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Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
będących fundamentem naszej wiary chrześcijańskiej, pragnę
przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim polskim rolnikom. Choć
na wsi zachodzą wielkie zmiany ekonomiczne i społeczne, nie zawsze
korzystne dla rolników i uwzględniające nasze chłopskie interesy, to
pragnę zapewnić, że dla mnie i dla Rządu Prawa i Sprawiedliwości
dobra przyszłość polskiej wsi jest jednym z najważniejszych
priorytetów. Nie ustaniemy w naszych działaniach na rzecz pomocy
krajowej dla rolnictwa, jak i zdecydowanej twardej obrony polskich
interesów w Unii Europejskiej.
Życzę by Zmartwychwstały Pan umocnił Was w zdrowiu
i pomyślności, a także w przekonaniu o szczególnej roli pracy rolnika
na rzecz społeczeństwa. Wesołych Świąt!
Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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1 marca 2019 r. weszła w ˝ycie ustawa o rodzicielskim Êwiadczeniu
uzupełniajàcym
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Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Za nami spotkanie Porozumienia Rolniczego,
w którym uczestniczyli przedstawiciele 168 zwiàzków
i organizacji rolniczych. Sprawujàcy nad tym wydarzeniem patronat prezydent RP Andrzej Duda podkreÊlił, ˝e trzeba tak kształtowaç sytuacj´ na rynku,
aby rolnik był na nim podmiotem, aby si´ dobrze
na nim czuł.
Uwa˝am, ˝e krzywdzàce nas, rolników, ustalenia
i układy, które trzydzieÊci lat temu, po 1989 r. wpływały na rolnictwo, to ˝e rolnicy w wi´kszoÊci zostali
osłabieni w łaƒcuchu „od pola do stołu”, ˝e nie sà
udziałowcami przemysłu rolno-spo˝ywczego, ˝e zostali sprowadzeni wyłàcznie do roli producentów surowca, muszà si´ wreszcie skoƒczyç. B´dziemy dyskutowali wiele dni, aby wypracowaç najlepsze rozwiàzania, ale polskie rolnictwo ma wielkà szans´,
poniewa˝ jest potrzebne Polsce i ma przed sobà
równie˝ ogromne mo˝liwoÊci w mi´dzynarodowej
rywalizacji, i konkurencji, i potrzebie produkcji ˝ywnoÊci. Na bie˝àco informuj´ o dyskusjach odbywajàcych si´ w ramach poszczególnych zespołów problemowych, których jest dziesi´ç. Przewodnià ideà
tych rozmów i dyskusji jest koniecznoÊç porozumie2

nia si´ producentów, przetwórców, handlowców
i konsumentów, gdy˝ jest to jedyna droga wypracowania niezb´dnych zmian, które pozwolà na wykorzystanie ogromnego potencjału polskiego rolnictwa, bo jak mówił wielki, chłopski przywódca Wincenty Witos: „Nie ma sprawy wa˝niejszej ni˝ Polska”.
Jestem przekonany, ˝e wystarczy kilka tygodni, aby
zakoƒczyç dyskusje i wypracowaç wnioski, które
przeło˝ymy na j´zyk legislacji i skierujemy do polskiego parlamentu, a jeÊli trzeba b´dzie to
i do Brukseli.
Skoro o Brukseli mowa, to za nami te˝ dyskusja
o przyszłoÊci Wspólnej Polityki Rolnej, która miała
miejsce podczas dorocznego Europejskiego Forum
Rolniczego w Jasionce koło Rzeszowa. Brał w nim
udział równie˝ unijny komisarz Phil Hogan. Mog´
stwierdziç, ˝e jest du˝a zbie˝noÊç celów Wspólnej
Polityki Rolnej firmowanej przez niego z naszym widzeniem tej polityki. Niezmiennie stoimy na stanowisku, ˝e ta polityka musi mieç zagwarantowany odpowiednio wysoki bud˝et, aby sprostaç nowym wymaganiom. DyskutowaliÊmy równie˝ o mo˝liwoÊciach wymiany handlowej z krajami spoza Unii Europejskiej oraz o tym, jak tam szukaç nie tylko rynków zbytu, lecz szeroko rozumianej współpracy gospodarczej, np. z krajami Afryki.
Mówiàc o Forum nie sposób pominàç jego historii, idei, od której si´ ono rozpocz´ło. Nie jest przypadkowym miejsce, w którym si´ ono odbywa. To
rodzinne strony współtwórcy rolniczej „SolidarnoÊci”, póêniejszego wicemarszałka Senatu RP Józefa
Âlisza. I właÊnie idea konferencji wywodzi si´ ze spotkaƒ organizowanych przez jego przyjaciół i współpracowników, którzy chcieli w ten sposób upami´tniç jego dokonania.
Nierozerwalnie z postacià Józefa Âlisza kojarzà si´
równie˝ pami´tne wydarzenia Bydgoskiego Marca
’81. 38 lat temu doszło do pobicia działaczy „SolidarnoÊci” podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Na tej sesji delegacja zwiàzkowa miała wystàpiç w imieniu rolników strajkujàcych od 16 marca, którzy domagali si´ realizacji Porozumieƒ
Ustrzycko-Rzeszowskich, a przede wszystkim rejestracji rolniczych zwiàzków zawodowych. Sesja zoBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019
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go poczucia bezpieczeƒstwa na obszarach wiejskich. To przywracanie łàcznoÊci, funkcji poczty polskiej, transportu publicznego. To wszystko sprawia,
˝e wieÊ staje si´ coraz lepszym miejscem do ˝ycia,
do realizacji naszych marzeƒ i aspiracji. Wielu ludzi
chce na wsi mieszkaç, bo zdaje sobie spraw´, ˝e
wieÊ to dobre miejsce do ˝ycia.
Premier Mateusz Morawiecki podkreÊlił, ˝e polska
wieÊ daje nam sił´, charakter, ogromnà radoÊç
i moc czerpanà z tradycji i polskiej kultury. To wszystko pokazuje, jak wielka waga do problemów wsi
i obszarów wiejskich przywiàzywana jest przez obecny rzàd.
Z najnowszych wieÊci poinformuj´ jeszcze o ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa Unii
Europejskiej.
Uczestniczàc w jej posiedzeniu zwróciłem uwag´,
˝e Polska oczekuje utrzymania silnego, sprawnego
rolnictwa, które b´dzie realizowaç cele oczekiwane
przez społeczeƒstwo i dlatego nale˝y zapewniç
wspólnotowy charakter WPR z du˝ym zakresem subsydiarnoÊci dla paƒstw członkowskich, ale potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników. Zaproponowałem tak˝e, by niektóre rodzaje
inwestycji miały wy˝szy poziom współfinansowania – 75 proc., a nawet 100 proc., np. przy wsparciu dla młodego rolnika czy inwestycjach wspólnych. Przedstawiłem równie˝ wniosek dotyczàcy sytuacji na rynku mi´sa wobec nowych wyzwaƒ handlowych. Zwróciłem uwag´ na rosnàce wyzwania
dla sektora, w tym m.in. szybko rosnàcy import mi´sa drobiowego z Ukrainy, negocjacje z Mercosur
oraz potencjalne skutki brexitu.
Zawnioskowałem do KE o powstrzymanie si´
od podejmowania zobowiàzaƒ wobec krajów trzecich, które mogłyby powodowaç pogł´bienie negatywnych tendencji na rynkach UE w rezultacie brexitu, uwzgl´dnienie brexitu w negocjacjach umów
o wolnym handlu oraz zapewnienie, aby umowy te
przewidywały mo˝liwoÊç podj´cia działaƒ ochronnych w sytuacji wystàpienia zakłóceƒ na rynkach.
Wskazałem tak˝e na koniecznoÊç pilnego zakoƒczenia renegocjacji z Ukrainà kontyngentu taryfowego
na mi´so drobiowe i wejÊcie w ˝ycie porozumienia.
Nasze obawy dotyczàce sytuacji na rynkach mi´sa,
szczególnie w kontekÊcie wpływu negocjacji handlowych, poparło wielu ministrów (Belgia, Francja, Słowenia, Włochy, W´gry, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia).
Komisarz Phil Hogan docenił nasze wysiłki w zakresie walki z ASF. Poinformował jednoczeÊnie, ˝e
renegocjacja umowy z Ukrainà jest finalizowana.
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stała przerwana, aby nie dopuÊciç do głosu działaczy „SolidarnoÊci”. Zwiàzkowcy postanowili pozostaç w budynku i wówczas nastàpiło siłowe rozwiàzanie. W efekcie do szpitala przewieziono pobitych
działaczy zwiàzkowych: Jana Rulewskiego, Michała
Bartoszcze i Mariusza Łabentowicza.
Wspominam te wydarzenia z dwóch powodów.
Po pierwsze, nale˝y ciàgle przypominaç o wa˝nych
postaciach w naszej historii, o wa˝nych wydarzeniach, bo to sà nasze korzenie, to nasza to˝samoÊç.
Po drugie, historia powinna dawaç nam wiedz´
na przyszłoÊç i pokazywaç właÊciwe Êcie˝ki. Zawsze
powtarzam, ˝e mamy prawo do strajków, do artykułowania własnych poglàdów. To mamy m.in. dzi´ki
takim ludziom i ich postawom w tamtych, trudnych
czasach.
Jednak dziÊ spotykamy si´ z działaniami, które nie
majà nic wspólnego z tymi ideami. Niedawno odbyła si´ w centrum Warszawy manifestacja jednego
ugrupowania, którego przywódca uzurpuje sobie
prawo wypowiadania si´ za wszystkich rolników
i który uwa˝a, ˝e tylko on i jego ugrupowanie majà
racj´. Uwa˝a ównie˝, ˝e nie tylko ja, jako minister,
ale cały rzàd i prezydent majà go słuchaç. JednoczeÊnie przedstawiciele tego ugrupowania nie
chcieli uczestniczyç w dyskusji w ramach Porozumienia Rolniczego. Zamiast tego zgotowali warszawiakom w porannym szczycie parali˝ komunikacyjny
oraz spowodowali straty zwiàzane z paleniem opon
i słomy. Rozsypali tak˝e jabłka na ulice. Uwa˝am, ˝e
nikt, i nie wa˝ne z jakich powodów, nie ma prawa
do niszczenia ˝ywnoÊci.
Ciesz´ si´, ˝e uczestnicy tych zajÊç poszli po rozum
do głowy i posłuchali mojej rady – podczas nast´pnego protestu nie tamowali ju˝ ruchu, a jabłka rozdawali mieszkaƒcom Warszawy.
Mo˝na by rzec – lepiej póêno ni˝ wcale. Szkoda
tylko, ˝e ta energia nie jest wykorzystywana do ci´˝kiej pracy w zespołach funkcjonujàcych w ramach
Porozumienia Rolniczego.
Za to sołtysi nie oszcz´dzajà si´ w pracy za co
wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Joachimem Brudziƒskim podzi´kowaliÊmy
podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,
które odbyły si´ w Łowiczu. Sołtysi wiedzà najlepiej,
˝e wiele rzeczy w mieÊcie przychodzi du˝o łatwiej ni˝
na wsi, ale mo˝e to, co trudniej przychodzi, lepiej
smakuje i jest bardziej doceniane.
Dzi´ki polityce naszego rzàdu wieÊ stała si´ wreszcie równoprawnym obszarem w polityce paƒstwa,
zarówno gospodarczej, jak i społecznej. Nasz program dla wsi to równie˝ przywracanie elementarne-
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Pierwsze sukcesy RHD
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych PROW 2014-2020
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, obok innych form
przetwarzania produktów rolnych, wspiera równie˝ działalnoÊç
dotyczàcà rozpoczynania lub prowadzenia działalnoÊci w zakresie przetwarzania i sprzeda˝y przetworzonych produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego.

O

d 31 stycznia 2019 r. w zakresie przetwarzania i zbywado 1 marca 2019 r. pro- nia przetworzonych produktów rolwadzony był pierwszy na- nych oraz budow´ lub modernizabór wniosków o przyznanie pomocy cj´ pomieszczeƒ pomocniczych słudotyczàcy rozpoczynania lub pro- ˝àcych przygotowaniu posiłków
wadzenia działalnoÊci w zakresie i pomieszczeƒ gospodarczych słuprzetwarzania i sprzeda˝y przetwo- ˝àcych do przechowywania prorzonych produktów w ramach RHD, duktów ˝ywnoÊciowych (np. popodczas którego wpłyn´ło łàcz- mieszczeƒ kuchennych). Dotychnie 735 wniosków, w tym:
czas tego typu koszty nie były kwa1 409 wniosków od podmiotów
lifikowalne.
planujàcych podj´cie wykonywania
Usuni´to ponadto ucià˝liwy obodziałalnoÊci gospodarczej;
wiàzek przedkładania na etapie
1 326 wniosków od podmiotów
składania wniosku o przyznanie
wykonujàcych lub podejmujàcych wykonywanie działalnoÊci
Rolniczy handel detaliczny daje
w zakresie przetwarzania i zbywamo˝liwoÊç produkcji i sprzeda˝y
nia przetworzonych produktów
konsumentom
finalnym ˝ywnoÊci,
rolnych w ramach rolniczego
wyprodukowanej w całoÊci lub
handlu detalicznego.
w cz´Êci z własnej uprawy, chowu
Wskazuje to na rosnàce zainteresowanie rolników tà formà
lub hodowli.
działalnoÊci, a tym samym
uczestnictwem w dalszych fazach pomocy załàczników w formie kopii
łaƒcucha ˝ywnoÊciowego oraz po- ostatecznych zezwoleƒ, pozwoleƒ
szukiwaniem dodatkowych êródeł lub innych decyzji (np. pozwolenia
dochodu, obok prowadzonej dzia- na budow´), których uzyskanie jest
łalnoÊci rolniczej. Przetwarzanie wymagane przez odr´bne przepisy
produktów rolnych pochodzàcych (stosowne dokumenty b´dà wymaz własnych gospodarstw pozwoli gane na etapie wniosku o płatna uzyskiwanie wartoÊci dodanej noÊç), co stanowi znaczàce uproszoraz skrócenie drogi produktów czenie dla wnioskodawców.
rolnych do konsumenta finalnego.
W ramach ww. naboru wprowa- 5 Forma pomocy
dzono mo˝liwoÊç składania wnio- Pomoc ma form´ refundacji:
sków na projekty, które przewidujà, 1 maksymalnie 50% kosztów inwem.in. zakup wyposa˝enia niezb´d- stycji kwalifikujàcej si´ do wsparnego do prowadzenia działalnoÊci cia;
4

1 500 tys. zł dla rolników, domowników lub mał˝onków – rozpoczynajàcych działalnoÊç w zakresie
przetwarzania produktów rolnych
i nie mniej ni˝ 10 tys. zł na operacj´;
1 100 tys. zł dla rolników lub ich
mał˝onków – rozpoczynajàcych lub
prowadzàcych działalnoÊç w zakresie przetwarzania i sprzeda˝y przetworzonych produktów rolnych
w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i nie mniej ni˝ 10
tys. zł na operacj´.
WysokoÊç limitu Êrodków na lata 2018-2020 dla omawianych
grup beneficjentów wynosi 30 mln
euro.

5 Dodatkowe informacje
1 stycznia 2019 r. weszło w ˝ycie
szereg zmian w zakresie rolniczego handlu detalicznego dokony-wanych w celu realizacji
dokumentu rzàdowego, jakim
jest „Plan dla Wsi” w zakresie
kategorii „˚ywnoÊç prosto z gospodarstwa”, w tym m.in.:
1 podwy˝szenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych
do 40 tys. zł (w miejsce obowiàzujàcych wczeÊniej 20 tys. zł).
Po przekroczeniu limitu 40 tys. zł
podatek dochodowy wynosi 2%;
1 wprowadzenie mo˝liwoÊci legalnej sprzeda˝y nieprzetworzonej
i przetworzonej tego typu ˝ywnoÊci
do restauracji, stołówek, gospodarstw agroturystycznych, czy lokalnych sklepów zlokalizowanych
na ograniczonym obszarze. Obszar
ten b´dzie obejmowaç województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji ˝ywnoÊci w raBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019
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mach rolniczego handlu detalicz- czego handlu detalicznego nie wynego oraz powiatów lub miast sta- maga rejestracji, jako działalnoÊç
nowiàcych siedzib´ wojewody lub gospodarcza.
sejmiku województwa, sàsiadujàProces rejestracji rolniczego hancych z tym województwem.
dlu detalicznego polega na uzyskaRolniczy handel detaliczny daje niu wpisu do rejestru u powiatowemo˝liwoÊç produkcji i sprzeda˝y go lekarza weterynarii lub paƒstwokonsumentom finalnym ˝ywnoÊci, wego powiatowego/granicznego
wyprodukowanej w całoÊci lub inspektora sanitarnego właÊciwego
w cz´Êci z własnej uprawy, chowu ze wzgl´du na siedzib´ zakładu lub
lub hodowli,
miejsce prowapoprzez uregudzenia działallowanie kwestii DziałalnoÊç w zakresie rolniczego noÊci. Rolnik
p r o w a d z e n i a handlu detalicznego nie wymaga decydujàcy si´
rolniczego hanna prowadzenie
rejestracji, jako działalnoÊç
dlu detalicznetakiej działalnogospodarcza.
go z punktu wiÊci,
składa
dzenia bezpiew formie pisemczeƒstwa ˝ywnoÊci i prawa podat- nej wniosek o wpis do rejestru zakowego. W ramach RHD mo˝liwa kładów do właÊciwego paƒstwowejest oprócz sprzeda˝y, równie˝ pro- go powiatowego/granicznego indukcja, w tym przetwarzanie ˝ywno- spektora sanitarnego w terminie 14
Êci i jej sprzeda˝ konsumentowi fi- dni przed dniem rozpocz´cia planalnemu.
nowanej działalnoÊci, lub powiatoRolniczy handel detaliczny jest wego lekarza weterynarii w termiformà ułatwienia rolnikom prowa- nie 30 dni przed dniem rozpocz´dzenia działalnoÊci w zakresie cia planowanej działalnoÊci.
sprzeda˝y konsumentowi koƒcowemu surowców i ˝ywnoÊci przetwoDepartament Rozwoju Obszarów Wiejskich
rzonej. Zgodnie z powszechnie
[ 22 623 18 42
obowiàzujàcymi przepisami krajoZdj´cia: fotolia, ©Pantherstock / Photogenica
wymi, działalnoÊç w zakresie rolni-

W ramach rolniczego handlu detalicznego mo˝liwa jest nie tylko sprzeda˝, ale równie˝ produkcja, w tym przetwarzanie ˝ywnoÊci i jej sprzeda˝ konsumentowi finalnemu
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019
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Ruszamy z instrumentami
finansowymi
w ramach PROW 2014-2020
16 marca 2019 r. weszła w ˝ycie ustawa z 22 lutego 2019 r.
o zmianie ustawy 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 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 504).

Z

miany zawarte w ww. ustawie, wprowadzajà dodatkowe mo˝liwoÊci finansowania inwestycji w gospodarstwach
rolnych oraz przedsi´biorstwach
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego.
Dotychczas, w ramach PROW
2014-2020 wsparcie było udzielane wyłàcznie w formie dotacji (tj.
refundacji poniesionych kosztów
lub premii). Dzi´ki zmianie ustawy
rolnicy oraz przedsi´biorcy z sektora przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
(posiadajàcy status MÂP) b´dà mogli otrzymaç równie˝ wsparcie
w formie gwarancji spłaty kredytów
inwestycyjnych oraz inwestycyjnych
z komponentem obrotowym.
Dopuszczalne b´dzie zarówno
samodzielne finansowanie inwestycji kredytem zabezpieczonym gwarancjà ze Êrodków PROW, jak równie˝ łàczenie wsparcia dotacyjnego
przyznanego przez ARiMR ze
wsparciem w formie gwarancji.
W drugim przypadku kredyt zabezpieczony gwarancjà z PROW b´dzie mógł słu˝yç, jako finansowanie wkładu własnego beneficjenta.
Połàczona kwota przyznanej dotacji
oraz pomocy wynikajàcej z udzielonej gwarancji (tzw. ekwiwalentu dotacji brutto dla gwarancji) nie b´dzie mogła przekroczyç 50% kosz6

tów kwalifikowalnych danej inwestycji (w przypadku młodych rolników – 60%).
Wsparcie udzielone w formie
gwarancji spłaty kredytów b´dzie
mogło obejmowaç szerszy katalog
kosztów ni˝ w przypadku pomocy
dotacyjnej, mo˝liwy b´dzie bowiem
dodatkowo np. zakup zwierzàt, roÊlin jednorocznych oraz finansowanie kapitału obrotowego. W przypadku gospodarstw rolnych ubiegajàcych si´ o wsparcie w formie gwarancji nie b´dà obowiàzywały limity
wielkoÊci ekonomicznej, które obowiàzujà w przypadku dotacji.
W skali makro zaletà nowej formy wsparcia w formie gwarancji
b´dzie mo˝liwoÊç wygenerowania
wi´kszej skali inwestycji z okreÊlonej
puli Êrodków PROW. Alokacja
Êrodków PROW 2014-2020 (50
mln euro) przeznaczona na instru-

menty finansowe w formie gwarancji, powinna pozwoliç – dzi´ki zaanga˝owaniu zasobów własnych
banków – na wykonanie inwestycji
w gospodarstwach rolnych oraz
przedsi´biorstwach przetwórczych
w wysokoÊci 250 mln euro.
Uruchomienie instrumentu finansowego w PROW powinno ułatwiç
dost´p MÂP z sektora rolnictwa
i przetwórstwa rolno-spo˝ywczego
do zewn´trznych êródeł finansowania na preferencyjnych warunkach
w ramach realizacji inwestycji, dzi´ki temu, ˝e cz´Êç zabezpieczenia
kredytu b´dzie stanowiła bezpłatna gwarancja ze Êrodków PROW.
Podmiotem, który zajmie si´
wdra˝aniem nowej formy wsparcia
w PROW b´dzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Dystrybucja
wsparcia b´dzie si´ odbywała
za poÊrednictwem wybranych przez
BGK banków, posiadajàcych sieç
placówek na terenie całego kraju,
dzi´ki czemu dost´p do wsparcia
powinien byç powszechny i łatwy.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

50 mln euro zostało przeznaczone na instrumenty finansowe w formie gwarancji
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Kolejne zmiany
w PROW 2014-2020
ZMIANY W DZIAŁANIU
ROLNO-ÂRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM
W przepisach rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 18 marca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Działanie rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
(Dz. U. 2015, poz. 415, z póên.
zm.) wprowadzono ni˝ej wymienione główne zmiany.
Dostosowanie przepisów rozporzàdzenia
do zmian wprowadzonych w PROW 2014-2020
1 W zakresie wymogu Pakietu 1.
Rolnictwo zrównowa˝one, dotyczàcego procentowego udziału upraw
na gruntach ornych.
Jeden z wymogów Pakietu 1. Rolnictwo zrównowa˝one odnosi si´

do zró˝nicowania upraw w gospodarstwie w danym roku. Dotychczas,
zgodnie z przepisami wymagane było, aby ka˝da z czterech stosowanych upraw nie była mniejsza
ni˝ 10% powierzchni wszystkich
gruntów ornych w gospodarstwie.
W celu ułatwienia spełnienia tego
wymogu w gospodarstwach stosujàcych wi´cej ni˝ cztery uprawy, wprowadzono zmian´, zgodnie z którà
wymagane b´dzie, aby udział ka˝dej z trzech upraw o najwi´kszej
powierzchni oraz udział czwartej
i pozostałych upraw łàcznie nie był
mniejszy ni˝ 10% powierzchni
wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie. Wprowadzenie tej zmiany
zwi´kszy swobod´ w rozplanowaniu
upraw w gospodarstwie i ułatwi stosowanie korzystnej dla Êrodowiska,
wi´kszej ni˝ wymagana dotychczas,
ró˝norodnoÊci upraw;
1 Rozszerzenie listy roÊlin obj´tych
wsparciem w ramach Pakietu 6.

W Pakiecie 1. Rolnictwo zrównowa˝one wprowadzono zmiany odnoszàce si´ do zró˝nicowania upraw w gospodarstwie
w danym roku
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

Zachowanie zagro˝onych zasobów
genetycznych roÊlin w rolnictwie
o proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.).
Zapewnienie zgodnoÊci mi´dzy realizacjà wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagro˝one
gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
(z wyłàczeniem wariantu 4.7. Ekstensywne u˝ytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)), a działaniami fakultatywnymi
okreÊlonymi w planach ochrony i planach zadaƒ
ochronnych ustanowionych dla obszarów Natura 2000
Wprowadzone zmiany polegajà
przede wszystkim na uzupełnieniu
warunków przyznania płatnoÊci rolno -Êro do wi sko wo -kli ma tycz nej
w ramach wariantów Pakietu 4.
(z wyłàczeniem wariantu 4.7.)
o warunek braku sprzecznoÊci wymogów danego wariantu z działaniami fakultatywnymi okreÊlonymi
w PZO/PO ustanowionymi dla obszaru Natura 2000. Ponadto,
wprowadzono zmian´ brzmienia
wybranych wymogów wariantów
Pakietu 4. i Pakietu 5. – zmiana ta
dotyczy wymogów wskazujàcych
terminy pokosu, terminy wypasu
oraz terminy wykaszania niedojadów. Wprowadzona zmiana umo˝liwi ekspertowi przyrodniczemu,
a w przypadku wariantu 4.7. – doradcy rolnoÊrodowiskowemu, zaw´˝enie ww. terminów, przede
wszystkim w celu zapewnienia, ˝e
działki obj´te zobowiàzaniami b´dà u˝ytkowane zgodnie z wymogami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
rolno-Êrodowiskowo-klimatycznym,
a jednoczeÊnie z działaniami fakultatywnymi okreÊlonymi w PZO/PO
dla danego obszaru Natura 2000,
7
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a tak˝e zgodnie ze specyficznymi
Êrodowiskowymi potrzebami danego siedliska.
Uzupełnienie wymogów Pakietu 1. Rolnictwo
zrównowa˝one o obowiàzek przyorania biomasy
mi´dzyplonu (stosowanego jako praktyka dodatkowa)
Majàc na uwadze cel Êrodowiskowy stosowania mi´dzyplonu tj.
przede wszystkim zwi´kszenie zawartoÊci materii organicznej w glebie, okreÊlono, ˝e rolnik realizujàcy zobowiàzanie w ramach Pakie-

płatnoÊci w przypadku, gdy mi´dzyplon był uprawiany po ugorze. Majàc na wzgl´dzie cele Êrodowiskowe stosowania mi´dzyplonów w ramach wariantu 2.1. tj. zapobieganie zanieczyszczaniu wód oraz erozji gleby i zwi´kszenie ró˝norodnoÊci biologicznej w krajobrazie wiejskim, zgodnie z wprowadzonà
w przepisach zmianà, mo˝liwe b´dzie przyznanie płatnoÊci za realizacj´ tego wariantu w przypadku
zastosowania mi´dzyplonu po
ugorowaniu.

Umo˝liwiono przyznawanie płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatycznej za realizacj´ wariantu 2.1 Mi´dzyplony
w sytuacji zastosowania mi´dzyplonu po ugorze

tu 1. b´dzie zobowiàzany do przyorania biomasy mi´dzyplonu zastosowanego jako praktyka dodatkowa. Wymóg nie obowiàzuje
w przypadku uprawy gleby w systemie bezorkowym.
Umo˝liwienie przyznawania płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatycznej za realizacj´ wariantu 2.1. Mi´dzyplony w sytuacji zastosowania
mi´dzyplonu po ugorze
Dotychczas płatnoÊç rolno-Êrodowiskowo -klimatyczna w ramach
wariantu 2.1. Mi´dzyplony była
przyznawana do gruntów ornych,
na których po plonie głównym były
uprawiane mi´dzyplony. Powy˝szy
przepis uniemo˝liwiał przyznanie
8

Doprecyzowanie przepisów dotyczàcych mo˝liwoÊci dokonywania zmian zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego w zakresie wariantu 2.1. Mi´dzyplony, w sytuacji podziału obszaru obj´tego zobowiàzaniem rolno-Êrodowiskowo-klimatycznym
W ramach wariantu 2.1. Mi´dzyplony dopuszczalne jest zwi´kszanie lub zmniejszanie powierzchni
obj´tej zobowiàzaniem o nie wi´cej
ni˝ 15%, w odniesieniu do wielkoÊci powierzchni obj´tej zobowiàzaniem w pierwszym roku.
W zwiàzku z wàtpliwoÊciami,
do jakiej powierzchni odnosiç 15%
mo˝liwoÊç zwi´kszenia/zmniejszenia powierzchni obj´tej zobowiàzaniem w przypadku przeniesienia po-

siadania gruntów, zaistniała potrzeba ustanowienia przepisów regulujàcych t´ kwesti´. Zgodnie z dodanym przepisem, w przypadku przeniesienia posiadania cz´Êci gruntów
poło˝onych na obszarze obj´tym
zobowiàzaniem rolno-Êrodowiskowo-klimatycznym w ramach wariantu 2.1., powierzchnià, do której nale˝y odnosiç 15% jest powierzchnia
wynikajàca z podziału obszaru obj´tego zobowiàzaniem.
Np. Rolnik realizuje zobowiàzanie w ramach wariantu 2.1. na obszarze 10 ha. W wyniku przeniesienia posiadania cz´Êci gruntów obj´tych zobowiàzaniem, obszar obj´ty zobowiàzaniem został podzielony na dwa obszary, o powierzchni 3 ha i 7 ha. W efekcie realizowane sà dwa zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne, jedno na
powierzchni 3 ha a drugie na powierzchni 7 ha. W kolejnych latach
realizacji ka˝dego z tych zobowiàzaƒ mo˝liwa b´dzie zmiana wielkoÊci obszaru obj´tego ka˝dym z tych
zobowiàzaƒ, lecz nie wi´cej ni˝
o 15% w stosunku odpowiednio
do 3 ha i 7 ha.
Doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiàzku zmiany planu działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej – w przypadkach przejmowania przez rolnika/zarzàdc´ zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego realizowanego przez innego rolnika/zarzàdc´
W przypadku przej´cia zobowiàzania rolno-Êrodowiskowo-klimatycznego, rolnik lub zarzàdca b´dzie
zobowiàzany do zmiany planu
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej
(przy udziale doradcy rolnoÊrodowiskowego lub eksperta przyrodniczego), przed upływem 25 dni
od dnia, w którym upływa termin
składania wniosków o przyznanie
płatnoÊci bezpoÊrednich w rozumieniu przepisów o płatnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego w roku nast´pujàcym
po roku, za który rolnikowi lub zaBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

rzàdcy została przyznana płatnoÊç
rol no -Êro do wi sko wo -kli ma tycz na w trybie przepisów § 24-29. B´dzie on równie˝ zobowiàzany
do przesłania do ARiMR kopii wybranych stron takiego planu do 15
lipca roku nast´pujàcego po roku,
za który rolnikowi/zarzàdcy została
przyznana płatnoÊç rolno-Êrodowiskowo-klimatyczna w trybie przepisów § 24-29.
Rozszerzenie katalogu osób, które poÊwiadczajà
za zgodnoÊç z oryginałem dokumenty wymagane w przypadku przejmowania zobowiàzaƒ rolno-Êrodowiskowo-klimatycznych (tj. w ramach
tzw. wniosków transferowych)
Poza notariuszem i upowa˝nionym
pracownikiem ARiMR, dokumenty
w ramach post´powaƒ zwiàzanych
z przejmowaniem zobowiàzaƒ rolno -Êro do wi sko wo -kli ma tycz nych
b´dà mogły byç poÊwiadczane
za zgodnoÊç z oryginałem równie˝
przez wyst´pujàcego w sprawie pełnomocnika b´dàcego radcà prawnym albo adwokatem.
Wprowadzenie uproszczeƒ w przepisach dotyczàcych przyznawania pomocy spadkobiercom
rolnika/zarzàdcy
W przypadku, gdy post´powanie sàdowe o stwierdzenie nabycia spadku
nie zostało zakoƒczone, spadkobierca rolnika lub zarzàdcy, zamiast dotychczas wymaganych dokumentów,
b´dzie składał jedynie oÊwiadczenie
o zło˝eniu wniosku o stwierdzenie
nabycia spadku, zawierajàce wskazanie imienia, nazwiska i numeru
identyfikacyjnego nadanego w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatnoÊci
rolnika lub zarzàdcy, którego jest
spadkobiercà.
Opisane powy˝ej zmiany, poza zmianà w pkt. 2, majà zastosowanie od 15 marca 2019 r. zarówno do zobowiàzaƒ podj´tych w latach 2015-2018 i kontynuowanych
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

w roku 2019 i w latach póêniejszych, jak i do nowych zobowiàzaƒ
rol no -Êro do wi sko wo -kli ma tycz nych, które rozpocznà si´ w roku 2019. Zmiana opisana w pkt. 2,
dotyczàca zapewnienia braku
sprzecznoÊci wymogów realizowanych w ramach Pakietu 4. Cenne
siedliska i zagro˝one gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
z działaniami fakultatywnymi okreÊlonymi w PZO/PO dla obszarów
Natura 2000, b´dzie miała zastosowanie od 2019 r. do nowych zobowiàzaƒ, których realizacja rozpocznie si´ w 2019 r.
ZMIANY W DZIAŁANIU
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
8 marca 2019 r. opublikowana została nowelizacja rozporzàdzenia
dot. działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 (Dz. U.
poz. 451). Najwa˝niejsze zmiany
przedstawiamy poni˝ej.

W celu wzmocnienia ukierunkowania wsparcia na produkcj´ ekologicznà, a tak˝e lepszego i bardziej
racjonalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego łàk i pastwisk
oraz ograniczenia wsparcia ekologicznego tylko do tej powierzchni
paszowej, która słu˝y racjonalnemu chowowi zwierzàt, podwy˝szone zostały:
1 z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha minimalny poziom obsady zwierzàt
w przypadku Pakietu 6. i 12. Trwałe u˝ytki zielone;
1 z 0,3 DJP/ha do 0,5 DJP/ha
współczynnik stosowany do wyliczenia powierzchni, do jakiej mogà zostaç przyznane płatnoÊci ekologiczne w ramach Pakietu 5. i 11.
Uprawy paszowe na gruntach
ornych.
Z uwagi na zasad´ Lex retro non
agit (Prawo nie działa wstecz) wprowadzone zmiany dotyczà wyłàcznie
rolników, którzy wejdà do działania
Rolnictwo ekologiczne od 15 mar-

Zmiany wprowadzone w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” dotyczà wyłàcznie nowych beneficjentów tj. rolników,
którzy wejdà do działania po 15 marca br.

Podwy˝szenie wymaganej obsady zwierzàt w ramach Pakietów 5. i 11. – Uprawy paszowe
na gruntach ornych oraz Pakietów 6. i 12. Trwałe u˝ytki zielone

ca 2019 r. (tzw. „nowi beneficjenci”). Natomiast rolnicy, którzy
przed 15 marca 2019 r. rozpocz´li
realizacj´ jakiegokolwiek zobowià9
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zania ekologicznego PROW 20142020 i je kontynuujà, b´dà realizowali działanie na dotychczasowych
zasadach (tzw. „dotychczasowi beneficjenci”), równie˝ w przypadku
podj´cia nowego zobowiàzania
(np. w zwiàzku z powi´kszeniem
gospodarstwa) lub przej´cia zobowiàzanie innego rolnika (np.
w zwiàzku z zakupem gruntów).

Ponadto, z wytworzeniem produktu
rolnictwa ekologicznego ÊciÊle powiàzane jest odpowiednie przeznaczenie zbioru, co oznacza, ˝e wymóg odpowiedniego przeznaczenia cz´Êci zbioru weryfikowany
b´dzie tak˝e w odniesieniu do danego gatunku roÊliny uprawnej
(niezale˝nie na ilu działkach był
uprawiany).

Sposób deklaracji we wniosku o przyznanie
płatnoÊci ekologicznych
Od 2019 r. rolnik we wniosku
o przyznanie płatnoÊci ekologicznych okreÊlaç b´dzie nie tylko pakiet lub wariant, jaki realizuje
na danej działce rolnej, ale równie˝, jakà upraw´ lub jaki gatunek
roÊliny uprawnej uprawia. Praktyka
ta ju˝ obecnie jest stosowana przez
wi´kszoÊç rolników.
Ponadto, rolnik b´dzie mógł zadeklarowaç tzw. upraw´ wielogatunkowà (w ramach danego pakietu lub wariantu) z podaniem gatunków lub upraw roÊlin uprawnych
uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej.

Rozszerzenie katalogu wykorzystywania roÊlin
uprawianych w plonie głównym jako nawóz
zielony
W przypadku Pakietu 1. i 7. Uprawy rolnicze wspierane sà m. in.
uprawy roÊlin bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej

Weryfikacja wytworzenia produktu rolnictwa
ekologicznego
Jednym z warunków przyznania
płatnoÊci ekologicznej w ramach
w ramach Pakietów 1 i 7. Uprawy
rolnicze, 2. i 8. Uprawy warzywne, 3. i 9. Uprawy zielarskie oraz
wariantów Pakietu 4. i 10. Uprawy
sadownicze jest wytworzenie w ramach ka˝dego z tych pakietów lub
wa rian tów pro duk tu rol nic twa
ekologicznego.
Od 2019 r., doprecyzowano
kwesti´ weryfikacji wytworzenia
produktu, tak aby nie było wàtpliwoÊci, ˝e obowiàzek wytworzenia
produktu dotyczy ka˝dej uprawy lub
gatunku roÊliny uprawnej uprawianych na danej działce rolnej, tak˝e
w przypadku uprawy wielogatunkowej (ka˝dego gatunku roÊlin wchodzàcego w skład takiej uprawy).
10

z Pakietów 3. i 9. Uprawy zielarskie do Pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze
Ostropest plamisty, w przeciwieƒstwie do innych roÊlin zielarskich,
nie wymaga kosztownej piel´gnacji
i ochrony przed chwastami,
w zwiàzku z tym, od 2019 r., przeniesiony został z Pakietów 3. i 9.
Uprawy zielarskie do Pakietów 1.
i 7. Uprawy rolnicze. Tym samym
stawka płatnoÊci dla ostropestu b´dzie taka, jak dla upraw rolniczych.
Rozszerzenie katalogu osób, które poÊwiadczajà
za zgodnoÊç z oryginałem dokumenty wymagane w przypadku przejmowania zobowiàzaƒ ekologicznych (tj. w ramach tzw. wniosków transferowych)

Lista roÊlin wspieranych w ramach „Rolnictwa ekologicznego” została poszerzono m.in. o koper włoski oraz wiesiołek
dziwny

na nawóz zielony. Katalog roÊlin
uprawianych na nawóz zielony został poszerzony o gryk´ zwyczajnà.
Rozszerzenie listy roÊlin wspieranych w ramach
działania
List´ roÊlin wspieranych w ramach
działania Rolnictwo ekologiczne
PROW 2014-2020 uzupełniono
o dwuletni koper włoski oraz wiesiołek dziwny.

Poza notariuszem i upowa˝nionym
pracownikiem ARiMR, dokumenty
w ramach post´powaƒ zwiàzanych
z przejmowaniem zobowiàzaƒ ekologicznych b´dà mogły byç poÊwiadczane za zgodnoÊç z oryginałem równie˝ przez wyst´pujàcego
w sprawie pełnomocnika b´dàcego
radcà prawnym albo adwokatem.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34

Przeniesienie uprawy ostropestu plamistego

Zdj´cia: fotolia
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Nowe wsparcie leÊne
W kwietniu 2019 r. uruchomione zostało nowe poddziałanie leÊne Inwestycje zwi´kszajàce odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich
wartoÊç dla Êrodowiska, obj´te PROW na lata 2014-2020.
Nabór wniosków trwał b´dzie od 2 maja do 12 czerwca br.

W

sparcie w ramach tego poddziałania obejmuje inwestycje przyczyniajàce si´ do przekształcenia
niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbli˝ony do naturalnego lub półnaturalnego
i skierowane jest do właÊcicieli lasów prywatnych.
Poddziałanie ma na celu wsparcie inwestycji w lasach prywatnych
w wieku 11-60 lat, które nie przynoszà znaczàcych dochodów,
a jednoczeÊnie wymagajà pewnych
nakładów finansowych w celu
utrzymania ich w dobrej kondycji.
Dzi´ki wsparciu w ramach niniejszego poddziałania wykonywane
b´dà inwestycje w istniejàcych lasach, polegajàce na zró˝nicowaniu
składu gatunkowego drzewostanów, co b´dzie wpływało istotnie
na wzbogacenie ró˝norodnoÊci
biologicznej oraz b´dzie pozytywnie
oddziaływaç na warunki glebowe,
poprzez osłon´ gleby przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi.
Dodatkowo, dzi´ki wsparciu przewidzianemu na zakładanie remiz
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leÊnych (wprowadzenie gatunków
owocowych i nektarodajnych – stanowiàcych baz´ pokarmowà dla
ptaków), zwi´kszana b´dzie odpornoÊci drzewostanów na szkodliwe
czynniki biotyczne. Natomiast poprzez prowadzenie zabiegów piel´gnacyjnych (czyszczeƒ póênych polegajàcych na rozluênieniu drzewostanu i usuni´ciu drzew niepo˝àdanych), podnoszona b´dzie naturalna odpornoÊç drzewostanu, co jest

szczególnie istotne z uwagi na potrzeb´ łagodzenia i adaptacji zmian
klimatycznych.
Do pomocy kwalifikowane b´dà
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. JednoczeÊnie dokumentem niezb´dnym
w procesie ubiegania si´ o pomoc
b´dzie plan inwestycji zwi´kszajàcych odpornoÊç ekosystemów leÊnych i ich wartoÊç dla Êrodowiska
(tzw. plan inwestycji). Dokument ten
sporzàdzany b´dzie przez pracowników Paƒstwowego Gospodarstwa
Âredni wiek
drzewostanu

Stawka
pomocy

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu
przez podsadzenia produkcyjne – wprowadzenie II pi´tra w drzewostanie

30-50 lat

8 137 zł/ha
9 249 zł/ha*

Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu
przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu
chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków
po wyci´tych drzewach

21-60 lat

12 538 zł/ha
14 213 zł/ha*

Zró˝nicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu

30-60 lat

4 610 zł/ha
5 210 zł/ha*

Zało˝enie remizy

30-60 lat

848 zł/remiz´

Czyszczenia póêne

11-20 lat

764 zł/ha
917 zł/ha*

Rodzaj inwestycji

* Na gruntach o nachyleniu terenu powy˝ej 12°
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LeÊnego Lasy Paƒstwowe dla ka˝dego gruntu przewidzianego do wykonania inwestycji. Dzi´ki temu, wszyscy beneficjenci poddziałania zobowiàzani b´dà do realizacji konkretnych działaƒ przygotowanych indywidualnie dla ich gruntów. Zapewni
to właÊciwà realizacj´ inwestycji
(w tym dobór odpowiednich gatunków i rodzajów rodzimych drzew
i krzewów), prawidłowe wykonanie
zabiegów piel´gnacyjnych oraz odpowiedni dobór metod ochrony
podsadzeƒ przed zniszczeniami spowodowanymi przez zwierzyn´ płowà.
Pomoc w ramach poddziałania
wypłacana b´dzie jednorazowo z ty-

tułu poniesionych kosztów realizacji
poszczególnych inwestycji, dostosowanych do wieku drzewostanu.
Wniosek o przyznanie pomocy
mo˝na zło˝yç do kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Po zakoƒczeniu naboru, wszystkie
wnioski zostanà poddane ocenie
zgodnie z kryteriami wyboru, które
premiujà inwestycje wpływajàce
na jak najlepsze osiàganie celów
w zakresie wzmacniania ekologicznej stabilnoÊci obszarów leÊnych.

Szacuje si´, ˝e wsparciem w ramach tego poddziałania mo˝e zostaç obj´tych ok. 47 tys. ha.
Szczegółowe informacje na temat
mo˝liwoÊci korzystania z pomocy
mo˝na otrzymaç w jednostkach terenowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, OÊrodkach Doradztwa Rolniczego, nadleÊnictwach oraz w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zgodnie
z zakresem zadaƒ realizowanych
przez poszczególne instytucje.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia

PłatnoÊci bezpoÊrednie w 2019 r.
15 marca rozpoczàł si´ okres składania wniosków o przyznanie
dopłat bezpoÊrednich za 2019 r. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich oraz
płatnoÊci obszarowych w ramach PROW (tzn. płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych, ekologicznych, ONW i zalesieniowych) mo˝na składaç tylko przez internet, za poÊrednictwem aplikacji eWniosekPlus
udost´pnionej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez internet/ewniosekplus.html).

W

zorem roku ubiegłego
rolnicy mogli składaç
równie˝ OÊwiadczenie
zast´pujàce wniosek o przyznanie
płatnoÊci, w którym potwierdzali
brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.
OÊwiadczenie potwierdzajàce
brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatnoÊci zło˝onego w roku 2018 mo˝na
było składaç w terminie od 15 lutego 2019 r. do 14 marca 2019 r.
Skuteczne zło˝enie OÊwiadczenia
jest równoznaczne ze zło˝eniem
12

wniosku o przyznanie płatnoÊci na
rok 2019 i ubieganie si´ przez rolnika o płatnoÊci, o które ubiegał si´ w
2018 r.
Z mo˝liwoÊci zło˝enia oÊwiadczenia mogli skorzystaç rolnicy, w gospodarstwach których nie nastàpiły
˝adne zmiany, które miałyby wpływ
na treÊç składanego wniosku. Do
14 marca 2019 r. zostało zło˝onych
ok.174 tys. OÊwiadczeƒ.
Po zło˝eniu OÊwiadczenia, jeÊli
jest to zasadne, rolnik mo˝e zło˝yç
formularz zmiany do wniosku w terminie do 31 maja 2019 r.

W roku 2019 rolnicy mogà ubiegaç si´ o te same rodzaje płatnoÊci
bezpoÊrednich co w roku 2018, tj.:
1 jednolità płatnoÊç obszarowà,
1 płatnoÊç za zazielenienie,
1 płatnoÊç dla młodych rolników,
1 płatnoÊç dodatkowà,
1 płatnoÊci zwiàzane z produkcjà (w
nast´pujàcych sektorach produkcji
zwierz´cej: bydło, krowy, owce, kozy
oraz w nast´pujàcych sektorach
produkcji roÊlinnej: roÊliny stràczkowe przeznaczone na ziarno, roÊliny
pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, truskawki,
chmiel, len i konopie włókniste),
1 przejÊciowe wsparcie krajowe
(płatnoÊç do tytoniu niezwiàzana z
produkcjà).
5 Zmiany w zazielenieniu od 2019 r.
Nowelizacja przepisów w zakresie
zazielenienia dotyczy listy obszarów
proekologicznych (EFA). Przepisy UE
dopuÊciły mo˝liwoÊç rozszerzenia od
2019 r. krajowego katalogu obszarów proekologicznych EFA o nowy
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element – grunty ugorowane z roÊlinami miododajnymi, bogatymi w
pyłek i nektar. Ugorom tym został
przypisany wy˝szy współczynnik wa˝enia (1,5), odzwierciedlajàcy znaczenie poszczególnych obszarów
EFA dla ró˝norodnoÊci biologicznej,
ni˝ współczynnik dla pozostałych
ugorów w ramach EFA (1,0).
Zgodnie z obecnie obowiàzujàcymi przepisami, na ugorach w ramach EFA obowiàzuje zakaz prowadzenia produkcji, w tym zakaz wypasu i koszenia, w terminie od 1 stycznia do 31 lipca (po upływie tego
okresu rolnik mo˝e przywróciç grunty do produkcji). Jednak˝e, na ugorach z roÊlinami miododajnymi termin ten został wydłu˝ony do 30
wrzeÊnia, w celu umo˝liwienia pełnego rozwoju gatunków roÊlin miododajnych oraz zapewnienia bazy
pokarmowej owadom zapylajàcym
przez cały sezon.
Rolnicy, którzy zdecydujà si´ na ten
element, b´dà zobowiàzani do utworzenia go za pomocà mieszanki składajàcej si´, z co najmniej dwóch gatunków roÊlin z okreÊlonej listy, na
której zaproponowano gatunki najbardziej miododajne i masowo oblatywane przez pszczoły. Dopuszczenie
wyłàcznie mieszanek na tych obszarach wynika z faktu, ˝e zdecydowanie
lepiej ni˝ uprawy czyste, zapewniajà
one obecnoÊç i dost´pnoÊç kwiatów
wi´kszej liczbie gatunków owadów, o
ró˝nych przystosowaniach do pobierania nektaru i w ró˝nym czasie.
Wspomniana lista gatunków roÊlin miododajnych została podzielona na dwa wykazy. Jeden z nich
obejmuje roÊliny miododajne typowo uprawne (np. facelia bł´kitna,
gorczyca jasna, gryka zwyczajna i
in.), natomiast drugi pozostałe gatunki roÊlin miododajnych (np. chabry). Gatunki typowo uprawne b´dà
mogły byç wysiewane wyłàcznie w
mieszance z innymi (nieuprawnymi)
gatunkami roÊlin, i nie b´dà mogły
dominowaç w mieszance.
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Ponadto od 2019 r. za obszary
EFA przestanà byç uznawane obszary zalesione po 2008 r. w ramach
PROW.
5 Zmiany w zasadzie wzajemnej zgodnoÊci
od 2019 r.
Zmiany wprowadzone w zakresie zasady wzajemnej zgodnoÊci wynikajà
z koniecznoÊci dostosowania stosownych wymogów do obowiàzujàcych przepisów prawa krajowego.
W roku 2019 wprowadzono szereg
zmian, które ułatwià posiadaczom
bydła, Êwiƒ, owiec i kóz spełnienie
wymogów wzajemnej zgodnoÊci w
zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierzàt. Dotyczy to w szczególnoÊci

dzany co najmniej raz w roku, nie
póêniej jednak ni˝ 31 grudnia i powinien zawieraç liczb´ zwierzàt.
W zakresie identyfikacji Êwiƒ
wprowadzono mo˝liwoÊç wyboru
metody oznakowania tych zwierzàt
kolczykiem lub tatua˝em. Oznakowanie Êwini powinno nastàpiç w terminie 30 dni od jej urodzenia, lecz
nie póêniej ni˝ przed opuszczeniem
przez nià siedziby stada. W przypadku przemieszczenia Êwini do innej
siedziby stada ni˝ siedziba stada
urodzenia i przebywania w niej dłu˝ej ni˝ 30 dni, oznakowanie Êwini
musi byç dokonane bezzwłocznie,
nie póêniej, ni˝ przed opuszczeniem
przez to zwierz´ tej siedziby stada.

W tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpoÊrednich oraz płatnoÊci obszarowych w ramach PROW mo˝na składaç
tylko przez internet

mo˝liwoÊci prowadzenia ksi´gi rejestracji bydła, Êwiƒ, owiec i kóz za
poÊrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR „IRZplus”. Je˝eli
rolnik posiada bezpoÊredni dost´p
do portalu IRZplus i za jego poÊrednictwem dokonuje wymaganych
zgłoszeƒ zdarzeƒ bydła, Êwiƒ, owiec
lub kóz, wówczas nie ma obowiàzku
prowadzenia ksi´gi rejestracji w siedzibie stada w formie papierowej.
Dodatkowym ułatwieniem dla posiadaczy owiec i kóz jest zniesienie
obowiàzku podawania numeru identyfikacyjnego ka˝dego zwierz´cia w
ramach sporzàdzanego corocznie
spisu owiec i kóz. Spis ten, tak jak do
tej pory, powinien byç przeprowa-

Ponadto, na obszarach zapowietrzonych, zagro˝onych lub innych
obszarach podlegajàcych ograniczeniom, ustanowionych zgodnie z
przepisami o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, termin dokonywania
wpisów w ksi´dze rejestracji Êwiƒ został skrócony do dwóch dni od dnia,
w którym nastàpiło zdarzenie powodujàce obowiàzek wpisu. Na pozostałych obszarach, termin na dokonanie wpisu nie uległ zmianie i wynosi siedem dni.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cie: fotolia
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Produkt bez GMO
5 lutego 2019 r. Rada Ministrów przyj´ła projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Rzàdowy
projekt został skierowany równolegle do notyfikacji Komisji Europejskiej oraz
do prac sejmowych. Zakłada on uregulowanie zasad dobrowolnego znakowania ˝ywnoÊci i pasz, w produkcji których nie były wykorzystane organizmy genetycznie zmodyfikowanych (GMO), a tak˝e nadzoru nad takim znakowaniem.

P

rojekt ustawy jest odpowiedzià na postulaty organizacji społecznych i konsumenckich domagajàcych si´ mo˝liwoÊci dokonania wyboru
produktów niezawierajàcych GMO lub wyprodukowanych bez zastosowania GMO1), co wià˝e si´ z utrzymujàcymi si´ w polskim społeczeƒstwie obawami, co
do długofalowego wpływu genetycznych modyfikacji
na zdrowie ludzi oraz dost´pu do wiedzy o sposobie
wytwarzania danego produktu. Wprowadzenie regulacji dotyczàcych znakowania produktów jako wolnych
od GMO jest te˝ narz´dziem wspierania produkcji krajowych roÊlin wysokobiałkowych, które z powodzeniem
mogà byç wykorzystywane do produkcji pasz wolnych
od GMO. Jest to zatem działanie wpisujàce si´ w strategiczny cel, jakim jest zwi´kszenie udziału krajowego
białka roÊlinnego w produkcji pasz i jednoczeÊnie
zmniejszenie uzale˝nienie od importu Êruty sojowej
GMO.
Projekt ustawy okreÊla kategorie produktów podlegajàcych znakowaniu oraz szczegółowo reguluje wymagania jakie muszà byç spełnione, aby produkt został
oznakowany jako „wolny od GMO”. W projekcie przewiduje si´ tak˝e okreÊlenie form graficznych znakowania w celu ich ujednolicenia oraz okreÊlone zostały zasady, jakie b´dà musieli spełniç producenci ˝ywnoÊci
i pasz, którzy zechcà przystàpiç do systemu znakowania. Kontrola przestrzegania prawidłowoÊci stosowania
przepisów tej ustawy powierzona została Inspekcji JakoÊci Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie dotyczàcym prawidłowoÊci znakowania ˝ywnoÊci oraz Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie prawidłowoÊci znakowania pasz dla
zwierzàt gospodarskich. Projekt ustawy okreÊla równie˝
system kar za naruszenie jej przepisów.
Zgodnie z ustawà jako wolne od GMO b´dzie mo˝na znakowaç nast´pujàce kategorie produktów:
1 ˝ywnoÊç pochodzenia roÊlinnego, ale tylko takà, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie do14

puszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak,
soja, burak cukrowy);
1 ˝ywnoÊç pochodzenia zwierz´cego wyprodukowanà
ze zwierzàt lub pochodzàcà od zwierzàt karmionych
paszami „bez GMO”;
1 ˝ywnoÊç wieloskładnikowà, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujàcych si´ do oznakowania, czyli składników, które albo majà swoje odpowiedniki w jakoÊci „nie GMO”
wzgl´dem produktów GMO dopuszczonych do obrotu w UE albo sà
to składniki pochodzenia zwierz´cego wyprodukowane ze
zwierzàt lub pochodzàce
od zwierzàt karmionych
paszami „bez GMO”;
1 pasze, w których nie
ma modyfikacji genetycznych, a jednoczeÊnie pasze te majà
swoje odpowiedniki
w
jakoÊci
„nie
GMO” wzgl´dem
tych
produktów
GMO dopuszczonych
do obrotu w UE (pasze
pochodzàce z soi, kukurydzy lub rzepaku).
Na etapie konsultacji
społecznych projektu szczególnà dyskusj´ wzbudził zapis
ustawy, który dopuszcza znakowanie wyłàcznie takiej ˝ywnoÊci pochodzenia roÊlinnego, która posiada
odpowiedniki modyfikowane genetycznie
dopuszczone do obrotu na rynku UE, a nie pozwala na oznakowanie jabłek czy sałaty, które de facto
równie˝ nie zawierajà GMO w swoim składzie.
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Zastosowane w projekcie ustawy zapisy bezpoÊrednio
wynikajà z rozporzàdzenia 1169/2011, a w szczególnoÊci jego art. 7, zgodnie z którym, Êrodkom spo˝ywczym
nie mo˝na sugerowaç ani przypisywaç szczególnych
właÊciwoÊci, kiedy wszystkie podobne Êrodki spo˝ywcze
majà takie właÊciwoÊci. Oznakowanie jabłek, jako
wolnych od GMO, sugerowałoby ich szczególne właÊciwoÊci wzgl´dem innych nieoznakowanych jabłek
na sklepowej półce. Tymczasem wszystkie jabłka w obrocie handlowym w Unii Europejskiej sà wolne
od GMO, gdy˝ do tej pory nie dopuszczono na rynek
UE ˝adnych jabłek genetycznie modyfikowanych.
Podobnie, niedopuszczalne jest znakowanie płatków
kukurydzianych informacjà o braku glutenu, gdy˝ kukurydza co do zasady glutenu nie zawiera. Takie znakowanie byłoby zatem nieuczciwym zabiegiem marketingowym majàcym na celu przypisanie produktowi szczególnych właÊciwoÊci, kiedy takie właÊciwoÊci majà
wszystkie podobne Êrodki spo˝ywcze.
Jak wspomniano powy˝ej, tylko w przypadku czterech
roÊlin dopuszczonych do obrotu na rynku UE, istnieje mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy roÊlinami zawierajàcymi modyfikacje genetyczne,
a roÊlinami, które tych modyfikacji
nie majà i dlatego mogà podlegaç oznakowaniu jako wolne
od GMO. Brak GMO w kukurydzy czy soi jest ich cechà szczególnà w stosunku do soi i kukurydzy
zmodyfikowanych genetycznie.
Ponadto umo˝liwienie oznakowania „bez
GMO” na wszystkich
produktach niezawierajàcych GMO mogłoby stworzyç u konsumentów wra˝enie ˝e
rynek pełen jest produktów GMO, a jak widaç
lista produktów, na które
mo˝na trafiç w wersji GMO
jest bardzo ograniczona.
Kolejnà kwestià, na którà
nale˝y zwróciç uwag´ jest forma
oznakowania produktów spełniajàcych wymogi ustawy. W projekcie proponuje si´ okreÊlenie wzoru znaku graficzZnak „wolne od GMO” b´dzie mo˝na znaleêç na ˝ywnoÊci pochodzenia roÊlinnego,
ale tylko tej majàcej odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu
na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy)
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nego, jednakowego co do formy graficznej ale ró˝nego pod wzgl´dem towarzyszàcych wyra˝eƒ słownych.
Elementy graficzne, kształt i kolorystyka znaków b´dà
identyczne, dzi´ki czemu słu˝yç b´dà dobrej rozpoznawalnoÊci produktów wolnych od GMO, jednak ró˝niç
si´ one b´dà zastosowaniem terminu „bez GMO” lub
„wyprodukowane bez stosowania GMO”, w zale˝noÊci
od oznakowywanego produktu.
Znak graficzny z terminem „bez GMO” stosowany
b´dzie do znakowania ˝ywnoÊci pochodzenia roÊlinnego i ˝ywnoÊci składajàcej si´ z wi´cej ni˝ jednego
składnika, w skład której nie wchodzà produkty pochodzenia zwierz´cego oraz do znakowania pasz.
Znak graficzny z terminem „wyprodukowane bez stosowania GMO” stosowany b´dzie do oznakowania
produktów pochodzenia zwierz´cego i ˝ywnoÊci składajàcej si´ z wi´cej ni˝ jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierz´cego.
KoniecznoÊç rozró˝nienia wynika z faktu, ˝e podlegajàce znakowaniu produkty pochodzenia zwierz´cego
takie jak jaja, mi´so, mleko i ich przetwory pochodzà
od zwierzàt lub ze zwierzàt karmionych paszami bez
GMO ale same nie zawierajà modyfikacji genetycznych. Nie mo˝na na nich zatem u˝yç wyra˝enia „bez
GMO”, gdy˝ modyfikacji genetycznych nie zawierajà
produkty pochodzenia zwierz´cego, uzyskane zarówno
od zwierzàt karmionych paszà GMO, jak i „bez
GMO”. Cechà charakterystycznà znakowanych produktów jest zatem sposób ich produkcji i niestosowanie
pasz GMO. Producenci ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego, którzy utrzymujà zwierz´ta, z których ta ˝ywnoÊç
b´dzie pochodziç b´dà obowiàzani udokumentowaç,
jakie pasze były stosowane w procesie produkcji.
Przedstawiajàc projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów
genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, ale ma te˝ ÊwiadomoÊç wielkiej
odpowiedzialnoÊci, która wià˝e si´ z koniecznoÊcià
podj´cia działaƒ edukacyjnych i informacyjnych towarzyszàcych wprowadzenie tych przepisów.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
1)

Raport „Znakowanie ˝ywnoÊci wolnej od GMO propozycja dla Polski”.
Raport przygotowany w ramach inicjatywy „Wolne od GMO? Chc´
wiedzieç” podczas realizacji projektu „Chcemy wiedzieç – projekt
partycypacji obywateli na rzecz wprowadzenia systemu znakowania
˝ywnoÊci wolnej od GMO” przez Federacj´ Zielonych – Grup´ Krakowskà
i Instytut Spraw Obywatelskich. Rok 2015.
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Nowe przepisy
z zakresu zdrowia roÊlin

P

rzeprowadzona na poziomie Unii Europejskiej reforma przepisów dotyczàcych
kontroli urz´dowych w łaƒcuchu
˝ywnoÊciowym obj´ła swoim zakresem tak˝e obszar nadzoru fitosanitarnego.
14 grudnia 2019 r. obowiàzujàca
do tej pory dyrektywa Rady
2000/29/WE z 8 maja 2000 r.
w sprawie Êrodków ochronnych
przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roÊlin
lub produktów roÊlinnych i przed ich
rozprzestrzenianiem si´ we Wspólnocie zostanie zastàpiona przez dwa
unijne akty prawne w randze rozporzàdzenia:
1 rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031
z ·26 paêdziernika 2016 r. w sprawie
Êrodków ochronnych przeciwko
agrofagom roÊlin […];
1 rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15
marca 2017 r. w sprawie kontroli
urz´dowych i innych czynnoÊci urz´dowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa ˝ywnoÊciowego i paszowego oraz zasad
dotyczàcych zdrowia i dobrostanu
zwierzàt, zdrowia roÊlin i Êrodków
ochrony roÊlin […].

Nale˝y podkreÊliç, ˝e przepisy rozporzàdzeƒ obowiàzujà we wszystkich paƒstwach członkowskich
w sposób bezpoÊredni, bez koniecznoÊci implementacji do prawa krajowego.
Przepisy wskazanych wy˝ej rozporzàdzeƒ wychodzà naprzeciw nowym
wyzwaniom dla zdrowia roÊlin, wynikajàcym m.in. z obserwowanego
skracania si´ czasu transportu towarów i ludzi, intensyfikacji handlu mi´dzynarodowego oraz rozwoju turystyki, zwi´kszajàcych ryzyko introdukcji
na teren Unii Europejskiej nowych
agrofagów. Odpowiadajà tak˝e
na zagro˝enia powodowane przez
zmiany klimatyczne, stwarzajàce nowe mo˝liwoÊci ekspansji organizmom
szkodliwym dla roÊlin. Z tego powodu
najistotniejsze zmiany w odniesieniu
do obecnego re˝imu fitosanitarnego
dotyczyç b´dà zasad importu towarów z paƒstw trzecich, wzmacniajàc
bezpieczeƒstwo fitosanitarne Unii Europejskiej, a tym samym Polski.
Rozporzàdzenie 2016/2031 precyzuje tak˝e zasady wydawania
paszportów roÊlin, ustanawiania
stref chronionych oraz pozwala
na efektywniejsze wyznaczanie priorytetów w zakresie bezpieczeƒstwa
fitosanitarnego Unii Europejskiej.

Wszystkie roÊliny przeznaczone do sadzenia inne ni˝ nasiona zostanà obj´te obowiàzkiem zaopatrzenia w paszport roÊlin

Jednym z zało˝eƒ przeprowadzonej
reformy było tak˝e zapewnienie lepszej relacji przepisów fitosanitarnych
z przepisami z zakresu nasiennictwa.
Przepisy wykonawcze do rozporzàdzenia 2016/2031 okreÊlà, podobnie jak przepisy dyrektywy
2000/29/WE, list´ agrofagów
kwarantannowych dla Unii Europejskiej, podlegajàcych bezwzgl´dnemu obowiàzkowi zwalczania,
a tak˝e list´ agrofagów kwarantannowych dla stref chronionych.
NowoÊcià b´dzie natomiast wyodr´bnienie wÊród agrofagów
kwarantannowych agrofagów priorytetowych, na których koncentrowaç si´ b´dà działania kontrolne
słu˝b ochrony roÊlin paƒstw członkowskich. Obok ukierunkowania
kontroli, paƒstwa członkowskie zostanà zobligowane do przyj´cia
dla agrofagów priorytetowych planów awaryjnych, a w razie ich wystàpienia – planów zwalczania.
Paƒstwa członkowskie prowadziç
b´dà tak˝e çwiczenia symulacyjne,
w celu podnoszenia sprawnoÊci
i skutecznoÊci w eliminacji ewentualnych ognisk wyst´powania tych
agrofagów. W çwiczenia b´dà mogły byç włàczane podmioty spoza administracji.

Ponadto, przepisy wykonawcze
do rozporzàdzenia 2016/2031
okreÊlà wykaz niekwarantannowych
agrofagów regulowanych (regulated
non-quarantine pests – RNQP),
obejmujàcy dotychczasowe agrofagi
podlegajàce obowiàzkowi zwalczania w przypadku wyst´powania
na roÊlinnym materiale rozmno˝eniowym oraz agrofagi jakoÊciowe,
okreÊlone w przepisach z zakresu
nasiennictwa. Przepisy wykonawcze
do rozporzàdzenia 2016/2031
okreÊlà tak˝e wymagania dla roÊlinnego materiału rozmno˝eniowego
w odniesieniu do RNQP – do tej pory sprawy te sà regulowane tak˝e
przepisami z zakresu nasiennictwa.
Jednak przede wszystkim wzmocniony zostanie re˝im importowy. Tak
jak obecnie, Komisja Europejska
okreÊli wykaz towarów, których import jest zabroniony oraz wykaz towarów, które muszà spełniaç wymogi szczególne (obecnie wymagania
specjalne) – towary te obejmie obowiàzek zaopatrzenia w Êwiadectwo
fitosanitarne oraz poddania granicznej kontroli fitosanitarnej.
Niezale˝nie od powy˝szego,
wszystkie roÊliny importowane na terytorium Unii Europejskiej b´dà musiały byç zaopatrzone w Êwiadectwo
fitosanitarne (niezale˝nie od towarów, dla których okreÊlone zostały
wymogi szczególne), o ile na podstawie analizy ryzyka nie zostanie
stwierdzone, i˝ nie jest to konieczne
dla zapewnienia bezpieczeƒstwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.
Obowiàzek zaopatrzenia w Êwiadectwo fitosanitarne nie b´dzie
obejmował zatem nast´pujàcych
owoców:
1 ananasów (Ananas comosus),
1 kokosów (Cocos nucifera),
1 durianów (Durio zibethinus),
1 bananów (Musa),
1 daktyli (Phoenix dactylifera).
Wykaz ten okreÊla rozporzàdzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2018/
2019 z 18 grudnia 2018 r. ustanaBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

wiajàce tymczasowy wykaz roÊlin,
produktów roÊlinnych lub innych
przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporzàdzenia
(UE) 2016/2031 i wykaz roÊlin, dla
których nie sà wymagane Êwiadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporzàdzenia.
Komisja Europejska została tak˝e
uprawniona do okreÊlenia wykazu
towarów, których import do Unii Europejskiej b´dzie zabroniony do czasu przeprowadzenia pełnej analizy,
wskazujàcej czy mo˝liwe jest okreÊlenie warunków ich bezpiecznego
importu (towary wysokiego ryzyka).
Równie˝ ten wykaz okreÊla ww. rozporzàdzenie wykonawcze Komisji
(UE) 2018/2019 z 18 grudnia
2018 r. i zawiera on:
1 szereg rodzajów drzew liÊciastych,
przeznaczonych do sadzenia (innych
ni˝ nasiona i kultury in vitro), m. in.:
Acer, Alnus, Castanea, Corylus,
Crataegus, Fagus, Fraxinus, Malus,
Populus, Quercus, Salix, Tilia,
Ulmus, etc.;
1 Ullucus tuberosus;
1 drewno wiàzu (Ulmus), z obszarów wyst´powania Saperda tridentata;
1 owoce przep´kli (Momordica),
z obszarów wyst´powania Thrips
palmi.
Komisja Europejska uzyska tak˝e
uprawnienia do przyjmowania tymczasowych Êrodków fitosanitarnych
wobec towarów, dla których brak
jest dostatecznej wiedzy o stwarzanym ryzyku fitosanitarnym.
Zmianom ulegnà tak˝e zasady rejestracji podmiotów prowadzàcych
działalnoÊç obj´tà przepisami z zakresu zdrowia roÊlin (przykładowo
wymóg ten b´dzie dotyczył tak˝e eksporterów) oraz wydawania paszportów roÊlin. Obowiàzkiem zaopatrzenia w paszport roÊlin zostanà obj´te:
1 wszystkie roÊliny przeznaczone
do sadzenia inne ni˝ nasiona;
1 roÊliny, produkty roÊlinne i inne

przedmioty obj´te tym obowiàzkiem
na podstawie przepisów dotychczasowych (załàcznik V Cz´Êç
A pkt I dyrektywy 2000/29);
1 roÊliny, produkty roÊlinne i inne
przedmioty obj´te regulacjami
szczegółowymi dotyczàcymi zwalczania agrofagów;
1 nasiona, dla których okreÊlono
wymagania w zakresie RNQP;
1 roÊliny, produkty roÊlinne i inne
przedmioty obj´te wymaganiami importowymi, pochodzàce z paƒstw
trzecich.
Co do zasady paszporty roÊlin wydawaç b´dzie upowa˝niony podmiot, wyjàtkowo słu˝ba ochrony roÊlin paƒstwa członkowskiego. Tak˝e
ocena zdrowia roÊlin, produktów roÊlinnych lub innych przedmiotów,
przed zaopatrzeniem ich w paszport
roÊlin, b´dzie zadaniem podmiotu
(chyba, ˝e istnieje podejrzenie wyst´powania agrofaga kwarantannowego, przepisy szczegółowe wskazujà,
i˝ kontrole wykonuje słu˝ba ochrony
roÊlin, wymagana jest ocena w sàsiedztwie miejsca produkcji).
Wspólne wzory paszportów roÊlin
okreÊliło rozporzàdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313
z 13 grudnia 2017 r. okreÊlajàce
specyfikacje dotyczàce formatu
paszportu roÊlin słu˝àcego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz
paszportu roÊlin słu˝àcego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej.
Obecnie nadal trwajà na poziomie europejskim prace nad wi´kszoÊcià przepisów wykonawczych
do rozporzàdzeƒ 2016/2031
i 2017/625. Przebieg tego procesu
mo˝na Êledziç na stronach internetowych Komisji Europejskiej, umo˝liwiajàcych udział w procesie konsultacji publicznych (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives).
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: fotolia
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Soja pod naukowà lupà

S

oja jest ciepłolubnà roÊlinà
dnia krótkiego, której odmiany uprawiane w naszym
kraju mogà reagowaç znacznym
wydłu˝eniem okresu wegetacji, dlatego tak wa˝ne jest testowanie odmian zagranicznych w naszych warunkach. Liczb´ doÊwiadczeƒ odmianowych z sojà, poczàwszy
od 2017 r., znacznie zwi´kszono
(do około 40) i rozszerzono na
wszystkie rejony kraju.
Du˝a liczba doÊwiadczeƒ pozwala na:
1 wskazanie najlepszych rejonów
dla uprawy soi,
1 rekomendacj´ odmian soi najlepiej dostosowanych do uprawy
w poszczególnych województwach.
Ze wzgl´dów u˝ytkowych soja najcz´Êciej zaliczana jest do roÊlin oleistych, choç botanicznie nale˝y
do roÊlin bobowatych. W porównaniu z gatunkami bobowatych grubonasiennych (bobik, groch siewny, łubin wàskolistny i ˝ółty) liczba sprowa18

dzanych z zagranicy nieznanych u˝ytkownikom odmian i oferowanych
do sprzeda˝y jest znacznie wi´ksza.
Aktualnie w Krajowym rejestrze
(KR) znajdujà si´ ju˝ 22 odmiany soi,
z których 73% zostało wpisanych
w ostatnich trzech latach. Odmiany
w KR ró˝nià si´ m.in. długoÊcià wegetacji, co czyni je w ró˝nym stopniu
przydatnymi do uprawy w poszczególnych rejonach kraju. W lutym 2019 r. do KR wpisano pi´ç nowych odmian: jednà bardzo wczesnà, dwie wczesne i dwie póêne.
W 2018 r. areał plantacji nasiennych soi w Polsce wynosił 1,2 tys.
ha, a do oceny polowej zgłoszono
a˝ 35 odmian, o 10 wi´cej ni˝
w roku poprzednim, wÊród nich 23
ze Wspólnotowego katalogu odmian roÊlin rolniczych (CCA). Materiał siewny wielu odmian soi
z CCA jest oferowany na krajowym
rynku bez przeprowadzenia jakichkolwiek doÊwiadczeƒ i okreÊlenia
przydatnoÊci tych odmian do upra-

wy w Polsce. W tej sytuacji istnieje
realne ryzyko niepowodzenia uprawy (np. niezadowalajàcy poziom
plonowania, zbyt długi okres wegetacji itp.).
Liczba odmian soi badanych
w doÊwiadczeniach odmianowych
COBORU zdecydowanie wzrosła
poczàwszy od roku 2017. Corocznie testowanych jest około 30 odmian, zarówno z KR jak i z CCA,
choç w latach wczeÊniejszych było
ich znacznie mniej (poni˝ej 10).
W latach 2017 i 2018 badania
odmianowe z sojà przebiegały
w zdecydowanie odmiennych warunkach pogodowych. Rok 2017
mo˝na uznaç za korzystny pod
wzgl´dem iloÊci opadów. Natomiast w sezonie wegetacyjnym
2018 w wielu rejonach kraju na
wegetacj´ bobowatych grubonasiennych i soi, szczególnie widoczny
wpływ miał długotrwały okres suszy
wiosenno-letniej i towarzyszàce jej
wysokie temperatury. Wyraêna
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

zmiennoÊç warunków atmosferycznych w poszczególnych latach daje
wi´c mo˝liwoÊç poszukiwania odpowiednich odmian cechujàcych
si´ stabilnoÊcià plonowania. Podobnie jak u bobowatych grubonasiennych, tak˝e u soi, stabilnoÊç
plonowania jest jednym z kluczowych zagadnieƒ wpływajàcym

wegetacja, tym wi´ksze prawdopodobieƒstwo uzyskania wysokiego
plonu, co jednak wià˝e si´ ze wzrostem ryzyka nieuzyskania przez roÊliny fazy dojrzałoÊci pełnej. Z tego
wi´c wzgl´du szczególne znaczenie
majà odmiany Êredniowczesne,
wÊród których niektóre nie ust´pujà
plonowaniem odmianom póênym,

Listy odmian soi zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw na 2019 r.

na popularnoÊç tego gatunku
w uprawie. W przypadku soi, poza stabilnym plonowaniem na wysokim poziomie, ogromne znaczenie ma tak˝e długoÊç okresu wegetacji, na którà znaczàcy wpływ ma
przebieg pogody.
Wyniki dotychczasowych doÊwiadczeƒ potwierdzajà, ˝e odmiany soi dost´pne na polskim rynku
nasiennym ró˝nià si´ znacznie długoÊcià okresu wegetacji. Na podstawie uzyskanych wyników, odmiany sà grupowane i charakteryzowane pod wzgl´dem tej cechy. Widoczna jest reguła, ˝e im dłu˝sza
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

ale sà stabilniejsze i przydatne
do uprawy niemal˝e w całym kraju.
W sezonie wegetacyjnym 2018
bardzo dobrze widoczna była ró˝nica w dynamice rozwoju soi w porównaniu do pozostałych gatunków
bobowatych grubonasiennych. Poczàtek kwitnienia roÊlin soi odnotowywano o ponad dwa tygodnie
wczeÊniej ni˝ w roku 2017. Mimo
zró˝nicowanych warunków wilgotnoÊciowych, generalnie roÊliny soi
kwitły długo, nawet około miesiàca. Soja dobrze wykorzystała opady, które w trzeciej dekadzie czerwca, a zwłaszcza w drugiej dekadzie

lipca wystàpiły w wielu rejonach
Polski. Dla pozostałych bobowatych grubonasiennych pojawiły si´
one ju˝ zbyt póêno, gdy˝ ich dojrzewanie było zaawansowane. Mimo,
˝e w póêniejszym okresie nadal było bardzo goràco i sucho, dost´pna wilgoç w glebie generalnie pozwoliła soi na właÊciwy przebieg fazy wiàzania stràków i ich dobre wypełnianie. Ogólnie, soja jako roÊlina ciepłolubna zachowywała dobry
wigor, mimo długotrwałych okresów wysokich temperatur. Mimo, ˝e
rok 2018 w rolnictwie był bardzo
trudny (gorsze plonowanie wi´k-szoÊci gatunków roÊlin rolniczych),
to w przypadku soi w wi´kszoÊci
doÊwiadczeƒ uzyskano Êrednie plony powy˝ej 30 dt z ha. Jedynie
w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza centralnej Polski susza miała
na soj´ negatywny wpływ, wyraênie
redukujàc plony.
Wyniki doÊwiadczeƒ (tab. 1, 2)
posłu˝yły do sporzàdzenia list odmian zalecanych dla soi w poszczególnych województwach (LOZ).
Głównym kryterium wpisania odmiany na LOZ jest jej dobra wartoÊç gospodarcza w województwie
w co najmniej dwóch kolejnych latach badaƒ, tzn. stabilna i wysoka
plennoÊç oraz długoÊç okresu wegetacji pozwalajàca na zbiór dojrzałych nasion najpóêniej do koƒca
wrzeÊnia, poczàtku paêdziernika.
W roku 2019 takie listy opracowano dla 15 województw, w tym dla
wi´kszoÊci z nich po raz pierwszy.
Badania odmianowe soi b´dà
kontynuowane w bie˝àcym roku.
Wyniki doÊwiadczeƒ sà dost´pne
na stronie Centralnego OÊrodka
Badania Odmian RoÊlin Uprawnych (www. coboru. pl).

Centralny OÊrodek Badania Odmian RoÊlin
Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej
[ 61 285 23 41
Zdj´cie: fotolia
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Tabela 1. Plon nasion i białka oraz długoÊç wegetacji odmian soi. Rok zbioru 2018

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Plon nasion

Odmiany

w rejonach

Êrednio

Rok
wpisu do KR
dt z ha

III

Plon
białka

Siew-dojrzałoÊç ˝niwna

35,6

39,0

kg/ha

liczba dni

I

II

dt z ha; % wzorca
37,6

39,6
bardzo wczesne i wczesne

Adsoy

CCA

34,0

91

90

92

90

1232

127

Mayrika

CCA

34,3

91

88

92

93

1155

127

Bohemians

CCA

33,4

89

89

91

87

1206

127

Erica

2017

33,1

88

88

90

86

1153

123

Augusta

2002

29,1

77

79

78

76

1019

120

Êredniowczesne i Êredniopóêne
Sirelia

CCA

39,6

105

109

105

104

1337

131

Obelix

CCA

38,8

103

104

101

105

1324

132

Abelina

2016

37,9

101

103

101

100

1289

128

Moravians

CCA

36,9

98

99

100

96

1355

135

Merlin

CCA

36,2

96

101

94

96

1254

128

Silesia

CCA

35,7

95

93

97

93

1260

132

Sculptor

2017

35,9

95

95

96

95

1278

128

SG Anser

CCA

35,0

93

90

95

93

1175

131

Mavka

2013

34,7

92

88

97

90

1116

130

Maja

2017

30,1

80

75

85

77

1077

132

Acardia

CCA

42,3

113

117

112

111

1393

136

ES Comandor

2018

39,8

106

108

104

106

1428

132

Lissabon

CCA

39,4

105

100

104

109

1365

133

póêne

Viola

2018

38,7

103

97

105

105

1386

132

GL Melanie

2017

38,9

103

105

103

103

1313

132

Regina

2018

38,4

102

103

99

105

1407

134

Brunensis

CCA

38,3

102

103

102

102

1379

133

Aligator

2015

37,9

101

104

100

101

1234

134

Sultana

CCA

36,8

98

96

97

100

1357

132

Protina

CCA

34,2

91

95

89

91

1351

135

Madlen

2015

30,4

81

85

84

76

1032

132

bardzo póêne
Coraline

2018

40,4

108

105

106

111

1439

140

Kofu

CCA

39,3

105

109

109

98

1314

141

Naya

CCA

39,6

105

113

106

101

1418

142

Malaga

CCA

39,2

104

103

105

104

1284

139

RGT Shouna

CCA

37,9

101

106

98

102

1314

140

Petrina

2017

37,6

100

104

100

98

1245

138

Korus

CCA

35,4

94

93

94

95

1376

141

CCA- Wspólnotowy katalog odmian roÊlin rolniczych
Rejon I – woj.: zachodniopomorskie, pomorskie, warmiƒsko-mazurskie, podlaskie;
Rejon II – woj.: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie;
Rejon III – woj.: dolnoÊlàskie, Êlàskie, opolskie, Êwi´tokrzyskie, małopolskie, podkarpackie.
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Rolnictwo

ZawartoÊç
Odmiany

białka
ogólnego

tłuszczu
surowego

WysokoÊç

Choroby
włókna
surowego

bakteryjna
plamistoÊç

% s. m.

septorioza

roÊlin

skala 9º

osadzenia
najni˝szych stràków
cm

Wyleganie

Masa
1000
nasion

RównomiernoÊç
dojrzewania

skala 9º

g

skala 9º

bardzo wczesne i wczesne
Adsoy

39.4

23,4

7,8

7,8

8,2

78

9,9

7,5

195

7,6

Mayrika

36,8

23,7

8,3

7,0

7,5

87

12,3

7,1

174

8,1

Bohemians

38,1

23,1

7,9

7,6

8,1

75

10,7

7,6

230

7,8

Erica

38,4

23,2

7,7

7,6

7,9

73

9,6

7,8

204

8,1

Augusta

38,5

21,9

7,1

6,7

7,3

74

10,0

6,0

158

8,2

Sirelia

37,3

24,4

7,5

7,8

8,1

83

10,5

7,3

204

8,0

Obelix

38,1

23,3

6,9

7,8

8,1

81

11,1

7,9

251

8,1

Abelina

38,1

23,6

8,9

7,3

8,0

87

11,5

7,5

193

8,0

Moravians

39,1

22,6

6,6

7,8

8,1

85

11,4

7,7

220

7,7

Merlin

37,1

24,2

8,0

7,7

7,7

79

10,2

7,9

179

8,0

Silesia

39,8

22,7

7,1

7,7

7,8

85

11,9

7,5

245

7,7

Sculptor

39,2

22,7

8,1

7,7

8,0

87

11,7

6,7

217

8,0

SG Anser

37,5

24,0

8,1

7,6

8,0

85

12,0

8,0

234

7,8

Mavka

36,5

24,0

8,9

7,4

7,7

92

11,8

7,0

206

8,1

Maja

39,8

23,6

7,8

7,7

8,3

81

11,7

6,2

200

7,7

Acardia

35,6

24,2

7,7

7,7

7,9

84

11,8

8,1

207

7,7

ES Comandor

39,2

22,0

7,2

7,8

8,2

82

11,3

8,0

206

8,0

Lissabon

37,6

23,0

7,2

7,5

8,0

75

10,6

8,3

200

8,0

Viola

38,6

22,6

7,6

8,1

8,4

83

10,3

7,9

179

7,8

GL Melanie

38,2

22,9

6,8

7,9

8,0

83

11,4

8,1

200

8,0

Regina

39,9

22,0

7,1

7,4

7,7

79

10,8

8,0

217

7,8

Brunensis

38,5

22,3

7,3

7,8

8,4

87

10,4

8,1

200

7,7

Aligator

37,2

23,7

7,4

7,7

7,9

80

11,4

8,4

216

7,8

Sultana

39,7

22,8

7,7

7,7

8,2

74

10,6

8,1

204

7,9

Êredniowczesne i Êredniopóêne

póêne

Protina

42,8

20,4

6,7

8,0

8,5

85

11,2

8,2

183

7,7

Madlen

38,0

20,9

7,4

7,8

8,4

77

10,4

6,2

185

7,7

Coraline

38,3

23,3

8,1

8,0

8,2

90

11,1

7,4

189

7,8

Kofu

37,2

23,4

7,7

8,1

8,3

84

10,5

7,9

204

7,7

Naya

38,6

23,0

7,6

7,8

7,9

79

10,1

8,3

221

7,5

Malaga

36,4

23,0

8,0

7,7

8,3

82

10,8

8,0

218

7,6

RGT Shouna

38,5

23,1

7,8

7,8

8,1

86

11,2

7,8

186

7,6

Petrina

36,7

23,6

8,0

7,6

7,7

80

10,8

7,7

190

7,5

Korus

41,9

21,1

6,9

7,7

8,3

77

10,2

8,6

202

7,7

bardzo póêne
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Tabela 2. Cechy rolniczo-u˝ytkowe odmian soi. Rok zbioru 2018

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Ubój z koniecznoÊci
poza rzeênià
bój z koniecznoÊci zwierzàt
gospodarskich kopytnych
poza rzeênià dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierz´, np. Êwinia,
owca, koza, krowa, czy koƒ, ulegnie
wypadkowi, np. złamie koƒczyn´,
kr´gosłup, lub te˝ ulegnie innemu
urazowi, który uniemo˝liwia mu naturalne poruszanie si´ i tym samym
transport do rzeêni. W takiej sytuacji
istnieje mo˝liwoÊç uratowania wartoÊci rzeênej zwierz´cia.

U

wn´trznymi musi byç przewieziona do rzeêni, gdzie urz´dowy lekarz
weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocen´ przydatnoÊci
mi´sa do spo˝ycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem
koniecznym wprowadzenia mi´sa
na rynek, tj. oferowania do sprzeda˝y i tym samym uratowania wartoÊci
rzeênej zwierz´cia.
1 Nale˝y poddaç zwierz´ ubojowi
z koniecznoÊci.

5 Co nale˝y zrobiç, gdy zdrowe zwierz´ ulegnie
wypadkowi?
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y jak
najszybciej wezwaç lekarza weterynarii zajmujàcego si´ leczeniem
zwierzàt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierz´ powinno byç leczone,
poddane ubojowi z koniecznoÊci,
czy te˝ uÊmiercone.

5 Kto mo˝e dokonaç uboju z koniecznoÊci?
Ubój z koniecznoÊci powinien byç
dokonany przez osoby posiadajàce
odpowiednie kwalifikacje, tj. takie
same jak w przypadku uboju zwierzàt w rzeêni.

5 Co nale˝y zrobiç, je˝eli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, ˝e zwierz´ mo˝e byç poddane ubojowi z koniecznoÊci?
1 Nale˝y skontaktowaç si´ z najbli˝szà rzeênià celem ustalenia, czy istnieje mo˝liwoÊç przyj´cia tuszy i narzàdów wewn´trznych zwierz´cia
poddanego ubojowi z koniecznoÊci – tusza zwierz´cia wraz z przynale˝nymi do niej narzàdami we22

5 W jaki sposób i w jakich warunkach powinien
odbyç si´ ubój z koniecznoÊci?
W przypadku uboju zwierzàt z koniecznoÊci poza rzeênià posiadacz
zwierzàt jest zobowiàzany do podj´cia wszelkich koniecznych działaƒ,
aby jak najszybciej dokonaç uboju
zwierz´cia, w tym doło˝yç staraƒ,
aby podczas uboju i działaƒ z nim
zwiàzanych oszcz´dziç zwierz´tom
wszelkiego niepotrzebnego bólu,
niepokoju i cierpienia.
Nale˝y spełniç wymagania doty-

czàce ochrony zwierzàt podczas uboju. Zwierz´ powinno byç ogłuszone
i wykrwawione zgodnie z przepisami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady
nr 1099/2009 przez osob´ posiadajàcà odpowiednie kwalifikacje.
Po uboju tusza powinna byç wykrwawiona. W miejscu dokonania
uboju mo˝na równie˝, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunàç z tuszy ˝ołàdek oraz jelita zwierz´cia. Usuni´te narzàdy nale˝y oznakowaç (w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´ z danà tuszà) i wraz z tuszà przewieêç
do rzeêni.
5 Jakie dokumenty muszà byç dostarczone
do rzeêni wraz z tuszà i narzàdami wewn´trznymi zwierz´cia?
Do rzeêni wraz z tuszà i narzàdami
wewn´trznymi zwierz´cia muszà byç
dostarczone nast´pujàce dokumenty:
1 oÊwiadczenie rolnika – stwierdzajàce to˝samoÊç zwierz´cia oraz zawierajàce informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych
lub innych Êrodków, jakie podawano zwierz´ciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat
podawania i okresów karencji;
1 zaÊwiadczenie lekarza weterynaBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

rii – stwierdzajàce korzystny wynik
badania przedubojowego, dat´
i czas przeprowadzenia tego badania, przyczyn´ dokonania uboju
z koniecznoÊci oraz informacj´
na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierz´.

na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecnoÊç lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mi´so nie mo˝e byç oferowane
do sprzeda˝y.

rza weterynarii w rzeêni. Badanie to
ma na celu dokonanie oceny, czy
mi´so jest zdatne, czy te˝ niezdatne
do spo˝ycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
WartoÊç rzeêna zwierz´cia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spo˝ycia przez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spo˝ycia
przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zale˝y
od umowy zawartej pomi´dzy rolnikiem a podmiotem prowadzàcym
rzeêni´) bàdê za zgodà urz´dowego
lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mi´so˝ernych zwierzàt futerkowych.

5 Co nale˝y zrobiç, jeÊli nie znajdzie si´ rzeêni,
5 W jakich warunkach tusza wraz z narzàdami
która zgodziłaby si´ na przyj´cie tuszy wraz
wewn´trznymi zwierz´cia powinna byç przez narzàdami wewn´trznymi zwierz´cia poddawieziona do rzeêni?
nego ubojowi z koniecznoÊci?
Tusza zwierz´cia wraz z przynale˝ny- W tej sytuacji rolnik mo˝e zdecydomi do niej narzàdami wewn´trznymi waç si´ na leczenie zwierz´cia,
powinna byç przewieziona do rzeêni uÊmiercenie go bàdê przeprowadzew warunkach higienicznych i naj- nie uboju w celu pozyskania mi´sa
szybciej jak to mo˝liwe. Je˝eli trans- na własne potrzeby. JeÊli nastàpi
port potrwa dłu˝ej ni˝ 2 godziny Êmierç zwierz´cia, zwłoki nale˝y
od chwili dokonania uboju
zwierz´cia, nale˝y zapewniç
warunki chłodnicze dla prze5 Czy w przypadku uboju z koniecznowo˝onej tuszy i narzàdów weÊci wymagane jest powiadomienie
wn´trznych. W przypadku,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizagdy warunki klimatyczne na to
cji Rolnictwa?
pozwolà, nie ma koniecznoÊci
W ka˝dym przypadku przepoddawania chłodzeniu tusz
prowadzenia uboju z konieczi narzàdów wewn´trznych.
5 Co si´ stanie jeÊli lekarz weterynarii
noÊci zwierzàt z gatunku byuzna, ˝e nie mo˝e byç przeprowadzodło, owce, kozy lub Êwinie,
ny ubój z koniecznoÊci?
konieczne jest powiadomieLekarz weterynarii mo˝e
nie o tym zdarzeniu ARiMR.
stwierdziç, ˝e zwierz´ powinno
Nale˝y pami´taç, ˝e ubój bybyç leczone, albo uÊmiercodła, owcy, Êwini lub kozy nalene. W przypadku gdy podj´ta
˝y zgłosiç w terminie 7 dni.
jest decyzja o uÊmierceniu
Natomiast na terenach obzwierz´cia, to:
j´tych restrykcjami w zwiàzku
1 uÊmiercanie przeprowadza
z afrykaƒskim pomorem Êwiƒ
lekarz weterynarii przez podatermin na przekazanie infornie Êrodka usypiajàcego,
macji wynosi 2 dni w przyW ka˝dym przypadku przeprowadzenia uboju z koniecznoÊci nale˝y powiadomiç
1 tusza mo˝e byç:
pad
ku uboju z koniecznoÊci
o tym zdarzeniu ARiMR
· poddana utylizacji lub
Êwiƒ.
poddaç utylizacji, w tym przypadku
· za zgodà urz´dowego lekarza
Wykaz rzeêni przyjmujàcych zwieweterynarii przeznaczona do skar- koszty utylizacji pokrywa ARiMR.
rz´ta po uboju z koniecznoÊci pomiania mi´so˝ernych zwierzàt futerza rzeênià zgodnie z rozporzàdzekowych (je˝eli chce si´ uzyskaç takà 5 Czy w ka˝dym przypadku prawidłowo prze- niem (WE) nr 835/2004 znajduje si´
zgod´, nale˝y skontaktowaç si´
prowadzonego uboju z koniecznoÊci mo˝- na stronie Głównego Inspektoratu
z powiatowym lekarzem weterynarii).
na zagwarantowaç, ˝e zostanie uratowa- Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl).
Ponadto, w przypadku zdrowych
na wartoÊç rzeêna zwierz´cia?
zwierzàt kopytnych, które uległy wy- Mi´so pozyskane ze zwierz´cia podpadkowi, takich jak Êwinia, owca, danego ubojowi z koniecznoÊci,
Departament Bezpieczeƒstwa
koza lub ciel´ do 6 miesiàca ˝ycia, w ka˝dym przypadku poddawane
˚ywnoÊci i Weterynarii
mo˝liwe jest przeprowadzenie uboju jest badaniu poubojowemu przepro[ 22 623 18 43
zwierz´cia w celu pozyskania mi´sa wadzonemu przez urz´dowego lekaZdj´cia: fotolia
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Promocja

Poland Tastes Good
Polska ˝ywnoÊç na mi´dzynarodowych targach

BIOFACH 2019

30

edycja Mi´dzynarodowych Targów
BIOFACH 2019 to najwi´ksza impreza wystawiennicza produktów ekologicznych na Êwiecie. Tematyka targów obejmowała
wszystko to, co zwiàzane jest z ˝ywnoÊcià wyproduko-

podmioty reprezentujàce sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje producentów ˝ywnoÊci ekologicznej jak i pojedyncze firmy. Na naszym stoisku prowadzone były pokazy kulinarne z wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacje dla odwiedzajàcych.
Targi odwiedził równie˝ podsekretarz
stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. Wizyta wiceministra była okazjà do rozmów na temat bran˝y produktów ekologicznych, perspektyw handlowych,
a tak˝e oczekiwaƒ wobec resortu rolnictwa. Podsekretarz stanu uczestniczył
tak˝e w oficjalnym otwarciu stoiska narodowego zorganizowanego przez
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa.
Wiceminister wyraził zadowolenie z coraz wi´kszego udziału polskich firm
w targach i zapewnił, ˝e ministerstwo
otwarte jest na dialog z przedstawicielami sektora ekologicznego w celu wypracowania najlepszych rozwiàzaƒ dla
W oficjalnym otwarciu naszego stoiska narodowego uczestniczył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki
dalszego rozwoju bran˝y.

wanà metodami ekologicznymi, w tym
surowce, półprodukty, komponenty,
wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spo˝ywczego.
Kilka tysi´cy wystawców z całego
Êwiata przyje˝d˝a co roku do Norymbergii (w tym roku prawie 3000 wystawców z 95 paƒstw), aby promowaç
ekologicznà ˝ywnoÊç i rolnictwo oraz
produkty pochodzenia naturalnego.
Tegoroczna edycja targów odbyła si´
równie˝ z udziałem firm polskich, które
przedstawiły ofert´ ˝ywnoÊci ekologicznej oraz mo˝liwoÊci dynamicznie rozwijajàcego si´ polskiego rolnictwa ekologicznego. W trakcie tej edycji na polskim stoisku zaprezentowały si´ 34
24

Polskie firmy przedstawiły ofert´ ˝ywnoÊci ekologicznej oraz mo˝liwoÊci dynamicznie rozwijajàcego si´ rolnictwa
ekologicznego
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Polska obecna jest na targach BIOFACH od roku 2005. Nasz udział ma na celu promowanie wysokiej
jakoÊci ˝ywnoÊci i walorów tradycyjnej polskiej kuchni,

co wià˝e si´ z upowszechnianiem wizerunku, zwi´kszeniem rozpoznawalnoÊci oraz wzrostem zainteresowania
produktami ekologicznymi na arenie mi´dzynarodowej.

TARGI IFE

M

inisterstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi uczestniczyło w marcu w odbywajàcych si´
w Londynie targach The International Food & Drink Event (IFE).
Polskie sery, produkty mleczne, Êwie˝e jabłka, makarony, kawior, napoje i soki owocowe, suszone owoce,
jak równie˝ słodycze, to produkty spo˝ywcze najwy˝-

Promocji Mi´sa Wołowego i Wieprzowego, organizowane były degustacje daƒ polskiej wołowiny i wieprzowiny, z wykorzystaniem polskich produktów prezentowanych na stoisku.
Wielka Brytania jest drugim najwi´kszym odbiorcà
polskich produktów rolno-spo˝ywczych. Uczestnictwo
w targach IFE 2019 było doskonałà okazjà do popularyzacji polskich artykułów rolno-spo˝ywczych, pozyskania nowych
rynków zbytu oraz nawiàzania nowych
kontaktów. Jak zawsze, promocja polskiej ˝ywnoÊci odbywała si´ pod hasłem „Poland Tastes Good”.
Mi´dzynarodowe Targi Spo˝ywcze
IFE sà jednà z najwi´kszych imprez
sektora rolno-spo˝ywczego w Wielkiej
Brytanii oraz trzecià, co do wielkoÊci
imprezà tego typu w Europie. Organizatorzy szacujà, ˝e w ka˝dej edycji targów bierze udział ponad 1350 wystawców z 60 krajów całego Êwiata.
Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
[ 22 623 16 32

Polskie stoisko na targach IFE w Londynie

szej jakoÊci, z którymi mogli si´ zapoznaç i przy okazji spróbowaç goÊcie odwiedzajàcy polskie stoisko
podczas londyƒskich targów. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli
uzyskaç szczegółowe informacje
dotyczàce rolnictwa i gospodarki
˝ywnoÊciowej oraz programów wysokiej jakoÊci obowiàzujàcych
w Polsce.
Wielkà popularnoÊcià cieszyły si´
równie˝ pokazy kulinarne prezentujàce polskie specjały. Podczas ka˝dego dnia targowego na stoisku
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, we współpracy z Funduszami
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

Zdj´cia: archiwum MRiRW

Pokazy kulinarne prezentujàce nasze specjały cieszyły si´ wielkà popularnoÊcià
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Moc atrakcji,
bezmiar wra˝eƒ
Turystyczna promocja polskiej wsi w Berlinie
DAS POLNISCHE DORF – pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, trzeci rok z rz´du, zorganizowało promocj´ produktów turystyki wiejskiej
i agroturystyki na Polskim Stoisku Narodowym podczas Mi´dzynarodowych Targów Turystycznych ITB 2019 w Berlinie. Targi ITB to jedna z najwi´kszych imprez
turystycznych na Âwiecie i tym samym najwa˝niejsze wydarzenie dla przedstawicieli z bran˝y oraz atrakcja dla tysi´cy zwiedzajàcych.

Pomi´dzy 6 a 10 marca 2019 r., w 26 ha- dowanych miejsc wypoczynku na polskiej wsi. Mogli
lach ponad 10 tys. wystawców prezento- wybieraç spoÊród wielu sprawdzonych ofert i poznawaç
wało swojà ofert´ turystycznà na stoiskach wieÊ z wielu stron: aktywnie, edukacyjnie, tradycyjnie,
narodowych ze 181 krajów i regionów. naturalnie i kulinarnie. Trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e
Polska Organizacja Turystyczna przygoto- oferta turystyczna polskiej wsi to znacznie wi´cej ni˝ tylwała nowe Polskie Stoisko Narodowe, w którego inau- ko sen i posiłki poza miastem. To cały wachlarz rozwiàguracji uczestniczyła Anzaƒ, pomysłów, scenariuna Krupka, sekretarz staszy i propozycji adresonu w Ministerstwie Sporwanych do szerokiego
tu i Turystyki. Polscy wygrona odbiorców. Odpostawcy prezentowali si´
czywajàc na polskiej wsi
na łàcznej powierzchjest czas na aktywnoÊç,
ni 752 m2. Ministerstwo
kontakt z naturà, poznaRolnictwa i Rozwoju Wsi,
nie tradycji, praktycznà
w ramach projektu „Odnauk´ o tym, jak wyglàpoczywaj na wsi”, dyspoda lub wyglàdało dawnowało powierzchnià
niej ˝ycie na wsi i oczywi12 m2, promujàc niecoÊcie na degustacj´ spedziennà atmosfer´ i aucjałów polskiej kuchni.
tentycznoÊç polskiej wsi
Ministerstwo Rolnictwa
w formule 3E, tj. poprzez
i Rozwoju Wsi kształtujàc
edukacj´,
rozrywk´
polityk´ rozwoju funkcji
i emocje.
turystycznych na obszaNa
stoisku
DAS
rach wiejskich, szczególPOLNISCHE DORF odne znaczenie przykłada
wiedzajàcy mieli niepodo budowania pozytywwtarzalnà okazj´ zaponego wizerunku polskiej
znaç si´ z szerokà ofertà
wsi. Zamierzeniem jest,
gospodarstw agroturyaby polska turystyka wiejstycznych, zagród edukaska i agroturystyka była
cyjnych oraz gospouto˝samiana z urozmadarstw ekologicznych,
iconym wypoczynkiem
a tak˝e innych rekomen- Polskie Stoisko Narodowe na Mi´dzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2019 w Berlinie i produktami „szytymi
26
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tak˝e o atrakcjach w Chacie
Zielarskiej, Wiacie Garncarskiej, ziołowym ogrodzie czy
mini zoo. Czas sp´dzony w zagrodzie jest bowiem pełen czarów i niesamowitoÊci, a zdobyte umiej´tnoÊci otwierajà drzwi
do nowych inspiracji i pomysłów. Odwiedzajàcy mogli si´
o tym przekonaç osobiÊcie.
Wzrok bowiem przyciàgały lalki
motanki a co odwa˝niejszy,
bioràc udział w warsztatach,
mogli sami wykonaç technikà
motania słowiaƒskie lalki dobrych intencji.
Z kolei „Wypoczynek na wsi”
prezentowała Agroturystyka
„Malowane Wierchy” (http://
www.malowanewierchy.pl) –
Polskie stoisko zapraszało do odkrywania naszej ró˝norodnoÊci krajobrazowej, kulinarnej i historycznej
miejsce, w którym jest wszystko,
czym powinien si´ charana miar´”. Dlatego eksponowana jest unikalnoÊci oraz kteryzowaç dobry obiekt agroturystyczny – kameralró˝norodnoÊci ofert, której nie znajdzie si´ w propozy- noÊç, lokalna kuchnia i kontakt ze zwierz´tami hodowcjach turystyki masowej. Jednak, aby turysta zagranicz- lanymi. Oferta Paƒstwa Sylwii i Alberta Pach skierowany dotarł do produktów turystyki wiejskiej, w tym na jest do goÊci, którzy poszukujà czegoÊ wi´cej ni˝
w szczególnoÊci do gospodarstw agroturystycznych, noclegu – pi´kniej przyrody, niespotykanych krajobrai mógł je wyró˝niç z morza innych obiektów, potrzebne zów, oryginalnej kultury łemkowskiej i aktywnego wysà jedyne w swoim rodzaju „magnesy”. Ich prezentacja poczynku. SpecjalnoÊcià „Malowanych Wierchów” sà
przyczynia si´ do podnoszenia rangi turystyki wiejskiej bowiem pakiety pobytowe – na Wielkanoc, Bo˝e Naroi agroturystyki w kształtowaniu Êwiatowej ÊwiadomoÊci dzenie, Bo˝e Ciało, Majówk´, wakacje, grzybobranie
o rolnictwie, gospodarce rolno-spo˝ywczej oraz dzie- czy ferie zimowe. GoÊcie mogà spodziewaç si´ specjalnego programu i kuchni dostosowanej do Êwiàt i pory
dzictwie kulturowym polskiej wsi.
Do odkrywania ró˝norodnoÊci krajobrazowej, kuli- roku.
narnej i historycznej polskiej
wsi, a tak˝e poznania jej społecznoÊci, w tym roku we
współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszała trójka laureatów konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.
Na „Wypoczynek u rolnika”
zapraszała staropolskà goÊcinnoÊcià Zagroda Edukacyjna „Ziołowy Dzbanek” (http://
ziolowydzbanek.pl). Paƒstwo
Ewa i Waldemar Nisiewicz opowiadali zainteresowanym nie
tylko o pokojach przygotowanych specjalnie dla goÊci, ale Paƒstwo Ewa i Waldemar Nisiewicz prezentujàcy ofert´ Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek”
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019
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Pani Sylwia Pach prezentujàca ofert´ Agroturystyki „Malowane Wierchy”

Du˝à atrakcjà dla goÊci Polskiego Stoiska Narodowego były równie˝ wizytówkowa loteria fantowa oraz
degustacja polskich przekàsek i napojów podczas
HAPPY HOURS w dniu 7 marca 2019 r. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi było fundatorem drobnych
upominków, natomiast Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz „Lawendowa
Osada” zasponsorowali weekendowe vouchery pobytowe. Podczas tego wieczoru Polskie Stoisko Narodowe
odwiedziło około 250 osób – w tym dziennikarzy i touroperatorów z rynku niemieckiego. Tym samym była
to kolejna okazja do promocji produktów turystyki wiejskiej podczas Mi´dzynarodowych Targów Turystycznych
ITB 2019.
Polska wieÊ jest jak skarb, który jest na wyciàgni´cie
r´ki oferujàc moc atrakcji – bezmiar wra˝eƒ i energi´
spokoju. Tu bowiem łàczy si´ tradycja i nowoczesnoÊç,
pi´kno natury i oryginalnoÊç stylów oraz spokój i energia. Kto zatem chce poznaç, zrozumieç Polsk´, ten musi wyruszyç na wieÊ. To właÊnie tam najlepiej widaç jej
kulturalne bogactwo i regionalne zró˝nicowanie.
Wszystkich, którzy szukajà ciekawej oferty zapraszamy
do gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw ekologicznych, a tak˝e innych
rekomendowanych miejsc wypoczynku na polskiej wsi.
Szczegółowy harmonogram imprez targowych i plenerowych, podczas których MRiRW organizuje stoisko
„Odpoczywaj na wsi”, a tak˝e turystycznà ofert´ polskiej wsi oraz liczne materiały informacyjne odnaleêç
mo˝na na stronie: www.odpoczywajnawsi.pl.
Zapraszamy!

Du˝ym zainteresowaniem cieszyła si´ równie˝ „Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej” prezentowana przez „Lawendowà Osad´ i Zagrod´ Edukacyjnà
Departament Spraw Społecznych i OÊwiaty Rolniczej
Lawendowej Osady” (http://lawendowaosada.pl).
[ 22 623 15 75
W tym certyfikowanym ekologicznym gospodarstwie
Zdj´cia: Katarzyna Orzechowska, Sylwia Pach
Paƒstwo Barbara i Bartosz Idczak, uprawiajà pierwsze
i najwi´ksze pole lawendy
na Pomorzu, a tak˝e jedno
z najwi´kszych w Polsce. RoÊnie
tu ponad 20 ró˝nych odmian
lawendy, ró˝niàcych si´ pokrojem krzewu i kwiatu oraz kolorem kwiatów czy liÊci. Dzi´ki temu gospodarze stosujà je zarówno w ˝ywnoÊci, kosmetykach, jak i wielu innych produktach. Woƒ suszonej lawendy,
ozdobne wianki, syrop lawendowy, hydrolat lawendowy, woreczki z suszem oraz alembik
sprawiały, ˝e odwiedzajàcy targi ITB mogli przebyç kulinarno-alchemicznà podró˝ do LaDo „Lawendowej Osady” zapraszali paƒstwo Barbara i Bartosz Idczak
wendowej Osady.
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Aplikacja eWniosekPlus
Pytania i odpowiedzi
Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatnoÊci
bezpoÊrednich oraz płatnoÊci obszarowych z PROW 2014-2020
za pomocà aplikacji eWniosekPlus. Prezentujemy najcz´Êciej zadawane pytania i wskazówki dotyczàce logowania w aplikacji.
Kiedy i w jaki sposób b´dzie mo˝na zało˝yç
konto do aplikacji eWniosekPlus, czy konto
trzeba zało˝yç na stronie ARiMR?
Uzyskanie dost´pu do aplikacji (zakładanie konta), zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, odbywa si´
w formie elektronicznej w aplikacji
eWniosekPlus dost´pnej na stronie
internetowej ARiMR (www.arimr.
gov.pl).
Przed ka˝dorazowym rozpocz´ciem
pracy
w
aplikacji
eWniosekPlus zalecane jest wyczyszczenie ostatniej historii w przeglàdarce internetowej.
U˝ytkownik posiadajàcy konto
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

wprowadza login i hasło i wybiera
opcj´ Zaloguj si´.
Uwaga! Dla kont zakładanych
w aplikacji eWniosek przed rokiem 2017 loginem nie jest numer
producenta. W przypadku braku
konta nale˝y wybraç opcj´ Zarejestruj si´.
W celu zało˝enia konta nale˝y
podaç trzy dane weryfikacyjne:
1 Numer producenta, który b´dzie
równie˝ loginem rolnika;
1 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku
bankowego zgodny z numerem
w ewidencji producentów);

1 Wypłaconà kwot´ (jest to kwota
z ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym – tj.
w roku 2018).
W przypadku kilku przelewów danego dnia wpisujemy kwot´ najwi´kszego.
W przypadku braku płatnoÊci
w roku 2018 nale˝y wprowadziç
wartoÊç 0.

Nie mog´ zalogowaç si´ do aplikacji
eWniosekPlus, pojawia si´ komunikat o tym, ˝e
hasło jest nieprawidłowe lub komunikat mówiàcy o tym, ˝e konto jest zablokowane.
W takiej sytuacji, nale˝y skorzystaç
z opcji Nie pami´tam hasła.
W przypadku, gdy rolnik nie pami´ta hasła do konta lub konto zostało zablokowane, nale˝y wybraç
opcj´ Nie pami´tasz hasła? Konto
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jest automatycznie blokowane
po trzykrotnym wpisaniu bł´dnego
hasła.
W celu ustalenia nowego hasła/odblokowania konta nale˝y podaç login do aplikacji. W kolejnym
oknie w celu weryfikacji to˝samoÊci
nale˝y podaç dane weryfikacyjne:
1 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku
bankowego zgodny z numerem
w ewidencji producentów);
1 Wypłaconà kwot´ (jest to kwota
z ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym –tj.
w roku 2018 (w przypadku kilku
przelewów danego dnia wpisujemy
kwot´ najwi´kszego). W przypadku

Zakładanie konta odbywa si´ w formie elektronicznej w aplikacji eWniosekPlus dost´pnej na stronie internetowej
ARiMR

braku płatnoÊci w roku 2018 nale˝y wprowadziç wartoÊç 0;

Po wprowadzeniu prawidłowych
danych weryfikacyjnych nale˝y wybraç opcj´ Weryfikuj;
1 Aplikacja przechodzi do okna
Ustawianie nowego hasła. Nale˝y
ustawiç nowe hasło.
1

Co zrobiç je˝eli podczas zakładania konta
do aplikacji, po wpisaniu danych pojawia si´
komunikat informujàcy o tym, ˝e konto ju˝ istnieje i nale˝y u˝yç dotychczasowych danych
do logowania, których nie pami´tam?
W przypadku, gdy konto do aplikacji zostało zało˝one we wczeÊniejszych kampaniach poprzez zło˝enie
wniosku papierowego o nadanie
loginu i kodu dost´pu w biurze powiatowym ARiMR, to loginem nie
jest numer producenta a numer wygenerowany przez system podczas
zakładania konta. Je˝eli rolnik nie
pami´ta takiego loginu, to w celu
jego uzyskania nale˝y zgłosiç si´
do odpowiedniego biura powiatowego ARiMR. Dla beneficjentów,
którzy uzyskali dost´p do aplikacji
e-Wniosek w kampanii 2017 bàdê
aplikacji eWniosekPlus w kampanii 2018, loginem jest numer
producenta.

Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Panel logowania do aplikacji eWniosekPlus
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Wraz z nadejÊciem wiosny rozpoczàł si´ sezon na wypalanie traw
na łàkach i nieu˝ytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obni˝a wartoÊç plonów, jest zabójczy dla przyrody
i niebezpieczny dla człowieka.
5 Pozytywne skutki to mit
Praktyka wypalania traw wiosnà
spowodowana jest pokutujàcym
od wieków bł´dnym przekonaniem,
jakoby prowadziła ona do u˝yênienia gleby. Ma to przynieÊç bujniejszy
odrost młodej trawy, a tym samym
wi´ksze korzyÊci ekonomiczne dla
rolnika. Nic bardziej bł´dnego. Badania naukowe wskazujà jednoznacznie, i˝ nawet jednorazowe wypalenie trawy mo˝e spowodowaç
obni˝enie wartoÊci plonów od 5
do 8 proc. Podczas po˝aru temperatura gleby podnosi si´ do ok. 1000
st. C., co skutkuje Êmiercià ˝yjàcych
w niej zwierzàt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadajàcych za równowag´ biologicznà. Po przejÊciu po˝aru gleba staje si´ jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powróciç
do plonów sprzed po˝aru.
5 Kary do 5 tys. zł grzywny i nawet 10 lat
wi´zienia
Zakaz wypalania traw okreÊlony został w ustawach o ochronie przyrody
oraz o lasach. Za tego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeƒ przewiduje kar´ aresztu, nagany lub grzywny, której wysokoÊç mo˝e wynieÊç
nawet 5 tys. zł. JeÊli jednak w wyniku
podpalenia trawy dojdzie do po˝aru,
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

gaç, aby móc ubiegaç si´ o płatnoÊci bezpoÊrednie oraz płatnoÊci obszarowe z PROW 2014-2020.
W przypadku stwierdzenia wypalania traw przez rolnika ARiMR mo˝e

JeÊli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie traw, Agencja mo˝e pozbawiç rolnika całej kwoty płatnoÊci
bezpoÊrednich za dany rok

który sprowadzi zagro˝enie zdrowia
lub ˝ycia wielu osób albo mienia
wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu
karnego – podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do 10 lat.
W zeszłym roku odnotowano ponad 48 tys. po˝arów traw na łàkach i nieu˝ytkach rolnych, w wyniku których Êmierç poniosło 8 osób.
5 Wypalasz traw´? Mo˝esz straciç dopłaty
Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw gro˝à równie˝ dotkliwe kary, które nakładaç mo˝e Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów
rolnych jest jednym z warunków, które rolnicy zobligowani sà przestrze-

nało˝yç kar´ finansowà zmniejszajàcà wszystkie otrzymywane przez danà osob´ płatnoÊci o 3 proc. W zale˝noÊci od stopnia winy rolnika kara ta mo˝e zostaç obni˝ona do 1
proc., bàdê zwi´kszona do 5 proc.
Jeszcze wy˝sze kary przewidziane sà
dla rolników, którzy Êwiadomie wypalajà grunty rolne – muszà oni liczyç si´ z obni˝eniem płatnoÊci nawet o 20 proc. Agencja mo˝e równie˝ pozbawiç rolnika całej kwoty
płatnoÊci bezpoÊrednich za dany
rok, jeÊli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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ARiMR przypomina:
wypalanie traw grozi
utratà dopłat

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Modernizacja gospodarstw
rolnych w obszarach A, B, C
Trwa nabór wniosków

O

d 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogà
ubiegaç si´ o pomoc
na inwestycje w Modernizacj´ gospodarstw rolnych zwiàzane z produkcjà prosiàt (obszar A), produkcjà
mleka krowiego (obszar B) czy produkcjà bydła mi´snego (obszar C).
5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
Pomoc przyznaje si´ rolnikowi, je˝eli m.in.:
1 jest posiadaczem samoistnym lub
zale˝nym: gospodarstwa rolnego,
obejmujàcego co najmniej 1 ha
i nie wi´cej ni˝ 300 ha gruntów ornych, sadów, łàk trwałych, pastwisk
trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub
gruntów pod rowami, lub nieruchomoÊci słu˝àcej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
1 w gospodarstwie, którego jest
posiadaczem, prowadzi w celach
zarobkowych działalnoÊç rolniczà

w zakresie produkcji zwierz´cej lub
roÊlinnej, z wyłàczeniem chowu
i hodowli ryb, i działalnoÊç ta nie
jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
1 ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci, przy czym w przypadku rolnika b´dàcego wspólnikiem
spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, je˝eli numer identyfikacyjny
został nadany spółce.
O pomoc mogà ubiegaç si´ rolnicy, których gospodarstwa majà
okreÊlonà wielkoÊç ekonomicznà:
1 w przypadku inwestycji zwiàzanej
z obszarem rozwój produkcji prosiàt wielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa musi byç nie mniejsza
ni˝ 10 tys. euro i nie wi´ksza
ni˝ 250 tys. euro;
1 je˝eli rolnik planuje inwestycje
zwiàzane z produkcjà mleka kro-

wiego czy bydła mi´snego wielkoÊç
ekonomiczna gospodarstwa nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ 10 tys. euro
i nie wi´ksza ni˝ 200 tys. euro.

WysokoÊç wsparcia finansowego w okresie realizacji programu, na jednego
900 tys. zł a w obszarach B i C 500 tys. zł

W przypadku inwestycji zwiàzanej z rozwojem produkcji prosiàt wielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa musi byç nie mniejsza ni˝ 10 tys. euro i nie wi´ksza ni˝ 250 tys. euro
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5 W jakiej formie przyznawane jest wsparcie?
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych
kosztów na realizacj´ danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Mo˝e on byç wy˝szy i wynieÊç 60%,
ale tylko w przypadku gdy o pomoc
ubiega si´ młody rolnik lub gdy
wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi w obszarze A maksymalnie

Wyjàtek stanowià gospodarstwa
osób wspólnie wnioskujàcych.
W takim przypadku wielkoÊç ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa mo˝e byç mniejsza od 10 tys.
euro, przy czym suma wielkoÊci
ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosiç co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa ka˝dego
z wspólnie wnioskujàcych rolników
osiàgnie wartoÊç co najmniej 10
tys. euro.
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

5 Jaka jest wysokoÊç wsparcia finansowego?
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci limitu, który w okresie
realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo,
wynosi maksymalnie 500 tys. zł (jedynie w obszarze rozwój produkcji
prosiàt wynosi 900 tys. zł), z zastrze˝eniem, i˝ na inwestycje niezwiàzane
bezpoÊrednio z budowà, modernizacjà budynków inwentarskich,
w tym ich wyposa˝aniem, lub adaptacjà innych istniejàcych w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposa˝aniem, lub budowà lub modernizacjà
magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierz´ca, w tym ich
wyposa˝aniem wynosi 200 tys. zł.
Limity wymienione powy˝ej, nie
łàczà si´. Limity 500 tys. zł
oraz 900 tys. zł uwzgl´dniajà po-

moc finansowà przyznanà lub wypłaconà na operacj´ typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpocz´cie działalnoÊci gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw” obj´tego PROW
2014-2020.
5 Gdzie zło˝yç wniosek?
Wnioski o przyznanie pomocy
przyjmujà oddziały regionalne
ARiMR właÊciwe ze wzgl´du
na miejsce realizacji inwestycji.
Mo˝na je równie˝ zło˝yç za poÊrednictwem biura powiatowego
ARiMR, nale˝àcego do takiego OR.
Dokumenty aplikacyjne mo˝na składaç osobiÊcie, przez upowa˝nionà osob´ lub przesyłkà rejestrowanà, nadanà na adres właÊciwego OR ARiMR w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie
ubiegajàcych si´ o pomoc wniosek
nale˝y zło˝yç w oddziale regionalnym ARiMR właÊciwym ze wzgl´du
na poło˝enie ich gospodarstw. Je˝eli gospodarstwa tych osób sà poło˝one na obszarze wi´cej ni˝ jednego województwa, wniosek składa si´ w tym województwie, w którym jest poło˝ona najwi´ksza cz´Êç
tych gospodarstw.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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Je˝eli rolnik planuje inwestycje zwiàzane z produkcjà mleka krowiego lub bydła mi´snego, wielkoÊç ekonomiczna gospodarstwa nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 200 tys. euro
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Posadê las,
weê pieniàdze z PROW
ARiMR rozpocznie 1 czerwca nabór wniosków o Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych z PROW 2014-2020.
Wnioski b´dzie mo˝na składaç do 31 lipca 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR właÊciwych ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ podmiotu ubiegajàcego si´ o wsparcie.
5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
Wsparcie skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy sà właÊcicielami lub
współwłaÊcicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowià własnoÊç mał˝onka.
O pomoc mo˝e wnioskowaç rolnik, któremu został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatnoÊci.
Beneficjentem mogà byç równie˝
jednostki samorzàdu terytorialnego
i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.
5 W jakiej formie przyznawane jest wsparcie?
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatnoÊç,
która ma zrekompensowaç koszty wykonania zalesienia oraz jego
ochro n´. Jej wy so koÊç za le ˝y
34

od ro dza ju sa dzo nek, grun tu,
nachylenia terenu oraz wyboru
sposobu zabezpieczenia uprawy
leÊnej.
5 Gdzie nale˝y zło˝yç wniosek?
Wnioski o przyznanie wsparcia
na zalesienie nale˝y składaç
w biurach powiatowych Agencji,
właÊciwych ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
wnioskodawcy.
5 Jakie sà kryteria wyboru operacji?
Na etapie weryfikacji wniosków
o przyznanie wsparcia na zalesienie
weryfikowane sà kryteria wyboru
operacji, za spełnienie których
mo˝na uzyskaç odpowiednià liczb´
punktów.
W przypadku, gdy grunty przeznaczone do wykonania zalesienia
przynajmniej w cz´Êci:
1 sà zlokalizowane na korytarzach
ekologicznych poło˝onych na ob-

szarze Natura 2000 okreÊlonych
w planie ochrony lub planie zadaƒ
ochronnych dla obszaru Natura 2000 – mo˝na otrzymaç 14 pkt.;
1 sà zlokalizowane na obszarach
zagro˝onych erozjà wodnà okreÊlonych w załàczniku do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 9 marca 2015 r. w sprawie
norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska – mo˝na otrzymaç 12 pkt.;
1 przylegajà do Êródlàdowych wód
powierzchniowych – mo˝na otrzymaç 10 pkt.;
1 sà gruntami o nachyleniu terenu
powy˝ej 12° – mo˝na otrzymaç 8
pkt.;
1 przylegajà do lasu lub obszaru zalesionego – mo˝na otrzymaç 7 pkt.;
1 sà poło˝one na glebach V, VI lub
VIz klasy bonitacyjnej – mo˝na otrzymaç 6 pkt.;
1 po ło ˝o ne
sà na obszarach
ONW, wyznaczonych w ramach
PROW 2007-2013 – mo˝na otrzymaç 5 pkt.;
1 sà poło˝one w województwie
o lesistoÊci poni˝ej 30% – mo˝na otrzymaç 4 pkt.
W pierwszej kolejnoÊci pomoc
przysługuje tym beneficjentom, któBIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

ustawy z 28 wrzeÊnia 1991 r.
o lasach. Syntetyczny wskaênik
okreÊla potrzeby i preferencje zalesieniowe, im wy˝szy wskaênik tym
wy˝sza potrzeba i preferencja
zalesieniowa.
Je˝eli na podstawie powy˝szych
kryteriów wyboru operacji nie mo˝na ustaliç kolejnoÊci przysługiwania
pomocy, w pierwszej kolejnoÊci pomoc ta przysługuje temu podmiotowi, który ubiega si´ o przyznanie tej
pomocy w ni˝szej wysokoÊci.
Powy˝sze kryteria majà równie˝
zastosowanie do gruntów z sukce-

sjà naturalnà, na których nie było
wymagane dolesienie.
Ponadto do zalesionych gruntów
rolnik mo˝e otrzymaç premi´ piel´gnacyjnà (przez 5 lat) oraz premi´
zalesieniowà (przez 12 lat). Do
otrzymania tej formy pomocy nie
sà uprawnione jednostki samorzàdu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz
województw.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Zainwestujà
w małe przetwórstwo
Łàcznie 747 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tzw. małe
przetwórstwo wpłyn´ło do ARiMR w zakoƒczonym 1 marca naborze. Ostateczna liczba rolników, którzy ubiegajà si´ o takie
wsparcie, b´dzie znana, gdy do Agencji dotrà wszystkie wnioski
przesłane pocztà.

R

olnicy, którzy zdecydowali
si´ na prowadzenie działalnoÊci
gospodarczej
w zakresie przetwórstwa, zło˝yli 416 wniosków. Z kolei 331 wniosków zło˝yli rolnicy prowadzàcy lub
podejmujàcy prowadzenie działalnoÊci przetwórczej i sprzeda˝y produktów przetworzonych w ramach
rolniczego handlu detalicznego.
Dla pierwszej grupy rolników limit
wsparcia wynosi do 500 tys. zł, dla
drugiej – do 100 tys. zł.
W tym roku zwi´kszono kwot´
dofinansowania i rozszerzono grono osób, które mogły skorzystaç
z takiego wsparcia. Pomoc w ramach Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi i ich rozwój, finansowanego
BIULETYN INFORMACYJNY 3-4/2019

cji do 50 proc. kosztów na realizacj´ inwestycji słu˝àcych przetwórstwu m.in. mleka, mi´sa, owoców
i warzyw, zbó˝ i ziemniaków.

Biuro Prasowe

z bud˝etu PROW 2014-2020,
przyznawana jest w formie refunda-

[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych…” przyznawana jest na realizacj´ inwestycji
słu˝àcych m.in. przetwórstwu warzyw i owoców
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rych wnioski uzyskały najwi´kszà
liczb´ punktów, z tym ˝e minimalny
próg punktacji wynosi 6 pkt.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejnoÊci pomoc przysługuje temu
podmiotowi, którego grunty przynajmniej w cz´Êci sà poło˝one
w gminie o wi´kszych potrzebach
i preferencjach zalesieniowych
według wariantu III – Êrodowiskowego, okreÊlonego w Krajowym
Programie Zwi´kszania LesistoÊci
zatwierdzonym przez Rad´ Ministrów na podstawie art. 14 ust. 2a

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wsparcie rynku
produktów pszczelich
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach ustawowych zadaƒ realizuje działania wspierajàce bran˝´ pszczelarskà. Wypłaca on Êrodki finansowe dla uczestników mechanizmu Wspólnej
Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, a wkrótce
uruchomi portal, który b´dzie ostrzegał pszczelarzy o opryskach
Êrodkami ochrony roÊlin.

Êrodków. Refundacji podlegajà całkowite lub cz´Êciowe, w zale˝noÊci
od kierunku wsparcia, koszty netto
poniesione na realizacj´ działaƒ
okreÊlonych w Krajowym Programie
Wsparcia Pszczelarstwa przez podmioty uprawnione czyli zwiàzki

W

sparcie bran˝y pszczelarskiej jest stosowane
w Unii Europejskiej
od 1997 r. Jest to wa˝ny element
wspólnej polityki rolnej. Dofinansowywanie przez Komisj´ Europejskà
działaƒ paƒstw członkowskich
na rynku produktów pszczelich podyktowane jest potrzebà rozwoju terenów wiejskich, ujednolicenia warunków produkcji i zbytu, a tak˝e
utrzymania równowagi ekologicznej.
Wsparcie finansowe dla pszczelarzy
zapobiega rozdrobnieniu produkcji
i handlu miodem, zwalcza warroz´
oraz równowa˝y popyt na miód z jego poda˝à.
Zgodnie z unijnymi zasadami
współfinansowanie z bud˝etu UE mo˝e stanowiç do 50% wydatkowanych
36

W ramach sezonu 2018/2019 do KOWR wpłyn´ło 377 projektów na realizacj´ działaƒ okreÊlonych w Krajowym
Programie Wsparcia Pszczelarstwa
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a tak˝e popraw´ jakoÊci produktów
i ich skuteczne pozycjonowanie
na rynku.
W sezonie 2017/2018 do KOWR
zostało zło˝onych 389 wniosków
o refundacj´. Dla 387 wniosków
dokonano wypłat na kwot´ prawie 24,5 mln zł (po 50% z bud˝etu
unijnego i krajowego). Dwa wnioski
o refundacj´ kosztów zakupu leków
do zwalczania warrozy zostały
odrzucone.
W ramach sezonu 2018/2019
zło˝ono do KOWR 377 projektów
na realizacj´ działaƒ okreÊlonych
w Krajowym Programie Wsparcia
Pszczelarstwa. Po rozpatrzeniu projektów i koniecznym podziale do-

Zestawienie wniosków o refundacj´ zło˝onych do KOWR w sezonie 2017/2018
Działanie

IloÊç wniosków
o refundacj´

IloÊç wniosków
o refundacj´
wypłacone

Wypłacone
kwoty
PLN

Szkolenia

49

49

672 960,7

Warroza

87

85

7 664 122,62

Gosp. w´drowna

60

60

955 417,75

Analiza laborat

23

23

66 102,33

Zakup pszczół

83

83

3 585 518,99

Sprz´t pszczelarski

87

87

11 537 275,70

Suma

389

387

24 481 398,15

noÊci warrozy czy ułatwienie prowadzenia gospodarki w´drownej.
Wsparcie mo˝e byç przeznaczone
tak˝e na Êrodki do zasiedlania uli,

st´pnych Êrodków przez Komisj´ dokonujàcà wyboru projektów, do realizacji przyj´to 377 projektów
na kwot´ prawie 25,5 mln zł.

Zestawienie projektów przyj´tych do realizacji w sezonie 2018/2019
Liczba przyj´tych
do realizacji projektów

IloÊç zło˝onych
wniosków
o refundacj´

Przeprowadzenie szkoleƒ i konferencji

46

4

Zakup leków do zwalczania warrozy

84

0

Zakup urzàdzeƒ do prowadzenia gospodarki w´drownej

52

0

Wykonanie analiz jakoÊci miodu

29

0

Zakup pszczół

81

0

Zakup sprz´tu pszczelarskiego

85

0

Razem

377

4

Działanie

Do 5 marca br. 86 podmiotów
uprawnionych podpisało łàcznie 374 umowy na realizacj´ działaƒ okreÊlonych w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa oraz
wpłyn´ły 4 wnioski o refundacj´
kosztów poniesionych na przeprowadzone szkolenia.
KOWR, w drugim kwartale br.,
planuje uruchomienie portalu
www.eRolnik.gov.pl, a usługa powiadamiania pszczelarzy o prowadzonych w okolicach pasiek opryskach
Êrodkami ochrony roÊlin b´dzie jednà z pierwszych udost´pnionych.
Zgodnie z zało˝eniami informacja
o zamiarze stosowania Êrodków
ochrony roÊlin b´dzie wprowadzana przez producentów rolnych majàcych zamiar prowadziç opryski
w okreÊlonym czasie. Ka˝dy zarejestrowany na portalu hodowca
pszczół b´dzie miał mo˝liwoÊç otrzymania alertów za pomocà darmowych wiadomoÊci tekstowych (sms)
o planowanych w jego okolicy opryskach okreÊlonymi Êrodkami ochrony
roÊlin. Alert b´dzie sprofilowany geograficznie i czasowo w stosunku
do umiejscowienia pasieki oraz prowadzonego oprysku.
Planowany do uruchomienia przez
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa portal www.eRolnik.gov.pl ma
wypełniç jeden z celów strategicznych KOWR – rozwój e-usług dla
sektora rolnego. Strona b´dzie
głównà platformà wymiany informacji pomi´dzy Krajowym OÊrodkiem
Wsparcia Rolnictwa a rolnikami.
Docelowo b´dzie umo˝liwiała m.in.
wsparcie produkcji rolnej poprzez
udost´pnienie informacji dedykowanych dla u˝ytkowników i składanie
elektronicznych wniosków do
KOWR. Portal b´dzie tak˝e zintegrowany z w´złem krajowym login.gov.pl.
Departament Interwencji Rynkowych
[ 22 376 71 09
Zdj´cia: fotolia
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pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie. O dofinansowanie mogà ubiegaç si´ tak˝e grupy
producentów rolnych w zakresie działalnoÊci pszczelarskiej oraz organizacje producentów. Koƒcowymi odbiorcami wsparcia rynku produktów
pszczelich sà gospodarstwa pasieczne posiadajàce weterynaryjny numer
identyfikacyjny lub pasieki wpisane
do rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.
Dofinansowaniem mo˝e byç obj´ta pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji
pszczelarzy, zwalczanie inwazji paso˝ytów i chorób pszczół, w szczegól-

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Mama 4+
1 marca 2019 r. weszła w ˝ycie ustawa o rodzicielskim Êwiadczeniu
uzupełniajàcym

U

stawa o rodzicielskim
Êwiadczeniu uzupełniajàcym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 303) okreÊla warunki i tryb
przyznawania
rodzicielskiego
Êwiadczenia uzupełniajàcego oraz
zasady wypłacania i finansowania
rodzicielskiego Êwiadczenia uzupełniajàcego. Celem nowego Êwiadczenia jest zapewnienie niezb´dnych Êrodków utrzymania osobom,
które zrezygnowały z zatrudnienia
lub innej działalnoÊci zarobkowej
albo ich nie podj´ły ze wzgl´du
na wychowywanie dzieci. Wa˝nym
aspektem społecznym ustawy jest
uhonorowanie i docenienie trudu
wychowania dzieci w rodzinach
wielodzietnych oraz podkreÊlenie
funkcji społecznej pełnionej przez
rodziców.
Âwiadczenie, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje odpowiednio Prezes ZUS albo Prezes KRUS
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(je˝eli osoba legitymuje si´ okresami
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłàcznie z Zakładu
Ubezpieczeƒ Społecznych).
Do 14 marca 2019 r. jednostki
organizacyjne Kasy przyj´ły 443
wnioski o rodzicielskie Êwiadczenie
uzupełniajàce.
5 Kto mo˝e otrzymaç Êwiadczenie
1 Matka, która ukoƒczyła 60 lat,
urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie
posiada dochodu zapewniajàcego
niezb´dne Êrodki utrzymania;
1 W przypadku Êmierci matki dzieci

albo porzucenia dzieci przez matk´
lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci
przez matk´ Ojciec, który ukoƒczył 65 lat, wychował co najmniej
czworo dzieci i nie posiada dochodu
zapewniajàcego niezb´dne Êrodki
utrzymania.
5 Komu nie przysługuje Êwiadczenie
1 Osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokoÊci co najmniej
najni˝szej emerytury;
1 Osobie, która jest tymczasowo
aresztowana lub odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci (z wyłàczeniem
odbywania kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego).
Prezes KRUS mo˝e odmówiç przyznania Êwiadczenia:
1 Osobie, którà sàd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sàd
ograniczył władz´ rodzicielskà przez
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5 Jaka jest wysokoÊç rodzicielskiego Êwiadczenia uzupełniajàcego
Âwiadczenie uzupełniajàce przysługuje w wysokoÊci najni˝szej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł, a w przypadku,
gdy matka lub ojciec uprawniony
jest do emerytury lub renty w kwocie
ni˝szej od emerytury najni˝szej – b´dzie ono podwy˝szane do kwoty najni˝szej emerytury.
Âwiadczenie podlega corocznie
waloryzacji na zasadach i w terminie
wskazanym dla waloryzacji emerytur
i rent przysługujàcych na podstawie
przepisów emerytalnych.
5 Jak otrzymaç Êwiadczenie
Âwiadczenie przyznaje si´ na wniosek osoby zainteresowanej. Druk
wniosku jest dost´pny w ka˝dej jednostce organizacyjnej KRUS oraz
na stronie internetowej (www.
krus.gov.pl).
Do wniosku nale˝y dołàczyç akty
urodzenia dzieci lub orzeczenia sàdu o powierzeniu sprawowania pieczy zast´pczej nad dzieckiem, informacj´ o numerach PESEL dzieci
oraz oÊwiadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majàtkowej i materialnej oraz innych okolicznoÊciach,
których ustalenie jest niezb´dne
do przyznania Êwiadczenia.
W oÊwiadczeniu o sytuacji osobistej, rodzinnej, majàtkowej i materialnej wnioskodawca potwierdza
nast´pujàce okolicznoÊci:
1 urodzenie co najmniej czworga
dzieci;
1 wychowanie co najmniej czworga
dzieci;
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1 posiadanie lub nieposiadanie
przerw w wychowywaniu dzieci,
a w przypadku posiadania przerw
równie˝ długoÊç i przyczyny tych
przerw;
1 dat´ Êmierci matki dzieci lub dat´
ich porzucenia przez matk´;
1 ograniczenie lub pozbawienie
praw rodzicielskich;
1 zamieszkiwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie po ukoƒczeniu 16. roku ˝ycia
centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (oÊrodek interesów
˝yciowych), o którym mowa w art. 3
ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz długoÊç okresu, w jakim wnioskodawca
spełniał ten warunek przed zło˝eniem wniosku o Êwiadczenie;
1 posiadanie lub nieposiadanie
ustalonego prawa do emerytury lub
renty oraz pobieranie lub niepobieranie emerytury lub renty;
1 uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie
dochodu z tytułu zatrudnienia lub
prowadzenia innej działalnoÊci zarobkowej;
1 posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego, a w przypadku
posiadania gospodarstwa rolnego
równie˝ powierzchni´ tego gospodarstwa;
1 uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie
dochodów z działów specjalnych
produkcji rolnej;
1 uzyskiwanie lub nieuzyskiwanie
innych dochodów;
1 przebywanie lub nieprzebywanie
w areszcie Êledczym lub w zakładzie
karnym;
1 inne
okolicznoÊci niezb´dne
do oceny spełnienia przesłanek warunkujàcych przyznanie Êwiadczenia.
OkolicznoÊci brane pod uwag´
przy rozpatrywaniu wniosku mogà
byç potwierdzane:
1 zaÊwiadczeniami właÊciwego urz´du skarbowego, które potwierdzajà

êródła osiàganych dochodów lub
przychodów oraz ich wysokoÊç;
1 zaÊwiadczeniami, które potwierdzajà aktualne zatrudnienie lub prowadzenie innej działalnoÊci zarobkowej, oraz wysokoÊç osiàganych
dochodów lub przychodów;
1 zaÊwiadczeniami, które potwierdzajà wysokoÊç innych Êwiadczeƒ
pobieranych przez wnioskodawc´;
1 zaÊwiadczeniami z urz´du gminy,
które potwierdzajà rodzaj oraz wielkoÊç posiadanego gospodarstwa
rolnego;
1 oÊwiadczeniami wnioskodawcy
o wysokoÊci dochodu z gospodarstwa rolnego;
1 innymi dokumentami, które potwierdzajà sytuacj´ osobistà, rodzinnà, majàtkowà i materialnà wnioskodawcy.
5 O czym nale˝y informowaç KRUS po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego Êwiadczenia
uzupełniajàcego
Osoba, której przyznano prawo
do Êwiadczenia jest obowiàzana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach majàcych wpływ na prawo do Êwiadczenia lub wysokoÊç wypłacanego
Êwiadczenia, przede wszystkim o:
1 nabyciu gospodarstwa rolnego;
1 podj´ciu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej,
w tym za granicà;
1 wysokoÊci osiàganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicà;
1 uzyskaniu prawa do emerytury,
renty z innego organu rentowego
(w tym z instytucji zagranicznej);
1 tymczasowym aresztowaniu lub
odbywaniu kary pozbawienia wolnoÊci;
1 zamieszkaniu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wprowadzone przepisy dajà mo˝liwoÊç osobom pobierajàcym rodzicielskie Êwiadczenie uzupełniajàce
obj´cia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek – do osià39
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umieszczenie dziecka lub dzieci
w pieczy zast´pczej;
1 W przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.
Rodzicielskie Êwiadczenie uzupełniajàce przysługuje wyłàcznie
pod warunkiem zamieszkiwania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

gni´cia 25-letniego okresu ubezpieczenia
emerytalno-rentowego.
Ubezpieczenie to jest dobrowolne.
W celu obj´cia tym ubezpieczeniem
nale˝y zło˝yç we właÊciwej jednostce
organizacyjnej KRUS Wniosek o obj´cie ubezpieczeniem społecznym
rolników osoby pobierajàcej rodzicielskie Êwiadczenie uzupełniajàce.
Przykład:
Rolniczka w wieku 61 lat,
od grudnia 2017 r. pobiera emerytur´ rolniczà. Nie zaprzestała prowadzenia
działalnoÊci
rolniczej – jest współwłaÊcicielkà (razem
z m´˝em) gospodarstwa rolnego
o pow. 2,05 ha (1,10 ha przeliczeniowe). WysokoÊç przyznanej emerytury rolniczej wynosi: cz´Êç składkowa – 233,45 zł; cz´Êç uzupełniajàca – 904,60 zł; razem –
1138,05 zł. Wypłacana jest tylko
cz´Êç składkowa, tj. 233,45 zł.
Cz´Êç uzupełniajàca podlega zawieszeniu z powodu nie zaprzestania pro wa dze nia dzia łal no Êci
rolniczej.
Rodzicielskie Êwiadczenie uzupełniajàce nie przysługuje poniewa˝
rolniczka jest uprawniona do emerytury w wysokoÊci wy˝szej od najni˝szej emerytury.

Âwiadczenie uzupełniajàce przysługuje w wysokoÊci najni˝szej emerytury, która od 1 marca br. wynosi 1100,00 zł

5 Wa˝ne
Ustawa o rodzicielskim Êwiadczeniu
uzupełniajàcym nie przewiduje wypłacania z tym Êwiadczeniem ˝adnych dodatków (w tym dodatku piel´gnacyjnego), które przysługujà
do emerytur i rent rolniczych. Ustawa ta nie zawiera równie˝ regulacji
w zakresie przyznawania zasiłku pogrzebowego po osobie uprawnionej
do rodzicielskiego Êwiadczenia uzupełniajàcego. Zasiłek ten mo˝e byç
natomiast przyznany i wypłacony
w razie zgonu osoby uprawnionej
m.in. do emerytury rolniczej. Upraw-

nionym członkom rodziny zmarłego
emeryta lub rencisty, majàcego ustalone prawo do emerytury lub renty
rolniczej z ubezpieczenia, przysługuje renta rodzinna oraz Êwiadczenie nale˝ne zmarłemu do dnia
Êmierci. Âwiadczenia takie nie przysługujà w razie Êmierci osoby
uprawnionej do rodzicielskiego
Êwiadczenia uzupełniajàcego.
Biuro Komunikacji i Współpracy
Mi´dzynarodowej
[ 22 592 64 05
Zdj´cia: fotolia
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Nie wypalaj traw!

Gro˝à za to kary
i cofni´cie dopłat bezpoÊrednich

