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Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nadto dobitnie, jak kosztowne jest usuwanie skutków powodzi
i ile nieszcz´Êcia niesie ona dla ludzi. Du˝o taniej jest zapobiegaç. Ten plan musi byç spójny i kompleksowy, gdy˝ ˝ywioł
nie zna granic sołectw, gmin, powiatów, województw, a nawet
paƒstw.
Niezb´dne sà tak˝e zmiany w systemie ubezpieczeƒ upraw
i zwierzàt gospodarskich. Mojà ideà jest to, aby system ten
był powszechny, rzeczywiÊcie obejmujàcy wszystkich rolników,
ale jednoczeÊnie, aby nowe rozwiàzania nie zwi´kszały obcià˝eƒ po stronie rolnika. Stàd inicjatywa połàczenia Êrodków
krajowych i unijnych. Jest zgoda Komisji Europejskiej, aby
mo˝liwe było wykorzystanie cz´Êci Êrodków z płatnoÊci bezpoÊrednich na współfinansowanie składki. .
Utrzymuje si´ wysokie tempo prac nad konsolidacjà inspekcji podległych MRiRW. Idea, która przyÊwieca temu projektowi jest prosta – jedna inspekcja – jedna kontrola. To lepsze
wykorzystanie zasobów poszczególnych inspekcji i ograniczenie kosztów administracyjnych.
PowinniÊmy tak˝e wzmocniç wszelkie mo˝liwe działania
i inicjatywy, które sprzyjałyby dynamicznemu rozwojowi grup
producenckich. Uwa˝am, ˝e bez tego polscy rolnicy nie b´dà
mieli wi´kszych szans w dalszej przyszłoÊci na konkurencyjnym rynku europejskim i Êwiatowym. Silne grupy producenckie to zdecydowanie ni˝sze koszty produkcji dla ich członków
oraz ich silniejsza pozycja w kontaktach z odbiorcami produktów. W ostatnim roku podejÊcie do tworzenia grup producenckich zmieniło si´ i ich powstawanie uległo przyspieszeniu. Nie jest to jednak jeszcze na tyle dynamiczny
proces, aby było mo˝na mówiç o zdecydowanym
sukcesie.
DziÊ wyzwaniem staje si´ rozwój poza rolniczych
miejsc pracy na terenach wiejskich. Stałe Êledzenie
wykorzystania funduszy w ramach PROW
2007 – 2013 pozwala na dokonywanie alokacji tych
Êrodków na bie˝àco, kierujàc je tam, gdzie b´dà efektywniej wykorzystywane. Tak jest np. z właÊnie uruchamianym naborem
na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw”. Wzrost
konkurencyjnoÊci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój
przedsi´biorczoÊci i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich to podstawowy cel. Niezb´dne jest
tworzenie ˝łobków, czy przedszkoli. Poprawi to jakoÊç ˝ycia
na wsi, a jednoczeÊnie pozwoli na lepsze przygotowanie dzieci
wiejskich do wymogów współczesnej szkoły. Nie bez znaczenia
jest tak˝e odbudowa dawnych wi´zi społecznych, tym bardziej, ˝e
coraz cz´Êciej na tych terenach zaczynajà mieszkaç dawni mieszkaƒcy miast, którzy uciekajà od zgiełku w aglomeracjach. Potrzebujemy odnowy placówek kulturalnych na terenach wiejskich.
Odbudowa tradycyjnych obszarów aktywnoÊci daje szans´ na kolejne nowe miejsca pracy poza rolnictwem, to równie˝ sposób
na wzrost aktywnoÊci kobiet wiejskich, to szansa na nowà jakoÊç
˝ycia.

Zdaniem ministra
Zakoƒczył si´ rok prac w gospodarstwach. Po okresie dzi´kczynienia za plony nie ma czasu na odpoczynek. Rolnicy ju˝ przygotowujà si´ do nowych ˝niw. Mam nadziej´, ˝e po tegorocznych,
najtrudniejszych od ponad 40. lat ˝niwach, kolejny rok b´dzie dla
rolników łaskawszy.
Mamy jeszcze wiele spraw do rozwiàzania. W przyszłym roku
zapadaç b´dà kluczowe decyzje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. W połowie paêdziernika br. Komisja
Europejska przedstawi pierwszy dokument w sprawie ram legislacyjnych reformy. Dopiero potem rozpocznie si´ merytoryczna dyskusja o konkretnych rozwiàzaniach. Jestem przekonany, ˝e mo˝emy wypracowaç dobre rozwiàzania, które wyrwà europejskie rolnictwo z marazmu i uczynià je konkurencyjnym na Êwiatowym rynku.
Niezale˝nie od tego musimy równie˝ zmierzyç si´ problemami
wewn´trznymi. Złe doÊwiadczenia zwiàzane z kl´skami powodzi
powinny nauczyç nas wyciàgaç wnioski na przyszłoÊç. Bardzo zaawansowane sà ju˝ prace nad Narodowym Planem Melioracji
i Retencji. Wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie pokazały a˝
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Polskie jabłka
w Brukseli
Przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Komisarz ds. Rolnictwa Dacian
Ciolos i minister Marek Sawicki promowali w Brukseli polskie jabłka łàckie.

P

olska smakuje” to hasło akcji,
prowadzonej przez polskà Prezydencj´, promujàcej ˝ywnoÊç
wysokiej jakoÊci, aby uÊwiadomiç
konsumentom, ˝e ma ona specyficzne walory i z pewnoÊcià zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej
wymagajàcych konsumentów.
Degustacja polskich jabłek łàckich odbyła si´ 20-21 wrzeÊnia br.
w Brukseli w budynkach Rady UE
i Parlamentu Europejskiego.
Minister Marek Sawicki przywiózł
do Brukseli 12 tysi´cy pysznych jabłek, słynnych ze swojego lekko
kwaÊnego smaku i j´drnego mià˝-

szu, aby pocz´stowaç, przybyłych
na posiedzenie Rady, Ministrów UE
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa oraz
europarlamentarzystów. Owoce te
zagoÊciły tak˝e na wszystkich spotkaniach grup roboczych odbywajàcych si´ 20 wrzeÊnia w budynku
Rady.
Jabłka, pochodzàce z Kotliny
Łàckiej, zostały wpisane w 2010
roku przez Komisj´ Europejskà
do Rejestru Oznaczeƒ Geograficznych, a dzi´ki swoim niezwykłym
walorom smakowym i jakoÊciowym
cieszà si´ tak du˝ym zaufaniem
konsumentów. Cechuje je wy˝sza

Polskie jabłka razem z ministrem M. Sawickim promował przewodniczàcy PE J. Buzek
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kwasowoÊç oraz rumieniec wi´kszy
od przeci´tnego. Dzi´ki wysokiej
kwasowoÊci, mo˝na stwierdziç, i˝
jabłka łàckie majà tzw. górskà zielonà nutk´, czyli sà bardziej wyraziste w smaku, kwaÊniejsze oraz bardziej aromatyczne.
Podobnie jak polskie truskawki
w PE w Strasburgu, polskie jabłka
łàckie podbiły serca przybyłych
do Rady i Parlamentu Europejskiego delegatów w Brukseli. Zdobyły
tak˝e uznanie Przewodniczàcego
PE Jerzego Buzka oraz Komisarza
UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daciana Ciolosa.
Departament Promocji i Komunikacji
[ (22) 623 12 04
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Minister M. Sawicki rozmawiał z komisarzem D. Ciolosem o walorach jabłek łàckich
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Prosto z gabinetu

Nieformalne spotkanie
Wspólna polityka rolna powinna byç prosta, sprawiedliwa i nastawiona na rozwój – to opinia ministra Marka Sawickiego, którà poparli wszyscy, uczestniczàcy w nieformalnym spotkaniu, unijni ministrowie rolnictwa.

N

ieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej odbywa si´ raz w trakcie ka˝dej prezydencji. Polska prezydencja zorganizowała spotkanie 12-13 wrzeÊnia we Wrocławiu.
Podczas konferencji prasowej,
podsumowujàcej obrady, komisarz
ds. rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich Dacian Ciolos powiedział, ˝e – sprawiedliwy podział
płatnoÊci bezpoÊrednich to sprawa
kluczowa dla przyszłej WPR.
Stwierdził równie˝, ˝e Polska jest
twardym negocjatorem, ale jej
głos jest nowatorski i wa˝ny dla
przyszłoÊci WPR.
Natomiast przewodniczàcy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Paolo De
Castro podkreÊlił, ˝e 12 paêdziernika to dzieƒ rozpocz´cia debaty
nad przyszłoÊcià WPR. – Teraz spotykamy si´ i rozmawiamy, abyÊmy
byli do niej przygotowani i sprawnie mogli jà przeprowadziç – podkreÊlił przewodniczàcy De Castro.
W zorganizowanym przez polskà
prezydencj´ spotkaniu, pod przewodnictwem ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Marka Sawickiego,
udział wzi´li ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa UE i paƒstw kandydujàcych, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szef Komisji
ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Dyrektor
Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady, przedstawiciele orga4

nizacji rolniczych Copa, Cogeca
oraz Młodych Rolników, wraz z towarzyszàcymi im delegacjami.
Ministrowie, odpowiedzialni za
sprawy rolnictwa i rybołówstwa
paƒstw członkowskich Unii Europejskiej, dyskutowali we Wrocławiu
na temat przyszłoÊci polityki promocyjnej artykułów rolno-spo˝ywczych
w UE i krajach trzecich w Êwietle toczàcych si´ prac nad ogłoszonà,
przez Komisj´ Europejskà, „Zielonà
Ksi´gà w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych”. Kierunek dyskusji wyznaczył, przygotowany przez Prezydencj´ na podstawie
Ksi´gi, dokument, zawierajàcy trzy
pytania dotyczàce celów, jakie ma
realizowaç polityka promocyjna i informacyjna na rynku wewn´trznym
i zewn´trznym oraz narz´dzi ich realizacji. Wymiana poglàdów dotyczyła przede wszystkim działaƒ promocyjnych i informacyjnych, jakie
powinny byç realizowane, aby

wzmocniç pozycj´ europejskiego
rolnictwa, roli paƒstw członkowskich oraz Komisji Europejskiej
w wyborze programów, współfinansowanych w ramach mechanizmu
promocji, a tak˝e poziomu współfinansowania.
Ministrowie zgodzili si´, i˝ nale˝y
dà˝yç do wypracowania wspólnej
koncepcji efektywnych instrumentów, pozwalajàcych maksymalnie
wykorzystaç Êrodki, przeznaczone
na promocj´, i realizowaç spójne
cele polityki promocyjnej. Instrumenty te powinny tak˝e wzmocniç
wizerunek europejskiego rolnictwa
i umo˝liwiç zaprezentowanie europejskiej ˝ywnoÊci jako produktów
zdrowych, bezpiecznych, wysokiej
jakoÊci i wytwarzanych zgodnie
z poszanowaniem Êrodowiska i dobrostanu zwierzàt.
Przy okazji Nieformalnej Rady
odbyło si´ spotkanie trójstronne
przewodniczàcego Rady UE ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa Marka
Sawickiego, komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Daciana Ciolosa oraz przewodniczàcego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE Paolo De Castro.

Uczestnicy Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa na wspólnym zdj´ciu
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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W czasie spotkania, na wniosek
ministra Sawickiego, ustalono zorganizowanie Debaty Europejskiej
nt. Wspólnej Polityki Rolnej
z udziałem nie tylko polityków, ale
tak˝e naukowców i rolników.
Równolegle do Nieformalnej Rady ministrów ds. rolnictwa odbywało si´ tak˝e Nieformalne Spotkanie
Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (SCA).

Przyjazd do Wrocławia unijnych
goÊci był tak˝e okazjà do prezentacji polskiego rolnictwa i polskiej
˝ywnoÊci. Mogli oni skosztowaç
polskich produktów regionalnych,
a tak˝e obejrzeç winnic´, stadnin´
koni, hodowl´ trzody chlewnej
i nowo wybudowanà biogazowni´. – StaraliÊmy si´ zaprezentowaç
to, co dla Polski charakterystyczne:
wielokulturowoÊç i dynamizm du-

˝ego miasta, jakim jest Wrocław;
tradycj´ i histori´, która symbolizuje zamek w Ksià˝u; urok i bogactwo terenów wiejskich, na których
uprawia si´ nie tylko zbo˝a i ziemniaki, ale równie˝ odmiany winoroÊli – powiedział minister Marek Sawicki.
Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Zagraniczni dziennikarze
w Polsce
Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE
AGRIFISH, Mi´dzynarodowe Targi Polagra Food, Salon Smaki Regionów oraz XXV Krajowa Wystawa Zwierzàt Hodowlanych, polskie gospodarstwa rolne, a tak˝e spotkania, majàce na celu promocj´ nowoczesnego rolnictwa oraz polskiego stanowiska na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – wszystkie te wydarzenia znalazły si´ na trasie wizyty studyjnej unijnych dziennikarzy, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W

izyta w Polsce rozpocz´ła
si´ konferencjà prasowà
z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Dziennikarze mieli okazj´
zapoznaç si´ ze szczegółami polskiego stanowiska, dotyczàcego
przyszłoÊci WPR oraz uzyskaç informacje na temat specyfiki polskiego
rolnictwa. Minister wyraził przekonanie, ˝e bogaty program podró˝y
medialnej da szans´ na zebranie
materiałów, które posłu˝à do przygotowania ciekawych publikacji
w unijnych mediach.
Zagraniczni goÊcie zwiedzali gospodarstwa rolne, winnice, a tak˝e
hodowl´ koni w województwach:
lubuskim, wielkopolskim i dolnoÊlàskim. Mieli te˝ okazj´ rozmawiaç
na temat wykorzystania unijnych
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

Êrodków na rozwój polskiego rolnictwa.
Grupa uczestniczyła w inauguracji Mi´dzynarodowych Targów Polagra Food, a tak˝e towarzyszyła

delegacjom krajów UE podczas wydarzeƒ, zorganizowanych w ramach Nieformalnej Rady Ministrów
Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH.
Wizyta przedstawicieli zagranicznych mediów stała si´ równie˝ doskonałà okazjà do promocji polskiej ekologicznej i tradycyjnej ˝ywnoÊci. GoÊcie próbowali specjałów
polskiej kuchni i zgodnie przyznawali, ˝e jest ona bardzo smaczna i wyjàtkowa.
Tego typu projekty słu˝à prezentowaniu wizerunku polskiego rolnictwa jako nowoczesnego i przyszło-

Zagraniczni dziennikarze mieli mo˝liwoÊç bezpoÊredniej rozmowy z ministrem M. Sawickim
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Êciowego sektora europejskiej gospodarki. Pokazujà, ˝e polscy rolnicy wykorzystujà unijne Êrodki najlepiej spoÊród krajów członkowskich
UE i modernizujà swoje gospodarstwa, wprowadzajàc najnowsze
technologie. Polska wieÊ, to młodzi
rolnicy, coraz cz´Êciej z wy˝szym,
kierunkowym
wykształceniem,
a tak˝e gospodarstwa rodzinne
i coraz liczniejsze grupy producenckie, jak równie˝ wyspecjalizowane
gospodarstwa rolne, produkujàce
z poszanowaniem Êrodowiska.
Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Unijni dziennikarze przekonali si´ o tym, ˝e w Polsce, tak˝e uprawia si´ winoroÊl

Polagra 2011
Najwi´ksze w Europie Ârodkowo-Wschodniej targi bran˝y rolno-spo˝ywczej: Polagra-Food, Polagra-Tech, Gastro Trendy oraz
Pakfood oraz XXV Krajowà Wystaw´ Zwierzàt Hodowlanych,
otworzyli wspólnie: Prezydent RP Bronisław Komorowski, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, prezes Zarzàdu MTP Andrzej Byrt, a tak˝e goszczàcy w Poznaniu komisarz ds. rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej Dacian Ciolos.

Zdj´cia: archiwum MRiRW

Êciowe i jakoÊciowe oraz nowa
wspólna europejska polityka rolna.
Po siedmiu latach obecnoÊci w UE
nasze rolnictwo dobrze wykorzystuje europejskie Êrodki i pokazało, ˝e
potrafi si´ zmieniç. B´dziemy je
dalej rozwijali, szanujàc tradycyjnie
Êrodowisko.
Unijny komisarz ds. rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich Dacjan Ciolos podziwiał zmiany, jakie
obserwuje w polskim rolnictwie.

P

rezydent Bronisław Komorowski, podczas uroczystoÊci
otwarcia podkreÊlił, ˝e w obszarze polskiego rolnictwa dzieje
si´ dobrze, a na targach Polagra
realizowana jest jedna, główna myÊl – pokazaç i wypromowaç
naszà dobrà ˝ywnoÊç i ułatwiç
kontakty szeroko poj´tej bran˝y
rolno-spo˝ywczej.
Minister Marek Sawicki zaznaczył, i˝ zale˝y nam na tym, by ciàgle przekonywaç konsumentów, ˝e
polska ˝ywnoÊç jest zdrowa,
smaczna i bezpieczna. Nawiàzujàc
do debaty na temat Wspólnej Polityki Rolnej podkreÊlił, ˝e przed nami wyzwania przyszłoÊci, takie jak:
bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe – ilo6

Ceremonii przeci´cia wst´gi dokonali wspólnie (od lewej) prezes MTP Andrzej Byrt, komisarz UE ds. rolnictwa Dacian
Ciolos, prezydent RP Bronisław Komorowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Chwalił dobre wykorzystanie szans,
jakie daje Wspólna Polityka Rolna.
Polskie rolnictwo, polska aktywnoÊç w negocjacjach sà inspirujàce i potrzebne Unii Europejskiej – podkreÊlił komisarz.
W ra mach tar gów PolagraFood odbyło si´ polsko -rosyjskie
forum MSP bran˝y rolno -spo˝ywczej, zorganizowane pod patronatem prezydentów Polski i Rosji.
Polscy i rosyjscy eksperci przedstawiali tu kierunki i mo˝liwoÊci
rozwoju małej i Êredniej przedsi´biorczoÊci w sektorze rolno -spo˝ywczym w Polsce i Rosji. Wiele
miejsca poÊwi´cono problematyce jakoÊci ˝ywnoÊci. Omówiano
tak˝e praktyczne aspekty prowadzenia wymiany handlowej produktami rolno -spo˝ywczymi. Forum otworzył minister Marek Sawicki.
Pierwszego dnia targów minister
spotkał si´ tak˝e z rolnikami, podczas obchodów jubileuszu pi´tnastolecia Samorzàdu Rolniczego
w Wielkopolsce i Wielkopolskiego
Âwi´ta Wsi. Poinformował, ˝e nast´pny rok został ogłoszony przez
ONZ rokiem spółdzielczoÊci. Potrzeba nam wi´kszej integracji
i współpracy w zakresie przetwarzania produktów i sprzeda˝y. 150
lat temu to właÊnie Wielkopolska
była matecznikiem polskiej spółdzielczoÊci. Chciałbym, aby równie˝ dziÊ ponownie podj´ła wysiłek
w zakresie inicjowania takich działaƒ. Jest to nam rolnikom bardzo
potrzebne – zaapelował minister
Sawicki.
Otwierajàc Targi Smaki Regionów szef resortu rolnictwa powiedział: „Chc´, aby cała Europa
pokochała to, co mamy najcenniejsze – dobrà, zdrowà ˝ywnoÊç
wysokiej jakoÊci. B´d´ zabiegał
o to, aby przyszła WPR przeznaczyła wi´cej Êrodków na wsparcie
w zakresie przetwarzania produktów bezpoÊrednio w gospodarstwie
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Minister Marek Sawicki przekonywał, ˝e polskie jabłka majà niepowtarzalny smak i zapach

oraz wspieranie ich sprzeda˝y
na lokalnych rynkach”.
Tegoroczna 26. edycja Polagry
zaj´ła niemal cały teren wystawienniczy. W targach wzi´ło udział
ponad 1200 wystawców z 25
paƒstw. Swojà ofert´ przedstawiali, oprócz Polski, firmy z Austrii,
Włoch, Słowenii, Czech, Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Niemiec,
Turcji, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Kanady, Bułgarii,
Słowacji, Danii, Szwecji, Grecji,

Litwy, Łotwy, Białorusi, Chin, Sri
Lanki i Meksyku. Prezentowanych
było ponad 100 nowych produktów, zarówno spo˝ywczych, jak
i nowoczesnych technologii dla
bran˝y mi´snej, chłodniczej, klimatyzacyjnej, grzewczej, ogólnospo˝ywczej oraz opakowaƒ dla
przemysłu spo˝ywczego. Jubileuszo wa XXV Kra jo wa Wy sta wa
Zwierzàt Hodowlanych zgromadziła blisko 2000 okazów zwierzàt,
niemal wszystkich ras gospodar-

Minister Marek Sawicki, w towarzystwie prezesa Andrzeja Byrta i wiceprezesa Przemysława Trawy, rozmawiał
o mo˝liwoÊciach zwi´kszenia eksportu m.in. z wystawcami polskich produktów mleczarskich

7
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skich i hodowlanych. Podziwiano
najlepsze okazy: koni, bydła ras
mi´ snych i mlecz nych, trzo dy
chlewnej, owiec, kóz, kaczek i kur,
strusi, zwierzàt futerkowych. Zaprezentowano tak˝e pszczoły, Êlimaki, ryby oraz zwierz´ta Polskich
Ras Zachowawczych, ras obj´tych

programami ochrony, prowadzony mi przez In sty tut Zoo tech ni ki – Paƒstwowy Instytut Badawczy.
Targi po raz kolejny pokazały, ˝e
polskie rolnictwo doskonale łàczy
dotychczasowy dorobek, tradycj´
z nowoczesnoÊcià i innowacyjnoÊcià – powiedział minister Marek

Sawicki podczas konferencji podsumowujàcej tegorocznà edycje
targów.
Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Spotkanie w Czechach
Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz
Bułgarii, Rumunii i Słowenii odbyło si´ 24 sierpnia w Czeskich
Budziejowicach. Brał w nim udział minister Marek Sawicki.

P

rzedmiotem dyskusji były
ogólnie kwestie Wspólnej
Polityki Rolnej. Rozmowy rozpocz´to od omówienia zagadnieƒ
realizacji płatnoÊci bezpoÊrednich
na 2012 r., w tym uwzgl´dnienia
krajowych płatnoÊci uzupełniajàcych. Ministrowie podpisali wspólnà deklaracj´, skierowanà do Komisji Europejskiej, w której wyra˝ajà niezadowolenie z powodu zaproponowanego sposobu realizacji płatnoÊci bezpoÊrednich w nowych paƒstwach członkowskich
w tym roku i ˝àdajà pilnego spotkania z KE, by wypracowaç wspólne stanowisko w tej kwestii.
W drugim punkcie obrad ministrowie omówili wykorzystanie biomasy w produkcji energii odnawialnej, podkreÊlajàc znaczenie lokalnego charakteru tej produkcji dla
Êrodowiska, jej korzyÊci dla dywersyfikacji dochodów rolniczych. Zaproponowali włàczenie tego tematu
do debaty na Radzie Ministrów UE.
Omawiajàc przyszłà polityk´ rolnà WPR, ministrowie zwrócili uwag´ na potrzeb´ sprawiedliwego podziału bud˝etu na WPR, a tak˝e
koniecznoÊç jej zdecydowanego
uproszczenia, w celu zmniejszenia
8

kosztów administracyjnych dla rolników i instytucji krajowych. Ministrowie sà zaniepokojeni, ˝e aktualne (nieoficjalne jeszcze) propozycje

rolników gospodarujàcych w trudniejszych warunkach.
W drugim dniu wizyty ministrowie
odwiedzili targi rolnicze w Czeskich
Budziejowicach, na których obecny
był równie˝ prezydent Republiki
Czech Wacław Klaus. Minister Sawicki na polskich stoiskach spotykał
si´ z wystawcami, prezentujàcymi

Minister Marek Sawicki miał okazj´ do kuluarowych rozmów nt. WPR z ministrami uczestniczàcymi w spotkaniu

Komisji Europejskiej nie idà w kierunku uproszczenia tej polityki.
Kontrowersje wzbudzajà propozycje
dalszego „zazielenienia” tej polityki
w ramach I filaru, wyłàczania z produkcji 5% ziemi na cele Êrodowiskowe oraz propozycje wsparcia

polskà ˝ywnoÊç, m.in. przetwory
mi´sne, produkty mleczarskie i roÊlinne.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Dzieƒ Polski
na AGRA 2011
Od 19 do 20 sierpnia 2011r. minister Marek Sawicki przebywał
z oficjalnà wizytà w Słowenii, na zaproszenie Ministra Rolnictwa,
LeÊnictwa i ˚ywnoÊci Słowenii Dejana Zidana. Polski minister
wziàł udział w Mi´dzynarodowych Targach Rolno-Spo˝ywczych
AGRA 2011, odbywajàcych si´ w Gornja Radgona. Podczas te gorocznej edycji Polska pełniła funkcj´ Kraju Partnerskiego.

i jednà z najbardziej znaczàcych
w regionie. Obejmujà swoim zasi´giem równie˝ Chorwacj´, południowà Austri´ i W´gry. Odbywajà
si´ w miejscowoÊci Gornja Radgona, ulokowanej w regionie Prekmurje, tradycyjnym słoweƒskim spichlerzu.
Ministerstwa rolnictwa Polski
i Słowenii współpracujà na targach
AGRA od 1996 roku po przystàpie niu Słowenii do CEFTA. Wówczas,
z inicjatywy polskiego ministerstwa,
zainicjowana została bezpłatna wymiana stoisk na najwa˝niejszych

W

uroczystym otwarciu targów wziàł udział minister
Marek Sawicki. W swoim
wystàpieniu minister mówił o zmianach zachodzàcych w polskim rol nictwie i modernizacji sektora rolno-spo˝ywczego. PodkreÊlał wysokà jakoÊç polskiej ˝ywnoÊci, zdobywajàcej coraz szersze uznanie
na rynkach europejskich i Êwiato wych. Minister przedstawił priorytety polskiej Prezydencji i podkreÊlił
koniecznoÊç przeprowadzenia odwa˝nej reformy WPR, promujàcej
rozwój a nie stagnacj´ rolnictwa
europejskiego. – Nowa Wspól na Polityka Rolna powinna dà˝yç
w wi´kszym stopniu, ni˝ obecnie,
do poprawy konkurencyjnoÊci sek tora rolnego na rynku mi´dzynarodowym – powiedział.
Tego samego dnia minister Sawicki, na terenie targów AGRA,
otworzył Dzieƒ Polski, na który za proszone zostały wszystkie oficjal ne de le ga cje i przed sta wi cie le
naj wi´k szych sło weƒ skich firm.
Spotkanie było w całoÊci dedyko wane ˝ywnoÊci naturalnej, regio nalnej i tradycyjnej. Producenci,
stowarzyszeni w Polskiej Ekologii,
zaprezentowali kilkadziesiàt pro duktów, m.in.: regionalne sery,
w´dliny i przetwory owocowo -wa rzywne oraz miody pitne, nalewki
i wina.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

Minister rolnictwa Słowenii D. Zidan (3. od lewej) w towarzystwie ministra M. Sawickiego (2. od prawej) degustował
polskie produkty

Minister M. Sawicki podkreÊlał, ˝e polska ˝ywnoÊç
produkowana jest w zgodzie z naturà

targach bran˝owych w krajach
ugrupowania.
Polskie stoisko zostało zorganizowane przez Ambasad´ RP w Lubla nie, przy współpracy z Minister stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Stowarzyszeniem Polska Ekologia.
Minister Marek Sawicki spotkał
si´ równie˝ z ministrami rolnictwa
Słowenii oraz Mołdowy oraz uczest niczył w spotkaniu ministrów rolnic twa z Prezydentem Republiki Słowenii Danilo Tuerkiem.
Departament Unii Europejskiej

Targi Rolno-Spo˝ywcze AGRA sà
najwi´kszà imprezà bran˝owà
w Słowenii o 49 letniej tradycji

i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Rolnictwo

Poprawa konkurencyjnoÊci
w przetwórstwie
Celem działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leÊnej” realizowanego w ramach PROW 20072013 jest poprawa konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw w sektorze
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

W

sparcie w ramach działania dotyczy przedsi´biorstw prowadzàcych
działalnoÊç w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów obj´tych Załàcznikiem I do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà (TWE). Pomoc, udzielona w ramach działania, wpływaç b´dzie równie˝ na sytuacj´ producentów rolnych, którzy
ze wzgl´du na powiàzania kontraktacyjne z zakładami przetwórczymi
lub podmiotami, prowadzàcymi
handel hurtowy, uzyskajà stabilizacj´ zbytu produktów rolnych. Dlatego wspierane sà wyłàcznie projekty
realizowane przez przedsi´biorców,
którzy zaopatrujà si´ w surowce
na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami
rolnymi lub podmiotami wst´pnie
przetwarzajàcymi produkty rolne.
Wsparcie dotyczy projektów, których głównym celem jest poprawa ogólnych wyników przedsi´biorstw, warunków ochrony Êrodowiska, dostosowanie do nowo
wprowadzonych norm wspólnotowych (dotyczy tylko mikroprzedsi´biorstw – czyli przedsi´biorstw zatrudniajàcych do 10 osób). Projekty dotyczyç mogà równie˝ poprawy
jakoÊci produkcji, ulepszenie struktury logistycznej, wprowadzenie nowych technologii produkcji, rynkowego ukierunkowania produkcji,
10

wykorzystania nisz i wprowadzenia
szeroko poj´tych rozwiàzaƒ innowacyjnych.
Ponadto pomoc, udzielana w ramach działania, przyczynia si´ równie˝ do konsolidacji podmiotów
w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Beneficjent
Zgodnie z przepisami Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoc finansowa
skierowana jest przede wszystkim
do małych i Êrednich przedsi´biorstw (czyli przedsi´biorstw zatrudniajàcych do 250 osób i posiadajàcych roczny obrót nieprzekraczajàcy 50 mln euro), ze wzgl´du
na ich podstawowe znaczenie dla
tworzenia produktu krajowego
brutto oraz zapewnienie miejsc
pracy. Małe i Êrednie przedsi´biorstwa mogà standardowo otrzymaç
do 40% dofinansowania kosztów
kwalifikowalnych inwestycji, a poziom ten mo˝e zostaç podwy˝szony
o kolejne 10% w przypadku, gdy
beneficjent b´dzie zaopatrywał si´
w surowce do produkcji od grup
producentów rolnych lub b´dzie
wytwarzał produkty przeznaczone
na cele energetyczne.

Ze wsparcia korzystaç mogà równie˝ podmioty, których ze wzgl´du
na stan zatrudnienia i wysokoÊç obrotów nie mo˝na zaliczyç do sektora MSP (jednak˝e muszà to byç firmy zatrudniajàce nie wi´cej ni˝
750 osób lub posiadajàce obrót
nieprzekraczajàcy 200 mln euro).
W takim przypadku poziom wsparcia realizowanych przedsi´wzi´ç
nie mo˝e przekraczaç 25% kosztów
kwalifikowalnych projektu.

Zakres działania
Pomoc, udzielana w ramach działania, mo˝e dotyczyç budowy lub
modernizacji zakładów przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wraz z zakupem
maszyn i urzàdzeƒ do przetwarzania lub magazynowania produktów
rolnych. Pomoc finansowa obejmuje tak˝e zakup Êrodków transportu
niezb´dnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego
lub Êrodków transportu zewn´trznego. Ze wzgl´du na cele odnoszàce
si´ do poprawy konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw w ramach działania, dopuszczony jest zakup wyłàcznie nowych maszyn i urzàdzeƒ,
co gwarantuje, ˝e koszty kwalifikowalne dotyczyç b´dà najnowszych
dost´pnych technologii.

Warunki udzielania pomocy
Pomoc mo˝e byç udzielona, gdy:
• operacja dotyczy przetwórstwa
lub wprowadzenia do obrotu
produktów rolnych obj´tych załàcznikiem 1 do TWE, z wyłàczeniem produktów rybnych;
• inwestycja spełnia wszystkie wyBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Koszty kwalifikowalne
Pomoc finansowa mo˝e byç przyznana na inwestycje obejmujàce
w szczególnoÊci:
Inwestycje materialne:
• budow´, modernizacj´ lub przebudow´ budynków lub budowli
stanowiàcych infrastruktur´ zakładów przetwórstwa lub handlu
hurtowego produktami rolnymi;
• zakup lub instalacj´ maszyn lub
urzàdzeƒ do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania
produktów do sprzeda˝y;
• zakup lub instalacj´ aparatury
pomiarowej, kontrolnej oraz
sprz´tu do sterowania procesem
produkcji lub magazynowania;
• zakup specjalistycznych Êrodków
transportu;
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

• zakup lub instalacj´ urzàdzeƒ
słu˝àcych poprawie ochrony Êrodowiska.
Inwestycje niematerialne:
• zakup oprogramowania słu˝àcego zarzàdzaniu przedsi´biorstwem oraz sterowaniu procesem
produkcji i magazynowania,
• wdro˝enie procedury systemów
zarzàdzania jakoÊcià;
• przygotowanie
dokumentacji
technicznej projektu;
• przygotowanie biznesplanu;
• opłaty za patenty lub licencje.

Forma i wysokoÊç pomocy
Pomoc ma form´ refundacji cz´Êci
faktycznie poniesionych kosztów
kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokoÊç pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20
mln zł, zaÊ wielkoÊç pomocy, przyznanej na realizacj´ jednego projektu, nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 100
tys. zł.
Natomiast w przypadku realizacji
przedsi´wzi´ç, realizowanych przez
podmioty skonsolidowane, tj. powstałe w wyniku połàczenia co najmniej dwóch podmiotów przetwórczych, lub w przypadku podmiotów
prowadzàcych sprzeda˝ hurtowà,
utworzonych przez co najmniej 5
podmiotów przetwórczych, wysokoÊç pomocy b´dzie mogła wynieÊç nawet do 50 mln złotych.
Podwy˝szone do 50 mln złotych
wsparcie b´dzie dost´pne jedynie
dla takich skonsolidowanych podmiotów, w których producenci rolni
posiadajà bezpoÊrednio wi´kszoÊç
praw głosu lub wywierajà decydujàcy wpływ na jego działalnoÊç. Ma
to stanowiç realizacj´ podstawowego celu Wspólnoty, dotyczàcego
zapewnienia korzyÊci dla producentów rolnych, w dalszych fazach
przetwórstwa i obrotu produktami
rolnymi.
Składajàc wniosek o przyznanie
pomocy mo˝na jednoczeÊnie wnio-

skowaç o zaliczk´ na realizacj´
operacji.

Nabór wniosków o przyznanie
pomocy i przyznanie pomocy
Działanie wdra˝ane jest przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Prezes
ARiMR ogłasza termin naboru
wniosków o przyznanie pomocy.
Umow´ zawiera si´ na formularzu opracowanym przez Agencj´.
Wzór umowy dost´pny jest na stronie internetowej ARiMR (www.
arimr.gov.pl). Umowa zawiera mi´dzy innymi postanowienia dotyczàce:
• osiàgni´cia celu operacji i zachowania tego celu przez 5 lat;
• niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych Êrodków
publicznych;
• ograniczeƒ lub warunków w zakresie:
a) przenoszenia własnoÊci lub
posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji
lub sposobu ich wykorzystywania,
b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalnoÊci zwiàzanej
z przyznanà pomocà
– przez 5 lat.

Stan realizacji
W ramach działania odbyły si´
cztery nabory wniosków (23.0409.05.2008 r., 15.04-21.04.2009 r.,
17.11-16.12.2009 r., 12.0810.09.2010 r.).
Od poczàtku realizacji PROW
2007-2013 do dnia 2 wrzeÊnia br.
w ramach działania zło˝ono 2612
wniosków na kwot´ 6,57 mld zł,
zawarto 1107 umów na kwot´ 1,80 mld zł, z czego zrealizowano płatnoÊci na kwot´ 822,98 mln
zł dla 634 beneficjentów.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ (22) 623 18 42
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magania okreÊlone przepisami
prawa majàce do niej zastosowanie;
• operacja prowadzi do poprawy
ogólnych wyników przedsi´biorstwa;
• inwestycja zakłada wzrost mocy
produkcyjnych, a warunkiem
przyznania pomocy jest wykazanie mo˝liwoÊci zbytu planowanej
produkcji;
• operacja nie dotyczy handlu detalicznego.
Wspierane sà operacje realizowane przez przedsi´biorców, którzy
zaopatrujà si´ w surowce na
podstawie co najmniej rocznych
umów zawieranych z producentami
rolnymi.
Budowa nowego zakładu produkcyjnego mo˝e podlegaç wsparciu, pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej lub w przypadku, gdy inwestycja zwiàzana jest z przeniesieniem ju˝ istniejàcego zakładu (zaprzestanie działalnoÊci w posiadanych obiektach
i podj´cie produkcji w ramach nowej inwestycji), który b´dzie kontynuowaç produkcj´ w tej samej
bran˝y.
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Rolnictwo

Ochrona roÊlin uprawnych
Rada Ministrów zdecydowała 16 sierpnia 2011 r. o ustanowieniu,
opracowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, programu wieloletniego pod nazwà „Ochrona roÊlin uprawnych
z uwzgl´dnieniem bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci oraz ograniczenia
strat w plonach i zagro˝eƒ dla zdrowia ludzi, zwierzàt domowych
i Êrodowiska” na lata 2011 – 2015.

Z

godnie z przyj´tymi zało˝eniami merytorycznymi program wieloletni ma na celu
realizacj´ zadaƒ z zakresu ochrony
upraw oraz zapewnienia bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, wypełniajàc
w tym zakresie zobowiàzania wynikajàce z przepisów Unii Europejskiej. Program wieloletni b´dzie realizowany przez Instytut Ochrony
RoÊlin – Paƒstwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który na potrzeby
jego realizacji zaanga˝uje infrastruktur´ oraz wkład rzeczowy
w postaci sprz´tu, wyposa˝enia laboratoriów i bazy analitycznej.
Rolnictwo w Polsce, szczególnie
po przystàpieniu do Unii Europejskiej, rozwija si´ dynamicznie. Widaç to równie˝ w ochronie roÊlin,
w której w ostatnich latach nastàpił
ogromny post´p. Wprowadzone
zostały mi´dzy innymi nowe generacje Êrodków ochrony roÊlin oraz
zaawansowane technologie ich
stosowania. Zabiegi ochrony roÊlin
i programy ochrony roÊlin w ponad 95% oparte sà na stosowaniu
pestycydów.
Zwi´kszanie si´ powierzchni
upraw rolniczych, pojawienie si´
nowych agrofagów oraz introdukcja i zadomowienie si´ organizmów
inwazyjnych, nowe technologie
uprawy, wpływ zmian klimatycznych, spowodowało, ˝e istniejàce
12

programy ochrony roÊlin stajà si´
nieaktualne i wymagajà nowego
podejÊcia, które powinno uwzgl´dniç integrowane metody ochrony
zmierzajàce do ograniczania stosowania chemicznych Êrodków
ochrony roÊlin.

wanie tych preparatów zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w etykiecie – instrukcji stosowania, zasadami dobrej praktyki ochrony roÊlin
oraz, w ka˝dym przypadku, gdy jest
to mo˝liwe, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roÊlin.
Obowiàzek stosowania zasad integrowanej ochrony roÊlin wynika
równie˝ z postanowieƒ dyrektywy 2009/128/WE**. Stosownie
do postanowieƒ art. 14 tej dyrektywy od 1 stycznia 2014 r. zasady integrowanej ochrony roÊlin powinny
byç bezwzgl´dnie stosowane przez
wszystkich profesjonalnych u˝yt-

Laboratorium badania pozostałoÊci Êrodków ochrony roÊlin

Paƒstwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zapewniç, zgodnie
z
art.
55
rozporzàdzenia
nr 1107/2009/WE*, aby Êrodki
ochrony roÊlin były stosowane
na ich terytorium w sposób prawidłowy. Prawidłowe stosowanie
Êrodków ochrony roÊlin zostało
przy tym zdefiniowane jako stoso-

kowników Êrodków ochrony roÊlin.
Obowiàzki dotyczàce stosowania
zasad integrowanej ochrony roÊlin,
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia nr 1107/2009/WE b´dà elementami systemu wzajemnej zgodnoÊci – cross compliance, warunkujàcego uzyskanie przez rolników
płatnoÊci bezpoÊrednich od spełBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Badanie skutecznoÊci działania Êrodków ochrony roÊlin

nienia okreÊlonych wymagaƒ wynikajàcych z przepisów Unii Europejskiej.
Ponadto, mi´dzynarodowy obrót
materiałem roÊlinnym, a tak˝e obserwowane zmiany klimatyczne,
stwarzajà ryzyko rozprzestrzeniania
si´ organizmów szkodliwych dla roÊlin, w tym organizmów szczególnie
groênych, których zwalczanie jest
regulowane prawem mi´dzynarodowym – tzw. „organizmów kwarantannowych”. Skutki zmian klimatycznych wpłynà na pojawienie
si´ nowych szkodników i chorób ro-

Êlin, a tak˝e na wydłu˝enie si´ okresu wegetacyjnego u roÊlin.
Powy˝sze potrzeby b´dà realizowane w sposób kompleksowy
na podstawie przedmiotowego
programu wieloletniego. Na potrzeby oceny zagro˝enia zwiàzanego ze stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin, prowadzone b´dà badania pozostałoÊci Êrodków ochrony
roÊlin, ich jakoÊci, a tak˝e zadania
na rzecz monitorowania sprzeda˝y
i zu˝ycia Êrodków ochrony roÊlin.
W zakresie realizacji zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒ-

stwa fitosanitarnego terytorium Polski, doskonalone b´dà metody diagnostyczne najwa˝niejszych organizmów szkodliwych, a tak˝e opracowane zostanà programy ich zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´. W ramach programu
wieloletniego równie˝ zostanà
opracowane i udost´pnienie rolnikom metodyki integrowanej ochrony podstawowych roÊlin rolniczych
w Polsce, mi´dzy innymi zbó˝, kukurydzy, rzepaku i buraka cukrowego, a tak˝e upraw małoobszarowych.
Odbiorcà wyników zadaƒ realizowanych w ramach programu
wieloletniego b´dzie Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa oraz inne urz´dy administracji paƒstwowej i samorzàdowej na szczeblach centralnych i regionalnych, a tak˝e jednostki doradztwa rolniczego oraz producenci rolni. Wszystkie wyniki realizacji
zadaƒ programu wieloletniego b´dà upowszechniane dla praktyki
rolniczej przez publikacje popularno – naukowe, broszury i ulotki,
publikacje recenzowane oraz podczas szkoleƒ, warsztatów, kursów
i konferencji tematycznych. Publikacje powstałe w ramach wykonania
zadaƒ programu wieloletniego b´dà udost´pnione na stronie internetowej Instytutu Ochrony RoÊlin – Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ (22) 623 21 51
Zdj´cia: archiwum MRiRW

DoÊwiadczenia polowe
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

* rozporzàdzenie (WE) nr 1107/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 paêdziernika 2009 r. dotyczàcym wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin i uchylajàce dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz.
UE L 309 z 24.11.2009, str. 1).
** dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paêdziernika 2009
r. ustanawiajàcej ramy wspólnotowego działania
na rzecz zrównowa˝onego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
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Polska wieÊ
i rolnictwo

Wzorem lat ubiegłych w 2011 r. zostało przeprowadzone badanie Polska
wieÊ i rolnictwo. Celem badania jest monitoring i ocena zmian zachodzàcych na wsi, ocena efektywnoÊci polityk publicznych kierowanych na wieÊ,
wsparcie dyskusji nad przyszłym kształtem polityk rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Badanie realizowane jest od 2003 r. w formie wywiadów
bezpoÊrednich, przeprowadzanych na podstawie kwestionariusza badawczego nawiàzujàcego do bie˝àcych wydarzeƒ, zachodzàcych w rolnictwie
i na obszarach wiejskich.

W

tym roku (2011 r.) badanie realizowała pracownia TNS OBOP na zlecenie MRiRW, ANR, ARiMR i KRUS.
Wywiady przeprowadzono z 1500
osobami, co stanowi reprezentatywnà ogólnopolskà prób´ badawczà. Na pytania, zadawane przez
ankieterów TNS OBOP, odpowiadały osoby pełnoletnie mieszkajàce
na wsi, wÊród których ponad połowa to osoby ubezpieczone w KRUS,
kierujàce gospodarstwami rolnymi,
w których prowadzona jest produkcja rolna (867 osób).
Wyniki badania Polska wieÊ i rolnictwo 2011 oraz Powszechnego
Spisu Rolnego 2010 zostały przedstawione 28 sierpnia br. na konferencji, w której udział wziàł minister
Marek Sawicki. Podczas swojego wystàpienia minister Sawicki podkreÊlił,
14

˝e prezentowane wyniki badaƒ dajà
obraz polskiego nowoczesnego i dynamicznie rozwijajàcego si´ rolnictwa, modernizowanego przy wykorzystaniu unijnych funduszy.
Rolnictwo, podobnie jak cała
Êwiatowa gospodarka, podlega regułom ekonomicznym. Nie mo˝emy dokonywaç jego rzetelnej oceny
w oderwaniu od Êwiatowego kryzysu. Mo˝emy jednak z satysfakcjà
powiedzieç, ˝e łagodne przejÊcie
przez kryzys w Polsce, jest zasługà,
mi´dzy innymi, rolnictwa. To ten
sektor od lat generuje dodatnie saldo w obrocie zagranicznym. (…)
Widaç wi´c, ˝e rolnictwo, które stanowi 11% wartoÊci całego polskiego eksportu, jest sposobem na rozwiàzywanie problemów gospodarczych. Około 120 tys. miejsc pracy
w polskim przetwórstwie rolno-spo-

˝ywczym jest generowane na rzecz
eksportu i jest êródłem utrzymania
wielu polskich rodzin. Polska wieÊ
zmienia si´ i Êwiadczà o tym liczby – powiedział minister.
Słowa te znajdujà swoje potwierdzenie w Raporcie z badania Polska wieÊ i rolnictwo 2011. Obserwujàc zmiany zachodzàce na polskiej wsi, coraz wi´cej jej mieszkaƒców twierdzi, ˝e polska wieÊ zmierza w dobrym kierunku. Mieszkaƒcy
wsi sà zadowoleni z bezpieczeƒstwa
w ich miejscowoÊci (72%), dost´pu
do sieci wodociàgowej (77%) i dost´pu do Internetu (60%).
Natomiast najcz´Êciej narzekajà
na brak dost´pu do sieci gazowej
(49%), brak dost´pu do sieci kanalizacyjnej (42%), brak mo˝liwoÊci
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia osób
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Odpowiedê respondentów na pytanie: W jakim kierunku Pani(a) zdaniem zmierza
polska wieÊ?
Mieszkaƒcy
wsi 2011

33

25

25

8

8

bardziej wydajny, co pozwala im
znacznà cz´Êç produkcji przeznaczaç na sprzeda˝. Rolnicy, korzystajàcy z płatnoÊci bezpoÊrednich,
Êrednio, a˝ 67% swojej produkcji
rolnej przeznaczajà na sprzeda˝,
a 33% na własne potrzeby, beneficjenci PROW 2007-2013 odpowiednio: 74% na sprzeda˝ i 26%
na własne potrzeby. Natomiast rolnicy, nie korzystajàcy z płatnoÊci

na lepsze
zarówno na lepsze jak i na gorsze

Nierolnicy
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nie ma ˝adnych zmian

Rolnicy 2011
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23
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29
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dorosłych (41%), a tak˝e na brak
dost´pu do kultury, sztuki i innych
rozrywek (40%).
Mimo potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich, jakie dostrzegajà
ankietowani, niemal ka˝da osoba,
bioràca udział w badaniu, twierdziła, ˝e jest zadowolona (lub bardzo
zadowolona) z tego, ˝e mieszka
na wsi a nie w mieÊcie. Zaledwie 15% badanych, gdyby miało
takà mo˝liwoÊç, przeprowadziłoby
si´ do miasta (zdecydowanie
tak – 6%, raczej tak – 9%).
Polska wieÊ jest na stałe i w sposób nierozerwalny zwiàzana z rolnictwem, które jest głównym miejscem pracy wi´kszoÊci mieszkaƒców obszarów wiejskich. Równie˝,
zdaniem osób bioràcych udział
w badaniu, najwa˝niejszà rolà
obszarów wiejskich w Polsce jest
produkcja ˝ywnoÊci (rolnicy 86%
pierwszych wskazaƒ, nierolnicy –
71% pierwszych wskazaƒ), na drugim miejscu respondenci wskazujà
na ochron´ Êrodowiska.
Warto dodaç (na co wskazywał
w swoim wystàpieniu równie˝ minister Marek Sawicki), ˝e mimo niekorzystnych zmian, zachodzàcych
w gospodarce Êwiatowej, polskie
rolnictwo stale si´ rozwija. Najcz´Êciej podejmowanymi działaniami
modernizacyjnymi w badanych gospodarstwach rolnych sà inwestycje
w maszyny, w budynki gospodarcze
oraz ich wyposa˝enie, inwestycje
w technologie upraw oraz zwi´kszanie powierzchni gospodarstw.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Odpowiedê respondentów na pytanie: Jakie działania podjàł/ podj´ła Pan(i) w ciàgu ostatnich 6. miesi´cy w swoim gospodarstwie rolnym?
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Działania te znacznie cz´Êciej
podejmowali rolnicy, korzystajàcy
ze wsparcia w ramach płatnoÊci
bezpoÊrednich oraz rolnicy, korzystajàcy ze wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013). Potwierdza to bardzo
wa˝ne znaczenie wsparcia, udzielanego w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej, dla modernizacji gospodarstw rolnych w Polsce.
Beneficjenci tych instrumentów
wsparcia prowadzà produkcj´ rolna na wi´kszà skal´ oraz w sposób

bezpoÊrednich, produkujà głównie
na potrzeby własne.
Pełne wyniki badania mo˝na pobraç ze strony internetowej MRiRW
pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-rolnictwie-w-liczbach/

Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 23 61
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Konkurs Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
IX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i ˝ycia w gospodarstwie rolnym – został rozstrzygni´ty. Jego organizatorami
byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Agencja NieruchomoÊci Rolnych,
Paƒstwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje,
działajàce na rzecz poprawy warunków pracy w gospodarstwie
rolnym i jego otoczeniu. Konkurs objàł honorowym patronatem
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

i przyznała nagrody 16. gospodarstwom.
• I miejsce zaj´li Małgorzata i Henryk Fitowie z miejscowoÊci K´dzie
w woj. dolnoÊlàskim, których gospodarstwo zostało uznane za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne
w kraju w 2011 roku.
• Dwa równorz´dne II miejsca zaj´li
El˝bieta i Kazimierz Czacharowscy,

P

odobnie jak w latach poprzednich, konkurs przebiegał
w dwóch kategoriach:
• gospodarstw indywidualnych,
• zakładów rolnych.
W tegorocznej edycji swój udział
zgłosiło 1140 osób, prowadzàcych
indywidualnie gospodarstwa rolne
i 78 zakładów rolnych, zatrudniajàcych ponad 3600 osób.
W pierwszej kolejnoÊci gospodarstwa indywidualne zostały ocenione

Rodzina Fitów potrafi dbaç o bezpieczeƒstwo
w swoim gospodarstwie

pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa i warunków pracy na szczeblu regionalnym, a najlepsze z nich zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego.
16

Centralna Komisja Konkursowa,
na posiedzeniu 2 lipca 2011r., wyłoniła zwyci´zców – laureatów wojewódzkiego etapu Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

prowadzàcy gospodarstwo rolne w Tuszowie, w woj. warmiƒsko-mazurskim oraz Hanna i Jerzy Karcz, prowadzàcy
gospodarstwo rolne w Koszwałach,
w woj. pomorskim.
• Dwa równorz´dne III miejsca przyznano Marii i Marianowi Szczechowiczom ze Starego Młodochowa
w woj. mazowieckim oraz El˝biecie
i Józefowi Szulikom ze Âwierklan
w woj. Êlàskim.
Centralna Komisja Konkursowa
przyznała równie˝ nagrody specjalne:
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Głównà nagrodà w Konkursie był ciàgnik rolniczy FARMTRAC 670 DT

• Alinie i Sławomirowi Szepietowskim z Kaczyna Herbas w woj. podlaskim za wprowadzenie licznych
udogodnieƒ zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo pracy w gospodarstwie rolnym;
• Halinie i Stanisławowi Szymaƒskim
z Borzykowa w woj. wielkopolskim
za wprowadzenie rozwiàzaƒ poprawiajàcych bezpieczeƒstwo pracy,
a tak˝e za dbałoÊç i ochron´ Êrodowiska naturalnego;
• El˝biecie i Januszowi Szewczakom
z Łuszczowa w woj. lubelskim za organizacj´ bezpiecznego obejÊcia gospodarstwa z wydzieleniem cz´Êci
mieszkalnej i rekreacyjnej z wzorcowym placem zabaw dla dzieci;
• Marzenie i Michałowi Lasotom
z Rokszyc w woj. łódzkim za osiàgni´cie wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa w gospodarstwie o wielokierunkowej produkcji rolniczej
i wzorowo zorganizowany punkt
przeciwpo˝arowy;
• Robertowi Cyckowskiemu z Màkowarska w woj. kujawsko-pomorskim,
najmłodszemu rolnikowi w finale
Konkursu, dbajàcemu o bezpieczeƒstwo pracy w gospodarstwie rolnym;
• Jolancie i Zdzisławowi Baran z Kobylan w woj. Êwi´tokrzyskim za estetyczne, bezpieczne i przyjazne Êrodowisku gospodarstwo rolne;
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

• Annie Hajduk-Baruch i Pawłowi
Baruchowi ze Szreniawy w woj. lubuskim za stosowanie nowoczesnych
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych i technologicznych w produkcji warzywniczej;
• Danucie i Edwardowi Smoleniom
z M´ciny w woj. małopolskim
za ochron´ zdrowia ludzi i ochron´
Êrodowiska naturalnego poprzez stosowanie walki biologicznej w produkcji szklarniowej;
• Joannie i Mariuszowi Kunom
z Gostomi w woj. zachodnio-pomorskim za organizacj´ wewn´trznych
ciàgów komunikacyjnych, umo˝liwiajàcych bezpieczne manewrowanie maszynami rolniczymi w gospodarstwie;
• Bernadecie i Mirosławowi Madejom z Podlesia w woj. podkarpackim
za bezpieczne prowadzenie działalnoÊci rolniczej w połàczeniu z działalnoÊcià transportowo-handlowà;
• Irenie i Romanowi Wiesiołkom
z Kotórza Małego w woj. opolskim
za bezpieczny sposób prowadzenia
produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem dobrostanu
zwierzàt.
Wszystkie wizytowane gospodarstwa rolne prowadzone sà w sposób
nowoczesny, z dbałoÊcià o estetyk´
miejsca pracy oraz jego otoczenia.
Bezpieczeƒstwo jest naturalnym ele-

mentem organizacji pracy, cz´sto
wypracowanym od wielu pokoleƒ.
Na szczególnà uwag´ zasługujà,
stosowane przez rolników, rozwiàzania organizacyjne, technologiczne
i techniczne, które w du˝ym stopniu
decydujà o bezpieczeƒstwie wszystkich osób pracujàcych w gospodarstwie.
W kategorii zakładów rolnych,
Krajowa Komisja Konkursowa
przy Biurze Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych, na posiedzeniu
8 sierpnia br. oceniała 7 przedsi´biorstw, które zwyci´˝yły na szczeblu
regionalnym. Stwierdzono, ˝e finaliÊci regionalni sà nowoczeÊnie zorganizowanymi i zarzàdzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzgl´dniajà i zapewniajà wymogi bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego.
Laureatami IX Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne w kategorii zakładów rolnych
zostali:
• I miejsce – PPUH ZIEMAR Sp.
z o.o., Szwarcenowo (zgłoszone
przez OT ANR w Olsztynie),
• II miejsce – Gospodarstwo Rolne
NIEWIADÓW, Włodzimierz Jabłoƒski (zgłoszone przez OT ANR w Warszawie, fili´ w Łodzi),
• III miejsce – Gospodarstwo Rolne
Produkcyjno-Nasienne, Władysław
Brzozowski (zgłoszone przez OT ANR
w Lublinie),
• Wyró˝nienie: Gospodarstwo Rolne
w Małym Garcu, Stanisław Dziak
(zgłoszone przez OT ANR w Gdaƒsku).
Wr´czenie nagród odbyło si´ podczas Mi´dzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2011 w Bednarach k. Poznania 23 wrzeÊnia 2011r.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ (22) 623 15 75
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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30. Konferencja dyrektorów
agencji płatniczych UE
21-23 wrzeÊnia 2011 r., w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE, w Sopocie odbyła si´ 30. Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE. Zorganizowana została przez Agencj´ Rynku
Rolnego (ARR) oraz Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W

zi´li w niej udział przedstawiciele szczebla kierowniczego agencji płatniczych, a tak˝e jednostek koordynujàcych paƒstw członkowskich.
W obradach uczestniczyli delegaci
instytucji UE: Komisji Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Europejskiego
Urz´du ds. Zwalczania Nadu˝yç Finansowych (OLAF). Obserwatorami
byli przedstawiciele resortów rolnictwa paƒstw kandydujàcych do UE:
Chorwacji i Turcji. W obradach
wzi´ło udział ponad 150 osób.
Tematem przewodnim Konferencji
było uproszczenie Wspólnej Polityki
Rolnej i zmniejszenie zwiàzanych
z jej realizacjà obcià˝eƒ administracyjnych dla beneficjentów oraz właÊciwych instytucji. Prezentacje i dyskusja dotyczyły uproszczenia przepisów UE w zwiàzku z pracami
nad nowym kształtem WPR
po 2013 r. oraz rozwiàzaƒ wdra˝anych w paƒstwach członkowskich.
Konferencj´ otworzył Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W wystàpieniu Minister podkreÊlił,
˝e do priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie UE nale˝y
wzmocnienie i poprawa skutecznoÊci WPR w obliczu nowych wyzwaƒ
dla sektora rolno-˝ywnoÊciowego
w UE i na Êwiecie. Wyraził poglàd,
18

˝e redukcja obcià˝eƒ administracyjnych dla rolników korzystajàcych
z mechanizmów WPR jest warunkiem niezb´dnym dla uproszczenia
WPR a tak˝e dla jej unowoczeÊnienia. Przypomniał równie˝, ˝e polskie
agencje płatnicze ARR i ARiMR aktywnie uczestniczà w dyskusjach
na poziomie instytucji UE na temat
uproszczenia WPR.
Moderatorem konferencji był
Władysław Łukasik – Prezes Agencji
Rynku Rolnego.
Program obrad obejmował sesje
plenarne oraz dwa warsztaty tematyczne.
Podczas sesji plenarnych wystàpili
przedstawiciele instytucji Unii Euro-

pejskiej oraz agencji płatniczych
paƒstw członkowskich. Patricia Bugnot – Dyrektor ds. audytu wydatków rolnych w DG Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI)
przedstawiła zało˝enia przygotowywanych obecnie podstaw prawnych
realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
w uj´ciu bud˝etowym.
W wystàpieniu na temat nowego
podejÊcia Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego (ETO) do oceny
sposobu wydatkowania Êrodków UE
na rolnictwo, przedstawiciele
ETO – Edward Fennessy i Michael
Zenner przedstawili propozycje
zmian w procesie poÊwiadczenia
przez ETO wiarygodnoÊci rachunków funduszy rolniczych zarzàdzanych przez DG AGRI.
Wystàpienie przedstawiciela Europejskiego Urz´du ds. Zwalczania
Nadu˝yç Finansowych (OLAF), Louisa Smeetsa dotyczyło działaƒ
OLAF w zakresie zwalczania i Êciga-

Otwarcie obrad Konferencji. Od prawej siedzà: prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz
Nalewajk, prezes ARR Władysław Łukasik, zast´pca prezesa ARR Lucjan Zwolak
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

nia nadu˝yç i nieprawidłowoÊci
w wydatkowaniu Êrodków z funduszy rolniczych UE.
Prezentacje paƒstw członkowskich
podczas sesji plenarnych poÊwi´cone były działaniom w kierunku optymalizacji
oraz
uproszczenia
i usprawnienia realizacji mechanizmów WPR.
Robert PoÊnik – Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych ARiMR
zaprezentował działania podj´te
w celu optymalizacji procesu zarzàdzania płatnoÊciami bezpoÊrednimi
w Polsce. Obj´ły one wdro˝enie zintegrowanego systemu IT, modyfikacj´ Systemu Identyfikacji Działek
Rolnych (LPIS) oraz optymalizacj´
kontroli na miejscu. Efektem tych
działaƒ była redukcja obcià˝eƒ finansowych oraz administracyjnych
zarówno dla agencji płatniczej jak
i beneficjentów.
Mo˝liwoÊci zmniejszenia kosztów
ponoszonych przez agencje płatnicze na realizacj´ mechanizmów
WPR poprzez działania na poziomie
krajowym były tematem wystàpieƒ
Danii, Bułgarii i Polski (ARR).
Poprawy efektywnoÊci procesów
realizowanych przez agencje płatnicze dotyczyło wystàpienie Anny Bogusz – Dyrektor Biura Systemów Zarzàdzania ARR, która zwróciła uwag´ na znaczny potencjał uproszczenia wynikajàcy z systemów zarzàdzania jakoÊcià ISO oraz skupiła si´
na optymalizacji procesu akredytacji, gdy˝ wi´kszoÊç wymogów akredytacyjnych pokrywa si´ z zapisami
stosownych norm ISO. Przedstawiła
równie˝ postulat, aby w przyszłej
WPR wymogi akredytacyjne agencji
płatniczych opierały si´ o przepisy
norm ISO. Oznaczałoby to, ˝e audyty akredytacyjne w agencjach
płatniczych posiadajàcych wdro˝one systemy zarzàdzania jakoÊcià serii ISO, ograniczałyby si´ do wymogów nie uj´tych w normach systemów jakoÊci.
Do kontroli i uproszczenia mechanizmów WPR pod wzgl´dem obBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Merytoryczna dyskusja podczas warsztatów tematycznych

ni˝enia obcià˝eƒ administracyjnych
odnosiła si´ prezentacja Hanna-Christopha Eidena z Federalnej
Agencji Rolnictwa i ˚ywnoÊci Niemiec.
Anna Reps-Bednarczyk – Dyrektor
Biura Kwotowania Produkcji Mleka
ARR przedstawiła postulat zmniejszenia kontroli w mechanizmie kwotowania produkcji mleka w zwiàzku
z obni˝eniem ryzyka przekroczenia
kwot lub wystàpienia nieprawidłowoÊci w mechanizmie.
Kwestie uproszczenia i obni˝enia
obcià˝eƒ administracyjnych w mechanizmie płatnoÊci bezpoÊrednich
oraz przygotowaƒ do reformy WPR
w zakresie implementacyjnym były
szczegółowo dyskutowane na
dwóch warsztatach prowadzonych
przez ARiMR (we współpracy z Hiszpanià) oraz ARR (we współpracy
z Wielkà Brytanià).
W konkluzjach z warsztatu 1 zaproponowano m.in. wprowadzenie
wniosków online wraz z aplikacjà
umo˝liwiajàcà identyfikacj´ działek,
wdro˝enie systemu uproszczonego
dla małych gospodarstw oraz zastàpienie cz´Êci kontroli na miejscu
przez kontrole administracyjne.
Podczas warsztatu 2 wskazano
na koniecznoÊç intensywniejszej
współpracy Komisji Europejskiej
z agencjami płatniczymi przy two-

rzeniu ram prawnych WPR, wnioskowano m.in. o uwzgl´dnianie
w przepisach odpowiedniego okresu na wdro˝enie nowych mechanizmów oraz zredukowanie liczby
przeprowadzanych kontroli przy jednoczesnym zwi´kszeniu ich jakoÊci.
Dostrzegano potrzeb´ zwi´kszenia
przejrzystoÊci przepisów, w tym
wprowadzenia precyzyjnych definicji, co ograniczyłoby opracowywanie not interpretacyjnych przez KE.
Konferencj´ podsumował prezes
ARR – Władysław Łukasik.
Przed zakoƒczeniem konferencji
przedstawiciele KE i delegacje
paƒstw członkowskich podzi´kowały za jej doskonałà organizacj´,
trafny dobór tematów sesji plenarnych i warsztatów oraz wysoki poziom dyskusji.
Nast´pna konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odb´dzie si´ w Horsens w Danii
w dniach 19-21 czerwca 2012 r.
Materiały z Konferencji dost´pne
sà na stronie internetowej
www.arr.gov.pl w zakładce „30
Konferencja Dyrektorów Agencji
Płatniczych UE”.
Biuro Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 661 73 35
Zdj´cia: archiwum ARR
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Mi´dzynarodowe
seminarium
Agencja NieruchomoÊci Rolnych zorganizowała 5 wrzeÊnia br.,
w Warszawie mi´dzynarodowe seminarium poÊwi´cone „Funkcjonowaniu instytucji zarzàdzajàcych paƒstwowymi gruntami rolnymi w krajach Unii Europejskiej”. Było ono elementem kalendarza mi´dzynarodowych spotkaƒ w zwiàzku z obj´ciem przez Polsk´, w drugiej połowie 2011 r., przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. W seminarium uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli
polskiego parlamentu, Kancelarii Prezydenta, polskich i zagranicznych ministerstw rolnictwa lub instytucji działajàcych w jego
otoczeniu, a tak˝e uznanych w kraju i za granicà instytutów badawczych i naukowych oraz uczelni rolniczych.

Słowa prezesa ANR znalazły potwierdzenie w prezentacjach i wystàpieniach goÊci z zagranicy. Wolf-Gerrit Vollert, Szef Zespołu Dzier˝aw niemieckiej paƒstwowej Spółki
U˝ytkowania i Zarzàdu Gruntami
(BVVG), odpowiedzialnej za zagospodarowanie paƒstwowych gruntów na terenie 5 landów wschodnich
Niemiec, zwrócił uwag´, ˝e
od 1992 roku BVVG przekształciła 4500 spółdzielni rolniczych, odprowadzajàc do bud˝etu paƒstwa 4,5 mld euro. Obecnie sprzedaje, zgodnie z zadaniami postawionymi jej przez paƒstwo, maksymalnie 25 tysi´cy hektarów gruntów
rocznie.
DoÊwiadczeniami w prywatyzacji
paƒstwowych gruntów na Litwie

Prezes ANR Tomasz Nawrocki otwiera seminarium

O

twierajàc konferencj´, Tomasz Nawrocki, Prezes
ANR, zwrócił uwag´, ˝e
ograniczone zasoby gruntów rolnych, w połàczeniu z intensywnà
produkcjà rolniczà oraz szybkim rozwojem cywilizacyjnym, powodujà, i˝
obrót nimi jest w wi´kszoÊci krajów
20

Europy przedmiotem szczególnych
regulacji prawnych. A piecz´
nad zarzàdzaniem gruntami rolnymi, włàcznie z ich prywatyzacjà
głównie w paƒstwach nowo przyj´tych do UE, sprawujà instytucje paƒstwowe lub ÊciÊle kontrolowane
przez paƒstwo.

dzieliła si´ Vilma Daugaliene, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litwy.
Zwróciła uwag´, ˝e obecnie celem
nadrz´dnym w prywatyzacji jest poprawa efektywnoÊci wykorzystania
ziemi rolnej. Słu˝yç temu ma konsoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011
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Grunty „wolne” w Zasobie WRSP w poszczególnych województwach
(wg stanu na 30.06. 2011 r., tj. łàcznie 298 050 ha)

Pomorskie
23 555
Zachodniopomorskie
52 828

Lubuskie
12 677

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

lidacja gruntów rolnych i organizacja gospodarstw, które b´dà w stanie konkurowaç na rynku europejskim.
Niewàtpliwym fenomenem, z punktu widzenia zarzàdzania gruntami
i rozwojem rolnictwa w skali europejskiej, jest Holandia. Toine van
Poppel, radca ds. rolnictwa, przyrody i jakoÊci ˝ywnoÊci Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie
zwrócił uwag´, ˝e Holandia nie tylko
ma najdro˝sze grunty w Europie, bo
za 1 ha trzeba zapłaciç nawet milion
euro, ale tak˝e nie ma tam skrawka
ziemi obecnie nieu˝ytkowanego.
O 50-letnim doÊwiadczeniu w gospodarce gruntami we Francji,
na przykładzie działalnoÊci Stowarzyszenia na Rzecz Planowania Przestrzennego i Osadnictwa (SAFER),
mówił Alexandre Martinez, radca
ds. rolnictwa w Ambasadzie Republiki Francuskiej. Szczególnie cenne
wydały si´ rozwiàzania francuskie
skierowane jako pomoc dla młodych rolników w tworzeniu i rozwijaniu gospodarstw rolnych przy u˝yciu
paƒstwowych Êrodków.
Problematyk´ przekształceƒ własnoÊciowych w polskim rolnictwie
na przestrzeni ostatnich 20 lat szeroko i kompleksowo przedstawił Tomasz Nawrocki. PodkreÊlił, ˝e tak
szerokich i ró˝norodnych zadaƒ
jakie realizuje ANR, nie wykonywała
w ostatnim 20-leciu ˝adna instytucja
w sferze przekształceƒ własnoÊciowych w Polsce. Dzisiaj Agencja, dysponujàc areałem ponad 2 mln ha
paƒstwowych gruntów o ogromnej
wartoÊci rynkowej, nadal odgrywa
znaczàcà rol´ w zarzàdzaniu gruntami, w tym inwestycyjnymi, oraz
w kreowaniu post´pu biologicznego
w spółkach strategicznych Skarbu
Paƒstwa, nad którymi sprawuje nadzór właÊcicielski.
O szczególnym znaczeniu tych 47
spółek dla polskiego rolnictwa, mówił Sławomir Pietrzak, wiceprezes
ANR. Zwrócił uwag´, ˝e majà one

Warmiƒsko-mazurskie
34 045
Podlaskie
7 915

Kujawskopomorskie
5 611

Mazowieckie
11 645

Wielkopolskie
17 947
Łódzkie
7 682
DolnoÊlàskie
44 136
Opolskie
6 829

Lubelskie
35 575
Âwi´tokrzyskie
8 338

Âlàskie
12 579
Małopolskie
3 949

Podkarpackie
11 697

Rozdysponowanie gruntów Zasobu WRSP w tys. ha
(stan na 30.06.2011 r.)

dzier˝awione 1 551

inne 106

do rozdysponowania
298
grunty obce 88

sprzedane 2 129
przekazane
nieodpłatnie 568

nie tylko znaczàcy wpływ na poziom
i wielkoÊç polskiej hodowli roÊlin
i zwierzàt oraz kształtowanie polityki
hodowlanej paƒstwa, ale tak˝e zabezpieczajà najcenniejszy materiał
genetyczny, stanowiàcy baz´ do realizacji krajowych programów hodowlanych.
Podsumowujàc przebieg seminarium, prezes ANR podkreÊlił, ˝e zdobyta wiedza na temat funkcjonowania instytucji zarzàdzajàcych paƒstwowymi gruntami w krajach UE,

mo˝e mieç nie tylko znaczenie teoretyczne, ale tak˝e – co jest jej jeszcze wi´kszà zaletà – ma szans´ znaleêç w przyszłoÊci rozwiàzania praktyczne. Prezes Tomasz Nawrocki zaznaczył tak˝e, ˝e wrzeÊniowa konferencja rozpocz´ła cykl spotkaƒ podsumowujàcych 20 lat działalnoÊci
Agencji.
Gra˝yna Kapelko
Rzecznik prasowy ANR
[ (22) 635 54 98
Zdj´cie: archiwum ANR
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Bezpłatne szkolenia

zaproszeni na bezpłatne szkolenie,
m.in. z systemu ubezpieczeƒ w gospodarstwie rolnym, instrumentów
wsparcia finansowego dla gospodarstw
rolnych oraz z wymogów wzaPotrzeby szkoleniowe wÊród rolników i osób bezpoÊrednio zwiàzanych z rolnictwem sà nadal znaczàce, co wynika zarówno ze jemnej zgodnoÊci, jakie musi spełstałej potrzeby podnoszenia kwalifikacji, jak i zmian zacho- niaç ka˝de gospodarstwo rolne,
dzàcych w polskim rolnictwie i w unijnej polityce wzgl´dem ob- ubiegajàce si´ o dopłaty. Spotkania
te b´dà uruchamiane póênà jesieszarów wiejskich.
nià 2011 r.
Uczestnikami bezpłatnych kursów
zkolenia zawodowe dla osób darstwo wymogów wzajemnej zgod- zawodowych mogà byç:
zatrudnionych w rolnictwie i le- noÊci; sposobów zrzeszania si´ pro- • rolnicy i ich mał˝onkowie, domowÊnictwie, jako odr´bne działa- ducentów; produkcji ekologicznej nicy – według definicji przyj´tej
nie, majàce słu˝yç podnoszeniu kon- wraz ze sprzeda˝à bezpoÊrednià; w ustawie o ubezpieczeniu społeczkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych produkcji mi´sa wysokiej jakoÊci; nym rolników z 20 grudnia 1990 r.
i całego sektora rolnego, zostało korzyÊci z produkcji biogazu rolni- (Dz. U. Nr 50, poz. 291, z poên. zm.)
wpisane do Programu Rozwoju Ob- czego; wykorzystywania technik • osoby zatrudnione w rolnicszarów Wiejskich na lata 2007- komputerowych w zarzàdzaniu go- twie – pod poj´ciem której rozumie
2013. Na ten cel została wyasygno- spodarstwem; zasad, na jakich si´ osoby zatrudnione u osób fizyczwana kwota ponad 131 mln zł. mo˝na ubezpieczaç uprawy i zwie- nych i prawnych, prowadzàcych działalnoÊç rolniczà, lub w paƒstwowych
Na obecnym etapie realizacji tego rz´ta gospodarskie.
przedsi´biorstwach gospodarzadania
zaplanowano
ki leÊnej
przeszkolenie
po- § Osoby zainteresowane zach´camy
nad 163 000 osób z obdo zgłaszania si´ do firm przeprowadzajàcych • podmioty prowadzàce działy specjalne produkcji rolnej,
szaru całego kraju. Kwota
o którym mowa w załàczniku
przeznaczona na pierwsze szkolenia – wykaz nazw firm z I i II edycji
edycje szkoleƒ to wartoÊç szkoleƒ podajemy na stronie www.fapa.org.pl do ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników
ponad 67 mln zł. Zaj´cia w dziale AktualnoÊci lub PROW 2007-2013.
• rolnicy w rozumieniu art. 2
prowadzà wykwalifikowane
Od paêdziernika br. b´dà urucha- lit. a rozporzàdzenia Rady (WE)
kadry eksperckie instytucji szkoleniowych, które sà wybierane w drodze miane szkolenia dla kolejnej grupy Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009
konkursów. Realizacja przedsi´wzi´- uczestników w ramach drugiej edycji. r., czyli producenci rolni (osoba ficia jest administrowana i nadzoro- W tym przypadku tematyka zaj´ç zo- zyczna, osoba prawna, jednostka orwana przez Fundacj´ Programów Po- stała zaw´˝ona do dwóch zagad- ganizacyjna nie posiadajàca osobonieƒ, a mianowicie: zastosowania woÊci prawnej, która posiada numer
mocy dla Rolnictwa FAPA.
Z uwagi na ch´ç obj´cia szkole- komputera i wybranych programów identyfikacyjny, nadany w trybie przeniami jak najwi´kszej liczby osób komputerowych w procesie zarzà- pisów o krajowym systemie ewidencji
oraz majàc na wzgl´dzie efektywne dzania gospodarstwem rolnym oraz producentów, ewidencji gospodarstw
wykorzystanie Êrodków finansowych, alternatywnych êródeł energii i ich rolnych oraz ewidencji wniosków
w przewidzianym Programem cza- zastosowania. W tym zakresie plano- o przyznanie płatnoÊci
sie, obecnie szkolenia realizowane wane jest przeszkolenie mini- • podatnicy podatku rolnego
sà w trzech edycjach. Pierwsza mum 15 000 osób, najpóêniej do 30 • podatnicy podatku leÊnego.
Wybór wykonawców III edycji jeszz nich, kierowana do mini- czerwca 2013 r.
Trzecia edycja adresowana b´dzie cze nie został zakoƒczony, zach´camum 120 000 uczestników, uruchomiona została jesienià 2010 r. i b´- do grupy ponad 27 000 osób z wo- my jednak do Êledzenia informacji
dzie trwała do 30 czerwca 2012 r. jewództw: lubelskiego, podkarpac- podawanych na stronie internetowej.
Szkolenia dotyczà: zasad otrzymy- kiego, mazowieckiego, Êwi´tokrzyFundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
wania dopłat bezpoÊrednich w ko- skiego, podlaskiego i warmiƒsko(FAPA)
relacji ze spełnianiem przez gospo- -mazurskiego. Beneficjenci zostanà
[ (22) 623 19 01

S
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PłatnoÊci bezpoÊrednie
i ONW w 2011 r.
PłatnoÊci bezpoÊrednie

• płatnoÊç do krów i owiec;
• specjalnà płatnoÊç obszarowà
W 2011 roku rolnicy, w ramach
do powierzchni uprawy roÊlin
systemów wsparcia bezpoÊredniestràczkowych i motylkowatych drobgo mogà ubiegaç si´ o nast´pujànonasiennych.
ce rodzaje płatnoÊci:
W 2011 r. wnioski o przyznanie
• jednolità płatnoÊç obszarowà
płatnoÊci w ramach syste(JPO);
mów wsparcia bezpoÊred• krajowe uzupełniajàce
niego zło˝yło 1 358 643
płatnoÊci
obszarowe § W ramach systemów wsparcia bezpoÊred(UPO), w tym:
rolników. Dotychczas, Agenniego w 2011 r. dla polskich rolników zare– uzupełniajàcà płatnoÊç zerwowane jest 3,305 mld euro. Wypłaty
cja Restrukturyzacji i Moderpodstawowà – do po- płatnoÊci ONW ruszajà ju˝ 17 paêdziernika!
nizacji Rolnictwa zakoƒczyła
wierzchni innych roÊlin
kontrol´ 87% zło˝onych
i do powierzchni gruntów
wniosków.
ornych, na których nie jest prowa- • oddzielnà płatnoÊç z tytułu owoKoperta finansowa w 2011 r.,
dzona uprawa roÊlin,
ców i warzyw (płatnoÊç do pomido- na realizacj´ płatnoÊci w ramach
– płatnoÊç uzupełniajàcà do po- rów);
systemów wsparcia bezpoÊredniewierzchni uprawy chmielu, do któ- • przejÊciowe płatnoÊci z tytułu go, wynosi 3,305 mld euro.
rej przyznano płatnoÊç uzupełniajà- owoców mi´kkich;
W bie˝àcy roku poziom finansocà do powierzchni uprawy chmielu • płatnoÊç cukrowà;
wania płatnoÊci bezpoÊrednich wyBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

za 2006 r. (płatnoÊç niezwiàzana z produkcjà),
– płatnoÊç do powierzchni roÊlin
przeznaczonych na pasz´, uprawianych na trwałych u˝ytkach zielonych (płatnoÊci zwierz´ce);
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nosi 100%, w tym udział bud˝etu
UE wynosi 80% i bud˝etu krajowego 20%.
Koperty finansowe oraz szacowane maksymalne stawki płatnoÊci
w 2011 r. przedstawiono w Tabeli
nr 1.
Do okreÊlenia stawek poszcze-

gólnych płatnoÊci, w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego
za rok 2011 r., b´dzie miał zastosowanie kurs euro wynoszàcy
1 euro = 4,4050 zł.
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, rozpocz-

Tabela 1. Koperty finansowe i szacowane maksymalne stawki płatnoÊci
bezpoÊrednich w 2011 r.
Rodzaj płatnoÊci
Jednolita płatnoÊç obszarowa

Koperty finansowe
na 2011 r. w euro

Szacowane maksymalne stawki płatnoÊci za 2011 r. w euro

2 279 443 671,00

161,24 euro/ha

Uzupełniajàca PłatnoÊç Obszarowa – inne roÊliny

592 663 037,00

62,33 euro/ha

Uzupełniajàca PłatnoÊç Obszarowa – płatnoÊci
zwierz´ce

207 011 693,00

90,01 euro/ha

Uzupełniajàca PłatnoÊç Obszarowa – płatnoÊç
do powierzchni upraw chmielu, do której rolnikowi przyznano płatnoÊç za 2006 rok

723 668,00

315,87 euro/ha

159 392 000,00

12,59 euro/ton´

Oddzielna płatnoÊç z tytułu owoców i warzyw
(płatnoÊç do pomidorów)

6 715 000,00

39,13 euro/ton´

PrzejÊciowe płatnoÊci z tytułu owoców mi´kkich

19 200 000,00

400,00 euro/ha

Specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych

10 800 000,00

60,00 euro/ha

PłatnoÊç do krów

28 500 000,00

142,50 euro/sztuk´

PłatnoÊç do owiec

1 500 000,00

30,00 euro/sztuk´

Oddzielna płatnoÊç z tytułu cukru

Razem płatnoÊci bezpoÊrednie

3 305 949 069,00

Tabela 2. Stawki płatnoÊci ONW na 1 ha w 2011 r.
Strefa ONW

Stawka płatnoÊci na 1 ha w złotych

Strefa nizinna I

179 zł/ha

Strefa nizinna II

264 zł/ha

Ze specyficznymi utrudnieniami

264 zł/ha

Strefa górska

320 zł/ha

Tabela 3. Powierzchnie zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatnoÊci ONW
w 2011 r.
Strefa ONW

Powierzchnia zadeklarowana we wnioskach
o przyznanie płatnoÊci ONW w ramach
danej strefy ONW

Strefa nizinna I

4 940 824 ha

Strefa nizinna II

1 452 058 ha

Ze specyficznymi utrudnieniami

279 046 ha

Strefa górska

120 020 ha
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nie wypłaty płatnoÊci bezpoÊrednich od 01 grudnia 2011 r.

PłatnoÊci ONW
W bie˝àcym roku o pomoc finansowà na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatnoÊci
ONW) ubiega si´ 728 370 rolników, do łàcznej powierzchni wynoszàcej 6 791 950 ha. Na realizacj´
tej pomocy za 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczy łàcznie około 1,3
miliarda złotych.
Stawki płatnoÊci ONW okreÊlone
zostały w rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Wspieranie gospodarowania
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW) obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.
U. Nr 40, poz. 329, z póên. zm.).
Ich wysokoÊç w 2011 r. podano
w Tabeli 2.
PłatnoÊç ONW do powierzchni
działek rolnych lub ich cz´Êci poło˝onych na obszarach ONW przekraczajàcej 50 ha jest przyznawana w wysokoÊci:
• 50% stawki podstawowej –
za powierzchni´ powy˝ej 50 ha
do 100 ha;
• 25% stawki podstawowej –
za powierzchni´ powy˝ej 100 ha
do 300 ha.
W ramach poszczególnych stref
pomocà finansowà ONW obj´te
sà powierzchnie w ró˝nych strefach
(Tabela 3).
Wypłata płatnoÊci ONW, zgodnie z przepisami, rozpocznie si´
od 17 paêdziernika 2011 r.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ (22) 318 49 60
Zdj´cie: archiwum MRiRW

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

Efekty modernizacji
gospodarstw
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013) jest w obecnym okresie programowania instrumentem wsparcia wsi i rolnictwa w ramach II filaru Wspólnej
Polityki Rolnej, współfinansowanym z udziałem Êrodków Unii Europejskiej. Cz´Êç działaƒ PROW 2007-2013 przeznaczona jest
na wsparcie operacji o charakterze inwestycyjnym. Nale˝y
do nich Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, słu˝àce wsparciu operacji, obejmujàcych wyłàcznie inwestycje zwiàzane z działalnoÊcià rolniczà.

przedakcesyjnym poprzez Działanie 2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Programu SAPARD,
a nast´pnie, tj. w pierwszym okresie
po akcesji – realizowanego w ramach Działania 1.1 „Inwestycje
w gospodarstwach rolnych”, obj´tego Sektorowym Programem Operacyjnym (SPO) Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊcio-

U

dzielane, w ramach tego
działania, wsparcie ma
na celu popraw´ konkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych poprzez modernizacj´ technicznej infrastruktury produkcyjnej, dostosowanie profilu, skali i jakoÊci produkcji do potrzeb rynku, popraw´
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, popraw´
warunków utrzymania zwierzàt,
ochrony Êrodowiska lub bezpieczeƒstwa pracy.
Wsparciu podlegajà operacje,
obejmujàce inwestycje, nie majàce
charakteru odtworzeniowego. Nale˝à do nich m.in. wszelkie inwestycje, polegajàce na wykonaniu nowych, nieistniejàcych dotychczas
składników lub elementów, głównie
w sferze aktywów trwałych. Dotyczyç one mogà np. inwestycji zwiàzanych z wprowadzaniem nowych
technologii produkcji (które w efekcie zwi´kszajà jakoÊç i iloÊç wyrobów, Êwiadczonych usług, wydajnoÊç pracy), czy te˝ inwestycji zwiàzanych z poprawà jakoÊci produkcji, ró˝nicowaniem działalnoÊci rolniczej, wprowadzeniem nowych
produktów, przyczyniajàcych si´
do ograniczenia ponoszonych
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

Dzi´ki współfinansowaniu z Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 beneficjenci zakupili ju˝
ponad 278 tys. sztuk sprz´tu ruchomego za kwot´ 8,12 mld złotych

przez rolnika kosztów produkcji, co
z kolei wpływa na zwi´kszenie efektywnoÊci produkcyjnej tego gospodarstwa poprzez lepsze wykorzystanie znajdujàcych si´ w jego dyspozycji czynników produkcji.
Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych stanowi form´ kontynuacji wsparcia z udziałem Êrodków UE, rozpocz´tego w okresie

wego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Bud˝et omawianego działania,
na cały okres trwania PROW 20072013, po zwi´kszeniu, wynosi obecnie 8,62 mld zł (2,07 mld euro).*
Do porównania mo˝na podaç, i˝
wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, w ramach ww. zakoƒczonych programów, wyniosło
25
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Modernizacja budynków i infrastruktury technicznej gospodarstw rolnych to wa˝ne inwestycje współfinansowane
z PROW 2007-2013

odpowiednio: Program SAPARD –
588,5 mln zł (ok. 133,8 mln euro)
oraz SPO – 2,42 mld zł (ok. 644
mln euro).
W ramach trzech dotychczasowych
naborów przyj´to ogółem 77 911
wniosków o przyznanie pomocy,
w tym podczas I naboru –
18 372, II – 24 863 oraz III
– 34 676. W przypadku ostatniego,
tj. trzeciego naboru przeprowadzonego w styczniu br., który spotkał si´
ze szczególnie du˝ym zainteresowaniem rolników, w pierwszej kolejnoÊci
przyjmowane były wnioski o przyznanie pomocy na realizacj´ operacji
dotyczàcych priorytetu „Êrodki towarzyszàce restrukturyzacji sektora mleczarskiego”.
Do 31 sierpnia 2011 r. podpisanych zostało 37 030 umów przyznania pomocy na łàcznà kwot´ 5,08 mld zł. W tym okresie zrealizowano 39 003 płatnoÊci (poÊrednich i ostatecznych) na kwot´ 4,02 mld zł.
W zdecydowanej wi´kszoÊci,
tj. 76,1% operacji, na które przyznana została pomoc w ramach
ww. umów, główny ich cel stanowi
poprawa bezpieczeƒstwa produkcji, w tym pracy, a ponadto:
• modernizacja technicznej infrastruktury produkcyjnej – 8,6%,
26

• poprawa jakoÊci produkcji –
3,1%,
• dostosowanie profilu, skali i jakoÊci produkcji do potrzeb rynku – 2,6%,
• ochrona Êrodowiska naturalnego – 1,3%,
• wprowadzenie nowych technologii produkcji – 1,2%,
• pozostałe – 7,1%.
Głównà i dominujàcà pozycj´
kosztów kwalifikowalnych, tj.
87,8% stanowi zakup maszyn,
urzàdzeƒ lub narz´dzi do produkcji
rolnej. W tej sytuacji inne pozycje
struktury kosztów kwalifikowalnych
majà relatywnie niewielki udział, tj.:

• budowa lub remont połàczony
z modernizacjà budynków i budowli – 5,8%,
• inne elementy infrastruktury technicznej wpływajàcych bezpoÊrednio
na warunki prowadzenia działalnoÊci rolniczej – 4,2%,
• zakładanie lub wyposa˝anie sadów i plantacji wieloletnich – 1,1%,
• zakup materiału rozmno˝eniowego lub nasadzeniowego – 0,8%,
• pozostałe – 0,3%.
Do 30 czerwca br. zrealizowano 37 872 płatnoÊci (poÊrednich
i ostatecznych dotyczàcych 31 786
operacji) dla 28 613 beneficjentów
na kwot´ 3 900,9 mln zł.
W ramach zrealizowanych i rozliczonych do 30 czerwca 2011 r.
31 786 operacji beneficjenci działania Modernizacja gospodarstw
rolnych zakupili łàcznie 278 419
szt. sprz´tu ruchomego (w tym
oprogramowania). Zwiàzana z nimi
kwota kosztów kwalifikowalnych
wyniosła łàcznie 6,69 mld zł, natomiast całkowita wartoÊç inwestycji – 8,12 mld zł. W ramach tej
grupy Êrodków produkcji podstawowe pozycje zakupów stanowià:
• ciàgniki rolnicze – 19 394 szt.
o łàcznej wartoÊci 3,77 mld zł (suma kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych),
• maszyny rolnicze, narz´dzia rol-

Dzi´ki PROW 2007-2013 polska wieÊ mo˝e przeprowadziç inwestycje modernizacyjne za kilkukrotnie wi´ksze Êrodki
ni˝ w programach SAPARD i SPO 2004-2006
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

nicze, urzàdzenia oraz Êrodki transportu (inne ni˝ ciàgniki) do produkcji roÊlinnej – 151 048 szt. (3,78
mld zł).
Ponadto zakupiono:
• 18 438 szt. maszyn, narz´dzi,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia do produkcji zwierz´cej (475,2 mln zł),
• 89 539 szt. elementów wyposa˝enia, elementów maszyn, narz´dzi, wyposa˝enia dodatkowego
(95,8 mln zł).
Powierzchnia, wybudowanych
lub zmodernizowanych budynków
produkcyjnych, w ramach zrealizowanych operacji w omawianym
okresie operacji, wyniosła ponad 1,3 mln. m2 o łàcznej wartoÊci
277,1 mln zł. W tym obory prawie 95 tys. m2 (50,6 mln zł), chlewnie – 41,5 tys. m2 (16,4 mln zł)
oraz inne budynki przeznaczone
na inwentarz ˝ywy – 165,1 tys. m2
(29,5 mln zł).
Z innych typów inwestycji warto
wymieniç 3 784 ha zało˝onych lub
zmodernizowanych sadów (64,5
mln zł), 1 537,5 tys. m2 powierzchni placów manewrowych (255,6
mln zł) czy 220,3 tys. m2 powierzchni wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów, słu˝àcych
produkcji i sprzeda˝y bezpoÊredniej
w gospodarstwach.

Ze Êrodków unijnych najcz´Êciej dofinansowywano zakup maszyn i urzàdzeƒ technicznych

Z powy˝szych danych wynika, i˝
dotychczasowe efekty realizacji
Działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych sà ju˝ znacznie
wy˝sze ni˝ w całym okresie realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich w ramach Działania 1.1 Inwestycje
w gospodarstwach rolnych, w przypadku którego efekty rzeczowe
obejmowały m.in. zakup 90 796
szt. sprz´tu, w tym:
• 13 860 szt. ciàgników rolniczych,
• 60 545 szt. maszyn rolniczych,
narz´dzi rolniczych, urzàdzeƒ oraz

Êrodków transportu (innych ni˝ ciàgniki) do produkcji roÊlinnej,
• 9 884 szt. maszyn, narz´dzi,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia do produkcji zwierz´cej,
• 6 597 szt. elementów wyposa˝enia, elementów maszyn, narz´dzi,
wyposa˝enia dodatkowego.
Przedstawione powy˝ej efekty rzeczowe działania Modernizacja gospodarstw rolnych dotyczà operacji
rozliczonych do koƒca czerwca br.
i zwiàzanych z nimi płatnoÊci w wysokoÊci 3,9 mld zł, co stanowi
ok. 45% obecnie obowiàzujàcego,
tj. zwi´kszonego rozporzàdzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 9 wrzeÊnia br. bud˝etu działania.
Oznacza to, i˝ tak ju˝ dotychczas
du˝e efekty rzeczowe, uzyskane
w ramach rozliczonych w omawianym okresie operacji, ulegnà jeszcze, w trakcie trwania PROW
2007-2013, znacznemu zwi´kszeniu.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ (22) 318 47 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR

Du˝o inwestycji dotyczyło urzàdzeƒ niezb´dnych w gospodarstwach mleczarskich
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

* Bud˝et działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych zwi´kszony rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 wrzeÊnia 2011 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie podziału Êrodków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
Nr 191, poz. 1139)
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Jak rozliczyç premi´
dla młodego rolnika
Beneficjenci pomocy dla młodych rolników muszà w ciàgu trzech
lat od otrzymania premii wydatkowaç i rozliczyç co najmniej 70%
przyznanej kwoty. Informujemy jak to zrobiç i jakie dokumenty sà
do tego potrzebne.

K

mieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich
(Dz.U. Nr 133 z 2007 r., poz. 921),
co powinno zostaç poÊwiadczone
odpowiednim dokumentem, np.:
wypisem z ksi´gi hodowlanej lub
rejestru, zaÊwiadczeniem o pochodzeniu zwierz´cia/grupy zwierzàt
wydanym przez podmiot prowadzàcy ksi´g´ hodowlanà lub rejestr. JeÊli zakup dotyczył koni lub bydła
wymaga si´ tak˝e przedstawienia
kopii paszportu zwierz´cia.

a˝dy, kto otrzymał premi´ dokonywania zmian w tym zakresie
dla młodych rolników, musi warto pokrótce przypomnieç na co
w ciàgu trzech lat od jej wy- pomoc ta mo˝e byç przeznaczona,
płaty wydatkowaç kwot´ równà co a tak˝e wskazaç rodzaje dokumennajmniej 70% przyznanej pomocy, tów innych ni˝ dowody ksi´gowe,
czyli nie mniej ni˝ 35 000 zł brutto, które beneficjent b´dzie musiał
jeÊli premia wynosiła 50 000 zł przedstawiç w ARiMR, aby rozliczyç
i nie mniej ni˝ 52 500 zł brutto, wydatkowanie 70% premii.
w przypadku premii w wyWa˝niejsze inwestycje
sokoÊci 75 000 zł. Niespeł§
Beneficjenci
muszà
pami´taç,
˝e
dokumenty
kwalifikowalne w ramach
nienie tego warunku grozi
działania „Modernizacja
sankcjà w formie zwrotu poÊwiadczajàce wydatkowanie premii, tak
jak i inne dokumenty zwiàzane z przyznanà
gospodarstw rolnych”
całej otrzymanej premii.
• Budowa, przebudowa, reUzyskane wsparcie trze- pomocà, trzeba przechowywaç do dnia
mont połàczony z moderniba przeznaczyç wyłàcznie upływu pi´ciu lat od dnia wypłaty premii.
zacjà budynków lub budowli
na inwestycj´ lub inwestywykorzystywanych do procje wymienione w przygodukcji rolnej.
Zakup gruntów rolnych
towanym przez beneficjenta bizneBeneficjent powinien przedstawiç
Grunty rolne, kupione za premi´
splanie, przy czym nie mo˝e ono
dla młodego rolnika, muszà byç w ARiMR, w zale˝noÊci od rodzaju
dotyczyç wydatków:
• dokonanych na podstawie umo- wykorzystywane rolniczo w gospo- inwestycji i obowiàzujàcych przepiwy zawartej mi´dzy beneficjentem darstwie, na które przyznano po- sów szczególnych: pozwolenie
a mał˝onkiem, wst´pnym lub moc przez pi´ç lat od dnia wypłaty na u˝ytkowanie obiektu budowlazst´pnym beneficjenta ani wst´p- pomocy. Cena zakupu za 1 ha nego, zawiadomienie właÊciwego
nym lub zst´pnym mał˝onka bene- gruntu nie mo˝e ra˝àco odbiegaç organu o zakoƒczeniu budowy, pozwolenie wodnoprawne oraz wykaz
od ceny rynkowej.
ficjenta;
działek, na których zrealizowa• na inwestycje zrealizowane
Zakup zwierzàt hodowlanych na została inwestycja (jeÊli przedprzed dniem zło˝enia wniosku
stanowiàcych stado podstawo- si´wzi´cie jest trwale zwiàzane
o przyznanie pomocy.
we – zwiàzany z rozpocz´ciem z gruntem). Nale˝y podaç dokładprodukcji zwierz´cej w gospo- nà lokalizacj´, np. wybudowanego
INWESTYCJE
Chocia˝ wybór rodzaju inwestycji darstwie lub post´pem gene- lub zmodernizowanego budynku
wi´kszoÊç młodych rolników ma ju˝ tycznym w zakresie prowadzo- lub infrastruktury.
W przypadku zakupu materiałów
za sobà, gdy˝ miało to miejsce nej produkcji
Zakupione zwierz´ta powinny byç budowlanych rozliczenie nast´puje
podczas wypełniania biznesplanu,
to jednak ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zwierz´tami hodowlanymi w rozu- na podstawie opisu dokumentów
28

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

potwierdzajàcych kupno (np.:
w opisie faktury nale˝y podaç przeznaczenie materiału na konkretne
inwestycje okreÊlone w biznesplanie). Ponadto nale˝y przedło˝yç:
• dokument wystawiony przez wykonawc´, dotyczàcy iloÊci zu˝ytych
materiałów budowlanych lub
• je˝eli roboty budowlane zostały
wykonane przez beneficjenta –
oÊwiadczenie zawierajàce opis zakresu i iloÊci robót oraz informacje
o u˝ytych materiałach.
• Zakup nowych lub u˝ywanych
maszyn, urzàdzeƒ, wyposa˝enia
do produkcji rolnej
JeÊli inwestycjà jest zakup maszyny lub urzàdzenia u˝ywanego
(w tym tak˝e od osoby prywatnej),
to cena nie mo˝e przekroczyç wartoÊci rynkowej sprz´tu ani ceny nowych podobnych maszyn i urzàdzeƒ. Zakupiony sprz´t powinien
byç w takim stanie technicznym,
aby umo˝liwiał realizacj´ zobowiàzaƒ, wynikajàcych z udzielonej pomocy, tzn. przede wszystkim pi´cioletniego prowadzenia działalnoÊci
rolniczej. W interesie beneficjenta
jest zatem zakup sprz´tu nie starszego ni˝ pi´ç lat, który b´dzie
mo˝na zidentyfikowaç (tj. z tabliczkà znamionowà). Trzeba te˝ zwróciç uwag´, ˝e w ciàgu pi´ciu lat
od dnia wypłaty pomocy, Agencja
mo˝e przeprowadziç kontrol´
na miejscu i za˝àdaç okazania
sprz´tu dla potwierdzenia, ˝e inwestycja faktyczne została dokonana.
Zatem stan techniczny nabytej maszyny czy urzàdzenia powinien
umo˝liwiaç jego u˝ytkowanie przez
wymagany okres zobowiàzania.
Jakkolwiek nie jest bezwzgl´dnie
wymagane dostarczenie przez beneficjenta oÊwiadczenia sprzedajàcego, ˝e zakupiony sprz´t nie był
finansowany ze Êrodków unijnych,
to jednak ARiMR mo˝e za˝àdaç
przedstawienia takiego oÊwiadczenia lub innych dokumentów. Trzeba bowiem podkreÊliç, ˝e podwójBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

ne finansowanie tzn. dwukrotne
uzyskanie Êrodków finansowych
na t´ samà inwestycj´, jest zabronione.
JeÊli sprz´t zakupiono od osoby
prywatnej, do Agencji nale˝y dostarczyç oÊwiadczenie sprzedajàcego, zawierajàce m.in. jego dane,
nazw´ sprz´tu/maszyny/urzàdzenia, dat´ i miejsce zakupu oraz
treÊç stwierdzajàcà, ˝e maszyna bàdê urzàdzenie w dniu sprzeda˝y nie były starsze ni˝ pi´ç lat.
Ponadto:
• dowód rejestracyjny – je˝eli jest
wymagany odr´bnymi przepisami;
• atesty, lub certyfikaty lub inne
równowa˝ne dokumenty potwierdzajàce, ˝e maszyny i urzàdzenia
spełniajà
normy
wspólnotowe – dotyczy wyłàcznie maszyn
i urzàdzeƒ zakupionych od sprzedawcy, którego adres, wskazany
na fakturze lub dokumencie o równowa˝nej wartoÊci dowodowej,
znajduje si´ poza obszarem Unii
Europejskiej.
Z premii dla młodego rolnika
mo˝liwe jest tak˝e sfinansowanie

rat leasingowych, ale wyłàcznie
pod warunkiem, ˝e w ciàgu trzech
lat od dnia wypłaty pomocy na beneficjenta przeniesiona zostanie
własnoÊç sprz´tu oddanego mu
w leasing. WysokoÊç rat leasingowych z tytułu wykonania umowy leasingu, które miałyby podlegaç
rozliczeniu, nie powinna przekroczyç ceny netto nabycia rzeczy.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
Ka˝dy beneficjent pomocy dla młodych rolników, oprócz wymienionych ju˝ powy˝ej dokumentów, powinien potwierdziç poniesienie wydatków, dostarczajàc do Oddziału
Regionalnego ARiMR, w którym
składał wniosek o płatnoÊç:
• kopie faktur, dokumentów ksi´gowych o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej lub innych dokumentów, które potwierdzajà poniesienie
wydatków, potwierdzone za zgodnoÊç z oryginałem przez pracownika Agencji lub notariusza. Razem
z kopià dowodu ksi´gowego nale˝y
przedstawiç oryginał w celu jego
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ostemplowania. Po ostemplowaniu
oryginał jest zwracany beneficjentom;
• dowody zapłaty.

POTWIERDZENIE DOKONANIA
OPERACJI GOSPODARCZEJ
Dokumentami potwierdzajàcymi
dokonanie operacji gospodarczej
sà m. in.:
• faktura VAT;
• faktura VAT mar˝a;
• faktura VAT RR;
• faktura VAT MP;
• rachunek;
• faktura korygujàca (wraz z fakturami, których dotyczy);
• nota korygujàca (wraz z dokumentami, których dotyczy);
• dokumenty celne (wraz z dowodami zakupu, których dotyczà);
• akt notarialny lub umowa cywilno-prawna wraz z dokumentem
potwierdzajàcym zapłat´ np.: wyciàgiem z rachunku bankowego,
poleceniem przelewu.
Dowody ksi´gowe potwierdzajàce zakup bydła powinny zawieraç
numer identyfikacyjny zwierz´cia
(numer kolczyka) nadany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt prowadzonym przez ARiMR,
w przypadku Êwiƒ, owiec i kóz – numer siedziby stada (numer kolczyka
lub numer tatua˝u), a w przypadku
koni, seri´ i numer paszportu zwierz´cia. JeÊli przedmiotem zakupu
było bydło lub konie, do dowodu
ksi´gowego nale˝y dołàczyç kopi´
paszportu zwierz´cia.
Dowody ksi´gowe powinny byç
wystawione na nazwisko beneficjenta lub na nazwisko beneficjenta i jego mał˝onka, lub na nazwisko mał˝onka beneficjenta –
pod warunkiem, ˝e nie została
ustanowiona rozdzielnoÊç majàtkowa i mał˝onkowie pozostajà we
wspólnoÊci majàtkowej oraz ˝e nabyta rzecz wchodzi do ich majàtku
wspólnego i b´dzie wykorzystana w zwiàzku z prowadzeniem
30

działalnoÊci rolniczej w gospodarstwie, na które przyznana została
pomoc.
Dowody ksi´gowe nale˝y opisaç
tak, by mo˝na było zidentyfikowaç
zrealizowanà inwestycj´, rodzaj
i iloÊç zu˝ytych materiałów oraz
koszty robocizny. JeÊli dowód ksi´gowy nie pozwala na takà identyfikacj´, powinno mu towarzyszyç
podpisane przez beneficjenta zestawienie zu˝ytych materiałów oraz
kosztów robocizny odnoszàce si´
do inwestycji (lub cz´Êci inwestycji),
która jest finansowana z premii dla
młodego rolnika.

DOWODY ZAPŁATY
Dowody ksi´gowe, które beneficjent dostarcza do ARiMR muszà
byç w całoÊci zapłacone. Nale˝y
do nich dołàczyç potwierdzenie zapłaty nale˝noÊci. W razie wystàpienia jakichkolwiek wàtpliwoÊci,
Agencja mo˝e za˝àdaç od beneficjenta dodatkowych dokumentów
potwierdzajàcych dokonanie płatnoÊci. PłatnoÊç mo˝e byç dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Dokumentami potwierdzajàcymi
dokonanie płatnoÊci bezgotówkowej mogà byç:
• wyciàg bankowy, lub ka˝dy dokument bankowy potwierdzajàcy dokonanie płatnoÊci, lub
• zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierajàce wartoÊci i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorc´ oraz stempel banku,
lub
• polecenie przelewu.
Dokumentami potwierdzajàcymi
dokonanie płatnoÊci gotówkowej
mogà byç:
• faktura lub dokument o równorz´dnej wartoÊci dowodowej potwierdzajàcy zakup z naniesionà
adnotacjà sprzedajàcego: „zapłacono gotówkà”;
• paragon z kasy fiskalnej lub do-

kument KP (Kasa Przyjmie) w przypadku podmiotów nie majàcych
obowiàzku posiadania kasy fiskalnej;
• odcinek dla wpłacajàcego –
w przypadku wpłaty w kasie banku
na rachunek sprzedawcy.
JeÊli wydatki sà udokumentowane kilkoma dowodami ksi´gowymi,
ustalajàc wysokoÊç wydatków poniesionych przez beneficjenta, sumuje si´ kwoty na poszczególnych
dowodach ksi´gowych.
Je˝eli na dowodzie ksi´gowym
znajdujà si´ pozycje nieb´dàce
kosztami, na które mo˝na przeznaczyç premi´ dla młodego rolnika,
to kwoty te odejmuje si´ od łàcznej
wartoÊci na dowodzie ksi´gowym.
Przedstawione ARiMR dowody zapłaty powinny umo˝liwiaç identyfikacj´ faktury lub dokumentu ksi´gowego o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej lub innego dokumentu
potwierdzajàcego poniesienie wydatków, którego wpłata dotyczy
oraz ustalenie wysokoÊci i dat dokonania poszczególnych wpłat.
Agencja opracowała i udost´pniła beneficjentom pomocy dla młodych rolników obszernà informacj´
na temat zasad rozliczania premii
zatytułowanà „Wymagania dotyczàce dowodów potwierdzajàcych
poniesienie wydatków w ramach
działania PROW 2007-2013 Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Materiał ten jest dost´pny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
pod adresem www.arimr.gov.pl
(Êcie˝ka dost´pu: www.arimr.gov.pl
> Wdra˝ane programy >
PROW 2007-2013 > „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” > Dokumenty niezb´dne do ubiegania si´
o pomoc > 10. Wymagania…).
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ (22) 318 49 00
Zdj´cie: archiwum ARiMR
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Por´czenia spłaty
kredytów studenckich
W zwiàzku z rozpoczynajàcym si´ nowym rokiem akademickim
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, ˝e
w ramach obowiàzujàcego systemu kredytów studenckich, studenci zamieszkujàcy obszary wiejskie mogà skorzystaç z pomocy
udzielanej w formie por´czeƒ kredytowych.

S

ystem kredytów studenckich,
jako pomoc materialna udzielana niezale˝nie od pomocy
w formie stypendiów, funkcjonuje
poczàwszy od 1998 r. w oparciu
o przepisy ustawy z 17 lipca 1998 r.
o po˝yczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108 poz. 685 ze
zm.). Wprowadzenie systemu długoterminowych i nisko oprocentowanych kredytów stanowi dodatkowy
element ułatwiajàcy studentom dost´p do szkolnictwa wy˝szego. Nadzór nad systemem kredytów studenckich sprawuje Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego, który wydaBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

jàc przepisy wykonawcze do ustawy
o po˝yczkach i kredytach studenckich okreÊla szczegółowe warunki
uzyskania i spłaty przedmiotowych
kredytów. Aktualnie obowiàzujàcym
aktem prawnym oprócz powy˝szej
ustawy jest rozporzàdzenie Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z 18
maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania
kredytów i po˝yczek studenckich
(Dz.U. Nr 87 poz. 560 ze zm.).
Kredyty studenckie udzielane sà
przez banki komercyjne z ich własnych Êrodków. Bank Gospodar-

stwa Krajowego w ramach współpracy z bankami komercyjnymi
uczestniczy w finansowaniu systemu
kredytów studenckich poprzez przekazywanie dopłat do odsetek
od udzielonych kredytów pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa.
Student ubiegajàcy si´ o udzielenie kredytu studenckiego powinien
zło˝yç w banku:
• wniosek o udzielenie kredytu,
na formularzu ustalonym przez
bank,
• zaÊwiadczenie wystawione przez
uczelni´ stwierdzajàce, ˝e ubiegajàcy si´ o kredyt jest studentem bàdê
doktorantem,
• dokumenty wymagane przez bank
dla celów oceny zdolnoÊci kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu,
• dokumenty pozwalajàce okreÊliç
dochód na osob´ w rodzinie studenta.
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Pierwszeƒstwo w otrzymaniu kre- dziernika i 31 marca wa˝nej legity- studia w grupie 5% najlepszych abdytów majà studenci oraz doktoran- macji studenckiej bàdê doktoranc- solwentów uczelni. Umorzenia taci znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji kiej. Bank zaprzestaje wypłacania kiego dokonuje bank kredytujàcy
materialnej tj. studenci i doktoranci rat kredytu, jeÊli student m. in.: nie na wniosek kredytobiorcy, potwiero niskich dochodach na osob´ w ro- przedstawił bankowi w wymaganym dzony przez dziekana lub inny orterminie wa˝nej legitymacji, utracił gan jednoosobowy szkoły wy˝szej.
dzinie.
W danym roku akademickim mi- status studenta lub został zawieszo- W szczególnych przypadkach kredyt mo˝e byç tak˝e cz´Êciowo lub
nister właÊciwy ds. szkolnictwa wy˝- ny.
w całoÊci umorzony kredytoszego ogłasza maksymalnà
biorcy znajdujàcemu si´
wysokoÊç dochodu na osow trudnej sytuacji ˝yciowej
b´ w rodzinie, uprawniajàcà § O kredyt studenckich mogà si´ ubiegaç
wszy
scy
stu
den
ci
(w
tym
dok
to
ran
ci)
bez
lub w przypadku trwałej utrastudenta do ubiegania si´
ty zdolnoÊci do spłaty zoboo kredyt studencki – w roku wzgl´du na typ uczelni (publiczna, niepuakademickim 2010/2011 bliczna) i form´ studiów (studia stacjonarne, wiàzaƒ (niepełnosprawnoÊç).
dochód wynosił 2100 zł, na- niestacjonarne), pod warunkiem, ˝e rozpocz- Powy˝szych umorzeƒ dokominister
właÊciwy
tomiast wysokoÊç dochodu nà studia przed ukoƒczeniem 25 roku ˝ycia. nuje
do spraw szkolnictwa wy˝szena rok 2011/2012 zostanie
go, po zasi´gni´ciu opinii
ogłoszona w grudniu 2011
Spłata kredytu rozpoczyna si´ dwa Komisji do Spraw Po˝yczek i Kredyr. po zebraniu z banków kredytujàcych danych o liczbie zło˝onych lata od ukoƒczenia studiów, a liczba tów Studenckich.
wniosków kredytowych oraz o do- rat spłaty kredytu wynosi dwukrotZabezpieczanie kredytów
chodach studentów ubiegajàcych noÊç wypłaconych rat. W przypadku
przerwania studiów spłata kredytu studenckich w formie por´czeƒ
si´ o kredyty.
Decyzj´ o udzieleniu kredytu po- nast´puje poczàwszy od nast´pnego udzielanych przez ARiMR
Udzielajàc kredytów banki wymadejmuje bank kredytujàcy i bank ten miesiàca po terminie, w którym kreuruchamia wypłat´ kredytu. Wypłata dytobiorca był zobowiàzany przed- gajà ustanowienia zabezpieczeƒ ich
rat kredytu nast´puje po podpisaniu ło˝yç wa˝nà legitymacj´ potwierdza- spłaty. Warunek ten odnosi si´ rówumowy kredytu, która powinna byç jàcà, ˝e jest studentem. W okresie nie˝ do kredytów studenckich, które
zawarta do 31 marca w danym ro- studiów oraz w okresie 2 lat po ich zazwyczaj zabezpieczane sà por´ku akademickim, a raty kredytu wy- ukoƒczeniu kredytobiorca nie spła- czeniami. Ju˝ w pierwszych latach
płacane sà wstecz za okres od ca odsetek od kredytu, poniewa˝ funkcjonowania systemu kredytów
odsetki te pokrywa BGK ze Êrodków studenckich okazało si´, ˝e młodzie˝
1 paêdziernika.
Banki udzielajàce kredytów zobo- Funduszu Po˝yczek i Kredytów Stu- wywodzàca si´ z obszarów wiejskich
wiàzane sà do 15 lutego poinfor- denckich. Spłat´ odsetek, które nali- ma trudnoÊci z ustanowieniem zamowaç studenta czy przedstawione czane sà w wysokoÊci połowy stopy bezpieczeƒ ich spłaty, w szczególnozabezpieczenie spłaty kredytu jest redyskontowej weksli ogłaszanej Êci ze znalezieniem por´czycieli
wystarczajàce. W przypadku, gdy przez Narodowy Bank Polski, kredy- o odpowiednich, w ocenie banków,
nie jest – student mo˝e ponownie tobiorca rozpoczyna wraz ze spłatà dochodach. Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom Êrodowisk wiejskich
zło˝yç wniosek o kredyt w innym kredytu.
Poczàwszy od roku akademickie- ARiMR rozpocz´ła w 2001 r. udziebanku, do dnia 28 lutego.
Kredyt studencki udzielany jest go 2010/2011 wprowadzono mo˝- lanie pomocy w uzyskaniu powy˝na okres studiów, nie dłu˝szy ni˝ liwoÊç czasowego zawieszenia spła- szych kredytów studentom zamiesz6 lat, a w przypadku doktorantów ty kredytu wraz z odsetkami na okres kujàcym obszary wiejskie poprzez
zostaje przedłu˝ony maksymalnie maksymalnie 12 miesi´cy, je˝eli kre- udzielanie por´czeƒ kredytowych.
o 4 lata. Kredyt wypłacany jest dytobiorca znajdzie si´ w trudnej sy- Dotychczas z tej formy pomocy skow ratach miesi´cznych, nie dłu˝ej tuacji materialnej spowodowanej rzystało 4954 studentów, którym
ni˝ przez 10 miesi´cy w roku aka- utratà stałego êródła dochodu lub Agencja udzieliła por´czeƒ w wysodemickim. Aktualnie wysokoÊç raty w sytuacji losowej, uniemo˝liwiajà- koÊci 69 mln zł. Aktualnie Agencja
kredytu wynosi 600 zł. Warunkiem cyej spłat´ kredytu.
udziela por´czeƒ w oparciu o § 13
Ponadto istnieje mo˝liwoÊç umo- rozporzàdzenia Rady Ministrów z 22
kontynuowania wypłat w kolejnych
semestrach jest przedstawienie rzenia kredytu w wysokoÊci 20% stycznia 2009 r. w sprawie realizacji
w banku w terminach do 31 paê- kredytobiorcom, którzy ukoƒczyli niektórych zadaƒ Agencji Restruktu32
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ryzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. oraz Mazowiecki Bank RegionalPor´czenia spłaty kredytów stuU. Nr 22 poz. 121 ze zm.).
ny S.A.
denckich udzielane sà przez Agencj´
Por´czenia Agencji udzielane sà
Ubiegajàc si´ o por´czenie Agencji w trybie uproszczonym, który umo˝lido 80% lub do 100% wykorzystanej student powinien w wybranym przez wia studentom załatwienie wszelkich
kwoty kredytu, w zale˝noÊci od wy- siebie oddziale jednego z powy˝szych formalnoÊci zwiàzanych z por´czesokoÊci dochodu na osob´ w rodzi- banków, bàdê w banku spółdzielczym niem w banku kredytujàcym działajànie studenta. W 2010 r. wprowa- działajàcym w zrzeszeniu:
cym w imieniu Agencji, który na poddzono nowe korzystniejsze warunki • zło˝yç wniosek o udzielenie por´- stawie zawartej z Agencjà umowy
por´czeƒ Agencji udzielanych w wy- czenia zgodny z wzorem okreÊlonym o współpracy upowa˝niony jest do:
sokoÊci 100%, tj. por´czenia takie przez Agencj´ wraz z:
• wydawania formularzy wniosków,
mogà uzyskaç studenci, których do- – dokumentami okreÊlajàcymi do- przyjmowania i rozpatrywania wniochód na osob´ w rodzinie, ustalony chody w rodzinie pozwalajàce usta- sków o por´czenie Agencji wraz
zgodnie z zasadami okreÊloz wymaganà dokumentacjà,
nymi w przepisach o po˝ycz- § Wnioski o kredyt studencki mo˝na składaç • zawierania z wnioskodawkach i kredytach studenccami umów o udzielenie pow
ban
kach
do
15
li
sto
pa
da
ka˝
de
go
ro
ku.
kich, nie przekracza 600 zł.
r´czenia spłaty kredytu stuPor´czenia udzielane sà
denckiego,
przez Agencj´ na okres zgodny liç dochód na osob´ w rodzinie stu- • przyjmowania weksli własnych in
z okresem kredytowania wydłu˝o- denta,
blanco wystawionych przez studennym o 1 miesiàc, a przy ich udziela- – zaÊwiadczeniem z urz´du gminy tów z tytułu zabezpieczenia por´czeniu nie jest pobierana prowizja.
o zamieszkaniu na obszarze wsi,
nia udzielonego przez Agencj´.
Uzyskanie kredytu studenckiego • ustanowiç prawne zabezpieczenie
Z warunkami udzielania por´czeƒ
z por´czeniem Agencji mo˝liwe jest por´czenia ARiMR w formie weksla spłaty kredytów studenckich mo˝wyłàcznie w banku, który podpisał in blanco,
na zapoznaç si´ równie˝ na stronie
stosownà umow´ o współpracy. Ak- • podpisaç umow´ o udzielenie po- internetowej Agencji Restrukturyzacji
tualnie przy udzielaniu por´czeƒ r´czenia spłaty kredytu studenckie- i Modernizacji Rolnictwa www.
spłaty kredytów studenckich Agen- go.
arimr.gov.pl.
cja współpracuje z Bankiem PolPierwszeƒstwo w uzyskaniu por´Departament Wsparcia Krajowego
skiej SpółdzielczoÊci S.A. oraz Spół- czenia kredytu studenckiego majà
[ (22) 318 48 50
dzielczà Grupà Bankowà S.A. obej- studenci o dochodach na osob´
mujàcà dotychczas istniejàcy Go- w rodzinie w wysokoÊci nie przekraZdj´cie: archiwum SGGW
spodarczy Bank Wielkopolski S.A. czajàcej 600 zł.

Uboje gospodarcze
Ubój gospodarczy to ubój zwierzàt gospodarskich na u˝ytek własny na terenie gospodarstwa, w którym zwierz´ta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym ni˝ gospodarstwo, w którym
zwierz´ta były utrzymywane.

P

rodukcja mi´sa przeznaczonego na u˝ytek własny, tj. pozyskiwanie mi´sa z utrzymywanych w gospodarstwie cielàt
(do szóstego miesiàca ˝ycia), Êwiƒ,
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

owiec, kóz – wià˝e si´ z dodatkowymi czynnoÊciami weterynaryjnymi, m.in. koniecznoÊcià przeprowadzenia badania w kierunku włoÊnicy w przypadku Êwiƒ. W zwiàzku

z powy˝szym, zgodnie z krajowymi
przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju
zwierzàt w gospodarstwie, posiadacz zwierz´cia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierz´ jest utrzymywane) lub
prowadzàcy gospodarstwo (gdy
ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie ni˝ gospodarstwo,
w którym zwierz´ jest utrzymywane)
33
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W gospodarstwach rolnych najcz´Êciej dokonuje si´ ubojów gospodarczych trzody chlewnej

O ka˝dym przypadku padni´cia
obowiàzany jest poinformowaç po- dost´p zwierzàt i produktów pochowiatowego lekarza weterynarii, dzenia zwierz´cego na rynki krajów bydła, owiec lub kóz posiadacz
zwierzàt gospodarskich ma obowłaÊciwego ze wzgl´du na miejsce członkowskich Unii Europejskiej.
Poza obowiàzkiem zgłoszenia wiàzek natychmiastowego informoplanowanego uboju, o zamiarze
wania powiatowego lekarza
przeprowadzenia takiego
weterynarii.
uboju.
§ Posiadacz zwierz´cia ma obowiàzek zło˝enia
W przypadku, gdy ubój
W przypadku zgłoszeƒ
na u˝ytek własny ma miejubojów dotyczàcych by- w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
dła, do zgłoszenia nale˝y i Modernizacji Rolnictwa zgłoszenia uboju zwie- sce w innym gospodarstwie
ni˝ gospodarstwo, w którym
dołàczyç paszporty by- rz´cia w gospodarstwie. Zgłoszenia nale˝y dodła. Posiadacz dokonuje konaç w terminie 30 dni w przypadku Êwiƒ oraz zwierz´ jest utrzymywane,
zgłoszenia na właÊciwym w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, przemieszczenie zwierz´cia
do miejsca uboju powinno
formularzu udost´pniood dnia w którym ubój miał miejsce.
byç odnotowane w CBD
nym przez ARiMR. Zgłoi w paszporcie zwierz´cia.
szenia mo˝na równie˝
Przestrzeganie terminowego zgładokonaç za poÊrednictwem sieci uboju na u˝ytek własny, na posiainternet. Dokonujàc zgłoszenia po- daczu zwierz´cia z gatunku bydło, szania zdarzeƒ zwierz´cych w odsiadacz potwierdza zgodnoÊç da- owce, kozy i Êwinie cià˝y obowià- niesieniu do bydła podlega kontroli
nych zamieszczonych na zgłoszeniu zek terminowego dokonywania w ramach systemu wzajemnej
zgodnoÊci w obszarze idenze stanem faktycznym.
Prawidłowe oraz termi- § Powiatowy lekarz weterynarii musi byç poinfor- tyfikacji i rejestracji zwierzàt
nowe dokonywanie zgłomowany na 24 godziny przed planowanym ubo- i mo˝e równie˝ skutkowaç
nało˝eniem sankcji finansoszeƒ umo˝liwia ustalenie
jem
go
spo
dar
czym
wych na rolnika w przypadskàd pochodzi zwierz´
ku nieprawidłowoÊci.
i gdzie było przemieszczane. Informacja ta stanowi wa˝ny w biurze powiatowym Agencji zgłoelement unijnego systemu gwaran- szeƒ: urodzenia, przemieszczenia
tujàcego skuteczne zwalczanie cho- do i z gospodarstwa, padni´cia,
Departament Rejestracji Zwierzàt
rób zakaênych zwierzàt oraz ˝yw- zabicia zwierzàt. Do zgłoszenia
[ (22) 595 07 50
noÊç bezpiecznà dla zdrowia kon- padni´cia i zabicia bydła nale˝y
sumentów. Umo˝liwia swobodny dołàczyç paszport bydła.
Foto: archiwum ARiMR
34
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Kontrole w ramach działaƒ
*
wodno-Êrodowiskowych

W

2010 r. w ramach Êrod- pokontrolna zawierajàca ustalenia
ka 2.2 „Działania wod- z kontroli, która nast´pnie przekan o - Ê r o d o w i s k o w e ” , zywana jest beneficjentowi celem
w zakresie wsparcia wykorzystania jej podpisania lub wniesienia
tradycyjnych lub przyjaznych Êrodo- ewentualnych zastrze˝eƒ. Nast´pwisku praktyk i technik w chowie nie Informacja pokontrolna trafia
i hodowli ryb, ARiMR skontrolowa- do komórki odpowiedzialnej
ła wszystkich beneficjentów ubiegajàcych si´
o wsparcie. W 2011 roku
i w latach kolejnych kontroli na miejscu poddanych zostanie 10% beneficjentów. W ostatnim roku funkcjonowania Êrodka skontrolowanych zostanie ponownie 100%
beneficjentów.
Celem przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych
w ramach Êrodka 2.2
„Działania wodno-Êrodowiskowe” jest weryfikacja
spełniania wymogów de- Stawy słu˝àce do towarowego chowu ryb
klarowanych we wniosku
o dofinansowanie oraz pomiar po- za rozpatrywanie wniosków w ddwierzchni stawów w gospodarstwie dziale regionalnym ARiMR, a wynirybackim. Kontrole dotyczà bie˝à- ki i ustalenia z kontroli wykorzystycego roku funkcjonowania gospo- wane sà przy ocenie wniosku
darstwa rybackiego i w zale˝noÊci o płatnoÊç, składanym w roku naod deklarowanych wymogów mo- st´pnym.
Podczas wykonywania czynnoÊci
gà byç przeprowadzane kilkukrotnie w danym okresie, aby potwier- kontrolnych w ramach Êrodka 2.2
dziç prawidłowoÊç ich wypełniania. „Działania wodno-Êrodowiskowe”
W trakcie przeprowadzania czyn- stwierdzono wyst´powanie niepranoÊci kontrolnych wykonywane sà widłowoÊci zwiàzanych z cz´Êciom.in. odłowy próbne w celu po- wym bàdê całkowitym nie wypełniatwierdzenia prowadzenia produkcji niem przez beneficjentów poszczeoraz zweryfikowania fazy rozwojo- gólnych wymogów okreÊlonych
w umowie o dofinansowanie.
wej ryb w danym stawie.
Po zakoƒczeniu czynnoÊci kontro- Do najcz´Êciej powtarzajàcych si´
lnych sporzàdzana jest Informacja uchybieƒ mo˝na zaliczyç:
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

• niezgodnoÊç powierzchni stawów
bàdê powierzchni ewidencyjnej
obiektu chowu i hodowli ryb;
• brak aktualnych wpisów w ksi´dze stawowej (dot. bie˝àcej konserwacji rowów, zarybiania, wapnowania);
• brak dowodu zakupu
wapna tlenkowego, wapnowanie stawów wapnem
hy dra ty zo wa nym/pa lo nym zamiast wapnem
tlenkowym (niespełnianie
wymogu 2.3);
• jednoczesne zadeklarowanie wymogów: 2.4 (zasada stałych nurtów) i 2.5
(zasada niemieszania obsad);
• brak spełniania wymogu 2.9 (brak zalewu stawów przez miesiàc);
• brak na cz´Êci stawów
spełniania wymogu 2.13
(niezale˝ny system rozprowadzania wody).
Departament Kontroli na Miejscu
[ (22) 318 45 00
Zdj´cie: archiwum ARiMR

* Podstaw´ prawnà kontroli na miejscu stanowi
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu
zrównowa˝onego rozwoju sektora rybackiego
z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
(Dz.U. Nr 72, poz. 619) oraz Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania przez instytucje zarzàdzajàcà
kontroli w odniesieniu do instytucji poÊredniczàcych oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 147, poz. 1191).
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Małe projekty te˝ wa˝ne
Działanie 413 – Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju w zakresie
małych projektów

M

blicznego, społecznego i gospodarczego, poprzez oddolny system podejmowania decyzji. Dzi´ki temu
projekty sà realizowane w sposób
bardziej innowacyjny i zintegrowany.
Stały si´ one wa˝nà siłà nap´dowà
rozwoju i zmian na obszarach wiejskich. Stanowià istotny czynnik wpływajàcy na inicjowanie procesów
rozwojowych na wsi, oddziałujàc
m.in. na standard i jakoÊç ˝ycia, za-

ałe projekty – jako jeden
z zakresów wsparcia
w Działaniu 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju jest
tym instrumentem finansowym w ramach PROW na lata 2007-2013,
który cieszy si´ wÊród beneficjentów
du˝ym zainteresowaniem. Do połowy lipca br. zło˝ono ponad 15 tys.
wniosków (Wykres 1) o przyznanie
pomocy na prawie 280 mln zł.

Wykres 1. Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty – liczba zło˝onych
wniosków
Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
Przyrost liczby wniosków o przyznanie pomocy do dnia 30.06.2011 r.
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Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw

Ró˝nicowanie w kierunku
działalnoÊci nierolniczej

06 2011

04 2011

05 2011

03 2011

01 2011

02 2011

12 2010

10 2010

11 2010

09 2010

07 2010

08 2010

06 2010

04 2010

05 2010

03 2010

01 2010

02 2010

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

12 2009

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

biu srodki pazdziernik_kor 3_Layout 1 10.10.2011 14:32 Strona 36

èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

Nale˝y zauwa˝yç, i˝ projekty, które
mogà podlegaç dofinansowaniu
w ramach tego wsparcia nie kwalifikujà si´ do dofinansowania w ramach innych działaƒ Programu. JednoczeÊnie tak du˝a popularnoÊç realizacji małych projektów potwierdza, i˝ zasadne było umieszczenie
ich wÊród instrumentów osi 4 Leader.
Małe projekty sà wdra˝ane
w oparciu o partnerstwo sektora pu36

chowanie to˝samoÊci obszarów
wiejskich, lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego m.in.
poprzez kultywowanie miejscowych
tradycji, obrz´dów i zwyczajów oraz
tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
Wnioski o przyznanie pomocy
w zakresie małych projektów składane sà za poÊrednictwem lokalnych
grup działania w terminach wynikajàcych z ogłoszeƒ o naborach wnio-

sków. Lokalne grupy działania (336
grup w kraju) z bud˝etami stanowiàcymi prawie 3 mld zł (ok. 750 mln
euro) nie tylko wspierajà potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu
projektów, ale równie˝ dokonujà
– poprzez specjalnie powołane
do tego organy decyzyjne – wyboru
projektów korzystnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.
Takie oddolne podejÊcie pomaga
w wyznaczeniu optymalnych kierunków rozwoju oraz wpływa na lepsze
definiowanie problemów obszaru
i wypracowanie skutecznych sposobów ich rozwiàzania. W liczbie zło˝onych wniosków przodujà wi´ksze
województwa (np. mazowieckie, lubelskie, małopolskie, wielkopolskie),
ale du˝o inicjatyw rodzi si´ te˝
w mniejszych województwach (np.
Êlàskim) (Wykres 2).
Widoczne sà ju˝ pierwsze efekty
wdra˝ania osi 4 Leader. Do realizacji projektów wykorzystywane sà
przede wszystkim posiadane zasoby
ludzkie i naturalne. Zrealizowane
projekty spełniajà wiele potrzeb
zgłaszanych przez podmioty funkcjonujàce na obszarze danej strategii.
Dzi´ki PROW nastàpiła pełna mobilizacja tych zasobów. Obj´ła ona
równie˝ osoby, które do tej pory nie
przejawiały ˝adnej aktywnoÊci czy
zaanga˝owania. Warto zauwa˝yç,
˝e na obszarach wiejskich Leader
jest przykładem bardzo intensywnej
współpracy pomi´dzy przedstawicielami wszystkich sektorów.
Na potwierdzenie powy˝szych tez
mo˝na przedstawiç przykłady proBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

Wykres 2. Liczba wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty w układzie
wojewódzkim
Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
Wnioski o przyznanie pomocy w układzie województw wg stanu na 30.06.2011 r.
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èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR

jektów realizowanych np. w zakresie
r´kodzielnictwa i wikliniarstwa. Z tej
dziedziny realizowanych jest wiele
spotkaƒ i warsztatów np. z r´kodzielnictwa. Celem tego typu operacji
jest wydobycie potencjału tkwiàcego
w ÊwiadomoÊci ludzi i sprawnoÊci
ich ràk jako kapitału na przyszłoÊç,
wzbogacenie ˝ycia kulturalnego
na terenie wsi, wzmocnienie roli Kół
Gospodyƒ Wiejskich w społecznoÊci
lokalnej, ocalenie odchodzàcych
w niepami´ç wartoÊci, umiej´tnoÊci
i ginàcych zawodów poprzez: podniesienie poziomu wiedzy o lokalnej
historii, popularyzacj´ zapomnianych rzemiosł (ceramiki, wikliniarstwa), malowania tkanin, haftu ludowego, rozwijanie zainteresowaƒ
i talentów, ciekawoÊci Êwiata i otaczajàcej rzeczywistoÊci, szczególnie
wÊród dzieci i młodzie˝y wiejskiej.
Działania zaplanowane w ramach
tych operacji pozwoliły m.in.
na wzmocnienie wolno zachodzàcych procesów integracji mi´dzypokoleniowej oraz zaanga˝owanie
społecznoÊci lokalnej do wspólnego
działania na rzecz poprawy jakoÊci
˝ycia na wsi. Pozwoliły równie˝
na promocj´ lokalnych twórców
i zach´ciły do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw. Nabyte w trakcie trwania warsztatów
umiej´tnoÊci b´dà równie˝ wykorzyBIULETYN INFORMACYJNY 10/2011

stywane m.in. do prowadzenia zaj´ç
z dzieçmi i młodzie˝à.
Realizowane sà równie˝ festiwale
z zakresu rzemiosła i r´kodzielnictwa
obejmujàce np. warsztaty z tkactwa
i wyplatania sznurów metodà Êredniowiecznà, toczenia na kole garn-

skie. Realizowane sà równie˝ projekty majàce na celu utworzenie pracowni haftu tradycyjnego, ceramiki
i malarstwa na szkle, tradycyjnych
haftów i koronek, kowalstwa artystycznego czy bibułkarskich.
Małe projekty dotyczà równie˝
operacji obejmujàcych np. zachowanie tradycji garncarskich poprzez
modernizacj´ i doposa˝enie pracowni garncarskiej i tworzenie galerii, odtworzenie i zachowanie tradycyjnych motywów rzeêbiarskich. Mimo, i˝ w znacznej mierze sà operacjami nieinwestycyjnymi – majà niezwykle istotne oddziaływanie i wykazujà wyjàtkowy efekt synergii.
Mały projekt, mimo, i˝ mo˝e byç
dofinansowany w maksymalnej wysokoÊci 25 tys. zł, pozwala na uzyskiwanie zwielokrotnionych korzyÊci
dzi´ki umiej´tnemu połàczeniu poszczególnych elementów operacji.
Mo˝na pokusiç si´ o stwierdzenie, i˝

Konkurs na tkanin´ dwuosnowowà na Podlasiu

carskim i wytwarzania ceramiki
na oczach widzów oraz warsztaty wikliniarskie. Podczas jednego z takich
festiwali mo˝na było zobaczyç I faz´
budowy pieca do wypalania ceramiki, wysłuchaç wykładów o rzemioÊle,
obejrzeç prezentacje multimedialne
o wiklinie i ceramice, czy te˝ pokazy
rzemiosł: kowalstwa i płatnerstwa,
starodruku, drzeworytnictwa i piecz´ciarstwa oraz tkackie i koronkar-

małe projekty kształtujà warunki ˝ycia ludzi na obszarach wiejskich,
wpływajà na standard i jakoÊç ˝ycia,
a nawet na êródła utrzymania mieszkaƒców. JednoczeÊnie pozwalajà
na zachowanie to˝samoÊci obszarów wiejskich, wpływajà na rozwój
lokalnego dziedzictwa.
Departament Działaƒ Delegowanych
[ (22) 318 43 50
Zdj´cie: Justyna Grabowicz
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ARiMR
na do˝ynkach
2011

T

ymi słowami w „PieÊni Êwi´tojaƒskiej o Sobótce” Jan Kochanowski z Czarnolasu pisał
o ˝niwach, których nast´pstwem
jest Âwi´to Plonów – Do˝ynkami
zwane. To rolnicze Êwi´to dzi´kczynienia za zebrane plony znane jest
w nieomal wszystkich
kulturach
Êwiata.
W Polsce do˝ynki obchodzi
si´
ju˝
od XVI wieku, a w ka˝dym razie na pewno
zacz´to je cyklicznie
obchodziç na przełomie XVI i XVII wieku.
W czasach przedchrzeÊcijaƒskich – etniczne słowiaƒskie
Êwi´to
przypadało
na równonoc jesiennà – 23 wrzeÊnia. Dzi- Wieƒce do˝ynkowe
siejsze do˝ynki w ró˝nych stronach Polski okreÊlano ró˝nymi nazwami a to wy˝ynkami, a to
obrzynkami, a to wieƒcem, wieƒcowym albo okr´˝nym od czynnoÊci
okrà˝ania pola po zebraniu zbo˝a.
Na Âlàsku Opolskim z kolei do˝ynki nazywano ˝niwniokiem.
Od zarania dziejów obrz´d do˝ynek wiàzano z kultem roÊlin i drzew.
JakiÊ czas potem zacz´to do˝ynki
kojarzyç ju˝ niemal wyłàcznie z rolnictwem i rolnikami. Jednak dopiero za sprawà gospodarki folwarczno – dworskiej w XVI wieku do˝ynki
zadomowiły si´ najpierw we dworach i w majàtkach ziemskich b´38

dàc Êwi´tem zamo˝nych właÊcicieli
folwarków. Z nastaniem XIX wieku – niejako na wzór do˝ynek
dworskich – zacz´to organizowaç
do˝ynki o charakterze chłopskim.
Bogaci gospodarze urzàdzali je dla
swoich parobków i najemników.
Sam chłopski rytuał
do˝ynkowy był bardzo
podobny jak u gospodarzy, ale o wiele – co
oczywiste – skromniejszy. Do˝ynki organizowane na poziomie parafii, gminy czy powiatu pojawiły si´ w Polsce nie tak w koƒcu
dawno, bo dopiero
w okresie mi´dzywojennym. Ich organizatorami były najcz´Êciej
lokalne samorzàdy,

Gospodarzu nasz wybrany,
Ty masz mieç wieniec kłosiany,
Gdy w ostatek zbo˝a zatnie
Krzywa kosa ju˝ ostatnie.
A kiedy z pola zbierzemy,
Tam dopiero odpoczniemy
Doło˝ywszy z wierzchem broga;
Ju˝ wi´c, dzieci, jedno Boga!

partie chłopskie, KoÊciół oraz szkoła.
Kluczowym elementem ka˝dego
obrz´du do˝ynkowego jest wieniec.
Ten, jak ka˝e tradycja, powinien
byç upleciony z ostatnich kłosów
zbo˝a. Wieniec przyozdabiano
kwiatami i owocami. Wyplatano go
ze zbo˝a, które pozostawiano
na polu, aby zachowaç ciàgłoÊç
wegetacji i urodzaju. Pozostawione
na polu kłosy w zale˝noÊci od regionu Polski ró˝nie nazywano.
Na Mazowszu i Podlasiu – przepiórkà, na Kresach Wschodnich
perepełkà, we wschodniej cz´Êci
Mazowsza brodà, w Małopolsce – kozà, a w Wielkopolsce – p´pem lub p´pkiem. Zazwyczaj wieniec
do˝ynkowy
wyplatano
w kształcie wielkiej korony lub koła.
Przyozdabiano go koniecznie czer-

Wizyta Tomasza Kołodzieja Prezesa ARiMR na stoisku promocyjnym ARiMR cieszyła si´ du˝ym zainteresowaniem
rolników i mediów
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w Wielkopolsce zorganizowano
najwi´ksze Êwi´to gospodarskie
rolników Do˝ynki Archidiecezjalno – Samorzàdowe. Msz´ Êwi´tà
odprawił Arcybiskup Metropolita
Poznaƒski Stanisław Gàdecki. GoÊçmi szamotulskich uroczystoÊci byli, mi´dzy innymi, posłowie, samorzàdowcy szczebla wojewódzkiego,
powiatowego, gminnego a tak˝e
przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa
z Wiceprezes ARiMR Zofià Szalczyk
na czele. Pracownicy BP w Szamotułach wystawili swoje stoisko promocyjno -informacyjne. Udzielali
w nim beneficjentom porad na interesujàce ich tematy. W Wielkopolsce interesowano si´ „TworzeUroczyste wr´czenie pucharów Prezesa ARiMR najlepszym beneficjentom PROW 2007-2013 w województwie Êlàskim
niem i rozwojem mikroprzedsi´wieƒca umieszczano nawet ˝ywe plony i prosili o błogosławieƒstwo biorstw”, „Ró˝nicowaniem w kiezwierz´ta: koguty, kaczki a nawet na kolejny rok. W tym roku goÊçmi runku działalnoÊci nierolniczej”,
gàski. Potem zastàpiono je wyroba- Âlàskiego OR byli: Podsekretarz a tak˝e „Zrównowa˝onym rozwostanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, jem sektora rybołówstwa i obszami garncarzy.
rów
nadbrze˝nych
W Polsce po przełomie demokra- Prezes ARiMR Tomasz
na lata 2007–2013”.
tycznym do˝ynki stały si´ rolniczym Kołodziej oraz WiceDla Departamentu
Êwi´tem o charakterze religijnym. prezes ARiMR BoguKomunikacji SpołeczObecnie do˝ynki sà Êwi´tem para- sław Nadolnik.
28 sierpnia br.
nej ARiMR do˝ynkowy
fii, dekanatu czy diecezji. Âwi´tem
czas to wymarzodzi´kczynienia Bogu za szcz´Êliwe na Do˝ynkach Powiana pora na wzmo˝ezakoƒczenie ˝niw i zebrane plony. towych w Zwoleniu
nie wysiłków na rzecz
Âwi´to Plonów jest ukoronowaniem na Mazowszu goÊciła
promocji działaƒ pocałorocznego rolniczego znoju. Minister Zdrowia Ewa
mocowych, ale tak˝e
Centralne uroczystoÊci do˝ynkowe, Kopacz, która w imiena zintensyfikowanie
z udziałem rolniczych delegacji niu ministra rolnictwa
działaƒ na rzecz
z całej Polski, odbywajà si´ od lat Marka Sawickiego,
wzmacniania dobrena Jasnej Górze w Cz´stochowie. wr´czyła rolnikom odgo wizerunku Agencji
Do˝ynki Jasnogórskie, które przy- znaczenia „Zasłu˝ony
padły w niedziel´ 4 wrzeÊnia br. dla Rolnictwa”. WicewÊród samych rolnizbiegły si´ z XX Krajowà Wystawà prezes ARiMR – Zbi- Rolnicy na dziedziƒcu Klasztoru Jasnogór- ków. Zale˝y nam takRolniczà oraz XII Dniami Europej- gniew Banaszkiewicz skiego
˝e na dobrej opinii
swojà
skiej Kultury Ludowej. I tym razem wykorzystał
wÊród tzw. otoczenia
Âlàski Oddział Regionalny ARiMR obecnoÊç na do˝ynkach, aby za- rolniczego. Do˝ynki sà platformà
przygotował stoisko informacyjno- prezentowaç mazowieckim rolni- do wymiany poglàdów w atmosfe-promocyjne zlokalizowane w Miej- kom bie˝àce działania Agencji. rze radoÊci i w poczuciu dobrze
skiej Galerii Sztuki przy Al. Naj- Rolnicy korzystajà z do˝ynek, by spełnionego obowiàzku. Cieszà si´
Êwi´tszej Marii Panny w Cz´stocho- uzyskaç potrzebne im informacje z plonów rolnicy, a my cieszymy si´
na temat działaƒ pomocowych wraz z nimi.
wie.
Nieprzebrane tłumy rolników ze- ARiMR. Przy okazji mogà zaopaWiesław Stefaniak
brały si´ na Mszy Êwi´tej na Bło- trzyç si´ w broszury, ulotki a tak˝e
Department Komunikacji Społecznej
niach Jasnogórskich z udziałem otrzymaç pamiàtkowe gad˝ety.
[ (22) 318 40 90
21 sierpnia br. w Szamotułach
Prezydenta RP Bronisława KomoFot: archiwum ARiMR
wonà jarz´binà, orzechami, owocami i kolorowymi wstà˝kami.
W dawnych czasach w koronie
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rowskiego oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.
Rolnicy dzi´kowali Bogu za zebrane
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ARiMR odpowiada
Młodzi rolnicy, którzy otrzymali
premi´ w ramach PROW
2007 – 2013 pytajà, czy mo˝na wydłu˝yç czas na uzupełnienie wykształcenia.
Czy w szczególnie uzasadnionych przypadkach b´dzie mo˝liwe wydłu˝enia okresu na uzupełnienie wykształcenia przez
osob´, która składajàc wniosek
o premi´ dla młodego rolnika
zobowiàzała si´ je uzupełniç
w terminie trzech lat od otrzymania decyzji przyznajàcej pomoc?
„Składajàc wniosek o premi´
dla młodego rolnika zobowiàzałem si´ do uzupełnienia wykształcenia, poniewa˝ nie posiadałem wówczas kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalnoÊci rolniczej.
Obecnie obawiam si´, ˝e z uwagi na sytuacj´ rodzinnà i nieco
póêniejsze rozpocz´cie nauki
nie ukoƒcz´ szkoły w okresie
trzech lat od otrzymania decyzji
przyznajàcej pomoc. Czy mog´
liczyç na wydłu˝enie przez
Agencj´ okresu na uzupełnienie
wykształcenia do czasu ukoƒczenia szkoły?” – pyta ARiMR
młody beneficjent.

Aby uzyskaç premi´ dla młodego
rolnika w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, przydatnych
do prowadzenia działalnoÊci rolniczej na dzieƒ zło˝enia wniosku
o przyznanie pomocy w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obj´tego PROW
na lata 2007-2013, wnioskodawca podpisuje zobowiàzanie, ˝e uzupełni wykształcenie w okresie trzech
lat od dnia dor´czenia decyzji przyznajàcej pomoc. Okres ten jest
maksymalnym mo˝liwym okresem,
w którym osoba, korzystajàca
z premii dla młodego rolnika, zobowiàzana jest uzupełniç wymagane wykształcenie. Wynika to z przepisów prawodawstwa unijnego tj.
z art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1974/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego szczegółowe zasady stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w sprawie rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFROW).

Zgodnie z tymi przepisami młody
rolnik powinien spełniaç warunek
posiadania kwalifikacji zawodowych w dniu zło˝enia wniosku
o przyznanie pomocy. W drodze
wyjàtku przepisy ww. rozporzàdzenia Komisji, a w Êlad za nim przepisy krajowe, dopuszczajà mo˝liwoÊç
przyznania pomocy młodemu rolnikowi, który w chwili ubiegania si´
o premi´ nie spełnia tego kryterium, pod warunkiem, ˝e uzupełni
wykształcenie w okresie nie dłu˝szym ni˝ 36 miesi´cy od otrzymania
decyzji przyznajàcej pomoc.
Majàc powy˝sze na uwadze nie
ma mo˝liwoÊci wydłu˝enia w ramach przepisów krajowych terminu
na uzupełnienie wykształcenia,
gdy˝ byłoby to sprzeczne z prawem
wspólnotowym, które musi byç bezwzgl´dnie przestrzegane w ka˝dym
kraju członkowskim.
Niepodlegajàcy wydłu˝eniu trzyletni okres na uzupełnienie wykształcenia obowiàzuje wszystkich
beneficjentów premii dla młodego
rolnika w ramach PROW na lata 2007-2013, a wnioskodawcy
z naboru w 2011 r. nieposiadajàcy
kwalifikacji zawodowych powinni
rozpoczàç nauk´ w terminie umo˝liwiajàcym jej zakoƒczenie w ciàgu
trzech lat od wydania decyzji. Brak
uzupełnienia wykształcenia w wymaganym terminie b´dzie skutkował koniecznoÊcià zwrotu premii
wraz z odsetkami.
Departament Komunikacji Spo∏ecznej
[ (22) 318 40 90
Zdj´cie: archiwum ARiMR

Nowa siedziba ARiMR
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
od 9 czerwca 2011 r. (stopa redyskonta weksli – 4,75%)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

nIP

nMR, nKZ,
nGR, nGP,
nNT,nBR/10,
nBR/13,
nBR/14,
nBR/15

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,8000

2,0000

0,1000

3,8500

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

4

SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

5

Bank BPH S.A.

6

ING Bank Âlàski S.A.

7

Bank Zachodni WBK S.A.

8

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

nGR
nNT
nBR/10
nBR/13
nBR/14
nBR/15
nKL/01
nKL/02

– kredyty na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów
rolnych oraz na zakup akcji lub udzia∏ów
– kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczy∏y 40 roku ˝ycia
– kredyty na zakup u˝ytków rolnych
– kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udzia∏ów przez
grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 roku o grupach producentów
rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw
– kredyty na zakup u˝ytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego w
rozumieniu ustawy z dnia 11-04-2003r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego
– kredyty na realizacj´ inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniajàcych wysokà jakoÊç
produktu
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach “Bran˝owego programu rozwoju wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ
rolniczych”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi´ w
Polsce”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u mi´snego,
ch∏odnictwa sk∏adowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
– kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach “Bran˝owego programu mleczarstwa”
– kredyty kl´skowe inwestycyjne
– kredyty kl´skowe obrotowe
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