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Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Dobiega koƒca obecna kadencja Sejmu RP. To
dobry czas nie tyle na podsumowanie, co na zdanie relacji wyborcom z wykonania zobowiàzaƒ.
Chocia˝ nie sprawowałem urz´du przez cztery lata,
to jednak mam prawo sàdziç, ˝e wolno mi to uczyniç. Upowa˝niajà mnie do tego dwa, w mojej ocenie, podstawowe czynniki: po pierwsze byłem
współautorem Programu rolnego Prawa i SprawiedliwoÊci, a po drugie nasz rzàd w całoÊci odpowiadał od poczàtku za sprawy rolne. Dla mnie i mojej
formacji liczy si´ przede wszystkim wiarygodnoÊç.
Jednà z naszych przedwyborczych obietnic było
ograniczenie nieprawidłowoÊci w obrocie ziemià
rolnà. Ta ziemia jest wyjàtkowym dobrem. Dobrem
ograniczonym, a w zwiàzku z urbanizacjà dobrem
kurczàcym si´. Dlatego ziemia rolna wymaga specjalnej ochrony. Liczne, wczeÊniejsze protesty rolników nie przyniosły ˝adnych efektów. Stàd jednym
z pierwszych naszych działaƒ było wprowadzenie
przepisów o wstrzymaniu sprzeda˝y ziemi rolnej.
Ta ziemia to warsztat pracy rolników. To jeden
z podstawowych czynników produkcji. Tymczasem
2

było bardzo du˝o nieprawidłowoÊci zwiàzanych
z jej wykupem, przez co rolnicy nie mieli szans
na powi´kszenie swoich gospodarstw. Przyj´te rozwiàzania prawne zastopowały proceder kupna ziemi rolnej na tzw. słupy. Ostatnio wprowadziliÊmy
ułatwienia dla nabywców, którzy nie sà rolnikami.
WielkoÊç nabywanej ziemi nie mo˝e przekraczaç
jednego hektara. Zmiany podyktowane sà doÊwiadczeniami zebranymi podczas funkcjonowania nowych przepisów oraz wnikliwà obserwacjà
zachodzàcych zjawisk.
Coraz cz´Êciej osoby dysponujàce mo˝liwoÊciami
wynikajàcymi z uprawianych przez nie zawodów decydujà si´ na przeprowadzk´ na tereny wiejskie. Ten
nowy kierunek migracji widoczny jest ju˝ w danych
statystycznych. Aby mogło takie przemieszczanie
nast´powaç, niezb´dny jest dost´p do odpowiednich terenów. Obserwowana tendencja to nowy
element rozwoju obszarów wiejskich. Oznacza ona
wzrost zapotrzebowania na wiele rodzajów usług.
Stwarza zatem mo˝liwoÊç podejmowania dodatkowej albo pełnoetatowej pracy. Rozwój usług to koBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

mych zasadach, jak w roku minionym ta pomoc
zostanie im udzielona.
Suszy nie jesteÊmy w stanie przewidzieç, ale mo˝emy staraç si´ ograniczaç jej skutki. Dlatego ju˝
we wrzeÊniu uruchomiliÊmy programu retencji i nawodnieƒ w gospodarstwach. Na poczàtek przeznaczyliÊmy na ten cel 430 mln zł. Skala zaniedbaƒ
i bł´dów w zakresie melioracji si´ga kilkudziesi´ciu
lat. Program te˝ jest na lata. B´dzie on równoległy
do budowy du˝ych zbiorników retencyjnych. Musimy przede wszystkim zatrzymaç wod´ opadowà,
która w tej chwili praktycznie w całoÊci spływa
do morza. Zatrzymywanie wody w gospodarstwach
ma szczególne znaczenie przy produkcji warzywniczej i sadowniczej. Ale jest te˝ bardzo istotne
w produkcji zwierz´cej.
UruchomiliÊmy ponadto du˝y program wapnowania gleb. Na ten cel przeznaczonych zostało 300 mln zł. Poprawa jakoÊci gleb jest niezb´dna. To nie tylko kwestia poprawy plonowania, ale
tak˝e sprzyjanie zatrzymywaniu wilgoci w glebie
i poprawa jej współczynnika pH. Cz´sto martwimy
si´, czy b´dzie komu pozostawiç gospodarstwo,
ale w mojej ocenie zbyt mało martwimy si´ o to, co
pozostawimy. Podejmowane działania zwiàzane
właÊnie z wapnowaniem czy retencjà wodnà słu˝à
poprawie mikroklimatu, jakoÊci otaczajàcego Êrodowiska naturalnego, odbudowie właÊciwych stosunków wodnych. To przejaw troski o przyszłe pokolenia, o jakoÊç ich ˝ycia i popraw´ mo˝liwoÊci
gospodarowania.
Zgodnie z przyj´tym celem uwa˝amy, ˝e wsparcie aktywnoÊci społecznej mieszkaƒców wsi jest
jednym z elementów poprawy jakoÊci ˝ycia
na obszarach wiejskich. Nowe regulacje prawne
dotyczàce kół gospodyƒ wiejskich pozwalajà
na ubieganie si´ przez nie o wsparcie z bud˝etu
paƒstwa w wysokoÊci od 3 do 5 tys. zł. Zale˝y ono
od ich liczebnoÊci. W tym roku przeznaczyliÊmy
na ten cel 40 mln zł. Zło˝onych zostało ju˝ ponad 6 tys. wniosków. Dzi´ki wprowadzonym przepisom koła gospodyƒ wiejskich mogà nie tylko
otrzymaç wsparcie z bud˝etu krajowego, ale tak˝e majà prawo sprzedawaç legalnie wyprodukowane przez siebie wyroby. To jeden z elementów
przywracania normalnoÊci, jeden z wa˝nych społecznie elementów poprawy ˝ycia na obszarach
wiejskich. AktywnoÊç lokalnych społecznoÊci skupia si´ tradycyjnie wokół kół gospodyƒ wiejskich
i ochotniczych stra˝y po˝arnych. To utrwalone
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lejny etap poprawy jakoÊci ˝ycia na obszarach wiejskich i wyrównywania szans rozwojowych.
Natomiast ziemia znajdujàca si´ w Zasobie Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa powinna przede wszystkim słu˝yç produkcji rolnej.
Za niewàtpliwie du˝y sukces uwa˝am wdro˝enie
w ˝ycie przepisów, które wreszcie dajà realne mo˝liwoÊci zbytu produktów wytworzonych we własnych
gospodarstwach rolnych. Do tej pory słyszeliÊmy, ˝e
Unia Europejska na to nie pozwala, a jednoczeÊnie
widzieliÊmy, ˝e rolnicy w Austrii czy Niemczech mogà to robiç. DziÊ mamy, Êmiem twierdziç, najlepsze
w Europie rozwiàzania prawne dotyczàce rolniczego handlu detalicznego, sprzeda˝y bezpoÊredniej
oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej, czyli tzw. MOL-a. To nie tylko ułatwienia fiskalne – do 40 tys. zł bez podatku, a powy˝ej tej kwoty tylko 2-proc. podatek, ale tak˝e zdj´cie nadmiernej biurokracji.
Rolnik mo˝e teraz sprzedawaç wyprodukowanà
u siebie ˝ywnoÊç równie˝ do sklepów, lokalnych restauracji czy stołówek. Konsument ma mo˝liwoÊç
kupienia ˝ywnoÊci wysokiej jakoÊci, regionalnej,
tradycyjnie wytwarzanej, po ni˝szej cenie, gdy˝ redukuje si´ liczba poÊredników. Nikt te˝ ju˝ nie Êciga np. kół gospodyƒ wiejskich za sprzeda˝ wytworzonych produktów na targach czy festynach.
Wprowadzenie minimalnych wymogów, odbiurokratyzowanie procedur oraz ulgi podatkowe to
szansa na dodatkowe dochody rolniczych rodzin.
To jeden z przyczynków wyrównywania warunków
˝ycia na terenach wiejskich. To tak˝e szansa na powrót do tradycyjnej przedsi´biorczoÊci na wsi,
do wi´kszej aktywizacji tych terenów i bezpoÊrednich kontaktów producentów z nabywcami. To powrót do normalnoÊci.
Cały czas mamy na wzgl´dzie główny cel, jakim
jest poprawa jakoÊci ˝ycia na obszarach wiejskich
i wyrównywanie szans rozwojowych, bez wzgl´du
na miejsce zamieszkania.
Realizujàc nasze wyborcze zobowiàzania musimy
te˝ rozwiàzywaç bie˝àce problemy. Takim była niewàtpliwie ubiegłoroczna susza, która niestety dała
si´ we znaki wielu rolnikom tak˝e w tym roku. Nie
pozostawiliÊmy rolników samych sobie w tym nieszcz´Êciu. UdzieliliÊmy najwi´kszej pomocy suszowej w naszej historii w wysokoÊci ponad 2,2 mld zł.
Tak wysokiej pomocy nie było tak˝e w Unii Europejskiej. W tym roku od 3 paêdziernika rolnicy ju˝
mogli zgłaszaç wnioski o pomoc i na takich sa-
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na tych terenach wr´cz instytucje ˝ycia społecznego. Dlatego te˝ na dodatkowà pomoc dla ochotniczych stra˝y po˝arnych przeznaczone zostało
90 mln zł.
Jednak ogólny poziom wiedzy o wkładzie mieszkaƒców obszarów wiejskich do kultury narodowej,
w dzieło odbudowy paƒstwa, w walk´ z okupantem, czy z oporem przed kolektywizacjà jest stosunkowo niski. Dlatego podj´liÊmy decyzj´ o utworzeniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa
Wsi. Nawiàzuje on do tradycji Paƒstwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta
Ignacego MoÊcickiego w 1936 r.
WprowadziliÊmy równie˝ przepisy wzmacniajàce
pozycj´ rolników w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym.
Wdro˝yliÊmy w ˝ycie nowà ustaw´ o spółdzielniach
rolników, które uwa˝am za jedne z najlepszych
w Europie.
To wszystko jednak niewiele da dopóki rolnicy nie
przekonajà si´ do wspólnego działania. Tu nie tylko
i wyłàcznie chodzi o obni˝enie kosztów. To tak˝e racjonalne zakupy maszyn, urzàdzeƒ i tego wszystkiego, co niezb´dne do produkcji rolnej. Ale to tak˝e
zdecydowany wzrost pozycji w łaƒcuchu ˝ywnoÊciowym, w pozycji na rynku. Otwieramy nowe mo˝liwoÊci dzi´ki utworzeniu Narodowej Grupy Spo˝ywczej i Platformy ˚ywnoÊciowej Polskiej Giełdy Rolnej. Warunki sà. Reszta zale˝y od samych rolników.
Platforma ˚ywnoÊciowa ruszy na poczàtku 2020 r.
Pierwsze kontrakty powinny byç zawierane jeszcze
w styczniu i b´dà dotyczyły pszenicy. W nast´pnej
kolejnoÊci b´dzie kukurydza i inne zbo˝a, a w koƒcu artykuły masowe. To szansa na normalne warunki gry rynkowej, czyli popytu i poda˝y. Warto
zwróciç uwag´, ˝e minimalna wielkoÊç kontraktu
dotyczyç b´dzie partii 1 tys. ton. Wierz´, ˝e b´dzie
to dodatkowym impulsem do organizowania si´
rolników we wspólne przedsi´wzi´cia. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby kilku rolników przygotowało
wspólnie jednorodne partie materiału. Tak funkcjonuje wi´kszoÊç rolników w Unii Europejskiej. Dlaczego nie ma byç tak i u nas, je˝eli ten system si´
sprawdził?
Planujàc przyszłe działania, planujemy kompleksowo. Je˝eli ma ruszyç Platforma ˚ywnoÊciowa,
musi te˝ byç mo˝liwoÊç wysyłki towarów. B´dà uruchomione dwa porty zbo˝owe jako paƒstwowe inwestycje portowe.
Jestem przekonany, ˝e takie kompleksowe planowanie sprowokuje myÊlenie rolników w kategoriach
4

globalnych. Powtórz´ po raz kolejny: naszym zadaniem jest ułatwianie prowadzenia produkcji rolnej,
ograniczanie biurokracji oraz budowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej i wdra˝anie przyjaznych przepisów prawnych. Reszta nale˝y ju˝
do samych rolników.
Musimy mieç te˝ na uwadze zmieniajàce si´
uwarunkowania zewn´trzne. Przed nami decydujàce rozstrzygni´cia dotyczàce nowej Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Bardzo si´
ciesz´, ˝e Komisja Europejska proponuje wi´kszà
autonomi´ krajów członkowskich w kreowaniu
przyszłoÊci swoich wsi i rolnictwa. To jest powa˝ne wyzwanie, to jest odpowiedzialnoÊç, ale my tej
odpowiedzialnoÊci si´ nie boimy. Rzàd Prawa
i SprawiedliwoÊci chce przyjàç pełnà odpowiedzialnoÊç za polskie obszary wiejskie i polskie rolnictwo. Chcemy tylko mieç równe warunki konkurencji i przy zwi´kszonych wymaganiach domagamy si´ odpowiednio wysokiego bud˝etu rolnego
Unii Europejskiej.
Na zakoƒczenie tego sprawozdania odnios´ si´
jeszcze do jednej kwestii – do spraw hodowli koni
w Polsce. Odsàdzano nas od czci i wiary. Jak wystawialiÊmy mniej koni na Pride of Poland, nasi
oponenci twierdzili, ˝e zniszczyliÊmy hodowl´, ˝e
nie znamy si´. Kiedy wystawiliÊmy w tym roku wi´cej koni – twierdzono, ˝e na sił´ pozbywamy si´
najlepszych koni. Tymczasem prawda jest taka, ˝e
zmienił si´ rynek koni hodowlanych. To ju˝ nie te
czasy co kilka, kilkanaÊcie lat temu. Utworzyłem
Rad´ ds. hodowli koni w Polsce, do której zaprosiłem najwybitniejszych fachowców. Opracowała
ona konkretny program hodowli. Nie b´dziemy
pozbywaç si´ „rodowych sreber”, ale wystawiaç
do sprzeda˝y te konie, które nie sà niezb´dne
do rozwoju hodowli. Sukces tegorocznej Pride of
Poland pokazuje, ˝e obraliÊmy właÊciwy kierunek.
Nie chodzi o bicie rekordów cenowych, ale o racjonalnà gospodark´. Oprócz koni czystej krwi
arabskiej mamy jeszcze cały szereg innych ras, które równie˝ b´dà utrzymywane.
Porzàdkowanie polskiego rolnictwa dotyczy
wszystkich jego dziedzin, a kierunek zmian jest
jasny – zrównowa˝ony, harmonijny rozwój. Wyzwaƒ jest du˝o, ale je˝eli uznajecie Paƒstwo naszà wiarygodnoÊç w spełnianiu przedwyborczych
zobowiàzaƒ, to wspólnie mo˝emy te wyzwania
podjàç i kontynuowaç zmiany na lepsze w kolejnych latach.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019
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Pomoc rolnikom

Pomoc suszowa
Nabór wniosków o udzielenie pomocy od 3 paêdziernika
Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego uruchomiona została pomoc dla
gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodziç b´dà z bud˝etu
krajowego. Wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji składaç mo˝na w biurach powiatowych ARiMR od 3 do 31 paêdziernika br.

P

omoc b´dzie udzielana na ka˝dy hektar dotkni´tych np. suszà upraw
rolnych, w przypadku, gdy szkody
spowodowane tegorocznà suszà,
huraganem, gradem, deszczem
nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzià oszacowane
przez komisj´ powołanà przez wojewod´, wynoszà co najmniej 30
proc. uprawy deklarowanej przez
rolnika we wniosku.
Stawka pomocy wynosi:
1 1000 zł na 1 ha powierzchni
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

uprawy – szkody obejmujàce co
najmniej 70 proc. danej uprawy,
w tym wieloletnich u˝ytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich u˝ytków zielonych, na których obsada zwierzàt z gatunku
bydło, owce, kozy lub konie wynosi poni˝ej 0,3 sztuki du˝ej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych
u˝ytków;
1 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy – szkody obejmujàce co najmniej 30 proc. i mniej ni˝ 70 proc.
danej uprawy, w tym wieloletnich

u˝ytków zielonych. Stawka ta nie
dotyczy wieloletnich u˝ytków zielonych, na których obsada zwierzàt
z gatunku bydło, owce, kozy lub
konie wynosi poni˝ej 0,3 sztuki du˝ej jednostki przeliczeniowej
na 1 ha tych u˝ytków;
1 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich u˝ytków zielonych – szkody obejmujàce co najmniej 70
proc. wieloletnich u˝ytków zielonych, i na której obsada zwierzàt
z gatunku bydło, owce, kozy lub
konie wynosi poni˝ej 0,3 sztuki du˝ej jednostki przeliczeniowej
na 1 ha tych u˝ytków;
1 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich u˝ytków zielonych – szkody obejmujàce co najmniej 30
proc. i mniej ni˝ 70 proc. wieloletnich u˝ytków zielonych, i na których
obsada zwierzàt z gatunku bydło,
owce, kozy lub konie wynosi poni˝ej 0,3 sztuki du˝ej jednostki przeli5
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czeniowej na 1 ha tych u˝ytków.
Wniosek nale˝y zło˝yç do kierownika biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania albo siedzib´
producenta
rolnego.
Do wniosku o udzielenie pomocy
nale˝y dołàczyç m.in. kopi´ protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku jest dost´pny
na stronie internetowej ARiMR.

Pomoc jest udzielana:
poza formułà pomocy de minimis – szkody powy˝ej 30 proc.
Êredniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym, albo
1 w ramach formuły pomocy de minimis – szkody nie wi´ksze ni˝ 30
proc. Êredniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.
Kwota pomocy b´dzie podlegała
pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych nieposiadajà1

cych w dniu wystàpienia szkód
w uprawach rolnych polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłàczeniem
wieloletnich u˝ytków zielonych,
w gospodarstwie rolnym.

Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cie: fotolia

Derogacja
w zakresie zazielenienia
Na wniosek ministra Ardanowskiego Komisja Europejska wydała
decyzj´ umo˝liwiajàcà Polsce skorzystanie z odst´pstw od niektórych obowiàzków w ramach zazielenienia tj. ugorów i mi´dzyplonów. Ma to zwiàzek z dotkliwà suszà, jaka wystàpiła w Polsce
i w innych krajach członkowskich w 2019 r. Odst´pstwa majà
na celu zwi´kszenie dost´pnoÊci pasz na obszarach dotkni´tych
kl´skà suszy.

wane za odr´bnà upraw´ w ramach
dywersyfikacji upraw oraz za obszar
proekologiczny (EFA), nawet je˝eli
grunty te były wypasane lub przeznaczane do celów produkcyjnych.
Odst´pstwo nie dotyczy gruntów
ugorowanych z roÊlinami miododajnymi deklarowanych do EFA.

A

by derogacje mogły mieç
zastosowanie, paƒstwa
członkowskie zostały zobowiàzane do wskazania obszarów, które zostały dotkni´te kl´skà
suszy. Obszary te zostały wyznaczone przez Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa w Puławach
(IUNG) na podstawie kryterium deficytu klimatycznego bilansu wody
(KBW) w poszczególnych gminach
Polski w okresie od 1 kwietnia
do 31 sierpnia. Jako obszary dotkni´te kl´skà suszy, wskazano gminy z deficytem KBW poni˝ej – 200 mm. Oznacza to, ˝e rolnicy posiadajàcy grunty na tych obszarach b´dà mogli skorzystaç z ni˝ej wymienionych derogacji.
W ramach pierwszego odst´pstwa grunty ugorowane b´dà uzna6

Obszary z deficytem klimatycznego bilansu wody poni˝ej 200 mm w Polsce od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r.,
które sà obj´te odst´pstwami w ramach zazielenienia
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

W przypadku mi´dzyplonów,
za obszary EFA b´dà uznawane
mi´dzyplony utworzone z pojedynczej uprawy nale˝àcej do traw lub
innych zielnych roÊlin pastewnych,
zamiast dotychczas obowiàzkowej
mieszanki składajàcej si´ z co najmniej dwóch gatunków roÊlin. Ponadto za mi´dzyplony EFA uznawane b´dà równie˝ uprawy roÊlin ozimych, uprawiane w plonie głów-

nym z przeznaczeniem na pasze dla
zwierzàt lub wypasanie.
Dodatkowo rolnicy, którzy w celu
wypełnienia praktyki EFA wysiali
mi´dzyplon Êcierniskowy, ale ze
wzgl´du na susz´ nie mogli wykonaç jego wysiewu w optymalnym
agrotechnicznym terminie, b´dà
mogli skróciç okres utrzymywania
mi´dzyplonu Êcierniskowego do 6
tygodni pod warunkiem, ˝e

na gruntach tych b´dà wysiane roÊliny ozime.
Szczegóły dotyczàce derogacji
oraz wykaz obszarów dotkni´tych
w 2019 r. kl´skà suszy zostanà
okreÊlone w rozporzàdzeniach krajowych w tym zakresie.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34

Zaliczki na poczet
płatnoÊci za 2019 r.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zdecydował o stosowaniu zaliczek na poczet płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych PROW za 2019 r.

D

odatkowo, w zwiàzku
z wystàpieniem w Polsce
niekorzystnych warunków
pogodowych (w szczególnoÊci długotrwałej suszy), skierował do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Phila Hogana wniosek o zwi´kszenie dopuszczalnego poziomu zaliczek:
1 z 50% do 70% w przypadku płatnoÊci bezpoÊrednich oraz
1 z 75% do 85% w przypadku płatnoÊci PROW 2014-2020, tj.: PłatnoÊci dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), Działania rolno -Êrodowiskowo -klimatycznego, działania Rolnictwo ekologiczne oraz premii piel´gnacyjnej
i zalesieniowej przyznawanych
w ramach poddziałania „Wsparcie
na zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych” oraz działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne
PROW 2007-2013.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

Komisja Europejska, uwzgl´dniajàc wystàpienie tej nadzwyczajnej
sytuacji, wyraziła zgod´ na wypłat´
rolnikom zaliczek na wnioskowanym przez Polsk´ poziomie.
W Polsce zaliczki b´dà stosowane na najwy˝szym dopuszczonym

decyzjà Komisji Europejskiej poziomie (tj. 70% w przypadku płatnoÊci
bezpoÊrednich i 85% w przypadku
płatnoÊci PROW), w najwczeÊniejszym mo˝liwym terminie, tj. od 16
paêdziernika 2019 r. Zaliczki b´dà
wypłacane na poczet wszystkich
płatnoÊci realizowanych w ramach
systemu wsparcia bezpoÊredniego
(tj. jednolitej płatnoÊci obszarowej,
płatnoÊci za zazielenienie, płatnoÊci dla młodych rolników, płatnoÊci

W Polsce zaliczki b´dà wypłacane na najwy˝szym dopuszczonym decyzjà KE poziomie
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Poziom wypłacanych zaliczek został zwi´kszony z 50. do 70 proc. w przypadku płatnoÊci bezpoÊrednich oraz z 75. Do 85 proc. w przypadku płatnoÊci PROW 2014-2020

dodatkowej, płatnoÊci do krów,
płatnoÊci do bydła, płatnoÊci
do owiec, płatnoÊci do kóz, płatnoÊci do roÊlin pastewnych, płatnoÊci
do roÊlin stràczkowych na ziarno,
płatnoÊci do buraków cukrowych,
płatnoÊci do ziemniaków skrobiowych, płatnoÊci do pomidorów,
płatnoÊci do truskawek, płatnoÊci

do chmielu, płatnoÊci do lnu, płatnoÊci do konopi włóknistych oraz
płatnoÊci niezwiàzanej do tytoniu)
oraz w ramach płatnoÊci obszarowych PROW (tj. płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatycznej, płatnoÊci ekologicznej, płatnoÊci ONW
oraz premii piel´gnacyjnej i premii
zalesieniowej). Umo˝liwi to popra-

w´ płynnoÊci finansowej gospodarstw, ograniczajàc negatywne
skutki długotrwałej suszy i innych niekorzystnych warunków pogodowych.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica

Dodatkowe Êrodki dla LGD
Lokalne grupy działania (LGD) realizujàce strategie rozwoju lokalnego (LSR) w ramach działania LEADER obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW
2014-2020) otrzymały z poczàtkiem kwietnia bie˝àcego roku
mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dodatkowe Êrodki finansowe na realizacj´ LSR.

K

omisja Europejska decyzjà
wykonawczà z dnia 9
kwietnia 2019 r. zatwierdziła zmian´ PROW 2014-2020, która
mi´dzy innymi zwi´kszyła bud˝et finansowy na działanie LEADER. Dodatkowe 22 mln euro w działaniu
8

LEADER oraz dodatkowe oszcz´dnoÊci uzyskane w tym działaniu pozwoliły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucji zarzàdzajàcej PROW 2014-2020, podjàç decyzj´ o rozdysponowaniu tych Êrodków pomi´dzy najpr´˝niej działajà-

ce LGD. Ustalono zasady ubiegania
si´ o dodatkowe fundusze, w tym
maksymalne stawki, na jakie LGD
mogły liczyç. W efekcie ka˝da LGD
spełniajàca odpowiednie warunki
mogła wystàpiç o zwi´kszenie swojego bud˝etu na realizacj´ LSR,
w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 11%
bud˝etu działania 19.2 „Wsparcie
na wdra˝anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç”.
Aby móc ubiegaç si´ o te Êrodki,
LGD do dnia 31 grudnia 2018 r.
musiały spełniç wymogi, które zoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019
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Województwo

Liczba LGD, które uzyskały
dodatkowe Êrodki
na realizacj´ LSR

Suma dodatkowych
Êrodków wszystkich LGD
z danego województwa

DolnoÊlàskie

8

8 830 000 zł

Kujawsko-pomorskie

9

6 330 000 zł

Lubelskie

13

9 710 000 zł

Lubuskie

3

2 050 000 zł

Łódzkie

4

4 000 000 zł

Małopolskie

12

8 770 000 zł

Mazowieckie

10

9 990 000 zł

Opolskie

2

1 980 000 zł

Podkarpackie

6

4 590 000 zł

Podlaskie

Podlaskie

6 460 000 zł

Pomorskie

13

11 280 000 zł

Âlàskie

6

5 888 000 zł

Âwi´tokrzyskie

14

10 365 000 zł

Warmiƒsko-mazurskie

2

1 760 000 zł

Wielkopolskie

12

9 550 000 zł

Zachodniopomorskie

8

7 020 000 zł

Suma

128

108 573 000 zł

mln zł. W efekcie zwi´kszony bud˝et uzyskało 128 LGD, na łàcznà
wysokoÊç ponad 108,5 mln zł.
Tabela prezentuje liczb´ LGD,
które otrzymały dodatkowe Êrodki
na realizacj´ LSR z podziałem
na województwa oraz kwoty, o jakie
zwi´kszono bud˝ety z podziałem
na województwa.
W czerwcu bie˝àcego roku Komitet Monitorujàcy PROW 20142020 podjàł uchwał´ o przeniesieniu na działanie LEADER dodatkowych 30 mln euro, które zgodnie
z uzasadnieniem do uchwały b´dà

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

stały okreÊlone w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznoÊç. Warunki dotyczyły przede wszystkim osiàgni´cia
odpowiedniego poziomu wskaêników rzeczowych, które LGD zało˝yła w swojej LSR na lata 2016-2018
oraz osiàgni´cia odpowiedniego
poziomu zakontraktowanych Êrodków przeznaczonych na realizacj´
LSR w tych latach. Jest to mechanizm, który promuje te LGD, które
efektywnie realizowały LSR, dajàc
jednoczeÊnie szans´ na osiàgni´cie
dodatkowych celów.
LGD mogły ubiegaç si´ o zwi´kszenie Êrodków finansowych
na operacje dotyczàce rozwoju
przedsi´biorczoÊci, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 wrzeÊnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdra˝anie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wi´c mi´dzy innymi na podejmowanie działalnoÊci
gospodarczej, na jej rozwijanie, jak
równie˝ na inkubatory przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych,
wspieranie współpracy mi´dzy podmiotami wykonujàcymi działalnoÊç
gospodarczà oraz rozwój rynków
zbytu produktów i usług lokalnych,
z wyłàczeniem targowisk.
Warunki umo˝liwiajàce ubieganie si´ o dodatkowe Êrodki na realizacj´ LSR spełniło 129 LGD, co
stanowi 44% wszystkich LGD, które
realizujà swojà LSR z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W zale˝noÊci od wysokoÊci bud˝etu, LGD mogły liczyç
na dodatkowe Êrodki w wysokoÊci
od około 500 tys. zł do około 1,6

przeznaczone mi´dzy innymi na
zwi´kszenie bud˝etów LSR i na realizacj´ działaƒ z zakresu przedsi´biorczoÊci. Zanim jednak ta zmiana zostanie dokonana, wymagana jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej. Niewykluczone zatem, i˝
jeszcze w tym roku LGD b´dà mogły liczyç na kolejnà szans´ ubiegania si´ o dodatkowe Êrodki na realizacj´ LSR.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 21 98
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Wsparcie na inwestycje
zwi´kszajàce odpornoÊç
ekosystemów leÊnych
i ich wartoÊç dla Êrodowiska
Bioràc pod uwag´ du˝e zainteresowanie wnioskodawców nowym
poddziałaniem leÊnym, od 2 paêdziernika do 12 listopada 2019
r. odb´dzie si´ kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania
„Wsparcie na inwestycje zwi´kszajàce odpornoÊç ekosystemów
leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska”, obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

D

odobnie jak w przypadku
pierwszego naboru (który
odbył si´ od 2 maja
do 12 czerwca 2019 r.), właÊciciele lasów prywatnych b´dà mogli
ubiegaç si´ o pomoc na inwestycje
w drzewostanach w wieku 11-60
lat, polegajàce na:
1 przebudowie składu gatunkowego drzewostanów poprzez wprowadzenie drugiego pi´tra/podszytu/dolesianiu luk powstałych w wyniku procesu chorobotwórczego – co b´dzie sprzyjało wzmocnieniu
funkcji
Êrodowiskowych
i ochronnych;
1 zakładaniu remiz leÊnych – sadzeniu okreÊlonych gatunków roÊlin
(w tym m.in. krzewów oraz drzewek
owocowych) w celu zwi´kszania
odpornoÊci drzewostanów na szkodliwe czynniki biotyczne;
1 realizowaniu zabiegów piel´gnacyjnych – czyszczeƒ póênych, dzi´ki
którym podnoszona b´dzie naturalna odpornoÊç drzewostanu poprzez:
· usuwanie lub hamowanie wzrostu
drzew wadliwych, inwazyjnych,
chorych,
10

· przerzedzanie nadmiernie zag´szczonych partii drzewostanu,
· regulowanie składu gatunkowego oraz wytwarzanie i utrwalanie
po˝àdanej formy zmieszania.

Ponadto dokumentem niezb´dnym w procesie ubiegania si´ o pomoc jest plan inwestycji zwi´kszajàcych odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska.
Dokument ten sporzàdzany jest nieodpłatnie, na wniosek właÊciciela
lasu, przez NadleÊniczego Lasów
Paƒstwowych.
Dodatkowe informacje dotyczàce
warunków przyznawania pomocy
dost´pne sà na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://

Od 2 paêdziernika do 12 listopada br. b´dzie mo˝na składaç wnioski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
zwi´kszajàce odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska”

W ramach ww. poddziałania,
do pomocy kwalifikowane sà lasy,
dla których opracowany jest
Uproszczony Plan Urzàdzenia Lasu
lub dla których zadania z zakresu
gospodarki leÊnej okreÊla decyzja
starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpor nosc -eko sys te mow -le snych -i -ich-wartosc-dla-srodowiska2).
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia
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Wyzwania dla doradztwa
rolniczego po 2020 r.
W drugiej połowie wrzeÊnia br. w Oddziale Pomorskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła si´ mi´dzynarodowa konferencja pod tytułem „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”, w której udział wzi´li przedstawiciele Sejmu RP, doradztwa, nauki, rolników, szkół rolniczych, samorzàdu
rolniczego, zwiàzków bran˝owych i administracji. W konferencji
uczestniczyli równie˝ przedstawiciele doradztwa z Estonii, Litwy,
Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, W´gier oraz przedstawicielka
Komisji Europejskiej.
– Doradztwo publiczne powinno
byç instytucjà, która w zmieniajàcym si´ Êwiecie b´dzie pomagała
rolnikom w podejmowaniu optymalnych decyzji – takie przesłanie
uczestnikom konferencji przekazał
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan
Krzysztof Ardanowski. Jak wynika
z dokumentów Unii Europejskiej,
dotyczàcych Wspólnej Polityki Rolnej, po 2020 r. wzroÊnie bowiem
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

rola doradztwa rolniczego, dla którego przewidziano nowe zadania.
O tych zadaniach, jak równie˝
o oczekiwaniach wobec doradztwa, dyskutowano podczas konferencji w Starym Polu.
Konferencj´ prowadził Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Otwierajàc konferencj´
podkreÊlił, ˝e przyj´te w Polsce kilka
lat temu rozwiàzanie, dotyczàce

utworzenia Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarów wiejskich
(SIR), było bardzo dobrym krokiem,
wyprzedzajàcym obecnie wytyczane
przez Komisj´ Europejskà kierunki
rozwoju Systemu Wiedzy i Innowacji
w Rolnictwie (AKIS). Równie˝ liczne,
podejmowane od czterech lat inicjatywy resortu, przyczyniły si´ do zacieÊnienia współpracy pomi´dzy naukà
a doradztwem rolniczym, a tym samym do zwi´kszenia dost´pnoÊci
wiedzy o innowacyjnych rozwiàzaniach dla rolnictwa i wsi. W swoim
wystàpieniu minister Zarudzki przedstawił równie˝ wyzwania stojàce
przez doradztwem z perspektywy
MRiRW, wÊród których szczególnà
uwag´ poÊwi´cił podnoszeniu kompetencji doradców oraz zapewnieniu doradcom odpowiednich warunków pracy i płacy.
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Podczas sesji plenarnych w pierwszym dniu konferencji, prelegenci
przedstawili szereg informacji, propozycji i przykładów dobrych rozwiàzaƒ w doradztwie i systemie
AKIS w ró˝nych krajach Europy.
Inge van Oost z Komisji Europejskiej w swoim wystàpieniu wyjaÊniła, czym jest system AKIS oraz jakie
przykładowe działania mogà byç
podejmowane w celu jego wzmocnienia. Zgodnie z podanà przez nià
definicjà (cyt.) „AKIS to organizacja
i interakcja ludzi, organizacji i instytucji, które wykorzystujà i generujà
wiedz´ i innowacje dla rolnictwa
i powiàzanych dziedzin”. Przedstawicielka KE zwróciła szczególnà
uwag´ na fakt, ˝e w centrum ka˝dego systemu AKIS powinien byç
rolnik i jego potrzeby, a współudział rolników w tworzeniu i wdra˝aniu nowych rozwiàzaƒ ma podstawowe znaczenie dla dostosowania tych rozwiàzaƒ do faktycznych
potrzeb rolników. JednoczeÊnie
podkreÊliła, ˝e zgodnie z dokonanym w 2014 r. przeglàdem systemów AKIS w paƒstwach członkowskich UE, system AKIS w Polsce został uznany za dobrze zintegrowany
i silny.
Polskie doÊwiadczenia i dobre
praktyki z perspektywy doradztwa
rolniczego przedstawili: Ireneusz
Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
oraz Andrzej Dolny, dyrektor Pomorskiego OÊrodka Doradztwa
Rolniczego (PODR). Podczas prezentacji omówione zostały zarówno działania obecnie podejmowane przez jednostki doradztwa rolniczego we współpracy z innymi
partnerami systemu AKIS, jak i wyzwania stojàce przed doradztwem
w Polsce. Równie˝ przedstawiciele
doradztwa z Litwy, Łotwy i Niemiec
przedstawili podejmowane przez
siebie działania w kierunku
wzmocnienia doradztwa, w szczególnoÊci w zakresie wprowadzania
12

ICT w usługach doradczych, szkoleniu doradców i współpracy z rolnikami w tworzeniu grup operacyjnych EPI.
Cz´Êç plenarnà konferencji zakoƒczyła prezentacja doÊwiadczeƒ
i wniosków z ponad czterdziestoletniej pracy w doradztwie wieloletniego dyrektora Oddziału PODR w Starym Polu Antoniego Hajdaczuka.
Pierwszy dzieƒ konferencji zamkn´ła cz´Êç uroczysta, podczas
której miało miejsce uroczyste upa-

ropejskiej i grupy roboczej ds. AKIS.
Strategicznà grup´ roboczà ds.
AKIS przy Komitecie SCAR reprezentowała jej przewodniczàca – Anikó Juhász, wiceminister rolnictwa W´gier. Podczas panelu
przedstawiła mo˝liwoÊci wzmocnienia roli doradztwa z perspektywy
grupy, jak równie˝ zaprezentowała
przykłady w´gierskich rozwiàzaƒ
w doradztwie rolniczym (np. obowiàzkowa rejestracja doradców).
Nast´pnie, informacje o działa-

Prowadzàcy konferencj´ Ryszard Zarudzki w swoim wystàpieniu szczególnà uwag´ poÊwi´cił podnoszeniu kompetencji
doradców oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków pracy i płacy

mi´tnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej oraz sowieckiej agresji na Polsk´. Minister Jan
Krzysztof Ardanowski, wiceminister
Ryszard Zarudzki oraz poseł Kazimierz Smoliƒski zasadzili dàb pami´ci 1939 i wraz z uczestnikami
konferencji oddali hołd ofiarom II wojny Êwiatowej. Nast´pnie
odsłonili pamiàtkowà tablic´ poÊwi´conà powrotowi w granice Polski w 1945 r. ziem utraconych w zaborze pruskim.
W drugim dniu konferencji odbyła si´ sesja panelowa, dotyczàca
obecnego stanu i mo˝liwoÊci
wzmocnienia systemu AKIS w Polsce. W panelu, moderowanym
przez ministra Zarudzkiego, udział
wzi´li przedstawiciele doradztwa,
nauki, rolnictwa i edukacji rolniczej,
a tak˝e przedstawiciele Komisji Eu-

niach podejmowanych w ramach
systemu AKIS przekazali przedstawiciele: nauki – prof. Marek Mrówczyƒski, dyrektor Instytutu Ochrony
RoÊlin – PIB, doradztwa – Wiesława
Nowak, dyrektor Wielkopolskiego
OÊrodka Doradztwa Rolniczego,
szkół rolniczych – Robert Jakubik,
dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i OÊwiaty Rolniczej MRiRW.
O potrzebach i oczekiwaniach ze
strony rolników mówił wiceprezes
Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard
Kleinszmidt. Inge van Oost wyraziła
uznanie dla polskiego modelu szerokiego włàczenia doradztwa w system AKIS i zwróciła uwag´ na mo˝liwoÊç szerokiego uj´cia w Planie
Strategicznym WPR działaƒ wspierajàcych doradztwo i funkcjonowanie systemu AKIS. W dyskusji,
oprócz panelistów, aktywny udział
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

skà pozytywnie oceniło polski model systemu AKIS. Jednak˝e ka˝de
rozwiàzanie mo˝e byç udoskonalone, zatem w Planie Strategicznym
WPR powinny zostaç przedstawione planowane działania na rzecz
systemu AKIS, czyli dalszej poprawy przepływu wiedzy i wzmacniania powiàzaƒ pomi´dzy doradztwem, naukà, edukacjà i praktykà
rolniczà. Aby sprostaç przyszłym
wyzwaniom,
konieczne
jest
w szczególnoÊci stałe doskonalenie
i rozwój doradztwa rolniczego, które odgrywa w systemie AKIS rol´
łàcznika pomi´dzy wszystkimi partnerami. W ocenie ministra ZarudzOdsłoni´cie pamiàtkowej tablicy poÊwi´conej powrotowi w granice Polski w 1945 r. ziem utraconych w zaborze
kiego, celem działaƒ, w które zapruskim
anga˝owane b´dà nie tylko podwzi´li uczestnicy konferencji. Poru- pach tematycznych: rolnictwo pre- mioty doradcze, ale równie˝ rolniszono m. in potrzeb´ zmiany podej- cyzyjne, biogazownie rolnicze, pro- cy, ich zwiàzki bran˝owe, szkoły zaÊcia do kryteriów oceny jednostek dukcja i konfekcjonowanie warzyw wodowe oraz uczelnie rolnicze i instytuty badawcze, powinno byç
naukowych w celu wi´kszego ukie- oraz przedsi´biorczoÊç na wsi.
Podsumowujàc konferencj´, mi- funkcjonowanie w Polsce doradzrunkowania nauki na potrzeby
praktyki gospodarczej i społecznej nister Ryszard Zarudzki stwierdził, twa rolniczego, które b´dzie:
oraz potrzeb´ silniejszego włàcze- ˝e pozwoliła ona na zaprezento- 1 obiektywne, godne zaufania i odpowiadajàce na współczesne wyzwania i potrzeby,
w tym w zakresie innowacyjnoÊci w rolnictwie;
1 Êwiadczàce kompleksowe usługi wysokiej jakoÊci,
w odpowiedniej formie,
dostosowane do potrzeb
odbiorców;
1 odpowiednio finansowane, dysponujàce odpowiednimi
narz´dziami
(równie˝ ICT) i sprz´tem;
1 do brze
przygotowane
metodycznie, merytorycznie i praktycznie;
1 po sia da jà ce
dost´p
W drugim dniu konferencji odbyła si´ sesja panelowa, dotyczàca obecnego stanu i mo˝liwoÊci wzmocnienia systemu AKIS w Polsce
do wysokiej jakoÊci szkonia edukacji rolniczej we współpra- wanie przyszłych oczekiwaƒ wobec leƒ, informacji i baz danych;
systemu doradztwa rolniczego, 1 współpracujàce ÊciÊle z naukà
c´ z naukà i doradztwem.
Po zakoƒczeniu sesji panelowej umo˝liwiła wymian´ doÊwiadczeƒ i z innymi partnerami (sieciowanie).
uczestnicy konferencji wzi´li udział z przedstawicielami innych krajów
w wizytach w gospodarstwach, oraz pozwoliła na ocen´ naszego
z którymi współpracuje Pomorski przygotowania do nowych wyzwaƒ.
Departament Doradztwa i Nauki
OÊrodek Doradztwa Rolniczego. PodkreÊlił jednoczeÊnie, ˝e bada[ 22 623 21 20
Wizyty odbyły si´ w czterech gru- nie zlecone przez Komisj´ EuropejZdj´cia: archiwum MRiRW, fotolia
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Rolnictwo i obszary wiejskie
w latach 2021-2027
Zmiany w programowaniu Êrodków europejskich

N

owy model rozwoju kraju opisany w „Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywà do 2030 r.)” przyj´tej
przez Rad´ Ministrów 14 lutego 2017 r., zakłada rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównowa˝ony. Zgodnie
z SOR oznacza to m. in.: przeciwdziałanie procesom marginalizacji
obszarów wiejskich oraz włàczanie
w procesy rozwojowe wszystkich jego mieszkaƒców, dajàc im mo˝liwoÊç czerpania korzyÊci ze wzrostu
gospodarczego; pełniejsze wyko-
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rzystanie w polityce regionalnej potencjałów terytorialnych wszystkich
obszarów wiejskich dla kreowania
wzrostu i lepszych miejsc pracy oraz
wspomaganie endogenicznego
rozwoju tych obszarów oraz zmiany
w polityce regionalnej – która b´dzie silniej wzmacniała terytorialne
potencjały rozwojowe wszystkich
obszarów wiejskich i ich rozwój cywilizacyjny, przynoszàc wymierne
efekty w postaci dost´pnoÊci do wysokiej jakoÊci infrastruktury technicznej i usług publicznych oraz dost´pnoÊci komunikacyjnej obszarów wiejskich.

Zgodnie ze Strategià zrównowa˝onego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 – rozwijajàcà zapisy
SOR w odniesieniu do obszarów
wiejskich i sektora rolno-spo˝ywczego – odpowiedzialnoÊç polega
m.in. na tworzeniu warunków, które
pozwolà na współprac´, wzajemne
uzupełnianie si´ i wykorzystanie potencjału zarówno małych, Êrednich
jak i du˝ych podmiotów (gospodarstw rolnych i przedsi´biorstw)
oraz umo˝liwienie rozwoju ka˝dego
z nich w sposób zrównowa˝ony.
Zapisy dokumentów strategicznych powinny znaleêç swoje odBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

zwierciedlenie w obszarze programowania i finasowania działaƒ publicznych, w tym równie˝ tych
współfinansowanych ze Êrodków
europejskich na nowà perspektyw´ 2021-2027. Nale˝y przy tym
wziàç pod uwag´, ˝e tylko cz´Êç
priorytetów krajowych b´dzie mogła
byç finansowana ze Êrodków UE
z uwagi na skal´ krajowych potrzeb
oraz selektywnoÊç celów i koncentracji tematycznej najwi´kszych polityk europejskich. Tym bardziej wi´c
konieczne jest, aby realizacja strategii krajowych odbywała si´ poprzez
programy i działania tworzàce jednolite, spójne podejÊcie do rozwoju
obszarów wiejskich i sektora rolno-spo˝ywczego na poziomie krajowym i regionalnym oraz w ramach
wszystkich dost´pnych Êrodków publicznych do 2030 r.
Propozycje KE dotyczàce wieloletnich ram finansowych UE (WRF)
na lata 2021-2027 zakładajà wartoÊci relatywnie mniejsze gospodarczo w stosunku do obecnego bud˝etu na lata 2014-2020 (redukcja
z 1,16% DNB UE-27 do 1,11%,
w cenach stałych z 2018 r., w uj´ciu kwotowym bud˝et UE ma byç
o 5% wy˝szy i wynosi 1 135 mld
euro), przy czym udział Polski w bud˝ecie wspólnej polityki rolnej byłby
wy˝szy ni˝ obecnie. Projekt bud˝etu
UE na lata 2021-2027 ma te˝ nowà struktur´ wynikajàcà z nowych
priorytetów politycznych (bezpieczeƒstwo wewn´trzne i zewn´trzne,
migracje). Projekt nowych WRF zakłada wzrost wydatków w obszarach uznanych za te, o najwi´kszej
europejskiej wartoÊci dodanej (badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i Êrodowisko, młodzie˝, migracje) oraz ci´cia w „tradycyjnych”
politykach.
Kwota przeznaczona na wspólnà
polityk´ rolnà dla wszystkich krajów
członkowskich UE wynosi 365 mld
euro w cenach bie˝àcych (324,3
mld euro w cenach stałych).
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

Na płatnoÊci bezpoÊrednie i interwencje rynkowe KE przewidziała 286,2 mld euro w cenach bie˝àcych (254,2 mld euro w cenach
stałych), zaÊ na rozwój obszarów
wiejskich 78,8 mld euro w cenach
bie˝àcych (70 mld euro w cenach
stałych). Proponowana całkowita
alokacja WPR dla Polski na lata 2021-2027 wynosi 30,63 mld
euro.

Udział I i II filara WPR oraz polityki spójnoÊci w całkowitej alokacji proponowanej przez KE dla Polski na lata 2021-2027 w ramach obu polityk

Alokacja na polityk´ spójnoÊci dla
wszystkich krajów członkowskich
UE wynosi 330,6 mld euro. Propozycja alokacji dla Polski to
64,4 mld euro (w cenach z 2018 r.
przed transferami)
Instrumentem finansowym wspierajàcym realizacj´ celów WPRyb
w poszczególnych Paƒstwach
Członkowskich jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).
Zgodnie z propozycjà bud˝etu
przedstawionà przez KE w maju 2018 r. koperta finansowa przewidziana na realizacj´ EFMR we
wszystkich krajach członkowskich
razem to 6,14 mld euro (w cenach
bie˝àcych). Koperta przeznaczona na EFMR w nowym okresie programowania 2021-2027 dla Polski
wyniesie 0,5 mld euro.
Uzupełnienie dla ww. funduszy
UE majà stanowiç m.in. Êrodki

w ramach pozostałych polityk unijnych i programów wdra˝anych
z poziomu UE jak np. program
„Horyzont Europa”. Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w nast´pnym
długoterminowym bud˝ecie UE
na lata 2021-2027, co obejmuje
kwot´ dla wszystkich krajów członkowskich ogółem w wysokoÊci 97,6
mld euro na „Horyzont Europa”
(z czego 3,5 mld euro zostanie
przydzielone w ramach Funduszu
InvestEU) oraz 2,4 mld euro
na program badawczo-szkoleniowy
Euratom (w ramach którego finansuje si´ badania naukowe i szkolenia w zakresie bezpieczeƒstwa jàdrowego, jàdrowego bezpieczeƒstwa fizycznego i ochrony radiologicznej, b´dzie wspieraç równie˝
mobilnoÊç naukowców zajmujàcych si´ tematykà jàdrowà w ramach Działaƒ Marii Skłodowskiej-Curie).
Zgodnie z propozycjà legislacyjnà ws. WPR po 2020 r., aby w dalszym ciàgu WPR mogła przyczyniaç
si´ do zrównowa˝onego rozwoju
rolnictwa, produkcji ˝ywnoÊci oraz
obszarów wiejskich, jej cele na lata 2021-2027 zorientowane sà
na rentownoÊç i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skutecznà
realizacj´ polityki w zakresie ochrony Êrodowiska i klimatu, a tak˝e
na zrównowa˝ony rozwój obszarów
wiejskich. Celem przekrojowym dla
wszystkich działaƒ realizowanych
z wykorzystaniem Êrodków WPR ma
byç wspieranie wiedzy, innowacji
i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Działania projektowane w ramach
Planu
Strategicznego
WPR 2021-2027 powinny realizowaç nast´pujàce cele szczegółowe:
1 wspieranie godziwych dochodów
gospodarstw rolnych i ich odpornoÊci w całej Unii w celu zwi´kszenia
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego;
15
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1 zwi´kszenie zorientowania na rynek i konkurencyjnoÊci, w tym wi´ksze ukierunkowanie na badania
naukowe, technologi´ i cyfryzacj´;
1 poprawa pozycji rolników w łaƒcuchu wartoÊci;
1 przyczynianie si´ do łagodzenia
zmiany klimatu i przystosowywania
si´ do niej, a tak˝e wykorzystanie
zrównowa˝onej energii;
1 wspieranie zrównowa˝onego rozwoju i wydajnego gospodarowania
zasobami naturalnymi, takimi jak
woda, gleba i powietrze;
1 przyczynianie si´ do ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz
ochrona siedlisk i krajobrazu;
1 przyciàganie młodych rolników
i ułatwianie rozwoju działalnoÊci
gospodarczej na obszarach wiejskich;
1 promowanie zatrudnienia, wzrostu, włàczenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównowa˝onego leÊnictwa;
1 poprawa reakcji rolnictwa UE
na potrzeby społeczne dotyczàce
˝ywnoÊci i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki od˝ywcze
i zrównowa˝onej ˝ywnoÊci, zapobiegania marnotrawieniu ˝ywnoÊci,
jak równie˝ dobrostanu zwierzàt.
Propozycja KE odnoÊnie polityki
spójnoÊci po 2020 r. wskazuje na 5
celów tematycznych:
1 Cel Polityki 1 – bardziej inteligentna Europa (Smarter Europe);
1 Cel Polityki 2 – bardziej przyjazna
dla Êrodowiska bezemisyjna Europa (a Greener, carbon free Europe);
1 Cel Polityki 3 – lepiej połàczona Europa (a more Connected Europe);
1 Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym (a more
Social Europe);
1 Cel Polityki 5 – Europa bli˝ej obywateli (a Europe closer to citizens) – zintegrowany i zrówno-
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wa˝ony rozwój wszystkich typów
terytoriów.
KE zaproponowała równie˝ zmian´ w zakresie systemu dokumentów
wdro˝eniowych wyłàczajàc z Umowy Partnerstwa Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i ustanawiajàc utworzenie w ka˝dym paƒstwie
członkowskim jednego Planu Strategicznego WPR prezentujàcego
sposób
wykorzystania
Êrodków I i II filara Wspólnej Polityki
Rolnej.

Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzgl´dniajàc treÊç propozycji legislacyjnych
przedstawionych przez KE minister
rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił si´
z proÊbà do marszałków województw o włàczenie do prac
nad przyszłymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi przedstawicieli wojewódzkich Zespołów ds.
analizy szans i zagro˝eƒ oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich. W ten sposób
mo˝liwe jest zapewnienie ciàgłoÊci

Umowa
Partnerstwa na lata
2014-2020

programy operacyjne
współfinansowane ze Êrodków
polityki spójnoÊci na lata 2014-2020

Krajowe programy
operacyjne (KPO)

program współfinansowany ze
Êrodków II filara Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2014-2020

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020 (PROW
2014-2020)

16 Regionalnych
programów
operacyjnych (RPO)

Umowa Partnerstwa na lata 20142020 obejmujàce programy
współfinansowane ze Êrodków
polityki spójnoÊci

program współfinansowany ze
Êrodków I i II filara Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2014-2020

programy operacyjne
współfinansowane ze Êrodków polityki
spójnoÊci na lata 2014-2020

Plan Strategiczny WPR
2012-2027

Krajowe programy
operacyjne (KPO)

Cele zaprojektowane dla WPR
i polityki spójnoÊci na lata 20212027 wykazujà wiele obszarów,
w których polityki te wzajemnie si´
uzupełniajà, co daje szans´
na wi´ksze zaanga˝owanie Êrodków polityki spójnoÊci na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w ramach nowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych tej
polityki.

16 Regionalnych
programów operacyjnych
(RPO)

i spójnoÊci mi´dzy działaniami zaprojektowanymi w dokumentach
strategicznych dot. rozwoju obszarów wiejskich i zakresem wsparcia
projektowanym w dokumentach
wdro˝eniowych w ramach polityki
regionalnej.
Departament Strategii i Analiz
[ 22 623 18 44
Zdj´cie: fotolia
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Krajowy Dzieƒ Soi
W Stacji DoÊwiadczalnej Oceny Odmian w Chrzàstowie koło Nakła nad Notecià pod koniec sierpnia br. odbył si´ Krajowy Dzieƒ
Soi połàczony z seminarium i prezentacjà odmian soi na polu
doÊwiadczalnym. Krajowy Dzieƒ Soi to tylko jeden z całego cyklu
spotkaƒ i seminariów zaplanowanych w roku 2019 przez
COBORU, których celem jest popularyzacja uprawy tego gatunku oraz przedstawienie wyników badaƒ z odmianami soi.

W

spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który mówił m.in.
o szansach na zmniejszenie deficytu krajowego białka paszowego.
Minister podkreÊlił, ˝e uprawa soi
w Polsce jest nie tylko mo˝liwa, ale
bardzo potrzebna. Wielkim problem jest uzale˝nienie Polski, polskiego systemu paszowego od zewn´trznego êródła białka, jakim
jest modyfikowana genetycznie
ruta sojowa. Soja jest roÊlinà wartoÊciowà, która jest bardzo wa˝na dla Êwiata. Upraw´ soi w Polsce
umo˝liwia post´p hodowlany i jak
wynika z badaƒ mo˝e byç ona
uprawiana właÊciwie w całym kraju. Obecnie w Polsce na zakup Êruty sojowej przeznacza si´ rocznie
około 4 mld zł. Według ministra
rolnictwa znaczna cz´Êç tego białka mogłaby zostaç zastàpiona białkiem krajowym.
Podczas
seminarium
prof.
Edward Gacek, dyrektor Centralnego OÊrodka Badania Odmian
RoÊlin Uprawnych, omówił wyniki
badaƒ dotyczàce przydatnoÊci soi
do uprawy w Polsce. Prof. Gacek
poinformował, ˝e w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”
zwi´kszono liczb´ doÊwiadczeƒ odmianowych dla tradycyjnych gatunków bobowatych oraz podwojono
liczb´ doÊwiadczeƒ odmianowych
z sojà. W rezultacie w 2019 r. proBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

wadzone były 52 doÊwiadczenia
z 32 odmianami soi, zarówno zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze, jak i z odmianami soi pochodzàcymi ze Wspólnego Katalogu

2019 r.” sà publikowane przez stacje doÊwiadczalne COBORU ju˝
w 15 województwach.
Wystàpienie Beaty Kaliskiej, dyrektor Stacji DoÊwiadczalnej Oceny
Odmian w Chrzàstowie, dotyczyło
wyników prac nad przydatnoÊcià
odmian soi do uprawy w województwie kujawsko -pomorskim.
Prelegentka podkreÊliła edukacyjnà
rol´ sieci poletek demonstracyjnych
COBORU z wszystkimi zalecanymi
do uprawy odmianami roÊlin białkowych i soi.

Uczestniczàc w Krajowym Dniu Soi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił m.in. o szansach na zmniejszenie
deficytu krajowego białka paszowego

odmian roÊlin UE. Wyniki prowadzonych badaƒ wskazały, ˝e wysokoÊç i wiernoÊç plonowania tej grupy roÊlin zale˝y od precyzyjnego
doboru odmian do uprawy w poszczególnych rejonach kraju, co
wykorzystuje potencjał genetyczny
nowych odmian tych gatunków
w praktyce rolniczej. Ponadto prof.
Gacek zaznaczył, ˝e „Listy odmian
soi zalecanych do uprawy na

Podsumowujàc nale˝y podkreÊliç,
˝e wyniki badaƒ nad przydatnoÊcià
odmian soi do uprawy w Polsce
majà kluczowe znaczenie dla
zwi´kszenia areału uprawy tych roÊlin oraz poprawy bilansu roÊlinnego białka paszowego.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Współpraca mi´dzynarodowa

W FINLANDII O ROLNICTWIE
I ZMIANACH KLIMATU
Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 24 wrzeÊnia br. w nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywajàcym si´ w Helsinkach.

P

całego społeczeƒstwa, wobec nowych wyzwaƒ (Êrodowisko, klimat), ale potrzebne sà narz´dzia do realizacji
tej polityki – podkreÊlił szef polskiej delegacji.
– Prezentowane jest cz´sto podejÊcie: po co dopłacaç do ˝ywnoÊci, skoro w Europie nikt nie głoduje.
Po co dopłacaç do rozwoju obszarów wiejskich, które to
obszary nie odstajà wyraênie od stylu ˝ycia w mieÊcie,
choç ró˝nice w poziomie ˝ycia mieszkaƒców wsi pomi´dzy zachodnià i wschodnià Europà sà nadal ogromne.
Utrudnia to uzgodnienie odpowiedniego finansowania
wspólnej polityki rolnej. Nale˝y wpływaç na społeczeƒ-

rezydencja fiƒska zaproponowała dyskusj´
na bazie przygotowanego dokumentu pt.
„Zmiana roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu – promowanie zrównowa˝onego rolnictwa poprzez sekwestracj´ dwutlenku w´gla w glebie”.
Polski minister zwrócił uwag´, ˝e rolnictwo
i leÊnictwo odgrywajà kluczowà rol´ w pochłanianiu dwutlenku w´gla i wprowadzaniu
go do gleby. Dla przyszłego rolnictwa ochrona gleby, jej urodzajnoÊç, ˝yznoÊç sà bardzo
wa˝ne w zapewnieniu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego Europy i Êwiata. System badaƒ,
a przede wszystkim edukacji, jest bardzo wa˝ny, by te cele były dobrze rozumiane przez
rolników. Według ministra Ardanowskiego – problem jest gł´bszy.
– Rolnicy o niskich dochodach, osaczeni
przez ekspansywne banki, ograniczani w swo- Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w czasie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE
jej produkcji przez ludzi, którzy na wsi chcà ds. rolnictwa w Helsinkach
mieszkaç nie jako rolnicy, nie b´dà realizowaç z wielkà ochotà dodatkowych nało˝onych
wymagaƒ, które nie przynoszà im wymiernych
korzyÊci – podkreÊlił minister Ardanowski.
– Nale˝y wpływaç na społeczeƒstwo, na polityków w prezentowaniu podejÊcia: je˝eli
chcesz mieç czystà wod´, w ogóle mieç wod´, je˝eli chcesz mieç czyste powietrze, lasy,
roÊlinnoÊç, to wiedz, ˝e to wymaga Êrodków,
nie tylko przymusu dla rolników. Mo˝e to
zmieni podejÊcie polityków do finasowania
wspólnej polityki rolnej i jej nowych wyzwaƒ.
Politycy, którzy kwestionujà wspieranie działaƒ
w ramach I i II filara WPR, powinni byç bardziej hojni w finansowaniu celów polityki rol- WrzeÊniowe posiedzenie było tak˝e okazjà do spotkaƒ bilateralnych. Szef polskiego resortu rozmawiał
nej, które słu˝à społeczeƒstwu – nie tylko rol- m.in. z Carolà Schouten, minister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakoÊci ˝ywnoÊci Holandii
nikom, ale całemu społeczeƒstwu, by uchroniç wszystkich przed skutkami zmian klimatycz- stwo, na polityków, którzy reprezentujà społeczeƒstwo,
nych – powiedział minister Ardanowski.
by zmieniç podejÊcie do finansowania wspólnej polityki
– Ministrowie rolnictwa czujà ten obowiàzek wobec rolnej – stwierdził polski minister.
18
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Ministrowie rolnictwa w dyskusji byli zgodni co do faktu, ˝e ochrona Êrodowiska i walka ze zmianami klimatu
nabiera coraz wi´kszego znaczenia. Rosnà oczekiwania
społeczne wobec roli, którà ma do odegrania rolnictwo
UE w tym wzgl´dzie. Komisja Europejska poinformowała,
˝e nowe propozycje działaƒ Êrodowiskowych zawartych
w pakiecie legislacyjnym dot. WPR po roku 2020 wychodzà naprzeciw tym oczekiwaniom (wzmocniona warunkowoÊç), dajàc paƒstwom członkowskim elastyczne ramy
do działania i realizacji celów Êrodowiskowych.
Na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywały si´ tak˝e spotkania
bilateralne. Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Irlandii Michaelem Creedem. Głównym tematem dyskusji były sprawy brexitu
oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Ministrowie

uzgodnili potrzeb´ wspólnych i solidarnych działaƒ wobec zagro˝eƒ, jakie dla sektora rolnego niesie bezumowny brexit. Potrzebne b´dà Êrodki w bud˝ecie UE
na wsparcie sektorów dotkni´tych zmianami w polityce
handlowej z Wielkà Brytanià. Minister Ardanowski podkreÊlił potrzeb´ odpowiedniego bud˝etu na WPR
po 2020 r. oraz wyrównania dopłat bezpoÊrednich.
Zró˝nicowanie dopłat bezpoÊrednich nie ma uzasadnienia wobec wyrównywania si´ kosztów prowadzenia
produkcji rolniczej w paƒstwach UE.
Podczas spotkania bilateralnego ministra Ardanowskiego z minister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakoÊci
˝ywnoÊci Holandii Carolà Schouten podkreÊlono znaczenie wymiany dobrych praktyk w walce ze zmianami
klimatu, w tym walce z suszà, roli nowych odmian roÊlin, doradztwa i nowych technologii.

SPOTKANIE Z KOMISARZEM
DS. ROLNICTWA PHILEM HOGANEM
3 wrzeÊnia 2019 r. minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał si´ z Philem Hoganem, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Spotkanie odbyło si´ w ramach dorocznej Narady Ambasadorów.

M

inister i komisarz omówili na wst´pie kwestie
instytucjonalne dotyczàce procesu kształtowania nowej Komisji Europejskiej.
Minister Ardanowski wyraził uznanie dla decyzji KE dotyczàcych zwi´kszenia poziomu zaliczek w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci obszarowych PROW, jak
równie˝ za przychylenie si´ do polskiego wniosku o umo˝liwienie Polsce skorzystania z derogacji dotyczàcej zazielenienia. Zaznaczył, ˝e decyzja ta wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom w zwiàzku z tegorocznà suszà w Polsce i jej skutkami, z którymi muszà si´ zmierzyç rolnicy.
Komisarz zapewnił, ˝e uwa˝nie monitoruje sytuacj´ klimatycznà w krajach UE, w tym w Polsce. Minister Ardanowski zaapelował równie˝ do komisarza o przygotowanie
rozwiàzaƒ prawnych umo˝liwiajàcych wprowadzenie odpowiedniego wsparcia finansowego dla producentów rolnych dotkni´tych suszà.
OdnoÊnie przyszłej WPR minister podkreÊlił znaczenie dla
Polski elastycznoÊci, tj. mo˝liwoÊci przesuni´ç miedzy filarami i dofinasowania z bud˝etu krajowego. Komisarz Hogan
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

pozytywnie odniósł si´ do tych postulatów i stwierdził, ˝e
odpowiednie rozwiàzania w ramach pomocy publicznej
i de minimis zostały zaproponowane.
W rozmowie zostały ponownie podniesione obawy Polski dotyczàce wpływu na europejskie rynki umowy z Mercosurem, zwiàzane z przywozem do Unii Europejskiej ˝ywnoÊci, która nie b´dzie spełniała wysokich europejskich

W ramach dorocznej Narady Ambasadorów minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał
si´ z Philem Hoganem, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE

norm dotyczàcych proekologicznych warunków produkcji.
Minister zaakcentował obawy dotyczàce przyszłoÊci rynku
cukru i powiedział, ˝e Polska oczekuje na przedstawienie
przez KE szczegółowych zało˝eƒ instrumentów zabezpieczajàcych. Zapytał równie˝ o dost´p do rynku amerykaƒ19
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skiego polskich produktów, takich jak jabłka i gruszki oraz
tytoƒ, które sà w gestii negocjacyjnej KE i USA.
Komisarz nie podzielił obaw dotyczàcych umowy z Mercosurem. Stwierdził, ˝e zostały w niej przewidziane odpowiednie mechanizmy pozwalajàce zabezpieczyç rynki przez
ewentualnymi kryzysami. Zaznaczył równie˝, ˝e jakoÊç sprowadzanych produktów jest kontrolowana. Zwrócił tak˝e
uwag´, ˝e w przypadku wołowiny najwi´kszym problemem
jest spadek konsumpcji w UE. Zło˝ył równie˝ deklaracj´, ˝e
jeÊli obejmie stanowisko komisarza ds. handlu, b´dzie podejmował intensywne działania na rzecz otwierania innych
rynków, w tym przede wszystkim chiƒskiego. Zadeklarował,
˝e jeÊli Brazylia nie b´dzie przestrzegała Porozumienia Paryskiego to umowa z Mercosurem nie wejdzie w ˝ycie.
W dyskusji dotyczàcej kwestii rynkowych strona polska
zwróciła równie˝ uwag´ na problem kumulacji na naszym
rynku towarów dostarczanych z Ukrainy. Minister podkreÊlił,
˝e Polska wspiera przemiany i rozwój Ukrainy, ale relacje
powinny mieç charakter symetryczny. Komisarz stwierdził, ˝e
przyjrzy si´ temu problemowi i byç mo˝e w ramach przeglàdu umowy stowarzyszeniowej mo˝liwe b´dzie wprowadzenie jakichÊ rozwiàzaƒ.
W rozmowie minister Ardanowski wyraził tak˝e powa˝ne
obawy z powodu mo˝liwych zakłóceƒ na rynkach rolnych
w sytuacji przewidywanego brexitu. W polskim eksporcie
rolno-spo˝ywczym do Zjednoczonego Królestwa dominujà
produkty sektora mi´snego (w szczególnoÊci mi´so i przetwory drobiowe). To właÊnie w imporcie tych produktów
z Unii Europejskiej, w przypadku bezumownego brexitu,
Wielka Brytania zamierza wprowadziç cła.
Po koniec rozmowy minister podniósł rosnàce znaczenie
Polski jako lidera w regionie integrujàcego działania

paƒstw bałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej. W tym kontekÊcie podkreÊlił znaczenie inicjatywy BIOEAST, gdy˝ oÊrodkom naukowym z naszej cz´Êci Europy cz´sto jest trudno
konkurowaç z oÊrodkami z paƒstwa starej Unii. Zaapelował
o wprowadzanie przez przyszłà Komisj´ odpowiednich rozwiàzaƒ wyrównujàcych szanse w tym zakresie.
Podczas Narady Ambasadorów minister Ardanowski i komisarz Hogan wzi´li udział w panelu dyskusyjnym dotyczàcym Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w kontekÊcie przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych, bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego i mi´dzynarodowych porozumieƒ handlowych. W trakcie panelu komisarz oraz minister przedstawili
wyzwania, jakie zostały zdefiniowane wobec WPR. Rosnàce
oczekiwania społeczeƒstwa w stosunku do jakoÊci ˝ywnoÊci
oraz wi´ksza dbałoÊç o Êrodowisko i klimat wymagajà finansowania w ramach nowej perspektywy finansowej.
Komisarz Hogan zaznaczył tak˝e, ˝e Polska potrzebuje
silnej Unii Europejskiej, a Unii Europejska potrzebuje silnej
Polski. Komisarz stwierdził, ˝e Europa stoi obecnie
przed wieloma wyzwaniami takimi jak brexit czy walka ze
zmianami klimatu oraz zwrócił uwag´ na mo˝liwoÊci, jakie
daje rozwój inwestycji w Afryce i współpraca z Chinami.
Natomiast minister Ardanowski podkreÊlił znaczenie rolnictwa jako wa˝nego elementu rozwoju Polski, która jest znaczàcym eksporterem ˝ywnoÊci. W tym miejscu zaapelował
do zebranych na sali ambasadorów o jeszcze bardziej intensywne działania prowadzàce do rozwoju eksportu na poszczególne rynki. Poinformował, ˝e równie˝ za poÊrednictwem instytucji mi´dzynarodowych takich jak Âwiatowy Program ˚ywnoÊciowy i Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Wy˝ywienia i Rolnictwa podejmujemy działania majàce
sprzyjaç rozwojowi sektora ˝ywnoÊciowego w Polsce.

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI
WIETNAMSKIEGO RESORTU ROLNICTWA
11 wrzeÊnia 2019 r. sekretarz stanu Szymon Gi˝yƒski, spotkał si´ z wiceministrem rolnictwa
i rozwoju wsi Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Tran Thanh Nam oraz towarzyszàcà delegacjà
z wietnamskiego resortu rolnictwa.

R

ozmowy skoncentrowane były na omówieniu
mo˝liwoÊci rozwoju i umacniania relacji
dwustronnych w dziedzinie rolnictwa. Wiceminister Gi˝yƒski wyraził nadziej´ na intensyfikacj´
20

wzajemnie korzystnej współpracy handlowej produktami rolno-spo˝ywczymi. Polska delegacja zaprezentowała postulaty odnoÊnie eliminacji barier w dost´pie
do rynku wietnamskiego dla produktów rolno-spo˝ywczych z Polski, w tym – przede wszystkim – uznanie
przez Wietnam regionalizacji w odniesieniu do ASF
oraz uzyskanie dost´pu do rynku wietnamskiego dla
produktów wieprzowych poddanych obróbce termicznej, mi´sa wołowego oraz Êwie˝ych owoców borówki
wysokiej. Poruszone zostały tak˝e kwestie dotyczàce
eksportu z Polski mi´sa drobiowego, produktów ryboBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

łówstwa oraz mi´sa zwierzàt dzikich.
Strona wietnamska z uznaniem odniosła
si´ do polskich osiàgni´ç w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
oraz wyraziła zainteresowanie wymianà
doÊwiadczeƒ w tym zakresie. Wskazała
tak˝e na koniecznoÊç podejmowania działaƒ na rzecz zwi´kszania wymiany handlowej artykułami rolno-spo˝ywczymi. W odpowiedzi strona polska przedstawiła ofert´
Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa,
który aktywnie wspiera kontakty polskich W pierwszej połowie wrzeÊnia podsekretarz stanu Szymon Gi˝yƒski goÊcił delegacj´ wietnamskiego resortu
i wietnamskich przedsi´biorców. W 2019 rolnictwa pod przewodnictwem Tran Thanh Nam, wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi
r. KOWR zorganizował dwie misje gospodarcze polskich firm do Wietnamu, połàczone z wystà- produktów rolno-spo˝ywczych w Azji Południowo-Wschodniej. 53%
ogólnej wartoÊci produktów wysyłanych z Polski do Wietnamu to arpieniami na targach rolno-spo˝ywczych.
Podsumowujàc spotkanie obaj wiceministrowie wyra- tykuły rolno-spo˝ywcze. W 2018 r. zanotowano wzrost polskiego
zili nadziej´ na dalsze zacieÊnianie relacji i podejmo- eksportu towarów rolno-spo˝ywczych do Wietnamu o 26% do powanie wspólnych inicjatyw, które zaowocujà wymierny- ziomu 151 mln euro wobec 120 mln euro w 2017 r. Główne promi korzyÊciami dla rozwoju sektora rolnego w Polsce dukty eksportowane z Polski to: filety rybne, mi´so drobiowe, màki,
grysiki i granulki z mi´sa i podrobów, ryb, mi´so wieprzowe, mleko
i w Wietnamie.
Wietnam jest najwa˝niejszym rynkiem docelowym dla polskich

i Êmietana zag´szczone.

WSPÓLNA DEKLARACJA
KRAJÓW BAŁTYCKICH
Na poczàtku wrzeÊnia br. w Serocku koło Warszawy odbyło si´ spotkanie ministrów rolnictwa
paƒstw bałtyckich. GoÊçmi polskiego ministra
rolnictwa byli Mart Järvik, minister spraw wiejskich Estonii, Kaspars Gerhards, minister rolnictwa Łotwy oraz Andrius Palionis, minister rolnictwa Litwy.

cjacji Wieloletnich Ram Finansowych, ministrowie zgodnie
opowiedzieli si´ za koniecznoÊcià zapewnienia odpowiedniego bud˝etu na realizacj´ nowych celów i wyzwaƒ, jak
równie˝ stanowczo podkreÊlili potrzeb´ równych warunków
konkurencji dla rolników w UE poprzez wyrównanie dopłat
bezpoÊrednich.
Wobec ryzyka, jakie stanowi bezumowne wyjÊcie
Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, ministro-

P

odkreÊlajàc silne zwiàzki pomi´dzy krajami bałtyckimi, wynikajàce ze wspólnej historii, kultury,
struktury gospodarki, minister Jan Krzysztof
Ardanowski wskazał na zbie˝noÊç stanowisk w wielu kwestiach, mimo ró˝nej specyfiki rolnictwa w ka˝dym z krajów. PodkreÊlił, ˝e kraje bałtyckie powinny działaç razem na forum UE, artykułujàc interesy nowych paƒstw członkowskich UE.
W cz´Êci rozmów poÊwi´conej reformie
Wspólnej Polityki Rolnej w kontekÊcie nego-
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Podpisanie wspólnej deklaracji ministrów rolnictwa paƒstw bałtyckich
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wie wskazywali na koniecznoÊç zapewnienia przez Komisj´ Europejskà nadzwyczajnych Êrodków na działania kryzysowe. Brexit oznacza wiele niewiadomych
i stanowi dla krajów bałtyckich ogromne wyzwanie
z uwagi na znaczenie rynku brytyjskiego dla eksportu
towarów rolno-spo˝ywczych.
W dyskusji podkreÊlano tak˝e znaczenie małych gospodarstw rolnych, jako kluczowego elementu zrówno-

wa˝onego rolnictwa. Ministrowie zgodzili si´, ˝e małe
gospodarstwa pełnià wa˝ne funkcje dla zagospodarowania, rozwoju terenów wiejskich oraz zapobiegania
ich wyludnianiu si´.
W konkluzjach spotkania, ministrowie podpisali
wspólnà deklaracj´, w której zawarte zostały kluczowe
postulaty krajów bałtyckich w odniesieniu do przyszłej
Wspólnej Polityki Rolnej.

WSPÓŁPRACA POLSKO-CHI¡SKA
Pod koniec sierpnia br. odbyło si´ VIII posiedzenie Polsko-Chiƒskiej Grupy Roboczej ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa pod przewodnictwem Rafała Romanowskiego, podsekretarza
stanu w MRiRW oraz Han Jun, wiceministra rolnictwa i obszarów wiejskich Chiƒskiej Republiki
Ludowej.

W

Obie strony wyraziły gotowoÊç do rozwijania współpracy handlowej oraz podejmowania działaƒ promujàcych produkty rolno-spo˝ywcze podczas najwa˝niejszych imprez targowo -wystawienniczych w Polsce
i w Chinach.
Dyskusja dotyczyła tak˝e polsko-chiƒskiej współpracy
naukowej w dziedzinie rolnictwa oraz mo˝liwoÊci jej intensyfikacji. Strona chiƒska zach´ciła do szerszej
współpracy eksperckiej na zasadzie wymiany mi´dzyludzkiej oraz dzielenia si´ doÊwiadczeniami.
Podczas swojej wizyty w Polsce minister Han Jun odbył tak˝e kurtuazyjne spotkanie z ministrem Janem
Krzysztofem Ardanowskim. Minister Ardanowski podkreÊlił wysokà intensywnoÊç kontaktów mi´dzy obydwoma resortami. Wyraził tak˝e oczekiwanie na podejmowanie działaƒ ukierunkowanych na zmniejszenie defi-

spotkaniu wzi´li udział eksperci z obu resortów oraz przedstawiciele kierownictwa polskich inspekcji weterynaryjnej i fitosanitarnej, a tak˝e Krajowego OÊrodka Wsparcia
Rolnictwa.
W trakcie rozmów omawiano najwa˝niejsze tematy
z zakresu polsko-chiƒskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, w szczególnoÊci dotyczàce
kwestii dost´pu polskich produktów
rolno-spo˝ywczych do rynku chiƒskiego. Strona polska wyraziła nadziej´
na szybkie zakoƒczenie trwajàcych
prac nad rozszerzeniem listy polskich
zakładów mi´sa drobiowego dopuszczonych do rynku chiƒskiego, a tak˝e
rozszerzeniem eksportowanego asortymentu o jadalne produkty uboczne
z mi´sa drobiowego. PodkreÊliła tak˝e zainteresowanie przyspieszeniem
prac nad procedurà zatwierdzajàcà
do rynku chiƒskiego mi´so wołowe,
produkty mleczne z przeznaczeniem
na pasze, Êwie˝e owoce borówki wysokiej, a tak˝e màk´ pszennà, ˝ytnià
i orkiszowà. Strona chiƒska zadekla- Kwestia dost´pu polskich produktów rolno-spo˝ywczych do rynku chiƒskiego była najwa˝niejszym tematem spotkania
rowała wsparcie przy dalszym proce- podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego z Han Jun, wiceministrem rolnictwa Chin
dowaniu i przyspieszeniu procedur
w zakresie dost´pu do rynku dla kolejnych produktów cytu w dwustronnych obrotach handlowych artykułami
rolno-spo˝ywczych z Polski.
rolno-spo˝ywczymi.
22
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Chiny, z uwagi na bardzo du˝e zainteresowanie polskich przedsi´biorców chiƒskim rynkiem, pozostajà krajem priorytetowym
w promocji polskiego sektora rolno-spo˝ywczego,. Polska odnotowuje wysokie ujemne saldo handlowe w obrocie artykułami rolno-spo˝ywczymi z Chinami, które w 2018 r. wyniosło -252,1 mln eu-

ro. W 2018 r. wartoÊç eksportu do Chin wzrosła o 26% (w porównaniu do 2017 r.), do kwoty 127,9 mln euro. Głównymi towarami
rolno-spo˝ywczymi eksportowanymi z Polski do Chin w 2018 r. były
produkty mleczarskie, skóry i inne cz´Êci ptaków z ich piórami lub
puchem i przetwory spo˝ywcze z màki.

ROZMOWY MINISTRÓW ROLNICTWA
POLSKI I CZECH
W ramach polsko-czeskich konsultacji mi´dzyrzàdowych, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premiera Republiki
Czeskiej Andreja Babisza, odbyło si´ spotkanie
ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Miroslavem Tomanem, ministrem rolnictwa
Czech (28 sierpnia 2019 r.).

R

naryjnà – poinformował po spotkaniu szef polskiego
resortu rolnictwa i dodał, ˝e Polska chce skorzystaç
z doÊwiadczeƒ czeskich w zwalczaniu afrykaƒskiego
pomory Êwiƒ. Czechy to jedyny kraj, któremu udało si´
zwalczyç ASF. Ministrowie jednoznacznie stwierdzili, ˝e
je˝eli chodzi o odstrzał dzików, które sà głównym wektorem roznoszenia tej choroby, niezb´dne jest wsparcie
resortów siłowych.
– UstaliliÊmy tak˝e, ˝e przed posiedzeniem Grupy
Wyszehradzkiej, które ma si´ odbyç na poczàtku paêdziernika w Pradze, w Cz´stochowie odb´dzie si´ spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej pod kierownictwem wiceministrów obu krajów, aby przygotowaç
na roboczo, do prezentacji na unijnym forum, wspólne
stanowiska Polski i Czech m.in. na temat bezpieczeƒ-

ozmowy dotyczyły współpracy polsko-czeskiej
w kwestiach bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.
Ministrowie rolnictwa potwierdzili zbie˝noÊç stanowisk Polski i Republiki Czeskiej w wi´kszoÊci kwestii dotyczàcych przyszłoÊci WPR, mocno akcentujàc koniecznoÊç zapewnienia odpowiedniego poziomu
jej finansowania w przyszłych wieloletnich
ramach finansowych, jak równie˝ potrzeb´
wi´kszej elastycznoÊci i dobrowolnoÊci,
w tym, mo˝liwoÊç przesuni´ç pomi´dzy I i II filarem, zale˝nie od specyfiki i potrzeb paƒstw członkowskich.
Obaj ministrowie podkreÊlali koniecznoÊç
ograniczenia biurokracji i barier administracyjnych, które stanowià obcià˝enie dla europejskich rolników.
Wyrazili równie˝ zadowolenie z dotychczasowej współpracy w odniesieniu do bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci, deklarujàc gotowoÊç dalszej jej intensyfikacji na szczeblu Spotkanie ministrów resortów rolnictwa Polski i Czech
słu˝b weterynaryjnych i ekspertów.
Minister Ardanowski zaprezentował kierunki prac stwa ˝ywnoÊci, handlu, ochrony lasów czy te˝ zwalczaw tym zakresie prowadzone w Polsce, w tym, wprowa- nia ASF – poinformował po spotkaniu minister Jan
dzane zmiany legislacyjne w zakresie systemów kontroli Krzysztof Ardanowski.
weterynaryjnej.
– Czesi z zadowoleniem przyjmujà wprowadzane
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
u nas zmiany w systemie nadzoru nad bezpieczeƒ[ 22 623 24 71
stwem ˝ywnoÊci, jak równie˝ prace nad ustawà weteryZdj´cia: archiwum MRiRW
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

23

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Współpraca mi´dzynarodowa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Współpraca mi´dzynarodowa

Nowe kierunki eksportu
Polskie jabłka pojadà do Tajlandii i Tajwanu

S

ukcesem zakoƒczyły si´ staSzczegółowych informacji w zarania Paƒstwowej Inspekcji kresie warunków eksportu, w tym
Ochrony RoÊlin i Nasiennic- aktualizacji wpisu do rejestru, udzietwa oraz Ambasady RP w Bangkoku lajà jednostki terenowe Paƒstwowej
o otwarcie rynku Tajlandii dla pol- Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasienskich jabłek.
nictwa.
Przepisy okreÊlajà, ˝e eksport jaKolejnym, trzecim krajem, do któbłek z Polski odbywa si´ na podsta- rego na podstawie ustalonych dwuwie zezwolenia importowego, wyda- stronnie przepisów fitosanitarnych
wanego przez Departament Rolnic- b´dà wkrótce eksportowane polskie
twa Tajlandii. Zezwolenia wydawane jabłka jest Tajwan.
sà importerom, dlatego konieczne
W dniach 9-12 wrzeÊnia 2019 r.
jest bezpoÊrednie nawiàzanie kon- został przeprowadzony audyt w sataktów handlowych pomi´dzy zain- dach oraz miejscach pakowania
teresowanymi tajskimi importerami i przechowywania jabłek, zarejei polskimi eksporterami.
Wymagania fitosanitarne
obejmujà zasady rejestracji
podmiotów produkujàcychi pakujàcych owoce przeznaczone
na eksport do Tajlandii, lustracje prowadzone przez producentów na obecnoÊç wyst´powania w uprawie okreÊlonych
organizmów szkodliwych oraz
podejmowania działaƒ zwalczajàcych w przypadku ich zaobserwowania, a tak˝e wytyczne w zakresie pakowania
i oznakowania opakowaƒ, wykorzystywanych do transportu Polskie jabłka b´dà wkrótce eksportowane do Tajlandii i Tajwanu
owoców.
W zwiàzku z faktem, ˝e rynek Taj- strowanych w Paƒstwowej Inspekcji
landii został otwarty po zakoƒczeniu Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa ze
bie˝àcego sezonu wegetacyjnego, wzgl´du na eksport owoców na ryna eksport ze zbioru 2019 b´dà mo- nek tajwaƒski. Audyt odbył si´ z inigły byç przeznaczone wyłàcznie owo- cjatywy Głównego Inspektoratu
ce pochodzàce od producentów oraz Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa i zoz pakowalni zarejestrowanych przez stał przeprowadzony przez Biuro
wojewódzkie inspektoraty przed tego- ds. Kontroli Zdrowia Zwierzàt i Rorocznym sezonem na potrzeby eks- Êlin oraz Kwarantanny (BAPHIQ)
portu jabłek do innych paƒstw trze- Tajwan.
cich, a ich uprawa była kontrolowaKontrola miała na celu sprawdzena i pozytywnie oceniona przez In- nie realizacji wymagaƒ fitosanitarspekcj´ lub jednostk´ certyfikujàcà.
nych Tajwanu przed uruchomieniem
24

eksportu owoców z Polski ze zbioru 2019.
Przedmiotem eksportu z tegorocznego zbioru b´dà mogły byç wyłàcznie jabłka, wyprodukowane w sadach oraz przechowywane i pakowane w miejscach zarejestrowanych
w PIORiN przed rozpocz´ciem sezonu wegetacyjnego na potrzeby eksportu na ten rynek.
Producenci, zainteresowani eksportem jabłek na Tajwan w przyszłym sezonie powinni:
1 zarejestrowaç produkcj´ owoców
do 30 kwietnia 2020 r. Rejestracji
dokonujà oddziały wojewódzkich inspektoratów ochrony roÊlin i nasiennictwa. Główny Inspektorat Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa jest zobowiàzany
do przekazania BAPHIQ listy
zarejestrowanych podmiotów
najpóêniej do dnia 10 czerwca
ka˝dego roku;
1 prowadziç produkcj´ jabłek
w systemie integrowanej produkcji roÊlin (IP);
1 prowadziç w sadzie kontrol´
na obecnoÊç owocówki jabłkóweczki z wykorzystaniem pułapek feromonowych wraz
z zapisami wyników kontroli
oraz stosowanych zabiegów zwalczania szkodnika.
Zach´camy producentów oraz
podmioty zajmujàce si´ pakowaniem oraz przechowywaniem owoców Êwie˝ych – jabłek, do zapoznania si´ ze szczegółowymi wymaganiami w zakresie importowych wymagaƒ fitosanitarnych Tajwanu.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
[ 22 623 24 71
Zdj´cie: fotolia
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Âwiadczenie uzupełniajàce
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
1 paêdziernika 2019 r. weszły w ˝ycie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o Êwiadczeniu uzupełniajàcym dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

U

stawa okreÊla warunki
nabywania prawa i tryb
przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania
Êwiadczenia uzupełniajàcego dla
osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
Âwiadczenie uzupełniajàce stanowi dodatkowe wsparcie dochodowe
osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Głównym celem ww. regulacji jest zapewnienie dodatkowych Êrodków słu˝àcych zaspokajaniu potrzeb ˝yciowych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
ze wzgl´du na zwi´kszone koszty
zwiàzane z piel´gnacjà, rehabilitacjà i opiekà medycznà.
Âwiadczenie uzupełniajàce przysługuje osobom, które:
1 zamieszkujà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà:
· obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
· posiadajà prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP
obywatelami paƒstw członkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, lub
· cudzoziemcom legalnie przebywajàcymi na terytorium RP;
1 ukoƒczyły 18 lat i których niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji
została stwierdzona orzeczeniem
o całkowitej niezdolnoÊci do pracy
i niezdolnoÊci do samodzielnej egBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

zystencji albo orzeczeniem o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji, albo
orzeczeniem o całkowitej niezdol-

ni˝ jednorazowe, wraz z kwotà wypłacanà przez zagraniczne instytucje właÊciwe do spraw emerytalno-rentowych, przed dokonaniem odliczeƒ, potràceƒ i zmniejszeƒ, z wyłàczeniem:
· renty rodzinnej przyznanej dzieciom bez wzgl´du na ich wiek, je˝eli
stały si´ całkowicie niezdolne
do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne
do pracy w okresie do ukoƒcze-

Âwiadczenie zapewni dodatkowe Êrodki na zaspokajanie potrzeb ˝yciowych osobom niezdolnym do samodzielnej
egzystencji, ze wzgl´du na zwi´kszone koszty zwiàzane z piel´gnacjà, rehabilitacjà i opiekà medycznà. Jego wysokoÊç
nie mo˝e przekroczyç kwoty 500 zł miesi´cznie

noÊci do słu˝by i niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji;
1 nie posiadajà prawa do Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowanych ze
Êrodków publicznych albo suma
tych Êwiadczeƒ o charakterze innym

nia 16 lat albo do ukoƒczenia nauki w szkole, je˝eli przekroczyły 16
lat ˝ycia, nie dłu˝ej jednak ni˝
do osiàgni´cia 25 lat ˝ycia,
· zasiłku piel´gnacyjnego oraz innych dodatków i Êwiadczeƒ wypła25
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canych wraz z tymi Êwiadczeniami
na podstawie odr´bnych przepisów
nie przekracza kwoty 1600 zł
miesi´cznie.
Âwiadczenie uzupełniajàce przysługuje w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ 500 zł miesi´cznie, przy czym
łàczna kwota Êwiadczenia uzupełniajàcego i Êwiadczeƒ pieni´˝nych
finansowanych ze Êrodków publicznych oraz zagranicznych Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych, z uwzgl´dnieniem wyłàczeƒ, o których mowa
w ww. ustawie, nie mo˝e przekroczyç 1600 zł miesi´cznie.
W razie przyznania, ustania lub
ponownego obliczenia wysokoÊci
Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowanych ze Êrodków publicznych,
Êwiadczenie uzupełniajàce podlega
ponownemu obliczeniu, w taki sposób, aby łàczna kwota tych Êwiadczeƒ wraz ze Êwiadczeniem uzupełniajàcym, z uwzgl´dnieniem wyłàczeƒ, nie przekroczyła kwoty 1600 zł miesi´cznie.
Prawo do Êwiadczenia uzupełniajàcego ustala si´ na wniosek osoby
zainteresowanej składany odpowiednio do organu wypłacajàcego
Êwiadczenie emerytalno -rentowe
(KRUS, ZUS, inne).
W przypadku osób pobierajàcych
emerytur´ lub rent´ z KRUS wniosek
wraz ze stosownymi dokumentami
nale˝y zło˝yç w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacajàcej Êwiadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa
KRUS). Osoby, które pobierajà
emerytury z KRUS oraz z ZUS –
wniosek o Êwiadczenie uzupełniajàce składajà w ZUS.
Do wniosku nale˝y dołàczyç (o ile
nie znajdujà si´ w posiadaniu
KRUS) dokumenty niezb´dne
do ustalenia prawa do Êwiadczenia
uzupełniajàcego, a w szczególnoÊci:
1 orzeczenie o całkowitej niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji lub
26

1 orzeczenie o niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji lub
1 orzeczenie o całkowitej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji lub,
1 orzeczenie o całkowitej niezdolnoÊci do słu˝by i niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji,
1 w przypadku osób uprawnionych
do emerytury lub renty zagranicznej
bàdê innego Êwiadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzajàcy prawo do tych Êwiadczeƒ i ich wysokoÊç, wystawiony przez zagranicznà
instytucj´ właÊciwà do spraw emerytalno-rentowych.
Osoba składajàca wniosek
o Êwiadczenie uzupełniajàce musi
ponadto zło˝yç oÊwiadczenie o nieposiadaniu prawa do Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowanych ze Êrodków
publicznych lub o posiadaniu prawa
do takich Êwiadczeƒ, wskazujàc nazw´ organu przyznajàcego oraz wysokoÊç przyznanych Êwiadczeƒ.
Przyznanie prawa do Êwiadczenia
uzupełniajàcego, odmowa prawa
do Êwiadczenia, zmiana jego wysokoÊci oraz stwierdzenie ustania prawa do Êwiadczenia uzupełniajàcego nast´puje w drodze decyzji.
W przypadku osób pobierajàcych
emerytur´ lub rent´ jedynie z KRUS,
decyzje w sprawie Êwiadczenia uzupełniajàcego wydaje i Êwiadczenie
to wypłaca KRUS.
W razie zbiegu prawa do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, decyzje
w sprawie Êwiadczenia uzupełniajàcego wydaje i Êwiadczenie to wypłaca ten organ, który wypłaca dodatek
piel´gnacyjny (KRUS, ZUS, inne).
Âwiadczenie uzupełniajàce przysługuje od miesiàca, w którym zostały spełnione warunki wymagane
do jego przyznania, nie wczeÊniej
ni˝ od miesiàca, w którym zgłoszono wniosek o to Êwiadczenie. JeÊli
ustanà okolicznoÊci b´dàce podstawà przyznania Êwiadczenia uzupeł-

niajàcego, prawo do tego Êwiadczenia ustaje od miesiàca, w którym
nastàpiło zdarzenie b´dàce podstawà utraty prawa do Êwiadczenia
uzupełniajàcego.
Osoba, której przyznano prawo
do Êwiadczenia uzupełniajàcego
jest obowiàzana poinformowaç niezwłocznie organ wypłacajàcy
Êwiadczenie o wszelkich zmianach
majàcych wpływ na prawo do
Êwiadczenia uzupełniajàcego oraz
jego wysokoÊç, w szczególnoÊci o:
1 nabyciu prawa do Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowanych ze Êrodków
publicznych (o charakterze innym
ni˝ jednorazowe) oraz ich wysokoÊci;
1 nabyciu prawa do Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych przyznanych
przez zagraniczne instytucje właÊciwe do spraw emerytalno -rentowych;
1 ustaniu prawa do Êwiadczeƒ pieni´˝nych finansowanych ze Êrodków
publicznych oraz przyznanych przez
zagraniczne instytucje właÊciwe
do spraw emerytalno-rentowych;
1 niezamieszkiwaniu na terytorium
RP;
1 tymczasowym aresztowaniu lub
odbywaniu kary pozbawienia wolnoÊci.
W przypadku osób, które pobrały
nienale˝nie Êwiadczenie uzupełniajàce, sà one obowiàzane do jego
zwrotu łàcznie z odsetkami ustawowymi za opóênienie w wysokoÊci
i na zasadach okreÊlonych przepisami prawa cywilnego.
Âwiadczenie uzupełniajàce jest
zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Ze Êwiadczenia uzupełniajàcego nie dokonuje si´ równie˝
potràceƒ i egzekucji.
Departament Spraw Społecznych i OÊwiaty
Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: fotolia
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Kupuj Êwiadomie!

M

inisterstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, wspólnie z Kra jo wym
OÊrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
realizuje ogólnopolskà kampani´
informacyjnà, której celem jest
zwi´kszenie ÊwiadomoÊci konsumentów na temat oznakowania
„Produkt polski”.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczàcym
łatwiejszej identyfikacji produktów
wytworzonych z polskich surowców,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi opracowało zasady stosowania
oznakowania ˝ywnoÊci informacjà
„Produkt polski”. Przepisy ustawy
z 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakoÊci handlowej artykułów
rolno -spo˝ywczych
(Dz.
U.
z 13.12.2016, poz. 2007) okreÊlajà jednolite kryteria dotyczàce dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Produkty muszà byç wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski
z tym, ˝e w produktach przetworzonych dopuszcza si´ u˝ycie importowanych składników (np. przypraw,
bakalii) w iloÊci do 25% masy tych
produktów, jednak˝e pod warunkiem, ˝e składniki takie nie sà wytwarzane w kraju.
Znak graficzny zawierajàcy informacj´ „Produkt polski” został okreÊlony przepisami rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 16 grudnia 2016 r. w sprawie
wzoru znaku graficznego zawierajàcego informacj´ „Produkt polski”
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2148 z póêƒ.
zm.).
Znakowanie tà informacjà nie
wymaga ˝adnej rejestracji. Logo
„Produkt polski” mo˝na pobraç
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

bezpłatnie ze strony internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (https://www. gov. pl/rolnictwo/produkt-polski), na której znajdujà si´ równie˝ wszystkie niezb´dne informacje i regulacje prawne
dotyczàce znaku. Taki sposób
oznakowania Êrodków spo˝ywczych
pozwala zainteresowanym konsumentom łatwo wyszukiwaç produkty wytworzone w Polsce z u˝yciem
krajowych surowców.
W kwietniu bie˝àcego roku uruchomiona została pierwsza odsłona kampanii, podczas której emitowano w telewizji spot informacyjny
„Produkt
polski”.
Wznowiona od wrzeÊnia kampania, została
znacznie rozszerzona i obejmuje
emisj´ spotów w radiu, telewizji
oraz szereg innych działaƒ informacyjno-promocyjnych w obr´bie projektu, w tym kampani´ online
w mediach społecznoÊciowych.
Resort rolnictwa prowadzi równie˝ działania, których celem jest
upowszechnienie wÊród producentów ˝ywnoÊci oraz podmiotów, które uczestniczà w łaƒcuchu dostaw
produktów spo˝ywczych, wiedzy
na temat mo˝liwoÊci znakowania
produktów informacjà „Produkt
polski”, a tak˝e wyró˝niania produktów spełniajàcych ww. kryteria
na półkach sklepowych. MRiRW
skierowało do urz´dów, firm, organizacji i instytucji działajàcych
w obszarze rolnictwa bàdê współpracujàcych z bran˝à rolno-spo-

˝ywczà propozycj´ włàczenia si´
w realizacj´ ww. kampanii, m.in.
poprzez publikacj´ na stronie internetowej oraz w mediach społecznoÊciowych plakatu informacyjnego lub umieszczenie wydrukowanego plakatu w wybranym miejscu.
Do emisji spotu „Produkt polski”
oraz ekspozycji plakatu zostały zaproszone m.in. sieci handlowe oraz
instytucje publiczne.
W ramach działaƒ skierowanych
do rolników i producentów ˝ywnoÊci prowadzony b´dzie cykl szkoleƒ
dla regionalnych producentów ˝ywnoÊci i rolników pod nazwà „Akademia Polska smakuje”. Spotkania
zostanà przeprowadzone we
wszystkich województwach. Motywem przewodnim spotkaƒ b´dzie
kampania „Produkt polski” – zasady, kryteria i zalety stosowania
oznaczenia „Produkt polski”.
Na stronie internetowej www.polskasmakuje.pl/produkt-polski zostały zamieszczone informacje dla konsumentów i producentów dot. oznaczenia „Produkt polski” oraz materiały do bezpłatnego pobrania.
W ramach kampanii stworzony
został m.in. spot informacyjny, baner, plakat „Kupuj Êwiadomie”.
Wszystkie materiały majà za zadanie edukowaç społeczeƒstwo w zakresie oznakowania „Produkt polski”. Aktualnie na stronie www.polskasmakuje.pl znajduje si´ ok. 6,5
tys. produktów, w tym ponad 1,5
tys. posiada oznaczenie „Produkt
polski”.

Departament Promocji
i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32
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Skàd si´ biorà produkty
ekologiczne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym „Skàd si´ biorà produkty ekologiczne”, którego celem jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

C

elem kampanii jest edukacja w zakresie rolnictwa
ekologicznego, zarówno
w kontekÊcie rozpoznawalnoÊci logo rolnictwa ekologicznego, jak te˝
informacji o zasadach produkcji
ekologicznej. Kampania ułatwi
dzieciom zrozumienie, czym jest
rolnictwo i produkty ekologiczne,
skàd si´ one biorà i dlaczego warto je wybieraç. W ramach projektu
stworzona została dedykowana dzieciom publikacja oraz film
animowany.
Niezwykle istotne równie˝ jest
podj´cie działaƒ informacyjno -edukacyjnych zwiàzanych z kształtowaniem ÊwiadomoÊci ekologicznej u dzieci oraz budowanie właÊciwych nawyków ˝ywieniowych
od najmłodszych lat.

W ramach kampanii opracowane zostały:
1 ksià˝ka dla dzieci „Skàd si´ biorà
produkty ekologiczne”;
1 12 minutowy film animowany
„Skàd si´ biorà produkty ekologiczne”
edukujàce w zakresie oznakowania
logo „Rolnictwo ekologiczne” oraz
produkcji ekologicznej.
Publikacj´ oraz film mo˝na pobraç
ze strony internetowej (https://www.
gov. pl/web/rolnictwo/rolnictwo -ekologiczne-dla-dzieci).
Inauguracja kampanii odbyła si´
podczas konferencji w Zespole
Szkół w Działyniu w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas konferencji
podpisane zostało porozumienie
pomi´dzy Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi a Głównym Inspek-

toratem Sanitarnym, które zawiera
ustalenia dotyczàce zasad współpracy obu podmiotów przy realizacji działaƒ dotyczàcych promocji
zdrowia, edukacji zdrowotnej w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wÊród dzieci poprzez promocj´ zbilansowanej
i urozmaiconej diety, niskoprzetworzonej, ekologicznej ˝ywnoÊci oraz
właÊciwych nawyków z zakresu
higieny. Porozumienie podpisali minister rolnictwa i rozwoju wsi
Jan Krzysztof Ardanowski oraz
główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.
W szkole przeprowadzona została tak˝e pokazowa lekcja edukacyjna „Skàd si´ biorà produkty ekologiczne”. Lekcje takie b´dà realizowane w przedszkolach na terenie
całej Polski.

Departament Promocji
i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Kampania „Skàd si´ biorà produkty ekologiczne” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Zainaugurował jà w Zespole Szkół w Działyniu
minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski
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MiniKiwi – czas na polskie
superowoce!
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zach´cali do jedzenia polskich owoców.
Na plantacji MiniKiwi w Bodzewie koło Grójca odbyła si´ kolejna konferencja z cyklu „Owoce – Polska smakuje” – „Czas
na polskie superowoce!” – MiniKiwi.

Z

okazji rozpocz´cia sezonu na MiniKiwi w konferencji prasowej połàczonej ze zwiedzaniem plantacji
uczestniczyli m.in. prezesi: Krajowego Zwiàzku Grup Producentów
Owoców i Warzyw Witold Boguta,
Stowarzyszenia
Plantatorów
MiniKiwi dr hab. Piotr Latocha,
prof. nadzw. SGGW oraz organizacje współtworzàce kampani´
„Owoce – Polska smakuje” – „Czas
na polskie superowoce!”.
MiniKiwi to mniejszy kuzyn kiwi
i jeden z najbardziej od˝ywczych
owoców. Wykazuje liczne działania
prozdrowotne m.in. obni˝a poziom
cholesterolu, reguluje prac´ przewodu pokarmowego oraz wzmacnia naturalnà odpornoÊç organizmu. Ponadto MiniKiwi jest boga-

tym êródłem witaminy C, witamin
z grupy B, luteiny, błonnika oraz
potasu.
W ramach konferencji odbyła si´
degustacja przetworów z MiniKiwi
(smoothie, soki, d˝emy) oraz owoców odmian Weiki, Geneva i Bingo. Ta ostatnia jest polskà odmianà
wyhodowanà w SGGW w Warszawie.
– Polska ma superowoce, a dzi´ki MiniKiwi mamy je do paêdziernika. Truskawki, maliny, jagoda kamczacka, czarna porzeczka, borówka
wysoka, aronia, je˝yny, agrest
i do tego MiniKiwi. Cieszy, ˝e mamy
naukowców i plantatorów, którzy
potrafià współpracowaç i wprowadzaç do uprawy nowe gatunki.
Pierwszy sukces MiniKiwi to właÊnie
modelowy debiut „od nauki

do praktyki”. Jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspieramy
bardzo potrzebne inicjatywy konsolidujàce poda˝. W tym przypadku
kampania „Czas na polskie superowoce!” połàczyła plantatorów wokół codziennej konsumpcji naszych
superowoców. Niech zatem jak najszybciej te MiniKiwi trafià do konsumentów – powiedział wiceminister
Ryszard Zarudzki.
Uprawa MiniKiwi jest doÊç pracochłonna, a roÊliny MiniKiwi to
pnàcza, które muszà mieç konstrukcj´ noÊnà. W sezonie letnim
roÊliny wymagajà systematycznego
nawadniania. Z drugiej strony
MiniKiwi nie ma chorób i szkodników, stàd doskonale nadaje si´
do uprawy ekologicznej. Nawet
w uprawie tradycyjnej nie stosuje
si´ ochrony chemicznej a jedynie
nawo˝enie, stàd owoce MiniKiwi
pozbawione sà pozostałoÊci.
Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Do jedzenia MiniKiwi zach´cali Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w MRiRW oraz Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny
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Klaster „Polska Natura”

K

laster „Polska Natura” to
organizacja gospodarczo-społeczna o innowacyjnym charakterze. InnowacyjnoÊç
Klastra „Polska Natura” ma wymiar
systemowy, bo dotyczy innowacyjnoÊci produktowej, technologicznej, organizacyjnej i marketingowej
w obszarze produkcji owoców,
głównie jabłek.
5 Cel tematyczny dobrej praktyki
Klaster „Polska Natura” powstał
w 2016 r., po dwóch latach przygotowaƒ, w celu poprawienia pozycji konkurencyjnej sadowników
z Gminy Bł´dów – „najwi´kszego
sadu Europy”, wprowadzajàc
na rynki krajowe i zagraniczne nowy produkt o szczególnej jakoÊci – owoce bez pozostałoÊci chemicznych Êrodków ochrony roÊlin-pestycydów. Była to pierwsza wer30

sja Strategii Rozwoju Klastra.
Po wielu latach eksperymentowania sadownicy z południowego Mazowsza, wykorzystujàc swoje doÊwiadczenie zdobyte przy produkcji
BIO, opracowali własnà innowacyjnà technologi´ produkcji owoców
czystych o nazwie „Zero pozostałoÊci”. Owoce produkowane w tej
technologii po laboratoryjnych badaniach na zawartoÊç chemii otrzymujà certyfikat jakoÊci marki „amela”. Sà one innowacyjnym produktem na rynku z uwagi na zupełnie
nowà jakoÊç. Bo nie sà BIO i nie sà
konwencjà, sà „amela”. WyjaÊniajàc relacj´ mi´dzy produkcjà BIO
a „amela” nale˝y zaznaczyç, ˝e
produkcja BIO jest bardzo sparametryzowana i szczegółowo opisana. W du˝ym uproszczeniu mo˝na powiedzieç, ˝e do piel´gnacji
sadów produkujàcych BIO zupełnie

nie u˝ywa si´ Êrodków ochrony roÊlin w szczególnoÊci chemicznych,
piel´gnacja sadów jest tradycyjna i bardzo droga. Owoc jest inny
smakowo i wizualnie. Koszty produkcji owoców BIO sà od 3 do 6
razy wy˝sze od produkcji konwencjonalnej (powszechnej) i sà od 2
do 4 razy dro˝sze od „amela”.
Do produkcji owoców marki
„amela” u˝ywa si´ niekiedy – bardzo rzadko – Êrodki ochrony roÊlin
i nawozy zabronione w BIO, tylko,
˝e w sposób rozumny stosujàc właÊciwy roztwór, por´ i termin oprysków. Podstawowymi preparatami
ochrony roÊlin i nawozami sà Êrodki pochodzenia organicznego. Zasadniczà ró˝nicà w piel´gnacji sadów jest: w BIO sztywna procedura
i droga produkcja, w „amela” zdobyte doÊwiadczenie i działanie
wspólnotowe (wymiana doÊwiadBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

czeƒ). Koszty produkcji „amela” sà
nieznacznie wy˝sze od produkcji
konwencjonalnej.
Aby mo˝na było wdro˝yç nowà
technologi´ i uruchomiç produkcj´
jabłek marki „amela” na du˝à skal´, trzeba było stworzyç nowà organizacj´ grupujàcà sadowników
i grupy producentów rolnych oraz
firmy handlujàce owocami i zaopatrujàce sadowników. Takim nowym
zwiàzkiem gospodarczym o integracji produktowej jest Klaster „Polska Natura” łàczàcy podstawowe
ogniwa procesów produkcyjnych,
przetwórczych, logistycznych i handlowych w jednà grup´ przedsi´biorców zarzàdzanà przez Koordynatora Klastra. Klaster „Polska Natura” jest niewàtpliwie organizacjà
innowacyjnà w sadownictwie.
Poniewa˝ nowy innowacyjny produkt marki „amela” wymaga na
rynku nowego podejÊcia do klienta,
obecnie pracuje si´ nad opracowaniem innowacyjnych zasad marketingu i sprzeda˝y tego towaru.
W innowacyjnym marketingu, który
chcemy wdro˝yç zmiany zacznà si´
od powiàzania produkcji z potrzebami klientów poprzez logistyk´
i sposób sprzeda˝y towarów. Nasz
klient musi wiedzieç, co kupuje
oraz kto i gdzie towar wyprodukował. Produkty marki „amela” b´dà w szczególny sposób reklamowane i eksponowane w miejscach
sprzeda˝y.
Wszystkie działania badawcze,
organizacyjne i gospodarcze były
i sà prowadzone przez grup´ wolontariuszy składajàcej si´ z miejscowych sadowników, samorzàdowców i przedsi´biorców. DoÊwiadczenia z sadów, głównie jabłkowych z uwagi na dominujàcà
skal´ produkcji tego owocu, sà
przenoszone na uprawy innych
owoców jak borówka amerykaƒska, grusza, czereÊnie, wiÊnie i inne. Badania wcià˝ trwajà, bo ka˝da działka wyznaczona pod proBIULETYN INFORMACYJNY 10/2019

dukcj´ w technologii „Zero pozostałoÊci” ma inne parametry wody,
ziemi, powietrza, które si´ zmieniajà w zale˝noÊci od pogody oraz
wiedzy i doÊwiadczenia sadownika.
Grup´ zarzàdzajàcà Klastrem –
Rad´ i Koordynatora – wspomagajà naukowcy działajàcy w Radzie
Programowej Klastra z uczelni
SGGW, SGH, UW oraz Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach
a tak˝e osoby prywatne.
Na swojà działalnoÊç Klaster nie
otrzymał ˝adnej pomocy z zewnàtrz. Niewielkie Êrodki Koordynator Klastra uzyskuje ze składek
partnerów i działalnoÊci gospodarczej. Klaster „Polska Natura” wielokrotnie w czasie swojej działalnoÊci
aktualizował strategià rozwoju
w kierunku uzyskania w roku 2022
statusu Krajowego Klastra Kluczowego w zakresie rolnictwa (sadownictwa). W tym dziele konieczna jest bliska współpraca z Samorzàdem Mazowsza oraz znaczàca
pomoc władz publicznych, które
do dnia dzisiejszego nie wyraziły
˝àdnego zainteresowania naszà
inicjatywà. Niestety tak˝e na linii
nauka – sadownicy przy opracowaniu technologii „Zero pozostałoÊci”
nie było współpracy instytucjonalnej. Sporadyczne spotkania z indywidualnymi naukowcami z Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach czy
SGGW miały miejsce i dotyczyły raczej wymiany informacji ni˝ pomocy. Natomiast stały charakter majà
płatne usługi laboratoryjne owoców marki „amela”.
5 Zasi´g geograficzny dobrej praktyki
W Klastrze „Polska Natura” jako
partnerzy funkcjonuje kilkudziesi´ciu sadowników, kilku przedsi´biorców, trzy grupy producentów rolnych, samorzàd lokalny, organizacje przedsi´biorców oraz naukowcy
z Rady Programowej Klastra. Zasi´g geograficzny Klastra obejmuje
przede wszystkim Południowe Ma-

zowsze i Warszaw´ oraz jednostkowe partnerstwa z woj. łódzkiego
i woj. lubelskiego.
5 Lokalizacja dobrej praktyki
Rada i Koordynator Klastra oraz jego Biuro znajduje si´ na terenie
Bł´dowa w Gminie Bł´dów, w Powiecie Grójec. Sadownicy rozproszeni sà przede wszystkim w Gminie
Bł´dów przy swoich grupach producenckich. Naukowcy sà z Warszawy.
5 Krótkie podsumowanie praktyki
Klaster „Polska Natura” to dobry
przykład dla społeczeƒstwa lokalnego, które pragnie si´ rozwijaç
wykorzystujàc zasoby własne. To
tak˝e przykład, jak mo˝na przy pomocy zwiàzku gospodarczego
o strukturze produktowej tworzyç
wspólnot´ lokalnà i kapitał obywatelski z niczego, nie tracàc swoich
gospodarstw rolnych. Klaster to
szansa dla drobnych sadowników
wyjÊcia z własnych opłotków
do szybko i innowacyjnie rozwijajàcych si´ grup społeczeƒstwa polskiego i europejskiego.
5 BezpoÊredni powód powstania dobrej
praktyki
Klaster „Polska Natura” powstał
z obawy sadowników o przyszłoÊç
ich gospodarstw. Po wprowadzeniu
embarga na polskà ˝ywnoÊç do Rosji najdotkliwiej odczuli to sadownicy, którzy ponad połow´ swojej
produkcji tam wysyłali. Zaczàł si´
problem ze zbytem jabłek, co spowodowało konkurencje mi´dzy sadownikami, na których ˝erujà liczni
poÊrednicy obni˝ajàc znacznie ceny. Ponadto spora grupa sadowników była /i jest/ zadłu˝ona z uwagi
na du˝e inwestycje w centra logistyczne oraz nowoczesne maszyny.
W sytuacji monokultury rolniczej
/tylko sadownictwo/ całego regionu zagro˝onych długotrwałà recesjà było i jest tysiàce gospodarstw
sadowniczych. Na bazie tych obaw
31
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powstał w 2015 roku plan wyjÊcia
z kryzysu a nast´pnie Strategia Rozwoju Klastra „Polska Natura”
do 2030 r.
5 Sposoby działania w dobrej praktyce
Twórcy Klastra „Polska Natura”
od samego poczàtku zało˝yli, ˝e ta
organizacja gospodarczo-społeczna mo˝e dobrze funkcjonowaç tylko
na zasadzie wzajemnego zaufania
i jasno sprecyzowanych celów. Zasady współpracy mi´dzy partnerami
reguluje Kodeks Dobrych Praktyk
a Strategia Rozwoju Klastra uj´ta
w Modelu Klastra Rolniczego wyznacza cele główne i cele czàstkowe. Inne unormowania, jak np. Regulamin Koordynatora Klastra dotyczàcy standardów jakoÊci oraz strategii marketingowych zwiàzanych
z markà „amela” obowiàzuje w promocji, procesach produkcji, przechowalnictwa, logistyce i handlu.
Sprawy zwiàzane z przyj´ciem
do klastra te˝ sà regulowane. Istotnym elementem integrujàcym partnerów Klastra jest cz´sto aktualizowana strona internetowa (www. klasterpolskanatura. pl) oraz rozsyłany
Newsletter. Rada i Koordynator Klastra dwa razy w miesiàcu spotyka
si´ w trybie roboczym i ustala zadania dla organów Klastra.
5 Potrzebne zasoby w kontynuowaniu działaƒ
dobrej praktyki
Zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju Klastra do koƒca 2023 r. Klaster powinien zwi´kszyç zasoby.
Na potrzeby Biura Koordynator powinien osiàgnàç dochody 150 tys.
zł/miesiàc. Koszty Biura to przede
wszystkim doradztwo dla sadowników. Obecne dochody to zaledwie 3% planu ale dzi´ki pracy wolontariuszy i mo˝liwoÊci korzystania
z pomocy lokalowej i sprz´towej
partnerów instytucjonalnych Klastra
Biuro Koordynatora funkcjonuje.
Brakuje ok. 1,5mln zł na działania
radykalne zwi´kszajàce grono sa32

downików wchodzàcych w nowà
technologi´ „Zero pozostałoÊci”.
Sà to badania ziemi, powietrza
i wody oraz pokazy i szkolenia, Mamy nadziej´, ˝e spodziewana pomoc Samorzàdu Mazowsza zwi´kszy dynamik´ rozwoju produkcji
oraz sprzeda˝y i tym samym zwi´kszy dochody. Oddzielnym zagadnieniem sà konieczne fundusze
na inwestycje w przetwórstwo owoców marki „amela” i energetyk´
odnawialnà. Na realizacj´ tego za-

etapach. Etap pierwszy – przygotowawczy lata 2016-2019 jest właÊnie koƒczony. Etap drugi – lata
2020-2022 rozbudowa wspólnoty
Klastra „Polska Natura” w dziedzinach ju˝ istniejàcych oraz wprowadzenie sadowników i ogrodników
producentów nowych rodzajów
owoców i warzyw z producentami
przetworów marki „amela”. Utrzymanie w kraju pozycji lidera na rynku owoców „Zero pozostałoÊci”.
Wzmacnianie Klastra, jako zinte-

Koszty produkcji „amela” sà nieznacznie wy˝sze od produkcji konwencjonalnej

dania potrzebnych b´dzie na najbli˝sze trzy lata 15-25 mln zł. Cały
program rozwoju Klastra oparty jest
na dynamicznym rozwoju eksportu
owoców i warzyw oraz przetworów
marki „amela” do UE. Bez intensywnej promocji marki poza granicami to si´ nie uda. Potrzeba
na ten cel 5 mln zł ju˝ dzisiaj. Pomoc publiczna jest konieczna, bo
bran˝a sadownicza jest w kryzysie
i takich pieni´dzy nie ma.
5 Zakres czasowy realizacji dobrej praktyki
Strategia Rozwoju Klastra „Polska
Natura” do 2030 r. była aktualizowana w miar´ jego rozwoju. Ostatnia wersja z 2019 r. zakłada, ˝e
rozwój b´dzie si´ odbywał w trzech

growanego zwiàzku gospodarczego o strukturze produktowej, co
umo˝liwi uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego w rolnictwie /sadownictwie/ oraz prowadzenie inwestycji w rozwój zasobów
Klastra korzystajàc głównie z funduszy pomocowych. Etap trzeci – lata 2023-2030 ekspansja.
Klaster „Polska Natura”, jako Krajowy Klaster Kluczowy otrzyma nowe zadania wynikajàce ze zrównowa˝onego rozwoju Polski. Przewidujemy, ˝e w tym okresie nastàpi
rozbudowa Klastra o nowe bran˝e
polskiej zdrowej ˝ywnoÊci, wchodzenie na nowe „dalsze” rynki zagraniczne, inwestycje w produkcje
owoców i przetwórstwo /tak˝e
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za granicà/ produktów marki
„amela”. Do realizacji tych oraz innych zadaƒ nale˝y powołaç grup´
kapitałowà z udziałem Paƒstwa
o znaczeniu europejskim. Jednym
z wa˝niejszych zadaƒ takiej grupy
powinno byç zbudowanie lub przej´cie własnej europejskiej sieci
sprzeda˝y zdrowej polskiej ˝ywnoÊci. Klaster „Polska Natura”, jako
Klaster Krajowy, b´dzie równie˝ realizował zlecone przez instytucje
rzàdowe projekty z zakresu ekologii

działaƒ. Nasz Klaster jest spójnym
systemem produkcyjno-handlowym
łàczàcym elementy rolnictwa, nauki, przemysłu i handlu w uj´ciu innowacyjnym i on nie pasuje do podzielonego na bran˝e polskiego
ustroju gospodarczego. Nie mo˝na dzisiaj zrobiç monta˝u finansowo-organizacyjnego logicznie uło˝onego z niespójnych programów
czàstkowych. To trzeba koniecznie
zmieniç równie˝ w wytycznych UE.
Dotychczasowy sposób pracy urz´-

DoÊwiadczenia z sadów jabłkowych sà przenoszone na uprawy innych owoców

i rozwoju społecznego Êrodowiska
wiejskiego. OczywiÊcie etap trzeci – ekspansja – b´dzie mógł byç
realizowany po zakoƒczeniu planowanych inwestycji w etapie drugim
i uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego.
5 Napotykane wyzwania przy realizacji celów
dobrej praktyki
Głównym problemem jest nieufnoÊç sadowników do nowej inicjatywy. Oczekujà oni od władz publicznych dotacji a nie nagrody
za inicjatyw´ czy prac´. Niemo˝liwe
sà tak˝e działania w formule PPP,
poniewa˝ nie ma zainteresowania
władz lokalnych, regionalnych
i krajowych w uruchomieniu takich
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dów samorzàdowych i instytucji
rzàdowych nie przystaje do tempa
zmian, szczególnie w obszarze innowacyjnoÊci. Trzeba odejÊç
od administrowania a zaczàç zarzàdzaç dobrymi programami.
5 Mo˝liwoÊç transferu wiedzy i doÊwiadczenia
Klaster „Polska Natura” jest niewàtpliwie klasycznym przykładem organizacji gospodarczej powstałej z potrzeby obrony zagro˝onej wspólnoty
rolników a nie z ch´ci dodatkowego
zysku dla du˝ego biznesu. To modelowe rozwiàzanie inicjatywy społecznej powinno staç si´ przykładem dla
polityków i urz´dników zajmujàcych
si´ gospodarkà jak mo˝na wyjÊç
z kryzysu nie tylko w sadownictwie,

ale w innych bran˝ach. Wystarczy
właÊciwie oceniç projekt i pomóc
inicjatywie a nie rozdawaç pieniàdze cwaniakom, którzy dobrze piszà
projekty po których zostaje tylko papier. Całe nasze myÊlenie o przyszłoÊci jest zwiàzane z upowszechnianiem w kraju „Modelu Klastra
Rolniczego” opracowanego na
podstawie naszego czteroletniego
doÊwiadczenia i „Strategii Rozwoju
Klastra Polska Natura do roku 2030”. OczywiÊcie potrzebna jest pomoc w realizacji nast´pnych etapów rozwoju Klastra ze
strony władz publicznych. Organizacja tej pomocy wymaga dobrego
przygotowania a przede wszystkim
dobrej woli decydentów. Alternatywà dla aktywnej roli władz publicznych jest pozyskanie kapitału zagranicznego i sprzeda˝ pomysłu i dorobku. Ch´tni ju˝ sà. Naszym interesem biznesowym jest upowszechnienie wiedzy o naszej technologii
i organizacji, poniewa˝ potencjalnie
zwi´kszamy skal´ wyprodukowanych owoców markowych „amela”
a za u˝ywanie marki przy sprzeda˝y
owoców czy przetworów pobieramy
niewielkà opłat´. Interesem naszym
jest tak˝e wzmocnienie roli rolnika
teraz samotnego w grze rynkowej
i ogrywanego z ka˝dej strony. Widzimy naszà wa˝nà rol´ w modernizacji całego wysokotowarowego
rolnictwa, gdzie zwiàzki gospodarcze o strukturze produktowej powinny dominowaç.
***
Klaster „Polska Natura” ma aktualnà stron´ internetowà www.klasterpolskanatura.pl. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç pod numerami 606 609 700 – Andrzej St´pniewski i 665 103 120 – Sławomir
Rze˝nicki.
Andrzej St´pniewski
Przewodniczàcy Rady Klastra „Polska Natura”
[ 606 609 700
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
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Ruszyły dotacje na inwestycje
w nawadnianie gospodarstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamiła nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 wrzeÊnia 2019 r.
do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcà zabezpieczyç swoje
uprawy przed skutkami suszy, mogà składaç wnioski o dotacj´
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

S

usze w Polsce stajà si´ ju˝
niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe
sà one w rolnictwie. W ubiegłym
roku ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach
spowodowane suszà w wysokoÊci
ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj
wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma słu˝yç zapobieganiu tym stratom.
O pomoc, która realizowana jest
w ramach działania Modernizacja
gospodarstw rolnych, mo˝e ubiegaç si´ rolnik posiadajàcy gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie wi´ksze
ni˝ 300 ha.
Wsparciem z ARiMR mogà zostaç
obj´te trzy kategorie inwestycji:
1 ulepszajàce ju˝ istniejàce instalacje nawadniajàce;
1 powi´kszajàce obszar nawadniania;

jednoczeÊnie powi´kszajàce obszar nawadniania oraz ulepszajàce
ju˝ istniejàce instalacje.
Ubiegajàc si´ o dotacj´ na nawadnianie nale˝y: w przypadku
ulepszenia istniejàcych instalacji – doprowadziç do oszcz´dnoÊci
wody na poziomie co najmniej 10
proc.; w przypadku powi´kszenia
obszaru nawadniania – wykazaç
brak znaczàcego negatywnego oddziaływania inwestycji na Êrodowisko; w przypadku inwestycji wpływajàcych na jednolite cz´Êci wód powierzchniowych lub podziemnych,
których stan ze wzgl´du na iloÊç wody został w planie gospodarowania
wodami w dorzeczu okreÊlony jako
mniej ni˝ dobry – wykazaç faktycznà
(efektywnà) oszcz´dnoÊç wody.
Stàd te˝ ka˝da z inwestycji w nawadnianie musi mieç zainstalowane urzàdzenie do pomiaru zu˝ycia
wody.
1

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł,
przy czym refundacji podlega 50
proc. kosztów poniesionych na realizacj´ inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi byç wy˝szy ni˝ 15 tys. zł. Obowiàzuje brak
podziału inwestycji na etapy – zło˝enie wniosku o płatnoÊç koƒcowà powinno nastàpiç przed upływem 24
miesi´cy od dnia zawarcia umowy
o przyznaniu pomocy, lecz nie póêniej
ni˝ do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy b´dà mogli sfinansowaç
z tego programu m.in. budow´
studni i zbiorników; zakup maszyn
i urzàdzeƒ do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania
lub rozprowadzania wody, instalacji
nawadniajàcych i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmujà oddziały regionalne ARiMR, mo˝na je tak˝e
składaç za poÊrednictwem biur powiatowych lub drogà pocztowà.
Biuro Prasowe ARiMR
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Wnioski o wsparcie na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa ARiMR przyjmuje do 22 listopada br.
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Od 30 wrzeÊnia do 29 paêdziernika br. rolnicy, którzy chcà zało˝yç biznes na wsi, mogà ubiegaç si´ w ARiMR o przyznanie premii na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej, finansowanej
z PROW 2014-2020. Tegoroczny nabór wniosków odbywa si´
na korzystniejszych ni˝ do tej pory zasadach.

P

ierwszà istotnà zmianà jest szyn i urzàdzeƒ, Êrodków transportu
zwi´kszenie kwoty premii, czy wyposa˝enia. Pozostałe 30 proc.
która dotychczas wynosi- mo˝na przeznaczyç na wydatki
ła 100 tys. zł, i uzale˝nienie jej bie˝àce zwiàzane z rozpocz´ciem
od liczby miejsc pracy, które rolnik działalnoÊci.
planuje stworzyç w swojej firNowoÊcià w tegorocznym naborze
mie. I tak otrzyma on:
jest tak˝e kràg osób, które mogà
1 150 tys. zł – je˝eli biznesplan przeubiegaç si´ o wsparcie. Z premii
widuje utworzenie co najmniej 1. mogà korzystaç ci, którzy podlegajà
miejsca pracy;
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym za1 200 tys. zł – je˝eli w biznesplanie
kresie jako rolnik, mał˝onek rolnika
zadeklaruje utworzenie co
najmniej 2. miejsc pracy;
1 250 tys. zł – je˝eli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3.
miejsc pracy.
Premia na rozpocz´cie
działalnoÊci rolniczej jest
wypłacana w dwóch ratach. Pierwszà (80 proc.)
rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki okreÊlone
w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a b´dzie
miał na to 9 miesi´cy (li- Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii na rozpocz´cie
czone od dnia dor´czenia pozarolniczej odbywa si´ na korzystniejszych ni˝ do tej pory zasadach
takiej decyzji). Pozostałe 20
proc. premii wpłynie na jego konto lub domownik nieprzerwanie co najpo realizacji biznesplanu. Na zło˝e- mniej 12 miesi´cy przed zło˝eniem
nie wniosku o wypłat´ drugiej raty wniosku o przyznanie pomocy. Prepomocy przewidziano maksymalnie mia przeznaczona jest równie˝ dla
dwa lata (liczone od dnia wypłaty osób, które przez 24 miesiàce popierwszej cz´Êci premii).
przedzajàce zło˝enie wniosku miały
Co wa˝ne, 70 proc. kwoty premii zawieszonà lub zakoƒczonà pozamusi byç wydane na inwestycje rolniczà działalnoÊç gospodarczà
w Êrodki trwałe, czyli np. zakup ma- oraz dla tych, którzy swój biznes ju˝
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prowadzà i chcà go rozszerzyç o nowy rodzaj działalnoÊci. Zakres rodzajów działalnoÊci, na które mo˝na uzyskaç premi´, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset tzw. kodów PKD, pod którymi mo˝na b´dzie zarejestrowaç i prowadziç firm´. Pieniàdze mo˝na przeznaczyç
m.in. na:
1 sprzeda˝ detalicznà kwiatów, roÊlin, nasion, nawozów, ˝ywych zwierzàt domowych i karmy dla zwierzàt
domowych prowadzonà w wyspecjalizowanych sklepach;
1 produkcj´ mebli i wyrobów z drewna;
1 turystyk´ wiejskà;
1 przetwórstwo i sprzeda˝ produktów
nierolnych;
1 usługi opieki nad dzieçmi, osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi;
1 działalnoÊç informatycznà, komputerowà i elektronicznà;
1 sprzeda˝ internetowà;
1 działalnoÊç architektonicznà i in˝ynierskà, usługi
rachunkowoÊci, ksi´gowe,
audytorskie, techniczne;
1 działalnoÊç weterynaryjnà.
Kolejna korzystna zmiadziałalnoÊci
na dotyczy obowiàzku
ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalnoÊci gospodarczej mo˝e pozostaç
w KRUS do dnia zło˝enia wniosku
o wypłat´ drugiej raty premii.

Biuro Prasowe ARiMR
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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Premia na rozpocz´cie
działalnoÊci pozarolniczej
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Przeka˝ gospodarstwo,
weê rekompensat´ z PROW
WłaÊciciel gospodarstwa uczestniczàcego w tzw. systemie dla
małych gospodarstw, który zdecyduje si´ zakoƒczyç działalnoÊç
rolniczà i przekazaç lub sprzedaç swojà ziemi´ innemu rolnikowi, mo˝e od 30 wrzeÊnia br. ubiegaç si´ w ARiMR o specjalnà rekompensat´ z PROW na lata 2014-2020.

W

nioski w ramach poddziałania „PłatnoÊci
na rzecz rolników
kwalifikujàcych si´ do systemu dla
małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” mo˝na składaç
do 29 paêdziernika w biurach powiatowych Agencji.
5 Kto mo˝e otrzymaç wsparcie?
Pomoc mo˝e byç przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzàcemu działalnoÊç rolniczà) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej
przez ARiMR, który uczestniczy
w systemie dla małych gospodarstw
w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich.
5 Jak przekazaç gospodarstwo?
Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika
posiadanego gospodarstwa (tj.
gruntów rolnych oraz zwierzàt)
na powi´kszenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powi´kszone na skutek
przej´cia gruntów od rolnika wnioskujàcego o rekompensat´ musi
osiàgnàç powierzchni´ co najmniej
równà Êredniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, je˝eli Êrednia wielkoÊç
liczona dla danego województwa
jest mniejsza ni˝ w kraju). Przekaza36

nie gospodarstwa musi byç trwałe
czyli odbyç si´ wyłàcznie na podstawie umowy sprzeda˝y albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujàcy grunty musi zobowiàzaç
si´, ˝e b´dzie na nich prowadził
działalnoÊç rolniczà przez okres co
najmniej 5 lat. Rolnik przekazujàcy
swoje gospodarstwo mo˝e zachowaç na własne potrzeby nie wi´cej
ni˝ 0,5 ha gruntów rolnych.

sokoÊç wsparcia wylicza si´ jako
iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby
lat kalendarzowych obejmujàcych
okres od daty przekazania gospodarstwa do koƒca roku 2020.
Oznacza to, ˝e rolnik przekazujàcy
gospodarstwo w 2019 r. otrzyma
dwukrotnoÊç 120 proc. płatnoÊci
dla małych gospodarstw, czyli łàcznie 240 proc. przyznanej wówczas
kwoty.
5 Co po otrzymaniu premii?
Przez 5 lat, liczàc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie mo˝e
podlegaç ubezpieczeniu w KRUS
oraz nie mo˝e prowadziç działalnoÊci rolniczej. Mo˝e za to ubiegaç

Do 29 paêdziernika br. właÊciciel gospodarstwa uczestniczàcego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który
zdecyduje si´ zakoƒczyç działalnoÊç rolniczà i przekazaç lub sprzedaç swojà ziemi´ innemu rolnikowi, mo˝e ubiegaç
si´ w ARiMR o specjalnà rekompensat´

5 Jaka jest wysokoÊç pomocy?
Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkoÊç ustalana w oparciu o kwot´ przyznanà rolnikowi
w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015 r., czyli w roku
przystàpienia do tego systemu. Wy-

si´ w ARiMR o premi´ na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej
z PROW 2014-2020 i zało˝yç własnà firm´.
Biuro Prasowe ARiMR
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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KOWR
odpowiada na pytania
Jakie warunki nale˝y spełniç,
aby byç rolnikiem indywidualnym?
Rolnikiem indywidualnym, w myÊl
art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jest osoba fizyczna b´dàca właÊcicielem, u˝ytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzier˝awcà nieruchomoÊci
rolnych, których łàczna powierzchnia u˝ytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadajàca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5
lat zamieszkujàca (zameldowanie
na pobyt stały) w gminie, na obszarze której jest poło˝ona jedna z nieruchomoÊci rolnych wchodzàcych
w skład gospodarstwa rolnego
i prowadzàca przez ten okres osobiÊcie to gospodarstwo.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e aby byç rolnikiem indywidualnym trzeba spełniaç opisane powy˝ej wymogi łàcznie.
Czy mo˝na przekazaç ziemi´
dzieciom?
Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego, co
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do zasady, nabywcà nieruchomoÊci
rolnej mo˝e byç wyłàcznie rolnik indywidualny, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
Ograniczenia te nie majà zastosowania do nabycia nieruchomoÊci
rolnych m.in. przez osoby bliskie
zbywcy tj.:
1 zst´pnych (dzieci, wnuki, prawnuki),
1 wst´pnych (rodzice, dziadkowie,
pradziadkowie),
1 rodzeƒstwo,
1 dzieci rodzeƒstwa,
1 rodzeƒstwo rodziców,
1 mał˝onka,
1 osoby przysposabiajàce i przysposobione,
1 pasierbów.
W przypadku gdy osoba, której
„przekazywana” jest nieruchomoÊç
rolna (np. w wyniku darowizny) mieÊci si´ w kr´gu osób bliskich zbywcy,
wówczas nie b´dà jej obowiàzywaç
ograniczenia wynikajàce z przepisów ustawy.
W zwiàzku z powy˝szym nie ma
przeszkód, aby rodzice przekazali nieruchomoÊç rolnà swoim dzieciom.

Je˝eli nie jestem rolnikiem indywidualnym, to czy b´d´ mogła
nabyç nieruchomoÊç rolnà o powierzchni 15 ha i jakie warunki
musiałabym spełniç?
Mo˝e nabyç Pani nieruchomoÊç
rolnà, je˝eli jest Pani osobà bliskà
zbywcy (tj. zst´pnà, wst´pnà, rodzeƒstwem, dzieckiem rodzeƒstwa,
rodzeƒstwem rodziców, mał˝onkiem, osobà przysposabiajàcà
i przysposobionà lub pasierbem),
bez ograniczeƒ wynikajàcych
z przepisów ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego.
JeÊli nie jest Pani rolnikiem indywidualnym i nie b´dzie nabywaç
od osób bliskich w rozumieniu ustawy – wówczas nabycie tej nieruchomoÊci rolnej wymagaç b´dzie wczeÊniejszego uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, wyra˝onej
w drodze decyzji administracyjnej.
Ustawodawca okreÊlił, ˝e ze stosownym wnioskiem mo˝e wystàpiç
m.in.:
1 zbywca nieruchomoÊci rolnej (ka˝dy) lub
1 osoba
fizyczna zamierzajàca
37
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utworzyç gospodarstwo rodzinne
lub
1 osoba fizyczna zamierzajàca powi´kszyç gospodarstwo rolne.
Na wniosek zbywcy, za zgodà Dyrektora Generalnego KOWR, nieruchomoÊç rolnà mo˝e nabyç ka˝dy
podmiot, zarówno osoba fizyczna jak i prawna, który zobowià˝e si´
do prowadzenia działalnoÊci rolniczej na nabywanej nieruchomoÊci,
jeÊli jednoczeÊnie w wyniku nabycia
nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Zbywca musi
ponadto wykazaç, ˝e nie było mo˝liwoÊci sprzeda˝y przedmiotowej nieruchomoÊci rolnikowi indywidualnemu, chyba ˝e nabycie tej nieruchomoÊci ma nastàpiç na podstawie innej ni˝ sprzeda˝ czynnoÊci prawnej.
Z wnioskiem o wyra˝enie przez
Dyrektora Generalnego KOWR
zgody na nabycie nieruchomoÊci
rolnej mo˝e te˝ wystàpiç osoba fizyczna zamierzajàca utworzyç gospodarstwo rodzinne, która:
1 posiada kwalifikacje rolnicze,
1 zobowià˝e si´ do prowadzenia
działalnoÊci rolniczej na nabywanej
nieruchomoÊci,
1 zobowià˝e si´ do zamieszkiwania
w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomoÊci na terenie gminy,
na obszarze której poło˝ona jest
jedna z nieruchomoÊci rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
Z podobnym wnioskiem mo˝e
równie˝ wystàpiç osoba fizyczna zamierzajàca powi´kszyç gospodarstwo rolne, je˝eli:
1 przyznano jej pomoc, o której mowa w art. ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy
z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-

Zgodnie z zapisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie ma przeszkód, aby rodzice przekazali nieruchomoÊç
rolnà swoim dzieciom

szarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020,
1 nabycie nieruchomoÊci rolnej b´dzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
1 zobowià˝e si´ do prowadzenia
działalnoÊci rolniczej na nabywanej
nieruchomoÊci,
1 zobowià˝e si´ do zamieszkiwania
w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomoÊci na terenie gminy,
na obszarze której poło˝ona jest
jedna z nieruchomoÊci rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rolnego,
1 w wyniku nabycia nieruchomoÊci
rolnej nie dojdzie do nadmiernej
koncentracji gruntów rolnych.
Stosowny wniosek nale˝y zło˝yç
w oddziale terenowym KOWR właÊciwym ze wzgl´du na poło˝enie
nieruchomoÊci rolnej.
Oddziały terenowe KOWR znajdujà si´ w ka˝dym województwie.
Dane teleadresowe oddziałów mo˝na znaleêç w zakładce: KONTAKT.
W oddziale terenowym KOWR mo˝-

na uzyskaç tak˝e dodatkowe informacje w zakresie stosowania ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego.
Czy mój sàsiad mo˝e sprzedaç
mi
nieruchomoÊç
rolnà
o pow. 2,37 ha nabytà w 2017
roku? Jestem rolnikiem indywidualnym i zamierzam powi´kszyç swoje gospodarstwo.
JeÊli ww. nieruchomoÊç rolna została nabyta po 29 kwietnia 2016 r.
nabywca obowiàzany jest prowadziç
gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomoÊç rolna, przez okres co najmniej 5 lat
od dnia nabycia tej nieruchomoÊci,
a w przypadku osoby fizycznej prowadziç to gospodarstwo osobiÊcie.
W okresie tym nabyta nieruchomoÊç nie mo˝e zostaç zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, chyba ˝e za zgodà Dyrektora
Generalnego KOWR.
Pana sàsiad musiałby wi´c wystàpiç ze stosownym wnioskiem
do KOWR. Zgoda na „wczeÊniejsze” zbycie nieruchomoÊci mogłaby
byç udzielona jedynie w przypadkach uzasadnionych wa˝nym interesem Pana sàsiada lub interesem publicznym.
Wydział Medialny
i Rzecznika Prasowego KOWR
[ 22 452 55 90
Zdj´cia: fotolia

1153 gospodarstwa indywidualne wzi´ły udział w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs,
organizowany od 2003 r. przez Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, cieszy si´ niesłabnàcym zainteresowaniem. Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

K

onkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno
z wielu działaƒ prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeƒstwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Tegorocznymi organizatorami konkursu, obok Kasy, byli: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paƒstwowa
Inspekcja Pracy, Krajowy OÊrodek
Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym zostało Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeƒ Wzajemnych. Realizacj´
konkursu wspierały samorzàdy terytorialne, jednostki ochotniczych stra˝y po˝arnych oraz policji, izby rolnicze, oÊrodki doradztwa rolniczego,
organizacje zawodowe i społeczne
rolników, a tak˝e producenci Êrodków produkcji dla rolnictwa.
Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim
i centralnym. Do udziału w XVII edycji Konkursu zgłoszono 1153 gospodarstwa indywidualne (o 66, tj.
o 6,1% wi´cej ni˝ w roku ubiegłym).
Do etapu centralnego (finałowego)
zakwalifikowało si´ 16 gospodarstw.
Wi´kszoÊç stanowiły gospodarstwa
rolne o powierzchni 0-50 ha. W finale uczestniczyło: 11 gospodarstw
z produkcjà roÊlinnà, 2 z hodowlà
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bydła, 2 z hodowlà drobiu, 1 z hodowlà trzody chlewnej.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu
Komisje Konkursowe sprawdziły:
1 organizacj´ obejÊcia i podwórza
gospodarstwa;
1 ład i porzàdek w obr´bie podwórza, zabudowaƒ i stanowisk pracy;
1 stan techniczny budynków inwen-

wyposa˝enie w ubrania robocze
i Êrodki ochrony osobistej;
1 przechowywanie Êrodków ochrony
roÊlin i innych substancji niebezpiecznych;
1 estetyk´ gospodarstw;
1 zastosowane rozwiàzania organizacyjne, technologiczne i techniczne
wpływajàce na bezpieczeƒstwo osób
pracujàcych i przebywajàcych w gospodarstwie rolnym.
1

5 Nagrodzeni
1 sierpnia 2019 r. wyłoniono zwyci´zców tegorocznego Konkursu. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne
w kraju uznano gospodarstwo Paƒ-

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju uznano gospodarstwo Paƒstwa Anny i Mariusza Chrzanowskich
z Nowego Chodnowa w woj. łódzkim

tarskich i pomieszczeƒ gospodarczych;
1 stan techniczny maszyn, urzàdzeƒ
i narz´dzi stosowanych w gospodarstwie rolnym;
1 warunki obsługi i bytowania zwierzàt gospodarskich;

stwa Anny i Mariusza Chrzanowskich
z Nowego Chodnowa w woj. łódzkim.
Laureaci otrzymali nagrod´ Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego – ciàgnik rolniczy Zetor
Major CL 80 o mocy 55 KW oraz
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Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
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voucher Pocztowego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ Wzajemnych.
Drugie miejsce i nagrod´ pieni´˝nà Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz voucher Pocztowego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ Wzajemnych otrzymało gospodarstwo Alicji i Konrada Gilowskich z Łowiec w woj. podkarpackim.
Trzecie miejsce ex aequo zaj´ły
gospodarstwa Beaty i Leszka Kamiƒskich z Malinowa w woj. warmiƒsko-mazurskim oraz Gra˝yny i Leszka
Bobrowskich z Wólki Kurdybanowskiej w woj. mazowieckim. Laureaci
otrzymali nagrody pieni´˝ne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
voucher Pocztowego Towarzystwa
Ubezpieczeƒ Wzajemnych.
Nagrod´ specjalnà Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych
bezpieczeƒstwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Paƒstwu
Magdalenie i Tomaszowi Szcz´snym
ze Złotej w woj. Êwi´tokrzyskim.
Ponadto Centralna Komisja Konkursowa przyznała 3 wyró˝nienia
specjalne:
1 za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej sprzyjajàcych utrzymaniu dobrostanu zwierzàt Izabeli i Łukaszowi

Dyczkowskim z Berezówki w woj. lubelskim;
1 za ciekawà aran˝acj´ siedliska gospodarstwa oraz wykorzystanie
i dbałoÊç o walory architektoniczne
starych budynków gospodarskich
Bogusławie i Ryszardowi Rojkom
z Chwałowa w woj. dolnoÊlàskim;
1 za wyposa˝enie i organizacj´
warsztatu narz´dziowego w gospodarstwie Paƒstwu Weronice i Sebastianowi Błachom z Bo˝nowa w woj.
lubuskim.
Pozostali laureaci etapu centralnego za udział w finale Konkursu oraz
stosowanie rozwiàzaƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali nagrody przyznane przez organizatorów
i fundatorów. Laureatami tymi sà:
1 Ewelina i Tomasz Dàbrowscy z Kalinowa-Czosnowa w woj. podlaskim;
1 Joanna i Rafał Zalewscy z Łowina w woj. kujawsko-pomorskim;
1 Renata Wiesner z Bieƒkowic
w woj. Êlàskim;
1 Halina i Bogusław Kamiƒscy ze
Stanisławowa w woj. pomorskim;
1 Sylwia i Andrzej Szmucowie z Podaƒska w woj. zachodniopomorskim;
1 Ewelina i Grzegorz Zapałowie
z Posàdzy w woj. małopolskim;

1 Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic w woj. opolskim;
1 Gra˝yna i Michał Nowaczykowie
ze Strzydzewa w woj. wielkopolskim.
Centralna Komisja Konkursowa
za wyjàtkowà dbałoÊç o estetyk´
obejÊcia gospodarskiego i du˝y
wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich dodatkowo wyró˝niła:
1 Renat´ Wiesner z Bieƒkowic w woj.
Êlàskim;
1 Joann´ i Rafała Zalewskich z Łowina w woj. kujawsko-pomorskim;
1 Halin´ i Bogusława Kamiƒskich ze
Stanisławowa w woj. pomorskim;
1 Violett´ i Norberta Jantosów
z Łowkowic w woj. opolskim.
Po raz pierwszy w historii Konkursu 16 wojewódzkich laureatów
otrzymało z ràk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy listy gratulacyjne oraz podzi´kowania. UroczystoÊç odbyła si´ w Belwederze 13 wrzeÊnia 2019 r.
Główna finałowa gala Konkursu
odbyła si´ 20 wrzeÊnia br. podczas
Mi´dzynarodowych Targów Agro
Show w Bednarach koło Poznania.

Biuro Komunikacji i Współpracy
Mi´dzynarodowej KRUS
[ 22 592 66 42
Zdj´cie: archiwum KRUS
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