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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
˚niwa sà ju˝ poza nami. To był trudny rok dla
rolników – najpierw nadmiar wody a póêniej jej
brak. Straty spowodowane przez susz´ sà du˝e.
Najgorsze jednak jest to, ˝e wiele samorzàdów
zwlekało z wnioskami do wojewodów o powoływanie komisji szacujàcych straty, a nast´pnie
z przekazywaniem protokołów z tych szacunków.
Od lat wiadomo, ˝e nie mo˝e byç uruchomiony
˝aden mechanizm pomocowy bez podsumowania strat we wszystkich województwach. Opozycja doskonale o tym wie, bo przez osiem lat jej
rzàdów nie raz zdarzały si´ te˝ sytuacje zwiàzane
ze stratami powstałymi w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Doskonale te˝ wie, ˝e nie ma takich
mechanizmów, które pozwalałyby, w obowiàzujàcym porzàdku prawnym, na pełnà rekompensat´ poniesionych strat. Zgodnie z unijnym prawodawstwem pomoc mo˝e byç przyznana wówczas, gdy straty b´dà wynosiły co najmniej 30
procent. Straty nie mogà te˝ byç zrekompensowane w wysokoÊci wi´kszej ni˝ 70 procent,
a w przypadku terenów o niekorzystnych warun2

kach go spo da ro wa nia w wy so ko Êci wi´k szej
ni˝ 80 procent.
Tegoroczna susza bezwzgl´dnie natomiast wypunktowała wszystkie bł´dy zwiàzane z gospodarka wodnà. TrudnoÊci zwiàzane z suszà nie
wynikajà jedynie z braku opadów. Na to składa
si´ szereg czynników. Przede wszystkim mamy
dziesi´cioletnie zaniedbania i bł´dy wynikajàce
z traktowania melioracji jedynie jako działaƒ
zwiàzanych z odwadnianiem wszystkiego co si´
da. Tymczasem melioracje to regulowanie stosunków wodnych. O tym ju˝ bardzo dawno zapomnieliÊmy i teraz nie mamy wody do nawadniania w okresach małej iloÊci opadów. Nie były
odtwarzane systemy melioracyjne i nie dbano
o utrzymanie ich w odpowiednim stanie. Likwidowano te˝ naturalne, małe oczka wodne, bo
przeszkadzały na polu. Brak małej i du˝ej retencji, wszystko to razem sprawia, ˝e skutki wysokich temperatur i braku opadów sà coraz dotkliwsze i generujà coraz wi´ksze straty. W ramach „Planu dla wsi”, w ramach filaru ochrony,
paƒstwo b´dzie wprowadzało rozwiàzania majàce na celu popraw´ retencji wód.
Uwa˝am, ˝e w tej sprawie niezb´dny jest pewien konsensus polityczny, bo niezb´dna do wykonania praca liczona jest na kolejne dekady.
Kwestia suszy, to tak˝e nierozerwalnie zwiàzana z nià kwestia powszechnoÊci ubezpieczeƒ
upraw i zwierzàt gospodarskich. Mamy zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ponad 1,3 mln gospodarstw, czyli ty lu po ten cjal nych ubez pie czo nych. Tyl ko
przy po wszech no Êci ubez pie czeƒ jest szan sa
na wi´kszà ich dost´pnoÊç poprzez ni˝sze składki i tym samym na wi´kszà ich skutecznoÊç
w przypadku wystàpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, a te jak widzimy, zdarzajà si´
coraz cz´Êciej.
Wspomniana liczba gospodarstw wyra˝a te˝
pewnà specyfik´ struktury naszego rolnictwa.
Do mi nu jà w nim go spo dar stwa ro dzin ne,
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b´ dzie jak naj szyb sze wdra ˝a nie na uko wych
osiàgni´ç bezpoÊrednio do praktyki.
Âcisła współpraca naukowców i praktyków przyniesie szereg korzyÊci. Licz´ na to równie˝ w odniesieniu do rozwoju hodowli koni w Polsce. Odbył si´ jubileuszowy 40. Narodowy Pokaz Koni
Arabskich Czystej Krwi. W wyjàtkowym roku, roku 100. lecia odzyskania przez Polsk´ niepodległoÊci, pokaz ten odbył si´ na terenie Torów WyÊcigów Konnych na Słu˝ewcu w Warszawie. Historia koni jest nierozerwalnie zwiàzana z naszà historià. Doniosłe zwyci´stwa polskiego or´˝a,
w któ rych ko nie ode gra ły de cy du jà cà ro l´ – w czasie potopu szwedzkiego, w wiktorii wiedeƒskiej oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej
pami´tamy wszyscy. Wszyscy te˝ mamy niejako zaszczepionà od urodzenia miłoÊç do tych szlachetnych zwierzàt. Uwa˝am, ˝e konie powinny nas łàczyç, a nie dzieliç. Poprosiłem kilka osób z tego
Êrodowiska, by wsparły mnie swojà wiedzà. Powstanie nowa Rady ds. Rozwoju Hodowli Koni
w Polsce. Zaprosiłem do współpracy przewodniczàcego Polskiego Zwiàzku Hodowców Koni Pawła Ma zur ka, dy rek to ra Stad ni ny Ogie rów
w Gnieênie Andrzeja Matławskiego, prezesa Stadniny Koni Nowe Jankowice Andrzeja Mandeckiego, prezesa Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych
Tomasza Chalimoniuka oraz Jerzego Białoboka,
byłego prezesa Stadniny Koni Arabskich w Michałowie i Ann´ Stojanowskà, która w Agencji NieruchomoÊci Rolnych nadzorowała hodowl´ koni
arabskich. Jestem przekonany, ˝e członkowie Rady pomogà mi w okreÊleniu najlepszych kierunków rozwoju hodowli koni w Polsce. Ten rozwój
dobrze wpisuje si´ tak˝e w przedstawiony przez
premiera Mateusza Morawieckiego „Plan dla
wsi”. Warto pami´taç, ˝e całe otoczenie hodowli,
tzw. przemysł koƒski to wiele ró˝norodnych miejsc
pracy, to pot´˝ny rynek. Konie sà wykorzystywane
nie tylko w hodowli czy w jeêdziectwie ale tak˝e
w coraz liczniejszych szkołach jazdy konnej, w hipoterapii i w gospodarstwach agroturystycznych.
3
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w wi´kszoÊci mało zwiàzane z rynkiem. Dlatego
rozszerzamy mo˝liwoÊci sprzeda˝y produktów
pochodzàcych z gospodarstw w ramach rolniczego handlu detalicznego. Sprzeda˝ nie tylko
na terenie gospodarstwa i na targach, ale tak˝e
do gospodarstw agroturystycznych, lokalnych
sto łó wek i re stau ra cji czy ho te li, po zwo li
na zwi´kszenie zainteresowania takà formà dotarcia do wi´kszej liczby konsumentów. Wi´kszoÊç z nas ceni sobie lokalne smaki i specjały.
Coraz cz´Êciej poszukujemy ˝ywnoÊci lokalnej,
która nie jest produkowana przemysłowo, lecz
w sposób tradycyjny, w gospodarstwie.
To rozdrobnienie gospodarstw jest naszà szansà na rynku. Nie b´dziemy konkurencyjni dla
krajów Ameryki Łaciƒskiej takich jak Argentyna czy Brazylia, ani te˝ dla takich paƒstw z naszego regionu jak Federacja Rosyjska czy Ukraina. W mojej ocenie szansà dla nas jest ˝ywnoÊç
najwy˝szej jakoÊci, ˝ywnoÊç lokalna, tradycyjna i pochodzàca z rolnictwa ekologicznego.
˚ywnoÊç wysokiej jakoÊci to ˝ywnoÊç, która nie
jest anonimowa, która kojarzy si´ ludziom ze
zdrowiem, kulturà i tradycjà wytwarzania a tak˝e
regionem. Ten kierunek b´dziemy bardzo mocno
wspieraç.
Nie zapominamy tak˝e o trwajàcym wyÊcigu
w Êwiecie techniki i technologii. W tej ostatniej
dziedzinie połàczyliÊmy siły resortu rolnictwa
z resortem nauki i szkolnictwa wy˝szego oraz
Szkołà Głównà Gospodarstwa Wiejskiego. Powstanie Innowacyjne Centrum Nauk ˚ywieniowych. Innowacyjne Centrum Nauk ˚ywieniowych
to projekt Wydziału Nauk o ˚ywieniu Człowieka
i Konsumpcji SGGW. To nowoczesny budynek
dydaktyczno -laboratoryjny przeznaczony do prowadzenia działalnoÊci naukowej w zakresie nauk
o ˝ywieniu człowieka oraz powiàzanych z nimi
działaƒ wdro˝eniowych i edukacyjnych. W przyszłoÊci wyposa˝ony b´dzie w unikatowà aparatur´ laboratoryjnà umo˝liwiajàcà prowadzenie badaƒ na poziomie Êwiatowym. Istotnym zadaniem

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

KIEROWNICTWO MINISTERSTWA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
PODZIAŁ CZYNNOÂCI
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister rolnictwa i rozwoju wsi

1 Odpowiada za realizacj´ polityki Rzàdu w dziedzinie
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Sprawuje bezpoÊredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.
1

OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Departamentu Finansów, Departamentu Nadzoru WłaÊcicielskiego, Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Departamentu Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci, Departamentu Współpracy Mi´dzynarodowej, Biura Kontroli, Biura
Ministra oraz Biura Prasowego, w szczególnoÊci dotyczàce:
· planowania i dysponowania Êrodkami finansowymi
w cz´Êciach bud˝etowych 32, 33 i 35 oraz Êrodkami finansowymi pochodzàcymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków
rolnych,
· projektowania rozwiàzaƒ systemowych oraz stosowania instrumentów finansowych dotyczàcych rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
· systemu zbierania danych rachunkowych gospo-

1

4

darstw rolnych (FADN) oraz działalnoÊci agencji łàcznikowej do spraw FADN,
· ubezpieczeƒ majàtkowych,
· realizacji zadaƒ zwiàzanych z wykonywaniem praw
z tytułu posiadanych akcji i udziałów Skarbu Paƒstwa
w spółkach, w których uprawnienia te zostały przekazane
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie przepisów o zasadach zarzàdzania mieniem paƒstwowym,
· funkcjonowania obsługi prawno-legislacyjnej,
· informacji i promocji dotyczàcej rolnictwa, rozwoju
wsi i rynków rolnych,
· rejestracji i ochrony oznaczeƒ geograficznych,
· statystyki rolnej oraz Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej,
· monitorowania
sytuacji poda˝owo -popytowej
na rynkach rolnych,
· jakoÊci handlowej ˝ywnoÊci,
· rolnictwa ekologicznego,
· koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej,
· uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej
(UE),
· dwustronnej i wielostronnej współpracy z zagranicà,
· przeprowadzania kontroli oraz załatwiania skarg,
wniosków i petycji,
· obowiàzków Ministra wobec organów władzy publicznej i administracji rzàdowej,
· realizacji uprawnieƒ okreÊlonych w przepisach
o fundacjach,
· informowania opinii publicznej o polityce prowadzonej przez Ministra oraz informowania Kierownictwa
Ministerstwa o społecznym odbiorze tej polityki.
Nadzoruje działalnoÊç:
Inspekcji JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych,
· Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa,
· instytutów badawczych w zakresie wykonywania
przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów
w spółkach kapitałowych.
1

·
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1 Udziela zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej
w zakresie rozporzàdzenia mieniem, je˝eli z przepisów
wynika obowiàzek uzyskania takiej zgody, w szczególnoÊci udziela zgody na dokonanie przez paƒstwowà
osob´ prawnà czynnoÊci prawnej w przypadkach i zakresie okreÊlonym w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzàdzania mieniem paƒstwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).

Wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:
· w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 412, z póên. zm.), któremu podlega bezpoÊrednio
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
1

Szymon Gi˝yƒski
Sekretarz stanu – Pełnomocnik Rzàdu do spraw
działaƒ zwiàzanych z wystàpieniem
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

1

Zast´puje Ministra w czasie jego nieobecnoÊci.

Odpowiada za współprac´ z Sejmem i Senatem
Rzeczypospolitej Polskiej.

· w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,
z póên. zm.), któremu podlega bezpoÊrednio audytor
wewn´trzny kierujàcy Zespołem Audytu Wewn´trznego
w Biurze Dyrektora Generalnego.

Wykonuje zadania administratora w rozumieniu rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporzàdzenie o ochronie danych), (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), któremu podlega
bezpoÊrednio Inspektor Ochrony Danych.
1

weterynaryjnej kontroli granicznej,
stosowania oraz obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami stosowanymi w medycynie
weterynaryjnej,
· hodowli roÊlin i nasiennictwa,
· ochrony roÊlin i jakoÊci zdrowotnej materiału biologicznego,
· ochrony zasobów genowych oraz roÊlin zmodyfikowanych genetycznie,
· Êrodków ochrony roÊlin, nawozów i nawo˝enia,
· udziału Polski w pracach organów UE tworzàcych
prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych,
· koordynacji spraw zwiàzanych z zarzàdzaniem azotanami w Êrodowisku rolniczym.
·
·

1 Wykonuje zadania okreÊlone w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 26 wrzeÊnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzàdu do spraw działaƒ zwiàzanych z wystàpieniem afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 1546).

1

Nadzoruje działalnoÊç:
Centralnego OÊrodka Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych,
· Inspekcji Weterynaryjnej,
· Krajowego Centrum Hodowli Zwierzàt,
· Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
· Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa,
· Polskiego Klubu WyÊcigów Konnych.
1

·

OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Departamentu Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci i Weterynarii
oraz Departamentu Hodowli i Ochrony RoÊlin, w szczególnoÊci dotyczàce:
· weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego,
· ochrony zdrowia zwierzàt,
· jakoÊci i higieny pasz,
· ochrony zwierzàt oraz hodowli zwierzàt gospodarskich,
1
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Tadeusz Romaƒczuk
Sekretarz stanu

1 OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemià oraz Departamentu
Rynków Rolnych, w szczególnoÊci dotyczàce:
· gospodarki ziemià i wspierania przemian struktury
agrarnej,
· rewindykacji nieruchomoÊci rolnych,
· ochrony gruntów rolnych,
· geodezji rolnej,

Rafał Romanowski
Podsekretarz stanu

OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Departamentu Spraw Społecznych i OÊwiaty Rolniczej
oraz Departamentu Zarzàdzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególnoÊci dotyczàce:
· podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkaƒców
obszarów wiejskich,
· zakładania i prowadzenia szkół i placówek rolniczych,

melioracji i in˝ynierii wodnej,
kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
· wykorzystania odnawialnych êródeł energii, w tym
koordynacji spraw zwiàzanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
· zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majàtkowe,
· regulacji rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
· funkcjonowania oraz rozwoju spółdzielczoÊci rolniczej i grup producentów rolnych,
· rozwoju i restrukturyzacji przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
· rozwoju rynków rolnych oraz struktur wspierajàcych
sprzeda˝ krajowych towarów rolno-spo˝ywczych,
· prowadzenia rejestrów działalnoÊci regulowanej
w zakresie wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich.
·
·

1 Nadzoruje realizacj´ przez Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa spraw obj´tych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemià oraz Departamentu
Rynków Rolnych.

zabezpieczenia społecznego rolników,
· ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
· aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkaƒców
wsi,
· rozwoju przedsi´biorczoÊci oraz rynku pracy w rolnictwie i na wsi,
· bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
· współpracy ze zwiàzkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorzàdem
rolniczym, w tym nadzoru nad działalnoÊcià Krajowej
Rady Izb Rolniczych,
· funkcjonowania systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji oraz ochrony danych osobowych,
· zarzàdzania kryzysowego i spraw obronnych,
· ochrony informacji niejawnych.
·

1

6

OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Biura Administracyjno-Bud˝etowego w zakresie budowy,
eksploatacji i wdra˝ania systemów e-administracji i innych systemów zwiàzanych z informatyzacjà administracji rzàdowej w działach administracji rzàdowej kierowanych przez Ministra.
1

1

Nadzoruje działalnoÊç:
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·

Ryszard Zarudzki
Podsekretarz stanu

programowania i wykorzystania Êrodków z funduszy
UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
· koordynacji spraw ochrony Êrodowiska na obszarach wiejskich,
· tworzenia i funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego,
· rozwoju nauki,
· okreÊlania priorytetów badawczych i badawczo-wdro˝eniowych,
· udziału w pracach dotyczàcych reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz analiz wpływu polityk UE i polityk krajowych na rolnictwo i obszary wiejskie,
· koordynacji realizacji krajowych strategii rozwoju
oraz strategii EUROPA 2020,
· koordynacji i nadzoru na poziomie krajowym wdra˝ania i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
· wykorzystania Êrodków z pomocy technicznej przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

OkreÊla zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach obj´tych zakresem działania Departamentu PłatnoÊci BezpoÊrednich, Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Strategii,
Analiz i Rozwoju oraz Biura Pomocy Technicznej,
w szczególnoÊci dotyczàce:
· płatnoÊci w ramach systemu wsparcia bezpoÊredniego,
· funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania i Kontroli,
· wymogów wzajemnej zgodnoÊci w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
1

Monika Rzepecka
Dyrektor generalny

Zapewnia warunki funkcjonowania Ministerstwa oraz
organizacj´ pracy dla prawidłowej realizacji zadaƒ
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·

Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
szkół i placówek rolniczych.

·

Nadzoruje działalnoÊç:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
· Centrum Doradztwa Rolniczego,
· instytutów badawczych, z wyłàczeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
· wojewódzkich oÊrodków doradztwa rolniczego.
1

·

okreÊlonych przez Ministra poprzez sprawowanie bezpoÊredniego nadzoru nad działalnoÊcià wszystkich komórek organizacyjnych w Ministerstwie, w szczególnoÊci w sprawach:
· organizacji Ministerstwa,
· zarzàdzania zasobami ludzkimi,
· szkoleƒ i rozwoju zawodowego pracowników,
· zamówieƒ publicznych,
· administracyjno-bud˝etowych,
· administrowania siecià teleinformatycznà,
· audytu wewn´trznego.

Traci moc podział czynnoÊci w Kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2018 r.,
znak: BDG. org. 0100.36.2018
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· Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
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Wi´ksze dofinasowanie do paliwa rolniczego
W celu zmniejszenia kosztów w gospodarstwach rolnych, zwi´kszone zostanie wsparcie finansowe
do zakupu paliwa rolniczego zu˝ywanego przy uprawie pól i hodowli bydła.

Utworzenie Narodowego Holdingu Spo˝ywczego
Dla stabilizacji rynków rolnych utworzony zostanie Narodowy Holding Spo˝ywczy, który b´dzie alternatywà
dla firm przej´tych w ramach prywatyzacji na poczàtku okresu transformacji. Zapewniony zostanie
organizacyjny i właÊcicielski udział rolników-producentów rolnych w firmach Holdingu.

Wi´ksza sprzeda˝ bezpoÊrednia i rolniczy handel detaliczny
Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpoÊredniego udziału w rynku
konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzeda˝y detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Zdrowa polska ˝ywnoÊç
Zwi´kszona zostanie pomoc w rozwoju produkcji ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, szczególnie ekologicznej,
tradycyjnej i regionalnej, która ma staç si´ rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone
zostanie oznakowanie produktów wolnych od GMO.

Wsparcie rolnictwa na terenach górskich
W celu lepszego wykorzystania u˝ytków zielonych nastàpi wsparcie hodowli bydła mi´snego, kóz i owiec.
Dla terenów górskich wdro˝ona zostanie specjalna polityka.

Przeciw suszy
Przeciwdziałajàc suszy i innym zmianom klimatycznym wdro˝ony zostanie program poprawy ˝yznoÊci gleb,
w tym wapnowania, oraz zwi´kszona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnieƒ
w rolnictwie.

Polskie pasze
W celu zwi´kszenia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe
z zagranicy b´dzie sukcesywnie zast´powane białkiem z produkcji krajowej.

Rolnictwo dla ekologii
Podj´te zostanà działania majàce na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyÊle oraz
nastàpi rozwini´cie odnawialnych êródeł energii (OZE) w rolnictwie, które sà przyjazne Êrodowisku
i akceptowane społecznie.
8
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Innowacyjne Centrum
Nauk ˚ywieniowych
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstanie Innowacyjne Centrum Nauk ˚ywieniowych. Inwestycja
zostanie sfinansowana w cz´Êci ze Êrodków bud˝etowych.
– Centrum, które powstanie b´dzie
na miar´ nie tylko Polski, ale i Êwiata – podkreÊlił rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego profesor Wiesław Bielawski.
WartoÊç projektu wynosi ponad 100 mln zł, z czego 40 mln zł
b´dzie pochodziło ze Êrodków bud˝etowych. Umow´, umo˝liwiajàcà
przekazanie Êrodków bud˝etowych
na budow´ Centrum, w obecnoÊci
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, podpisali w sierpniu br. wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkol-

nictwa wy˝szego Jarosław Gowin
oraz rektor SGGW prof. dr hab.
Wiesław Bielawski. UroczystoÊç ta
była tak˝e okazjà do zaprezentowania nowoczesnych laboratoriów
Wydziału Nauk o ˚ywieniu Człowieka i Konsumpcji.
Wicepremier Jarosław Gowin
powiedział, ˝e wielkà siłà polskiego
rolnictwa, polskich produktów ˝ywnoÊciowych jest ich tradycyjny charakter, ale zaznaczył, ˝e w obszarze
przemysłu rolniczego trwa wyÊcig
technologiczny.
– W tym wyÊcigu Polska nie za-

mierza zostawaç z tyłu – podkreÊlił
wicepremier i zapewnił, ˝e Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
wraz z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi b´dà konsekwentnie
wspieraç polskich uczonych i uczelnie rolnicze po to, ˝eby dorobek
polskich naukowców słu˝ył rozwojowi przemysłu rolniczego, rozwojowi rolnictwa, ale tak˝e rozwojowi
całego ˝ycia społecznego.
– Polska ma byç symbolem dobrego smaku, a polska nauka musi
wspieraç sektor rolny we wprowadzaniu nowych rozwiàzaƒ w zakresie ˝ywnoÊci i sposobu ˝ywienia – podkreÊlił podczas uroczystoÊci minister Jan Krzysztof Ardanowski i przypomniał, ˝e rolnictwo jest
bardzo wa˝nym elementem Strate-

Umow´, umo˝liwiajàcà przekazanie Êrodków bud˝etowych na budow´ Centrum Nauk ˚ywieniowych, w obecnoÊci ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, podpisali
wicepremier Jarosław Gowin i rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018
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gii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.
Innowacyjne Centrum Nauk ˚ywieniowych to projekt Wydziału
Nauk o ˚ywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. To nowoczesny budynek dydaktyczno -laboratoryjny
przeznaczony do prowadzenia
działalnoÊci naukowej w zakresie
nauk o ˝ywieniu człowieka oraz powiàzanych z nimi działaƒ wdro˝eniowych i edukacyjnych. W przyszłoÊci wyposa˝ony b´dzie w unikatowà aparatur´ laboratoryjnà
umo˝liwiajàcà prowadzenie badaƒ
na poziomie Êwiatowym.
Zadaniem Innowacyjnego Centrum Nauk ˚ywieniowych, jako wiodàcej instytucji naukowo-dydaktyczno-wdro˝eniowej, jest rozwój kierunków badaƒ, których wyniki b´dà
miały zastosowanie w rozwiàzywaniu problemów ˝ywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeƒstwa,
poprzez zmniejszenie skali wyst´powania chorób dietozale˝nych w populacji polskiej, co przyniesie kon-

kretne efekty zdrowotne, społeczne
i ekonomiczne. Dzi´ki wynikom tych
badaƒ wczesna dietoprofilaktyka
przyczyni si´ do zmniejszenia ryzyka
wyst´powania chorób metabolicznych, które sà jednà z najcz´stszych
przyczyn zgonów, a ich skal´ w Polsce i na Êwiecie okreÊla si´ na 38
mln zgonów rocznie.
KoniecznoÊç podejmowania działaƒ zmniejszajàcych skal´ wyst´powania chorób dietozale˝nych uzasadniajà równie˝ wydatki publiczne
poniesione na ich leczenie: w 2013
roku 3,8 mln pacjentów z tymi
schorzeniami obj´to opiekà medycznà wartà 10,5 mld złotych.
Szacuje si´, ˝e całkowite koszty
zwiàzane z leczeniem chorób dietozale˝nych wzrosnà z obecnych 42
mld zł rocznie do 93,0 mld zł
w 2030 roku, przy czym samo leczenie otyłoÊci i jej powikłaƒ pochłonie ok. 25% bud˝etu przeznaczonego na ochron´ zdrowia. Dla
zmniejszenia wymiaru tych niekorzystnych dla polskiej populacji da-

nych konieczna jest równie˝ modyfikacja oferty rynkowej produktów
˝ywnoÊciowych, których innowacyjne receptury opracowane b´dà
w planowanej inwestycji.
Istotnà zaletà Innowacyjnego
Centrum Nauk ˚ywieniowych jest
holistyczne podejÊcie do koniecznej
zmiany sposobu ˝ywienia Polaków:
specjaliÊci z zakresu ˝ywnoÊci i ˝ywienia b´dà prowadziç tutaj fizykochemiczne badania ˝ywnoÊci,
kształtowaç jej prozdrowotny profil,
ale te˝ projektowaç skuteczne interwencje ˝ywieniowe. Takie podejÊcie
pozytywnie wpłynie na popraw´
skutecznoÊci edukacji prozdrowotnej, która skierowana b´dzie
na efektywne upowszechnianie zasad prawidłowego ˝ywienia oraz
terapii schorzeƒ dietozale˝nych,
i oparta na rzetelnych i innowacyjnych wynikach badaƒ z obszaru interdyscyplinarnej nauki o ˝ywieniu
człowieka. Działanie i misja Innowacyjnego Centrum Nauk ˚ywieniowych zorientowane b´dà na

Centrum Nauk ˚ywieniowych to nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny, który w przyszłoÊci zostanie wyposa˝ony w unikatowà aparatur´ laboratoryjnà, umo˝liwiajàcà
prowadzenie badaƒ na Êwiatowym poziomie
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człowieka, zasoby surowcowe
i produktowe oraz inteligentny
transfer wyników badaƒ i technologii do polskiego systemu ˝ywieniowego i ˝ywnoÊciowego, co przyczyni si´ do wzrostu zaufania konsumentów do ˝ywnoÊci oraz doprowadzi do poprawy zdrowia polskiego społeczeƒstwa.
Innowacyjne Centrum Nauk ˚ywieniowych b´dzie instytucjà naukowo-dydaktycznà, wszechstronnie kształcàcà profesjonalistów

z zakresu ˝ywienia człowieka, dietetyki, ochrony zdrowia, projektowania ˝ywnoÊci spełniajàcej najwy˝sze
standardy jakoÊci i bezpieczeƒstwa,
a jednoczeÊnie spełniajàcej oczekiwania i preferencje konsumentów,
realizujàc tym samym ide´ holistycznego podejÊcia do nauk o ˝ywieniu człowieka i ich aplikacyjnego charakteru.
Jest to projekt inwestycyjny o wartoÊci 62 milionów złotych. Projekt
utworzenia Innowacyjnego Cen-

trum Nauk ˚ywieniowych przewiduje wybudowanie nowego wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 7,5 tys. m
kw., w którym zlokalizowanych b´dzie mi´dzy innymi 15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z 10 pracowniami i 2 halami oraz sala konferencyjna z zapleczem.
SGGW/Biuro Prasowe MRiRW
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: SGGW, archiwum MRiRW

Studenci SGGW przed pałacykiem rektorskim

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszà rolniczà szkołà wy˝szà w Polsce i czwartà tego typu uczelnià w Europie.
Jej poczàtki si´gajà 1816 roku i sà zwiàzane
z utworzeniem Instytutu Agronomicznego. Natomiast
Wydział Nauk o ˚ywieniu Człowieka i Konsumpcji
powstał w 1977 roku, jako pierwsza w Polsce i w Europie Ârodkowo-Wschodniej placówka akademicka
w zakresie nauki o ˝ywieniu człowieka i nauk konsumenckich, która stała si´ wzorem dla innych oÊrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak
i za granicà. Obecnie Wydział ten jest jednà z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny, oraz badaBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

nia naukowe koncentrujà si´ na:
˝ywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakoÊci
˝ycia w wybranych subpopulacjach,
1 optymalizacji post´powania dietetycznego w profilaktyce i terapii ró˝nych schorzeƒ,
1 rozwiàzaniach techniczno-technologicznych sprzyjajàcych innowacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci producentów ˝ywnoÊci,
1 kształtowaniu jakoÊci sensorycznej, wartoÊci od˝ywczej oraz bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci,
1 rozwoju rynku ˝ywnoÊci w Polsce w kontekÊcie
zmian zachowaƒ konsumentów i spo˝ycia ˝ywnoÊci,
1 ochro nie i edu ka cji kon su men tów na ryn ku
˝ywnoÊci.
1
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Narodowy Pokaz Koni
Czystej Krwi Arabskiej

P

olska obchodzi w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległoÊci po 123 latach
zaborów. Ta wyjàtkowa rocznica
sprawiła, ˝e jubileuszowy 40. Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi
Arabskiej odbył si´ na terenie historycznego Toru WyÊcigów Konnych
Słu˝ewiec w Warszawie.
Wydarzenie to zgromadziło czołówk´ najpi´kniejszych i najcenniejszych koni arabskich z paƒstwowych i prywatnych stadnin.
– Kochamy konie. JesteÊmy z nich
dumni i gł´boko nosimy je w sercu.
Tylko od naszej zbiorowej màdroÊci
zale˝y, jak b´dziemy umieli ten
ogromny zasób wykorzystaç dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa, dla
naszego narodu, dla jego wspólnoty,
dla dobra Polski – mówił podczas
uroczystoÊci minister Jan Krzysztof Ardanowski, podkreÊlajàc, ˝e konie
powinny nas łàczyç, a nie dzieliç.
W ciàgu trzech dni Pokazu zaprezentowanych zostało około stu wyjàtkowych koni. Były one oceniane
przez mi´dzynarodowych s´dziów
w klasach wiekowych, osobno klacze, osobno ogiery, a spoÊród najlepszych wyłoniony został Narodowy Czempion.
Wydarzenie adresowane było nie
tylko do miłoÊników koni, ale rów-

Konie powinny nas łàczyç, a nie dzieliç – podkreÊlał, w czasie uroczystoÊci na terenie Toru WyÊcigów Konnych
na Słu˝ewcu, minister Jan Krzysztof Ardanowski

nie˝ do całych rodzin. Na terenie
WyÊcigów Konnych Słu˝ewiec mo˝na było ciekawie sp´dziç czas.
Oprócz Narodowego Pokazu oraz
gonitw przygotowano dodatkowe
atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Jednà z nich było spotkanie z polskà ˝ywnoÊcià wysokiej jakoÊci. Ka˝dy ze zwiedzajàcych mógł
skosztowaç polskich tradycyjnych
i ekologicznych produktów.
Narodowy Pokaz był tak˝e doskonałà okazjà do przypomnienia
wyjàtkowej roli i pozycji koni w polskiej tradycji. Od najdawniejszych
czasów najwi´ksze zwyci´stwa pol-

skiego or´˝a były mo˝liwe dzi´ki
wykorzystaniu tych szlachetnych
zwierzàt. Od najwi´kszych bitew
pod Cedynià, pod Grunwaldem,
pod Kłuszynem po odsiecz wiedeƒskà z husarià na czele. W bli˝szych
nam czasach to polska kawaleria
uchroniła Europ´ od komunizmu,
zwyci´˝ajàc w wojnie polsko-bolszewickiej. Konie były te˝ wiernymi
towarzyszami polskich ułanów
w wojnie obronnej w 1939 r.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Wydarzenie zgromadziło czołówk´ najpi´kniejszych i najcenniejszych koni arabskich z paƒstwowych i prywatnych stadnin
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Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szeroko zakrojonà kampani´ promocyjno-informacyjnà dotyczàcà zwi´kszenia
popytu na owoce i warzywa sezonowe. Zorganizowanych zostało dziesi´ç wakacyjnych targów owocowo-warzywnych w najwi´kszych polskich miastach. Wspiera je kampania edukacyjno-informacyjna w prasie, radiu i telewizji.

D

ziałania te przybli˝ajà
jednoczeÊnie
elementy wprowadzonego przez premiera Mateusza
Morawieckiego i ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Planu dla wsi, który m. in
przewiduje rekonstrukcj´
rynku i znaczne skrócenie
drogi produktów rolnych
„od pola do stołu”, „od producenta do konsumenta”.
Obecnie rolnicy sprzedawaç mogà zarówno płody
rolne, jak i przetworzone ju˝
produkty we własnych gospodarstwach lub na niezadaszonych targowiskach.
Kampania zach´caç b´dzie rolników do sprzeda˝y
bezpoÊredniej, a konsumentów do zwi´kszenia zakupów
wprost od producentów.
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

Kampania zach´ca rolników do sprzeda˝y bezpoÊredniej a
zwi´kszenia zakupów wprost od producenta

Polska jest potentatem w produkcji owoców i warzyw, ale ich spo˝ycie jest wcià˝ bardzo niskie. Dlatego trzeba podkreÊlaç wielkie walory zdrowotne owoców i warzyw,
które spełniajà bardzo wa˝nà rol´
w procesie od˝ywiania. Sà one
głównym êródłem substancji regukonsumentów do lujàcych przemian´ materii
u człowieka. Nale˝à do tzw.
˝ywnoÊci funkcjonalnej, czyli
takiej, której udowodniono
korzystny wpływ na jednà albo wi´cej funkcji organizmu
ponad efekt od˝ywczy. Poprawiajà stan zdrowia,
wpływajà na lepsze samopoczucie i zmniejszajà ryzyko wielu chorób. Niewàtpliwie nale˝y zwi´kszaç spo˝ycie owoców i warzyw, szczególnie przez dzieci i osoby
starsze.
Liczni poÊrednicy i stosowane przez nich narzuty
sprawiajà, ˝e mo˝liwoÊç
kupna owoców i warzyw sezonowych dla wielu osób
jest ograniczona. Dla cz´Êci
społeczeƒstwa sà one
po prostu za drogie. Oferta
13
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Polska jest potentatem w produkcji owoców…

bezpoÊredniej sprzeda˝y jest zatem
szczególnie interesujàca dla klientów, którzy poszukujà dobrych,
Êwie˝ych produktów i to w dobrej
cenie, bez dodatkowych narzutów.
Nie bez znaczenia jest te˝ fakt, ˝e
pieniàdze wpływajà od razu do kieszeni rolnika.
Rozszerzone mo˝liwoÊci sprzeda˝y bezpoÊredniej dajà szanse głównie mniejszym gospodarstwom rolnym, które ze wzgl´du na niewielkà
produkcj´ majà trudnoÊci w funkcjonowaniu na rynku. Dobrze poj´ty konsumencki patriotyzm to
wspieranie tego co polskie i tym sa-

mym wpływanie na nasz wzrost
gospodarczy.
Âwiadomy wybór b´dzie wówczas, kiedy b´dzie podana konkretna, rzetelna informacja. Klienci sieci handlowych majà prawo do informacji o kraju pochodzenia produktu oraz do jego właÊciwego
oznakowania.
Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e
bezpoÊredni zakup płodów rolnych
gwarantuje znajomoÊç miejsca pochodzenia i warunków wytwarzania, a tak˝e Êwie˝oÊç i wysokà wartoÊç od˝ywczà, gdy˝ pozbawione sà
konserwantów u˝ywanych w trakcie

długiego transportu i magazynowania w łaƒcuchu dostaw.
SezonowoÊç przetwórstwa, szczególnie owoców, sprawia, ˝e stanowià one jednà z głównych grup surowców poddawanych procesowi
zamra˝ania w skali masowej. Stosowanie procesu mro˝enia jest jednà z optymalnych metod przechowywania produktów roÊlinnych.
PodkreÊliç trzeba, ˝e wartoÊç od˝ywcza mro˝onek jest zbli˝ona do wartoÊci Êwie˝ych owoców.
Ich nieocenionà zaletà jest dost´pnoÊç przez cały rok. Dla współczesnych, ˝yjàcych w ciàgłym poÊpiechu ludzi, niezwykle wa˝nym czynnikiem jest szybkoÊç przygotowywania potraw z mro˝onek.
Podobnie rzecz ma si´ z przetworami z warzyw i owoców sezonowych. Lato mo˝na zamknàç w słoiku. Poprzez przedstawianie prostych i szybkich przepisów kulinarnych kampania zach´ca do maksymalnego wykorzystywania zakupionych od rolników płodów rolnych.
Spo˝ywania tych charakterystycznych dla naszej szerokoÊci geograficznej – lokalnych, a jednoczeÊnie
najzdrowszych i najsmaczniejszych
produktów, to tak˝e przyczynek
do nie ulegania modom na produkty egzotyczne.
Reasumujàc, kampania MRiRW
ma na celu zainteresowanie społeczeƒstwa bezpoÊrednim zakupem
sezonowych warzyw i owoców poprzez wskazanie szeregu korzyÊci
płynàcych z takiego post´powania.
Dla rolników to zach´ta do podejmowania sprzeda˝y bezpoÊredniej i organizowania si´ w samodzielne grupy działania, tak ˝eby
ograniczajàc koszty operacyjne łatwo docieraç do konsumentów,
szczególnie tych zamieszkujàcych
wielkie aglomeracje miejskie.
Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32

i warzyw, ale ich spo˝ycie jest wcià˝ bardzo niskie. Kampania przypomina o walorach zdrowotnych owoców i warzyw
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Przeciw nieuczciwym
praktykom handlowym
31 lipca br. Rada Ministrów przyj´ła przedło˝ony przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spo˝ywczymi.

W

zmocnienie pozycji rolników w łaƒcuchu dostaw
˝ywnoÊci jest jednym
z priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecna struktura rynku rolno -˝ywnoÊciowego
sprawia, ˝e jest on szczególnie
podatny na stosowanie nieuczciwych praktyk, tj. zachowaƒ, które
ra˝àco odbiegajà od dobrego post´powania handlowego oraz sà
sprzeczne z zasadà dobrej wiary
i uczciwego obrotu, a tak˝e sà jednostronnie stosowane przez jednego partnera handlowego wobec jego kontrahenta.
Nieuczciwe praktyki handlowe
mogà byç stosowane przez ka˝dà
ze stron relacji biznesowych
i na ka˝dym etapie łaƒcucha dostaw. Wa˝ne jest, aby w łaƒcuchu
dostaw towarów rolno-spo˝ywczych
wszyscy jego uczestnicy mieli poczucie funkcjonowania na tych samych zasadach, bez wzgl´du
na ich potencjał ekonomiczny.
Widzàc potrzeb´ poprawy kształtowania relacji w łaƒcuchu dostaw
˝ywnoÊci Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi opracowało projekt
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi
kontraktowej w obrocie produktami
rolnymi i spo˝ywczymi. Przedstawiony projekt ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych
praktyk handlowych w całym łaƒcuBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

chu dostaw surowców rolnych
i ˝ywnoÊci. W łaƒcuchu dostaw
˝ywnoÊci to najcz´Êciej rolnicy stanowià najsłabsze ogniwo i sà nara˝eni na stosowanie nieuczciwych
praktyk handlowych przez podmioty o wi´kszej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym.

rotów realizowanych mi´dzy dostawcà a nabywcà wynoszàcego 50 000 zł;
1 obrotu w wysokoÊci 100 000 000 zł
w przypadku obrotu nabywcy lub
dostawcy, który stosował praktyk´
nieuczciwie wykorzystujàcà przewag´ kontraktowà.
Ponadto rolnicy, z obawy przed
ujawnieniem swoich danych, co
mo˝e skutkowaç utratà kontraktów
i pogorszeniem stosunków handlowych z nabywcà, nie zgłaszajà zawiadomieƒ do UOKiK.

W łaƒcuchu dostaw towarów rolno-spo˝ywczych to najcz´Êciej rolnicy sà nara˝eni na stosowanie nieuczciwych praktyk
handlowych

Na podstawie ju˝ obowiàzujàcych przepisów rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spo˝ywczych, nie mogà zgłaszaç zawiadomieƒ o stosowaniu nieuczciwych
praktyk handlowych do Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze wzgl´du na brak spełnienia
istniejàcych kryteriów, tj.:
1 progu dotyczàcego wartoÊci ob-

Celem projektowanej ustawy jest
obj´cie wszystkich relacji handlowych pomi´dzy dostawcà a nabywcà poprzez rezygnacj´ z powy˝ szych kry te riów, po nie wa˝
obecne progi sà zbyt wysokie i powodowały nadmierne zaw´˝enie
sytuacji, wzgl´dem których obowiàzujàca obecnie ustawa miała
zastosowanie.
15
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Poszerzono tak˝e kràg podmiotów
uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania
praktyk nieuczciwie wykorzystujàcych
przewag´ kontraktowà – z zainteresowanego przedsi´biorcy na ogół
obywateli. Zrezygnowano z obowiàzku zgłaszania na piÊmie takiego zawiadomienia. Zapewniono te˝ anonimowoÊç stronie skar˝àcej, jeÊli chodzi
o dane osobowe i treÊç zawiadomienia. Wyeliminuje to „czynnik strachu”,
poniewa˝ dostawcy produktów rolno-spo˝ywczych, z obawy ujawnienia
swoich danych w procesie post´powania nie zgłaszajà zawiadomieƒ
do Prezesa UOKiK.

Nowe przepisy umo˝liwià Prezesowi UOKiK zlecanie kontroli Inspekcji Handlowej w toku post´powaƒ na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo˝ywczymi na
zasadach analogicznych do obowiàzujàcych w przypadku kontroli
prowadzonych przez pracowników
UOKiK.
Przepisy ustawy b´dà miały zastosowanie do umów nabycia zawartych od dnia wejÊcia w ˝ycie tej
ustawy oraz do umów zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
i kontynuowanych po dniu jej wej-

Êcia w ˝ycie. Prezes UOKiK, wydajàc w terminie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
decyzj´, o uznaniu praktyki za nieuczciwie wykorzystujàcà przewag´
kontraktowà, w przypadku umów
zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy i kontynuowanych,
nie nakłada kary pieni´˝nej, je˝eli
strona w wyznaczonym przez Prezesa Urz´du terminie, nie krótszym
ni˝ 14 dni, zaprzestała stosowania
praktyki naruszajàcej zakaz.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 18 45
Zdj´cie: fotolia

Konsument ma wiedzieç
Unijne zasady znakowania ˝ywnoÊci: składnik podstawowy
29 maja 2018 r. zostało opublikowane rozporzàdzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ˝ywnoÊci, w odniesieniu do reguł
dotyczàcych wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika Êrodka spo˝ywczego.

lub sugerujàce kraj lub miejsce pochodzenia Êrodka spo˝ywczego,
a pochodzenie składnika podstawowego jest inne.
Kraj lub miejsce pochodzenia
podstawowego składnika podaje

W

przepisach tego rozporzàdzenia wprowadzono definicj´ składnika
podstawowego. Składnik podstawowy to składnik lub składniki, które stanowià wi´cej ni˝ 50% tego
Êrodka spo˝ywczego lub które sà
na ogół kojarzone przez konsumenta z nazwà tego Êrodka spo˝ywczego i w odniesieniu do których jest wymagane w wi´kszoÊci
przypadków oznaczenie iloÊciowe.
Takim składnikiem jest przykładowo
mi´so w wyrobach mi´snych czy te˝
mleko w przetworach mlecznych.
Rozporzàdzenie UE okreÊla zasady podawania w oznakowaniu informacji o pochodzeniu składnika
podstawowego. Zgodnie z przepi16

Rozporzàdzenie UE okreÊla zasady podawania w oznakowaniu informacji o pochodzeniu składnika podstawowego

sami informacje takie podaje si´
w przypadku, gdy podmiot odpowiadajàcy za oznakowanie produktu umieÊci na opakowaniu
w jakiejkolwiek formie (w postaci
oÊwiadczeƒ, ilustracji, symboli lub
wyra˝eƒ,
odnoszàcych
si´
do miejsc lub obszarów geograficznych) informacje odnoszàce si´

si´ jako odniesienie do jednego
z nast´pujàcych obszarów geograficznych:
1 „UE”, „spoza UE” lub „UE oraz
spoza UE”;
1 region lub jakikolwiek inny obszar geograficzny w obr´bie kilku
paƒstw członkowskich lub w obr´bie paƒstw trzecich;
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

1 paƒstwo (-a) członkowskie lub
paƒstwo (-a) trzecie;
1 region lub jakikolwiek inny obszar
geograficzny w obr´bie paƒstwa
członkowskiego lub w obr´bie paƒstwa trzeciego lub- kraj lub miejsce
pochodzenia zgodnie z obowiàzujàcymi, szczegółowymi przepisami
unijnymi majàcymi zastosowanie
do danego podstawowego składnika lub składników np. przepisy dotyczàce owoców i warzyw.
Powy˝sze wskazania wydajà si´
skomplikowane, lecz ich zastosowanie w praktyce, rozpatrujàc konkretny przykład, z pewnoÊcià nie
b´dzie budziło tylu wàtpliwoÊci.
Przy czym ułatwieniem jest te˝ mo˝liwoÊç przedstawienia w oznakowaniu pochodzenia składnika podstawowego równie˝ za pomocà nast´pujàcego, ogólnego oÊwiadczenia:
(nazwa podstawowego składnika –
nie pochodzi / nie pochodzà z (kraj
lub miejsce pochodzenia Êrodka
spo˝ywczego) lub przy u˝yciu innego podobnego sformułowania
o takim samym znaczeniu dla konsumenta. Rozporzàdzenie stosuje
si´ od 1 kwietnia 2020 r.
W zwiàzku z wieloma wàtpliwoÊciami paƒstw członkowskich co
do stosowania przepisów odnoszàcych si´ do informowania konsumentów o pochodzeniu Êrodków
spo˝ywczych (przepisy rozporzàdzenia (WE) nr 1169/2011 i rozporzàdzenia (UE) nr 2018/775)
Komisja Europejska zadeklarowała, ˝e do 1 kwietnia 2020 r. zostanà opracowane z udziałem paƒstw
członkowskich wytyczne do tych
przepisów. Dlatego te˝ informujemy, ˝e wàtpliwoÊci odnoszàce si´
do wymagaƒ, zawartych w omawia nym roz po rzà dze niu, mo˝ na zgłaszaç do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na adres
email: sekretariat.pj@minrol.gov.
pl. Zo sta nà one wy ko rzy sta ne
podczas dyskusji nad wytycznymi
do rozporzàdzenia.
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5 Przykłady oznakowania
WyjaÊnianie pochodzenia składnika podstawowego ma miejsce tylko
w sytuacji, gdy w oznakowaniu produktu jest podana informacja
o kraju/miejscu pochodzenia całego produktu na zasadzie dobrowolnej czy te˝ obowiàzkowej.
1 Je˝eli w oznakowaniu sera dojrzewajàcego jest informacja wyprodukowano w Polsce, a mleko, z którego zrobiono ser pochodzi z inne-

1 Je˝eli w oznakowaniu soku jabłkowego umieszczony zostanie komunikat np. wyprodukowano w Polsce
i jabłka b´dà pochodziły z Polski – to
nie musimy wyjaÊniaç pochodzenia
jabłek, natomiast gdyby pochodziły
z krajów trzecich to mo˝emy napisaç
jabłka pochodzà spoza UE albo, tak
jak wy˝ej, podaç ogólnà informacj´
jabłka nie pochodzà z Polski. W sytuacji, gdyby jabłka pochodziły zarówno z UE jak i spoza UE, przepis do-

Informacje o pochodzeniu składnika podstawowego muszà byç podane w tym samym polu widzenia co kraj lub miejsce
pochodzenia całego produktu

go kraju ni˝ Polska, np. z Niemiec – w oznakowaniu b´dzie trzeba podaç informacj´ takà jak
np.: – „mleko z Niemiec” albo napisaç ogólnà informacj´ tj.: „mleko
nie pochodzi z Polski”. Informacje
te muszà byç podane w tym samym
polu widzenia co kraj/miejsce pochodzenia całego produktu.
1 Je˝eli w oznakowaniu produktu
Szynka konserwowa jest komunikat
kraj pochodzenia Polska, a mi´so
pochodziło z innego kraju, np.
z Danii – w oznakowaniu nale˝y
umieÊciç informacj´ tj. np. – mi´so
z Danii albo mi´so jest innego pochodzenia ni˝ pochodzenie produktu. Gdy na takim produkcie producent napisze wyprodukowano
w UE, to nawet je˝eli mi´so jest
z Danii nie trzeba b´dzie wyjaÊniaç
szczegółowo – z odniesieniem
do kraju – jego pochodzenia.

puszcza ogólnà informacj´ jabłka
z UE oraz spoza UE.
Wyjàtki:
Komisja Europejska ustanowiła wyjàtek od powy˝szej zasady. Przepisy
rozporzàdzenia UE nr 2018/775
nie dotyczà sytuacji, gdy nazwy
geograficzne zostały wskazane
w nazwach zwyczajowych produktów. Uznano, ˝e nazwy zwyczajowe
sà znane konsumentom i na przykład nikt nie wyobra˝a sobie, ˝e kupujàc „fasolk´ po bretoƒsku” nabył
produkt pochodzàcy z Bretanii.
Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: fotolia

*nr 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiajàce zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1169/2011.
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Program azotanowy
dla ochrony wód
Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w miejsce dotychczasowego wyznaczania obszarów szczególnie nara˝onych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (tzw. OSN),
wprowadziła dla prowadzàcych produkcj´ rolnà, w tym działy
specjalne produkcji rolnej oraz działalnoÊç, w ramach której sà
przechowywane odchody zwierz´ce (nawozy naturalne) lub stosowane nawozy zawierajàce azot, obowiàzek realizowania tzw.
programu azotanowego.

P

rogram ten wprowadzony
został w drodze rozporzàdzenia Rady Ministrów
z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyj´cia Programu działaƒ majàcych
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzàcymi
ze êródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu,
a jego wymagania obowiàzujà
od 27 lipca 2018 r. Odr´bne terminy dotyczà:
18

sporzàdzania planu nawo˝enia
azotem, które zacznà obowiàzywaç
1 stycznia 2019 r.,
1 dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
do wymogów okreÊlonych w programie azotanowym, które zacznà
obowiàzywaç:
· podmioty prowadzàce chów lub
hodowl´ zwierzàt gospodarskich
w liczbie wi´kszej ni˝ 210 DJP
po 31 grudnia 2021 r.,
1

· podmioty prowadzàce chów lub
hodowl´ zwierzàt gospodarskich
w liczbie mniejszej lub równiej
210 DJP po 31 grudnia 2024 r.
Oczekiwanym efektem programu
azotanowego jest osiàgniecie dobrego stanu wód poprzez dostosowanie praktyk rolniczych do rosnàcych wymagaƒ Êrodowiskowych.
Wymagania programu azotanowego obejmujà:
1 sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów zawierajàcych azot,
1 terminy, w których dozwolone jest
rolnicze wykorzystanie nawozów
zawierajàcych azot,
1 warunki przechowywania nawozów naturalnych (odchodów zwierz´cych), w tym powierzchnie i pojemnoÊci urzàdzeƒ do ich przechowywania,
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1 zasady planowania prawidłowego nawo˝enia azotem,
1 sposób dokumentowania realizacji programu azotanowego.

Program azotanowy okreÊla równie˝ odległoÊci od wód powierzchniowych, w jakich nie stosuje si´ nawozów zawierajàcych azot oraz waRodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe mineralne
i nawozy naturalne płynne

Grunty orne

1 marca –
20 paêdziernika

Grunty orne na terenie gmin
obj´tych wykazem stanowiàcym
załàcznik nr 2 do Programu

1 marca –
15 paêdziernika

Grunty orne na terenie gmin
obj´tych wykazem stanowiàcym
załàcznik nr 3 do Programu

1 marca –
25 paêdziernika

Nawozy naturalne
stałe

1 marca –
31 paêdziernika

Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie

1 marca –
31 paêdziernika

1 marca –
30 listopada

Trwałe u˝ytki zielone

W programie azotanowym wskazane zostały terminy, w których
mo˝liwe jest stosowanie na gruntach rolnych nawozów zawierajàcych azot – terminy te zostały
przedstawione w tabeli.
Terminy stosowania nawozów
na gruntach ornych, okreÊlone w tabeli, nie dotyczà podmiotów, które
b´dà zakładaç uprawy jesienià
po póêno zbieranych przedplonach,
buraku cukrowym, kukurydzy lub
póênych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych
upraw nie mo˝e przekroczyç dawki 30 kg N/ha, przy czym nale˝y
szczegółowo udokumentowaç termin zbioru, dat´ stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawk´ oraz termin siewu jesiennej uprawy. Ponadto podmioty, które nie
mogły dokonaç zbiorów lub nawo˝enia azotem z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególnoÊci nadmierne uwilgotnienie gleby, b´dà mogły stosowaç nawozy
do 30 listopada. Terminów okreÊlonych w tabeli nie stosuje si´ do nawo˝enia upraw pod osłonami oraz
upraw kontenerowych.
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runki rolniczego wykorzystania nawozów zawierajàcych azot na terenach o du˝ym nachyleniu. W zale˝noÊci od rodzaju nawozu, spadku
terenu oraz rodzaju wód powierzch-

1 stosowania nawozów za pomocà
urzàdzeƒ aplikujàcych je bezpoÊrednio do gleby, albo
1 podzielenia pełnej dawki nawozów co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odst´p mi´dzy zastosowaniem tych dawek nawozu nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni.
Podmioty prowadzàce produkcj´
rolnà, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalnoÊç, w ramach której stosowane sà nawozy
zawierajàce azot, a posiadajàce gospodarstwo rolne o powierzchni powy˝ej 100 ha u˝ytków rolnych, lub
uprawiajàce uprawy intensywne
na gruntach ornych na powierzchni
powy˝ej 50 ha, lub utrzymujàcy obsad´ wi´kszà ni˝ 60 DJP według stanu Êredniorocznego, zobowiàzane
zostały do opracowania planu nawo˝enia azotem. Pozostałe podmioty, które nie majà tego obowiàzku,
stosujà nawozy w takich dawkach,
aby nie przekraczaç maksymalnych
iloÊci azotu działajàcego ze wszyst-

W PROW 2014-2020 przewidziano wsparcie na zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ do aplikowania nawozów
naturalnych

niowych, odległoÊci, w których nie
stosuje si´ nawozów zawierajàcych
azot, wynoszà od 5 do 25 m.
Przy czym, je˝eli na gruntach rolnych wyst´puje uprawa roÊlin, odległoÊci mogà zostaç zmniejszone
o połow´ w przypadku:

kich êródeł dla upraw w plonie
głównym. Ponadto, je˝eli podmiot,
który nie jest obowiàzany do opracowania planu nawo˝enia azotem,
opracuje taki plan, stosuje dawki
nawozów zgodnie z opracowanym
planem nawo˝enia azotem.
19
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W programie azotanowym okreÊlone zostały równie˝ zasady dokumentowania realizacji jego wymagaƒ
oraz terminy jej przechowywania.
W zakresie warunków przechowywania nawozów naturalnych
(odchodów zwierz´cych) w programie azotanowym wskazano mi´dzy
innymi, ˝e nawozy naturalne przechowuje si´ w bezpieczny dla Êrodowiska sposób, zapobiegajàcy
przedostawaniu si´ odcieków
do wód i gruntu. PojemnoÊç zbiorników na płynne nawozy naturalne
powinna umo˝liwiaç ich przechowanie przez okres 6 miesi´cy, natomiast powierzchnia miejsc do przechowywania stałych nawozów naturalnych powinna umo˝liwiaç ich
przechowanie przez okres 5 miesi´cy. Ponadto mo˝liwe jest czasowe,
jednak nie dłu˝ej ni˝ przez okres 6
miesi´cy od dnia utworzenia ka˝dej
z pryzm, przechowywanie obornika
bezpoÊrednio na gruntach rolnych
(z wyłàczeniem pomiotu ptasiego,
którego nie przechowuje si´ bezpoÊrednio na gruncie przez cały rok),
przy czym:
1 pryzmy lokalizuje si´ poza zagł´bieniami terenu, na mo˝liwie płaskim terenie, o dopuszczalnym
spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległoÊci wi´kszej ni˝ 25 m od linii
brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i uj´ç wód, je˝eli nie
ustanowiono strefy ochronnej
na podstawie przepisów ustawy
z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
1 lokalizacj´ pryzmy oraz dat´ zło˝enia obornika w danym roku
na danej działce zaznacza si´
na mapie lub szkicu działki, które
przechowuje si´ przez okres 3 lat
od dnia zakoƒczenia przechowywania obornika;
1 obornik na pryzmie ponownie
przechowuje si´ w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakoƒczenia uprzedniego przechowywania obornika.
20

Pomoc dla gospodarstw w zwiàzku z wdro˝eniem działaƒ inwestycyjnych programu azotanowego
szacowana jest na ok. 1,3 mld zł.
W nowej ustawie Prawo wodne
Rzàd przewidział potrzeb´ finansowania przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z wdro˝eniem programu azotanowego, poprzez instrumenty zwrotne,

walnych operacji. Poziom refundacji
wyniesie 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych
rolników). Maksymalna wysokoÊç
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo
rolne wyniesie do 100 tys. zł. Nabór
wniosków w ramach ww. operacji
planowany jest w grudniu 2018 r.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano tak˝e ukierunkowanie pomocy na
doposa˝enie gospodarstw z produkcja zwierz´cà m.in. w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych
lub pasz soczystych

zgodnie z regulacjami dotyczàcymi
pomocy publicznej, przede wszystkim ze Êrodków Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej oraz
uzupełniajàco ze Êrodków PROW
2014-2020. Uruchomienie ww.
pomocy powinno nastàpiç jeszcze
w 2018 r.
W ramach PROW 2014-2020
przewidziana jest realizacja instrumentu w wysokoÊci 157,8 mln zł,
która pozwoli na ukierunkowanie
pomocy na doposa˝enie gospodarstw z produkcjà zwierz´cà,
w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych lub
pasz soczystych oraz na zakup nowych maszyn i urzàdzeƒ do aplikowania nawozów naturalnych. Pomoc b´dzie przyznawana w formie
refundacji cz´Êci kosztów kwalifiko-

Ponadto, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi planuje od 2018 r.
przeprowadzanie szkoleƒ dla doradców i rolników z obowiàzkowych i dobrowolnych zasad ochrony wód przed azotanami pochodzàcymi ze êródeł rolniczych.
Pełna treÊç rozporzàdzenia Rady
Ministrów z 5 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj´cia Programu działaƒ majàcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzàcymi ze êródeł rolniczych
oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1339) dost´pna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.
gov.pl/du/2018/1339/1.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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Zielony pràd
Nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych êródeł energii
Opublikowana pod koniec czerwca br. ustawa z 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy o odnawialnych êródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276), wprowadza szereg zmian w zasadach wsparcia wytwarzania energii elektrycznej
z odnawialnych êródeł energii. Zmiany te, oprócz zapewnienia pełnej zgodnoÊci przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych êródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z póên.
zm.) z przepisami dotyczàcymi pomocy publicznej, majà równie˝
na celu doprecyzowanie niektórych przepisów oraz uproszczenie i zwi´kszenie wsparcia przede wszystkim dla małych instalacji OZE.
5 Wi´ksza moc mikro i małych instalacji
Wa˝nà zmianà z punktu widzenia
mo˝liwoÊci wykorzystania odnawialnych êródeł energii w rolnictwie
i przez mieszkaƒców obszarów
wiejskich jest zmiana definicji mikroinstalacji i małej instalacji okreÊlajàca wielkoÊç tych instalacji.
W przypadku mikroinstalacji zwi´kszeniu uległa moc zainstalowaBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

na elektryczna z 40 kW do 50 kW
oraz osiàgalna moc cieplna z 120
kW do 150 kW. Zmiana ta pozwala na wi´ksze wykorzystanie zasobów energetycznych na własne potrzeby w ramach tzw. „energetyki
prosumenckiej”, o której pisaliÊmy
w „Biuletynie” nr 7-8/2016.
W przypadku małej instalacji
maksymalna moc zainstalowa-

na elektryczna uległa zwi´kszeniu
z 200 kW do 500 kW oraz osiàgalna moc cieplna z 600 kW
do 900 kW. Zmiana ta zwiàzana jest z wprowadzeniem dla małych instalacji nowego instrumentu
wsparcia w postaci stałych cen,
o którym szerzej w dalszej cz´Êci
artykułu.
5 Doprecyzowanie przepisów dotyczàcych
wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego
Do 1 lipca 2018 r. weszły w ˝ycie
przepisy wprowadzajàce definicj´
biomasy pochodzenia rolniczego,
rozumianej jako biomasa pochodzàca z upraw energetycznych,
a tak˝e odpady lub pozostałoÊci
z produkcji rolnej oraz przemysłu
przetwarzajàcego jej produkty. Nowa definicja oraz wymóg dla przedsi´biorstw energetycznych spalajàcych biomas´, ma na celu utrzyma21
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nie mo˝liwoÊci zagospodarowania
na cele energetyczne nadwy˝ek biomasy pochodzàcej z sektora rolno-spo˝ywczego. Nowy wymóg w tym
zakresie polega na zastosowaniu
minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w łàcznej iloÊci biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej, który
zgodnie z art. 60a ust. 2 ustawy
o odnawialnych êródłach energii,
wynosi odpowiednio:
1 85% – dla instalacji spalania
wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego o mocy zainstalowanej
elektrycznej wy˝szej ni˝ 5 MW;
1 10% – dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów
hybrydowych o mocy zainstalowanej elektrycznej wy˝szej ni˝ 20 MW.
Przepisy art. 60a ust. 2 oraz znowelizowany art. 44 ust. 3 pkt 7
ustawy o odnawialnych êródłach
energii znajdujà zastosowanie
do energii elektrycznej wytworzonej
od 1 lipca 2018 r.
5 Pomoc publiczna
W zakresie pomocy publicznej najwa˝niejsze zmiany w ustawie o odnawialnych êródłach energii zostały
wprowadzone w art. 39 oraz dodanym nowym art. 39a i dotyczà stosowania pomocy w ramach aukcyjnego systemu wsparcia oraz nowych rodzajów wsparcia przewidzianych w art. 70a ust. 1 i 2.
Zgodnie z nowymi zasadami, pomoc publiczna przyznana na pokrycie nakładów inwestycyjnych instalacji odnawialnego êródła energii
(tzw. pomoc inwestycyjna), pomniejsza cen´, wynikajàcà z oferty
zło˝onej przez wytwórc´, który wygrał aukcj´. Oznacza to, ˝e wytwórca składajàc ofert´ nie pomniejsza zaoferowanej ceny o uzyskanà pomoc inwestycyjnà, natomiast o wielkoÊç tej pomocy obni˝ane sà przychody w momencie
sprzeda˝y energii.
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Wa˝nà zmianà jest doprecyzowanie, ˝e łàczna pomoc inwestycyjna obliczana jest w odniesieniu
do realizacji danej inwestycji (tj.
przedmiotowo), a nie podmiotowo
(pomoc, jakà mo˝e otrzymaç wytwórca). W celu ułatwienia stosowania przepisów dotyczàcych pomocy publicznej w art. 39 ust. 4
i 39a ust. 4 wprowadzony został
wzór, zgodnie z którym nale˝y obliczyç wartoÊci pomocy inwestycyjnej, która póêniej b´dzie podlegaç
odliczeniu. Dodatkowo w art. 39
ust. 2 i 39a ust. 2 okreÊlono, ˝e
do pomocy inwestycyjnej nie zalicza si´:
1 wartoÊci praw majàtkowych wynikajàcych z: Êwiadectw pochodzenia, Êwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego oraz Êwiadectw efektywnoÊci energetycznej,
1 Êrodków na pokrycie kosztów

osieroconych przyznawanych na
podstawie odr´bnych przepisów,
1 wartoÊci uprawnieƒ do emisji gazów cieplarnianych,
1 w przypadku zmodernizowanej
in sta la cji od na wial ne go êró dła
ener gii – po mo cy prze zna czonej na budow´ lub eksploatacj´
tej instalacji, majàcych miejsce
przed rozpocz´ciem robót zwiàzanych z modernizacjà instalacji, na
bazie której dokonana została
modernizacja.
Wprowadzone zmiany znacznie
ułatwiajà dotychczasowy sposób
okreÊlania maksymalnej wartoÊci
pomocy, jakà mo˝e uzyskaç wytwórca do produkowanej energii
elektrycznej. Ponadto zniesiony został wymóg odliczenia od tej pomocy wczeÊniej uzyskanego wsparcia w postaci np. Êwiadectw pochodzenia, co w przypadku istniejàcych

1 lipca br. weszły w ˝ycie przepisy wprowadzajàce definicj´ biomasy pochodzenia rolniczego
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

instalacji powinno zwi´kszyç poziom wsparcia uzyskiwanego
na nowych zasadach.
5 Wsparcie FIT i FIP dla biogazowni
i elektrowni wodnych
Istotnà zmianà, w porównaniu
z dotychczasowymi zasadami
wsparcia, jest wprowadzenie, obok
systemu aukcyjnego, bardziej przyjaznego dla wytwórców energii systemu taryf gwarantowanych (feed-in-tariff „FIT”) oraz systemu dopłat
do ceny rynkowej energii (feed-in
premium zwanego „FIP”).
Wsparcie FIT/FIP przeznaczone
jest dla instalacji odnawialnego
êródła energii, wykorzystujàcych
do wytwarzania energii elektrycznej
wyłàcznie:
1 biogaz rolniczy albo
1 biogaz pozyskany ze składowisk
odpadów, albo

BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

Wsparcie FIT/FIP przeznaczone jest do instalacji odnawialnego êródła energii, wykorzystujàcego do wytworzenia
energii elektrycznej m.in. hydroelektrownie

biogaz pozyskany z oczyszczalni
Êcieków, albo
1 bio gaz
inny ni˝ okreÊlony
w pkt 1-3, albo
1 hydroenergi´.
Z wsparcia FIT mogà skorzystaç
wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych êródeł energii w instalacjach o zainstalowanej mocy
do 500 kW (tj. mikroinstalacjach
o mocy do 50 kW oraz małych instalacjach o mocy wi´kszej ni˝ 50
kW i mniejszej ni˝ 500 kW). Wsparcie to polega na sprzeda˝y sprzedawcy zobowiàzanemu niewykorzystanej energii elektrycznej, a wprowadzonej do sieci, po stałej cenie,
okreÊlonej w oparciu o cen´ referencyjnà dla danej instalacji zgodnie z art. 70e ustawy.
Wsparcie w postaci FIP przeznaczone jest dla wytwórców energii
elektrycznej z odnawialnych êródeł
energii w instalacji odnawialnego
êródła energii, o łàcznej mocy zainstalowanej elektrycznej wi´kszej
ni˝ 500 kW i nie wi´kszej ni˝ 1 MW,
którzy sprzedajà lub b´dà sprzedawaç niewykorzystanà energi´ elektrycznà, do wybranego podmiotu
innego ni˝ sprzedawca zobowiàzany. Przedmiotem wsparcia w ramach tego instrumentu jest prawo
do pokrycia ujemnego salda, obliczonego na podstawie ró˝nicy mi´1

dzy wartoÊcià sprzeda˝y energii
elektrycznej na rynku, a wartoÊcià
tej energii elektrycznej ustalonej
na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, dla której przyznano wsparcie.
W ramach systemu FIT oraz FIP
zasady okreÊlania maksymalnego
poziomu wsparcia sà jednakowe
i odnoszà si´ do 90% ceny referencyjnej okreÊlonej dla danego typu
instalacji. Cena referencyjnej za 1
MWh, jaka b´dzie obowiàzywaç
w 2018 r. dla energii elektrycznej
wytwarzanej z poszczególnych technologii, została okreÊlona w art. 8
ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych êródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Na kolejne lata cena referencyjna okreÊlana b´dzie
na dany rok kalendarzowy w drodze rozporzàdzenia przez ministra
właÊciwego do spraw energii
(art. 77 ustawy OZE).
W odniesieniu do technologii,
które mogà skorzystaç ze wsparcia
FIT i FIP oraz które z punktu widzenia potrzeb rolnictwa i poprawy
warunków ˝ycia na obszarach wiejskich majà najwi´ksze znaczenie,
na 2018 r. ceny referencyjne zostały okreÊlone na poziomie:
1 w przypadku energii elektrycznej
z biogazu rolniczego:
23
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· 630 zł/MWh – dla instalacji
o mocy mniejszej ni˝ 500 kW,
· 570 zł/MWh – dla instalacji
o mocy nie mniejszej ni˝ 500 kW
i nie wi´kszej ni˝ 1 MW,
· 550 zł/MWh – dla instalacji
o mocy wi´kszej ni˝ 1 MW;
1 w przypadku hydroenergii:
· 550 zł/MWh – dla instalacji
o mocy mniejszej ni˝ 500 kW,
· 500 zł/MWh – dla instalacji
o mocy nie mniejszej ni˝ 500 kW
i nie wi´kszej ni˝ 1 MW,
· 480 zł/MWh – dla instalacji
o mocy wi´kszej ni˝ 1 MW.

blicznej tj. w systemie SUDOP, który
dost´pny jest pod adresem elektronicznym: https://sudop. uokik. gov.
pl/home. Ma to du˝e znaczenie,
poniewa˝ jak ju˝ wczeÊniej wspominano, udzielona na realizacj´ inwestycji odnawialnego êródła energii
pomoc inwestycyjna, pomniejsza
stałà cen´ zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 70e ustawy OZE.
Nowe formy wsparcia dla biogazowni i elektrowni wodnych majà
na celu rozwój instalacji OZE o niewielkich mocach, które nie miałyby

Nowe formy wsparcia dla biogazowni majà na celu rozwój instalacji OZE o niewielkich mocach

W celu skorzystania z wsparcia
FIT lub FIP, nale˝y zło˝yç do Prezesa
Urz´du Regulacji Energetyki stosownà deklaracj´, której tryb i zakres
został szczegółowo okreÊlony
w art. 70b ustawy o odnawialnych
êródłach energii. Wraz z deklaracjà
nale˝y zło˝yç oÊwiadczenie w zakresie pomocy publicznej, dlatego te˝
niezb´dne jest zgromadzenie informacji na temat pomocy inwestycyjnej, jaka została udzielona na danà
instalacj´ odnawialnego êródła
energii (niezale˝nie od zmian właÊcicielskich dotyczàcych instalacji).
Dane na temat pomocy publicznej
publikowane sà w Systemie Udost´pniania Danych o Pomocy Pu24

szans konkurowaç z innymi instalacjami w systemie aukcyjnym. Dla
porównania,
przeprowadzone
w grudniu 2016 r. pierwsze aukcje,
które były dedykowane głównie dla
biogazowni rolniczych, pozwoliły
na uzyskanie cen po jakiej energia
elektryczna z odnawialnych êródeł
energii została sprzedana w granicach
od
502,23
zł/MWh
do 504,57 zł/MWh. Wprowadzone
zmiany w sposobie liczenia pomocy
publicznej, brak koniecznoÊci udziału w aukcji oraz wzrost ceny referencyjnej dla instalacji do 500 kW oraz
od 500 kW do 1 MW, powinny przyczyniç si´ do poprawy opłacalnoÊci
tego rodzaju inwestycji i wi´kszego

zainteresowania wykorzystaniem
OZE na obszarach wiejskich.
5 Zmiany w systemie aukcyjnym
Główne zmiany w aukcyjnym systemie wsparcia dotyczà opisanych
wczeÊniej kwestii zwiàzanych ze stosowaniem zasad pomocy publicznej. W tym zakresie zmieniono sposób okreÊlania ceny w ofercie bez
pomniejszania jej o przyznanà pomoc inwestycyjnà. Odliczenie tej
pomocy od ceny dopiero po rozstrzygni´ciu aukcji ma na celu zapewnienie równych warunków konkurencji pomi´dzy uczestnikami aukcji bez wzgl´du na to czy korzystajà z ró˝nych form wsparcia czy nie.
Nowelizacja ustawy OZE doprecyzowała podział aukcji na tzw.
odr´bne „koszyki aukcyjne” odpowiadajàce podziałowi wynikajàcemu z poszczególnych cen referencyjnych. Dodatkowo, w systemie
aukcyjnym dla biogazowni rolniczych, wprowadzono pierwsze rozwiàzania, które majà na celu
umo˝liwienie obj´cie tego rodzaju
wsparciem równie˝ biogazu rolniczego, jako paliwa gazowego, wytworzonego w instalacji odnawialnego êródła energii oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej
gazowej. Jest to kolejny krok w kierunku zwi´kszenia efektywnoÊci zagospodarowania energii wytwarzanej w biogazowniach rolniczych.
Wi´cej informacji na temat mo˝liwoÊci uzyskania wsparcia w ramach nowych instrumentów FIT
i FIP, a tak˝e systemu aukcyjnego,
w tym równie˝ na temat terminów
przeprowadzanych aukcji, mo˝na uzyskaç na stronie internetowej
Urz´du Regulacji Energetyki
(https://www.ure.gov.pl/), odpowiedzialnego za wdra˝anie tego rodzaju pomocy.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: fotolia
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Nowe inwestycje w spółkach

R

ok 2018 to kolejny rok upływajàcy pod znakiem oddanych
do u˝ytku i realizowanych przez
spółki z udziałem Skarbu Paƒstwa
nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi inwestycji z zakresu budowy nowoczesnych obiektów
handlowych i magazynowych.
Warunkiem osiàgni´cia sukcesu
w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym jest wprowadzanie dynamicznych i efektywnych zmian zachodzàcych w szeroko rozumianym sektorze rolno-spo˝ywczym. Sprzyjajà temu realizowane inwestycje słu˝àce
do pozyskania nowych klientów, generowania wy˝szych przychodów,
poprawy jakoÊci infrastruktury handlowej, logistycznej i technicznej,
zapewnienia jakoÊci Êwiadczonych
usług odpowiadajàcych oczekiwaniom i wymaganiom klientów, podnoszenia poziomu bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci, zagospodarowania dotychczas niewykorzystanej powierzchni, zwi´kszenia wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci. Takie podejÊcie jest jednym z istotnych warun-

ków osiàgania długofalowego
wzrostu wartoÊci majàtku spółek.
Odnosi si´ to tak˝e do Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. z siedzibà
w Toruniu, która została wpisana do wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki paƒstwa,
w której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonujàc prawa z akcji nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa dà˝y
do zwi´kszenia jej wartoÊci i ochrony kluczowych interesów gospodarczych paƒstwa. W ramach inwestycji
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.,
na terenach wydzier˝awionych
od Zarzàdu Morskiego Portu
Gdaƒsk S.A., wybuduje terminal
przeładunkowo-wysyłkowy, w skład
którego wejdà: silos na cukier o pojemnoÊci 50 tys. ton, pakownia cukru oraz magazyn logistyczny o pojemnoÊci ok. 10 tys. ton. Budowa
pierwszego terminalu cukrowego
w Polsce umo˝liwi sprzeda˝ eksportowà poza UE ok. 300 tys. ton cukru
w ciàgu roku, a mo˝liwoÊç zmagazynowania dodatkowej iloÊci cukru
w Porcie ograniczy koniecznoÊç wy-

najmowania zewn´trznych powierzchni w magazynach. Nowy terminal przeładunkowo-wysyłkowy
b´dzie posiadał mo˝liwoÊç przyj´cia
cukru dostarczanego w kontenerach
kolejowych lub auto-silosami oraz
mo˝liwoÊç pakowania w worki polipropylenowe a’25 kg i a’50 kg, które nast´pnie b´dà układane zarówno w kontenerach, jak i w ładowniach statków konwencjonalnych.
Do zrealizowanych i oddanych
do u˝ytku inwestycji zaliczyç mo˝na mi´dzy innymi: nowoczesny magazyn do przechowywania cukru
w Cukrowni Krasnystaw, obiekty
handlowo-magazynowe w Gdaƒsku i Bielsku-Białej realizowane
przez Krajowà Spółk´ Cukrowà S.A., Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spo˝ywcze S.A. i Beskidzki Hurt Towarowy S.A.
Łàczna wartoÊç nakładów na inwestycje do zrealizowania w 2018 r.
wyniesie ok. 294 mln zł.
Departament Nadzoru WłaÊcicielskiego
[ 22 623 12 22
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Rok 2018 to kolejny rok inwestycji w spółkach nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zdj´ciu (od lewej): budowany przez Krajowà Spółk´ Cukrowà terminal
wysyłkowy na terenach wydzier˝awionych od Zarzàdu Morskiego Portu Gdaƒsk S.A., zakoƒczona ju˝ inwestycja Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spo˝ywczego S.A. oraz
wybudowany magazyn w Oddziale KSC S.A. „Cukrownia Krasnystaw”
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Rolnictwo
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Kredyty kl´skowe
krok po kroku
Warunki uzyskania kredytu kl´skowego
1 WARUNEK KONIECZNY – trzeba posiadaç protokół oszacowania
szkód przez komisje powołane
przez wojewodów – wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj
w gminie, czy taki wniosek został
zło˝ony.

1 Wypełnij wniosek o kredyt kl´skowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR – dokument mo˝esz wydrukowaç ze strony internetowej Agencji (www. arimr. gov. pl)
lub otrzymaç w banku.
1 Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank.

Procedura ubiegania si´ o kredyt
Oszacowanie szkód i sporzàdzenie
protokołu

Komisja powołana przez
Wojewod´

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

Bank

5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o kredyt?
Indywidualni rolnicy, mikro, małe
lub Êrednie przedsi´biorstwa, a tak˝e du˝e przedsi´biorstwa.
5 Gdzie ubiegaç si´ o kredyt kl´skowy?
O kredyt kl´skowy mo˝na ubiegaç
si´ w nast´pujàcych bankach:
1 Bank PEKAO S. A.;
1 Bank
Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze;
1 SGB-Bank S. A., a tak˝e zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze;
1 Bank BG˚ BNP Paribas S. A;
1 Bank Zachodni WBK S. A;
1 Krakowski Bank Spółdzielczy.
Uwaga: okres kredytowania
i okres karencji w spłacie kredytu
rolnik ustala z bankiem. Opłaty
i prowizje mo˝na negocjowaç indywidualnie z bankiem.

Biuro Prasowe
Zawarcie umowy kredytu

Bank + kredytobiorca

[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Refundacja cz´Êci kosztów poniesionych na walk´ z ASF dla producentów Êwiƒ
Od 27.08 do 14.09.2018 r. b´dzie trwał nabór wniosków na refundacj´ do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego prowadzàcego gospodarstwo, w którym utrzymywane sà
Êwinie.

M

inister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi 10 sierpnia br. ogłosił
termin naboru wniosków
o udzielenie pomocy finansowej
o charakterze de minimis w rolnictwie na refundacj´ do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane sà
zwierz´ta gospodarskie z gatunku
Êwinia (Sus scrofa). Wnioski mo˝na składaç od 27.08.2018 r.
do 14.09.2018 r.
Pomoc finansowa dotyczyç mo˝e
wydatków poniesionych na:
1 zakup mat dezynfekcyjnych;
1 zakup sprz´tu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz
produktów biobójczych, Êrodków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

zakup odzie˝y ochronnej i obuwia ochronnego;
1 zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane sà Êwinie, przed
dost´pem zwierzàt domowych.
Do wniosku o udzielenie pomocy
nale˝y dołàczyç:
1 faktury lub ich kopie, rachunki
wystawione zgodnie z odr´bnymi
przepisami lub ich kopie lub kopie
umów zlecenia lub o dzieło, dotyczàce poniesionych wydatków wraz
z dowodami zapłaty potwierdzajàcymi poniesienie tych wydatków
do dnia zakoƒczenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;
1 oÊwiadczenie producenta rolnego o liczbie Êwiƒ utrzymywanych
w gospodarstwie;
1 oÊwiadczenia albo zaÊwiadczenia
1

dotyczàce pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie oraz
informacje niezb´dne do udzielenia
tej pomocy, o których mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1
i 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej.
Wzór „Wniosku o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de
minimis w rolnictwie na refundacj´
do 75% wydatków poniesionych
przez producenta rolnego, który
prowadzi gospodarstwo, w którym
utrzymywane sà zwierz´ta gospodarskie z gatunku Êwinia (Sus scrofa)” udost´pniony został na stronie
internetowej ARiMR.
Wnioski o udzielenie pomocy nale˝y składaç w biurach powiatowych Agencji właÊciwych ze wzgl´du na miejsce zamieszkania albo
siedzib´ producenta Êwiƒ.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Producenci Êwiƒ do 14.09.2018 r. mogà składaç w biurach powiatowych ARiMR wnioski o refundacj´ cz´Êci kosztów poniesionych na walk´ z ASF
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018
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Nowa forma pomocy
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Razem łatwiej
Od 30 lipca do 14 wrzeÊnia 2018 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmujà wnioski
w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
finansowanego z bud˝etu PROW 2014-2020
5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych,
w skład których wchodzà wyłàcznie
osoby fizyczne. Ponadto o pomoc
mogà ubiegaç si´ grupy producentów, które:
1 zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
1 łàczà producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy
nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów,
utworzonej ze wzgl´du na ten sam
produkt lub grup´ produktów, której
przyznano i wypłacono pomoc
na rozpocz´cie działalnoÊci ze Êrodków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działaƒ i mechanizmów okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.;
1 w skład grupy producentów nie
wchodzà mał˝onkowie osób, o których mowa powy˝ej, oraz podmioty
powiàzane w sposób bezpoÊredni
z osobami, o których mowa powy˝ej;
1 zadeklarujà realizacj´ planu biznesowego w celu osiàgni´cia jego
zało˝eƒ w trakcie trwania 5-letniego
okresu wsparcia.
Wsparcia nie mo˝na otrzymaç
na tworzenie grup producentów rolnych zajmujàcych si´ hodowlà drobiu, wyrobami z mi´sa drobiowego
i jego podrobów.
5 Forma i wysokoÊci pomocy
Pomoc przyznawana jest w okresie
pierwszych 5 lat funkcjonowania
grupy liczonych od dnia jej uznania.
28

WysokoÊç pomocy finansowej, zale˝y od wartoÊci przychodów netto
uzyskanych ze sprzeda˝y produktów
lub grupy produktów, wytworzonych
przez jej członków w poszczególnych
latach i wynosi:
1 w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
1 w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,

5 Kryteria oceny wniosków
W pierwszej kolejnoÊci pomoc jest
przyznawana grupom, które uzyskały
najwi´kszà liczb´ punktów w rankingu, ale nie mnie ni˝ 3 pkt. W tej ocenie preferowane sà grupy, które
m.in. sà zorganizowane w formie
spółdzielni; wytwarzajà wyroby wysokiej jakoÊci, w szczególnoÊci produkty rolnictwa ekologicznego; sà pro-

Limit wsparcia dla grupy producentów wynosi 100 tys. euro w ka˝dym roku pi´cioletniego okresu przyznawania pomocy
1 w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
1 w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
1 w piàtym roku – 4 proc. przychodów netto.
Limit wsparcia wynosi 100 tys. euro w ka˝dym roku pi´cioletniego
okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie
w kolejnych latach.

ducentami Êwiƒ, bydła, owiec, kóz,
mi´sa z tych zwierzàt; majà siedzib´
w powiecie o wysokim rozdrobnieniu
agrarnym; zatrudniajà co najmniej
dwie osoby na pełny etat lub jednà
osob´ niepełnosprawnà.
5 To si´ opłaca
Przynale˝noÊç rolników do grupy
producentów sprzyja poprawie ich
konkurencyjnoÊci, daje mo˝liwoÊç
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

produktów do sprzeda˝y, ich przechowywanie i transport. Grupy to
tak˝e prosta droga do uzyskania
lepszych warunków sprzeda˝y produktów, jak równie˝ mo˝liwoÊç szerszego promowania wyrobów i działalnoÊci podmiotu. To wszystko prowadzi do tego, ˝e grupy producentów rolnych mogà skuteczniej konkurowaç z producentami europejski-

mi i Êwiatowymi. Funkcjonowanie
rolników w grupach producentów
stanowi wr´cz gospodarczà koniecznoÊç. Warto wi´c daç sobie szans´
na rozwój i popraw´ warunków
˝ycia.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

ARiMR odpowiada
na pytania dotyczàce wsparcia dla młodych rolników
W jakim terminie ARiMR wyda
decyzj´ przyznajàcà pomoc? Czy
odb´dzie si´ to natychmiast
po zweryfikowaniu wniosku czy
dopiero przed upływem 210 dni
od dnia zakoƒczenia terminu
składania wniosków?
Decyzja przyznajàca pomoc dla
młodego rolnika wydawana jest
przez dyrektora oddziału regionalnego, przy czym mo˝e on równie˝,
korzystajàc ze swoich kompetencji,
udzieliç pełnomocnictwa do wydaSiedziba Centrali ARiMR w Warszawie

wania decyzji innych osobom,
w tym podległym kierownikom biur
powiatowych ARiMR. Wydanie decyzji powinno nastàpiç niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku. Podane w rozporzàdzeniu terminy, w tym termin 210 dni
od dnia zakoƒczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na wydanie decyzji w sprawie
przyznania pomocy, nale˝y traktowaç jako maksymalne terminy,
w których organ jest zobowiàzany

zakoƒczyç poszczególne etapy obsługi wniosku.
Czy jeÊli zobowià˝´ si´ do uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesi´cy od dnia dor´czenia decyzji przyznajàcej pomoc dla
młodego rolnika, to w momencie
składania wniosku zostanà mi doliczone punkty z tytułu posiadania
kwalifikacji rolniczych?
Warunek dotyczàcy kwalifikacji
zawodowych uwa˝a si´ za spełniony,
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uzyskania stabilizacji zbytu produktów oraz zwi´kszenia opłacalnoÊci
produkcji. Rolnicy nale˝àcy do grupy
producentów mogà bowiem wspólnie planowaç i organizowaç produkcj´ uwzgl´dniajàc jej wielkoÊç
i jakoÊç. Mogà te˝ obni˝aç koszty
funkcjonowania poprzez wspólne
zakupy oraz u˝ytkowanie maszyn
i urzàdzeƒ, wspólne przygotowanie
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Wydanie decyzji o przyznaniu pomocy powinno nastàpiç niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji wniosku

je˝eli osoba ubiegajàca si´ o pomoc dla młodych rolników posiada
udokumentowane wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, Êrednie
lub wy˝sze lub tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub
tytuł zawodowy mistrza (w zawodach
wymienionych w załàczniku 1
do rozporzàdzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych wraz z co najmniej trzyletnim sta˝em pracy w rolnictwie). Punkty decydujàce o kolej-

noÊci przysługiwania pomocy, przyznawane sà za posiadane kwalifikacje zawodowe. Wyjàtkowo dopuszcza si´ mo˝liwoÊç uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesi´cy
od dnia dor´czenia decyzji, jednak
w takim przypadku nie mo˝na przyznaç punktów z tytułu posiadania
wymaganych rozporzàdzeniem kwalifikacji zawodowych.
Co si´ rozumie pod poj´ciem
rozpocz´cia prac budowla-

Prace budowlane mo˝na rozpoczàç na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow´, z zastrze˝eniem robót
wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub nie wymagajàcych ani pozwolenia, ani zgłoszenia

30

nych – czy musi byç to jakoÊ udokumentowane, a je˝eli tak to
jak?
Roboty budowlane mo˝na rozpoczàç na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow´
(z zastrze˝eniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia lub
nie wymagajàcych ani pozwolenia
na budow´, ani zgłoszenia). Decyzja staje si´ ostateczna po upływie 14 dni od dnia dor´czenia jej
stronom post´powania, o ile strony
nie wniosà w tym terminie odwołania od decyzji.
Decyzja o pozwoleniu na budow´ wygasa, je˝eli budowa nie została rozpocz´ta przed upływem 3
lat od dnia, w którym decyzja ta
stała si´ ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłu˝szy
ni˝ 3 lata. W takim przypadku nale˝y wystàpiç o wydanie nowej decyzji: o pozwoleniu na budow´ lub
o pozwoleniu na wznowienie robót.
Do robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia
mo˝na przystàpiç, je˝eli w terminie 30 dni od dnia dor´czenia
zgłoszenia właÊciwy organ (starosta
lub wojewoda) nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie póêniej
ni˝ po upływie dwóch lat od okreÊlonego w zgłoszeniu terminu ich
rozpocz´cia (art. 30 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane). Rozpocz´cie
budowy nast´puje z chwilà podj´cia na terenie budowy prac przygotowawczych, takich jak:
1 wytyczenie geodezyjne obiektów
w terenie;
1 wykonanie niwelacji terenu;
1 zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowà tymczasowych
obiektów; wykonanie przyłàczy
do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy (art. 41 ust. 12 ustawy Prawo budowlane).
Inwestor ma obowiàzek zawiadomiç właÊciwy organ (powiatowego
lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

i ochrony zdrowia zamieszczone
w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiàzek umieÊciç
na budowie.
W sprawie szczegółowych informacji na powy˝szy temat nale˝y
zwróciç si´ do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.
Czy beneficjent mo˝e dokonaç, w ramach wydatkowania
Êrodków z premii, zakupu ciàgnika przewidzianego w biznesplanie, przy współfinansowaniu
kredytem komercyjnym przy zabezpieczeniu spłaty tego kredytu
umowà przewłaszczenia?
Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 lit b
rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej
na operacje typu Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania „Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci gospodarczej na rzecz
mło dych rol ni ków” ob j´ te go
PROW 2014-2020 (Dz. U.

z 2018 r. poz. 759 z póên. zm.)
zwanego dalej „rozporzàdzeniem”
inwestycje w Êrodki trwałe mogà
dotyczyç zakupu wyłàcznie nowych maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa˝enia.
Zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu
cywilnego przez umow´ sprzeda˝y
sprzedawca zobowiàzuje si´ przenieÊç na kupujàcego własnoÊç rzeczy i wydaç mu rzecz, a kupujàcy
zobowiàzuje si´ rzecz odebraç i zapłaciç sprzedawcy cen´.
W przypadku dokonania zakupu
maszyny uj´tej w biznesplanie, równie˝ w przypadku cz´Êciowego finansowania zakupu kredytem komercyjnym, beneficjent na podstawie umowy kupna-sprzeda˝y nabywa rzecz w rozumieniu 535 Kodeksu cywilnego, gdy˝ sprzedawca
przenosi na kupujàcego własnoÊç
rzeczy i wydaje mu jà, a kupujàcy
zobowiàzuje si´ rzecz odebraç i zapłaciç sprzedawcy cen´. W przypadku dokonania zakupu w ramach kredytu komercyjnego, zabezpieczonego dodatkowo umowà
przewłaszczenia przyjmuje si´, ˝e
przy wykonaniu innych obowiàzków
wynikajàcych z przepisów prawa*
zakup równie˝ realizuje zało˝enia
biznesplanu o ile nie nastàpi przej´cie rzeczy przez bank i utrata
przez beneficjenta jej posiadania
(władztwa nad rzeczà).
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: M. Niesłony, fotolia, archiwum ARiMR

W przypadku dokonania zakupu w ramach kredytu komercyjnego, dodatkowo zabezpieczonego umowà
przewłaszczenia, zakup równie˝ realizuje zało˝enia biznesplanu
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

* Zgodnie z § 22 rozporzàdzenia, beneficjent powinien m. in.: prowadziç jako kierujàcy gospodarstwem działalnoÊç rolniczà
w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy
biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5
lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy
oraz umo˝liwiaç przeprowadzenie przez
uprawnione podmioty kontroli na miejscu
lub kontroli dokumentów.
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ta sprawujàcego nadzór nad zgodnoÊcià realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpocz´cia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budow´, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpocz´ciem (art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Dołàcza tak˝e:
1 oÊwiadczenie kierownika budowy
(robót), stwierdzajàce sporzàdzenie
planu bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia oraz przyj´cie obowiàzku
kierowania budowà (robotami budowlanymi), a tak˝e zaÊwiadczenie
o wpisie na list´ członków właÊciwej izby samorzàdu zawodowego,
stanowiàcego podstaw´ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
1 w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oÊwiadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajàce przyj´cie obowiàzku
pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a tak˝e zaÊwiadczenie, o którym mowa powy˝ej;
1 informacj´ zawierajàcà dane dotyczàce bezpieczeƒstwa pracy

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Z pierwszej r´ki
308 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poczàtku swojego istnienia, czyli
od 1994 r., do 30 czerwca 2018 r. Z tej kwoty 162,4 mld zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpoÊrednich;
123 mld zł wypłaciła ARiMR w ramach unijnych programów pomocowych wdra˝anych od 2002 r. Z kolei
22,6 mld zł to pomoc udzielona z bud˝etu krajowego, która została przeznaczona m.in. na dopłaty do kredytów
inwestycyjnych i kl´skowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich oraz wsparcie wypłacane do gruntów, które zostały zalesione w latach 2002-2003.
Do 30 wrzeÊnia 2018 r. posiadacze zwierzàt, którzy przystàpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane
nieutrzymywanie w gospodarstwie trzody chlewnej, mogà składaç w biurach powiatowych ARiMR wnioski o:
1 wypłat´ II transzy rekompensaty – je˝eli przystàpili do programu w 2017 r.,
1 wypłat´ III transzy rekompensaty – je˝eli przystàpili do programu w 2016 r.,
1 wypłat´ IV transzy rekompensaty – je˝eli przystàpili do programu w 2015 r.

ARiMR przypomina, ˝e aby mi´dzyplony Êcierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne konieczne jest:
po pierwsze wysianie mieszanki w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia; po drugie utrzymanie mieszanki co najmniej
do 15 paêdziernika lub przez okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia jej wysiewu – w tym drugi przypadku
dzieƒ wysiewu mieszanki musi zostaç podany w oÊwiadczeniu. Wzór OÊwiadczenia jest dost´pny w ka˝dym biurze
powiatowym ARiMR.
OÊwiadczenie, które nale˝y zło˝yç do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 7 dni liczonych od dnia
wysiewu mieszanki powinno zawieraç nast´pujàce elementy:
1 imi´ i nazwisko/pełnà nazw´ rolnika;
1 numer identyfikacyjny rolnika;
1 pełny teryt działki ewidencyjnej, na której poło˝ony jest element proekologiczny;
1 nazw´ i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku;
32
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dat´ wysiewu mieszanki w mi´dzyplonie Êcierniskowym.
Mieszanka nie mo˝e byç utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku nast´pujàcym po roku jej wysiania.
Zakoƒczyło si´ przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na:
1 Premie dla młodych rolników – nabór trwał od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. Do 7 sierpnia zarejestrowano
w ARiMR 4979 o przyznanie 100 tys. zł premii na samodzielne rozpocz´cie gospodarowania. Nie jest to liczba
ostateczna, gdy˝ cz´Êç młodych rolników zdecydowała si´ zapewne na zło˝enie wniosków za poÊrednictwem poczty i minie troch´ czasu zanim trafià one do ARiMR.
1 Modernizacj´ gospodarstw rolnych – w naborze przeprowadzonym od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. mo˝na było ubiegaç si´ o pomoc na inwestycje w Modernizacj´ gospodarstw rolnych zwiàzane z produkcjà prosiàt
(obszar A), produkcjà mleka krowiego (obszar B) czy produkcjà bydła mi´snego (obszar C). Do 5 sierpnia zrejestrowano w ARiMR 680 wniosków o takie wsparcie. Nie jest to liczba ostateczna, poniewa˝ cz´Êç rolników zło˝yła wnioski za poÊrednictwem poczty lub biur powiatowych ARiMR i minie troch´ czasu zanim trafià one do oddziałów regionalnych Agencji, gdzie zostanà zarejestrowane.

1 Restrukturyzacj´ małych gospodarstw – wnioski mo˝na było składaç od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. Do
7 sierpnia zarejestrowano w ARiMR 7958 wniosków o przyznanie 60 tys. zł premii na inwestycje zmierzajàce do restrukturyzacji gospodarstwa. Poniewa˝ wnioski mo˝na było składaç za poÊrednictwem poczty, ich liczba mo˝e jeszcze ulec zmianie.
1 Zalesianie gruntów – wnioski o pomoc mo˝na było składaç od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. Do 7 sierpnia
w ARiMR zarejestrowano 757 wniosków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu na powierzchni 1210 ha.
Zło˝one przez rolników wnioski zostanà poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostanà punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji, a suma uzyskanych punktów b´dzie decydowała o kolejnoÊci przysługiwania pomocy.

Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Paƒstwowe grunty
na półmetku roku
Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ Krajowego OÊrodka Wsparcia
Rolnictwa jest zagospodarowanie paƒstwowych gruntów. Warto
przeanalizowaç wyniki dzier˝awy, sprzeda˝y czy te˝ nieodpłatnego
przekazania uprawnionym podmiotom osiàgni´te po szeÊciu
miesiàcach 2018 r.
5 Dzier˝awa gruntów rolnych
Od ponad dwóch lat podstawowà
formà zagospodarowania gruntów
rolnych Zasobu jest dzier˝awa. Ta
forma zagospodarowania nieruchomoÊci jest bardzo korzystna dla rolników i cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem. W bie˝àcym roku Krajowy
OÊrodek Wsparcia Rolnictwa zamierza wydzier˝awiç rolnikom ok. 62,5
tys. ha. Do koƒca czerwca 2018 r.
Oddziały Terenowe KOWR wydzier˝awiły prawie 24 tys. ha na podstawie ponad 3 tys. zawartych umów.
Wykonanie rocznego planu wydzier˝awiania na 2018 r. wynosi
wi´c niespełna 40%. Jednak ka˝dy
kto zna specyfik´ zagospodarowywania gruntów wie, ˝e poczàtek
roku jest najtrudniejszy, natomiast
im bli˝ej koƒca roku tym tem34

po dzier˝awy i sprzeda˝y intensywnie wzrasta.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e wprowadzenie przez KOWR planu dzier˝awy
na 2018 r. nastàpiło po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii gospodarowania Zasobem.

Do koƒca czerwca KOWR przeprowadził prawie 5 tys. przetargów
na dzier˝aw´. Najwi´cej OT w Lublinie – ponad 500, Wrocławiu –
prawie 500 i Szczecinie – 440.
W tym okresie najwi´cej wydzier˝awiły OT KOWR we Wrocławiu –
4451 ha, w Szczecinie – 4089 ha
oraz Koszalinie – 2948 ha.
Według stanu na koniec czerwca 2018 r. w dzier˝awie pozostawało 1 042 625 ha (tj. 76% powierzchni pozostajàcej w Zasobie),
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głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie.
5 WysokoÊç czynszu dzier˝awnego
Âredni czynsz dzier˝awny dla umów
dzier˝awy zawartych w pierwszym
półroczu 2018 r. wyniósł 7,9 dt/ha.
Najwy˝szy czynsz dzier˝awny KOWR
uzyskał w województwach: opolskim – 15,1 dt/ha, łódzkim – 14,2
dt/ha, lubelskim – 12,4 dt/ha. Natomiast najni˝szy czynsz dzier˝awny
KOWR zanotował w województwach: wielkopolskim – 4,4 dt/ha,
zachodniopomorskim – 4,8 dt/ha
oraz pomorskim – 6,6 dt/ha.
Warto dodaç, ˝e od 20 sierpnia 2016 r. wysokoÊç czynszu dzier˝awnego za jeden hektar gruntu
w danej klasie, poło˝onego w okreÊlonym okr´gu podatkowym, regulowana jest Rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stawki
czynszu dzier˝awnego zostały w sposób przejrzysty zaprezentowane
w Tabeli stawek, stanowiàcej załàcznik do ww. rozporzàdzenia. Poza zasadami naliczania czynszu dzier˝awnego od u˝ytków rolnych, w rozporzàdzeniu okreÊlono równie˝ zasady
ustalania czynszu od innych składników majàtkowych wchodzàcych
w skład przedmiotu dzier˝awy m.in.
od budynków, budowli i urzàdzeƒ
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5 Sprzeda˝ paƒstwowej ziemi
Dzier˝awa nie jest jedynà formà gospodarowania Zasobem WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa. KOWR równie˝ sprzedaje paƒstwowe grunty.
Sprzeda˝à obj´te sà głównie działki
o powierzchni do 2 ha oraz tereny
inwestycyjne, które sà bardzo poszukiwane przez inwestorów m.in.
pod budownictwo mieszkaniowe,

centra biznesowo-logistyczne czy
składy magazynowe, nieruchomoÊci
poło˝onych w specjalnych strefach
ekonomicznych (SSE).
W 2018 r. KOWR zamierza
sprzedaç 7,37 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych. W ciàgu pierwszych szeÊciu miesi´cy bie˝àcego
roku KOWR sprzedał 1,9 tys. ha,
w tym 1,6 tys. ha gruntów rolnych.
Wykonanie rocznego planu sprzeda˝y w 2018 r. jest na poziomie 26%.
Najwi´ksze powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały tere-

nowe w: Kielcach – 326 ha, Lublinie – 244 ha i Gorzowie Wlkp. –
po 221 ha.
Ârednia cena sprzeda˝y 1 ha
gruntu rolnego w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 25 072 zł.
Najwy˝sze Êrednie ceny sprzeda˝y
gruntów rolnych odnotowano
w województwach: pomorskim –
45,6 tys. zł/ha, kujawsko-pomorskim – 42,9 tys. zł/ha i małopolskim – 36,4 tys. zł/ha. Najni˝szà
Êrednià cen´ sprzeda˝y uzyskano
w województwach: podlaskim –
14,9 tys. zł/ha, Êwi´tokrzyskim –
16,1 tys. zł/ha oraz łódzkim – 19,2
tys. zł/ha.
5 Trwałe rozdysponowanie nieruchomoÊci
Trwałe rozdysponowanie nieruchomoÊci Zasobu (poza sprzeda˝à) to
równie˝ nieodpłatne przekazania
uprawnionym podmiotom, zwłasz-

cza jednostkom samorzàdu terytorialnego (głównie gminom). Od
stycznia do koƒca czerwca br.
KOWR nieodpłatnie przekazał samorzàdom ok. 160 ha. Nieodpłatne przekazanie nieruchomoÊci stanowi wsparcie dla samorzàdów
i społecznoÊci lokalnych. Powstajà
na nich place zabaw, boiska sportowe, Êwietlice wiejskie i wiele innych obiektów słu˝àcych lokalnej
społecznoÊci.
Departament Gospodarowania Zasobem
[ 22 45 25 456
Zdj´cie: fotolia
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z nimi zwiàzanych. Wyliczony zgodnie z rozporzàdzeniem czynsz dzier˝awny stanowi zarówno wartoÊç
czynszu wywoławczego do licytacji
w przetargach, jak i wysokoÊç czynszu, jaki przyszły dzier˝awca ustalony w drodze przetargu ograniczonego ofertowanego b´dzie zobowiàzany płaciç KOWR. Czynsz
w przetargu ograniczonym ofertowym jest stały i nie stanowi kryterium oceny ofert.

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dobre wyniki handlu
zagranicznego mi´sem
Od akcesji do UE roÊnie eksport mi´sa z Polski, co pozwala
na utrzymanie dominujàcej pozycji wÊród unijnych eksporterów tego asortymentu. W 2017 r. Polska była najwi´kszym unijnym eksporterem drobiu, trzecim eksporterem wołowiny oraz piàtym – wieprzowiny. W okresie pierwszych pi´ciu miesi´cy br. odnotowaliÊmy dalszy wzrost eksportu.

W

zrostowi eksportu sprzyja
utrzymujàcy si´ popyt zagraniczny na produkty
mi´sne oraz konkurencyjnoÊç cenowa polskich produktów na rynku
unijnym. W okresie od stycznia
do maja 2018 r. łàczne przychody
ze sprzeda˝y zagranicznej produktów drobiowych, wieprzowych i wołowych wyniosły blisko 2,4 mld euro i były o 16% wi´ksze ni˝
przed rokiem.
Do koƒca 2018 r. tendencje
wzrostowe w eksporcie mi´sa i jego
przetworów z Polski prawdopodobnie zostanà utrzymane. W całym 2018 r. eksport (w uj´ciu iloÊciowym),
według
prognozy
IERiG˚ – PIB, w przypadku drobiu
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mo˝e byç wi´kszy o 10%, produktów wołowych i ciel´cych – o 3%,
a asortymentu wieprzowego –
o 5%.

5 Polski handel zagraniczny drobiem
Polska jest najwi´kszym eksporterem produktów drobiowych w Unii
Europejskiej. Eksport drobiu roÊnie
nieprzerwanie od 2001 r., a tendencje wzrostowe wykazuje ju˝
od 1995 r. W 2017 r. z Polski wywieziono blisko 1,4 mln ton drobiu
(w ekwiwalencie tuszek) – 10 razy
wi´cej ni˝ w 2004 r., 33 razy wi´cej
ni˝ w 2000 r. oraz 76 razy wi´cej ni˝
w roku 1995. Czynnikami, które
stymulujà wzrost sprzeda˝y zagra-
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Polska jest najwi´kszym
eksporterem produktów
drobiowych w Unii
Europejskiej

nicznej drobiu, sà przede wszystkim:
konkurencyjnoÊç cenowa polskich
produktów na rynku unijnym (cena tuszek kurczàt jest przeci´tnie
o 25-30% ni˝sza od Êredniej ceny
w UE), wysoka jakoÊç produktów
drobiowych produkowanych w Polsce oraz rosnàcy popyt na drób
w Unii Europejskiej i na Êwiecie.
W okresie styczeƒ-maj 2018 r.
z kraju wyeksportowano 618 tys.
ton produktów drobiowych (w ekwiwalencie tuszek), o 13% wi´cej ni˝
przed rokiem, a przychody uzyskane
ze sprzeda˝y zagranicznej były
o 25% wi´ksze i przekroczyły 1 mld
euro. Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczyniły si´ restrykcje handlowe wprowadzone przez
UE na import drobiu z Brazylii, co
pozwoliło krajowym przedsi´biorBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

com na zwi´kszenie sprzeda˝y
na rynku unijnym.
Dominujàcà pozycj´ w eksporcie
z Polski miało mi´so kurze (76%
udziału w wolumenie eksportu drobiu), mi´so indycze stanowiło 15%
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wolumenu całego eksportu produktów drobiowych, a mi´so z g´si, kaczek i perliczek (łàcznie) – 1,5%.
W okresie pi´ciu miesi´cy 2018 r.
wyeksportowano 513 tys. ton mi´sa
i podrobów z drobiu (w wadze produktu). Najwi´kszymi rynkami zbytu
dla krajowego mi´sa drobiowego
były paƒstwa UE, do których łàcznie
skierowano 385 tys. ton mi´sa i podrobów z drobiu, co stanowiło ¾
wolumenu
wyeksportowanego
asortymentu. Mi´so wywo˝ono
m.in. do Niemiec (81 tys.
ton – 16% udziału w wolumenie),
Wielkiej Brytanii (44 tys. ton – ponad 8%), Holandii (39 tys.
ton – niecałe 8%), a tak˝e Francji
(35 tys. ton – 7%) oraz Czech (32
tys. ton – 6%). WÊród krajów trzecich głównym importerem polskiego mi´sa drobiowego (pod wzgl´dem wolumenu) była Ukraina (4.
odbiorca spoÊród wszystkich krajów, 36 tys. ton – z 7% udziałem
w wolumenie) i Hongkong (9. odbiorca, 19 tys. ton, z 4% udziałem).
W 2018 r. tempo wzrostu eksportu drobiu, zgodnie z prognozà
IERiG˚ – PIB, mo˝e wynieÊç około 10% i b´dzie determinowane
utrzymaniem przewagi cenowej polskiego asortymentu na rynku UE.
Ostateczny wolumen sprzeda˝y zagranicznej b´dzie w du˝ym stopniu
uzale˝niony od mo˝liwoÊci eksportu
do paƒstw pozaunijnych, które
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wprowadziły ograniczenia na import polskiego drobiu. Przewiduje
si´, ˝e pozytywne skutki przywracania relacji handlowych z partnerami
pozaunijnymi b´dà ju˝ widoczne
w drugiej połowie 2018 r.
Drób pochodzàcy z importu stanowi niewielki odsetek mi´sa znajdujàcego si´ w obrocie handlowym
w Polsce i ma niewielki wpływ na sytuacj´ poda˝owo-popytowà. Od
stycznia do maja 2018 r. import
produktów drobiowych wyniósł 59
tys. ton (w ekwiwalencie tuszek) i był
o 5% mniejszy ni˝ przed rokiem.
Wydatki poniesione na zakup tego
asortymentu wzrosły o 10%, do 115
tys. euro. W 2018 r., z uwagi na
znacznà poda˝ asortymentu drobiowego na rynku krajowym, import
drobiu b´dzie prawdopodobnie
kształtował si´ na poziomie zbli˝onym do notowanego w roku 2017.
5 Polski handel zagraniczny wołowinà
Polska jest trzecim eksporterem wołowiny wÊród krajów Unii Europejskiej (po Hiszpanii i Irlandii). Korzystnie na wzrost krajowego eksportu produktów wołowych wpływa
konkurencyjna cena ˝ywca wołowego w Polsce na tle innych unijnych
producentów, która jest przeci´tnie
o 10-15% ni˝sza od Êredniej ceny
w UE. W 2017 r. z Polski wyeksportowano 483 tys. ton ˝ywca, mi´sa
oraz przetworów wołowych i ciel´38

cych (w ekwiwalencie tusz), o 11%
wi´cej ni˝ w 2016 r. i czterokrotnie
wi´cej ni˝ w roku akcesji Polski
do UE.

(137 tys. ton – 84% udziału w wolumenie eksportu), w tym m.in.
Włochy (32,5 tys. ton – 20%),
Niemcy (22 tys. ton – 13%), Hiszpania (14 tys. ton – 9%) i Holandia
(12 tys. ton – 8%). Poza obszar celny UE wołowin´ z Polski kierowano
do Turcji (16 tys. ton – 10%) i Izraela (5 tys. ton – 3%).
Rosnàcy popyt importowy, zwłaszcza ze strony krajów azjatyckich, oraz
uznanie Polski jako kraju wolnego
od BSE prawdopodobnie przyczynià
si´ do dalszego wzrostu sprzeda˝y
zagranicznej produktów wołowych
i ciel´cych. W 2018 r. (według prognozy IERiG˚ – PIB) eksport tego
asortymentu z Polski mo˝e byç
o około 3% wi´kszy ni˝ w 2017 r.

JesteÊmy trzecim eksporterem wołowiny
wÊród krajów Unii Europejskiej

W okresie styczeƒ-maj 2018 r.
wywieziono 196 tys. ton produktów
wołowych i ciel´cych (w ekwiwalencie tusz), o 4% wi´cej ni˝ przed rokiem, a przychody uzyskane z eksportu wzrosły o 19%, do 663 mln
euro. Eksportowano przede wszystkim mi´so Êwie˝e i schłodzone
(70% udziału w wolumenie) oraz
mro˝one (22% udziału).
Eksport mi´sa wołowego i ciel´cego w okresie pierwszych pi´ciu
miesi´cy 2018 r. wyniósł 163 tys.
ton (w wadze produktu). Odbiorcami były przede wszystkim kraje UE

Import wołowiny do Polski jest
niewielki i obejmuje przede wszystkim mi´so i ˝ywiec. W okresie styczeƒ-maj 2018 r. do kraju przywieziono 19 tys. ton produktów wołowych i ciel´cych, o 11% mniej ni˝
przed rokiem. Import ˝ywca wyniósł 82 tys. sztuk i był o 20% wi´kszy (w tym cielàt przywieziono 29
tys. sztuk, o 50% wi´cej ni˝
przed rokiem).
W 2018 r. import produktów wołowych i ciel´cych do Polski (w ocenie IERiG˚ – PIB) mo˝e byç o około 3% wi´kszy ni˝ w 2017 r., przede
BIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

wszystkim na skutek wzrostu przywozu bydła ˝ywego (głównie cielàt
z przeznaczeniem do dalszego odchowu).
5 Polski handel zagraniczny wieprzowinà
Od 2004 r. roÊnie eksport wieprzowiny z Polski. W 2017 r. na skutek
wzmo˝onego popytu zagranicznego,
zwłaszcza z krajów UE, USA oraz Kanady, był on o 9% wi´kszy ni˝ rok
wczeÊniej i wyniósł 765 tys. ton
(w ekwiwalencie tusz), a od akcesji
zwi´kszył si´ blisko czterokrotnie.
W okresie pierwszych pi´ciu miesi´cy 2018 r. z Polski wywieziono 333 tys. ton mi´sa, przetworów,
tłuszczów wieprzowych i ˝ywca
(w ekwiwalencie tusz), o 7,5% wi´cej ni˝ przed rokiem, a łàczne przychody z eksportu osiàgn´ły poBIULETYN INFORMACYJNY 8/2018

ziom 675 mln euro, o 2% wy˝szy ni˝
w tym samym okresie 2017 r.
W strukturze towarowej eksportu
wieprzowiny 62% zajmowało mi´-

Od 2004 r. roÊnie eksport wieprzowiny z Polski
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so, a 31% przetwory wieprzowe.
Eksport mi´sa wieprzowego z Polski
wyniósł 204 tys. ton (w wadze produktu). Głównymi odbiorcami były
kraje UE (145 tys. ton – 71% udziału w wolumenie eksportu), m. in.:
Niemcy (30 tys. ton – 15%), Włochy
(26 tys. ton – 13%), Słowacja (15
tys. ton – 7%) i Czechy (12 tys.
ton – 6%). JednoczeÊnie roÊnie
udział Stanów Zjednoczonych
w eksporcie mi´sa wieprzowego
z Polski. W okresie pi´ciu miesi´cy 2018 r. Stany Zjednoczone zakupiły w Polsce 31 tys. ton mi´sa wieprzowego i stały si´ pierwszym odbiorcà tego asortymentu, z ponad 15% udziałem w wolumenie
eksportu. W mniejszych iloÊciach
mi´so
wieprzowe
wywo˝ono
do Hongkongu (6. odbiorca, z 5%
udziałem) oraz Wietnamu i Kanady
(po 2%).
W 2018 r., w zwiàzku z utrzymujàcym si´ Êwiatowym popytem
na wieprzowin´, zwłaszcza ze strony
krajów pozaunijnych, przyrost krajowej produkcji b´dzie prawdopodobnie kierowany na eksport.
Ograniczajàco na wzrost eksportu
z Polski mo˝e wpływaç prognozowany wzrost produkcji u liczàcych
si´ Êwiatowych, w tym unijnych, producentów tego mi´sa, co nasili
konkurencj´. Utrudnieniem dla kra-
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które perspektywiczne rynki azjatyckie. W efekcie w 2018 r., w ocenie
IERiG˚ – PIB, tempo wzrostu eksportu produktów wieprzowych z Polski b´dzie prawdopodobnie wolniejsze ni˝ w 2017 r. i mo˝e wynieÊç
około 5% wobec 9% w 2017 r.
Przywóz produktów wieprzowych
do Polski w okresie styczeƒ-maj 2018 r. zwi´kszył si´ o 11%,
do 391 tys. ton (w ekwiwalencie
tusz). Wydatki poniesione na import
wieprzowiny wyniosły 749 mln euro
i były o 1% mniejsze ni˝ przed rokiem. Najwi´kszy udział w wolumenie sprowadzonej wieprzowiny miały mi´so (312 tys. ton, tj. 80%) oraz
˝ywiec (71 tys. ton, tj. 18%).
W pierwszych pi´ciu miesiàcach 2018 r. zaimportowano 2,9
mln sztuk trzody chlewnej, o 4%
wi´cej ni˝ przed rokiem. Z uwagi
na wi´kszà poda˝ wieprzowiny
na rynku krajowym, w 2018 r. tempo wzrostu importu produktów wieprzowych do Polski mo˝e byç wolniejsze od notowanego w roku 2017.
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jowych eksporterów sà ograniczenia wywozu zwiàzane z wyst´powa-

niem ASF w Polsce. Uniemo˝liwiajà
one sprzeda˝ wieprzowiny na nie-
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UWAGA ASF !

ZASADY, KTÓRYCH NALE˚Y PRZESTRZEGAå W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKA¡SKIEGO POMORU
ÂWI¡ (ASF)

KRAJOWA PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
Ogólnopolskie
Święto Dziękczynienia Bogu za Plony
DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE
1-2 września 2018 r.

