskolistny – 32 dt/ha; w łubinie ˝ółtym – 24 dt/ha.

wództw, w 2017 roku, póêne i bardzo póêne odmiany soi nie osiàgn´ły wymaganej do zbioru dojrzałoÊci ˝niwnej i nie zostały zebrane.
Z kolei w wi´kszoÊci lokalizacji
w południowej i Êrodkowej cz´Êci
kraju, Êrednie plony soi wahały si´
od 36 do 50 dt/ha. Stwierdzono,
˝e rejonami bezpiecznymi do uprawy odmian soi, wszystkich czterech
grup wczesnoÊci sà południowe
województwa kraju i cz´Êciowo
centralnej Polski.
21
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W przypadku soi do uprawy
w poszczególnych rejonach szczególnie zalecane sà nast´pujàce odmiany:
1 rejon południowy (woj.: dolnoÊlàskie, opolskie, Êlàskie, małopolskie, Êwi´tokrzyskie, podkarpackie):
Abelina, Mavka, Aligator, GL Melanie, Petrina;

1 rejon Êrodkowy (woj.: lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko -pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie): Abelina, Mavka, Aligator, GL
Melanie;
1 rejon północny (woj.: zachodniopomorskie, pomorskie, warmiƒsko-mazurskie, podlaskie): Erica,
Paradis, Abelina, Mavka.

DoÊwiadczenia odmianowe b´dà
kontynuowane w 2018 roku.

Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych w Słupi Wielkiej
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: COBORU

Dzieƒ Sołtysa

11

marca br. w Przysusze
w hali sportowej Zespołu
Szkół Nr 2 im. Ludwika
Skowyry odbyło si´ spotkanie
z okazji Dnia Sołtysa organizowane
we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Samorzàdu Powiatu Przysuskiego.
W uroczystoÊci tej uczestniczyło
ok. 1500 osób. GoÊciem specjalnym był prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Spotkanie rozpocz´ła Msza Âwi´ta pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika. W obchodach tego
Êwi´ta wzi´li udział przedstawiciele
Rzàdu oraz Parlamentu RP, aby
wspólnie wyraziç słowa uznania dla
pracy sołtysów. Podczas spotkania
premier Mateusz Morawiecki podkreÊlił, ˝e polska wieÊ to szansa
na rozwój całego kraju, a rzàd traktuje Polsk´ jako dobro wspólne,
które ma słu˝yç wszystkim Polakom,
natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, przedstawił zało˝enia opracowywanego
w resorcie Paktu dla obszarów wiejskich. Pakt b´dzie słu˝ył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gał´zi polskiej gospodarki, a tak˝e poprawie
˝ycia na obszarach wiejskich. Dokument ten ma byç elementem realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pakt oparty jest
22

GoÊçmi uroczystego spotkania w Przysusze, zorganizowanego z okazji Dnia Sołtysa, byli m.in. prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel

na czterech filarach. Pierwszym
z nich jest opłacalnoÊç produkcji
rolnej. W drugim filarze znajdujà si´
wszystkie działania zwiàzane z jakoÊcià ˝ycia na obszarach wiejskich.
Trzecim jest rozwój pozarolniczych
miejsc pracy na obszarach wiejskich
i budowa aktywnego społeczeƒstwa. Czwartym jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarzàdzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa.

W trakcie obchodów Dnia Sołtysa w Przysusze premier Mateusz
Morawiecki wraz z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem wr´czyli kilkudziesi´ciu sołtysom odznaki resortowe „Zasłu˝ony dla
rolnictwa”.

Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: KPRM

BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Współpraca mi´dzynarodowa

Dyskusja o przyszłoÊci
unijnego rolnictwa
W listopadzie 2017 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat o przyszłoÊci wspólnej polityki rolnej po 2020 r. PrzyszłoÊç
˝ywnoÊci i rolnictwa UE. Komunikat ten rozpoczàł formalnà dyskusj´ na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej nie tylko
na forum instytucji Unii Europejskiej, ale tak˝e w trakcie spotkaƒ
wielostronnych.

P

ropozycje Komisji Europejskiej były dyskutowane
podczas spotkania poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie (25 stycznia 2018 r.),
w którym uczestniczył minister
Krzysztof Jurgiel.
W swoim wystàpieniu minister
Jurgiel podkreÊlił, ˝e aby utrzymaç
pełnà wspólnotowoÊç unijnego bud˝etu i uniknàç podziału Unii Europejskiej na kraje bogatsze i biedniejsze nale˝y dà˝yç do solidarnego
finansowania luki, która powstanie
po wyjÊciu Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. JesteÊmy przeciw-
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ni działaniom, które mogà doprowadziç do renacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Polska negatywnie te˝ ocenia pomysł współfinansowania płatnoÊci bezpoÊrednich – byłoby to zagro˝enie dla
funkcjonowania wspólnotowego
rynku, zasad równej konkurencji
i wspólnotowoÊci tej polityki. Minister wskazał tak˝e na koniecznoÊç
zmian w programie Horyzont
2020, tak aby wszystkie paƒstwa
członkowskie miały równy dost´p
do finansowania.
Ponadto polski Minister podkreÊlił, ˝e w komunikacie KE brakuje

kwestii finansowych, decydujàcych
dla skutecznoÊci WPR, wyraênego
odniesienia do rosnàcych potrzeb
bud˝etowych tej polityki, a tak˝e
do kwestii wyrównania płatnoÊci
bezpoÊrednich, które nadal sà
oparte o historyczne poziomy produkcji, chocia˝ dziÊ wszyscy rolnicy
w Unii Europejskiej muszà wypełniaç wszystkie wymogi.
Podczas spotkania Ministrów Rolnictwa podpisana została Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa
Polski, Czech, W´gier, Słowacji
i Chorwacji nt. przyszłoÊci ˝ywnoÊci
i rolnictwa.
Podczas debaty nad komunikatem KE dotyczàcym WPR po
2020 r. „PrzyszłoÊç ˝ywnoÊci i rolnictwa UE” w ramach posiedzenia
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 29 stycznia 2018 r. Polska
podkreÊliła, ˝e Wspólna Polityka
Rolna powinna realizowaç cele
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traktatowe w zakresie bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, stabilizacji
dochodów rolników czy sprawnie
działajàcego wspólnego rynku. Polska wskazała tak˝e na koniecznoÊç
wyrównania poziomu płatnoÊci
bezpoÊrednich.
Zaproponowane przez Komisj´
nowe podejÊcie do wdra˝ania
WPR, czyli przygotowanie Krajowego Planu Strategicznego umo˝liwi
paƒstwom członkowskim lepsze
włàczenie instrumentów WPR
do krajowej polityki rozwoju. Trzeba jednak ustaliç przejrzyste zasady
ich oceny i akceptacji przez Komisj´, aby zapewniç jednakowe podejÊcie i utrzymanie równych warunków konkurencji. W zakresie instrumentów interwencji na rynkach
rolnych Polska oczekuje, ˝e pozostanà one na poziomie wspólnotowym. Nawet ich cz´Êciowa renacjonalizacja mo˝e prowadziç do zachwiania równowagi unijnego rynku rolnego.
Styczniowa Rada była tak˝e okazjà do debaty na temat sytuacji
na poszczególnych rynkach. Polska
zgłosiła pod obrady dwa wnioski
dotyczàce:
1 sy tu acji na ryn ku wie przo wi ny – Polska, z uwagi na obserwowany spadek cen zakupu Êwiƒ,
wnioskowała o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, przyznanie producentom Êwiƒ pomocy finansowej
w zwiàzku ze spadkiem opłacalnoÊci produkcji, aktywne zdobywanie
nowych rynków zbytu dla unijnej
wieprzowiny oraz przywrócenie refundacji wywozowych;
1 sytuacji na rynku cukru i wyst´pujàcej tendencji spadkowej cen.
Sytuacja ta jest konsekwencjà zniesienia kwot produkcyjnych, dlatego
Polska wnioskowała o nieprzyznawanie kolejnych preferencji w przywozie cukru do Unii w ramach toczàcych si´ obecnie negocjacji
handlowych.
24

Wiele delegacji, w tym Słowacja,
W´gry, Litwa, Grecja, Austria, Rumunia, Łotwa poparło prezentowane przez Polsk´ stanowisko w sprawie cukru, czyli rozwa˝enie mo˝liwoÊci wsparcia i nieudzielanie kolejnych preferencji w imporcie cukru do UE.
Dyskusja nad komunikatem KE
dotyczàcym WPR po 2020 r. kontynuowana była podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 19 lutego 2018 r.

Polska zaznaczyła, ˝e wa˝nà rol´
pełni drugi filar WPR. Oczekujemy,
˝e równie˝ po 2020 r. wsparcie
w ramach tego filaru słu˝yç b´dzie
wyrównywaniu poziomów rozwoju
wsi i rolnictwa mi´dzy paƒstwami
członkowskimi, w szczególnoÊci
mi´dzy Wschodem a Zachodem
UE. Dlatego te˝ Polska uwa˝a, ˝e
w przyszłym bud˝ecie WPR powinny
byç zapewnione odpowiednie Êrodki na ten cel, a ich podział powinien byç oparty o dotychczasowe

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas wystàpienia na styczniowym spotkaniu poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej
w Budapeszcie

Na tym posiedzeniu Polska podkreÊliła znaczenie pełnego wyrównania dopłat w UE (tzw. konwergencja zewn´trzna) oraz przedstawiła
argumenty dotyczàce potrzeby utrzymania płatnoÊci zwiàzanych z produkcjà w sektorach o szczególnym
znaczeniu społecznym, gospodarczym czy Êrodowiskowym, by zachowaç ró˝norodnoÊç unijnego rolnictwa. Ta forma płatnoÊci powinna wspieraç przede wszystkim sektory wymagajàce du˝ego zaanga˝owania siły roboczej, korzystne dla
Êrodowiska (np. uprawy wysokobiałkowe itp.) i poddane najwi´kszej
presji konkurencyjnej wynikajàcej
z umów liberalizujàcych handel UE.

kryteria spójnoÊciowe, odzwierciedlajàce luk´ rozwojowà poszczególnych krajów i regionów.
W ramach debaty dotyczàcej
WPR po 2020 r., został tak˝e omówiony wniosek Polski dotyczàcy
wkładu polityki spójnoÊci i innych
polityk UE w rozwój obszarów wiejskich, jako uzupełnienie wsparcia
w ramach WPR.
Polska w swoim wniosku podkreÊliła, ˝e problemy wyst´pujàce
na obszarach wiejskich oraz bariery rozwojowe nale˝y likwidowaç
w sposób solidarny, równie˝ w wymiarze finansowym, przede wszystkim w zakresie rozwoju przedsi´biorczoÊci, tworzenia nowych
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miejsc pracy, poprawiania standardów ˝ycia na obszarach wiejskich.
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju
wsi Phil Hogan bardzo pozytywnie
odniósł si´ do tego wniosku. Równie˝ kilku ministrów poparło prezentowane przez Polsk´ podejÊcie
do wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich z polityki spójnoÊci.
W trakcie lutowego posiedzenia
Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
ministrowie wymienili te˝ poglàdy
na temat przeglàdu europejskiej

białkowym”. Komisja Europejska
zamierza opublikowaç plan białkowy do koƒca 2018 r. W ramach
prac przygotowawczych zostanà
zorganizowane 4 warsztaty tematyczne na nast´pujàce tematy: badania i innowacje, agronomia, łaƒcuch dostaw, potencjał rynkowy.
13 marca 2018 r. w Rydze odbyło si´ spotkanie Ministrów Rolnictwa
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie dotyczyło wymiany poglàdów
i zbli˝ania stanowisk paƒstw bałtyc-

Ministrowie rolnictwa Polski, Litwy, Łotwy i Estonii na zakoƒczenie marcowego spotkania w Rydze przyj´li wspólnà
deklaracj´ w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o przyszłoÊci unijnego rolnictwa

strategii dotyczàcej biogospodarki
oraz roli rolnictwa w tej dziedzinie.
Komisja zapowiedziała przygotowanie strategii w drugiej połowie 2018 r.
Po raz kolejny Polska przypomniała o inicjatywie BIOEAST, która jest szansà dla krajów Europy
Ârodkowo -Wschodniej. Stwarza
mo˝liwoÊci, aby kraje te mogły lepiej wykorzystaç swój potencjał
w zakresie biogospodarki, m.in.
poprzez wi´ksze wykorzystanie
Êrodków Horyzont 2020 na badania naukowe w tej dziedzinie.
W ramach ww. posiedzenia Komisarz Hogan przedstawił harmonogram prac nad „Unijnym planem
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

kich i Polski przed debatà na forum
UE oraz przed przedstawieniem
przez Komisj´ Europejskà propozycji dotyczàcej kolejnych wieloletnich
ram finansowych.
W trakcie spotkania minister
Krzysztof Jurgiel podkreÊlił, ˝e dla
Polski szczególnie wa˝na jest kwestia równych warunków konkurencji, czyli wyrównania dopłat bezpoÊrednich dla polskich rolników.
Podczas dyskusji ministrowie zaprezentowali bardzo zbli˝one stanowiska w zakresie finansowania przyszłej wspólnej polityki rolnej. Wyrazili poglàd, ˝e nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniaç odpowiednie zasoby fi-

nansowe na realizacj´ celów traktatowych i nowych wyzwaƒ WPR.
Ministrowie poparli utrzymanie dobrowolnego wsparcia zwiàzanego
z produkcjà. Ten instrument zapewnia istotny wkład w utrzymywanie
działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich oraz zwi´ksza zatrudnienie na tych obszarach.
Łotewski minister Ja~nis Du~klavs
zauwa˝ył, ˝e jest to historyczna
chwila, gdy cztery paƒstwa zgodziły
si´ wyraziç wspólne stanowisko
w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na temat potrzeby wyrównywania płatnoÊci bezpoÊrednich
mi´dzy paƒstwami członkowskimi.
Na zakoƒczenie spotkania Ministrowie Rolnictwa Polski, Litwy, Łotwy
i Estonii przyj´li wspólnà deklaracj´
w sprawie komunikatu KE o przyszłoÊci ˝ywnoÊci i rolnictwa. Wezwali
Komisj´ Europejskà do przestrzegania równoÊci i sprawiedliwoÊci
w odniesieniu do wszystkich paƒstw
członkowskich, wzywajàc do całkowitego wyrównania płatnoÊci bezpoÊrednich. W deklaracji podkreÊlono, ˝e wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich umo˝liwia paƒstwom członkowskim popraw´ konkurencyjnoÊci i ułatwia
skuteczny i zrównowa˝ony rozwój
gospodarki i obszarów wiejskich.
Dlatego wa˝ne jest rozwiàzywanie
problemów, takich jak zmniejszanie
si´ liczby ludnoÊci, bezrobocie
i ubóstwo, a tak˝e zach´canie
do integracji społecznej na obszarach wiejskich. Warunki i kryteria finansowania przez UE rozwoju obszarów wiejskich muszà zapewniaç
wsparcie obszarów wiejskich, które
pozostajà poni˝ej Êredniego poziomu w UE.

Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW,
archiwum Ministerstwa Rolnictwa Łotwy
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Polska smakuje
w Emiratach i Indiach
Promocja polskiej ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci oraz przeprowadzanie rozmów na temat mo˝liwoÊci rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spo˝ywczych na rynek emiracki i indyjski, to cele
wizyt przedstawicieli Kierownictwa MRiRW w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Republice Indii.
17-20 lutego 2018 r. sekretarz
stanu Zbigniew Babalski przebywał
z wizytà w Dubaju. 18 lutego Minister uczestniczył w uroczystoÊci
otwarcia Polskiego Stoiska Narodowego przygotowanego przez
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa podczas tegorocznej edycji targów Gulfood.
Wiceminister Babalski przeprowadził rozmowy z wiceministrem
gospodarki Abdullahem Al Salehem oraz ministrem stanu ds. bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci Mariam Al
Mehairi nt. mo˝liwoÊci intensyfikacji polsko-emirackiej współpracy
w dziedzinie rolnictwa, ze szczegól-

nym uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci
poszerzenia dost´pu polskich produktów rolno-spo˝ywczych na rynek emiracki i rozwoju współpracy
handlowej. Strona emiracka wyraziła gotowoÊç zapoznania si´ z zakresem działalnoÊci oÊrodków badawczych w Polsce w celu identyfikacji obszarów potencjalnie istotnych dla realizacji strategii zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego Paƒstwa ZEA. Partnerzy emiraccy sà tak˝e zainteresowani poszerzeniem współpracy o dostawy
produktów paszowych na potrzeby
własnej działalnoÊci rolnej. Strona polska i emiracka wyraziły zain-

teresowanie wspólnymi przedsi´wzi´ciami zmierzajàcymi do intensyfikacji współpracy gospodarczej
w dziedzinie rolnictwa – rozmawiano m.in. o wspólnych misjach gospodarczych przedsi´biorców obu
krajów planowanych na maj 2018.
Minister Babalski spotkał si´ równie˝ z członkami zarzàdu Lulu Group, drugiego najwi´kszego operatora hipermarketów w ZEA, a tak˝e
z przedstawicielami Êrodowiska biznesu i mediami.
W targach Gulfood uczestniczyło 60 polskich wystawców. Obok
stoiska KOWR obecna była tak˝e
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba
Gospodarcza realizujàca kampani´ Europejski drób – w jakoÊci siła.
Polska odnotowuje stały wzrost
wymiany handlowej artykułami rolno-spo˝ywczymi ze Zjednoczonymi
Emiratami Arabskimi. W 2017 r.
wartoÊç eksportu na ten rynek wy-

Promocja polskiej ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci była głównym celem lutowej wizyty wiceministra Zbigniewa Babalskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
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niosła blisko 85 milionów euro,
a obroty przekroczyły 88 milionów
euro. Głównymi produktami eksportowymi pozostajà przetwory
spo˝ywcze, słodycze i papierosy.
12-14 marca 2018 r. sekretarz
stanu Jacek Bogucki zło˝ył wizyt´
w Indiach. Wizyta miała na celu
udział w I posiedzeniu Polsko-Indyjskiej grupy roboczej ds. współpracy
w rolnictwie, udział w targach
Aahar oraz dyskusj´ z partnerami
indyjskimi nt. mo˝liwoÊci intensyfikacji polsko-indyjskiej współpracy
w dziedzinie rolnictwa, ze szczególnym uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci
poszerzenia dost´pu polskich produktów rolno-spo˝ywczych do rynku indyjskiego i rozwoju współpracy handlowej.
Podczas spotkaƒ z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa
Rolnictwa i Dobrostanu Rolników,
Ministerstwa Przetwórstwa Spo˝ywczego i Agencji ds. Standardów
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci strona polska miała mo˝liwoÊç omówienia bie˝àcego stanu uzgodnieƒ
w zakresie dost´pu polskich produktów rolno-spo˝ywczych do rynku indyjskiego. Podczas rozmów
dyskutowano równie˝ nt. mo˝liwoÊci rozwoju współpracy naukowej
i handlowej.
Podczas wizyty miały równie˝
miejsce spotkania z przedstawicielami Êrodowisk biznesowych, zarówno w ramach zorganizowanego
przez MRiRW stoiska promujàcego
polskà ˝ywnoÊç, jak i poprzez udział
w wydarzeniach organizowanych
przez Federacj´ Indyjskich Importerów ˚ywnoÊci. Były one okazjà
do podkreÊlenia walorów polskiej
˝ywnoÊci oraz do poinformowania
o mo˝liwoÊciach eksportu kolejnych
produktów na rynek indyjski, tj. mi´sa drobiowego i wieprzowego.
Według wst´pnych danych
w 2017 r. eksport z Polski do Indii
osiàgnàł wartoÊç 10,3 mln euro
i wzrósł blisko 2-krotnie w stosunku
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018
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Wiceminister Jacek Bogucki podczas uroczystego otwarcia targów Aahar w Indiach

Głównym tematem rozmów wiceministra Jacka Boguckiego z Harsimrat Kaur Badal, minister przetwórstwa spo˝ywczego Indii, był bie˝àcy stan uzgodnieƒ w zakresie dost´pu polskich produktów rolno-spo˝ywczych do rynku indyjskiego

do 2016 r. Głównym towarem eksportowanym w tym okresie były
jabłka.
Na podstawie dotychczasowej
współpracy, wyników w handlu,
a tak˝e zainteresowania przedsi´biorców, oba rynki oceniane sà
w Polsce jako perspektywiczne dla
przedsi´biorców sektora rolno-spo˝ywczego. ZEA i Republika Indii po-

zostajà jednym z docelowych pozaeuropejskich rynków zagranicznych, na których skoncentrowane
sà działania promocyjne polskiego
resortu rolnictwa.

Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Ruszył nabór e-wniosków
15 marca ARiMR rozpocz´ła przyjmowania wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich oraz płatnoÊci obszarowych finansowanych z bud˝etu PROW za 2018 r. Od tego roku wnioski składa si´ wyłàcznie w formie elektronicznej za poÊrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Nale˝y to zrobiç do 15 maja 2018 r.

R

olnicy, którzy zło˝à wnioski
po tym terminie, ale nie
póêniej ni˝ do 11 czerwca
br., b´dà mieli obni˝one nale˝ne
im płatnoÊci o 1 proc. za ka˝dy roboczy dzieƒ opóênienia. Zmiany
do ju˝ zło˝onego wniosku mo˝na składaç bez ˝adnych sankcji finansowych do 1 czerwca. Rolnicy
prowadzàcy małe gospodarstwa
mogli do 14 marca zło˝yç oÊwiadczenia o braku zmian we wniosku
o przyznanie płatnoÊci za 2018 r.
w porównaniu z tym zło˝onym
w ubiegłym roku. Zło˝enie takiego
oÊwiadczenia było równoznaczne
ze zło˝eniem wniosku o przyznanie
tegorocznych dopłat bezpoÊrednich. Skorzystało z tego 430 tys.
rolników. Kto nie zdà˝ył zło˝yç
oÊwiadczenia do 14 marca, a chce
otrzymaç nale˝ne mu dopłaty, musi
wypełniç wniosek za poÊrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
5 Logowanie do aplikacji eWniosekPlus
Rolnicy, którzy posiadajà ju˝ konto
w aplikacji e-Wniosek, mogà z niego korzystaç przy logowaniu si´
do aplikacji eWniosekPlus. W przypadku, gdy rolnik nie posiada takiego konta mo˝e uzyskaç kod dost´pu
do aplikacji po podaniu trzech danych weryfikacyjnych:
1 swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP);
1 8 ostatnich cyfr numeru rachunku
bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów);
28

1 kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym rok zło˝enia wniosku – tj.
w roku 2017 (w przypadku braku
płatnoÊci w roku 2017 nale˝y wprowadziç wartoÊç 0).
Zalecane jest równie˝ podanie
swojego adresu e-mail. Nie jest to
obowiàzkowe, ale ułatwi ARiMR komunikacj´ z rolnikiem, poniewa˝

czyna si´ od wyrysowania upraw
na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych
na podstawie wniosku o przyznanie
płatnoÊci na rok 2017 lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik
zaznacza płatnoÊç, o którà ubiega
si´ do danej uprawy. Mo˝e dodaç
niezb´dne załàczniki, a pozostałe
dane we wniosku wypełniane sà automatycznie przez aplikacj´.
Aplikacja eWniosekPlus udost´pnia rolnikom dane wygenerowane
na podstawie danych z roku 2017.
Personalizacji podlegajà wnioskowania o płatnoÊci (poza płatnoÊcià
do bydła), dane dotyczàce: działek

15 marca ARiMR rozpocz´ła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich oraz płatnoÊci obszarowych za 2018 r.

na ten adres b´dà przesyłane powiadomienia.
Po poprawnej weryfikacji, system
automatycznie zało˝y konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia
mo˝liwoÊci ponownego logowania
do systemu.
5 Jak działa aplikacja eWniosekPlus?
Aplikacja eWniosekPlus prowadzi
rolnika przez cały proces składania
wniosku. Jego wypełnianie rozpo-

referencyjnych, działek rolnych oraz
powierzchni niezgłoszonych do płatnoÊci, zatwierdzone/wyrysowane
w roku 2017. Na podstawie wyrysowanych przez rolnika w kampanii 2017 geometrii działek rolnych
w eWniosekPlus zostanà utworzone
geometrie upraw, które dodatkowo
b´dà ograniczone automatycznie
do granic maksymalnego kwalifikowanego obszaru – MKO. Prezentowana jest tak˝e informacja, czy dany
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przejÊcia do trybu pełnego. W zakładce „Podsumowanie” prezentowany jest przeglàd danych we wniosku bez mo˝liwoÊci ich edycji.
W przypadku koniecznoÊci edycji
danych powierzchniowych poprzez
np. dodanie lub usuni´cie płatnoÊci
lub działki referencyjnej, zmian´ po-

cj´ danych we wniosku o przyznanie
płatnoÊci na rok 2018 r. W trybie tym
dost´pne sà trzy zakładki „Wniosek”,
„Mapa” i „Podsumowanie”. W zakładce „Wniosek” m. in.: dokonuje
si´ wyboru wnioskowanych płatnoÊci, dodaje si´ wymagane załàczniki
(np. umowa do płatnoÊci do po-

Przykład: je˝eli rolnik wyrysuje przylegajàce do siebie powierzchnie
uprawy: buraka cukrowego (0,50 ha), do której ubiega si´ tak˝e
o przyznanie płatnoÊci do powierzchni uprawy buraków cukrowych
(0,50 ha) i ˝yta ozimego (0,50 ha), jabłoni (0,50 ha), aplikacja automatycznie utworzy działk´ rolnà: A – JPO 1,50 ha oraz zapisze nast´pujàce działki podrz´dne A1 – P burak cukrowy 0,50 ha i A2 – ˝yto
ozime 0,50 ha. Cz´Êç alfanumeryczna wniosku w zakresie: działek referencyjnych, powierzchni na działce referencyjnej (powierzchnia kwalifikujàcego si´ hektara, powierzchnia gruntów ornych, powierzchnie
niezgłoszone do płatnoÊci), działek rolnych deklarowanych do płatnoÊci, wypełniana jest na podstawie wyrysowanych upraw, tak˝e trwałych
np. sadowniczych, trwałych u˝ytków zielonych.
Dla rolników uczestniczàcych w systemie dla małych gospodarstw
w słowniku roÊlin uprawnych wykorzystywanym do definiowania upraw
dost´pna jest „uprawa JPO”, w zwiàzku z powy˝szym nie jest konieczne rysownie oddzielnie granic dla ka˝dej uprawy.

wierzchni zgłaszanej do płatnoÊci,
nastàpi przejÊcie do trybu pełnego,
w którym dane wprowadza si´ w zakładkach „Wniosek” i „Mapa”.
W celu przesłania wniosku

wierzchni uprawy pomidorów), deklaruje si´ zwierz´ta do płatnoÊci
do krów lub płatnoÊci do bydła z wykorzystaniem danych zawartych
w bazie identyfikacji i rejestracji zwie-

Przykład: je˝eli na działce referencyjnej poło˝one sà przylegajàce
do siebie powierzchnie uprawy: jabłoni (0,50 ha), ˝yta ozimego (0,50
ha) oraz cebuli (0,05 ha) wówczas mo˝liwe jest narysowanie łàcznej
granicy tych trzech upraw (1,05 ha) i wybór w ramach definiowania
uprawy „uprawy JPO” bez koniecznoÊci rysowania ka˝dej z tych upraw
oddzielnie.

do ARiMR konieczne jest potwierdzenie poprawnoÊci prezentowanych danych we wniosku. Pod sekcjà
„Załàczniki” znajduje si´ checkbox
„Potwierdzam poprawnoÊç danych”,
który nale˝y zaznaczyç, aby uaktywniç opcj´ „WyÊlij wniosek”.
1 Tryb pełny – umo˝liwia pełnà edy-

rzàt. W zakładce „Mapa” mo˝na:
dodawaç i usuwaç działki referencyjne, okreÊlaç poszczególne uprawy,
deklarowaç obszary proekologiczne – EFA (tylko na działkach referencyjnych wchodzàcych w skład gospodarstwa). Podczas rysowania upraw
system podpowiada mo˝liwe wnio29
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rolnik uczestniczy w systemie dla
małych gospodarstw.
W aplikacji eWniosekPlus mo˝liwe
jest wypełnienie wniosku w trybie
uproszczonym oraz trybie pełnym.
1 Tryb uproszczony – umo˝liwia
przeglàd danych we wniosku o przyznanie płatnoÊci i zło˝enie go bez
koniecznoÊci edycji danych. Dost´pny jest on dla:
· rolników uczestniczàcych w systemie dla małych gospodarstw;
· rolników, dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazà
referencyjnà ARiMR na działkach referencyjnych zadeklarowanych w roku 2017 wynosiła poni˝ej 10 ha.
Warunkiem jest, ˝e wskazani powy˝ej rolnicy nie ubiegajà si´ o płatnoÊci rolnoÊrodowiskowe, płatnoÊci
rolno -Êrodowiskowo -klimatyczne,
płatnoÊci ekologiczne lub płatnoÊci
zalesieniowe.
W przypadku, gdy spełnione zostanà powy˝sze warunki, aplikacja
eWniosekPlus automatycznie wyÊwietli wniosek o przyznanie płatnoÊci 2018 w trybie uproszczonym.
W trybie tym dost´pna jest zakładka
„Podsumowanie”, która umo˝liwia
przeglàd danych dotyczàcych: wnioskujàcego, wnioskowanych płatnoÊci, działek referencyjnych, działek
rolnych oraz gruntów niezgłoszonych wygenerowanych na podstawie
danych z kampanii 2017. Dla działek rolnych i gruntów niezgłoszonych, poza danymi alfanumerycznymi, prezentowana jest równie˝ mapa z wyrysowanà ich powierzchnià.
Po zatwierdzeniu zgodnoÊci danych
w zakresie rodzaju wnioskowanych
płatnoÊci, jak równie˝ powierzchni
i poło˝enia konkretnych grup upraw
oraz akceptacji oÊwiadczeƒ rolnik
ma mo˝liwoÊç zło˝enia wniosku
(przesłanie do ARiMR za poÊrednictwem internetu).
W ramach trybu uproszczonego
dopuszczalna jest jedynie modyfikacja w zakresie wnioskowania o płatnoÊci do zwierzàt bez koniecznoÊci
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Od tego roku wnioski o przyznanie płatnoÊci składa si´ wyłàcznie w formie elektronicznej za poÊrednictwem aplikacji
eWniosekPlus

skowania, np. w przypadku wyrysowania powierzchni uprawy buraka
cukrowego aplikacja „zapyta”, czy
rolnik ubiega si´ równie˝ o płatnoÊç
do powierzchni uprawy buraków cukrowych wraz z informacjà o koniecznoÊci dołàczenia umowy
i w przypadku potwierdzenia, zaznaczy takie wnioskowanie. Na podstawie wyrysowanych powierzchni konkretnych upraw system wykonuje
agregacj´ do działek głównych
i podrz´dnych, zarówno w cz´Êci
graficznej, jak i alfanumerycznej.
W przypadku, gdy nie zostanie zaznaczona ˝adna z płatnoÊci, powierzchnia wyrysowanej uprawy zostanie potraktowana jako powierzchnia niezgłoszona do płatnoÊci.
Rolnicy zobowiàzani do spełnienia
wymogu dywersyfikacji upraw lub
utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) wypełniajà wniosek w trybie pełnym, przy czym sekcja dotyczàca elementów EFA b´dzie dost´pna dopiero w przypadku, gdy
łàczna powierzchnia zadeklarowanych na gruntach ornych upraw
przekroczy 15 ha. W zakresie deklaracji elementów EFA aplikacja podpowiada mo˝liwe do zadeklarowania elementy EFA na podstawie:
1 wyrysowanych powierzchni upraw,
które mogà stanowiç EFA, tj. ugory,
trawy na ugorze, zagajnik o krótkiej
30

rotacji, obszar zalesiony w ramach
PROW po 2008 r. oraz uprawy roÊlin
wià˝àcych azot oraz
1 stabilnych elementów proekologicznych, zidentyfikowanych w bazie
referencyjnej ARiMR, poło˝onych

nych. W zakresie sprawdzenia wymogów zazielenienia dost´pny jest
kompleksowy przeglàd zawierajàcy
informacje na temat zwolnienia
z wymogu dywersyfikacji upraw,
zwolnienia z wymogu utrzymania
obszarów proekologicznych (EFA),
spełnienia wymogu dywersyfikacji
upraw, spełnienia wymogu utrzymania EFA, powierzchni, nazwy i procentu upraw głównych, danych dotyczàcych elementów EFA oraz trwałych u˝ytków zielonych wra˝liwych
pod wzgl´dem Êrodowiskowym.
Na bie˝àco prezentowane sà podpowiedzi i komunikaty dla rolnika
o stwierdzonych brakach lub bł´dach we wniosku.
Aplikacja eWniosekPlus porówna dane deklarowane z danymi referencyjnymi m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO), jak równie˝ przeprowadzi

Pomoc w wypełnieniu wniosku mo˝na uzyskaç m.in. w biurach powiatowych ARiMR

na działkach referencyjnych zadeklarowanych we wniosku, np. rowy,
zadrzewienia liniowe.
Elementy EFA mogà byç te˝ dodane poprzez wyrysowanie ich granic,
analogicznie jak sà rysowane powierzchnie upraw np. deklaracja
mi´dzyplonów. W trakcie wypełniania wniosku aplikacja na bie˝àco
wylicza procent gruntów ornych stanowiàcych EFA, procent uprawy
głównej oraz dwóch upraw głów-

kontrol´ krzy˝owà powierzchni
na podstawie danych graficznych
z geometriami innych rolników oraz
inne sprawdzenia w zakresie kompletnoÊci wniosku.
Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja eWniosekPlus umo˝liwia wydruk formularza wniosku analogicznego do wersji papierowej.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, A. Tomasik
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Rolnicy mogà ubiegaç si´ o pomoc finansowà w formie kredytów
preferencyjnych, których cz´Êç nale˝nego bankom oprocentowania spłaca za gospodarzy ARiMR.

A

gencja udost´pniła współpracujàcym bankom limity
akcji kredytowej na 2018 r.
oraz Êrodki na dopłaty do oprocentowania kredytów w tym okresie.
Kredyty na sfinansowanie cz´Êci
kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z):
1 limit akcji kredytowej w wysokoÊci 1 mld zł;
1 Êrodki w kwocie 7,6 mln zł
na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Kredyty na wznowienie produkcji
po kl´skach ˝ywiołowych (z linii
K01, K02, DK01, DK02):
1 limit akcji kredytowej w wysokoÊci 1 mld zł;
1 Êrodki w kwocie 8,3 mln zł
na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Aktualnie oprocentowanie kredytu preferencyjnego inwestycyjnego
we wszystkich liniach kredytowych
w cz´Êci płaconej przez rolnika wynosi 3%. W przypadku kredytów
kl´skowych obrotowych kredytobiorca mo˝e płaciç oprocentowanie o połow´ ni˝sze od powy˝szego, jednak nie mniejsze ni˝ 1,5%,
je˝eli w dniu wystàpienia szkód co
najmniej 50% powierzchni upraw
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby
zwierzàt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-

w zale˝noÊci od banku, wynosi
od 1,8350% do 2,1100%. W przypadku braku ww. ubezpieczenia
oprocentowanie kredytu jest wy˝sze
i wynosi od 2,7525% do 3,1650%.
O kredyty rolnicy mogà ubiegaç
si´ w Banku Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. i SGB-Banku S.A., a tak˝e
w zrzeszonych w nich Bankach Spół-

Agencja udost´pniła współpracujàcym bankom limity akcji kredytowej na 2018 r.

nym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego
z ryzyk, tj. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków. Oprocentowanie kredytów kl´skowych obrotowych w cz´Êci płaconej przez
ubezpieczonego kredytobiorc´,

dzielczych oraz w Banku BG˚ BNP
Paribas S.A., Krakowskim Banku
Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK
S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
i Banku Ochrony Ârodowiska S.A.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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Sà pieniàdze na kredyty
z dopłatà ARiMR
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Zmiana zasad
konkurencyjnego trybu
wyboru wykonawców
Zmieniły si´ przepisy dotyczàce konkurencyjnego trybu wyboru
wykonawców zadaƒ uj´tych w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji inwestycyjnych z PROW. Nowe regulacje wprowadziły
ustawa uchwalona 10 lutego 2018 r. oraz rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego br.

N

ajwa˝niejsze
zmiany
wprowadzone w przepisach dotyczàcych konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, które upraszczajà i przyspieszajà proces otrzymania wsparcia
finansowego, dotyczà nast´pujàcych zagadnieƒ:
1 zmieniony został art. 43a ustawy,
który w obecnym brzmieniu zrównuje próg, od którego stosowany
b´dzie konkurencyjny tryb wyboru
wykonawców z progiem, od którego stosuje si´ przepisy o zamówieniach publicznych. Oznacza to, ˝e
konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy stosowany b´dzie tylko dla
zadaƒ, których wartoÊç przekracza
wyra˝onà w złotych równowartoÊç
kwoty 30 000 euro, a nie jak dotychczas dla zadaƒ powy˝ej 20 tys.
zł. Próg stosowania nowej ustawy

na poziomie 30 000 euro netto
przeliczany b´dzie według Êredniego kursu złotego w stosunku do euro okreÊlonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieƒ publicznych obowiàzujàcego w dniu ustalenia wartoÊci tego zadania;
1 umo˝liwiono podmiotom ubiegajàcym si´ o przyznanie pomocy
lub pomocy technicznej oraz beneficjentom ustalanie jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu.
Powy˝sze rozwiàzanie stanowi znaczàce uproszczenie w stosunku
do poprzednio obowiàzujàcych
przepisów w tym zakresie (art. 43
a ust. 3);
1 doprecyzowano zale˝noÊci mi´dzy przepisami o konkurencyjnoÊci
a przepisami o zamówieniach pu-

blicznych. W aktualnym stanie
prawnym uregulowano przypadki
zastosowania przepisów ustawy Pzp
przez podmioty, które nie sà tà
ustawà do tego zobowiàzane oraz
w takich przypadkach wyłàczono
stosowanie przepisów dotyczàcych
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;
1 doprecyzowano sposób post´powania w przypadku, gdy w wyniku prowadzonego post´powania
w spra wie wy bo ru wy ko naw cy
nie ma mo˝liwoÊci wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji pod miot ubie ga jà cy si´
o przyznanie pomocy mo˝e zawrzeç umow´ na wykonanie tego
zadania z wybranym przez siebie
wykonawcà, niepowiàzanym osobowo lub kapitałowo;
1 uregulowano sposób post´powania w sytuacji, gdy wykonawca
w wyniku prowadzonego post´powania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla si´
od zawarcia umowy na wykonanie
tego zadania. Podmiot ubiegajàcy
si´ przyznanie mo˝e zawrzeç umo-

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy stosowany b´dzie tylko dla zadaƒ, których wartoÊç przekracza wyra˝onà w złotych równowartoÊç kwoty 30 tys. euro
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rozporzàdzenia dotyczàcego konkurencyjnoÊci. Najwa˝niejsze z nich
to:
1 brak minimalnego terminu, o jaki nale˝y przedłu˝yç termin składania ofert (dotychczas istniał obowiàzek przedłu˝enia terminu o co
najmniej 3/7 dni);

si´ ofert´ z najni˝szà cenà lub najni˝szym kosztem;
1 okreÊlenie warunków dotyczàcych wezwania do zło˝enia ofert
dodatkowych je˝eli zło˝ono dwie
lub wi´cej ofert o takiej samej najni˝szej cenie lub o takim samym
najni˝szym koszcie;

Zmiany wprowadzone w przepisach dotyczàcych konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców upraszczajà i przyspieszajà proces otrzymania wsparcia finansowego
1 doprecyzowanie, i˝ w toku badania i oceny ofert beneficjent mo˝e
˝àdaç od wykonawców wyjaÊnieƒ
dotyczàcych treÊci zło˝onych ofert.
Warto tu dodaç, ˝e jednoczeÊnie
istnieje zastrze˝enie, ˝e niedopuszczalne jest prowadzenie mi´dzy beneficjentem a wykonawcà negocjacji dotyczàcych zło˝onej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treÊci;
1 dodanie do protokołu z post´powania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania, uj´tego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, elementu w postaci wykazu ofert;
1 wprowadzenie zasady, ˝e w przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny
ofert, je˝eli zostały zło˝one dwie lub
wi´cej ofert przedstawiajàcych taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów okreÊlonych w zapytaniu
ofertowym, za najkorzystniejszà
ofert´ spoÊród takich ofert uznaje

1 przyj´cie przepisu, zgodnie z którym, gdy zamawiajàcy udziela zamówienia publicznego w cz´Êciach
i niezgodnoÊç dotyczy jednej cz´Êci
post´powania – zmniejszenie jest
obliczane jedynie w odniesieniu
do tej cz´Êci post´powania;
1 brak
sumowania zmniejszeƒ
okreÊlonych kwotowo i procentowo
za niezgodnoÊci w post´powaniu.
W przypadku stwierdzenia takich
niezgodnoÊci stosuje si´ tylko jedno
zmniejszenie z tytułu tej niezgodnoÊci, która skutkuje zmniejszeniem
o najwy˝szej wartoÊci.
Wszystkie wprowadzone zmiany
majà na celu ułatwienie procesu
przeprowadzania
post´powaƒ,
w ramach których wyłaniani sà wykonawcy poszczególnych zadaƒ,
przyÊpieszenie ich oceny oraz
uspójnienie i jednoznacznoÊç przepisów w tym zakresie.

Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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w´ z wykonawcà, którego oferta
była kolejnà najkorzystniejszà spoÊród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownego post´powania (art. 43a 5d).
Ponadto wprowadzono przepisy
przejÊciowe, które zostały sformułowane tak, aby korzystne regulacje
nowej ustawy, mogły byç jak najszerzej zastosowane:
1 do post´powaƒ w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy
danego zadania, decydujàcym momentem dla oceny koniecznoÊci
stosowania przepisów dotyczàcych
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiàzujàcych w ramach danego post´powania jest
moment zamieszczenia zapytania
ofertowego na portalu ogłoszeƒ
ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia
z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza
to, ˝e nowe zasady mogà mieç zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejÊciem
w ˝ycie znowelizowanych przepisów,
ale post´powanie wszcz´li po ich
wejÊciu w ˝ycie, jak i do tych, którzy
umowy zawrà w dniu wejÊcia w ˝ycie tych przepisów lub po tym dniu.
Powy˝sze nie dotyczy umów zawartych przed dniem 18.02.2017 r.;
1 poniewa˝ wyłàczenie stosowania zasady konkurencyjnoÊci
w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów
udzielania zamówienia publicznego jest korzystne dla beneficjentów, dlatego te˝ zgodnie z zamiarem ustawodawcy wyłàczenie to
dotyczy post´powaƒ, które zostały
wszcz´te i niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj.
tych post´powaƒ, w wyniku których, przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, nie została zawarta umowa
z wybranym wykonawcà.
JednoczeÊnie wprowadzono szereg regulacji w ramach nowego
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Z pierwszej r´ki
299,9 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do 1 lutego 2018 r. Z tej kwoty ponad 158 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich.
Blisko 74,3 mld zł to z kolei wsparcie wypłacone z bud˝etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, a prawie 4,3 mld zł to pomoc przekazana ze Êrodków Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013. Na dofinansowanie Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw ARiMR przekazała ponad 8 mld zł. Agencja wypłaciła tak˝e w ramach tzw. pomocy krajowej udzielanej z bud˝etu paƒstwa ponad 22,4 mld zł. Pieniàdze te zostały przeznaczone m.in. na dopłaty do kredytów inwestycyjnych, obrotowych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich. Pozostała kwota została przekazana na rozwój wsi i obszarów wiejskich w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych przez ARiMR.

9,6 mld zł wypłaciła do 1 lutego 2018 r. ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najwi´ksze kwoty przekazano na płatnoÊci ONW oraz płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne. W ramach
PROW 2014-2020 zło˝ono ponad 2,6 mln wniosków, podpisano 1,9 mln umów na kwot´ 19,2 mld zł, zrealizowano płatnoÊci dla 877,6 tys. ró˝nych beneficjentów. Najwi´cej pieni´dzy z tego programu popłyn´ło do tej pory do województw: mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. Najwi´kszym zainteresowaniem spoÊród działaƒ inwestycyjnych nowego PROW cieszyły si´ jak dotychczas Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach której zło˝ono 34,5 tys. wniosków, Premie dla młodych rolników – 11,8 tys. wniosków oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw – blisko 11 tys. wniosków.
ARiMR realizuje obecnie w zwiàzku z ASF kilka programów pomocy dla producentów trzody chlewnej. Agencja
uruchomiła nieoprocentowanà po˝yczk´ na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiàzaƒ cywilnoprawnych, prze34
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14 marca br. ARiMR zakoƒczyła przyjmowanie oÊwiadczeƒ potwierdzajàcych brak zmian w tegorocznym wniosku
o dopłaty w porównaniu z wnioskiem zło˝onym w 2017 r. Mogli je składaç ci rolnicy, którzy w ubiegłorocznym

wniosku zadeklarowali powierzchni´ gruntów ornych mniejszà ni˝ 10 ha i ubiegali si´ wyłàcznie o: jednolità płatnoÊç obszarowà, płatnoÊç za zazielenienie, płatnoÊç dodatkowà, płatnoÊç zwiàzanà do powierzchni uprawy
chmielu, płatnoÊç do owiec, płatnoÊç do kóz, płatnoÊç niezwiàzanà do tytoniu; płatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatnoÊç ONW) (PROW 2014-2020); wypłat´ pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) premi´ piel´gnacyjnà i premi´ zalesieniowà (PROW 2014-2020); a tak˝e potwierdzili brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatnoÊci zło˝onego w 2017 r. i chcieli ubiegaç si´ w 2018 r. o te same płatnoÊci co w roku ubiegłym. Z mo˝liwoÊci zło˝enia oÊwiadczeƒ skorzystało 430 tys.
rolników.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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znaczonà na spłat´ m.in. kredytów i po˝yczek, nieopłaconych faktur np. za maszyny i urzàdzenia, inwentarz ˝ywy,
paliwo czy opłat z tytułu poboru wody, energii. Maksymalna kwota po˝yczek wynosi od 50 000 zł do 1 000 000 zł
na siedzib´ stada – zale˝nie od liczby Êwiƒ utrzymywanych Êredniorocznie w 2016 r. w danym stadzie Êwiƒ. Po˝yczk´ mo˝na zaciàgnàç na okres do 10 lat. Wnioski o udzielenie po˝yczki producenci Êwiƒ mogà składaç w biurach powiatowych Agencji. Rolnikom z terenów dotkni´tych ASF oferowana jest tak˝e pomoc finansowa z tytułu
zaprzestania produkcji wieprzowiny. Ubiegaç si´ o nià mogà producenci posiadajàcy nie wi´cej ni˝ 50 sztuk Êwiƒ.
Wnioski o takie wsparcie przyjmowane sà do 14 sierpnia 2018 r. Z kolei 10 lutego br. rozpoczàł si´ nabór wniosków na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanego przez producentów Êwiƒ z terenu ASF. Jest to nowa forma pomocy przeznaczona dla rolników, którzy ponieÊli straty w wyniku wystàpienia afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ. Pomoc
ma wyrównaç kwot´ dochodu uzyskanego przez producenta trzody chlewnej ze sprzeda˝y od 1 lipca 2017 r. Êwiƒ
z gospodarstw poło˝onych w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym w zwiàzku z ASF oraz z powodu wprowadzenia zakazu przemieszczania Êwiƒ lub handlu trzodà chlewnà na obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym.
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Tysiàce ton pomocy

P

POP˚, czyli Program Operacyjny Pomoc ˚ywnoÊciowa to jedno z zadaƒ Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa. W Podprogramie 2017 ˝ywnoÊç o wartoÊci ok. 340 mln zł
w formie paczek i posiłków trafi
do ponad 1,34 mln osób najbardziej potrzebujàcych.
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa w realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc
˚ywnoÊciowa 2014-2020 jest zarazem
beneficjentem i instytucjà poÊredniczàcà. Jako beneficjent jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na dostawy artykułów spo˝ywczych do magazynów organizacji partnerskich.
Natomiast jako instytucja poÊredniczàca odpowiada za nadzór
nad dostawami ˝ywnoÊci przez wykonawców oraz nad dystrybucjà
˝ywnoÊci i działaniami na rzecz włàczenia społecznego realizowanymi
przez organizacje partnerskie.
Z roku na rok obserwuje si´ systematyczny rozwój programu i zwi´ksza si´ jego zakres, a asortyment
produktów jest rozszerzany i wzbogacany, nast´puje te˝ wzrost jakoÊci
produktów. Warto przypomnieç, ˝e
w Podprogramie 2014 było 5 ró˝nych produktów o wartoÊci około 37
mln zł, w Podprogramie 2015 było 16 ró˝nych produktów o wartoÊci
około 265 mln zł. Natomiast w Podprogramie 2016 iloÊç produktów
była taka sama jak w poprzednim,
ale wartoÊç wzrosła do około 297
mln zł. Najwi´cej produktów jest
w obecnym Podprogramie POP˚.
WartoÊç ich dosi´ga 340 mln zł.
Od Podprogramu 2016 wprowadzono bardziej ró˝norodne i urozmaicone produkty m.in. szynk´ drobiowà, szynk´ wieprzowà mielonà,
36

pasztet wieprzowy oraz filet z makreli w oleju, a tak˝e nowe produkty owocowo-warzywne takie jak fasola biała czy powidła Êliwkowe.
Produkty te cieszyły si´ du˝ym powodzeniem wÊród osób potrzebujàcych, a dodatkowo było to du˝e
wsparcie dla producentów rolnych
i przetwórców, gdy˝ w ramach podprogramu zakupiono du˝à iloÊç dobrej jakoÊci produktów. Łàczna iloÊç
zakupionej ˝ywnoÊci wyniosła około 65 tys. ton. Instytucja poÊredniczàca, KOWR, wypłaciła organizacjom partnerskim ponad 29 mln zł.
Organizacje partnerskie rozdystrybuowały ˝ywnoÊç wÊród około 1,3

najbardziej potrzebujàcych, obj´tych
pomocà ˝ywnoÊciowà.
W okresie od sierpnia 2017 r.
do lutego 2018 r. do organizacji
partnerskich dostarczono około 52
tys. ton artykułów spo˝ywczych, co
stanowi około 75% łàcznej iloÊci produktów przeznaczonych do dostarczenia w Podprogramie 2017 o wartoÊci około 252 mln zł. Wykonawcom KOWR wypłacił ju˝ ponad 152
mln zł, a organizacjom partnerskim
ponad 15 mln zł. Kolejne wypłaty b´dà realizowane sukcesywnie w najbli˝szych miesiàcach.
Warto zaznaczyç, ˝e od Podprogramu 2016 nastàpił znaczàcy

Od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. do organizacji partnerskich dostarczono ok. 52 tys. ton artykułów spo˝ywczych

mln osób, a liczba osób obj´ta
działaniami towarzyszàcymi obejmowała ponad 156 tys.
W Podprogramie 2017 przewiduje si´ dostawy w iloÊci około 69 tys.
ton artykułów spo˝ywczych o wartoÊci około 340 mln zł. Liczba produktów wzrosła do 21 i wprowadzono
nowe produkty. Produkty te zgodne
sà z nowà piramidà ˝ywienia. Organizacje partnerskie otrzymajà łàcznie
ponad 34 mln zł dofinansowania,
zarówno na obsług´ dystrybucji jak
i realizacj´ działaƒ w ramach Êrodków towarzyszàcych, majàcych
na celu włàczenie społeczne osób

wzrost jakoÊci produktów. Dodano
składniki naturalne, zwi´kszono zawartoÊç mi´sa czy uatrakcyjniono
opakowania. Natomiast od Podprogramu 2017 wzmocnione zostały opakowania artykułów sypkich
z mo˝liwoÊcià ich wielokrotnego
otwierania. Teraz na opakowaniach
znajdujà si´ czytelne opisy oraz proste przepisy na przygotowanie posiłków z wykorzystaniem innych artykułów z POP˚.
Departament Wspierania Konsumpcji
[ 22 376 79 79
Zdj´cia: fotolia
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Wydzier˝awianie
po nowemu
W przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzier˝aw´ nieruchomoÊci rolnych ustalone zostały nowe kryteria i ich punktacja, które obowiàzujà na terenie całego kraju. Jest 6 kryteriów,
z których 1-5 majà charakter obligatoryjny, a 6 dowolne kryterium uzgodnione z radà społecznà uwzgl´dnia warunki regionalne. Maksymalna liczba punktów to 100.
5 Rys historyczny
Gdy 1 wrzeÊnia 2017 r. rozpoczynał
działalnoÊç Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi
informował, ˝e zadania nowej instytucji wpisujà si´ w polityk´ rolnà
przyj´tà przez resort rolnictwa, a kluczowe jest gospodarowanie nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa. Od 2 lat podstawowà formà
zagospodarowania paƒstwowych
gruntów jest dzier˝awa. Grunty
dzier˝awione sà przede wszystkim
w formie przetargów ograniczonych,
w których mogà braç udział rolnicy
indywidualni. Chodziło o to, aby ziemia faktycznie słu˝yła uprawie i produkcji ˝ywnoÊci. Ziemi rolnej nie
38

przyb´dzie, stàd tak wa˝ne jest jej
prawidłowe zagospodarowanie.
Dlatego jeszcze we wrzeÊniu
2017 r., w Krajowym OÊrodku
Wsparcia Rolnictwa opracowano
nowe zarzàdzenia i wytyczne Dyrektora Generalnego w zakresie gospodarowania Zasobem WRSP. Zastàpiły one w tym zakresie obowiàzujàce zarzàdzenia Prezesa zniesionej Agencji NieruchomoÊci Rolnych.
Podstawowà zmianà stała si´ zasada obligatoryjnego stosowania
przez jednostki terenowe KOWR
tych samych kryteriów na terenie całego kraju. Innà zmianà było przyporzàdkowanie dla ka˝dego z kryteriów, okreÊlonej stałej maksymalnej
liczby punktów bez mo˝liwoÊci ich

zmiany. WczeÊniej ustalany był przedział dost´pnej punktacji, a ich ostateczna liczba dla danego kryterium
była ustalana przez poszczególne
Oddziały Terenowe KOWR.
Zmianie uległy te˝ niektóre kryteria oceny ofert wprowadzone
w KOWR. Najistotniejsze to kryterium „odległoÊci”, intensywnoÊç
produkcji zwierz´cej (15 pkt) oraz
kryterium wieku (10 pkt). Okazało
si´ jednak, ˝e te zmiany w zakresie
gospodarowania Zasobem WRSP
nie do koƒca satysfakcjonujà rolników. Stàd w styczniu br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły si´ trzy konsultacje z udziałem
przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Krzysztofa Jurgiela i Zbigniewa
Babalskiego, centrali KOWR pod
przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz
Oddziałów Terenowych KOWR,
Krajowej Rady Izb Rolniczych pod
przewodnictwem Prezesa Wiktora
Szmulewicza oraz wojewódzkich izb
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rolniczych, NSZZ RI „SolidarnoÊç”,
w tym przedstawicieli Rady Krajowej
NSZZ RI SolidarnoÊç.
Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnieƒ jest opracowane
przez KOWR Zarzàdzenie Nr 28/
2018/Z Dyrektora Generalnego
KOWR z dnia 22.02.2018 r. zmieniajàcego zarzàdzenie Nr 103/
2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzier˝awiania nieruchomoÊci
Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.
5 Najwa˝niejsze zmiany
Najwa˝niejsze zmiany zwiàzane
z kryteriami i ich punktacjà w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzier˝aw´ nieruchomoÊci
rolnych:
1 Kryteria i ich punktacja obowiàzujà na terenie całego kraju. Kryteria 1-5, majà charakter obligatoryjny, a 6 dowolne kryterium mo˝e zostaç przyj´te po uzgodnieniu z radà
społecznà.
1 Maksymalna
liczba punktów
to 100. Mimo, ˝e kryteria 1-5 i ich
punktacja obowiàzuje na terenie całego kraju, to kryteria 2 i 5 sà kryteriami regionalnymi uwzgl´dniajàcymi regionalnà (wojewódzkà) struktur´ obszarowà gospodarstw rolnych,
o których wprowadzenie postulowali
rolnicy w trakcie konsultacji.
BIULETYN INFORMACYJNY 4/2018

we – DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR
według Êredniorocznej obsady
w poprzednim roku.
Warto wiedzieç, ˝e rolnik ma obowiàzek w okresie dzier˝awy utrzymywaç co najmniej 80% podanych
w ofercie DJP. KOWR mo˝e w szczególnych okolicznoÊciach zwolniç rolnika z tego obowiàzku na okreÊlony
czas.
1 Kryterium wieku – liczba punktów 10. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomoÊci Zasobu przeznaczonych do dzier˝awy
nie ukoƒczyła 41 lat otrzymuje
maksymalnà liczb´ punktów, a ta
osoba, która ukoƒczyła ju˝ 65 lat
(od dnia nast´pnego od daty urodzenia) nie otrzymuje punktów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymujà liczb´ punktów proporcjonalnà do wieku.
1 Powierzchnia u˝ytków rolnych,
stanowiàcych dzier˝aw´, u˝ytkowanie wieczyste i własnoÊç rolnika i jego mał˝onka – liczba punktów 30.
Maksymalnà liczb´ punktów otrzymujà rolnicy, których powierzchnia
UR stanowiàcych dzier˝aw´, u˝ytkowanie wieczyste i własnoÊç rolnika
i jego mał˝onka mieÊci si´ w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej (Pp). Oferty,
których powierzchnia UR mieÊci si´
powy˝ej Pp i mniej ni˝ Pmax otrzymujà proporcjonalnà liczb´ punktów. Zero punktów otrzymujà oferty,

Powierzchnia gruntów wydzier˝awiona z Zasobu WRSP (w tys. ha)
w latach 2015-2017 i plan na 2018
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5 Kryteria i punktacja
1 Kryterium odległoÊci nadal składa
si´ z 2 parametrów, za ka˝dy z nich
mo˝na otrzymaç 10 pkt. Parametr 1a został nieco zmieniony –
dotyczy on odległoÊci działki,
na której znajduje si´ adres zameldowania na pobyt stały oferenta,
od nieruchomoÊci Zasobu b´dàcej
przedmiotem przetargu. Parametr 1b – dotyczy odległoÊci nieruchomoÊci rolnej, w skład której
wchodzà u˝ytki rolne, od nieruchomoÊci Zasobu b´dàcej przedmiotem
przetargu.
1 Powierzchnia u˝ytków rolnych nabytych lub dzier˝awionych z ZWRSP
przez rolnika lub jego mał˝onka – liczba punktów 20.
Oferenci, którzy osobiÊcie lub ich
mał˝onek na dzieƒ składania ofert
kiedykolwiek nabyli lub sà dzier˝awcami u˝ytków rolnych z Zasobu
o łàcznej powierzchni mniejszej lub
równej 1,5-krotnoÊci Êredniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie – otrzymujà maksymalnà
liczb´ punktów.
1 IntensywnoÊç produkcji zwierz´cej
w gospodarstwie oferenta – liczba
pkt 10. Punkty za to kryterium przyznawane sà za chów gatunków gospodarskich. Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza ˝ywego w sztukach du˝ych
(Du˝e Jednostki Przeliczenio-
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w których powierzchnia UR wynosi
Pmax.
Kluczowymi poj´ciami przy ocenie
ofert w zakresie powierzchni sà:
· Pp – powierzchnia preferowana – przyjmuje si´ jà na poziomie 3krotnoÊci Êredniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w danym województwie, z tym ˝e
w województwach, w których ta
Êrednia była ni˝sza ni˝ 10 ha, przyjmuje si´ Pp równà 30 ha.
· P – powierzchnia nieruchomoÊci
wystawionej do przetargu, wyra˝ona w ha u˝ytków rolnych.
· Pmax – powierzchnia u˝ytków
rolnych najwi´kszego gospodarstwa, którego posiadajàcy je rolnik
mógłby uczestniczyç w przetargu
ograniczonym (Pmax równa si´
300 ha P).
1 Kryterium uwzgl´dniajàce warunki regionalne uzgodnione z radà
społecznà (po jej powołaniu) – liczba punktów 10.
Od 15 marca br. przy OT KOWR
działajà rady społeczne, które pełnià
funkcje opiniotwórcze przy organizowaniu przetargów ograniczonych.
5 Dzier˝awa w statystyce
W 2017 r. Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa wydzier˝awił 53
tys. ha gruntów Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa na podsta-

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostajàca w dzier˝awie wg stanu na 31.01.2018 r.
1 032 657 ha

Pomorskie
72 132

Warmiƒsko-Mazurskie
121 708

Zachodniopomorskie
208 123

Podlaskie
22 068

Kujawsko-Pomorskie
67 445

Lubuskie
70 127

Mazowieckie
17 388

Wielkopolskie
160 735
Łódzkie
12 170

Lubelskie
24 066

DolnoÊlàskie
146 646
Opolskie
59 052

Âlàskie
21 867

Âwi´tokrzyskie
5 272
Małopolskie
7 739

wie 5,9 tys. zawartych umów. Jest to
kolejny rok, w którym wydzier˝awiono ponad 50 tys. ha. Na 2018 rok
planuje wydzier˝awiç ok. 60 tys. ha.
Na koniec 2017 r. w dzier˝awie pozostawało prawie 1 mln 32 tys. ha
na podstawie ponad 58,7 tys. trwajàcych umów dzier˝awy. Âredni
czynsz dzier˝awny dla umów dzier˝awy zawartych w 2017 r. wyniósł 7,7 dt/ha. W 2017 r. odbyło

Podkarpackie
16 119

si´ 8120 przetargów na dzier˝aw´,
z tego prawie 80% stanowiły przetargi ograniczone. Ich skutecznoÊç
(mierzona liczbà przetargów rozstrzygni´tych w relacji do przetargów
odbytych) wyniosła 72%.
Wydział Medialny
Rzecznik Prasowy
[ 22 452 54 06
Zdj´cie: fotolia
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:ĂŬƐŬŽƌǌǇƐƚĂđǌĂƉůŝŬĂĐũŝĞtŶŝŽƐĞŬWůƵƐ͍


  





KROK 1.ĂůŽŐƵũƐŝħǌĂƉŽŵŽĐČĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁĞŐŽŬŽŶƚĂ;ůŽŐŝŶƵŝŚĂƐųĂͿ

  


 

 

ĂũĞƑůŝŐŽŶŝĞŵĂƐǌ͕ƵƚǁſƌǌŶŽǁĞŶĂƐƚƌŽŶŝĞǁǁǁ͘Ăƌŝŵƌ͘ŐŽǀ͘ƉůǁǌĂŬųĂĚĐĞ
ĞtŶŝŽƐĞŬWůƵƐ͘








ŽǌĂųŽǏĞŶŝĂŬŽŶƚĂǁǇƐƚĂƌĐǌǇƉŽĚĂđƚƌǌǇĚĂŶĞǁĞƌǇĮŬĂĐǇũŶĞ͗



 


ͻŶƵŵĞƌŝĚĞŶƚǇĮŬĂĐǇũŶǇƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂʹͣŶƵŵĞƌŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁĂ͕͟




 

ͻŬǁŽƚħŽƐƚĂƚŶŝĞŐŽƉƌǌĞůĞǁƵŽƚƌǌǇŵĂŶĞŐŽǌZŝDZ͕ǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŐŽ

 

 


 




ǁƌŽŬƵϮϬϭϳ;ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵŐĚǇƌŽůŶŝŬǁĚĂŶǇŵĚŶŝƵŽƚƌǌǇŵĂųǁŝħĐĞũ
 




 


ŶŝǏũĞĚĞŶƉƌǌĞůĞǁŶĂůĞǏǇǁƉƌŽǁĂĚǌŝđŬǁŽƚħǌŶĂũǁŝħŬƐǌĞŐŽƉƌǌĞůĞǁƵ͕
 



 
 


ǁƉƌǌǇƉĂĚŬƵďƌĂŬƵŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂƉƌǌĞůĞǁƵŽĚZŝDZǁƌŽŬƵϮϬϭϳŶĂůĞǏǇ


 
ǁƉƌŽǁĂĚǌŝđǁĂƌƚŽƑđϬͿ͕
 





 

ͻϴŽƐƚĂƚŶŝĐŚĐǇĨƌŶƵŵĞƌƵƌĂĐŚƵŶŬƵďĂŶŬŽǁĞŐŽǁƐŬĂǌĂŶĞŐŽǁĞǁŶŝŽƐŬƵ
 
 






ŽǁƉŝƐĚŽĞǁŝĚĞŶĐũŝƉƌŽĚƵĐĞŶƚſǁ͕ĞǁŝĚĞŶĐũŝŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǁƌŽůŶǇĐŚŽƌĂǌ


 

ĞǁŝĚĞŶĐũŝǁŶŝŽƐŬſǁŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉųĂƚŶŽƑĐŝ͘








ĂůĞĐĂŶĞũĞƐƚƌſǁŶŝĞǏǁƐŬĂǌĂŶŝĞĂĚƌĞƐƵĞͲŵĂŝůͲƉŽůĞŶŝĞŽďŽǁŝČǌŬŽǁĞ͘


 

  
 
KROK 2.tǇƉĞųŶŝũǁŶŝŽƐĞŬŽƉƌǌǇǌŶĂŶŝĞƉųĂƚŶŽƑĐŝŶĂƌŽŬϮϬϭϴǌǁǇŬŽ

 



ƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƉŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝǁǇƑǁŝĞƚůĂŶǇĐŚŶĂďŝĞǏČĐŽŝĚŽųČĐǌǁǇŵĂŐĂŶĞ
ĚŽŬƵŵĞŶƚǇĂĂƉůŝŬĂĐũĂĂƵƚŽŵĂƚǇĐǌŶŝĞƐƉƌĂǁĚǌŝ͕ĐǌǇǌƌŽďŝųĞƑƚŽƉŽƉƌĂǁŶŝĞ͘
 


 
 

KROK 3.tǇƑůŝũǁŶŝŽƐĞŬŝƉŽďŝĞƌǌƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĞ͘






ŽĚĂƚŬŽǁĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͗






ͲƉŽĚďĞǌƉųĂƚŶǇŵŶƵŵĞƌĞŵŝŶĨŽůŝŶŝŝϴϬϬͲϯϴͲϬϬͲϴϰ͖
 



ͲŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũǁǁǁ͘Ăƌŝŵƌ͘ŐŽǀ͘Ɖů͖


 

  



ͲǁǇƐǇųĂũČĐĞͲŵĂŝůŶĂĂĚƌĞƐŝŶĨŽΛĂƌŝŵƌ͘ŐŽǀ͘ƉůůƵďǌĂƉŽŵŽĐČĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŬŽŶƚĂŬƚŽǁĞŐŽ͖
 


ͲǁWƵŶŬƚĂĐŚ/ŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚZŝDZ͘

