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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Szanowni Paƒstwo!
Kolejny rok zmagamy si´ z suszà. Zapewniam jednak
wszystkich rolników, których gospodarstwa ucierpiały,
˝e tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, nie pozostanà oni bez pomocy. Wówczas przeznaczyliÊmy
na ten cel ponad 2,2 mld złotych. W tej chwili dla
pierwszych poszkodowanych ju˝ zarezerwowaliÊmy 0,5 mld zł. Ostateczna kwota b´dzie znana po zakoƒczeniu prac komisji powołanych przez
wojewodów do szacowania strat na polach.
To sà oczywiÊcie działania doraêne, pomocowe. Jednak lata zaniedbaƒ, osuszanie oczek wodnych, a właÊciwie sprowadzenie melioracji jedynie do odwadniania teraz si´ mszczà. Je˝eli do tego wszystkiego doło˝ymy zachodzàce na naszych oczach zmiany klimatu
wraz z rosnàcà gwałtownoÊcià niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, to mamy pełny obraz sytuacji.
Nie mamy na co czekaç i działania muszà byç podejmowane od razu. Przygotowujemy program małej
retencji. W pierwszej fazie planujemy, ˝e b´dzie to
program pilota˝owy ograniczony do dwóch-trzech
województw. Mamy zgod´ Komisji Europejskiej
na przesuni´cie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 około 1 mld złotych.
Nie sà to du˝e Êrodki bioràc pod uwag´ skal´ zapo2

trzebowania, ale wreszcie musimy rozpoczàç działania. Z tych Êrodków b´dà mogli skorzystaç rolnicy
budujàcy systemy nawodnieƒ, czy małe zbiorniki
na zatrzymanie wody opadowej. Sà to pieniàdze
przede wszystkim na podpi´trzenia jezior czy stawów
oraz na zatrzymanie wody w systemach melioracyjnych. Nic jeszcze nie jest przesàdzone, kto b´dzie
mógł si´ ubiegaç o Êrodki, ale b´dà to prawdopodobnie rolnicy, spółki wodne i byç mo˝e samorzàdy
lokalne, choç te ostatnie dysponujà na ten cel unijnymi Êrodkami m.in. z polityki spójnoÊci. Równolegle
resort gospodarki morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej
przygotowuje Program Rozwoju Retencji w Polsce. To
w jego ramach b´dà budowane du˝e zbiorniki retencyjne. Program zostanie sfinansowany ze Êrodków
pochodzàcych z nowej perspektywy finansowej
(po 2020 r.). OczywiÊcie sà to zadania na lata. Musimy jednak zdawaç sobie spraw´ ze skali zaniedbaƒ – wi´kszoÊç wody opadowej spływa do morza
i nie jest wykorzystywana. JesteÊmy na koƒcu listy krajów Unii Europejskiej, jeÊli chodzi o gromadzenie wody. Na jednego mieszkaƒca naszego kraju przypada
trzy razy mniej wody ni˝ wynosi Êrednia dla Europy
(4500m3/rok).
Cały program o szacunkowej wartoÊci 14 mld zł
ma zwi´kszyç współczynnik retencji wód w Polsce
z obecnych 6,5 proc. do 15 proc., czyli ponad
dwukrotnie.
Jak wielokrotnie podkreÊlałem, kwestie szeroko rozumianego rolnictwa znajdujà si´ w polu widzenia
całej rady ministrów. Obszary wiejskie mogà i rozwijajà si´ szybciej dzi´ki takiemu właÊnie podejÊciu. ZaBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019
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Te zmiany trwajà cały czas. Niektóre mo˝na wprowadziç stosunkowo szybko, ale inne wymagajà czasu.
Przez te niespełna cztery lata sprawowania rzàdów
konsekwentnie wprowadzaliÊmy w ˝ycie nasze przedwyborcze zobowiàzania. WłaÊnie zobowiàzania, a nie
obietnice. Przedstawiony Program Rolny Prawa i SprawiedliwoÊci został zaakceptowany przez wyborców,
a to oznaczało, ˝e zawarte w nim propozycje stały si´
w tym momencie naszymi zobowiàzaniami.
Przed nami jeszcze wiele spraw wymagajàcych rozwiàzania. Jednà z nich jest system ubezpieczeƒ
upraw i zwierzàt gospodarskich. Nie wypracowaliÊmy
jeszcze takiego systemu, który miałby społecznà akceptacj´ i jednoczeÊnie stałby si´ systemem rzeczywiÊcie powszechnym. Tylko wówczas rolnicy mogliby liczyç na wi´kszà rekompensat´ ewentualnych strat
przy ni˝szym poziomie składek. Jak widaç dopłaty
z bud˝etu paƒstwa, przy niskiej powszechnoÊci systemu, nie sà wystarczajàcym rozwiàzaniem.
Jak wspomniałem, na lata te˝ rozpisany b´dzie
program zwiàzany z małà i du˝à retencjà wodnà,
z ograniczaniem skutków suszy. Rosnàca gwałtownoÊç zjawisk atmosferycznych dotyczy nie tylko nas.
Uwa˝am, ˝e nad rozwiàzaniami musi te˝ pomyÊleç
Komisja Europejska. Te zjawiska raczej b´dà si´ nasilaç i b´dà dotykały coraz wi´kszej liczby rolników.
Szanowni Paƒstwo!
Przełom sierpnia i wrzeÊnia to tradycyjny czas
Dzi´kczynienia za plony. To czas podsumowania roku w rolnictwie, a jednoczeÊnie czas przygotowaƒ
do kolejnych zbiorów.
Serdecznie dzi´kuj´ za ogromny trud i wysiłek wło˝ony w tegoroczne, równie trudne jak w roku ubiegłym, ˝niwa. Pomimo ogromnego post´pu technicznego i technologicznego jedno pozostanie niezmienne – rolnik nigdy do koƒca nie wie czy b´dzie miał
udane plony, pomimo, ˝e doło˝ył wszelkich staraƒ.
To właÊnie czyni specyfik´ rolnictwa i to jest podstawowà przesłankà, ˝e nie mo˝e byç ono traktowane
identycznie jak inne działy gospodarki.
Dzi´kuj´ jeszcze raz za Waszà ci´˝kà prac´, za ˝ywnoÊç bardzo wysokiej jakoÊci, która wcià˝ zdobywa
uznanie konsumentów poza naszymi granicami. Mamy si´ czym pochwaliç. Umiemy produkowaç dobre
i smaczne wyroby. To powód do dumy i satysfakcja
z wykonywania tego trudnego, ale jak˝e pi´knego
zawodu rolnika.
Szcz´Êç Bo˝e
Jan Krzysztof Ardanowski
minister rolnictwa i rozwoju wsi
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powiadaliÊmy, ˝e naszym celem jest poprawa jakoÊci
˝ycia na tych terenach. Przywracamy połàczenia kolejowe i drogowe, placówki pocztowe – przywracamy
te tereny do normalnego ˝ycia. Ka˝dy obywatel powinien mieç takie same szanse rozwoju niezale˝nie
od miejsca, w którym mieszka. Stopniowo tak ju˝ si´
dzieje.
Wprowadzone rozwiàzania dotyczàce rolniczego
handlu detalicznego, sprzeda˝y bezpoÊredniej oraz
produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej równie˝ przynoszà pozytywne rezultaty. W dalszej cz´Êci
tego numeru Biuletynu jest na ten temat szersza informacja. W mojej ocenie sà to obecnie najlepsze przepisy w całej Unii Europejskiej, a sàdzàc po zainteresowaniu rolników równie˝ oni dobrze je oceniajà. Pozwoliły one na przywrócenie tradycyjnej chłopskiej
zaradnoÊci.
Zyskały tak˝e Koła Gospodyƒ Wiejskich. Nowe
mo˝liwoÊci rozwoju sprawiły, ˝e wcià˝ powstajà nowe
koła. Nie tylko mogà one staraç si´ o wsparcie finansowe, ale te˝ nikt ju˝ ich nie Êciga za sprzeda˝ własnych produktów na festynach czy innych imprezach
plenerowych.
Dajemy tylko mo˝liwoÊci, ale ich wykorzystanie zale˝y ju˝ od samych beneficjentów wprowadzonych
rozwiàzaƒ. Mamy równie˝ ÊwiadomoÊç, ˝e cz´sto
niezb´dne jest zaopatrzenie w Êrodki finansowe, aby
mo˝na było w pełni wykorzystaç cały potencjał. Dlatego te˝ zawarta została z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowa o utworzeniu specjalnego instrumentu finansowego, jakim jest Fundusz Gwarancji
Rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Ta inicjatywa wpisuje si´
w rzàdowy program por´czeniowo -gwarancyjny
„Wspieranie przedsi´biorczoÊci z wykorzystaniem por´czeƒ i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”
w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 50 mln euro wkładu z PROW 2014-2020 pozwoli na obj´cie gwarancjami ok. 1,4 tys. kredytów
inwestycyjnych oraz obrotowych, na kwot´ ok. 1,1
mld zł dla mikro, małych i Êrednich przedsi´biorstw
(MÂP) działajàcych w sektorze rolnym, zainteresowanych uzyskaniem finansowania kredytowego na rozwój swojej działalnoÊci.
Na bie˝àco analizujemy stopieƒ wykorzystywania
Êrodków i jednoczeÊnie zmieniajàce si´ potrzeby.
Stàd zmiany i przesuni´cia Êrodków w ramach
PROW 2014-2020. Uwa˝nie wsłuchujemy si´ w głosy płynàce od rolników. Przecie˝ czasami problemy
nie tkwià w braku Êrodków, ale w biurokratycznych
ograniczeniach i przepisach. Zmieniamy przepisy,
upraszczamy biurokracj´.
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Woda dla rolnictwa
Suszy łatwiej zapobiegaç, ni˝ likwidowaç jej skutki. Tymczasem zapóênienia i zaniedbania w tym zakresie, w naszym kraju dotyczà
paru dekad. To m.in. efekt kilkudziesi´ciu lat osuszania Polski, a nie
zatrzymywania istniejàcych zasobów wodnych.

U

wzgl´dniajàc potrzeb´ zapobiegania ekstremalnym
zjawiskom atmosferycznym, powodujàcym straty w rolnictwie, MRiRW dokonało zmian
w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” obj´tym
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji Modernizacja gospodarstw rolnych. Wyodr´bniono obszar dotyczàcy nawadniania w gospodarstwach rolnych, w ramach
którego b´dà realizowane inwestycje polegajàce na modernizacji
istniejàcego systemu nawadniania
lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar
wsparcia przeznaczono 100 mln
euro.
Rolnicy b´dà mogli, przykładowo,
realizowaç operacje polegajàce na:
1 wykonaniu nowego nawodnienia
(ewentualnie z wykonaniem uj´cia
wodnego z wód podziemnych lub
powierzchniowych);
1 modernizacji istniejàcej instalacji
nawadniajàcej (ewentualnie z modernizacjà uj´cia wody);
1 modernizacji instalacji nawadniajàcej wraz z powi´kszeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połàczone ewentualnie
z modernizacjà zaopatrzenia tej instalacji w wod´.
W ramach inwestycji w nawadnianie musi byç zainstalowany system
pomiaru wody (je˝eli dotychczas nie
był zainstalowany), umo˝liwiajàcy
mierzenie zu˝ycia wody na poziomie
wspieranej inwestycji.
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Pomoc b´dzie przyznawana, je˝eli
inwestycja spełni wymagania wynikajàce z obowiàzujàcych przepisów
prawa, które majà zastosowanie
do tej inwestycji, w szczególnoÊci
w zakresie ochrony Êrodowiska
i prawa wodnego.
Maksymalna wysokoÊç pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi

rolnika) poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji.
Bioràc pod uwag´ postanowienia
PROW 2014-2020, w ww. instrumencie wsparcia przewidziano m.in.
preferencje w przyznawaniu pomocy
ze wzgl´du na miejsce realizacji
operacji, tj. preferowanie operacji
realizowanych na obszarach zagro˝onych wystàpieniem suszy.
Projekt rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegóło-

W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” wyodr´bniono obszar dotyczàcy nawadniania w gospodarstwach
rolnych. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 mln euro

i na jedno gospodarstwo rolne,
w ramach omawianego instrumentu
wsparcia, w okresie realizacji
PROW 2014-2020, na operacje
zwiàzane z nawadnianiem nie mo˝e
przekroczyç 100 tys. zł, przy czym
pomoc przyznaje si´ na operacj´
o planowanej wysokoÊci kosztów
kwalifikowalnych powy˝ej 15 tys. zł.
Pomoc b´dzie polegaç na refundacji do 50% (lub 60% kosztów
kwalifikowalnych, w przypadku operacji realizowanej przez młodego

wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. poz. 1371, z póên. zm.), którego
celem jest m.in. stworzenie ram
prawnych do realizacji operacji dotyczàcych nawadniania w gospodarstwie, został skierowany do RzàdoBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

wego Centrum Legislacyjnego pagowanie działaƒ zmniejszajàcych z perspektywà do roku 2030” (PRR).
Głównym celem Programu b´dzie
z proÊbà o rozpatrzenie projektu straty w rolnictwie podczas suszy;
przez komisj´ prawniczà. W zwiàzku 1 opracowanie wytycznych do ra- wieloaspektowe okreÊlenie, a naz powy˝szym ostateczne brzmienie cjonalnego zu˝ycia wody w rolnic- st´pnie wdro˝enie działaƒ, których
realizacja zwi´kszy retencj´ wody
przepisów, w tym dotyczàcych kata- twie;
i umo˝liwi zatrzymanie jej
logu kosztów kwalifikowalprzez długi czas w Êrodowinych oraz zasad kwalifikosku. Program uwzgl´dniaç
walnoÊci kosztów, b´dzie
Trwajà uzgodnienia dwóch projektów
b´
dzie wszystkie rodzaje reznane po zakoƒczeniu prac
dokumentów rzàdowych, majàcych
ten
cji wód powierzchnionad projektem rozporzàdzeznaczenie dla przeciwdziałania
wych wyró˝niane ze wzgl´du
nia dla tego typu operacji.
skutkom suszy.
na skal´ – du˝à, małà i miInformacje na temat przekro retencj´ oraz rodzaj rewidywanego terminu nabotencji – naturalnà i sztucznà.
ru wniosków zostanà poda1
zwi´kszenie retencji na obszarach PRR obejmie tak˝e retencj´ krajone do publicznej wiadomoÊci po zabrazowà oraz glebowà. W ramach
koƒczeniu wszystkich prac zwiàza- rolniczych;
nych z opracowaniem przepisów 1 realizacja działaƒ inwestycyjnych Programu planowane jest opracozestawienia
działaƒ
w zakresie kształtowania/zwi´ksza- wanie
szczegółowych.
z uwzgl´dnieniem m.in. podziału
Ponadto aktualnie trwajà uzgod- nia sztucznej retencji;
nienia dwóch projektów dokumen- 1 budowa lub rozbudowa systemów na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji
działaƒ, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizacj´ oraz êródła finansowania. Projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyç b´dzie kampania
informacyjno-promocyjna. W „Zało˝eniach do Programu” przewiduje
si´ m.in.:
1 realizacj´ i odtwarzanie obiektów
małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych;
1 promowanie i wdra˝anie zabiegów agrotechnicznych zwi´kszajàcych retencj´ glebowà;
1 realizacj´ i odtwarzanie stawów
hodowlanych;
Odtwarzanie stawów hodowlanych jest jednym z działaƒ przewidzianych w „Zało˝eniach do Programu rozwoju retencji
1 realizacj´ nowych oraz przebudona lata 2021-2027”
w´ istniejàcych systemów melioratów rzàdowych, majàcych znaczenie melioracyjnych nawadniajàcych lub cyjnych w celu zapewnienia funkcji
na wad nia jà co -od wad nia jà cych nawadniajàco-odwadniajàcych;
dla przeciwdziałania skutkom suszy.
Pierwszym z nich jest projekt „Pla- oraz przebudowa systemów odwad- 1 tworzenie i odtwarzanie zadrzenu przeciwdziałania skutkom suszy”, niajàcych na nawadniajàco-odwad- wieƒ Êródpolnych, przydro˝nych
opracowywany przez Paƒstwowe niajàce.
i przywodnych;
Zgodnie z harmonogramem prac 1 realizacj´ obiektów retencjonujàGospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w uzgodnieniu z MRiRW, za- opracowanie ostatecznej wersji pla- cych wod´.
wierajàcy szereg działaƒ, których ce- nów planowane jest w 2020 r.
Kolejnym dokumentem jest opralem jest przeciwdziałanie i łagodzecowywany przez Ministra Gospodarnie skutków suszy, w tym m.in.:
1 kreowanie ÊwiadomoÊci rolników
ki Morskiej i ˚eglugi Âródlàdowej
Biuro Prasowe
w zakresie mo˝liwoÊci tworzenia re- projekt „Zało˝eƒ do Programu roz[ 22 623 18 38
tencji na obszarach rolnych oraz pro- woju retencji na lata 2021-2027
Zdj´cia: fotolia
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019
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Usprawnienie wydatkowania
Êrodków finansowych
Rada Ministrów przyj´ła 30 lipca br. projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania
Êrodków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego oraz w ramach działaƒ obj´tych zintegrowanym systemem
zarzàdzania i kontroli.
5 Uproszczenie i ujednolicenie zasad stosowania zaliczek
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szeregu rozwiàzaƒ usprawniajàcych proces wydatkowania
Êrodków finansowych w ramach
systemów wsparcia bezpoÊredniego oraz w ramach płatnoÊci obszarowych PROW (płatnoÊci rolno-Êrodowiskowo-klimatyczne, płatnoÊci
ekologiczne, płatnoÊci ONW oraz
płatnoÊci na zalesianie). Jednym
z takich rozwiàzaƒ jest uproszczenie
i ujednolicenie zasad stosowania
zaliczek na poczet wymienionych
płatnoÊci. B´dzie to sprzyjało stabilizacji warunków prowadzenia działalnoÊci rolniczej i korzystnie wpłynie na zdolnoÊç gospodarstw
do regulowania bie˝àcych zobowiàzaƒ, a tym samym na konkurencyjnoÊç polskich gospodarstw oraz
na sytuacj´ finansowà polskich rodzin rolniczych.
5 Grunty paƒstwowe
Kolejnym rozwiàzaniem przewidzianym w projekcie jest rozszerzenie
na wszystkie grunty paƒstwowe (np.
grunty nale˝àce do parków narodowych czy samorzàdów) wymogu
posiadania tytułu prawnego
do działek rolnych zgłaszanych
do płatnoÊci bezpoÊrednich oraz
płatnoÊci obszarowych PROW. Celem tej zmiany jest przeciwdziałanie
zjawisku ubiegania si´ o płatnoÊci
6

do gruntów paƒstwowych u˝ytkowanych nielegalnie.
5 Nadawanie mał˝onkom i współposiadaczom
gospodarstw rolnych odr´bnych numerów
identyfikacyjnych
Projektowana ustawa przewiduje
rozszerzenie katalogu przypadków
umo˝liwiajàcych nadawanie mał˝onkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych, odr´bnych nu-

miały takiej mo˝liwoÊci (np. mał˝onkowie rolników czy współposiadacze gospodarstw rolnych).
5 Lista doradców
Kolejna zmiana przewidziana
w projekcie polega na skróceniu
minimalnego okresu doÊwiadczenia w pracy doradczej, wymaganego do uzyskania wpisu na list´ doradców rolniczych, rolnoÊrodowiskowych i leÊnych – z 1 roku do 6
miesi´cy, oraz na wskazaniu, zgodnie z ustawà Prawo o szkolnictwie
wy˝szym i nauce, 30 punktów ECTS
jako niezb´dnych do uzyskania
w formie studiów podyplomowych
wiedzy z zakresu rolnictwa. Przewi-

W projektowanej ustawie rozszerzony został katalog przypadków umo˝liwiajàcych nadawanie mał˝onkom
i współposiadaczom gospodarstw rolnych, odr´bnych numerów identyfikacyjnych

merów identyfikacyjnych. Zaproponowane rozwiàzanie umo˝liwia
skorzystanie z mechanizmów administrowanych przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnictwa (niezwiàzanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego)
przez osoby, które dotychczas nie

duje si´, ˝e zmiana ta b´dzie sprzyjała zwi´kszeniu liczby osób Êwiadczàcych usługi w tym zakresie,
a tym samym wzmocnieniu konkurencji na rynku tych usług.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: fotolia
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Pomoc
na regeneracj´ gleb
Uznajàc potrzeb´ Êrodowiskowej regeneracji gleb jako szczególnie istotnà, uruchomiony został, ·w ramach Êrodków funduszy
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej, program priorytetowy
pn.: „Ogólnopolski program regeneracji Êrodowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Na jego realizacj´ w latach 2019-2023,
zostały przeznaczone Êrodki w wysokoÊci 300 mln zł.

C

elem programu jest wsparcie działaƒ Êrodowiskowej
regeneracji gleb zakwaszonych poprzez ich wapnowanie,
a wsparcie udzielane b´dzie w ramach pomocy de minimis w rolnictwie do zakupu nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub Êrodka wapnujàcego).
Beneficjentami koƒcowymi programu b´dà rolnicy posiadajàcy
u˝ytki rolne o powierzchni nieprzekraczajàcej 75 ha, w tym posiadajàBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

cy gleby o odczynie (pH) poni˝ej lub
równym 5,5. Dofinansowanie na
wapno nawozowe lub Êrodek wapnujàcy do danej działki rolnej b´dzie
mo˝na uzyskaç raz na 4 lata. W celu potwierdzenia potrzeby wapnowania danej działki rolnej Okr´gowe Stacje Chemiczno-Rolnicze
(OSCh-R) wydajà opinie o zalecanej
dawce CaO lub CaO+MgO, która
to opinia wraz z oryginałem opłaconej faktury i formularzami o pomocy
de minimis w rolnictwie stanowià za-

łàczniki do wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb
w ramach programu priorytetowego
„Ogólnopolski program regeneracji
Êrodowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie”.
Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:
1 do 300 zł/t czystego składnika
odkwaszajàcego
(CaO
oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczajàcej 25 ha u˝ytków rolnych;
1 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszajàcego
(CaO
oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powy˝ej 25 ha, ale nie przekraczajàcej 50 ha u˝ytków rolnych;
1 do 100 zł/t czystego składnika
odkwaszajàcego
(CaO
oraz
CaO+MgO) dla gospodarstw
7
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o powierzchni powy˝ej 50 ha, ale
nie przekraczajàcej 75 ha u˝ytków
rolnych.
Kosztami kwalifikowanymi, niezb´dnymi do osiàgni´cia efektu
ekologicznego, zgodnie z przyj´tym
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
programem, sà koszty zakupu:
1 wapna nawozowego odpowiadajàcego typom wapna nawozowego,
okreÊlonego w załàczniku nr 6
do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki z 8 wrzeÊnia 2010 r. w sprawie
sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych
opakowaniach, sposobu badania
nawozów mineralnych oraz typów
wapna nawozowego (Dz. U.
Nr 183, poz. 1229),
1 Êrodka wapnujàcego, o którym
mowa w przepisach rozporzàdzenia
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 paêdziernika 2003 r. w sprawie nawozów.
Rozliczeniu podlega kwota za zakup wapna nawozowego lub Êrodka
wapnujàcego nie wi´ksza ni˝ wynikajàca z faktury, a w przypadku zakupu wapna nawozowego lub Êrodka wapnujàcego w iloÊci poni˝ej zapotrzebowania na CaO lub
CaO+MgO wskazanego w opinii
OSCh-R o zalecanej dawce, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartoÊci czystego
składnika.
Za okres kwalifikowalnoÊci kosztów uznaje si´ termin od
01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
Wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w OSCh-R od
01.08.2019 r.
Szczegółowe informacje, w tym
wzór wniosku oraz instrukcja jego
wypełniania zamieszczone sà
na stronach internetowych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
(https://www.schr.gov.pl/), OSCh-R
oraz wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej.
8

5 Dlaczego potrzebujemy wapnowaç gleby
kwaÊne
Podstawowym celem nawo˝enia mineralnego gleb, w tym wapnowania,
jest poprawa warunków wzrostu
i rozwoju roÊlin, a tym samym podniesienie poziomu wydajnoÊci produkcji rolnej. Utrzymanie odpowiedniego poziomu wydajnoÊci produkcji rolniczej pozwala polskiemu rolnikowi byç konkurencyjnym na rynku
europejskim. KorzyÊç ta nie jest jedynym efektem, jakie przynosi wapnowanie gleb. W odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu wapnowania na ró˝ne elementy
ekosystemu mo˝na z całà odpowiedzialnoÊcià stwierdziç, i˝ rola Êrodowiskowa i zdrowotna wapnowania
jest równie wa˝na jak jego rola produkcyjna. Wapnujàc gleb´, przyczyniamy si´ do poprawy ogólnego stanu Êrodowiska, poprzez pozytywny
wpływ na właÊciwoÊci gleby oraz jakoÊç produkowanej ˝ywnoÊci.
Wraz z zakwaszeniem gleb nast´puje ich ubo˝enie w podstawowe
składniki pokarmowe, co znaczenie
obni˝a efektywnoÊç i opłacalnoÊç
nawo˝enia. Zakwaszenie gleb ogranicza plonowanie upraw, jak równie˝
wpływa niekorzystnie na Êrodowisko
poprzez zwi´kszenie emisji dwutlenku
azotu (NO2) do atmosfery oraz wymywanie zwiàzków azotu do wód.
Wyró˝nikiem gleb kwaÊnych i bardzo
kwaÊnych jest wyst´powanie w wysokich st´˝eniach szkodliwych dla roÊlin, a poÊrednio dla ludzi i zwierzàt,
zwiàzków manganu (Mn) i glinu (Al).
Gleby kwaÊne wykazujà szereg
ujemnych właÊciwoÊci biologicznych,
fizycznych i chemicznych, tj.:
1 ograniczonà aktywnoÊç po˝ytecznych mikroorganizmów;
1 podatnoÊç na procesy rozmywania i zbijania;
1 zmniejszonà
przyswajalnoÊç
składników pokarmowych roÊlin;
1 zwi´kszonà dost´pnoÊç dla roÊlin
metali ci´˝kich, w tym kadmu (Cd)
i ołowiu (Pb);

1 małà odpornoÊç na procesy degeneracyjne, erozj´ oraz ubytek zawartoÊci substancji organicznej.
Do czynników wpływajàcych
na zakwaszanie gleb w Polsce nale˝y zaliczyç warunki naturalne glebowo-klimatyczne oraz antropogeniczne zwiàzane z działalnoÊcià
człowieka.
Do podstawowych naturalnych
czynników zakwaszajàcych gleby zaliczany jest klimat oraz rodzaj skały
macierzystej. Ponad 90% gleb w Polsce wytworzonych jest na kwaÊnych
skałach naniesionych przez lodowce, z których nast´powało intensywne wymywanie składników zasadowych, zwłaszcza na obszarach
o wi´kszej rocznej sumie opadów.
Powstajàcy na skutek oddychania
organizmów glebowych dwutlenek
w´gla (CO2), w niskich temperaturach koncentruje si´ w glebie i sprzyja wzrostowi zakwaszenia. Koncentracji dwutlenku w´gla (CO2) sprzyjajà tak˝e niektóre naturalne procesy przemian zwiàzków organicznych
oraz zwiàzków azotu.
Racjonalne wapnowanie gleby jest
najbardziej podstawowym i niezb´dnym zabiegiem w produkcji roÊlinnej, zwłaszcza w warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Przyczynia
si´ z jednej strony do zmniejszania
strat w produkcji roÊlinnej, ma korzystny wpływ na jakoÊç płodów rolnych, a tym samym na produkty
przeznaczone do konsumpcji, z drugiej zaÊ strony prowadzi do zmniejszenia negatywnych, Êrodowiskowych skutków stosowania chemicznych Êrodków produkcji w rolnictwie i korzystnie wpływa na ró˝ne elementy zwiàzane z działalnoÊcià gospodarczà człowieka, od
ochrony zasobów wodnych, po
ochron´ gleby.

Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cie: fotolia
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Wsparcie przedsi´biorczoÊci
na obszarach wiejskich

T

rwajàce przekształcenia
na obszarach wiejskich
charakteryzuje wzrost aktywnoÊci społecznej i ekonomicznej
mieszkaƒców. Jednym z istotniejszych trendów jest rosnàca liczba
podmiotów gospodarczych. Wsparcie dla mikro, małych i Êrednich
przedsi´biorstw na wsi po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej stworzyło
warunki do rozwoju i dywersyfikacji
ekonomicznej obszarów wiejskich.
Równie˝ gospodarstwa rolne zmieniajà swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form działalnoÊci
ekonomicznych, głównie z zakresu
usług i handlu, a w strukturze ich
dochodów wzrasta znaczenie działalnoÊci pozarolniczej.
Dostrzegajàc specyfik´ funkcjonowania przedsi´biorczoÊci w warunkach wiejskich, a tak˝e niekwestionowanà i uzasadnionà potrzeb´
wspierania jej rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania ukierunkowane

na rozwój przedsi´biorczoÊci, m.in.
w zakresie podnoszenia kwalifikacji, ułatwiania dost´pu do rynku
pracy oraz mo˝liwoÊci wsparcia finansowego na okreÊlone instrumenty wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (PROW 20142020). Uzasadnienie dla realizacji
tego typu instrumentów wynika
z potrzeb mieszkaƒców wsi oraz
głosów pochodzàcych z ró˝nych
Êrodowisk wiejskich.
5 Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług
rolniczych
Wa˝nym instrumentem wsparcia
zwiàzanym z rozwojem przedsi´biorczoÊci na obszarach wiejskich
jest instrument Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych. W ramach tego działania
wsparcie skierowane jest do podmiotów Êwiadczàcych usługi rolnicze, a głównym celem instrumentu
wsparcia jest ułatwienie gospodar-

W ramach jedynego dotychczas naboru na działanie „Rozwój przedsi´biorczoÊci – rozwój usług rolniczych” zło˝ono
blisko 1900 wniosków na kwot´ 790 mln zł. W wyniku realizacji zatwierdzonych operacji zakupionych zostanie 5,3 tys.
sztuk sprz´tu ruchomego
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

stwom rolnym (zwłaszcza małym)
dost´pu do nowych technologii, co
w konsekwencji przeło˝y si´ na popraw´ ich konkurencyjnoÊci.
O wsparcie mo˝e ubiegaç si´
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej, prowadzàca działalnoÊç gospodarczà
w zakresie usług rolniczych, jako
mikro lub małe przedsi´biorstwo,
przez co najmniej dwa lata
przed dniem zło˝enia wniosku
o przyznanie pomocy.
WysokoÊç wsparcia:
1 refundacja w wysokoÊci do 50%
kosztów kwalifikowalnych;
1 do 500 tys. zł w okresie realizacji
Programu.
Do chwili obecnej odbył si´ jeden
nabór wniosków (31 paêdziernika-29 listopada 2016 r.), podczas
którego zostało zło˝onych 1896
wniosków na kwot´ 790 mln zł. Zawarto 1298 umów na kwot´ 548,7
mln zł. Dotychczas zrealizowano
płatnoÊci dla 825 beneficjentów,
na kwot´ 313 mln zł.
Zakłada si´, ˝e w wyniku realizacji zatwierdzonych operacji zakupionych zostanie 5,3 tys. sztuk
sprz´tu ruchomego, w tym
m.in. 871 maszyn, narz´dzi i urzàdzeƒ do uprawy gleby, 700 sztuk
sprz´tu do zbioru (wyłàczajàc kombajny zbo˝owe), blisko 600 sztuk
sprz´tu przeznaczonego do nawo˝enia, a tak˝e 535 ciàgników.
Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków
w ramach PROW 2014-2020, najbli˝szy nabór na ww. działanie planowane jest we wrzeÊniu 2019 r.
9
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5 Premia na rozpocz´cie działalnoÊci
pozarolniczej
Kolejnym instrumentem wspierajàcym tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich jest Premia
na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej. Celem instrumentu
wsparcia jest ró˝nicowanie działalnoÊci na obszarach wiejskich,
przede wszystkim w zakresie rozpoczynania pozarolniczej działalnoÊci

wydano 2176 decyzji na kwot´ 217,6 mln zł oraz zrealizowano
płatnoÊci dla 1014 beneficjentów
na kwot´ 85,9 mln zł.
W ramach dotychczas zrealizowanych operacji utworzono 130
miejsc pracy, w tym 112 b´dàcych
efektem samozatrudnienia.
Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy został zaplanowany
na wrzesieƒ br. (nale˝y podkreÊliç,

Nawet 250 tys. zł wsparcia mo˝e otrzymaç rolnik, który planuje stworzyç w swojej firmie co najmniej trzy miejsca pracy

gospodarczej na obszarach wiejskich. Wsparcie skierowane jest
do rolników (osób fizycznych), zamieszkujàcych obszary wiejskie.
Dzi´ki niedawno wprowadzonym
zmianom, zwi´kszono oraz zró˝nicowano wysokoÊç wsparcia, która
od najbli˝szego naboru wniosków
o przyznanie pomocy wynosiç
b´dzie:
1 150 000 zł – jeÊli biznesplan
przewiduje utworzenie, co najmniej 1 miejsca pracy;
1 200 000 zł – jeÊli biznesplan
przewiduje utworzenie, co najmniej 2 miejsc pracy;
1 250 000 zł – jeÊli biznesplan
przewiduje utworzenie, co najmniej 3 miejsc pracy.
Dotychczas odbyły si´ trzy nabory
wniosków, w ramach których rolnicy zło˝yli 4300 wniosków o przyznanie pomocy. Do koƒca lipca br.
10

˝e b´dzie to pierwszy nabór wniosków ze zwi´kszonà kwotà wsparcia, gdzie mo˝na ubiegaç si´ a˝
o 250 tys. zł przy utworzeniu, co
najmniej 3 miejsc pracy).
5 Działanie LEADER
Jednym z kluczowych działaƒ w ramach PROW 2014-2020, wspierajàcym oddolne inicjatywy, w tym
tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich, jest działanie
LEADER. Limit na działanie wynosi 3,24 mld zł (757 mln euro).
Ogółem w ramach tego działania
zło˝ono 24,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwot´ 3,63 mld
zł, zaÊ zawarto ponad 12,8 tys.
umów na kwot´ 2,13 mld zł. Zakontraktowano 65,9% dost´pnych
Êrodków. Zrealizowano łàcznie
płatnoÊci na kwot´ 1,28 mld zł, co
stanowi 39,5% alokacji.

W zale˝noÊci od zakresu operacji
wsparcie mo˝e otrzymaç:
1 osoba fizyczna;
1 osoba prawna: gmina, powiat,
kółka rolnicze, organizacje pozarzàdowe, koÊcioły, zwiàzki wyznaniowe i inne;
1 jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,
której ustawy przyznajà zdolnoÊç
prawnà;
1 LGD wyłàcznie na operacje własne oraz projekty grantowe.
WysokoÊç wsparcia:
1 do 300 tys. zł na operacje z zakresu rozwoju działalnoÊci gospodarczej;
1 do 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;
1 do 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpocz´cia działalnoÊci gospodarczej;
1 do 50 tys. zł na operacj´ własnà
LGD.
5 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju
Do 25 lipca 2019 r. podpisane
umowy w ramach poddziałania
„Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju” obejmujà m. in.:
1 10 603 – liczba utworzonych
miejsc pracy na podejmowanie
oraz rozwój działalnoÊci gospodarczej (najwi´cej miejsc pracy zostało
utworzonych w województwach:
mazowieckim 1509, małopolskim 912, i w wielkopolskim 886);
1 31 – liczba operacji dot. inkubatorów (najwi´cej operacji zostało
zrealizowanych w województwach:
małopolskim 5, i po 4 w podkarpackim, Êlàskim i wielkopolskim).
Natomiast dla rolników posiadajàcych gospodarstwo rolne i szukajàcych dywersyfikacji êródła dochodu przewidziano mechanizm
wsparcia przetwarzania produktów
z gospodarstwa. Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych,
obok innych form przetwarzania
produktów rolnych, wspiera równie˝ działalnoÊç dotyczàcà rozpoBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

czynania lub prowadzenia działalnoÊci w zakresie przetwarzania i sprzeda˝y przetworzonych produktów.
Pomoc ma form´ refundacji:
1 maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikujàcej si´ do wsparcia;
1 500 tys. zł dla rolników, domowników lub mał˝onków – rozpoczy-

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´.
Od 31 stycznia 2019 r. do
1 marca 2019 r. odbył si´ nabór
wniosków o przyznanie pomocy do-

W ramach rolniczego handlu detalicznego mo˝liwa jest nie tylko produkcja i przetwarzanie ˝ywnoÊci…

…ale równie˝ jej sprzeda˝ konsumentowi finalnemu

najàcych działalnoÊç gospodarczà
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
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

tyczàcy rozpoczynania lub prowadzenia działalnoÊci w zakresie przetwarzania i sprzeda˝y przetworzonych produktów, w tym po raz
pierwszy w ramach RHD, podczas
którego wpłyn´ło łàcznie 747

wniosków na kwot´ 201 mln zł
(wnioski RHD – 345 wniosków; nabór tematyczny – 402 wnioski).
Rolnicy zło˝yli w sumie1208
wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ 313 mln zł, z czego 28
mln zł dotyczyło wsparcia dla rolników w ramach rolniczego handlu
detalicznego. Na wsparcie rolników w 2019 r. w ramach tego poddziałania przeznaczono z Programu 75 mln euro (ok. 322 mln zł),
z czego 60 mln euro (ok. 258 mln
zł) na wsparcie rolniczego handlu
detalicznego.
Wskazuje to na rosnàce zainteresowanie rolników tà formà działalnoÊci, a tym samym uczestnictwem
w dalszych fazach łaƒcucha ˝ywnoÊciowego oraz poszukiwaniem dodatkowych êródeł dochodu, obok
prowadzonej działalnoÊci rolniczej.
Przetwarzanie produktów rolnych
pochodzàcych z własnych gospodarstw pozwoli na uzyskiwanie wartoÊci dodanej oraz skrócenie drogi
produktów rolnych do konsumenta
finalnego. W ramach ww. naboru
wprowadzono mo˝liwoÊç składania
wniosków na projekty, które przewidujà, m.in. zakup wyposa˝enia niezb´dnego do prowadzenia działalnoÊci w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów
rolnych oraz budow´ lub modernizacj´ pomieszczeƒ pomocniczych
słu˝àcych przygotowaniu posiłków
i pomieszczeƒ gospodarczych słu˝àcych do przechowywania produktów
˝ywnoÊciowych (np. pomieszczeƒ
kuchennych). Dotychczas tego typu
koszty nie były kwalifikowalne.
Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla rolników zajmujàcych si´ lub podejmujàcych działalnoÊç w ramach rolniczego handlu detalicznego planowany jest
w paêdzierniku 2019 r.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: fotolia
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To si´ opłaca
Przykłady projektów i efektów realizacji PROW 2014-2020
Od poczàtku realizacji PROW 2014-2020 do 21 lipca 2019 r. zostało zło˝onych ponad 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ ok. 44,5 mld zł, natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 3,4 mln na kwot´ ponad 31,8 mld zł. Poziom kontraktacji wynosi 54,7 proc. dost´pnego bud˝etu.

N

ajwi´cej wniosków zło˝ono w ramach PłatnoÊci
ONW (3,88 mln wniosków o przyznanie pomocy – 85,8%
z wszystkich zło˝onych wniosków),
gdzie co roku składane jest po
ok. 750 tys. wniosków. W ramach tego działania wydano 2,96 mln decyzji na kwot´ 5,25 mld zł. W ramach
Modernizacji gospodarstw rolnych
zło˝ono ok. 58,3 tys. wniosków
o przyznanie pomocy na kwot´ 12,4
mld zł, z czego do 21 lipca 2019 r.

zawarto blisko 20,3 tys. umów
na kwot´ 4,1 mld zł.
Jednym z kluczowych działaƒ w ramach PROW 2014-2020, wspierajàcym oddolne inicjatywy jest działanie
LEADER. Limit na działanie LEADER
wynosi 3,24 mld zł (757 mln euro).
Ogółem w ramach tego działania
zło˝ono 24,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwot´ 3,63 mld zł,
zaÊ zawarto ponad 12,8 tys. umów
na kwot´ 2,13 mld zł. Zakontraktowano 65,9% dost´pnych Êrodków.

Zrealizowano łàcznie płatnoÊci
na kwot´ 1,28 mld zł, co stanowi 39,5% alokacji. Bioràc pod uwag´
zło˝one wnioski, czekajàce na rozpatrzenie w ramach tego działania, pozostało niewykorzystane 8% alokacji
tj. 261 mln zł (61 mln euro).
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e w ramach działania LEADER miała miejsce realokacja Êrodków w 2018 r.
w wysokoÊci 22 mln euro. Dodatkowe Êrodki przesuni´te do działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, zostanà przeznaczone na wsparcie dla
operacji polegajàcych na rozpoczynaniu prowadzenia lub rozwijaniu
działalnoÊci gospodarczej, co b´dzie
miało pozytywny wpływ na rozwój
działalnoÊci gospodarczej na obsza-

Od poczàtku realizacji PROW 2014-2020 do 21 lipca 2019 r. zostało zło˝onych ponad 4,5 mln wniosków o przyznanie pomocy
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rach wiejskich. Dodatkowa kwota
pozwoliła zasiliç bud˝ety najsprawniejszych LSR. W miar´ potrzeby mo˝liwe jest równie˝ wykorzystanie cz´Êci
zwi´kszanego bud˝etu na realizacj´
projektów współpracy w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działaƒ w zakresie współpracy z lokalnà grupà działania”.
25 czerwca 2019 r. odbyło si´ posiedzenie Komitetu Monitorujàcego
PROW 2014-2020, gdzie zaproponowano kolejne zmiany Programu.
W ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działaƒ w zakresie współpracy z lokalnà grupà
działania” zaproponowano zwi´kszenie limitu pomocy na LGD
w okresie realizacji Programu z 5%
do 10% Êrodków przeznaczonych
na poddziałanie 19.2 „Wsparcie
na wdra˝anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoÊç”. Zaproponowano równie˝ kolejne przesuni´cie Êrodków na działanie LEADER
o dodatkowe 30 mln euro.
Do 25 lipca 2019 r. podpisane
umowy w ramach poddziałania
„Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju” obejmujà m.in. (efekty rzeczowe):
1 5775 – liczba utworzonych miejsc
pracy na podejmowanie działalnoÊci
gospodarczej;
1 4828 – liczba utworzonych miejsc
pracy na rozwój działalnoÊci gospodarczej;
1 4500 – liczba wybudowanej lub
przebudowanej ogólnodost´pnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
1 879 – liczba operacji dot. zachowania dziedzictwa lokalnego;
1 31 – liczba operacji dot. inkubatorów.
Kolejnym instrumentem wsparcia
w ramach PROW 2014-2020,
wspierajàcym równie˝ projekty innowacyjne, jest działanie Współpraca.
Dotychczas odbyły si´ dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy:
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019
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Najwi´cej wniosków – 3,88 mln – zło˝ono w ramach „PłatnoÊci ONW”

od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.
i od 16 listopada 2018 r. do
14 stycznia 2019 r. W ramach tego
instrumentu wsparcia zło˝ono 180
wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ ok. 620 mln zł, zaÊ
zawarto 11 umów na kwot´ 35,4
mln zł. Zło˝ono 13 wniosków
o płatnoÊç na kwot´ 12,2 mln zł.
Obecnie trwa ocena wniosków zło˝onych w ramach ostatniego naboru wniosków.
Operacje, na które przyznano pomoc w ramach ww. zawartych umów,
dotyczà m.in.

1 innowacji w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotny form pszenic okràgłoziarnowej i perskiej o podwy˝szonej wartoÊci od˝ywczej;
1 opracowaniu
udoskonalonych
produktów o ulepszonej wartoÊci ˝ywieniowej a tak˝e niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej
materiałów ˝ywnoÊciowych;
1 innowacyjnego modelu produkcji,
przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy;
1 wzrostu konkurencyjnoÊci na rynku
poprzez wdro˝enie innowacyjnoÊci

Dzi´ki wsparciu w ramach poddziałania „Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju” wybudowano lub przebudowano
4,5 tys. ogólnodost´pnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej
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Wybrane instrumenty PROW 2014-2020 - dane na koniec lipca 2019 r.

Typ operacji

Premie dla
młodych
rolników

Premie na
rozpocz´cie
działalnoÊci
pozarolniczej

Restrukturyzacja
małych
gospodarstw

Tworzenie grup
producentów
i organizacji
producentów

Zło˝one wnioski

Zawarte umowy
/ wydane
decyzje

Zrealizowane
płatnoÊci

Liczba

Liczba

Kwota
ogółem zł

Razem

24 311

13 114

2015 r.

3 313

2 377

2016 r.

3 590

2 792

2017 r.

4 903

3 969

2018 r.

5 412

3 976

2019 r.

7 093

0

Razem

4 300

2 176

2017 r.

1 724

1 003

2018 r.

2 576

1 173

Razem

36 877

15 129

2017

10 862

8 190

2018

7 960

6 549

2019

6 144

314

2019

11 808

0

W tym na
obszarze ASF w
2017 i 2019 r.

103

76

Razem

331

281

2016 r.

145

131

2017 r

52

52

2018 r.

69

66

2018 r.

33

32

2019 r.

32

0

Terminy naboru
wniosków

860 920 000

647 760 000

342 835 394

procesowej, technologicznej i marketingowej zwiàzanej z uprawà ró˝
w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale;
1 wzrostu konkurencyjnoÊci na rynku
poprzez wdro˝enie innowacyjnoÊci
produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej zwiàzanej
z wyl´giem „Pisklàt niemodliƒskich”
w zakładzie wyl´gowym w Magnuszowicach.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e rozwój i specjalizacja rolnictwa wymagajà odpo14

85 860 000

wiedniego poziomu szkolenia technicznego i gospodarczego, a tak˝e
wi´kszej zdolnoÊci do korzystania
z wiedzy i informacji oraz ich wymiany, w tym poprzez rozpowszechnianie
najlepszych produkcyjnych praktyk
rolnych.
Dlatego te˝, w ramach działania
Transfer wiedzy i działalnoÊç informacyjna wsparcie udzielane jest
w celu zapewnienia osobom zwiàzanym z rolnictwem mo˝liwoÊci poprawy poziomu wiedzy oraz wszech-

stronnego doskonalenia zawodowego, obejmujàcego zarówno kwestie
organizacji produkcji rolniczej i leÊnej, jak i wykorzystywania innowacyjnych rozwiàzaƒ.
Obecnie na terenie całego kraju
realizowane sà szkolenia w ramach
nast´pujàcych tematów:
1 nowoczesne technologie uprawy
zbó˝;
1 normy i wymogi wzajemnej zgodnoÊci;
1 nowoczesny chów Êwiƒ i bydła
mi´snego z uwzgl´dnieniem zasad
higieny, polepszania dobrostanu,
profilaktyki i bioasekuracji, jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierzàt. Szkolenia dla odbiorców sà bezpłatne.
Ponadto w ramach prac majàcych
na celu usprawnienie Programu
od 2019 r. wprowadzono m.in. pakiet dotyczàcy podniesienia kwoty
pomocy w niektórych działaniach:
1 Pomoc w rozpocz´ciu działalnoÊci
gospodarczej na rzecz młodych rolników – zwi´kszenie premii z 100 tys.
do 150 tys.;
1 Pomoc na rozpocz´cie pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej
na obszarach wiejskich – podwy˝szenie bazowej kwoty jednorazowej premii ze 100 tys. zł do: 150 tys. zł
w przypadku samozatrudnienia
/ 200 tys. przy utworzeniu dodatkowo 1 miejsca pracy / 250 tys.
przy utworzeniu dodatkowo 2 lub
wi´cej miejsc pracy;
1 Tworzenie grup i organizacji producentów – zwi´kszenie stawek
wsparcia wypłacanego grupom
w 2, 3, 4 i 5 roku prowadzonych
przez nich działalnoÊci. Stawki w poszczególnych latach zostały zwi´kszone w taki sposób, aby ró˝nica w ich
poziomie w kolejnych latach malała
o 1 pkt procentowy.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: fotolia
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Spółdzielnie energetyczne
KorzyÊci z OZE dla wszystkich mieszkaƒców gmin wiejskich

D

oÊwiadczenia krajów Europy zachodniej, a w szczególnoÊci Niemiec pokazujà, ˝e rozwój energetyki zmierza
w kierunku decentralizacji jej wytwarzania. Odnawialne êródła energii
w Niemczech stajà si´ w coraz wi´kszym stopniu elementem budowy
niezale˝noÊci energetycznej, zarówno na poziomie całego kraju, jak
i lokalnym. Istotà tego rodzaju rozwiàzaƒ jest przenoszenie korzyÊci płynàcych z pozyskiwania energii ze êródeł odnawialnych z poziomu centralnego na poziom lokalny. W takim
procesie transformacji energetycznej
niezwykle wa˝na jest wzajemna współpraca ze strony wszystkich
uczestników rynku energii: lokalnych
władz, inwestorów, producentów rolnych, konsumentów energii, doradców oraz operatorów sieci, po to by
ograniczaç konflikty i poszukiwaç
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

rozwiàzaƒ, które b´dà zapewniały
mo˝liwie najwi´cej korzyÊci. Przykładem współpracy na rzecz osiàgania
wspólnych korzyÊci sà niewàtpliwie
spółdzielnie energetyczne w Niemczech, które umo˝liwiajà:
1 produkcj´ taƒszej energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne
(niezale˝noÊç energetycznà) oraz
wpływy z dywidend;
1 obni˝enie emisji, wypełnianie celów klimatycznych, popraw´ jakoÊci
Êrodowiska naturalnego;
1 integracj´ i rozwój społecznoÊci
lokalnej poprzez stworzenie nowych
miejsc pracy i nabycie nowych umiej´tnoÊci (tzw. „green jobs”);
1 rozwój eko-turystyki i biznesu, poprzez bezpoÊrednie zaanga˝owanie
mieszkaƒców w funkcjonowanie
spółdzielni i podmiotów gospodarczych, które wokół i dzi´ki niej
powstajà;

1 wzmacnianie wi´zi z miejscem zamieszkania, co w sposób znaczàcy
hamuje odpływ ludnoÊci ze wsi
do miast;
1 wymian´ doÊwiadczeƒ, korzystanie z najnowszych rozwiàzaƒ technologicznych i wzmacnianie współpracy regionalnej przy realizacji
przedsi´wzi´ç, obejmujàcych kilka-kilkanaÊcie miejscowoÊci.
Przykład niemieckiej wioski Feldheim pokazuje, ˝e pomimo braku
porozumienia z operatorami sieci,
mo˝liwe jest zapewnienie całkowitej
niezale˝noÊci energetycznej mieszkaƒców i przedsi´biorstw działajàcych na danym terenie. W tym celu
wybudowane zostały własne sieci:
energetyczna oraz cieplna, które
umo˝liwiajà przesył energii z jednostek wytwórczych bezpoÊrednio do
okolicznych mieszkaƒców i przedsi´biorstw. Kluczowym elementem
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budowy niezale˝noÊci energetycznej
Feldheim jest wykorzystanie przede
wszystkim stabilnych êródeł energii
elektrycznej, jak np. biogazownia
rolnicza, uzupełniana energià pozyskiwanà z wiatru czy słoƒca. Oprócz
zapewniania ciàgłoÊci dostaw energii elektrycznej, biogazownia rolnicza działajàca przy fermie trzody
chlewnej stanowi równie˝ podstawowe êródło dostaw ciepła okolicznym
mieszkaƒcom. W przypadku okreso-

malizacj´ kosztów poprzez zrównowa˝one technologie sterowania
i automatyki (Smart Grid) bez koniecznoÊci ponoszenia nakładów finansowych na budow´ od podstaw
całej infrastruktury, a tak˝e odpowiednie zarzàdzanie danà mikrosiecià. Wymagało to zmiany podejÊcia
ze strony operatora sieci do sposobu Êwiadczenia usług w zakresie
dystrybucji energii, jej rozliczania,
a przede wszystkim sposobu okre-

Zmiany wprowadzone w ustawie o odnawialnych êródłach energii umo˝liwiajà rozwój w Polsce spółdzielni
energetycznych

wych niedoborów ciepła (zimà) dostawy uzupełniane sà z lokalnej ciepłowni opalanej biomasà. Nadmiar
energii elektrycznej (pochodzàcej
głównie z elektrowni wiatrowych)
odprowadzany jest oddzielnym przyłàczem do sieci.
Innym przykładem funkcjonowania spółdzielni energetycznej mo˝e
byç miejscowoÊç Jühnde k/Getyngi,
gdzie zawarto porozumienie z operatorem sieci, który w tym przypadku
stał si´ równie˝ członkiem spółdzielni. Na terenie tej spółdzielni dokonano rozbudowy istniejàcej infrastruktury energetycznej, dostosowujàc jà do zadaƒ zwiàzanych z odpowiednim bilansowaniem energii pomi´dzy członkami danej spółdzielni.
Takie rozwiàzanie zapewniło opty16

Êlania opłat za Êwiadczenie tego rodzaju usług. Stała presja na obni˝anie kosztów wynikajàca z konkurencji na rynku, a tak˝e obowiàzujàce
regulacje wymuszajà rozwój efektywnych rozwiàzaƒ zarzàdzania
energià. Dzi´ki temu mo˝liwe jest
podnoszenie jakoÊci Êwiadczonych
usług oraz obni˝anie kosztów dostaw energii do jej odbiorców. Wa˝nym rozwiàzaniem stosowanym
przez niemieckiego operatora sieci
sà stałe opłaty za Êwiadczenie usług
dystrybucji energii, dostosowane
do rzeczywistych kosztów tego operatora na danym terenie, niezale˝nie
od iloÊci przesłanej energii.
W podobnym kierunku zmierzajà
równie˝ przepisy nowej Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze êródeł odnawialnych, która wskazuje na potrzeb´ zapewnienia preferencyjnych warunków m.in. dla rozwoju energetyki
prosumenckiej oraz społecznoÊci
energetycznych działajàcych w zakresie wytwarzania i wykorzystania
energii odnawialnej na własne
potrzeby.
Zmiany w krajowych przepisach
Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o odnawialnych êródłach
energii oraz niektórych innych ustaw
wprowadza nowe przepisy prawa,
których celem jest rozwój w Polsce
spółdzielni energetycznych. Jest to
rozwiàzanie, które zapewnia zupełnie nowe mo˝liwoÊci rozwojowe dla
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
ale przede wszystkim bardzo mocno
wspiera społeczeƒstwo obywatelskie. Warunkiem skorzystania z przewidzianych w ustawie preferencji,
jest otwartoÊç i gotowoÊç do podj´cia współpracy przez okolicznych
mieszkaƒców, rolników, przedsi´biorców, a tak˝e samorzàd danej
gminy.
Nowe rozwiàzania stwarzajà mo˝liwoÊç wytwarzania energii ze êródeł
odnawialnych nie tylko na własne
potrzeby, ale równie˝ dla okolicznych sàsiadów. W przypadku wytwarzania energii elektrycznej przewidziano podobne rozwiàzanie jak dla
prosumentów indywidualnych, polegajàce na zastosowaniu opustu oraz
zwolnieƒ z cz´Êci kosztów dystrybucji
energii i innych opłat. Głównà zasadà ka˝dej tworzonej spółdzielni
energetycznej, b´dzie pełna swoboda wyboru rodzaju instalacji, ich
mo˝liwych lokalizacji, a tak˝e okreÊlenia zasad wzajemnych rozliczeƒ
za wytwarzanà i zu˝ywanà energi´.
Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e zgodnie ustawà z 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne do zadaƒ własnych gminy
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

w zakresie zaopatrzenia w energi´
elektrycznà, ciepło i paliwa gazowe
nale˝y:
1 planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energi´ elektrycznà
i paliwa gazowe na obszarze gminy;
1 planowanie oÊwietlenia znajdujàcych si´ na terenie gminy: miejsc
publicznych, dróg gminnych, dróg
powiatowych i dróg wojewódzkich,
dróg krajowych innych ni˝ autostrady i drogi ekspresowe;
1 finansowanie oÊwietlenia znajdujàcych si´ na terenie gminy: ulic,
placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
dróg krajowych innych ni˝ autostrady i drogi ekspresowe;
1 planowanie i organizacja działaƒ
majàcych na celu racjonalizacj´ zu˝ycia energii i promocj´ rozwiàzaƒ
zmniejszajàcych zu˝ycie energii
na obszarze gminy;
1 ocena potencjału wytwarzania
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych
energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze
gminy.
Przygotowane przez Rzàd i przyj´te przez Sejm RP rozwiàzania dotyczàce spółdzielni energetycznych
mogà ułatwiç realizacj´ tych zadaƒ,
a co równie wa˝ne – znaczàco obni˝yç koszty ich realizacji. Warto równie˝ przypomnieç, ˝e zadania te
gmina ma obowiàzek realizowaç
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku braku takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowaƒ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Dlatego tak
wa˝na b´dzie rola samorzàdów, zarówno w zakresie lokalnego planowania przestrzennego (rozmieszczenia inwestycji), jak i koniecznoÊci
pogodzenia ró˝nych interesów
mieszkaƒców, producentów rolnych
oraz innych grup zamieszkujàcych te
tereny. WłaÊciwe rozmieszczenie poBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

szczególnych rodzajów inwestycji
b´dzie miało bezpoÊredni wpływ
na koszty realizowanych przez gmin´ zadaƒ oraz opłacalnoÊç przedsi´wzi´ç, co ma szczególne znaczenie przy wykorzystaniu np. ciepła
produkowanego w biogazowniach
rolniczych.
Podstawà funkcjonowania ka˝dej
spółdzielni energetycznej b´dà przepisy ustawy z 16 wrzeÊnia 1982 r.
– Prawo spółdzielcze lub ustawy

1 wytwarzanie ciepła w instalacjach
o łàcznej mocy cieplnej nieprzekraczajàcych 30 MW lub
1 wytwarzanie biogazu w instalacjach o rocznej wydajnoÊci nie wi´kszej ni˝ 40 mln m3.
Wszystkie instalacje muszà stanowiç własnoÊç spółdzielni energetycznej lub jej członków i byç podłàczone do sieci tego samego operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Przepisy nakładajà

Spółdzielnia energetyczna ma produkowaç i zu˝ywaç energi´ wyłàcznie na potrzeby własne i swoich członków

z 4 paêdziernika 2018 r. o spółdzielniach rolników. Spółdzielnia energetyczna, zgodnie z przyj´tymi regulacjami, ma produkowaç i zu˝ywaç
energi´ wyłàcznie na potrzeby własne i swoich członków. B´dzie mogła prowadziç działalnoÊç na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie wi´cej ni˝ 3
tego rodzaju gmin bezpoÊrednio sàsiadujàcych ze sobà. Liczba członków spółdzielni nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ 1000. Przedmiotem działalnoÊci spółdzielni mo˝e byç:
1 wytwarzanie energii elektrycznej
w instalacjach nieprzekraczajàcych 10 MW pokrywajàcej w ciàgu
roku nie mniej ni˝ 70% potrzeb
energetycznych spółdzielni i jej
członków, lub

na tego operatora obowiàzek zawarcia umowy o Êwiadczenie usług
dystrybucji ze spółdzielnià energetycznà oraz z wybranym przez spółdzielni´ sprzedawcà zobowiàzanym.
Dla operatora sieci dystrybucyjnej
oraz sprzedawcy zobowiàzanego
wszyscy członkowie danej spółdzielni energetycznej b´dà traktowani jako jeden zbiorowy odbiorca.
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego b´dzie
równie˝ zobowiàzany do pomiaru
(wg wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowo-rozliczeniowych) iloÊci energii
wprowadzonej i pobranej z sieci
przez wszystkich wytwórców i odbiorców energii oraz jej zbilansowania.
Nast´pnie dane te przeka˝e sprzedawcy zobowiàzanemu, który rozli17
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czy si´ ze spółdzielnià energetycznà pozostajàcych po rozliczeniu si´ ze
na zasadach prosumenckich. Rozli- spółdzielnià. Dodatkowo od iloÊci
czeniu podlegaç b´dzie energia wytworzonej i zu˝ytej energii przez
elektryczna wprowadzona do sieci spółdzielni´ i jej członków nie b´dystrybucyjnej elektroenergetycznej dzie pobierana opłata OZE, opłata
w ciàgu 12 miesi´cy, wg okresów mocowa oraz opłata kogeneracyjrozliczeniowych przyj´tych w umowie na. Kolejnym ułatwieniem jest zwolkompleksowej. Za 1 MWh
energii wprowadzonej do sieci b´dzie mo˝na z niej pobraç 0,6 MWh w formie tzw.
opustu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
opust ten liczony b´dzie
od nadwy˝ki energii elektrycznej, jaka zostanie wprowadzona do sieci po odj´ciu iloÊci zu˝ytej energii przez
wszystkich członków w ka˝dej
godzinie w ciàgu doby. Takie
rozwiàzanie umo˝liwi uzyskanie dodatkowych oszcz´dnoÊci wynikajàcych ze zmniejszenia opustu dla tych spółdzielni energetycznych, które b´dà
właÊciwie zarzàdzaç energià
i dostosujà iloÊç wytwarzanej
energii do zapotrzebowania
w danej godzinie.
Szczegółowy zakres rejestracji danych pomiarowych
oraz bilansowania energii,
sposób dokonywania rozliczeƒ oraz podmiotowy zakres
spółdzielni energetycznej zo- Oprócz korzyÊci wynikajàcych z wytwarzania energii na własne
stanà okreÊlone w rozporzà- spółdzielnie energetyczne b´dà zwolnione z wielu opłat
dzeniu Ministra Energii.
Oprócz korzyÊci wynikajàcych nienie wytwórców energii elektryczz wytwarzania energii na własne nej nale˝àcych do spółdzielni enerpotrzeby, spółdzielnie energetyczne getycznej z obowiàzku uzyskania
b´dà zwolnione z wielu opłat. i przedstawiania do umorzenia PreOd iloÊci energii elektrycznej wy- zesowi URE ró˝nego rodzaju Êwiatworzonej i jednoczeÊnie zu˝ytej dectw pochodzenia, a tak˝e realispółdzielnia nie b´dzie uiszczaç zacji przedsi´wzi´ç słu˝àcych poopłat z tytułu jej rozliczenia na rzecz prawie efektywnoÊci energetycznej
sprzedawcy zobowiàzanego oraz (art. 10 ustawy z 20 maja 2016 r.
opłat za usług´ dystrybucji na rzecz o efektywnoÊci energetycznej).
operatora systemu dystrybucyjnego Od energii elektrycznej wytwarzaelektroenergetycznego. Opłaty te nej w małych spółdzielniach, w któb´dà pokrywane przez sprzedawc´ rych łàczna moc wszystkich instazobowiàzanego, ze Êrodków po- lacji nie przekroczy 1 MW, nie b´chodzàcych z nadwy˝ek energii dzie pobierany równie˝ podatek
elektrycznej wprowadzonej do sieci akcyzowy.
18

Aby skorzystaç z tych wszystkich
preferencji, wprowadzony został
system ewidencji i nadzoru
nad spółdzielniami energetycznymi.
Rozpocz´cie działalnoÊci spółdzielni, jako spółdzielnia energetyczna wiàzaç si´ b´dzie z uprzednim jej
zgłoszeniem do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Dyrektora
Generalnego
Krajowego
OÊrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym celu przewidziana została prosta formuła rejestracji na podstawie wniosku składanego wraz ze stosownymi
oÊwiadczeniami
oraz statutem spółdzielni.
Po otrzymaniu zaÊwiadczenia
o zamieszczeniu spółdzielni
w wykazie, niezb´dne b´dzie
prowadzenie dokumentacji
dotyczàcej iloÊci energii elektrycznej lub biogazu rolniczego lub ciepła wytworzonej
oraz zu˝ytej przez jej członków,
a tak˝e raz w roku przesłania
do KOWR sprawozdania zawierajàcego powy˝sze dane.
Wykaz
zarejestrowanych
w Polsce spółdzielni energetycznych dost´pny b´dzie
na bie˝àco na stronie internepotrzeby, towej KOWR (www. kowr. gov.
pl) w zakładce OZE – Spółdzielnie energetyczne.
Szczegółowe informacje na temat
zasad tworzenia i funkcjonowania
spółdzielni energetycznych, w tym
mo˝liwoÊci zarzàdzania energià
i sposobów rozliczeƒ pomi´dzy
członkami, b´dà przekazywane
przez Krajowy OÊrodek Wsparcia
Rolnictwa oraz OÊrodki Doradztwa
Rolniczego. Obecnie przygotowywany jest cykl szkoleƒ na terenie całego kraju z tego zakresu.

Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cia: fotolia
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RADA UE DS. ROLNICTWA
I RYBOŁÓWSTWA
W połowie lipca 2019 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył
w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli.

W

skiej dalsze pytania i uwagi dotyczàce cz´Êci rolnej porozumienia. Umowa ta ju˝ obecnie wywołuje niepokój
rolników w Polsce. Obawy budzi tak˝e przestrzeganie
w grupie Mercosur norm Êrodowiskowych i klimatycznych, a tak˝e dobrostanu zwierzàt na poziomie unijnym, co mo˝e mieç istotny wpływ na warunki konkurencji w obszarze rolnictwa.
W kolejnym punkcie Komisja Europejska zaprezentowała sprawozdanie grupy wysokiego szczebla w sprawie cukru, która została powołana by oceniç sytuacj´
na rynku i zaproponowaç odpowiednie działania.
W ramach dyskusji minister Ardanowski stwierdził, ˝e

trakcie obrad plenarnych odbyła si´
przede wszystkim dyskusja na temat pakietu reform Wspólnej Polityki Rolnej
po 2020 w zakresie trzech rozporzàdzeƒ tj.:
1 Rozporzàdzenia o finasowaniu WPR, zarzàdzaniu nià
i monitorowaniu jej;
1 Rozporzàdzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych;
1 Rozporzàdzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (WORR).
Ministrowie rolnictwa wymienili
poglàdy na temat aspektów dotyczàcych Êrodowiska i klimatu.
W trakcie dyskusji paƒstwa członkowskie UE generalnie poparły kierunek rozwoju uwzgl´dniajàcy
w ramach przyszłej WPR działania
zwiàzane z klimatem oraz Êrodowiskiem i poprawà bioró˝norodnoÊci. Minister Ardanowski w swojej
wypowiedzi podkreÊlił, ˝e jest mniej
Êrodków bud˝etowych zaplanowanych na okres 2021-2027 a wymagania dla rolników rosnà. Stawia to rolników w gorszych warunkach, uwzgl´dniajàc równie˝ dal- Lipcowe posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli zdominowała dyskusja na temat pakietu reform
szà liberalizacj´ gospodarki oraz WPR po 2020 r.
otwieranie si´ na rynki globalne.
Minister zauwa˝ył równie˝, ˝e w zakresie działaƒ klima- uprawa buraków cukrowych musi pozostaç w Polsce,
tycznych, w tym pochłanianiu CO2, rolnicy mogà zro- stanowià one dobry płodozmian w uprawie roÊlin
biç wi´cej, ale muszà byç na to przeznaczone odpo- w gospodarstwie. Nale˝y te˝ utrzymaç po 2020 r.
wiednie Êrodki. Dla Polski jest wa˝ne by przyszła polity- wsparcie powiàzane z produkcjà, by zachowaç coraz
ka rolna była mniej skomplikowana.
mniej konkurencyjnà ich upraw´, równie˝ wobec podDrugim bardzo istotnym tematem posiedzenia było pisanej umowy z paƒstwami Mercosur.
przekazanie przez Komisj´ Europejskà informacji i dyskusja dotyczàcych umowy handlowej UE – Mercosur.
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
Polski minister powiedział, ˝e analizujemy bardzo do[22 623 24 71
kładnie tekst umowy i skierujemy do Komisji EuropejZdj´cie: fotolia
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INSTRUMENTY FINANSOWE
W RAMACH PROW 2014-2020
Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa
i rozwoju wsi i Wojciech Hann, członek zarzàdu
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali umow´ dotyczàcà instrumentu finansowego
w formie Funduszu Gwarancji Rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014- 2020 (PROW 2014-2020).

Z

godnie z zawartà 30 lipca br. umowà na rzecz
Funduszu Gwarancji Rolnych, zapewniono wkład
finansowy w wysokoÊci 50 mln euro, a wdra˝anie
tego instrumentu powierzono BGK, który posiada bogate
doÊwiadczenie we wdra˝aniu instrumentów finansowych
w ramach programów polityki spójnoÊci oraz spełnia wszystkie warunki okreÊlone w rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r.
JednoczeÊnie Fundusz Gwarancji Rolnych w ramach
PROW 2014-2020 wpisuje si´ w rzàdowy program por´czeniowo-gwarancyjny „Wspieranie przedsi´biorczoÊci z wykorzystaniem por´czeƒ i gwarancji Banku Gospodarstwa
Krajowego” w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
W ten sposób w ramach PROW 2014-2020, poza wsparciem dotacyjnym, do odbiorców b´dzie kierowane tak˝e wsparcie w formie gwarancji spłaty kredytów. B´dzie to mo˝liwe dzi´ki zawieraniu przez BGK umów z wybranymi bankami, które b´dà udzielały rolnikom i przedsi´biorstwom przetwórstwa rolno-spo˝ywczego kredytów
obj´tych gwarancjami PROW.
50 mln euro wkładu z PROW 2014-2020 pozwoli
na obj´cie gwarancjami ok. 1,4 tys. kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych, na kwot´ ok. 1,1 mld zł dla mikro,
małych i Êrednich przedsi´biorstw (MÂP) działajàcych
w sektorze rolnym, zainteresowanych uzyskaniem finansowania kredytowego na rozwój swojej działalnoÊci.
W ramach operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
rolnicy b´dà mogli uzyskaç w wybranych bankach, preferencyjne, długookresowe (nawet 15 letnie) kredyty inwestycyjne oraz kredyty obrotowe, zabezpieczone gwarancjami opartymi na Êrodkach PROW 2014-2020. Kredyty
te b´dà mogły słu˝yç sfinansowaniu samodzielnej inwestycji lub finansowaniu obowiàzkowego wkładu własnego
beneficjenta w przypadku uzyskania pomocy dotacyjnej
z ARiMR w ramach PROW 2014-2020.
20

Nowa forma wsparcia b´dzie dost´pna dla ostatecznych odbiorców bez ograniczeƒ w zakresie kierunków
produkcji rolnej oraz wielkoÊci ekonomicznej gospodarstw rolnych, jakie majà zastosowanie dla wsparcia dotacyjnego. Podmioty ubiegajàce si´ o wsparcie w tej formie b´dà jednak musiały spełniaç kryteria definicyjne
okreÊlone dla MÂP.
Poza standardowymi kosztami kwalifikowalnymi, okreÊlonymi dla wsparcia w formie dotacji, w ramach wsparcia z Funduszu Gwarancji Rolnych mo˝liwe b´dzie dodatkowo finansowanie zakupu zwierzàt, roÊlin jednorocznych, gruntów (do wysokoÊci 10% kwoty kredytu), rzeczy
u˝ywanych nie starszych ni˝ 5 lat oraz finansowanie kapitału obrotowego.

30 lipca br. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi i Wojciech Hann,
członek zarzàdu Banku Gospodarstwa Krajowego, podpisali umow´ dotyczàcà
instrumentu finansowego w formie Funduszu Gwarancji Rolnych w ramach PROW
2014-2020

Rolnicy b´dà mogli uzyskaç gwarancj´ maksymalnie
do 5 mln zł, a przedsi´biorcy zajmujàcy si´ przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
do 10 mln zł. W przypadku natomiast przedsi´biorców
zajmujàcych si´ przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów nierolnych, ale powiàzanych poÊrednio
lub bezpoÊrednio z produktami rolnymi wsparcie takie
b´dzie mogło wynosiç:
1 do 1,5 mln euro, gdy czas trwania gwarancji wynosi
do 5 lat lub
1 do 750 tys. euro, gdy czas trwania gwarancji wynosi
do 10 lat.
Gwarancje dla przedsi´biorców zajmujàcych si´ przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów nierolnych, ale powiàzanych poÊrednio lub bezpoÊrednio z produktami rolnymi b´dà miały charakter pomocy de minimis.
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Gwarancja ze Êrodków PROW 2014-2020 dla indywidualnego kredytu nie b´dzie mogła przekroczyç 80%
kwoty kredytu.
W celu umo˝liwienia realizacji instrumentów finansowych w PROW 2014-2020 znowelizowana została ustawa z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Komisja Europejska 9 kwietnia br. zatwierdziła
zmian´ PROW 2014-2020 m.in. w zakresie rozszerzenia
mo˝liwoÊci udzielania wsparcia w ramach PROW tak˝e
o instrumenty finansowe.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cie: archiwum MRiRW

AGROENERGIA:
WSPARCIE DLA POLSKIEJ WSI
Ministrowie Êrodowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczyli
w ostatnim dniu lipca w konferencji prasowej
poÊwi´conej nowemu programowi Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej „AgroEnergia”. Celem programu
jest kompleksowe wsparcie zwiàzane z ograniczeniem negatywnego wpływu na Êrodowisko
działalnoÊci rolniczej.
– Program priorytetowy AgroEnergia stanowi uzupełnienie zakresu dotychczasowych programów: Ciepłownictwo powiatowe, Energia Plus, Polska Geotermia Plus
oraz Czyste powietrze i jest bezpoÊrednio skierowany
do rolników indywidualnych chcàcych zainwestowaç
m.in. w odnawialne êródła energii (OZE) – powiedział
minister Henryk Kowalczyk.
– Dotacje i preferencyjne po˝yczki pomogà rolnikom
zmniejszyç zu˝ycie chocia˝by wody oraz poprawià
znacznie efektywnoÊç energetycznà w gospodarstwach
rolnych. Program to równie˝ dobra wiadomoÊç dla Êrodowiska, gdy˝ przyczyni si´ do poprawy zarówno efektywnoÊci energetycznej jak i jakoÊci powietrza na obszarach wiejskich – podkreÊlał minister Êrodowiska.
Całkowity bud˝et programu to 200 milionów złotych,
z czego 120 mln przeznaczone jest na zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł na wsparcie bezzwrotne. Rolnicy mogà otrzymywaç wsparcie dla przedsi´wzi´ç z zakresu nowych êródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym
OZE) oraz magazynów energii.
– Rozwiàzania, które zawiera przedstawiony dziÊ program sà oczekiwane na wsi. Pomoc finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przeło˝y si´ na rzeczywiste podniesienie poziomu ˝ycia na polskiej wsi, pozwoli zlikwidowaç ubóstwo energetyczne oraz pewne
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

zapóênienia wzgl´dem miast. Co najwa˝niejsze, poprzez zastosowanie alternatywnych êródeł energii, rolnicy uzyskajà korzyÊç finansowà dla swoich domowych
bud˝etów – mówił minister Ardanowski. Dodał, ˝e takie wsparcie funkcjonuje w wielu krajach. Jest niezwykle potrzebne i przyczynia si´ do wytwarzania w gospodarstwach rolnych energii odnawialnej.
– Polskie rolnictwo mo˝e byç jednà wielkà zielonà
elektrownià. W kontekÊcie zarówno produkcji biomasy,
jak równie˝ instalowania paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kogeneracyjnych
kotłów, a tak˝e wiatraków, tam gdzie b´dà one akceptowane społecznie – zaznaczył minister Ardanowski.
Przypomniał, ˝e ogłoszony przez ministra gospodarki

Program „AgroEnergia” skierowany jest do rolników indywidualnych chcàcych
zainwestowaç m.in. w OZE – podkreÊlali na wspólnej konferencji prasowej ministrowie
Êrodowiska Henryk Kowalczyk i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

wodnej i ˝eglugi Êródlàdowej Marka Gróbarczyka Program Rozwoju Retencji, który dotyczyç b´dzie du˝ych
retencji wodnych, mo˝e tak˝e słu˝yç powstawaniu małych elektrowni wodnych w miejscu spi´trzenia wody.
– Katalog działaƒ, które mogà otrzymaç wsparcie,
jest du˝y i zgodny z oczekiwaniami rolników – podkreÊlił szef resortu rolnictwa.
21
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– Na wsi energia odnawialna ma sens z wielu powodów. Jest to zwi´kszenie dochodów gospodarstw, wykorzystanie naturalnego potencjału, który w rolnictwie istnieje w postaci biomasy odpadowej. To tak˝e szalenie
wa˝ne dla stabilizacji energii elektrycznej w sieci – mówił minister Ardanowski w kontekÊcie najwi´kszego nara˝enia wsi na niedostatki energii np. na spadki napi´cia czy na wyłàczanie w sytuacji kryzysu. – Ustabilizowanie tego przez êródła lokalne, wpierane równie˝
z programu, jest wa˝ne dla całego społeczeƒstwa – podkreÊlił minister Ardanowski.
W ocenie Jana Krzysztofa Ardanowskiego program
„AgroEnergia” wpisuje si´ Êwietnie w przyj´tà w lipcu
br. przez Sejm ustaw´ o odnawialnych êródłach energii.
– Usilnie zabiegałem o to, aby w t´ ustaw´ wpisana została mo˝liwoÊç tworzenia spółdzielni energetycz-

nych, które b´dà rozliczały si´ z operatorem tylko ró˝nicà zu˝ytej energii. To znakomite rozwiàzanie wspierajàce społeczeƒstwo obywatelskie – mówił szef resortu
rolnictwa i dodał, ˝e w działaniach tych otrzymywał du˝e wsparcie ze strony ministra Henryka Kowalczyka.
Według ministra Ardanowskiego wprowadzane kompleksowe, uzupełniajàce si´ i wywołujàce efekt synergii
programy b´dà dobrze słu˝yç mieszkaƒcom wsi i stabilnoÊci polskiego rolnictwa.
Wi´cej o programie „AgroEnergia” przeczytaç mo˝na na stronie internetowej Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW

SATELITY W SŁU˚BIE ROLNICTWA
W Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie
odbyło si´ na poczàtku sierpnia spotkanie poÊwi´cone mo˝liwoÊciom monitorowania suszy
rolniczej w oparciu o teledetekcj´.

U

gà nam dostarczyç wiele cennych dla rolnictwa informacji. Ju˝ obecnie sà one wykorzystywane w rolnictwie
precyzyjnym.
– To nie tylko oszcz´dnoÊç zu˝ytego do prac polowych paliwa, ale tak˝e znaczne zmniejszenie zu˝ycia
nawozów, które sà dostarczane bezpoÊrednio do roÊlin
i gleby w bardzo precyzyjnych dawkach. Konsekwencjà
mniejszego zu˝ycia paliwa i nawozów sà ni˝sze koszty
prowadzenia gospodarstwa i jednoczeÊnie zmniejsze-

czestniczyli w nim minister rolnictwa i rozwoju
wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a tak˝e zast´pca dyrektora generalnego KOWR Wojciech
K´dzia, dyrektor instytutu dr in˝. Robert Władysław Bauer, sekretarz naukowy prof. Jan Kryƒski, kierownik
Centrum Teledetekcji prof. Katarzyna Dàbrowska-Zieliƒska.
Rozmawiano o zastosowaniu danych teledetekcyjnych w rolnictwie, w
tym mo˝liwoÊci operowania najnowszymi danymi satelitarnymi przy okreÊlaniu rozmiarów suszy rolniczej.
– InnowacyjnoÊç i post´p techniczny oraz technologiczny nabrały
w Êwiecie ogromnego tempa. Wbrew
pozorom wiele dobrego dzieje si´ Zastosowanie danych teledetekcyjnych w rolnictwie było głównym tematem sierpniowego spotkania w Instytucie
równie˝ w Polsce – powiedział mini- Geodezji i Kartografii w Warszawie
ster Jan Krzysztof Ardanowski. Zwrócił te˝ uwag´, ˝e jeszcze kilka lat temu nie mieliÊmy ta- nie negatywnych skutków oddziaływania na Êrodowisko
kich narz´dzi, jak obecnie.
naturalne – podkreÊlał szef resortu rolnictwa.
Wykonywane przez satelity zdj´cia sà coraz bardziej
– Choç nigdzie na Êwiecie nie stosuje si´ jeszcze poprecyzyjne, a rozdzielczoÊç najlepszych z nich si´ga wszechnie tych nowych technik i technologii w odniesieju˝ 30 cm. W opinii ministra nowe technologie, oparte niu do kwestii zwiàzanych z suszà, to jestem przekonana zdj´ciach satelitarnych i na zdj´ciach z dronów mo- ny, ˝e ju˝ wkrótce b´dzie mo˝na dzi´ki nim analizowaç
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nik i technologii oraz szerokiego wykorzystania mo˝liwoÊci, jakie dajà satelity i drony – podkreÊlał minister.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW

SPOTKANIE Z CHI¡SKIMI
PRZEDSI¢BIORCAMI
Na poczàtku sierpnia br. minister Jan Krzysztof
Ardanowski spotkał si´ z grupà chiƒskich przedsi´biorców, zaanga˝owanych we współprac´
handlowà z Polskà. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP.

W

Minister Ardanowski wyraził oczekiwanie na wzrost
polskiego eksportu do Chiƒskiej Republiki Ludowej
i zbilansowanie niekorzystnej dwustronnej wymiany
handlowej.
– JesteÊmy bardzo otwarci na współprac´ z Chinami,
ale muszà zostaç wyeliminowane bariery po stronie
chiƒskiej administracji. Trudno zrozumieç, co jest przyczynà opóênieƒ w prowadzonych procedurach. Sà ch´tni przedsi´biorcy po stronie polskiej i chiƒskiej, ale nie
majà mo˝liwoÊci eksportowania. Oczekujemy wi´kszego otwarcia na polskà ˝ywnoÊç – podkreÊlał minister.

zi´li w nim udział przedstawiciele szeÊciu
chiƒskich firm, w tym dwóch reprezentujàcych bran˝´ rolno-spo˝ywczà. W trakcie
rozmów omawiano mo˝liwoÊci rozwoju polsko-chiƒChiny pozostajà krajem priorytetowym w promocji polskiego sekskiej współpracy handlowej.
Minister przedstawił ofert´ eksportowà polskiej ˝yw- tora rolno-spo˝ywczego, z uwagi na bardzo du˝e zainteresowanie
noÊci i zach´cił firmy do nawiàzania kontaktów bizne- polskich przedsi´biorców chiƒskim rynkiem. Polska odnotowuje wysowych. – Polska ˝ywnoÊç ma dwie zalety. Jest bardzo sokie ujemne saldo handlowe w obrocie artykułami rolno-spo˝ywdobrej jakoÊci, bo jest produkowana według nieprze- czymi z Chinami, które w 2018 r. wyniosło -252,1 mln euro.
mysłowych metod, a przy tym stosunkowo niedro- W 2018 r. wartoÊç eksportu do Chin wzrosła o 26% (w porównaniu
ga – podkreÊlał Jan Krzysztof Ardanowski.
Minister odwołał si´ równie˝ do bardzo
dobrych wyników eksportu polskiej ˝ywnoÊci – około 30 mld euro i obecnoÊci
na wi´kszoÊci rynków Êwiata. – Nie bylibyÊmy w stanie niczego eksportowaç, gdybyÊmy nie mieli urz´dowego systemu gwarancji bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci – zauwa˝ył
szef resortu rolnictwa.
Poinformował o prowadzonych przez
stron´ polskà działaniach, majàcych
na celu wypromowanie polskich produk- W pierwszych dniach sierpnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski goÊcił grup´ chiƒskich
tów na rynku chiƒskim oraz wyraził nadzie- przedsi´biorców
j´ na dalsze post´py w zakresie rozszerzenia dost´pu dla polskich produktów rolno-spo˝ywczych do 2017 r.), do kwoty 127,9 mln euro. Głównymi towarami rolnodo rynku chiƒskiego. W szczególnoÊci strona polska -spo˝ywczymi eksportowanymi z Polski do Chin w 2018 r. były: projest zainteresowana rozszerzeniem listy zakładów mi´sa dukty mleczarskie, skóry i inne cz´Êci ptaków z ich piórami lub pudrobiowego zatwierdzonych do eksportu, zakoƒcze- chem i przetwory spo˝ywcze z màki.
niem procedury zatwierdzajàcej produkty mleczne
Departament Współpracy Mi´dzynarodowej
z przeznaczeniem na pasze, a tak˝e uznaniem przez
[ 22 623 24 71
stron´ chiƒskà regionalizacji w zakresie ASF.
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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stan upraw, jak równie˝ szacowaç straty spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – powiedział minister Ardanowski. Zwrócił tak˝e uwag´ na to,
˝e coraz mniej osób zatrudnionych jest w rolnictwie,
a potrzeby ˝ywieniowe stale rosnà.
– Stàd te˝ rosnàca jest rola innowacji, nowych tech-
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Kontrola jakoÊci handlowej

K

ontrola jakoÊci handlowej kresie jakoÊci handlowej artykułów ex 1509 90 pozostała oliwa i jej
artykułów rolno-spo˝yw- niewymienionych dotychczas w wy- frakcje, niemodyfikowane chemiczczych
przywo˝onych kazie dotyczyła: owoców przezna- nie do celów spo˝ywczych, do cez paƒstw trzecich dokonywana jest czonych do przetwórstwa (jakoÊç lów spo˝ywczych (iloÊç minimalprzez organy Inspekcji JakoÊci handlowa Êwie˝ych owoców i wa- na do kontroli 0,5 tony), CN 2006
Handlowej Artykułów Rolno-Spo- rzyw przeznaczonych do spo˝ycia warzywa, owoce, orzechy, skórki
˝ywczych (IJHARS) na podstawie przywo˝onych z innych paƒstw kon- z owoców i pozostałe cz´Êci roÊlin,
art. 10 ust. 3 ustawy z 21 grud- trolowana jest przez IJHARS zakonserwowane cukrem (odsàczonia 2000 r. o jakoÊci handlowej ar- na podstawie przepisów odr´bnych) ne, lukrowane lub kandyzowane)
tykułów rolno-spo˝ywczych (Dz. U. importowanych z paƒstw trzecich (podlegajàca kontroli iloÊç miniz 2018 r. poz. 2164 z póên. zm.).
obj´tych odpowiednio kodami cel- malna 1 tona), CN 2008 93 ˝uraKontroli jakoÊci handlowej arty- nymi: CN 0809 21 00 wiÊnie, CN winy (Vaccinium macrocarpon, Vackułów rolno-spo˝ywczych w obro- 0809 40 05 Êliwki, CN 0810 10 cinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) inaczej przecie z zagranicà podletworzone lub zakonsergajà przywo˝one z zawowane, nawet zawiegranicy artykuły rolnorajàce dodatek cukru
-spo˝ywcze wskazane
lub innej substancji słow rozporzàdzeniu Midzàcej, lub alkoholu,
nistra Rolnictwa i Rozgdzie indziej niewymiewoju Wsi z 18 stycznione ani niewłàczone
nia 2013 r. w sprawie
(minimalna iloÊç do
wykazu artykułów rolkontroli 1 tona).
no-spo˝ywczych przyZmniejszono te˝ miwo˝onych z zagranicy
nimalnà iloÊç ziaroraz ich minimalnych
na
gryki
CN
iloÊci podlegajàcych
ex 1008 10 00 i CN
kontroli jakoÊci hanex 1104 29 17 podledlowej
(tj.
Dz. Nowelizacja rozporzàdzenia w sprawie wykazu artykułów rolno-spo˝ywczych przywo˝onych
gajàcej kontroli jakoÊci
U. 2018, poz. 1449 z zagranicy oraz ich minimalnych iloÊci podlegajàcych kontroli jakoÊci handlowej miała na celu
handlowej z 5 ton na 1
z póên. zm.). Ostatnia zwi´kszenie nadzoru, nad jakoÊcià handlowà niektórych artykułów rolno-spo˝ywczych
przywo˝onych z paƒstw trzecich
ton´, co spowodowane
nowelizacja ww. aktu
jest wzrostem importu
prawnego została dokonana rozporzàdzeniem Ministra truskawki
i
poziomki,
CN tego zbo˝a z krajów trzecich.
Wedle powy˝szego dokonano
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 0810 20 10 maliny, CN 0810
czerwca 2019 r. zmieniajàcym roz- 30 10 porzeczki czarne oraz CN zmiany treÊci załàcznika do bazoporzàdzenie w sprawie wykazu arty- 0810 30 30 porzeczki czerwone wego rozporzàdzenia poprzez rozkułów rolno-spo˝ywczych przywo- (kontrola od transportu w iloÊci mi- szerzenie wykazu o ww. pozycje ta˝onych z zagranicy oraz ich mini- nimalnej 5 ton), a tak˝e innych arty- ryfowe ze wskazaniem ww. iloÊci
malnych iloÊci podlegajàcych kon- kułów rolno -spo˝ywczych: CN minimalnych danych artykułów roltroli jakoÊci handlowej (Dz. U. ex 1509 10 20 oliwa z oliwek naj- no -spo˝ywczych podlegajàcych
z 2019, poz. 1330).
wy˝szej jakoÊci z pierwszego tłocze- kontroli jakoÊci handlowej. RozpoNowelizacja ta miała na celu nia, do celów spo˝ywczych (iloÊç rzàdzenie weszło w ˝ycie 17 sierpzwi´kszenie nadzoru nad jakoÊcià minimalna do kontroli 0,1 tony), nia 2019 r.
handlowà niektórych artykułów rol- CN ex 1509 10 80 pozostała oliwa
no -spo˝ywczych
przywo˝onych z oliwek z pierwszego tłoczenia,
Departament Promocji i JakoÊci ˚ywnoÊci
z paƒstw trzecich. Potrzeba wprowa- do celów spo˝ywczych (iloÊç mini[ 22 623 17 16
dzenia kontroli granicznych w za- malna do kontroli 0,1 tony), CN
Zdj´cie: fotolia
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Zasady bioasekuracji

A

frykaƒski pomór Êwiƒ
(ASF) to szybko szerzàca
si´, zakaêna choroba wirusowa, na którà podatne sà Êwinie
domowe oraz dziki. ASF to ju˝ stałe wyzwanie epizootyczne dla całej
Europy. Oprócz Polski ASF dotyka
równie˝ inne paƒstwa członkowskie
Unii Europejskiej – Łotw´, Estoni´,
Litw´, Bułgari´, Rumuni´, W´gry,
Belgi´ i Słowacj´ oraz kraje trzecie.
Wirus nie jest groêny dla człowieka,
ale mo˝e powodowaç istotne skutki
ekonomiczne, gospodarcze oraz
społeczne.
W przypadku wystàpienia ogniska ASF u Êwiƒ, powiatowy lekarz
weterynarii lub wojewoda wyznacza, w drodze rozporzàdzenia (aktu
prawa miejscowego), obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km oraz obszar zagro˝ony
si´gajàcy co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony. Wyznaczenie ww. obszarów skutkuje koniecznoÊcià stosowania si´ do szeregu zakazów, nakazów i ograniczeƒ zwiàzanych m.in. z koniecznoÊcià likwidacji zaka˝onego stada,
ograniczeniami w obrocie ˝ywymi
Êwiniami i produktami z wieprzowiny przez okreÊlony czas. Nast´pnie
wyznaczane sà przez Komisj´ Europejskà urz´dowe strefy regionalizacji zwiàzane z zasi´giem wyst´powania ASF (tzw. obszar ochronny,
obszar obj´ty ograniczeniami i obszar zagro˝enia). Wystàpienie ogniska ASF na danym terenie powoduje powa˝ne konsekwencje dla właÊcicieli Êwiƒ oraz dla producentów
mi´sa wieprzowego.
Jednà z podstawowych metod zabezpieczenia gospodarstwa przed
wnikni´ciem ASF jest Êcisłe przestrzeganie norm tzw. bioasekuracji.
Z tego powodu na terytorium Polski
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

okreÊlono zasady zabezpieczania
gospodarstw utrzymujàcych Êwinie
w obr´bie ww. urz´dowych stref,
a od 28 lutego 2018 r. – tak˝e poza tymi strefami.
W chwili obecnej na obszarze całego kraju nale˝y spełniaç w tym
zakresie nast´pujàce wymagania:
1 karmienie Êwiƒ paszà zabezpieczonà przed dost´pem zwierzàt
wolno ˝yjàcych;
1 pro wa dze nie re je stru Êrod ków
transportu do przewozu Êwiƒ, paszy
lub produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego, wje˝d˝ajàcych
na teren gospodarstwa oraz reje-

w których sà utrzymywane inne
zwierz´ta kopytne;
1 wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z obsługà Êwiƒ wyłàcznie
przez osoby, które wykonujà te
czynnoÊci tylko w danym gospodarstwie;
1 stosowanie przez osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane z obsługà
Êwiƒ, przed rozpocz´ciem tych
czynnoÊci, Êrodków higieny niezb´dnych do ograniczenia ryzyka
szerzenia si´ afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ, w tym mycie i odka˝anie ràk
oraz oczyszczanie i odka˝anie obuwia;

Jednà z podstawowych metod zabezpieczenia gospodarstwa przed ASF jest Êcisłe przestrzeganie norm bioasekuracji

stru wejÊç osób do pomieszczeƒ,
w których sà utrzymywane Êwinie;
1 zabezpieczenie budynku, w którym sà utrzymywane Êwinie,
przed dost´pem zwierzàt wolno ˝yjàcych oraz domowych;
1 utrzymywanie Êwiƒ w odr´bnych,
zamkni´tych
pomieszczeniach,
w których sà utrzymywane tylko Êwinie, majàcych oddzielne wejÊcia
oraz niemajàcych bezpoÊredniego
przejÊcia do innych pomieszczeƒ,

1 bie˝àce oczyszczanie i odka˝anie
narz´dzi oraz sprz´tu wykorzystywanych do obsługi Êwiƒ;
1 u˝ywanie przez osoby wykonujàce czynnoÊci zwiàzane z obsługà
Êwiƒ odzie˝y ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego
wyłàcznie do wykonywania tych
czynnoÊci;
1 wyło˝enie mat dezynfekcyjnych
przed wejÊciami do pomieszczeƒ,
w których sà utrzymywane Êwinie,
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i wyjÊciami z tych pomieszczeƒ,
przy czym szerokoÊç wyło˝onych
mat powinna byç nie mniejsza ni˝
szerokoÊç danego wejÊcia lub wyjÊcia, a długoÊç – nie mniejsza
ni˝ 1 m, a tak˝e stałe utrzymywanie
tych mat w stanie zapewniajàcym
utrzymanie skutecznoÊci działania
Êrodka dezynfekcyjnego;
1 sporzàdzenie przez posiadaczy
Êwiƒ spisu posiadanych Êwiƒ, z podziałem na prosi´ta, warchlaki,
tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bie˝àce aktualizowanie tego spisu;
1 zabezpieczenie wybiegu dla Êwiƒ
podwójnym ogrodzeniem o wysokoÊci
wynoszàcej
co
najmniej 1,5 m, zwiàzanym na stałe
z podło˝em – w przypadku utrzymywania Êwiƒ w gospodarstwie w systemie otwartym;
1 za kaz wno sze nia i wwo ˝e nia
na teren gospodarstwa, w którym
sà utrzymywane Êwinie, zwłok dzików, tusz dzików, cz´Êci tusz dzików
i produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego, pochodzàcych
z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostaç ska˝one wirusem afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ;
1 za kaz wy ko ny wa nia czyn no Êci
zwiàzanych z obsługà Êwiƒ przez
osoby, które w ciàgu ostatnich 72
godzin uczestniczyły w polowaniu
na zwierz´ta łowne lub odłowie takich zwierzàt;
1 przestrzeganie zakazu karmienia
Êwiƒ zielonkà lub ziarnem pochodzàcymi z obszaru obj´tego ograniczeniami lub obszaru zagro˝enia,
chyba ˝e t´ zielonk´ lub to ziarno
poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ lub składowano w miejscu niedost´pnym dla dzików co
najmniej przez 30 dni przed ich podaniem Êwiniom;
1 przestrzeganie zakazu wykorzystywania w pomieszczeniach,
w których sà utrzymywane Êwinie,
26

słomy na Êciółk´ dla zwierzàt
pochodzàcej z obszaru obj´tego
ograniczeniami lub obszaru zagro˝enia, chyba ˝e t´ słom´ poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ lub składowano w miejscu
niedost´pnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
Dodatkowo na obszarze ochronnym, obszarze obj´tym ograniczeniami i obszarze zagro˝enia obowiàzujà nast´pujàce zasady:
1 wyło˝enie mat dezynfekcyjnych
przed wjazdami do gospodarstwa,
w którym sà utrzymywane Êwinie,
i wyjazdami z tego gospodarstwa,
przy czym szerokoÊç wyło˝onych
mat powinna byç nie mniejsza ni˝
szerokoÊç wjazdów i wyjazdów,
a długoÊç – nie mniejsza ni˝ obwód
najwi´kszego koła Êrodka transportu wje˝d˝ajàcego lub wyje˝d˝ajàcego z tego gospodarstwa, a tak˝e
stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniajàcym utrzymanie skutecznoÊci działania Êrodka dezynfekcyjnego. Maty nie muszà byç
stosowane, je˝eli przed wjazdami
do gospodarstwa, w którym sà
utrzymywane Êwinie, i wyjazdami
z tego gospodarstwa znajdujà si´
niecki dezynfekcyjne utrzymywane
w stanie zapewniajàcym utrzymanie
skutecznoÊci działania Êrodka dezynfekcyjnego lub sà stosowane
urzàdzenia zapewniajàce skutecznà
dezynfekcj´;
1 unie mo˝ li wie nie oso bom po stronnym wchodzenia do budynków, w których sà utrzymywane Êwinie;
1 wdro˝enie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
1 oczysz cza nie
i odka˝anie,
a w razie potrzeby dezynsekcj´,
po ka˝dym przemieszczeniu Êwiƒ
lub produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego otrzymanych
ze Êwiƒ, Êrodków transportu, które
były u˝yte do ich przemieszczenia

na obszarze ochronnym lub obszarze zagro˝enia, lub obszarze obj´tym ograniczeniami, lub z tych
obszarów.
Stosowanie w gospodarstwie ww.
wymagaƒ jest kontrolowane przez
organy Inspekcji Weterynaryjnej
(powiatowi lekarze weterynarii).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoÊci wydawane sà decyzje
administracyjne nakazujàce usuni´cie uchybieƒ lub ubój albo zabicie Êwiƒ i zakaz ich utrzymywania
w gospodarstwie.
Zastosowanie si´ do ww. obowiàzków, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezb´dnego minimum
liczby osób wchodzàcych do pomieszczeƒ, gdzie utrzymywane sà
zwierz´ta, jest istotnym czynnikiem
ograniczajàcym ryzyko wystàpienia
tej groênej gospodarczo choroby
u Êwiƒ, a tak˝e warunkiem koniecznym dla ograniczania ryzyka pojawiania si´ jej kolejnych ognisk.
JednoczeÊnie nale˝y przypomnieç, ˝e w ka˝dym gospodarstwie, z którego zwierz´ta lub Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego sà wprowadzane na rynek,
budynki, w których utrzymywane sà
zwierz´ta powinny byç utrzymywane
w czystoÊci oraz powinny znajdowaç si´ m. in.:
1 wydzielone miejsce do składowania Êrodków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dost´pem osób
niepowołanych;
1 odzie˝ i obuwie przeznaczone tylko do obowiàzkowego u˝ycia
w gospodarstwie;
1 maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniajàcej zabezpieczenie wejÊç
i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystàpienia zagro˝enia epizootycznego;
1 Êrodki dezynfekcyjne w iloÊci niezb´dnej do przeprowadzenia doraênej dezynfekcji.
Dodatkowo nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e przypadku zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
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w tym ASF, mo˝liwe jest stosowanie
wyłàcznie dopuszczonych do obrotu produktów biobójczych, które sà
przeznaczone do odka˝ania. Dopuszczaniem do obrotu produktów
biobójczych w Polsce zajmuje si´
Urzàd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wszystkie informacje zawarte w instrukcji stosowania, jak i charakterystyce produktu, zostały potwierdzone przez
w/w Urzàd na podstawie badaƒ
dostarczonych przez producenta.
Tylko je˝eli produkt biobójczy jest
wyprodukowany zgodnie z dekla-

racjà producenta, a jego u˝ycie
odbywa si´ zgodnie z instrukcjà
stosowania – spełnione sà warunki
deklarowane przez producenta odnoÊnie do skutecznoÊci działania
takiego produktu. Równie˝ nanoszenie produktu biobójczego
na dezynfekowane powierzchnie
powinno byç przeprowadzane
przy u˝yciu dopuszczonych do stosowania rozwiàzaƒ, w sposób
gwarantujàcy przeprowadzenie
skutecznej dezynfekcji.
Bioràc pod uwag´, ˝e odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa,
w tym dostosowanie budynków

do okreÊlonych wymagaƒ zwiàzanych z bioasekuracjà, wià˝e si´
z dodatkowymi kosztami i mo˝e powodowaç koniecznoÊç wprowadzenia niezb´dnych zmian, mo˝liwe
jest skorzystanie z ró˝nych form pomocy. Szczegółowe informacje
w tym zakresie mo˝na uzyskaç
w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Departament Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii
[ 22 623 18 43
Zdj´cie: fotolia

ASF – utylizacja

Z

godnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (Dz. U.
poz. 754) w przypadku stwierdzenia
wystàpienia afrykaƒskiego pomoru
Êwiƒ (ASF) w gospodarstwie powiatowy lekarz weterynarii:
1 nakazuje niezwłoczne zabicie,
pod urz´dowym nadzorem, wszystkich Êwiƒ przebywajàcych w gospodarstwie oraz,
1 zniszczenie lub unieszkodliwienie
zwłok Êwiƒ, pod urz´dowym nadzorem, w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21
paêdziernika 2009 r. okreÊlajàcego
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego
i
produktów
pochodnych, nieprzeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi i uchylajàcego
rozporzàdzenie
(WE)
nr 1774/2002 (rozporzàdzenie
o produktach ubocznych pochodzenia zwierz´cego) (Dz. Urz. UE L 300
z 14.11.2009, str. 1, z póên. zm.).
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Powiatowy lekarz weterynarii lub
wojewoda wyznacza, w drodze rozporzàdzenia (aktu prawa miejscowego), obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km oraz obszar zagro˝ony si´gajàcy co najmniej 7 km
poza obszar zapowietrzony.
JednoczeÊnie, zgodnie z art. 44
ust. 1 pkt 12 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1967) powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, mo˝e nakazaç podmiotom prowadzàcym
działalnoÊç w zakresie przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów zwierz´cych
unieszkodliwienie zwłok zwierz´cych w zwiàzku ze zwalczaniem
chorób zakaênych, produktów pozyskanych od tych zwierzàt oraz
przedmiotów, z którymi miały kontakt zabite zwierz´ta.
Ponadto, stosownie do art. 44
ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, powiatowy
lekarz weterynarii, w drodze decyzji,
mo˝e nakazaç podmiotom zajmujàcym si´ transportem zwierzàt lub

zwłok zwierz´cych ich transport
do wskazanych miejsc.
Podmiotowi, który poniósł koszty
zwiàzane z zabiciem lub ubojem
zwierzàt, transportowaniem zwierzàt
lub zwłok zwierz´cych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierz´cych, wykonujàc powy˝sze nakazy przysługuje ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
zwrot faktycznie poniesionych wydatków (art. 49 ust. 11 ww. ustawy).
Finansowanie powy˝szych działaƒ
odbywa si´ w ramach Êrodków finansowych przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt
w ustawie bud˝etowej na rok 2019
z 16 stycznia 2019 r. (Dz. U.
poz. 198), w ramach limitu wydatków cz´Êci 83 – rezerwy celowe oraz
cz´Êci 85 – bud˝ety wojewodów.
JednoczeÊnie nale˝y podkreÊliç, ˝e
zabicie i unieszkodliwienie zwłok
Êwiƒ, na podstawie ww. przepisów,
nie odbywa si´ na koszt rolników i jest
finansowane z bud˝etu paƒstwa.
Departament Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii
[ 22 623 18 43
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Wykaz podmiotów sektora utylizacyjnego wskazanych do prowadzenia działalnoÊci w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania lub spalenia padłych Êwiƒ i dzików z obszarów zagro˝enia (OBSZAR NIEBIESKI) Afrykaƒskim Pomorem Âwiƒ (ASF), wymienionych w cz´Êci III załàcznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2014/709/UE w sprawie Êrodków kontroli w zakresie zdrowia zwierzàt w odniesieniu do afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ w niektórych paƒstwach członkowskich. Stan na: 22 lipca 2019 roku

Województwo

Zakład przetwórczy /
spalarnia
PPP ,,Bacutil S. Szpetko, T. Szpetko Sp. jawna
Zastawie, 24-170 Kurów
(zakład utylizacyjny kat. 1)

lubelskie

cały obszar zagro˝enia
w woj. lubelskim

FORTES – Artur Banach
ul. Łàkowa 9 lok. 46, Białystok

cały obszar zagro˝enia
w woj. lubelskim

WIZAL – Tytus Niepiekło, Lipowa 72,
08-300 Sokołów Pdl.

cały obszar zagro˝enia
w woj. lubelskim

„Zakład Rolniczo-Przemysłowy
Farmutil HS S.A., Zakład Utylizacyjny
LE˚ACHÓW”, (zakład utylizacyjny kat. 1)

–

cały obszar zagro˝enia
w woj. lubelskim

„Eko-Stok” Sp. z o. o., Górskie Ponikły Stok 50,
18-312 Rutki- Kossaki
(zakład utylizacyjny kat. 1)

Zakład Zbiornica Skórzec
ul. Armii Krajowej 45, 08-114 Skórzec

cały obszar zagro˝enia
w woj. lubelskim

FORTES – Artur Banach
ul. Łàkowa 9 lok. 46, Białystok

cały obszar zagro˝enia
w woj. mazowieckim

WIZAL – Tytus Niepiekło, Lipowa 72,
08-300 Sokołów Pdl.

cały obszar zagro˝enia
w woj. mazowieckim

Zakład Rolniczo-Przemysłowy
Farmutil HS S.A., ul. Przemysłowa 4,
Âmiłowo, 64-810 Kaczory

cały obszar zagro˝enia
w woj. mazowieckim

Zakład Zbiornica Skórzec
ul. Armii Krajowej 45, 08-114
Skórzec

cały obszar zagro˝enia
w woj. mazowieckim

Probud Dorota Wrzosek
Mienia 127, 05-319 Cegłów

cały obszar zagro˝enia
w woj. mazowieckim

„Eko-Stok” Sp. z o. o., Górskie Ponikły Stok 50,
18-312 Rutki- Kossaki
(zakład utylizacyjny kat. 1)

Zakład Zbiornica Skórzec
ul. Armii Krajowej 45,
08-114 Skórzec

cały obszar zagro˝enia
w woj. podlaskim

„STANS” Sp. z o. o. Sp. k.,
Zakład Utylizacji Kat. 1
Chłopia Łàka 1,
06-212 Krasnosielc
(zakład utylizacyjny kat. 1)

FORTES – Artur Banach
ul. Łàkowa 9 lok. 46, Białystok

cały obszar zagro˝enia
w woj. podlaskim

WIZAL – Tytus Niepiekło
Lipowa 72, 08-300 Sokołów Pdl.

cały obszar zagro˝enia
w woj. podlaskim

„FIGA” Odbiór Surowców
Pochodzenia Zwierz´cego, Andrzej Figa
ul. Słoneczna 3, 11-300 Biskupiec

cały obszar zagro˝enia
w woj. warmiƒsko-mazurskim

Zakład Rolniczo-Przemysłowy
Farmutil HS S.A. ul. Przemysłowa 4,
Âmiłowo, 64-810 Kaczory

cały obszar zagro˝enia
w woj. warmiƒsko-mazurskim

Zbiór surowców pochodzenia
zwierz´cego Ryszard Pr´gowski”,
Perkujki 5, 11-200 Bartoszyce

cały obszar zagro˝enia
w woj. warmiƒsko-mazurskim

Struga S.A.
Jezuicka Struga 3,
88-111 Rojewo

cały obszar zagro˝enia
w woj. warmiƒsko-mazurskim

„STANS” Sp. z o. o. Sp. k.,
Zakład Utylizacji Kat. 1
Chłopia Łàka 1, 06-212 Krasnosielc
(zakład utylizacyjny kat. 1)

mazowieckie

„Eko-Stok” Sp. z o. o.,
Górskie Ponikły Stok 50, 18-312 Rutki- Kossaki
(zakład utylizacyjny kat. 1)

warmiƒsko-mazurskie

Energoutil Sp. z o. o.,
Nowa WieÊ Ełcka,
ul. Ełcka 1,
19-300 Ełk
(spalarnia)

„Eko-Stok” Sp. z o. o., Górskie Ponikły Stok 50,
18-312 Rutki- Kossaki
(zakład utylizacyjny kat. 1
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Obsługiwane obszary
zagro˝enia ASF
(czeÊç III załàcznika do
Decyzji 2014/709/UE)

–

„STANS” Sp. z o. o. Sp. k.,
Zakład Utylizacji Kat. 1, Chłopia Łàka 1,
06-212 Krasnosielc
(zakład utylizacyjny kat. 1)

podlaskie

Podmiot uprawniony do transportu
do zakładu przetwórczego / spalarni
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Na wsi najlepiej
2. edycja konkursu rozstrzygni´ta
Do tegorocznej edycji konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych
praktyk w turystyce wiejskiej” zgłoszono a˝ 169 obiektów zwiàzanych z polskà turystykà wiejskà. Kapituła wybrała 4 zwyci´zców
i 8 laureatów konkursu. Wybór ogłoszono w trakcie sierpniowej
konferencji w Warszawie.
5 Idea konkursu
Polska Organizacja Turystyczna,
zwracajàc uwag´ na potencjał turystyczny polskiej wsi przeprowadziła
drugà edycj´ konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc
i atrakcji zwiàzanych z tà formà turystyki. Projekt, w tym konkurs i jego
promocja, realizowany jest ze Êrodków pozyskanych z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich. Główne cele
tego programu, koordynowanego
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjnoÊci rolnictwa, zrównowa˝one zarzàdzanie zasobami naturalnymi

i działania w dziedzinie klimatu oraz
zrównowa˝ony rozwój terytorialny
obszarów wiejskich.
– Polska wieÊ mo˝e zaoferowaç
delikatesy pod ka˝dym wzgl´dem.
Bogactwo kulturowe, bogactwo etniczne tych ró˝nych narodów, które
wÊród nas, Polaków przez wieki
mieszkały: Tatarów, ˚ydów, Niemców, Holendrów, Rosjan, Litwinów.
To wszystko odcisn´ło pi´tno na naszej regionalnej kuchni w sensie
smaków, aromatów, sposobu przyrzàdzania – podkreÊlił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski dodajàc, ˝e w połàczeniu
z naturalnymi metodami produkcji,
zró˝nicowanym krajobrazem oraz

cennym dziedzictwem kulinarnym,
wieÊ jest coraz bardziej atrakcyjna,
jako obszar do rozwoju turystyki
i wypoczynku.
Laureaci, oprócz statuetek, otrzymali bezpłatny pakiet promocyjny – wsparcie w działaniach marketingowych oraz mo˝liwoÊç współpracy z popularnymi blogerami. Oferta
obiektów wyró˝nionych w konkursie zostanie tak˝e przedstawiona w wydawnictwie, które uka˝e si´
w nakładzie 10. tys. egzemplarzy. Te
b´dà dystrybuowane m.in. na targach krajowych oraz w siedzibach
regionalnych i lokalnych organizacji
turystycznych.
– To druga edycja projektu
„Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Ucieszyła
nas bardzo du˝a liczba zgłoszeƒ.
OtrzymaliÊmy ich o 47 procent wi´cej ni˝ w ubiegłym roku. Wart podkreÊlenia jest tak˝e wysoki poziom
kandydujàcych obiektów. To pokazu-

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski z laureatami drugiej edycji konkursu „Na wsi najlepiej”
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

29

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dobre praktyki

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Dobre praktyki

je jak potrzebny jest ten projekt. Serdecznie gratuluj´ laureatom i mam
nadziej´, ˝e kolejne edycje konkursu
pomogà odkryç równie interesujàce
miejsca, przyczyniajàc si´ do ich
promocji. Chcemy, aby Polacy byli
coraz bardziej Êwiadomi walorów rodzimej turystyki oraz szerokiej oferty,
którà znajdziemy na wsiach – dodał
Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej
Organizacji Turystycznej.
O tym, jak wa˝ny jest to konkurs
i jak bardzo potrzebny, Êwiadczà
wypowiedzi laureatów zeszłorocznej edycji, których po zwyci´stwie
odwiedziło bardzo wielu nowych
goÊci. PodkreÊlajà oni, ˝e właÊciciele obiektów na polskich wsiach
najbardziej potrzebujà skutecznej
promocji.
– Dzi´ki udziałowi w konkursie
„Na wsi najlepiej” nasze gospodarstwo stało si´ rozpoznawalne na tle
innych agroturystyk. Wzmocniły to
liczne działania promocyjne POT, takie jak profesjonalna sesja zdj´ciowa, artykuły publikowane w znanych
portalach internetowych czy wpis
na popularnym blogu – podsumowali Ewa i Waldemar Nisiewiczowie
z „Ziołowego Dzbanka”, jedni z laureatów pierwszej edycji konkursu.
5 Wybór laureatów
Kandydaci, właÊciciele obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce, mogli
zgłosiç si´ do jednej z czterech kategorii:
1 Wypoczynek u rolnika;
1 Wypoczynek na wsi;
1 Oferta uzupełniajàca wypoczynek
na wsi;
1 Tradycyjna kuchnia polskiej wsi.
169 prawidłowo zło˝onych wniosków zostało ocenionych przez Kapituł´ konkursu, w której skład weszli zewn´trzni eksperci oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W swoich oce30

nach Kapituła brała pod uwag´ jakoÊç oferty turystycznej, jej innowacyjnoÊç, dost´pnoÊç oraz powiàzanie z kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi.
5 Laureaci konkursu
1 Kategoria – Wypoczynek u rolnika
1. miejsce Folwark „Wrzosówka”
Holiday Home;
2. miejsce Gospodarstwo Ekoagroturystyczne – Zagroda Edukacyjna „Kamez”;
3. miejsce Siedlisko Leluja.
1 Kategoria – Wypoczynek na wsi
1. miejsce Agroturystyka Pod Jabłonià;
2. miejsce Pod Tulipanem i Domek na górce;
3. miejsce Chatka Włóczykija.
1 Kategoria – Oferta uzupełniajàca
wypoczynek na wsi
1. miejsce Małopolska wieÊ z Tradycjà;
2. miejsce Agroturystyka Polana i Brzozowy Dworek;
3. miejsce Bieszczadzka szkoła
rzemiosła.
1 Kategoria – Tradycyjna kuchnia
polskiej wsi
1. miejsce Dworek Tradycja;
2. miejsce Podlaski Szlak Kulinarny;
3. miejsce Smakiem Kaszubskiej
˚urawiny.
5 Zwyci´zcy konkursu
1 Kategoria – Wypoczynek u rolnika – Folwark „Wrzosówka” Holiday
Home.
Kameralne i magiczne miejsce
ukryte wÊród pól i lasów z widokiem
na całà panoram´ Karkonoszy.
Dom zachwyca połàczeniem najnowszego designu z rustykalnym stylem, poszanowaniem tradycji i wiejskiej architektury. GoÊcie majà
do dyspozycji bogatà ofert´ dodatkowà: warsztaty kulinarne, wytwarzanie Êwiec zapachowych, opieka
nad stadem owiec czy zabiegi
na ciało na łonie natury.

1 Kategoria – Wypoczynek na wsi –
Agroturystyka Pod Jabłonià
Lokalizacja gospodarstwa na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i umo˝liwia korzystanie
z bogatych walorów przyrodniczych
oraz specyficznego mikroklimatu.
Gospodarze wnoszà od siebie goÊcinnoÊç, opowieÊci o lokalnej historii, dost´p do 5 ha sadu jabłkowego, a tak˝e smacznà domowà kuchni´ opartà na lokalnych produktach.
1 Kategoria – Oferta uzupełniajàca
wypoczynek na wsi – Małopolska
wieÊ z Tradycjà
Małopolska wieÊ z tradycjà zaprasza do przyjazdu na małopolskà
wieÊ i do poznawania najpi´kniejszych ludowych tradycji i obrz´dów,
które sà od stuleci kultywowane w tej
cz´Êci Polski. Gospodarze to pasjonaci, ludzie wyjàtkowi, otwarci, znajàcy i piel´gnujàcy histori´ i tradycj´
swoich „Małych Ojczyzn”, ch´tnie
sp´dzajàcy czas ze swoimi goÊçmi,
prezentujàc im lokalne zabytki, folklor i zwyczaje.
1 Kategoria – Tradycyjna kuchnia
polskiej wsi – Dworek Tradycja
Pasja właÊcicielki nie ma koƒca.
Kolekcjonuje stare pomorskie przepisy, piecze, gotuje, zbiera zioła,
grzyby, dzikie owoce, wytwarza konfitury, pekluje mi´sa, wstawia nalewki i opisuje wszystkie czynnoÊci.
W kuchni wcià˝ u˝ywane sà dawne
sprz´ty gospodarstwa domowego,
m.in. makutry, misy, dzbanki i kubki.
W Dworku Tradycja organizowane
sà festiwale i warsztaty kulinarne,
podczas których podtrzymywane sà
dawne tradycje.
Pełna lista półfinalistów oraz
szczegóły zwiàzane z konkursem dost´pne na stronie: nawsinajlepiej.polska.travel

Departament Spraw Społecznych
i OÊwiaty Rolniczej
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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z PROW 2014-2020
W zaktualizowanym przez resort rolnictwa harmonogramie tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 znalazły si´ dwie nowoÊci. Jeszcze w tym roku rolnicy b´dà mogli
ubiegaç si´ w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o pomoc finansowà na inwestycje w tzw. małà retencj´ i rolniczy
handel detaliczny.

P

ierwszy z nowych naborów
wniosków zaplanowano
na wrzesieƒ. W ramach
Modernizacji gospodarstw rolnych
na inwestycje w nawadnianie rolnicy
b´dà mogli otrzymaç dotacj´ w wysokoÊci do 100 tys. zł. Pieniàdze b´dzie mo˝na przeznaczyç na obiekty
i urzàdzenia chroniàce gospodarstwa przed suszà, w tym m.in. na budow´ zbiorników wodnych, studni
gł´binowych, zakup systemów nawadniajàcych i pomiarowych.
Z kolei w paêdzierniku ma ruszyç
nabór wniosków na Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych, przeznaczony dla tych rolników, którzy
zajmujà si´ lub chcà podjàç działalnoÊç w ramach rolniczego handlu

Obok nowoÊci jest tak˝e jedna zmiana. Otó˝ w porównaniu
z 2018 r. roÊnie premia na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej.
Zamiast dotychczasowych 100 tys.
zł, w tym roku mo˝na b´dzie uzyskaç od 150 do nawet 250 tys. zł.
Wnioski o takie wsparcie mo˝na składaç w ARiMR od 30 sierpnia
do 28 wrzeÊnia br.
O dokładnych terminach nabo-

detalicznego (RHD). Wsparcie, o jakie mogà si´ ubiegaç, wynosi maksymalnie 100 tys. zł. W katalogu inwestycji,
na
które
m o ˝ na otrzymaç
do fi nan so wanie, sà
m.in. budowa lub moder ni za cja
budynków
wy ko rzy sty wanych do
pro wa dze W paêdzierniku br. ma ruszyç nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów
nia działal- rolnych”. Wnioski o wsparcie b´dà mogli składaç rolnicy, którzy zajmujà si´ lub chcà podjàç
noÊci prze- działalnoÊç w ramach RHD
twórczej,
do sto so wa - rów wniosków zaplanowanych
nie pomiesz- w
harmonogramie
realizacji
czeƒ
do PROW 2014-2020 na drugà połoprze cho wy - w´ 2019 r. ARiMR b´dzie informowania pro- wała na swojej stronie internetowej
duktów ˝yw- (www.arimr.gov.pl), a tak˝e w punkno Êcio wych tach informacyjnych w biurach pooraz słu˝à- wiatowych i oddziałach Agencji
cych przygo- oraz za poÊrednictwem bezpłatnej
towaniu po- infolinii (tel. 800 380 084).
siłków, zakup potrzebBiuro Prasowe
nych do te[ 22 318 40 90
Jeszcze w tym roku rolnicy b´dà równie˝ mogli ubiegaç si´ o pomoc finansowà na inwestycje go sprz´tów
w tzw. małà retencj´
Zdj´cia: fotolia
i urzàdzeƒ.
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Jeszcze w tym roku dwie
nowe formy pomocy

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Do 250 tys. zł premii
na rozpocz´cie pozarolniczej
działalnoÊci gospodarczej
Nabór wniosków na obszarach ASF
Od 30 sierpnia do 28 wrzeÊnia br. oddziały regionalne ARiMR
przyjmujà wnioski o przyznanie pomocy na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej. Ten nabór przeznaczony jest dla gospodarzy,
którzy na terenach wiejskich obj´tych afrykaƒskim pomorem Êwiƒ
prowadzà chów lub hodowl´ trzody chlewnej i chcà z niej zrezygnowaç. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

5 Kto mo˝e ubiegaç si´ o pomoc?
O premi´ na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej mogà ubiegaç
si´ rolnicy, ich mał˝onkowie, domownicy, którzy m.in. podlegajà
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie od 12 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zło˝enia wniosku o przy-

znanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieç przyznanà jednolità płatnoÊç obszarowà do u˝ytków rolnych wchodzàcych w skład gospodarstwa za rok 2018 lub za 2019.
5 Na jakà działalnoÊç mo˝na otrzymaç
wsparcie?
Zakres rodzajów działalnoÊci go-

spodarczych, na które mo˝na uzyskaç premi´, jest bardzo szeroki.
Obejmuje on kilkaset tzw. kodów
Polskiej Klasyfikacji DziałalnoÊci,
pod którymi mo˝na b´dzie zarejestrowaç i prowadziç firm´. Pieniàdze mo˝na przeznaczyç m.in. na:
1 sprzeda˝ hurtowà i detalicznà
produktów nierolnych;
1 rzemiosło, r´kodzielnictwo;
1 turystyk´ wiejskà;
1 przetwórstwo i sprzeda˝ produktów nierolnych;
1 usłu gi
opieki nad dzieçmi,
nad osobami starszymi, nad niepełnosprawnymi;
1 działalnoÊç informatycznà, komputerowà i elektronicznà;

Do 28 wrzeÊnia br. oddziały regionalne ARiMR przyjmujà wnioski o przyznanie pomocy na rozpocz´cie działalnoÊci pozarolniczej. Zakres rodzajów działalnoÊci gospodarczych, na
które mo˝na uzyskaç premi´, jest bardzo szeroki
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5 Jaka jest wysokoÊç premii?
WysokoÊç premii uzale˝niona jest
od liczby miejsc pracy, które rolnik
planuje stworzyç w swojej firmie. I tak otrzyma on:
1 150 000 zł – je˝eli biznesplan

przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
1 200 000 zł – je˝eli w biznesplanie zadeklarujemy utworzenie co
najmniej 2 miejsc pracy;
1 250 000 zł – je˝eli zaplanujemy
w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
5 Wypłata premii
Premia b´dzie wypłacana w dwóch
ratach. Pierwszà, w wysokoÊci 80
proc. premii, rolnik otrzyma, gdy

spełnieni warunki okreÊlone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy,
a b´dzie miał na to 9 miesi´cy liczone od dnia dor´czenia takiej
decyzji. Pozostałe 20 proc. premii
zostanie mu wypłacone po realizacji biznesplanu. Szacunkowa wartoÊç inwestycji w Êrodki trwałe musi
stanowiç co najmniej 70 proc.
kwoty pomocy.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia

NowoÊci w portalu IRZplus

A

gencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
stale rozwija portal
IRZplus. WłaÊnie wyposa˝yła go
w kolejne funkcje przydatne rolnikom korzystajàcym z tego internetowego narz´dzia.
Portal IRZplus, który jest przeznaczony dla posiadaczy zwierzàt gospodarskich, ruszył w sierpniu 2018 r.
Łàczy on w sobie zalety elektronicznej ksi´gi stada, gromadzàcej
wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego
krowach, kozach, Êwiniach czy
owcach, a tak˝e platformy umo˝liwiajàcej załatwienie bez koniecznoÊci udawania si´ do urz´du spraw
wymaganych przy posiadaniu zwierzàt gospodarskich.
Nowa, uruchomiona niedawno
modyfikacja portalu pozwala w łatwiejszy sposób zgłaszaç zwierz´ta
do rejestru, informowaç ARiMR
o ich przemieszczeniach, wnioskowaç o numery kolczyków i paszporty oraz ich duplikaty bez koniecznoÊci wizyty w biurach powiatowych lub wysyłania dokumentów
pocztà.
Rolnik korzystajàcy z portalu
IRZplus ma teraz mo˝liwoÊç:
1 zarejestrowania siedziby stada
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

oraz wyszukania jego stanu na wybrany dzieƒ;
1 zło ˝e nia
nowego formularza
wniosku o przydzielenie numeru dla

do IRZplus swojemu pracownikowi
w celu składania zgłoszeƒ;
1 wydrukowania listy zwierzàt, zdarzeƒ oraz dokumentów składanych

Modyfikacja portalu IRZPlus pozwala m.in. w łatwiejszy sposób zgłaszaç zwierz´ta do rejestru, informowaç o ich
przemieszczeniach, wnioskowaç o numery kolczyków i paszporty

drugiego kolczyka dla owiec albo
kóz;
1 poprawienia dokumentu zgłoszenia cofni´tego z ARiMR;
1 zło˝enia korekty zgłoszenia zaproponowanej przez Agencj´;
1 zaakceptowania kolejnych propozycji zgłoszeƒ sprzeda˝y zwierzàt
do rzeêni lub padni´cia zwierz´cia,
gdy inne podmioty zło˝à zgłoszenia
przez portal, nadania uprawnieƒ

w portalu oraz zapisania znajdujàcych si´ w nim danych na swoim
komputerze.
Szczegółowe informacje dost´pne sà na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) w zakładce
IRZ.
Biuro Prasowe
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia
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sprzeda˝ internetowà;
dzia łal noÊç ar chi tek to nicz nà
i in˝ynierskà, usługi rachunkowoÊci, ksi´gowe, audytorskie, techniczne;
1 działalnoÊç weterynaryjnà.
1

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Wielkie Êwi´to koni arabskich
W Janowie Podlaskim odbyło si´ w sierpniu jedno z najwa˝niejszych w Êwiecie wydarzeƒ skierowanych do hodowców i pasjonatów koni arabskich czystej krwi – 50 Aukcja Pride of Poland. Aukcj´
poprzedził Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi, który był okazjà do zaprezentowania dorobku hodowlanego rodzimych stadnin i prywatnych pasjonatów tych wspaniałych zwierzàt. Dzieƒ
póêniej odbyła si´ licytacja Summer Arabian Horse Sale 2019.
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wa˝niejsi, liczàcy si´ hodowcy z całego Êwiata oraz ci,
którzy kupujà drogie i dobre konie.
– IloÊç osób zainteresowanych tym wydarzeniem
przeszła nasze najÊmielsze oczekiwania – zauwa˝ył minister Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreÊlił, ˝e
polska hodowla koni czystej krwi arabskiej ma si´ znakomicie. – Nie było upadku hodowli koni w Polsce,
choç przez trzy lata taka informacja szła w Êwiat – powiedział minister i dodał, ˝e Polska ma w dalszym ciàgu prymat w hodowli koni arabskich na Êwiecie.
W paƒstwowych stadninach w Janowie Podlaskim,
Michałowie i Białce jest około tysiàca znakomitej, najwy˝szej na Êwiecie jakoÊci klaczy
i ogierów. Dobrze rozwija si´ równie˝ hodowla
prywatna.
Do Narodowego Pokazu Koni Arabskich zgłoszonych zostało 116 koni, a wystartowały
w nim 103. Jest to w stosunku do ubiegłego roku 52 procent wi´cej. Zwyci´zcami klas zostały 4 konie prywatnej hodowli, 4 konie hodowli
SK Janów Podlaski i 3 konie hodowli SK Michałów. Podczas Aukcji Koni „Pride of Poland” oraz
Summer Salle sprzedano 26 koni. Całkowita
wartoÊç
sprzedanych
zwierzàt
netto
to 1 724 000 euro. Za najwy˝szà cen´, 400 000 euro, sprzedana została klacz Galerida, którà wylicytował kupiec z Kataru. W licytacjach brało udział 47 kupców. Byli wÊród
nich tak˝e kupcy z Polski. W tym roku uzyskano
najwy˝szà z ostatnich 10 lat Êrednià cen´ za
konia.
Biuro Prasowe MRiRW
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW, fotolia
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U

czestniczàce w aukcjach wysokiej klasy konie
arabskie, majàce na swoim koncie najwi´cej
osiàgni´ç pokazowych, pochodziły ze stadnin
paƒstwowych Janów Podlaski, Michałów i Białka oraz
ze stadnin prywatnych. Gwarancjà wysokiej jakoÊci koni oferowanych podczas aukcji była nie tylko długoletnia tradycja hodowli, ale i olbrzymia pasja hodowców.
To było wielkie Êwi´to konia arabskiego w Polsce.
W tym roku do Janowa Podlaskiego przyjechali naj-

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Zagospodarowanie
paƒstwowych gruntów
Do zadaƒ Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa nale˝y zagospodarowanie nieruchomoÊci rolnych przyj´tych do Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa (ZWRSP). Na koniec czerwca br.
w Zasobie pozostawało prawie 1 mln 367 tys. ha paƒstwowej ziemi, z czego ok. 1 mln 54 tys. ha stanowià grunty wydzier˝awione,
a do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 180 tys. ha.

O

d poczàtku działalnoÊci
Krajowego
OÊrodka
Wsparcia Rolnictwa przyj´to do Zasobu WRSP prawie 4,75
mln ha nieruchomoÊci rolnych. Stan
gruntów pozostajàcych w Zasobie
WRSP na koniec czerwca 2019 r.
wynosił ogółem 1 mln 367 tys. ha.

i budynków, nie wymagajàcy anga˝owania du˝ych Êrodków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomoÊci.
Według stanu na koniec czerwca 2019 r. w dzier˝awie pozostawało 1 054 tys. ha. Najwi´ksze powierzchnie wydzier˝awionych grun-

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP w poszczególnych województwach
(stan na 30.06.2019 r.)

5 Dzier˝awa gruntów rolnych
Podstawowà formà zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest
dzier˝awa. Cieszy si´ ona du˝ym zainteresowaniem, gdy˝ jest to dogodny sposób u˝ytkowania gruntów
36

tów znajdujà si´ w województwach:
zachodniopomorskim – 220,5 tys.
ha; wielkopolskim – 160,8 tys. ha;
dolnoÊlàskim – 145,0 tys. ha i warmiƒsko-mazurskim – 123,7 tys. ha.
W pierwszych szeÊciu miesiàcach

bie˝àcego roku wydzier˝awiono
ogółem 31,3 tys. ha gruntów.
Wydzier˝awienie nieruchomoÊci
Zasobu WRSP nast´puje głównie
w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzier˝aw´ jest przetarg ograniczony,
w którym mogà uczestniczyç wyłàcznie rolnicy indywidualni zamierzajàcy powi´kszyç lub utworzyç gospodarstwo rodzinne. W okresie od poczàtku stycznia do koƒca czerwca 2019 r. w całym kraju odbyło si´
ponad 4,4 tys. przetargów na dzier˝aw´. Przedłu˝ono ponad 1,4 tys.
umów dzier˝awy na powierzchni´
prawie 35,5 tys. ha.
5 Trwałe rozdysponowanie paƒstwowej ziemi
Innà formà gospodarowania Zasobem WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa jest sprzeda˝. W pierwszych
szeÊciu miesiàcach br. zrealizowana sprzeda˝ nieruchomoÊci Zasobu
WRSP wyniosła 1,7 tys. ha. Najwi´ksze powierzchnie sprzedały
Oddziały Terenowe w: Gorzowie
Wlkp. – 384 ha, Poznaniu – 203 ha i Olsztynie – 161 ha.
W tym okresie odbyło si´ niemal 14,7 tys. przetargów na sprzeda˝ paƒstwowych gruntów.
WÊród innych ni˝ sprzeda˝ trwałych rozdysponowaƒ nieruchomoÊci
Zasobu dominujà nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom,
zwłaszcza jednostkom samorzàdu
terytorialnego (głównie gminom).
Od poczàtku roku trwale rozdysponowano w innych formach ni˝ sprzeda˝ w jednostkach terenowych
KOWR prawie 1,5 tys. ha. Najwi´cej gruntów przekazano w Oddziałach Terenowych w: SzczeciBIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

5 Grunty pozostajàce do rozdysponowania
Według stanu na koniec czerwca 2019 r. w ogólnej powierzchni
gruntów Zasobu WRSP pozostawało
do rozdysponowania 180,4 tys. ha.
Dokonana w jednostkach terenowych szacunkowa ocena przydatnoÊci tych gruntów do ró˝nych celów
(wg stanu na koniec 2018 r.) wskazała, ˝e znaczna cz´Êç gruntów
(ok. 69%) mo˝e byç sprzedana lub
wydzier˝awiona
kontrahentom
KOWR na cele zwiàzane z produkcjà rolnà z tym, ˝e wi´kszoÊç z tych
gruntów jest o niskiej przydatnoÊci
rolniczej i znacznym rozdrobnieniu.
Kolejne grunty (ok. 18%) okreÊlono
jako kwalifikujàce si´ do wykorzystania w celach nierolniczych – zwłaszcza pod zalesienia i budownictwo,
a tak˝e na cele rekreacji i zwiàzane
z ochronà przyrody. Dla pozostałych
gruntów (ok. 13%) nie zdefiniowano
mo˝liwych kierunków ewentualnego
wykorzystania. Ocenia si´, ˝e znaczna cz´Êç tych gruntów charakteryzuje si´ du˝ym rozdrobnieniem oraz
innymi niekorzystnymi cechami, jak:
nieuregulowane stosunki wodne,

zakamienienie, poło˝enie na skarpach, urwiskach, mi´dzy wałami
przeciwpowodziowymi, itp.
Najwi´ksze powierzchnie gruntów
do rozdysponowania znajdujà si´

twa, oprócz nieruchomoÊci rolnych,
ma bardzo atrakcyjnà ofert´ gruntów nierolnych. Ich atutami sà
przede wszystkim znakomita komunikacja i du˝a powierzchnia, na któ-

Podstawowà formà zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzier˝awa

w województwach: zachodniopomorskim – 33,2 tys. ha; dolnoÊlàskim – 29,5 tys. ha; lubuskim – 19,4
tys. ha.
5 Oferta gruntów nierolnych
Krajowy OÊrodek Wsparcia Rolnic-

Grunty do rozdysponowania w podziale na województwa
(stan na 30.06.2019 r.)

rej mogà powstaç inwestycje typu
„greenfield”, parki technologiczne
i przemysłowe, centra biznesowe,
handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Cz´Êç wchodzi
w skład dynamicznie rozwijajàcych
si´ aglomeracji i oÊrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa,
Wrocław, Poznaƒ, Katowice. Tereny
inwestycyjne, bo takie przeznaczenie
otrzymujà najcz´Êciej nieruchomoÊci
nierolne, oferowane przez KOWR
poło˝one sà w bezpoÊrednim sàsiedztwie lub w bliskiej odległoÊci
od strategicznych w´złów komunikacyjnych i transportowych – istniejàcych lub budowanych autostrad
i lotnisk.
KOWR ka˝dego roku sprzedaje
około 1000 ha nieruchomoÊci nierolnych, a wpływy z ich sprzeda˝y
wynoszà około 350-400 mln zł.
Departament Gospodarowania Zasobem
[ 22 376 76 23
Zdj´cie: fotolia
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nie – 314 ha, Poznaniu – 229 ha
i Gorzowie Wlkp. – 214 ha.

KRAJOWY OÂRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Racjonalne wykorzystanie
potencjału Zasobu
zadaniem KOWR

Z

adania Krajowego OÊrodka Wsparcia Rolnictwa
wynikajà głównie z dwóch
ustaw: o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz o kształtowaniu ustroju rolnego.
Nowelizacja ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego, która weszła w ˝ycie 26 czerwca br. wprowadziła równie˝ pewne zmiany w działaniach
KOWR, podejmowanych w ramach
realizacji zadania gospodarowania
Zasobem WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa.

nieruchomoÊci rolne przeznaczone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym
planie rewitalizacji albo miejscowym
planie odbudowy, na cele inne ni˝
rolne, a w przypadku braku miejscowego planu – nieruchomoÊci rolne
przeznaczone na cele niezwiàzane
z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, okreÊlonymi w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (art. 24,
ust. 1-3). Zmiana ta oznacza, ˝e jeÊli

Podstawowym kierunkiem rozdysponowania nieruchomoÊci rolnych Zasobu jest ich wykorzystanie rolnicze

Głównà formà gospodarowania
Zasobem jest dzier˝awa lub sprzeda˝ – w pierwszej kolejnoÊci rolnikom indywidualnym na powi´kszenie
lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego. Z zakresu przedmiotowego
wyłàczono nieruchomoÊci rolne
o powierzchni mniejszej ni˝ 1 ha oraz
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nie jest si´ rolnikiem indywidualnym
mo˝na nabyç nieruchomoÊç rolnà
o powierzchni nie wi´kszej ni˝ 1 ha.
Poza tym skrócony został czas osobistego prowadzenia gospodarstwa
z 10 do 5 lat.
Nadal jednak utrzymane jest
pierwszeƒstwo rolników indywidual-

nych w nabyciu nieruchomoÊci rolnych o powierzchni powy˝ej 1 ha.
Grunty takie sà kierowane do dzier˝awy i sprzeda˝y głównie w przetargach ograniczonych. Art. 38 ust. 1b
stanowi, ˝e do umów dzier˝awy mienia Zasobu nie stosuje si´ art. 695
Kodeksu cywilnego, co umo˝liwia
zawieranie umów dzier˝awy paƒstwowej ziemi na czas oznaczony
na łàczne okresy przekraczajàce 30
lat. DługoÊç okresu dzier˝awy zale˝na jest od charakteru i przeznaczenia nieruchomoÊci, ewentualnego
zapotrzebowania na grunty zgłaszanego przez okolicznych rolników,
aktualnej sytuacji dzier˝awcy (np.
profil prowadzonej produkcji rolniczej, udział w programach finansowanych albo współfinansowanych
ze Êrodków pomocowych, poziom
zatrudnienia, nakłady poniesione
w ramach prowadzonej działalnoÊci
rolniczej).
NowoÊcià, którà umo˝liwia nowelizacja (art. 24b), jest tworzenie
na gruntach Zasobu oÊrodków produkcji rolniczej (OPR), definiowanych jako wyodr´bnione z Zasobu
nieruchomoÊci, tworzàce wraz z innymi składnikami mienia nierozerwalnà, zorganizowanà całoÊç gospodarczà o powierzchni przekraczajàcej 50 ha, której podział byłby
nieuzasadniony
ekonomicznie.
Utworzenie oÊrodków produkcji rolniczej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarowanie nimi
odbywa si´ w drodze oddania
BIULETYN INFORMACYJNY 9/2019

dzier˝awiaç lub wynajmowaç jedno- zastrze˝eƒ do przetargu. Zwi´kszono
stce samorzàdu terytorialnego, wysokoÊç wynagrodzenia za korzypo uzyskaniu zgody Ministra Rolnic- stanie z nieruchomoÊci bez tytułu
twa i Rozwoju Wsi, nieruchomoÊci prawnego do wysokoÊci stanowiàwchodzàce w skład Zasobu w dro- cej 30-krotnoÊç wywoławczej wysodze umowy, bez przeprowadzenia koÊci czynszu, który byłby nale˝ny
przetargu, na
cele zwiàzane
z realizacjà i rozbudowà obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej, tworzeniem nowych
miejsc
pracy
oraz rozwojem
lokalnym realizowanym przez
jednostki samorzàdu terytorialnego, w tym Na gruntach przekazanych nieodpłatnie samorzàdom lokalnym powstajà szkoły i boiska
w ramach part- sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne…
nerstwa publiczno-prywatnego lub te˝ paƒstwowej od tej nieruchomoÊci, gdyby była
osobie prawnej na cele zwiàzane ona przedmiotem umowy dzier˝awy
po przeprowadzeniu przetargu.
z realizacjà jej zadaƒ statutowych.
Zmiany wprowadzone przez znoZa zgodà Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzono tak˝e mo˝li- welizowanà ustaw´ w działaniach
woÊç nabywania akcji lub udziałów KOWR zwiàzanych z zagospodarow spółkach prawa handlowego, nie- waniem Zasobu WłasnoÊci Rolnej
ruchomoÊci lub ich cz´Êci oraz Skarbu Paƒstwa majà na celu poprzedsi´biorstwa lub zorganizowane praw´ struktury obszarowej gospocz´Êci przedsi´- darstw rodzinnych. Dlatego grunty
biorstw w rozu- rolne sà w pierwszej kolejnoÊci przemieniu Kodeksu znaczane dla rolników indywidualcywilnego, na nych zamierzajàcych powi´kszyç lub
własnoÊç Skarbu utworzyç gospodarstwa rodzinne.
Wa˝ne jest równie˝ racjonalne wyPaƒstwa, je˝eli
wymaga tego korzystanie potencjału Zasobu. A to
realizacja zadaƒ oznacza, ˝e podstawowym kierunw y n i k a j à c y c h kiem rozdysponowania nieruchoz polityki paƒ- moÊci rolnych Zasobu jest ich wykostwa w zakresie rzystanie rolnicze. Natomiast nieruwdra˝ania i sto- chomoÊci inwestycyjne nale˝y przesowania instru- znaczyç na przedsi´wzi´cia sprzyjamen
tów wspar- jàce efektywnemu podnoszeniu wa…jak równie˝ obiekty u˝ytecznoÊci publicznej: hydrofonie, studnie gł´binowe,
przepompownie, oczyszczalnie Êcieków, drogi dojazdowe
cia rolnictwa, lorów gospodarczych terenu i aktyaktywnej polityki wizacji ludnoÊci na obszarach
miejscowego planu – w studium rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
uwarunkowaƒ i kierunków zagospo- wiejskich.
Departament Gospodarowania Zasobem
Warto zwróciç uwag´, ˝e zostały
darowania przestrzennego gminy.
[ 22 376 76 23
Dzi´ki znowelizowanej ustawie wprowadzone przepisy dotyczàce
Zdj´cia: fotolia, ©Pantherstock/ Photogenica
(art. 24 ust. 5d) KOWR mo˝e wy- post´powania w zakresie wnoszenia
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do odpłatnego korzystania osobom
fizycznym i prawnym po przeprowadzeniu przetargu na dzier˝aw´ nieruchomoÊci.
KOWR mo˝e równie˝ w drodze
umowy, nieodpłatnie przekazaç
na własnoÊç jednostce samorzàdu
terytorialnego nieruchomoÊci wchodzàce w skład Zasobu, na realizacj´
zadaƒ własnych. Na uzyskanych
przez samorzàdy lokalne gruntach
powstajà szkoły, boiska sportowe,
place zabaw, tereny rekreacyjne, jak
równie˝ obiekty u˝ytecznoÊci publicznej: hydrofornie, studnie gł´binowe, przepompownie, oczyszczalnie Êcieków, drogi dojazdowe,
a od 2012 r. tak˝e nekropolie.
Art. 24 ust 5c znowelizowanej ustawy rozszerzył katalog stanów faktycznych, w których KOWR mo˝e,
w drodze umowy, nieodpłatnie przekazaç na własnoÊç jednostce samorzàdu terytorialnego nieruchomoÊci
wchodzàce w skład Zasobu: zaj´te
pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi, grunty przeznaczone na te cele w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Moja Wizja Zero
Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzie˝y pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 2 wrzeÊnia-3 paêdziernika 2019 r.
Dr Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaprasza młodzie˝ szkolnà i uniwersyteckà, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczàcym wdra˝anej
przez Kas´ mi´dzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w Polsce, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych w sektorze rolniczym:
Konkurs, obj´ty Patronatem Honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, potrwa od 2 wrzeÊnia do 3 paêdziernika 2019 r.
Zadanie konkursowe b´dzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który b´dzie nawiàzywał do 7 Złotych Zasad Wizji:
1. Przejmij inicjatyw´ – zaanga˝uj si´
2. Zidentyfikuj zagro˝enia – kontroluj ryzyko
3. Zdefiniuj cele – stwórz program
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bàdê dobrze zorganizowany
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narz´dzia i stanowisko pracy
6. Poszerzaj wiedz´ na temat zasad bezpieczeƒstwa w gospodarstwie
7. Daj dobry przykład i motywuj innych
Szczegółowy regulamin konkursu dost´pny jest na stronie Kasy (www. krus. gov. pl) oraz na Facebooku.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Aleksandra Hadzik
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