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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Rok gospodarczy 2011/2012 ju˝ za nami. Swoistym
podsumowaniem była kolejna edycja Mi´dzynarodowych Targów Wyrobów Spo˝ywczych Polagra Food
w Poznaniu.
Podniosły charakter miało spotkanie z producentami,
których produkty otrzymały znak programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç. To wyraz docenienia roli naszych przed si´biorców, którzy dostarczajà na rynek produkty naj wy˝szej jakoÊci. Âmiało mo˝na powiedzieç, ˝e to elita
wÊród zakładów kompleksu ˝ywnoÊciowego.
Dzi´ki takim produktom budowana jest marka pol skiej ˝ywnoÊci. Mamy doskonałe surowce, sprawdzone
przez wieki receptury, a nasze zakłady przetwórcze nale ˝à do Êwiatowej czołówki. Te właÊnie elementy sprawiajà, ˝e osiàgamy bardzo dobre rezultaty w mi´dzynaro dowej wymianie handlowej. Wst´pne dane za I półrocze
bie˝àcego roku wskazujà na utrzymywanie si´ pozytyw nych tendencji w obrocie produktami rolno -spo˝ywczy mi. WartoÊç eksportu tej grupy towarowej przekroczyła
ju˝ 7,8 mld euro, a dodatni bilans poziom 1,4 mld euro.
2

Widaç te˝, ˝e nasi producenci i eksporterzy wcià˝ dywersyfikujà kierunki eksportu. Nieznaczny spadek udziału
krajów unijnych w naszym eksporcie rolnym z 77,7%
do 75,2%. oznacza, ˝e polskie produkty docierajà
do coraz szerszego grona konsumentów na całym Êwie cie. Taka tendencja jest korzystna, bowiem wartoÊç naszego eksportu produktów rolno-spo˝ywczych si´ga ju˝
blisko ¼ wartoÊci produkcji rolnej.
Dalszy rozwój rolnictwa wymagaç jednak b´dzie pogł´bienia procesów konsolidacyjnych. Dotyczy to zarówno producentów, ich wi´kszego zorganizowania w for mie grup producenckich oraz w formie spółdzielczej, jak
i przetwórców, którzy muszà sprostaç silnej, mi´dzynarodowej konkurencji.
Produkcja ˝ywnoÊci to jedna strona zagadnienia. Drugà jest, niestety, jej marnowanie. Niedawno obchodziliÊmy Âwiatowy Dzieƒ ˚ywnoÊci. W jego przededniu odbyło si´ w ministerstwie spotkanie Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania ˚ywnoÊci.
Nie wiem, czy wszyscy mamy ÊwiadomoÊç, ˝e w krajach Unii Europejskiej wyrzuca si´ a˝ 90 mln ton jedze nia, podczas gdy na Êwiecie głód cierpi ponad 800 mln
ludzi. Musimy temu zaradziç, mi´dzy innymi poprzez
uÊwiadamianie konsumentom, od najmłodszych po czàwszy, jak du˝e koszty, ile pracy i wysiłku, wià˝à si´
z produkcjà ˝ywnoÊci, z wytworzeniem tego, co w´druje
na nasze stoły. Trzeba te˝ przywróciç szacunek dla ˝ywnoÊci i chleba, jaki kiedyÊ był w Polsce powszechny.
Rozwiàzanie problemów ˝ywnoÊciowych mo˝e nast´powaç tak˝e w drodze upowszechniania spółdzielczoÊci
wÊród producentów ˝ywnoÊci. Łàczenie si´ w grupy producenckie pomaga obni˝aç koszty produkcji i daje mo˝liwoÊç wytwarzania du˝ych, jednolitych partii produktów, co z kolei pozwala zdobywaç nowe rynki zbytu.
SpółdzielczoÊç wpływa równie˝ na obni˝enie ostatecznej
ceny produktu, który trafia do konsumenta, czyli poÊrednio daje mo˝liwoÊci zmniejszania niedo˝ywienia
na Êwiecie.
OczywiÊcie, europejskie rolnictwo jest w stanie wy˝ywiç
blisko pół miliarda swoich konsumentów, ale nie oznacza to, ˝e nie powinniÊmy zajmowaç si´ marnotrawstwem ˝ywnoÊci. Nawet w bogatej EU sà ludzie, którzy
odczuwajà głód. Nie wolno nam pozwoliç na marnowa nie pracy rolników i przedsi´biorców, na marnowanie
energii. Warto mieç ÊwiadomoÊç, ˝e najwi´cej ˝ywnoÊci
niszczeje właÊnie w gospodarstwach domowych.
Dobrze, ˝e odbyło si´ spotkanie Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania ˚ywnoÊci. Zagadnienia te sà niezwykle istotne i jeszcze mało zdefiniowane. Najwy˝szy
ju˝ czas, aby usystematyzowaç poj´cia, zdiagnozowaç
problem i w ostatecznym efekcie znaleêç drogi jego
rozwiàzania.
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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Targowy poczàtek jesieni
Producenci, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, technolodzy, ministrowie, politycy – wszyscy zainteresowani rozwojem
bran˝y spo˝ywczej spotkali si´ na targach w Poznaniu. Trwajàce
od 6 do 11 paêdziernika, najwi´ksze w Europie Ârodkowo-Wschodniej targi bran˝y spo˝ywczej, opakowaniowej, gastronomicznej i hotelarskiej, odbywały si´ pod honorowym patronatem
ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

M

i´dzynarodowe Targi Wyrobów Spo˝ywczych Pola gra Food i Targi Smaki Regionów oraz równolegle odbywajàce si´ Mi´dzynarodowe Targi Technologii Spo˝ywczych Polagra-Tech,
Mi´dzynarodowe Targi Gastronomii Gastro, a tak˝e Targi Techniki
Pakowania i Logistyki Taropak oraz
Targi Wyposa˝enia Hoteli Invest -Hotel, stanowià spójnà płaszczy zn´ prezentacji najnowszych osiàgni´ç bran˝y ˝ywnoÊciowej. WÊród
nich wa˝ne miejsce zajmuje szeroki

wachlarz wyrobów spo˝ywczych
oraz najnowsze technologie dla
bran˝y piekarskiej, cukierniczej,
mleczarskiej, spo˝ywczej i opakowaƒ, a tak˝e nowoÊci w wyposa˝eniu hoteli i rozwiàzania dla nowoczesnej gastronomii. W tegorocznej
edycji targów wzi´ło udział blisko
tysiàc firm.
Zarówno podczas otwarcia targów Smaki Regionów, jak i Polagra Food minister Kalemba podkreÊlał, ˝e polskie produkty cieszà si´

coraz wi´kszym uznaniem nie tylko
wÊród konsumentów Unii Europejskiej, lecz tak˝e paƒstw trzecich.
Głównie ze wzgl´du na dbałoÊç
o wysokà jakoÊç i naturalny smak
oraz zachowanie tradycyjnych receptur producenci budujà silnà
mark´ polskiej ˝ywnoÊci na arenie
mi´dzynarodowej. – Polska ma bardzo dobre podstawy do rozwoju
kompleksu ˝ywnoÊciowego i bardzo
dobrze wykorzystuje t´ szans´. Cały czas mamy dodatnie saldo w handlu produktami rolno-spo ˝ywczymi. Za ubiegły rok wyniosło
ono ponad 2,6 mld euro. W tym roku mo˝emy osiàgnàç 3 mld euro.
Natomiast wartoÊç eksportu osiàgn´ła poziom ponad 15,2 mld euro, czyli wartoÊç bliskà ¼ produkcji
rolnej – mówił minister, zwracajàc
jednoczeÊnie uwag´ na fakt, i˝ polscy producenci i eksporterzy wcià˝

Polagra Food to wielkie Êwi´to producentów ˝ywnoÊci. W uroczystoÊci otwarcia targów ministrowi Stanisławowi Kalembie oraz prezesowi MTP Andrzejowi Byrtowi towarzyszyli
przedstawiciele wojewódzkich władz paƒstwowych i samorzàdowych
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

3

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

11_2012 srodki v3_Layout 1 08.11.2012 11:38 Strona 4

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

dywersyfikujà kierunki eksportu.
Nieznaczny spadek udziału krajów
unijnych w naszym eksporcie rolnym z 77,7% do 75,2% jest, zdaniem ministra Kalemby, dowodem
na to, ˝e nasze produkty docierajà
do coraz szerszego grona konsumentów na całym Êwiecie.
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju
wsi zaznaczyło swojà obecnoÊç
na targach poprzez udział przedstawicieli kierownictwa resortu
w licznych konferencjach i spotkaniach. Oprócz ministra Stanisława
Kalemby obecni byli równie˝ wice ministrowie: Zofia Szalczyk i Tade usz Nalewajk. Wa˝nym elementem
była tak˝e prezentacja dwóch stoisk, które zostały uznane przez or ganizatorów za „Stoiska najbardziej sprzyjajàce realizacji strategii
marketingowej firmy na targach”.
Na jednym z nich prezentowa-

na była idea Programu Poznaj Do brà ˚ywnoÊç i produkty wysokiej jakoÊci, oznaczone znakiem PD˚
oraz produkty ekologiczne. Natomiast na drugim, usytuowanym
w pawilonie Smaki Regionów, prowadzono działania informacyjno-promocyjne, dotyczàce unijnego
systemu oznaczeƒ geograficznych.
Mo˝na tam było spróbowaç produktów regionalnych i tradycyjnych
wytwarzanych według oryginalnych
receptur.
Odnoszàc si´ do cz´Êci wysta wienniczej poÊwi´conej poszcze gólnym regionom Polski i ich kulinarnym specjałom, minister pod kreÊlał, ˝e mo˝emy byç dumni,
z tak bogatej listy produktów tradycyjnych, gdy˝ sà one naszym praw dziwym dziedzictwem. – Połàczenie
produktów najlepszej jakoÊci z ory -

ginalnymi, regionalnymi recepturami przyczynia si´ do wyrobu chleba, w´dlin, serów i słodyczy, które
przywołujà wspomnienia dzieciƒstwa i wprowadzajà w dobry na strój. Nic tak nie smakuje jak regio nalne specjały, takie, jakie goÊciły
dawniej na polskich stołach – mówił Stanisław Kalemba. Wa˝nym
wydarzeniem było ogłoszenie przez
ministra rolnictwa informacji o wpisaniu na List´ Produktów Tradycyjnych 1000. produktu, którym jest
pstràg kłodzki.
Targi były równie˝ okazjà do przy znania znaku PD˚ kolejnym produktom ˝ywnoÊciowym. Minister,
podkreÊlajàc podniosły charakter
spotkania i rol´ producentów dostarczajàcych na rynek produkty
najwy˝szej jakoÊci, mówił: – Âmiało
mo˝na powiedzieç, ˝e to elita
wÊród zakładów sektora ˝ywnoÊcio-

Tegoroczna Polagra Food zgromadziła 1500 wystawców z 27 krajów, 44 600 zwiedzajàcych z 21 krajów

4
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wego. Dzi´ki takim produktom budowana jest marka polskiej ˝ywnoÊci. Mamy doskonałe surowce,
sprawdzone przez wieki, Êwietne
receptury, a nasze zakłady przetwórcze nale˝à do Êwiatowej czołówki. Wszystkie te elementy sprawiajà, i˝ osiàgamy bardzo dobre
rezultaty w mi´dzynarodowej wymianie handlowej.
Wr´czajàc dyplomy potwierdza jàce przyznanie znaku PD˚ 45 pro ducentom, Stanisław Kalemba
podkreÊlił znaczenie tego faktu zarówno dla szefów i pracowników
przedsi´biorstw, jak i dla wszystkich
konsumentów. – Od tego wieczoru
kolejna gama produktów, które odznaczajà si´ nie tylko najwy˝szà ja koÊcià, lecz tak˝e stałymi i niepowtarzalnymi walorami smakowymi
b´dzie posiadała potwierdzajàcy to
znak. Cieszy bogactwo ró˝norod-

noÊci ˝ywnoÊci, cieszy stały wzrost
liczby wyrobów posiadajàcych znak
PD˚ – przyznał Stanisław Kalemba.
Tegoroczna Gala była szczególna ze wzgl´du na fakt, i˝ osiàgni´cia ministerialnego Programu zyskały uznanie Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”. Obecny na uroczystoÊci prezes Fundacji,
Krzysztof Przybył, wr´czajàc ministrowi Kalembie medal 20-lecia
Polskiego Programu Promocji „Teraz Polska” za działania na rzecz
promocji Polski i polskich produk tów, podzi´kował za wkład w pro mocj´ polskiej ˝ywnoÊci. Prezes
Przybył zwrócił tak˝e uwag´
na fakt, i˝ producenci posiadajàcy znak PD˚, to w znacznej mierze tak˝e laureaci Konkursu „Teraz
Polska”.

Targi były tak˝e okazjà do spotkaƒ z rolnikami i organizacjami
bran˝owymi, dyskusji o potencjale
eksportowym polskich specjalnoÊci
˝ywnoÊciowych, popularnoÊci produktów lokalnych i ekologicznych
oraz wr´czenia nagród w licznych
konkursach towarzyszàcych wystawom. W ramach Polagry Food od była si´ inauguracja nowej kampanii promocyjnej „˚ywnoÊç ekologiczna gwarancjà dobrego smaku”, a podczas wszystkich dni tar gowych zwiedzajàcy mogli zapoznaç si´ z wystawà Komisji Europejskiej „50-lecie Wspólnej Polityki
Rolnej”.

Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Polagra Food to najsmaczniejsze z poznaƒskich targów. Podczas tegorocznej edycji, znaki PD˚ – Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç nadano 162. produktom
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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Rynki rolne

PrzejÊciowe
wsparcie krajowe w 2013 r.

W

wyniku zabiegów nowych paƒstw członkow skich, do przygotowanego przez Komisj´ Europejskà
projektu rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie 73/20091,
wprowadzono poprawk´, która
przewiduje mo˝liwoÊç realizacji
w 2013 r. przejÊciowego wsparcia
krajowego w nowych paƒstwach
członkowskich, stosujàcych system
jednolitej płatnoÊci obszarowej
(z wyjàtkiem Bułgarii i Rumunii, które do 2015 r. mogà realizowaç
krajowe płatnoÊci uzupełniajàce).
Wprowadzone zmiany2 w rozpo rzàdzeniu 73/2009 umo˝liwiajà
przyznawanie przejÊciowego wsparcia krajowego w sektorach, w któ rych stosowano krajowe płatnoÊci
uzupełniajàce w 2012 r.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi
podjàł ju˝ działania, majàce na ce lu skorzystanie z tej mo˝liwoÊci, wy st´pujàc do ministra finansów
z wnioskiem o zapewnienie w bu -

d˝ecie Êrodków na przejÊciowe
wsparcie krajowe. B´dzie ono stosowane w nast´pujàcych sektorach:
1 sektor I, (który obejmuje m.in.
zbo˝a, roÊliny oleiste, wysokobiał kowe i motylkowate),
upraw
paszowych
1 sektor
na trwałych u˝ytkach zielonych
(sektor, w którym stosowano tzw.
płatnoÊç zwierz´cà),
1 sektor chmielu,
1 sektor skrobi ziemniaczanej,
1 sektor tytoniu.
PrzejÊciowe wsparcie krajowe b´dzie przyznawane na takich samych
warunkach, na jakich przyznawano
krajowe płatnoÊci uzupełniajàce
na rok 2012.
Całkowita kwota wsparcia w da nym sektorze nie mo˝e przekroczyç
ró˝nicy mi´dzy całkowità kwotà
wsparcia bezpoÊredniego, stosowanà w tym sektorze w 2012 r.
(łàcznie z krajowymi płatnoÊciami
uzupełniajàcymi) a całkowità kwotà

PrzejÊciowe wsparcie krajowe stosowane b´dzie m.in. w sektorze tytoniu

6

wsparcia bezpoÊredniego, dost´pnà dla tego sektora w ramach sys temu jednolitej płatnoÊci obszarowej w 2013 r. Z przeprowadzonych
obliczeƒ wynika, ˝e w przypadku
Polski łàczna pula Êrodków finansowych, przeznaczonych na ten cel,
mo˝e wynieÊç od 480 mln EUR
do 570 mln EUR.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 623 12 34
Zdj´cia: fotolia

1
Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19
stycznia 2009 r. ustanawiajàce wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpoÊredniego dla rolników
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiajàce
okreÊlone systemy wsparcia dla rolników, zmieniajàce rozporzàdzenia (WE) nr 1290/2005, (WE)
nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylajàce
rozporzàdzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz.
UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z póên. zm.).
2
Zmiany zostały wprowadzone rozporzàdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012
z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie stosowania
płatnoÊci bezpoÊrednich dla rolników w odniesieniu
do roku 2013 (Dz. Urz. UE L 204 z 31.7.2012,
str. 11).

oraz w sektorze skrobi ziemniaczanej
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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Zmiana ustawy o paszach

P

rezydent RP 28 sierpnia 2012 białka paszowego i uniezale˝nienia widziano zwi´kszenie puli Êrodków
r. podpisał ustaw´ z dnia 13 krajowej produkcji zwierz´cej od ro - przeznaczonych na to wsparcie
lipca 2012 r. o zmianie ustawy Êlin GMO, jako êródła białka pa- z 10,8 mln euro do 30 mln euro
o paszach. Nowelizowana ustawa szowego, wdra˝ane sà rozwiàzania rocznie. Notyfikowano równie˝
dotyczy wyłàcznie przesuni´cia systemowe, umo˝liwiajàce stopnio - Komisji Europejskiej przedłu˝enie rena dzieƒ 1 stycznia 2017 r. terminu we odchodzenie od stosowania alizacji tego działania do 2013 r.
wejÊcia w ˝ycie zakazu wytwarzania, w ˝ywieniu zwierzàt pasz, pochodzà- Zakładajàc, ˝e programem tym obwprowadzania do obrotu i stosowa- cych z roÊlin genetycznie modyfiko- j´tych zostanie ok. 300 tys. ha
nia w ˝ywieniu zwierzàt pasz gene- wanych i zast´powanie ich paszami, upraw, stawka płatnoÊci dla tego
tycznie zmodyfikowanych oraz orga- pochodzàcymi z upraw roÊlin biał- działania zostanie zwi´kszona do
nizmów genetycznie zmodyfiko- kowych, krajowego pochodzenia. ok. 100 euro/ha.
wanych przeznaczonych do u˝ytku Dotychczasowe działania, podj´te
Realizowany jest równie˝ wieloletpaszowego.
w tym kierunku, sà nast´pujàce: ni program badawczy pt. Ulepszanie
Zmiana terminu wejÊcia w ˝ycie wsparcie specjalne, wynikajàce krajowych êródeł białka roÊlinnego,
zakazu, okreÊlonego w art. 15 ust. 1 z płatnoÊci obszarowej do po- ich produkcji, systemu obrotu i wykopkt 4 ustawy o paszach, a nie jego wierzchni upraw roÊlin stràczkowych rzystania w paszach, którego jednym
całkowite uchylenie jest wyz zało˝eƒ jest stworzenie
razem ostro˝nego stanowiwarunków do zmniejszenia
ska Polski w odniesieniu
importu białka paszowego
do stosowania GMO, a za(Êruta sojowa) w wyniku
razem umo˝liwiaç b´dzie
zwi´kszenia wartoÊci biolo zachowanie konkurencyjnej
gicznej i u˝ytkowej białka
pozycji krajowym producenroÊlinnego, pochodzàcego
tom ˝ywnoÊci zarówno
z rodzimych surowców.
na rynku krajowym jak i ryn WejÊcie w ˝ycie z dniem 1
kach zagranicznych.
stycznia 2013 r. zakazu wyWyniki badaƒ, które zotwarzania, wprowadzania
stały przeprowadzone w lado obrotu i stosowania
tach 2008-2011 przez kra w ˝ywieniu zwierzàt pasz
jowe jednostki naukowo- Zakaz stosowania w ˝ywieniu zwierzàt pasz genetycznie zmodyfikowanych wejdzie w ˝y- GMO oraz organizmów
-badawcze, nie wykazały cie 1 stycznia 2017 r.
genetycznie zmodyfikowaszkodliwego wpływu tych
nych przeznaczonych do
pasz na zdrowie zwierzàt, ludzi i Êro - i motylkowatych drobnonasiennych, u˝ytku paszowego skutkowałoby wy dowisko.
przeznaczone bezpoÊrednio dla rol - stàpieniem trudnoÊci, zwiàzanych
W Polsce, podobnie, jak i w pozo - ników, dopłaty do materiału siewne - z zakupem konwencjonalnych matestałych krajach UE, wyst´puje deficyt go kategorii elitarny lub kwalifiko - riałów paszowych w iloÊci pokrywabiałka paszowego, który uzupełnia - wany, realizowane ze Êrodków finan- jàcej zapotrzebowanie krajowych
ny jest importem Êruty sojowej, sowych, dost´pnych w ramach po - producentów, osłabieniem ich pozygłównie z Argentyny, Brazylii i USA. mocy de minimis, uzupełniajàca cji w konkurencji z wytwórcami z UE,
Obecnie Polska nie ma realnych płatnoÊç obszarowà (UPO) w ra - wzrostem kosztów produkcji zwierz´mo˝liwoÊci całkowitego zastàpienia mach uprawy niektórych roÊlin wy - cej oraz cen Êrodków spo˝ywczych
Êruty sojowej innymi alternatywnymi sokobiałkowych oraz stràczkowych.
pochodzenia zwierz´cego.
produktami białkowymi pochodze Od 2010 r. w Polsce realizowane
Departament Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
nia krajowego, a jej substytucja jest jest wsparcie specjalne dla rolników,
i Weterynarii
mocno ograniczona czynnikami uprawiajàcych roÊliny stràczkowe
[ 22 623 23 39
uprawowymi i ˝ywieniowymi.
i motylkowate drobnonasienne
Zdj´cie: fotolia
W celu złagodzenia niedoboru w plonie głównym. Od 2012 r. prze BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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Integrowana Produkcja
w Êwietle integrowanej ochrony roÊlin
Integrowana ochrona roÊlin jest sposobem ochrony roÊlin
przed organizmami szkodliwymi, polegajàcym na wykorzystaniu
wszystkich dost´pnych metod ochrony roÊlin, w szczególnoÊci
metod niechemicznych, w sposób minimalizujàcy zagro˝enie dla
zdrowia ludzi, zwierzàt oraz dla Êrodowiska. Integrowana ochrona roÊlin wykorzystuje w pełni wiedz´ o organizmach szkodliwych
dla roÊlin (w szczególnoÊci o ich biologii i szkodliwoÊci) w celu
okreÊlenia optymalnych terminów do podejmowania działaƒ,
zwalczajàcych te organizmy, a tak˝e wykorzystuje naturalne wyst´powanie organizmów po˝ytecznych, w tym drapie˝ców i paso ˝ytów organizmów szkodliwych dla roÊlin oraz posługuje si´ ich
introdukcjà.
Obowiàzek stosowania zasad integrowanej ochrony
roÊlin przez wszystkich profesjonalnych u˝ytkowników Êrodków ochrony roÊlin poczàwszy
od dnia 1 stycznia 2014 r. wynika
z postanowieƒ art. 14 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 2009/128/WE z dnia 21 paê-

dziernika 2009 r. ustanawiajàcej
ramy wspólnotowego działania
na rzecz zrównowa˝onego stosowania pestycydów oraz rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009/WE z dnia 21
paêdziernika 2009 r. dotyczàcego
wprowadzania do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin i uchylajàcego dy-

rektywy
Rady
79/117/EWG
i 91/414/EWG. Artykuł 55 ww.
rozporzàdzenia stanowi, ˝e Êrodki
ochrony roÊlin muszà byç stosowa ne właÊciwie. WłaÊciwe stosowanie
Êrodków ochrony roÊlin obejmuje
m.in. zgodnoÊç z postanowieniami
dyrektywy 2009/128/WE, a od
dnia 1 stycznia 2014 r. zgodnoÊç
z ogólnymi zasadami integrowanej
ochrony roÊlin, o których mowa
w art. 14 oraz załàczniku III do tej
dyrektywy.
Zgodnie z ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roÊlin, okreÊlonymi w załàczniku III do dyrektywy 2009/128/WE:
1 nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych
przedkładaç nale˝y metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, je˝eli zapewniajà one
ochron´ przed organizmami szkodliwymi;

Zapobieganie wyst´powaniu organizmów szkodliwych powinno byç osiàgane, m.in. przez stosowanie zrównowa˝onego nawo˝enia, wapnowania, nawadniania i melioracji

8
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1 zapobieganie wyst´powaniu organizmów szkodliwych powinno
byç osiàgane, m.in. przez:
– stosowanie płodozmianu,
– stosowanie właÊciwej agrotechniki,
– stosowanie odmian odpornych
lub tolerancyjnych oraz materiału
siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
– stosowanie zrównowa˝onego
nawo˝enia, wapnowania, nawad niania i melioracji,
– stosowanie Êrodków zapobiegajàcych introdukcji organizmów
szkodliwych,
– ochron´ i stwarzanie warunków
sprzyjajàcych wyst´powaniu organizmów po˝ytecznych,
– stosowanie Êrodków higieny fitosanitarnej, (takich jak regularne
czyszczenie maszyn i sprz´tu wykorzystywanego w uprawie roÊlin),
aby zapobiec rozprzestrzenianiu si´
organizmów szkodliwych,
– stosowanie Êrodków ochrony
roÊlin w sposób ograniczajàcy ryzyko powstania odpornoÊci u organizmów szkodliwych.
Wa˝nymi narz´dziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie
roÊlin sà:
1 metodyki integrowanej ochrony
roÊlin poszczególnych upraw,
1 progi ekonomicznej szkodliwoÊci patogenów – progi te okreÊlajà,
kiedy stosowanie chemicznej
ochrony roÊlin staje si´ ekonomicz nie opłacalne, tzn. przy jakiej li czebnoÊci organizmu szkodliwego
dla roÊlin straty, jakie mo˝e on spo wodowaç, przewy˝szajà koszty jego
chemicznego zwalczania,
1 systemy wspomagania decyzji
w ochronie roÊlin – systemy te, ba zujàce na znajomoÊci biologii or ganizmów szkodliwych, wskazujà
optymalny termin wykonania che micznych zabiegów ochrony roÊlin.
Na stronie Internetowej MRiRW
(Informacje bran˝owe -> Produk BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

cja roÊlinna -> Ochrona roÊlin ->
Integrowana ochrona roÊlin) b´dà
zamieszczane i aktualizowane metodyki integrowanej ochrony roÊlin
dla poszczególnych upraw, poradniki dobrej praktyki ochrony roÊlin
oraz informacje o dost´pnych systemach wspomagania decyzji
w ochronie roÊlin.
Niezale˝nie od powy˝szego,
w ustawie o ochronie roÊlin, ju˝
w roku 2004 wprowadzono przepisy, które stwarzały mo˝liwoÊç
uczestnictwa w dobrowolnym systemie jakoÊci ˝ywnoÊci – Integrowanej Produkcji (IP), opartym na zasadach integrowanej ochrony roÊlin.

azotanów i innych pierwiastków
oraz substancji szkodliwych w ilo Êciach przekraczajàcych obowiàzujàce normy. Szczegółowe informacje na temat przystàpienia i uczestnictwa w systemie IP mo˝na uzyskaç
w oddziałach PIORiN.
JednoczeÊnie istnieje mo˝liwoÊç
refundacji cz´Êci poniesionych
kosztów zwiàzanych z uczestnictwem w systemie IP oraz promocjà
IP w ramach działaƒ PROW 20072013. Wszelkie informacje, dotyczàce wsparcia finansowego w ra mach PROW 2007-2013, mo˝na uzyskaç w oddziałach regional nych Agencji Restrukturyzacji i Mo-

Materiał siewny i nasadzeniowy, zgodnie z przepisami o nasiennictwie, powinien byç poddany ocenie

Produkcja, w ramach sytemu IP,
podlega certyfikacji. Certyfikat IP
jest poÊwiadczeniem, ˝e wskazane
w nim płody rolne zostały wytwo rzone w oparciu o szczegółowe
metodyki IP, zatwierdzane przez
Głównego Inspektora Ochrony Ro Êlin i Nasiennictwa, a ich proces
produkcji był nadzorowany. Gwa rantuje to, ˝e wyprodukowane płody rolne sà bezpieczne dla konsumenta, a w szczególnoÊci nie zawierajà pozostałoÊci Êrodków
ochrony roÊlin oraz metali ci´˝kich,

dernizacji Rolnictwa, Centrali
Agencji Rynku Rolnego oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
WÊród licznych korzyÊci, wynika jàcych z wdro˝enia IP, nale˝y wymieniç fakt, ˝e przystàpienie do sys temu integrowanej produkcji jest
gwarancjà wypełnienia obligatoryjnego wymogu stosowania w uprawie roÊlin zasad integrowanej
ochrony roÊlin.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne
X edycja konkursu

O

gól no kra jo wy
Kon kurs
Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne, którego celem jest
promocja bezpiecznych warunków
pracy i zasad ochrony ˝ycia i zdrowia w gospodarstwie rolnym – zo stał rozstrzygni´ty po raz dziesiàty.
Jego organizatorami byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Agencja NieruchomoÊci Rolnych, Paƒstwowa Inspekcja Pracy, patroni medialni oraz
inne instytucje i organizacje, działajàce na rzecz poprawy warunków pracy w gospodarstwie rolnym i jego otoczenia. Konkurs odbywa si´ pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Podobnie jak w latach poprzed nich, konkurs przebiegał w dwóch
kategoriach:
1 gospodarstw indywidualnych,
1 zakładów rolnych.
Inicjatywa ta cieszy si´ du˝à popularnoÊcià i renomà, o czym
Êwiadczy iloÊç zgłaszanych gospo darstw. W rywalizacji, we wszystkich
dziesi´ciu edycjach konkursu, wzi´ ło udział 13329 osób prowadzà cych indywidualnie gospodarstwa
rolne oraz 927 przedsi´biorców
rolnych, zatrudniajàcych łàcznie
około 40 tys. pracowników rolnych.
W tegorocznej edycji swój udział
zgłosiły 982 osoby prowadzàce in dywidualne gospodarstwa rolne
i 37 zakładów rolnych, zatrudniajà cych około 2100 osób. Gospodar stwa indywidualne były wizytowane
10

i oceniane przez regionalne komisje konkursowe pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa i warunków pracy,
a najlepsze z nich zostały zakwalifi kowane do etapu wojewódzkiego.
Do oceny w etapie krajowym wytypowano 16 gospodarstw indywidu alnych (laureatów wojewódzkich).
Centralna Komisja Konkursowa
na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2012 r., po wczeÊniejszej wizy tacji 16 gospodarstw i wnikliwej ich

bezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w 2012 roku.
1 Dwa równorz´dne II miejsca zaj´li: Jolanta i Adam Kochaƒscy prowadzàcy gospodarstwo rolne
w miejscowoÊci Jasionóweczka
w woj. podlaskim oraz Lidia i Zbi gniew Krzywdowie, prowadzàcy
gospodarstwo rolne w Aleksandrii
w woj. wielkopolskim.
1 Dwa równorz´dne III miejsca
przyznano Barbarze i Markowi

Laureaci konkursu, Magdalena i Jakub Wojciechowie z dzieçmi oraz minister Stanisław Kalemba (pierwszy z prawej)
i prezes KRUS Artur Brzóska (trzeci z prawej) obok głównej nagrody, ciàgnika rolniczego

ocenie, wyłoniła zwyci´zców – lau reatów X edycji Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i przyznała nagrody.
1 I miejsce zaj´li Magdalena i Jakub Wojciechowie z miejscowoÊci
Grzawa w woj. Êlàskim, których go spodarstwo zostało uznane za naj -

Gr´êlikowskim z Dobrzejewic w woj.
kujawsko-pomorskim – uczestni kom finału w 2007 r. oraz Krzysztofowi Skubiszyƒskiemu z Brze˝na w woj. zachodniopomorskim.
Centralna Komisja Konkursowa
przyznała równie˝ nagrody specjalne:
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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1 Beacie i Piotrowi Kondrackim
Centralna Komisja Konkursowa stwa rolne prowadzone sà w spoz Górnego w woj. lubelskim za przyznała równie˝ statuetki:
sób nowoczesny, z dbałoÊcià o eswprowadzanie rozwiàzaƒ zwi´ksza- 1 Mariuszowi Bugajowi z Drwale - tetyk´ miejsca pracy oraz jego otojàcych bezpieczeƒstwo pracy w go- wic w woj. lubuskim za stosowanie czenia. Bezpieczeƒstwo jest natuspodarstwie oraz wyjàtkowà dba- nowoczesnych, bezpiecznych roz- ralnym elementem organizacji prałoÊç o porzàdek w pomieszczeniach wiàzaƒ konstrukcyjnych i technolo- cy, cz´sto wypracowanym od wielu
gicznych w chowie kur niosek.
warsztatowych i gospodarskich.
pokoleƒ. Na szczególnà uwag´ za 1 Józefie Białce Gold z Radłowic 1 Barbarze i Jerzemu Urbaniakom sługujà, stosowane przez rolników
w woj. dolnoÊlàskim za wzorowà or- ze Słopska w woj. mazowieckim rozwiàzania organizacyjne, technoganizacj´ gospodarstwa z uwzgl´d- za bezpieczne prowadzenie działal- logiczne i techniczne, a tak˝e dobre
nieniem wewn´trznych ciàgów ko- noÊci rolniczej w połàczeniu z dzia- praktyki rolnicze, które decydujà
munikacyjnych umo˝liwiajàcych bez- łalnoÊcià gospodarczà – przetwór - o bezpieczeƒstwie osób pracujà pieczne poruszanie si´ po gospodar- stwem mi´sa.
cych w tych gospodarstwach.
stwie oraz bezpieczne stoW kategorii zakładów
sowanie Êrodków ochrony
rolnych, Krajowa Komisja
roÊlin.
Konkursowa przy Biurze
1 Magdalenie i Pawłowi
Prezesa Agencji NieruPłazom z miejscowoÊci
chomoÊci
Rolnych,
Ró˝ki w woj. Êwi´tokrzyna posiedzeniu w dniu 1
skim za wzorowe prowasierpnia oceniła przedsi´dzenie gospodarstwa sabiorstwa, które zwyci´˝yły
downiczego z dbałoÊcià
na szczeblu regionalnym
o bezpieczeƒstwo pracy
i wyłoniła trzech finalii wypoczynek.
stów. Stwierdzono, ˝e fi1 Marii i Januszowi
naliÊci sà nowoczeÊnie
Szczypiorom z ŁyÊniewa
zorganizowanymi i zarzàw woj. pomorskim za bezdzanymi gospodarstwami
pieczeƒstwo i zapewnie rolnymi, w których proce nie dobrostanu zwierzàt
sy pracy i produkcji
w prowadzonym chowie
w pełni uwzgl´dniajà
trzody chlewnej.
i zapewniajà wymogi bez1 Ewie i Marianowi
pieczeƒstwa i higieny
Wierzbickim z Zagórzan
pracy oraz bezpieczeƒw woj. podkarpackim za
stwa przeciwpo˝arowego.
utrzymanie w pełnej
Laureatami X OgólnosprawnoÊci eksploatowakrajowego
Konkursu
nych maszyn rolniczych
Bezpieczne Gospodar i wzorowo zorganizowane
stwo Rolne w kategorii
miejsce do rekreacji oraz
zakładów rolnych zostali:
punkt przeciwpo˝arowy.
Zwyci´zcà X edycji konkursu w kategorii zakładów rolnych zostało Gospodarstwo Ogrodnicze 1 I miejsce – Gospodarstwo Ogrodnicze Ł´1 Romanowi Pasoniowi Ł¢GAJNY Sp. z o.o.
z Moszczenicy Ni˝nej
gajny Sp. z o.o. (zgłow woj. małopolskim, najmłodsze - 1 Iwonie i Januszowi Płoskim szone przez OT ANR Olsztyn).
mu rolnikowi w finale konkursu, z Miecznikowa Kołaków w woj. war - 1 II miejsce – Gospodarstwo Rolza dobór i stosowanie bezpiecz - miƒsko -mazurskim za unowocze - ne Stary Lubliniec – Zygarlicki Manych maszyn do prac w terenie gó - Ênienie gospodarstwa z uwzgl´dnie - rek (zgłoszone przez OT ANR
Rzeszów).
niem zasad bezpieczeƒstwa pracy.
rzystym.
1 Ryszardowi Juszczakowi z Ponia - 1 Krzysztofowi Tomali z Nacz´sła - 1 III miejsce – Biogazownie Rolnitowa w woj. łódzkim za uwzgl´dnie - wic w woj. opolskim za bezpieczne, cze POLDANOR SA (zgłoszone
nie zasad bezpieczeƒstwa pracy zadaszone ciàgi komunikacyjne przez OT ANR Gdaƒsk).
przy modernizacji budynków gospo - w obr´bie gospodarstwa.
Uroczyste podsumowanie kondarskich.
Wszystkie wizytowane gospodar - kursu i wr´czenie nagród odbyło
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

11

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

11_2012 srodki v3_Layout 1 08.11.2012 11:39 Strona 12

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

si´ 21 wrzeÊnia br. podczas
XIV Mi´dzynarodowej Wystawy
AGROSHOW 2012 w Bednarach
k/ Poznania.
Wszyscy finaliÊci otrzymali dyplomy okolicznoÊciowe ufundowane
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, dyplomy od organizatorów
podpisane przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS
i Głównego Inspektora Pracy, oraz
cenne nagrody ufundowane przez:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezesa Agen cji NieruchomoÊci Rolnych, Głów nego Inspektora Pracy, Zarzàd Krajowy Zwiàzku Młodzie˝y Wiejskiej,
Krajowà Rad´ Izb Rolniczych, Krajowy Zwiàzek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zarzàd Główny Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych
RP, Firm´ Syngenta, redakcj´ dwutygodnika AGRO SERWIS i redak-

cj´ miesi´cznika AGROmechanika
oraz statuetki redakcji Zielonego
Sztandaru i Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Głównà nagrodà był ciàgnik rolniczy ufundowany
przez Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: archiwum MRiRW, Gospodarstwo Ogrodnicze „Ł´gajny”

Konkurs
JakoÊci Prac Scaleniowych

W

zorem lat ubiegłych Ministerstwo Rolnictwa i Roz woju Wsi organizuje XXXVI
Ogólnopolski Konkursu JakoÊci
Prac Scaleniowych, którego celem
jest promowanie zdobytych do Êwiadczeƒ i najlepszych, stosowanych praktyk podczas realizacji scaleƒ gruntów, finansowanych ze Êrodków wspólnotowych. Konkurs orga nizowany jest przy współudziale Sto warzyszenia Geodetów Polskich.
Organizowanie konkursu ma
na celu systematyczne doskonalenie jakoÊci wykonawstwa prac scaleniowych pod wzgl´dem gospo darczym, technicznym i organiza cyjnym, w tym promowanie do brych praktyk oraz wymian´ do Êwiadczeƒ, zdobytych przy realizacji
scaleƒ gruntów, finansowanych ze
Êrodków wspólnotowych.
W konkursie mogà uczestniczyç
geodeci – wykonawcy prac scale niowych, wyst´pujàcy indywidual nie lub zespołowo.
Do konkursu mogà byç zgłasza ne prace w dwóch kategoriach, tj.
12

projekty scaleƒ gruntów, całkowicie
zakoƒczone w latach 2010-2011,
które zostały sfinansowane ze Êrodków wspólnotowych oraz zało˝enia
do projektu scalenia gruntów
obiektów, które zostały wpisane
na zatwierdzonà list´ operacji, realizowanych w ramach działania
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dosto sowaniem rolnictwa i leÊnictwa
przez scalanie gruntów, obj´tego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Coroczna organizacja Ogólno polskiego Konkursu JakoÊci Prac
Scaleniowych oraz towarzyszàce mu
konferencje naukowo -techniczne
przyczyniajà si´ do popularyzacji,
tak niezwykle wa˝nych i potrzebnych
rolnictwu, prac urzàdzeniowo -rol nych, oraz wpływajà na zwi´kszenie
liczby ich wykonania.
Prace scaleniowe majà na celu
popraw´ rozłogu gospodarstw rol nych poprzez zmniejszenie iloÊci
działek w poszczególnych gospo darstwach, dostosowanie granic

tych działek do systemu urzàdzeƒ
melioracji wodnych i rzeêby terenu
oraz wytyczenie i urzàdzenie funk cjonalnej sieci dróg transportu rolnego, zapewniajàcej dojazd
do ka˝dej poscaleniowej działki.
Poprzez realizacj´ takich prac, obj´ty nimi obszar jednej bàdê kilku
wsi, stwarza mo˝liwoÊci szeroko
poj´tego ich dalszego zrównowa˝onego rozwoju.
W du˝ej mierze do intensyfikacji
tych prac przyczynia si´ zaanga˝owanie w nie Êrodków wspólnoto wych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e od momentu akcesji Polski do Unii Euro pejskiej prace te wykonywane sà
kompleksowo wraz z zagospodaro waniem poscaleniowym, majàcym
mi´dzy innymi na celu urzàdzenie
wytyczonych dróg dojazdowych
do gruntów rolnych i leÊnych oraz
dojazdów do zabudowaƒ poszczególnych uczestników scalenia.

Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

11_2012 srodki v3_Layout 1 08.11.2012 11:39 Strona 13

Nie tylko na ryby
Przykładowe operacje w ramach osi priorytetowej 4 Zrównowa˝ony rozwój
obszarów zale˝nych od rybactwa (II cz´Êç)

W

ramach programu operacyjnego Zrównowa˝ony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY
2007-2013) wnioskujàcy majà
mo˝liwoÊç uzyskaç dofinansowanie
na projekty o szerokim zró˝nicowa niu. Katalog operacji, jakie mogà
uzyskaç dofinansowanie, zawiera
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 paêdziernika 2009 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej
na realizacj´ Êrodków obj´tych osià
priorytetowà 4 – Zrównowa˝ony rozwój obszarów zale˝nych od rybactwa, zawarte w programie operacyjnym Zrównowa˝ony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013 (zwane
dalej rozporzàdzeniem).
W numerze 8-9/2012 „Biuletynu”
przedstawiliÊmy czytelnikom mo˝liwoÊci, jakie stojà przed potencjal nym beneficjentem Osi 4 PO RYBY.
Poni˝ej przybli˝amy operacje w ra mach Ârodka 4.1. polegajàce
na ochronie Êrodowiska lub dzie dzictwa przyrodniczego na obsza rach zale˝nych od rybactwa w celu
utrzymania jego atrakcyjnoÊci lub
przywracanie potencjału produkcyj nego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku kl´ski ˝y wiołowej (§ 6 rozporzàdzenia).
Celem tego Êrodka jest stworzenie
mo˝liwoÊci uzyskania przez wniosko dawc´ dofinansowania zarówno
w przypadku, kiedy zamierza on
prowadziç działania w zakresie
utrzymania atrakcyjnoÊci przyrodni BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

czej obszaru zale˝nego od rybactwa,
jak i w przypadku, kiedy nastàpiło
zniszczenie potencjału produkcyjnego rybactwa w wyniku zaistnienia
zjawisk naturalnych o charakterze
kl´ski ˝ywiołowej. Z zapisów rozporzàdzenia wynika, ˝e niektóre opera cje mogà byç realizowane jeÊli do szło do zdarzeƒ odpowiadajàcych
potocznemu rozumieniu terminu

Inwestycje mogà równie˝ dotyczyç
regulacji mo˝liwoÊci retencyjnych
wód.
Przykładem działaƒ podejmowa nych w zakresie poj´cia „rekultywacja” mo˝e byç np. natlenianie wód
zbiorników zeutrofizowanych lub oddziaływanie na osady denne (usu wanie, aeracja, odcinanie dost´pu
do toni). Mogà byç tak˝e podejmo-

Du˝e kompleksy stawowe majà istotny wpływ na kształtowanie poziomu wód gruntowych

„kl´ska ˝ywiołowa”, natomiast pozostałe z nich mogà uzyskaç dofi nansowanie, bez wzgl´du na fakt,
czy takie wydarzenia miały miejsce
czy nie. Z dofinansowania wyłàczo ne sà inwestycje dotyczàce obiektów
chowu i hodowli ryb, które mogà
byç sfinansowane z Osi 2 PO
RYBY 2007-2013.
Zgodnie z rozporzàdzeniem, inwestycje melioracyjne mogà byç zwià zane z rekultywacjà, renaturyzacjà
i utrzymaniem zbiorników wodnych
oraz z ochronà przeciwpowodziowà.

wane działania o charakterze biomanipulacyjnym, których celem jest
oddziaływanie na jakoÊç wody
w zbiorniku (usuwanie nadmiaru
makrofitów, czy interwencje w skład
populacji organizmów wodnych zasiedlajàcych zbiornik).
Przykładem operacji wià˝àcych si´
z renaturyzacjà jest przywracanie
uregulowanym korytom rzek wszel kich cech charakterystycznych dla
stanu naturalnego. Dofinansowane
mogà byç w zwiàzku z tym inwestycje prowadzàce do przejÊcia brzegu
13
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backà mogà byç traktowane jako elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, działania z nimi
zwiàzane prowadzi si´
zgodnie z planami ochrony
przeciwpowodziowej. Je˝eli
staw rybny lub inne urzà dzenia melioracji zwiàzane
z prowadzonà gospodarkà
rybackà zostały uwzgl´dniane w planach ochrony
przeciwpowodziowej, to
b´dà mogły byç uwzgl´d nione przy działaniach
zwiàzanych z dofinansowaniem ze Êrodka 4.1.
Rozporzàdzenie dopuszcza równie˝ dofinansowanie inwestycji melioracyjnych, polegajàcych na re W ramach Osi 4 PO Ryby 2007-2013 mogà zostaç dofinansowane inwe- gulacji mo˝liwoÊci retencyj stycje polegajàce na budowie lub zabezpieczeniu szlaków wodnych
nych wód przez realizacj´
programu małej retencji.
rzeki w obszar koryta albo likwidacji Programy małej retencji tworzone sà
sztucznych budowli zabudowy po - przede wszystkim w celu zapewnieprzecznej. W odniesieniu do zbiorni- nia zatrzymania wód w skali lokalków wodnych b´dà to działania nej. Działania te majà na celu
zwiàzane z przywracaniem zbiorni- kształtowanie właÊciwych stosunków
kom ich stref charakterystycznych, wodnych, tak, by na danym obszausuwaniem zabudowy brzegów, czy rze nie pojawiały si´ okresowe nieró˝nicowaniem dna.
dobory lub nadmiary wód. Obiekty
Pod poj´ciem „utrzymanie zbior- rybackie, zwłaszcza wi´ksze komnika wodnego” kryje si´ zespół pleksy stawowe sà bez wàtpienia
działaƒ zmierzajàcych do wykorzy- jednym z najbardziej istotnych elestania cech zbiornika, z uwzgl´d- mentów wpływajàcych na lokalnie
nieniem przeprowadzonych uprzed- wyst´pujàce stosunki wodne, zwłasznio działaƒ rekultywacyjnych, czy cza w zakresie kształtowania właÊcirenaturyzacyjnych.
wego poziomu wód gruntowych.
Ochron´ ludzi i mienia przed po - Niezb´dne jest zatem zabieganie, by
wodzià realizuje si´ w szczególnoÊci kompleksy takie, lub nawet pojedyn przez: zachowanie i tworzenie wszel - cze stawy o du˝ej powierzchni zale kich systemów retencji wód, budow´ wu, były uwzgl´dniane w prograi rozbudow´ zbiorników retencyj - mach małej retencji opracowywa nych, suchych zbiorników przeciw - nych dla danego obszaru. Je˝eli da powodziowych oraz polderów prze - ny kompleks stawów rybnych znaj ciwpowodziowych i racjonalne re - duje si´ w programie małej retencji,
tencjonowanie wód oraz u˝ytkowa - istnieje mo˝liwoÊç dofinansowania
nie budowli przeciwpowodziowych, okreÊlonych inwestycji melioracyj a tak˝e sterowanie przepływami nych dotyczàcych tego kompleksu.
wód. W takim uj´ciu, niektóre
Pomoc na realizacj´ operacji po obiekty zwiàzane z gospodarkà ry - legajàcej na ochronie Êrodowiska
14

lub dziedzictwa przyrodniczego lub
przywracaniu potencjału produkcyj nego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia nie ogranicza si´
jednak wyłàcznie do inwestycji melioracyjnych. Istnieje bowiem mo˝liwoÊç uzyskania przez beneficjenta
dofinansowania do inwestycji dotyczàcych budowy lub zabezpieczenia
szlaków wodnych, które nale˝y definiowaç bardzo szeroko tj. jako wyznaczony trakt wodny.
W ramach opisywanego Êrodka
mo˝na tak˝e uzyskaç dofinansowanie na operacje przyczyniajàce si´
do ochrony Êrodowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach
zale˝nych od rybactwa. Mogà to byç
operacje majàce na celu zachowa nie ró˝norodnoÊci biologicznej
i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych. W ramach tej grupy operacji mo˝na uzy skaç dofinansowanie dla działaƒ
odtworzeniowych, w przypadku
stwierdzonego zmniejszania si´ tych
wskaêników.
Przedstawiony Êrodek dotyczy równie˝ działaƒ zwiàzanych z monitorowaniem ró˝norodnoÊci biologicznej,
których celem jest okreÊlenie zmian
w Êrodowisku przyrodniczym.
W mo˝liwoÊç uzyskania wsparcia
w ramach tego typu operacji bardzo
dobrze wpisujà si´ działania dotyczàce ochrony gatunków ryb poprzez walk´ z kłusownictwem. Przykładem operacji kwalifikujàcej si´
do uzyskania dofinansowania mo˝e
byç tworzenie sztucznych miejsc rozrodu, w zale˝noÊci od preferencji
gatunku. Działaniem celowym b´dzie tutaj z pewnoÊcià tworzenie
sztucznych tarlisk dla chronionych
gatunków ryb – o ile sprzyjaç b´dzie
zachowaniu tych gatunków, lub
wspomniana wczeÊniej walka z kłusownictwem.
W ramach opisywanego przepisu,
pomoc mogà uzyskaç równie˝ operacje ró˝nego rodzaju zwiàzane ze
szczególnymi formami ochrony przyBIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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rody. Na poj´cie „szczególne formy
ochrony przyrody”, składajà si´: re zerwaty przyrody, pomniki przyrody,
u˝ytki ekologiczne, ochrona gatun ków chronionych, zagro˝onych
i rzadkich. Dofinansowanie mo˝e
uzyskaç np. inwentaryzacja oraz
oznakowanie pomników przyrody,
tworzenie systemów informacji przyrodniczej dotyczàcych obszarów
szczególnych form ochrony przyrody.
Wsparciem obj´te mogà zostaç
równie˝ działania zwiàzane z oznakowaniem kàpielisk oraz ich zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem kàpieliska b´dzie urzàdzenie np. strefy
wyznaczonej do kàpieli dla dzieci.
Innym poj´ciem, którym posługuje
si´ przepis jest zachowanie kàpieliska. Preferowane działania obej mowaç powinny czynnoÊci zwiàzane
np. z utrzymaniem odpowiedniej
gł´bokoÊci wody w miejscach wyznaczonych, czy te˝ zabezpieczenie
linii brzegowej kàpieliska przed
degradacjà.
W ramach operacji jest tak˝e
mo˝liwoÊç uzyskania pomocy na za bezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody, która dotyczyç mo˝e
jedynie pomników przyrody, ale nie
ka˝dego miejsca posiadajàcego
walory przyrodnicze.
OÊ 4 PO RYBY 2007-2013 daje
tak˝e mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania na projekty zwiàzane z naprawà uszkodzeƒ spowodowanych
kl´skà ˝ywiołowà. Pod poj´ciem kl´ski ˝ywiołowej nale˝y rozumieç katastrof´ naturalnà lub awari´ technicznà, której skutki zagra˝ajà ˝yciu lub
zdrowiu du˝ej liczby osób, mieniu
w wielkich rozmiarach albo Êrodowisku na znacznych obszarach. W ta kim przypadku, zgodnie z ustawà,
pomoc i ochrona mogà byç skutecz nie podj´te tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych Êrodków, we współdziałaniu ró˝nych organów i instytu cji oraz specjalistycznych słu˝b i for macji działajàcych pod jednolitym
kierownictwem. Co istotne, jak wyni BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

ka z rozporzàdzenia, opisywany
przepis nie posługuje si´ ustawowym
poj´ciem kl´ski ˝ywiołowej. Beneficjent mo˝e zatem uzyskaç dofinansowanie na realizacj´ niektórych
operacji w sytuacji, gdy zaszły wydarzenia odpowiadajàce cechom kl´ski ˝ywiołowej, ale nie została ona
oficjalnie ogłoszona. Oprócz oczy wistych wydarzeƒ o charakterze kl´ski ˝ywiołowej, przepis rozporzàdzenia obejmuje tak˝e lokalnie wyst´ pujàce zdarzenia o charakterze kl´-

miaru rumoszu skalnego lub innych
osadów naniesionych przez fal´
powodziowà.
Pomoc na realizacj´ operacji polegajàcych na ochronie Êrodowiska
lub dziedzictwa przyrodniczego
na obszarach zale˝nych od rybactwa
w celu utrzymania jego atrakcyjnoÊci
lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,
w przypadku jego zniszczenia w wyniku kl´ski ˝ywiołowej, przyznaje si´,
w formie zwrotu kosztów kwalifiko-

Dofinansowaniem w ramach Osi 4 mogà równie˝ zostaç obj´te działania polegajàce na zachowaniu i tworzeniu
wszelkich systemów retencji wód

ski naturalnej, np. huraganowy
wiatr, nawałnice, lokalne wystàpienia rzek z koryt czy choroby ryb.
Jak ju˝ powy˝ej wspomniano,
oprócz ewidentnych przypadków
kl´sk ˝ywiołowych, dofinansowaniem w ramach Osi 4 obj´te b´dà
tak˝e szkody spowodowane wystàpieniem kl´sk naturalnych o zasi´gu
lokalnym. Celem operacji b´dzie
odtworzenie pierwotnego stanu Êro dowiska. Jako „pierwotny” nale˝y
rozumieç stan sprzed wystàpienia
kl´ski ˝ywiołowej lub lokalnej kl´ski
naturalnej. Działaniami odtworze niowymi b´dà w tym przypadku
czynnoÊci zwiàzane np. z usuwa niem roÊlinnoÊci i substancji nanie sionych przez wod´ lub wiatr.
Beneficjent b´dzie mógł równie˝
uzyskaç dofinansowanie do opera cji, polegajàcych na usuwaniu nad -

wanych w wysokoÊci do 85%,
do wysokoÊci limitu, który w okresie realizacji programu wynosi
2 000 000 zł na jednego beneficjenta, z tym, ˝e pomoc na jednà
operacj´ nie mo˝e przekroczyç 1 000 000 zł.
Na podstawie powy˝szych przykładów wyraênie widaç du˝e mo˝liwo Êci dofinansowania projektów
z Osi 4 PO RYBY 2007-2013. Dzi´ki lokalnym grupom rybackim i po mocy przyznawanej za ich poÊred nictwem, obszary zale˝ne od rybactwa majà szans´ na zrównowa˝ony
rozwój, a OÊ priorytetowa 4 PO
RYBY 2007-2013 b´dzie za kilka lat
postrzegana jako udana inicjatywa.
Departament Rybołówstwa
[ 22 623 24 04
Zdj´cia: fotolia
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Strategia UE Regionu
Morza Bałtyckiego

P

rzyj´ta w 2009 r. Strategia
UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) stanowi
porozumienie wybranych paƒstw
Unii Europejskiej o długofalowej
perspektywie działania. Osiem
z dziewi´ciu nadbałtyckich paƒstw
b´dàcych członkami Unii Europejskiej, zabiegało o utworzenie makroregionalnego programu wspar cia Morza Bałtyckiego, które b´dàc wewn´trznym morzem UE sta nowi wa˝ny element krajobrazu,
gospodarski i kultury. WÊród zapisów celów powstania strategii znalazły si´ 4 główne filary: zrównowa˝enie Êrodowiskowe, obszar
dobrobytu, dost´pnoÊç i atrakcyjnoÊç a tak˝e bezpieczeƒstwo
i ochrona. Plan działania SUE RMB
zakładał realizacj´ 15 zagadnieƒ
priorytetowych.

Przekształcenie regionu Morza
Bałtyckiego w obszar zrównowa ˝ony Êrodowiskowo
1 Zmniejszenie iloÊci zwiàzków
od˝ywczych w morzu do dopusz czalnych poziomów.
1 Zachowanie naturalnych stref
oraz ró˝norodnoÊci biologicznej,
równie˝ w łowiskach.
16

1 Ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych.
1 Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej ˝eglugi
w regionie.
1 Łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do niej.

Przekształcenie regionu Morza
Bałtyckiego w obszar dobrobytu
1 Usuni´cie utrudnieƒ dla rynku
wewn´trznego w regionie morza
bałtyckiego, w tym poprawa współ pracy w dziedzinie ceł i podatków.
1 Wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badaƒ naukowych i innowacji.
1 Wdra˝anie „karty małych przedsi´biorstw”: wspieranie przedsi´ biorczoÊci, wzmacnianie MÂP
i zwi´kszenie efektywnego wykorzy stywania zasobów ludzkich.
1 Wzmocnienie zrównowa˝onego
rolnictwa, leÊnictwa i rybołówstwa.

Przekształcenie regionu Morza
Bałtyckiego w miejsce dost´pne
i atrakcyjne
1 Poprawa dost´pu do rynków
energii, ich wydajnoÊci i bezpie czeƒstwa.

1 Ulepszenie wewn´trznych i ze wn´trznych połàczeƒ transportowych.
1 Utrzymanie i zwi´kszenie atrak cyjnoÊci regionu morza bałtyckiego, zwłaszcza dzi´ki edukacji, turystyce, młodzie˝y, kulturze i zdrowiu.

Przekształcenie regionu Morza
Bałtyckiego w obszar bezpieczny
i chroniony
1 Osiàgni´cie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeƒstwa i ochrony na morzu.
1 Zwi´kszenie zdolnoÊci do re agowania na wypadki na morzu
i ochrony przed powa˝nymi sytuacjami nadzwyczajnymi.
1 Zmniejszenie skali przest´pczoÊci transgranicznej i jej skutków.
Do prawidłowej realizacji SUE
RMB, konieczne jest wytworzenie
poÊród obywateli paƒstw nadbałtyckich silnego poczucia „bałtyckiej to˝samoÊci”, które nie powinno ograniczaç si´ jedynie do problemów społecznoÊci terenów
przybrze˝nych. Dlatego w kolej nych pracach nad SUE RMB usta lono 3 cele strategiczne: ochrona morza, zjednoczenie regionu,
dobrobyt.
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

Wa˝nym obszarem z punktu widzenia skutecznoÊci wdro˝enia
Strategii Regionu Morza Bałtyckiego jest rolnictwo. U˝ytki rolne zajmujà około 27% łàcznej powierzchni oÊmiu nadbałtyckich
paƒstw, zaÊ ludnoÊç zatrudniona w rolnictwie stanowi 1,9% ich
całkowitej populacji. Rolnictwo,
pomimo du˝ego zró˝nicowania
krajów nadbałtyckich w tym wzgl´dzie, pełni wa˝nà rol´ we wszystkich, zawartych w strategii priorytetach o charakterze Êrodowiskowym,
gospodarczym i społecznym.
Głównym problemem dotyczàcym Morza Bałtyckiego jest eutrofi zacja wód, spowodowana napływem zwiàzków od˝ywczych (azotu
i fosforu). Jednym ze êródeł napływu tych zwiàzków jest gospodarka
rolna prowadzona na terenie zlewni Morza Bałtyckiego. Nie mo˝na jednak obarczaç całkowità winà
za stan czystoÊci wód regionu go spodarki rolnej. Na jej czystoÊç
wpływajà bowiem równie˝ emisje
z innych êródeł, w tym zanieczyszczenia z gospodarstw domowych – zwłaszcza zu˝ycie fosforanów w detergentach. Problematyczne sà tak˝e kwestie presji urbaniza cyjnej na niektórych obszarach
wiejskich, powodujàce kurczenie
si´ cennych pod wzgl´dem uprawnym terenów wokół aglomeracji
miejskich. Rolnictwo, poprzez stosowane systemy gospodarowania,
silnie oddziałuje na stan bioró˝no rodnoÊci regionu. Rolnictwo ekstensywne i zrównowa˝one utrzymu je wiele wartoÊciowych siedlisk
przyrodniczych, jednak zbyt inten sywna produkcja rolnicza mo˝e negatywnie oddziaływaç na zasoby
naturalne poprzez zanieczyszczanie
wody, gleb i powietrza, rozdrabnia nie siedlisk przyrodniczych czy zanik
dzikiej fauny i flory. Problematycz nym działaniem rolnictwa jest
wprowadzanie do ekosystemu ga tunków obcych (w tym GMO) mo BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

gàcych wykazywaç inwazyjne cechy
wzgl´dem organizmów rodzimych.
Sektor rolny jest równie˝ biorcà zanieczyszczeƒ generowanych poprzez inne gał´zie gospodarki – napływajàcych wraz z ruchami mas
powietrza czy z powierzchniowymi
ciekami wodnymi. Na podkreÊlenie
zasługuje szczególna wra˝liwoÊç
rolnictwa na skutki zmian klima tycznych, przekładajàca si´ równie˝
na sytuacj´ materialnà mieszkaƒ-

na celu zwi´kszenie dost´pnoÊci infrastruktury energetycznej, transportowej czy informatycznej w ra mach SUE RMB przyczyniajà si´
do zapobiegania wyludnianiu obszarów wiejskich. Zrównowa˝ony
rozwój obszarów wiejskich nie mo˝e odbywaç si´ bez zaanga˝owania
lokalnych społecznoÊci. Zwłaszcza
dokonywane w ramach SUE RMB
działania skierowane do młodzie˝y
wiejskiej przyczyniajà si´ do wzrostu

Gospodarka rolna ponosi cz´Êciowà odpowiedzialnoÊç za eutrofizacj´ wód Bałtyku

ców terenów wiejskich. Wytworzenie społeczeƒstwa dobrobytu w re gionie bałtyckim, wymaga działaƒ
skierowanych na szeroko poj´te
obszary wiejskie. Przyczynkiem
do tego, winny byç działania ba dawcze słu˝àce rozwojowi zrówno wa˝onego rolnictwa w regionie
Morza Bałtyckiego, pozwalajàce
na utrzymanie konkurencyjnoÊci
w zakresie ekonomicznym jak
i na spełnienie wymagaƒ Êrodowiskowych. Równie˝ działania majàce

innowacyjnoÊci tych terenów i budowania „to˝samoÊci bałtyckiej
od kolebki”.
Bioràc pod uwag´ obecnà sytuacj´, jednym z najwi´kszych wyzwaƒ SUE RMB jest wyrównanie istniejàcych w regionie ró˝nic
pod wzgl´dem stopnia rozwoju rol nictwa i społeczeƒstwa obywatel skiego terenów wiejskich.
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
[ 22 623 19 81
Zdj´cia: fotolia
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Europejski Program
Pomocy ˚ywnoÊciowej
9. rok realizacji w Polsce

W

tym roku przypada 25
rocznica obchodów Mi´dzynarodowego dnia
Walki z Ubóstwem ogłoszonego
przez Zgromadzenie ONZ.
W obliczu rosnàcych ró˝nic pomi´dzy dochodami ludzi bogatych
i ludzi biednych, szczególne znaczenie majà programy wspierajàce
osoby najubo˝sze. Przedstawiciele
instytucji europejskich podkreÊlajà,
˝e jednà z wa˝niejszych idei w Unii
Europejskiej jest walka z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.
Jednym z programów wspierajà cych osoby najbardziej potrzebujàce w UE jest program Dostarczanie
nadwy˝ek ˝ywnoÊci najubo˝szej
ludnoÊci Unii Europejskiej (PEAD).
Program jest administrowany przez
agencje płatnicze w poszczególnych krajach członkowskich.
Administracjà programu w Polsce zajmuje si´ Agencja Rynku
Rolnego.
Komisja Europejska przeznacza
na realizacj´ programu ok. 500
mln euro rocznie.
Polska jest w gronie paƒstw, które
pozyskujà najwi´cej Êrodków na re alizacj´ programu – trzecie miejsce
po Włoszech i Hiszpanii (w 2011
roku – 75,4 mln euro, w 2012 ro ku – 75,3 mln euro, w 2013 –
76,9 mln euro).
W Polsce pomoc dociera do
ok. 4 milionów potrzebujàcych.
Przedsi´biorcy wybrani przez ARR
w drodze przetargu, dostarczajà go towe artykuły spo˝ywcze do magazy nów organizacji charytatywnych wy 18

znaczonych przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej (Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzy˝).

W ramach programu 2012 ARR zawarła umowy na do stawy 17 ró˝nych produktów do magazynów 4 organizacji charytatywnych na terenie całej Polski

Wszystkie produkty sà specjalnie
oznakowane – zawierajà nie tylko
informacje o producencie czy dacie
przydatnoÊci do spo˝ycia, ale te˝
specjalne nadruki, w tym m. in.: in formacje o tym, ˝e artykuły dostar czane w ramach programu sà finan sowane ze Êrodków UE oraz nie mo gà byç przeznaczane do sprzeda˝y.
W ramach programu 2012 ARR
zawarła umowy z 23 przedsi´bior cami na dostawy 17 ró˝nych pro -

duktów do ponad 140 magazy nów 4 organizacji charytatywnych
na terenie całej Polski.
Dostawy obejmujà ok. 101,8 tys.
ton artykułów spo˝ywczych o wartoÊci ok. 325,1 mln zł, w tym (artykuły zbo˝owe – ok. 31%, artykuły
owocowo-warzywne – ok. 25%, artykuły mleczne ok. 23%, artykuły
mi´sne – ok. 17%, olej rzepako wy – ok. 4%).
Dostawy artykułów mlecznych realizowane sà od marca do grud nia 2012 roku, natomiast dostawy
pozostałych artykułów spo˝ywczych
od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku.
Organizacje charytatywne dystrybuujà otrzymywane artykuły spo˝ywcze, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem innych lokalnych organizacji, wÊród osób najubo˝szych spełniajàcych kryteria okreÊlone w ustawie o pomocy społecznej oraz w wytycznych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Pomoc
˝ywnoÊciowa przekazywana jest
m.in. ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym i bezdomnym.
Obchody majà uÊwiadomiç opinii publicznej potrzeb´ likwidacji
ubóstwa we wszystkich krajach,
szczególnie w krajach rozwijajàcych si´ i zwróciç uwag´ na fakt, ˝e
walka z ubóstwem stała si´ priory tetem rozwoju.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR
[ 22 661 76 13
Zdj´cie: fotolia
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Ponad 1,5 mld zł
dla przetwórstwa
ARiMR zaczyna finiszowaç z realizacjà PROW 2007-2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna finiszo waç z realizacjà Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la ta 2007-2013. Jednym z najwi´kszych beneficjentów tego Progra mu jest przetwórstwo rolno -spo˝ywcze, do którego skierowana została pomoc finansowa w ramach działania Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej. Coraz wi´cej firm
z tej bran˝y, koƒczy swoje inwestycje dofinansowywane z tego êró dła. Tym, którzy prawidłowo je wykonali i rozliczyli, Agencja wypłaciła do tej pory ponad 1,5 miliarda złotych wsparcia.

K

woty wypłat b´dà si´ jednak
sukcesywnie zwi´kszaç, po niewa˝ wi´kszoÊç inwestycji
znajduje si´ w koƒcowej fazie reali zacji. To oznacza, ˝e w najbli˝szym
czasie wielu przedsi´biorców b´dzie wyst´powaç o wypłat´ przyznanego im wsparcia zgodnie
z podpisanymi z ARiMR umowami.
Dzi´ki pieniàdzom z działania
Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej,
obj´tego PROW 2007-2013, powstało ponad 130 zupełnie nowych
zakładów przetwórczych, a bli sko 450 zostało unowoczeÊnionych
i rozbudowanych. Cz´Êç przedsi´ biorców zdecydowała si´ w ramach
tej pomocy zainwestowaç w wypo sa˝enie swoich firm w nowoczesne
i wydajne maszyny czy te˝ urzàdze nia produkcyjne oraz linie techno logiczne. Wsparcie zostało tak˝e
przeznaczone na poprawienie ja koÊci wytwarzanych produktów
oraz zwi´kszenie kontroli nad bez pieczeƒstwem wytwarzanej ˝ywno Êci. Bioràc pod uwag´, ˝e Êredni
poziom dofinansowania otrzyma nego z ARiMR wynosi około 40%
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

kosztów kwalifikowalnych, wielu
przedsi´biorców nie zdecydowałoby si´ na przeprowadzenie inwestycji bez wsparcia.
Korzystajàc ze Êrodków z działania Zwi´kszanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i le Ênej w ramach PROW na la ta 2007-2013, najwi´ksze inwestycje zrealizowały zakłady zajmujàce
si´ przetwórstwem mi´sa. Otrzymały one z ARiMR około 418 mln zł

Polskie zakłady przetwórcze sà cenione na Êwiecie, m.in.
dlatego, ˝e oferujà produkty smaczne i zdrowe, a proces
ich wytwarzania odbywa si´ z zachowaniem rygorystycznych zasad higieny. Zakład FRESH FRUIT SERVICE specjalizuje si´ w przetwórstwie owoców – za chwil´ jabłka
zostanà pokrojone

Po ich zapakowaniu trafià do sklepów w całej UE. Linie produkcyjne w tym zakładzie kupiono dzi´ki wsparciu z ARiMR
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dofinansowania, co stanowiło około 28% pomocy wypłaconej dla całej bran˝y
rolno -spo˝ywczej. Równie
ch´tnie ze wsparcia korzystały firmy z sektora owoco wo -warzywnego. Agencja
wypłaciła im 371 mln zł
(25%). Dalsze miejsca w tym
rankingu zaj´li przedsi´biorcy prowadzàcy sprzeda˝ hur towà – 244 mln zł wsparcia
(16%) oraz zakłady zajmujà ce si´ przetwórstwem mle ka – ponad 219 mln zł
(15%).
Najwi´cej
pieni´dzy
z działania Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej
produkcji rolne i leÊnej otrzy mali przedsi´biorcy z woje wództwa
wielkopolskiego – 17% wypłaconych dotychczas Êrodków. Tu˝ za nimi plasujà si´ przetwórcy
z Mazowsza – 15% Êrodków,
a dalsze miejsca zajmujà
województwa: lubelskie –
11% i kujawsko -pomor skie – 10%.
W strukturze kosztów realizowanych operacji główne pozycje stanowià:
budowlane
1 roboty
33,2%,
1 zakup maszyn i urzàdzeƒ
do przetwarzania produktów
rolnych 25,6%,
1 zakup maszyn lub urzà dzeƒ do magazynowania
lub przygotowania produk tów rolnych 11,6%.
Dotychczas ARiMR prze prowadziła pi´ç naborów
wniosków o przyznanie po mocy w ramach działania
Zwi´kszanie wartoÊci doda nej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej finansowane go z PROW 2007-2013.
O wsparcie mogły ubiegaç
si´ mikroprzedsi´biorstwa,
20

Nowoczesna linia do produkcji przetworów, kupiona z dofinansowaniem
z PROW 2007- 2013, działa równie˝ w firmie ORZECH

Najch´tniej jednak inwestowały w swój rozwój firmy z sektora mi´snego. Zautomatyzowana maszyna pakujàca kupiona przez Zakłady Mi´sne DOBROSŁAWÓW
usprawnia prac´, zwi´ksza jej efektywnoÊç, a tak˝e gwarantuje zachowanie wysokiej
jakoÊci produktów

małe i Êrednie firmy, a tak˝e
podmioty zatrudniajàce do
750 osób i których obrót nie
przekracza równowartoÊci 200 mln euro rocznie.
Maksymalna wartoÊç dofi nansowania mogła wynieÊç
nawet 50 mln zł w przypadku podmiotów skonsolidowanych, w przypadku innych firm było to 20 mln zł.
Całkowita kwota wsparcia
nie mogła przekroczyç
25%, 40% lub 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na reali zacj´ inwestycji i była uza le˝niona od statusu przedsi´biorstwa oraz od tego,
jakà prowadziło działalnoÊç
i czy zaopatruje si´ w surowce u grup producentów
rolnych.
Ârodki finansowe, które sà
wypłacane przez ARiMR
w ramach działania Zwi´k szanie wartoÊci dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leÊnej, w du˝ej mierze
przyczyniajà si´ do rozwoju
polskiej bran˝y rolno-spo˝ywczej. Zakłady przetwórcze w naszym kraju, dzi´ki
takiej pomocy stajà si´ coraz nowoczeÊniejsze, bardziej wydajne, a ich produkty pod wzgl´dem higieny
i bezpieczeƒstwa spełniajà
najwy˝sze
europejskie
i Êwiatowe normy. To te˝
sprawia, ˝e nasze wyroby
spo˝ywcze mogà skutecznie
konkurowaç z innymi na
europejskich i Êwiatowych
rynkach.

Departament Oceny Projektów
Z pomocy ARiMR w modernizacji swoich zakładów skorzystała równie˝ bran˝a mle czarska – linia technologiczna do produkcji serków w spółdzielni mleczarskiej
CUIAVIA

Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cia: archiwum producentów
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Zmiany w systemie
kształcenia zawodowego
To bardzo istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy
otrzymali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ra mach PROW 2007 – 2013, 75 tys. zł premii na samodzielne rozpocz´cie gospodarowania, pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia.

A

gencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przypomina, ˝e osoby, które w dniu
składania wniosku o przyznanie
pomocy z działania Ułatwianie
startu młodym rolnikom nie posiadały wymaganego wykształcenia,
majà na uzupełnienie go 36 mie si´cy od otrzymania decyzji przyznajàcej wsparcie. Termin ten nie
mo˝e byç wydłu˝ony, a w przypadku gdy wykształcenie nie zostanie
uzupełnione w tym czasie, młody
rolnik b´dzie musiał zwróciç otrzymanà z ARiMR pomoc wraz
z odsetkami.
Od roku szkolnego 2012/2013
zmienił si´ system kształcenia za wodowego dla osób dorosłych.
W zwiàzku z tym młodzi rolnicy, któ rzy zobowiàzali si´ uzupełniç wykształcenie, majà zupełnie inny tok
nauki ni˝ dotychczas.
Osoby posiadajàce co najmniej
wykształcenie zasadnicze zawodo we inne ni˝ rolnicze, (np. zasadni cze zawodowe, Êrednie oraz wy˝ sze) mogà ukoƒczyç jeden z nast´ pujàcych kwalifikacyjnych kursów
zawodowych:
1 Rolnik (kwalifikacja R. 3) – pro wadzenie produkcji rolniczej;
1 Ogrodnik (kwalifikacja R. 5) –
zakładanie i prowadzenie upraw
ogrodniczych;
1 Pszczelarz (kwalifikacja R. 4) –
prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

Po zdaniu egzaminu przed okr´gowà komisjà egzaminacyjnà, osoby te, uzyskajà dyplom potwierdzajàcy kwalifikacje w wybranym przez
siebie zawodzie.
Natomiast młodzi ludzie, którzy
majà wykształcenie na poziomie
podstawowym lub gimnazjalnym
muszà równolegle z odbyciem
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełniç poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego
lub Êredniego poprzez ukoƒczenie
liceum ogólnokształcàcego dla
dorosłych lub zdanie egzaminów
eksternistycznych.
Zrealizowanie kursu w ramach
jednej z wymienionych kwalifikacji
trwa ponad rok. Do tego nale˝y

doliczyç czas potrzebny na przystà pienie do egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje w zawodzie
i otrzymanie dyplomu.
Młodzi rolnicy, posiadajàcy co
najmniej wykształcenie Êrednie inne
ni˝ rolnicze, majà mo˝liwoÊç podj´cia nauki w szkole policealnej dla
dorosłych, ale wyłàcznie w zawodzie technik turystyki wiejskiej lub
technik weterynarii. W tym drugim
przypadku konieczne jest, aby
w przyszłoÊci, w nabytym gospodarstwie prowadziç chów lub hodowl´
zwierzàt gospodarskich. Nauka
w szkole policealnej trwa 2 lata,
a Êwiadectwo jej ukoƒczenia jest
dokumentem
potwierdzajàcym
Êrednie wykształcenie rolnicze.
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Od roku szkolnego 2012/2013 osoby posiadajàce co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe inne ni˝ rolnicze,
które zobowiàzały si´ uzupełniç wykształcenie, mogà ukoƒczyç kurs kwalifikacyjny w zawodzie ogrodnik
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Poszkodowani rolnicy
otrzymajà wsparcie
Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtworzenie produkcji rolniczej
w gospodarstwach zniszczonych przez kl´ski ˝ywiołowe
Od 15 paêdziernika do 26 listopada 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie
pomocy w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz
wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych.

J

u˝ po raz piàty mo˝na składaç
w ARiMR wnioski o przyznanie
takiego wsparcia. W dotychczas przeprowadzonych naborach,
w 2010 r. i w 2011 r. z pomocy
na wznowienie produkcji rolnej
skorzystało około 4 tys. gospodarstw. Warunki ubiegania si´
o pomoc w tegorocznym naborze
nie zmieniły si´ w porównaniu
do obowiàzujàcych w poprzednich
latach. Z pomocy mogà skorzystaç
rolnicy, którzy zostali najdotkliwiej
poszkodowani przez kl´ski ˝ywiołowe, takie jak: powódê, obsuni´cie
ziemi, wiosenne przymrozki, znisz czenia w uprawach spowodowane
przez mróz, susz´, deszcz nawalny,
lawin´, grad, huragan czy uderzenie pioruna.
Rolnik mo˝e otrzymaç wsparcie
z działania Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wy niku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich
działaƒ zapobiegawczych, je˝eli
poniósł straty w wysokoÊci co naj mniej 10 tys. zł w majàtku trwałym
np. maszynach, budynkach pro dukcyjnych, sadach czy plantacjach
wieloletnich i jednoczeÊnie kl´ska
˝ywiołowa spowodowała w jego
gospodarstwie powy˝ej 30% strat

22

w rolniczych uprawach, hodowli
zwierzàt czy ryb. WysokoÊç strat
oszacowywana jest przez komisje
powoływane przez wojewod´, które
sporzàdzajà protokół szkód stwier dzonych w gospodarstwie. Na podstawie takiego protokołu wojewoda
wydaje opini´, w której okreÊla za kres i wysokoÊç strat powstałych
w gospodarstwie rolnika. Ten dokument rolnik musi dołàczyç do wniosku o pomoc.
Na przywracanie produkcji rolniczej, w całym okresie realizacji
PROW 2007-2013 jedno gospo-

darstwo mo˝e otrzymaç do 300 tys.
zł wsparcia, z tym, ˝e kwota pomo cy nie mo˝e przekroczyç 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych
na inwestycje. Ponadto, otrzymane
wsparcie nie mo˝e byç wy˝sze
ni˝ 130% strat w gospodarstwie
oszacowanych przez wojewódzkà
komisj´ lub 144% takich szkód,
pomniejszone o kwot´ odszkodowania uzyskanego z ubezpieczenia
majàtku trwałego, upraw, zwierzàt
gospodarskich. Dofinansowanie
mo˝na otrzymaç m.in. na budow´,
przebudow´ lub remont budynków
słu˝àcych do produkcji rolniczej,
kupno nowych maszyn czy urzàdzeƒ rolniczych, odtwarzania sa dów albo plantacji wieloletnich, jak
równie˝ na zakup stada podstawowego zwierzàt hodowlanych. Wa˝ne jest, ˝e pomoc udzielana w ra-

Dla rolników, którym ˝ywioł zniszczył gospodarstwa, ARiMR ma 200 mln zł na odbudow´ produkcji rolniczej
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

Na poczàtku tego roku okazało si´, ˝e wiele upraw zostało zniszczonych przez mróz...
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i grad

Zabudowanie gospodarskie Ewy Fryszke w Starej Rzece w Kujawsko-Pomorskiem znisz - Zagroda Antoniego Sowiƒskiego w tej samej miejscowoÊci (Stara Rzeka w Kujawsko-Pomorskiem) bardzo ucierpiała wskutek przejÊcia huraganu
czone przez kataklizm

nie musi ich od budowywaç, je ˝eli uzna, ˝e
bardziej potrzeb na b´dzie mu
nowa maszyna.
Wniosek o przyznanie pomocy
nale˝y
zło˝yç
w Oddziale Regionalnym
ARiMR, właÊci Gospodarstwo Wiesława Zàbka w Starej Rzece w Kujawsko -Pomorskiem po przejÊciu wym ze wzgl´du
na miejsce realitràby powietrznej
zacji operacji
mach działania Przywracanie po - osobiÊcie albo przez upowa˝niotencjału produkcji rolnej zniszczo - nà osob´, mo˝na równie˝ wysłaç
nego w wyniku wystàpienia kl´sk go rejestrowanà przesyłkà poczto ˝ywiołowych oraz wprowadzenie wà. Do wykorzystania w ramach te odpowiednich działaƒ zapobiegaw- go działania zostało jeszcze
czych nie ma charakteru odtworze - ok. 200 mln zł.
niowego. To oznacza, ˝e je˝eli,
O kolejnoÊci przysługiwania pona przykład kl´ska ˝ywiołowa spo - mocy decyduje suma punktów uzy wodowała zniszczenia w budyn - skana w ramach dwóch kryteriów.
kach słu˝àcy do produkcji, rolnik Pierwsze z nich to wysokoÊç strat
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

w gospodarstwie – im sà one wy˝sze tym wi´cej punktów otrzymuje
wniosek. W drugim kryterium punkty przyznawane sà w zale˝noÊci
od wysokoÊci pomocy, o jakà ubiega si´ rolnik. Im jest ona wy˝sza
tym mniej punktów otrzymuje taki
wniosek. Natomiast kolejnoÊç zło ˝enia wniosku nie ma ˝adnego
wpływu na kolejnoÊç przysługiwania pomocy.
Dzi´ki wsparciu ARiMR rolnicy,
którzy otrzymali pomoc w ramach
dotychczas przeprowadzonych czterech naborów, kupili prawie 10 tys.
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych,
wybudowali lub zmodernizowali
90 tys. metrów kwadratowych budynków produkcyjnych i odtworzyli 780 ha sadów lub plantacji
wieloletnich.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: Renata Nowak, Marcin Krzy˝anowski,
Marek Zadworzaƒski, archiwum ARiMR, fotolia
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PłatnoÊci bezpoÊrednie
za 2012 r.
Rok 2012 był dziewiàtym rokiem, w którym rolnicy mogli ubiegaç
si´ o przyznanie płatnoÊci w ramach systemów wsparcia bezpo Êredniego.

W

roku 2012 rolnicy mo gli ubiegaç si´ o nast´ pujàce rodzaje płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego:
1 jednolità płatnoÊç obszarowà
(JPO);
1 uzupełniajàce płatnoÊci obszarowe (UPO):
– do grupy upraw podstawowych,
– do powierzchni uprawy chmielu
niezwiàzanej z produkcjà,
– do powierzchni upraw roÊlin prze znaczonych na pasz´ uprawianych
na trwałych u˝ytkach zielonych
(płatnoÊci zwierz´ce);
1 płatnoÊci uzupełniajàce:
– dla producentów surowca tyto niowego – płatnoÊç niezwiàza na do tytoniu,
– w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego – płatnoÊç niezwiàza na do skrobi;
24

do 2011 roku rozpatrywane były
przez Agencj´ Rynku Rolnego.
W bie˝àcym roku rolnicy po raz
pierwszy mogli ubiegaç si´ w ra-

1 specjalnà płatnoÊç obszarowà
do powierzchni upraw roÊlin stràcz kowych i motylkowatych drobnonasiennych;
1 wsparcie specjalne – płatnoÊç
do krów;
1 wsparcie specjalne – płatnoÊç
do owiec;
1 wsparcie specjalne do surowca
tytoniowego – płatnoÊç do tytoniu;
1 płatnoÊç cukrowà;
1 oddzielnà płatnoÊç z tytułu owo ców i warzyw (płatnoÊç do pomido rów);
1 oddzielnà płatnoÊç z tytułu owo ców mi´kkich.
Od 2012 roku Agencja Restruk turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rozpatruje wnioski o przyznanie
płatnoÊci niezwiàzanej do tytoniu
oraz wnioski o przyznanie płatnoÊci
niezwiàzanej do skrobi. Wnioski
o przyznanie tych płatnoÊci
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

11_2012 srodki v3_Layout 1 08.11.2012 11:39 Strona 25

BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

Tabela 1. Liczba zło˝onych wniosków o płatnoÊci bezpoÊrednie na rok 2012
Lp.

Województwo

Liczba zło˝onych wniosków

1

DolnoÊlàskie

56 452

2

Kujawsko-pomorskie

65 688

3

Lubelskie

177 341

4

Lubuskie

19 853

5

Łódzkie

122 932

6

Małopolskie

121 260

7

Mazowieckie

206 617

8

Opolskie

9

Podkarpackie

10

Podlaskie

81 016

11

Pomorskie

38 410

12

Âlàskie

47 486

13

Âwi´tokrzyskie

85 294

14

Warmiƒsko -Mazurskie

43 130

15

Wielkopolskie

16

Zachodniopomorskie
POLSKA

roÊlin stràczkowych i motylkowa tych drobnonasiennych – do
30 000 000 euro, płatnoÊci do
krów – do 45 600 000 euro oraz
płatnoÊci do owiec – do 1 923 000
euro. W 2012 roku o płatnoÊç
do owiec mogà równie˝ ubiegaç
si´ rolnicy posiadajàcy siedziby
stada w województwie łódzkim
i Êwi´tokrzyskim.
W 2012 roku zostało zło˝onych
blisko 1,36 miliona wniosków. Liczba zło˝onych wniosków w podziale
na województwa została przedstawiona w tabeli 1.
W tabeli 2 zaprezentowane
zostały dane w zakresie liczby zło ˝onych wniosków o przyznanie po szczególnych rodzajów płatnoÊci
oraz powierzchnia lub iloÊci kwalifikujàce si´ do przyznania tych
płatnoÊci.
Łàczna kwota przeznaczona
na płatnoÊci bezpoÊrednie w Polsce
za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld
euro, tj. ponad 14,3 miliardów zło tych, w tym 2,83 miliardy złotych
przeznaczone jest na płatnoÊci uzu pełniajàce, które sà finansowane
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mach wsparcia specjalnego o płat noÊç do surowca tytoniowego
(płatnoÊç do tytoniu). Celem tej
płatnoÊci jest poprawa jakoÊci produkowanego w Polsce surowca tytoniowego, uprawianego w wyznaczonych rejonach uprawy tytoniu:
lubelsko -podkarpackim, Êwi´tokrzysko -małopolskim, kujawsko -pomorskim, mazurskim oraz dol noÊlàskim.
W 2012 roku zmienione zostały
tak˝e zasady przyznawania płatnoÊci do owoców mi´kkich. Oddzielna płatnoÊç do owoców mi´kkich
zastàpiła dotychczas stosowanà
przejÊciowà płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich. Oddzielna płatnoÊç
do owoców mi´kkich przysługuje
do powierzchni uprawy truskawek
lub malin, do których została przyznana
przejÊciowa
płatnoÊç
do owoców mi´kkich w roku 2008.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e w 2012 ro ku zostały zwi´kszone koperty finansowe dla: specjalnej płatnoÊci
obszarowej do powierzchni upraw

27 736
116 592

121 122
28 369
1 359 298

z bud˝etu krajowego. W roku 2012
kwoty płatnoÊci bezpoÊrednich zo stały przeliczone według kursu euro
ogłoszonego przez Europejski Bank
Centralny w dniu 28 wrzeÊnia 2012 r., który wynosi 4,1038
złotych za 1 euro.
W tabeli 3 przedstawione zostały
koperty finansowe dla poszczególnych schematów pomocowych.
Warto pami´taç, ˝e od 2012 roku decyzje w sprawie przyznania
płatnoÊci w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego nie sà
faktycznie dor´czane rolnikowi,
o ile w całoÊci zostało spełnione
˝àdanie rolnika. W takim przypadku dniem dor´czenia decyzji jest
dzieƒ wpływu (uznania) Êrodków finansowych na rachunek bankowy
rolnika. Agencja przekazujàc płatnoÊci na rachunek bankowy rolnika, w tytule przelewu umieÊci informacj´, i˝ decyzja ta nie zostanie
faktycznie dor´czona. Odwołanie
od decyzji zgodnej z ˝àdaniem rolnika wnosi si´ w terminie 14 dni
od daty uznania Êrodków na ra chunku bankowym rolnika.
25
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Tabela 2. Liczba wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów płatnoÊci oraz powierzchnia/iloÊç kwalifikujàca si´ do przyznania płatnoÊci
Liczba
zło˝onych wniosków
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Rodzaj płatnoÊci

Powierzchnie/iloÊci kwalifikowane
do płatnoÊci

Jednolita PłatnoÊç Obszarowa

1 359 298

14 030 232,92 ha

PłatnoÊç uzupełniajàca – grupa upraw podstawowych

1 187 881

9 570 940,57 ha

PłatnoÊci do roÊlin uprawianych na pasze na trwałych u˝ytkach zielonych
(płatnoÊci zwierz´ce)

521 581

1 749 054,49 ha

Specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych
i motylkowatych drobnonasiennych

122 337

208 586,31 ha

28 517

28 846,98 ha

Oddzielna płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich
PłatnoÊç do powierzchni chmielu niezwiàzana z produkcjà

995

2 160,60 ha

1 907

170 005,66 ha

PłatnoÊç cukrowa

58 853

12 471 204,45 ton

PłatnoÊç do krów

135 980

288 729 szt.

PłatnoÊç do pomidorów

PłatnoÊç do owiec

2009

PłatnoÊç niezwiàzana do tytoniu (tytoƒ Virginia)

73 140 szt.
21 779 814,08 kg

12 293

PłatnoÊç niezwiàzana do tytoniu
PłatnoÊç niezwiàzana do skrobi

4 128

PłatnoÊç do tytoniu

9 732

17 493 484,36 kg
92 346,260 ton
–

Tabela 3. WartoÊç kopert finansowych przeznaczonych na poszczególne rodzaje płatnoÊci w 2012 r.
Rodzaj płatnoÊci
Jednolita płatnoÊç obszarowa

WartoÊç kopert finansowych
tys. euro

tys. zł*

2 504 541

10 278 138

PłatnoÊç uzupełniajàca – grupa upraw podstawowych

493 972

2 027 165

PłatnoÊci do roÊlin uprawianych na pasze na trwałych u˝ytkach zielonych (płatnoÊci zwierz´ce)

134 654

552 594

672

2 759

PłatnoÊç niezwiàzana do skrobi

11 267

46 240

PłatnoÊç niezwiàzana do tytoniu (tytoƒ Virginia)

31 027

127 329

PłatnoÊç niezwiàzana do tytoniu (tytoƒ pozostały)

17 443

71 583

159 392

654 113

19 200

78 793

6 715

27 557

Specjalna płatnoÊç obszarowa do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych

30 000

123 114

PłatnoÊç do krów

45 600

187 133

PłatnoÊç do powierzchni chmielu niezwiàzana z produkcjà

PłatnoÊç cukrowa
Oddzielna płatnoÊç do owoców mi´kkich
PłatnoÊç do pomidorów

PłatnoÊç do owiec

1 923

7 892

PłatnoÊç do tytoniu

29 035

119 154

3 485 444

14 303 564

Ogółem
* Kurs euro EBC wg stanu na dzieƒ 28.09.2012 = 4,1038 zł.

Niezale˝nie od powy˝szego, rol nik mo˝e zło˝yç ˝àdanie dor´cze nia decyzji. ˚àdanie składa si´
do kierownika biura powiatowego
Agencji właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania albo sie dzib´ rolnika, w terminie 14 dni
26

od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku bankowym rol nika. W przypadku, gdy rolnik wy stàpił z ˝àdaniem dor´czenia decy zji, odwołanie od tej decyzji wnosi
si´ w terminie 14 dni od dnia jej
dor´czenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłat´ płatnoÊci bezpoÊrednich od dnia
3 grudnia 2012 r.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cia: fotolia
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Nowe zasady
przyznawania pomocy
Wsparcie wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
Zgodnie z nowymi zasadami przyznawania pomocy finansowej
wst´pnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw, które uzyskały status wst´pnego uznania oraz wst´pne zatwierdzenie
planu dochodzenia do uznania po dniu 5 kwietnia 2012 r., tj.
po dacie wejÊcia w ˝ycie przepisów rozporzàdzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 zmieniajàcego rozporzàdzenie wy konawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiajàce szczegółowe zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych
owoców i warzyw, Komisja Europejska ustaliła limity pomocy finansowej z bud˝etu Unii Europejskiej, majàce zastosowanie
w poszczególnych latach realizacji planów dochodzenia do uzna nia tych grup, tj. od 2012 do 2017 r.

Ł

àczne wydatki Unii Europej skiej na pomoc finansowà grupom producentów owoców
i warzyw wst´pnie uznanym po
dniu 5 kwietnia br., nie mogà przekroczyç 10 000 000 euro na rok
kalendarzowy, dla wszystkich
paƒstw członkowskich UE, które
przystàpiły do Wspólnoty w dniu
1 maja 2004 r. lub póêniej i obj´te
sà takim programem pomocy.
Na podstawie przekazanych
przez ww. paƒstwa członkowskie
UE, informacji o wst´pnie zatwier dzonych planach dochodzenia
do uznania po dniu 5 kwiet nia 2012 r., Komisja Europejska
ustaliła współczynniki przydziału
Êrodków z bud˝etu UE, w stosunku
do kwot wst´pnie zatwierdzonych
w planach, na poziomie 87,52%
dla roku 2012, 45,01% dla ro ku 2013 oraz 100% dla pozosta łych lat 2014-2017. JednoczeÊnie
KE okreÊliła łàczny mo˝liwy wkład
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UE na paƒstwo członkowskie w po moc grupom producentów na lata 2012-2017.
SpoÊród krajów członkowskich,
które obsługujà mechanizm pomocy grupom producentów, najwi´kszy limit Êrodków przyznano Polsce:
1 7 479 159 euro na 2012 r.,
1 8 049 649 euro na 2013 r.,
1 5 654 777 euro na 2014 r.,
1 2 853 186 euro na 2015 r.,

1 2 163 241 euro na 2016 r.
oraz
1 40 435 euro na rok 2017.
Powy˝sze Êrodki zostały przyznane
dla 12 grup producentów w Polsce,
które uzyskały status wst´pnego
uznania po wejÊciu w ˝ycie nowych
przepisów. Oprócz Polski, limity na
wsparcie grup producentów z bud˝etu UE, otrzymały jeszcze takie
kraje jak: Bułgaria, Litwa, W´gry
oraz Rumunia.
Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów rozporzàdzenia wykonawczego
Komisji (UE) Nr 302/2012, wysokoÊç pomocy finansowej do inwe stycji realizowanych przez grupy
producentów w ramach zatwierdzonych planów dochodzenia
do uznania nie miała limitu warto Êciowego, natomiast wsparcie było
ograniczone do zakresu rodzajowego i iloÊciowego inwestycji zwiàzanych ze zbiorem, magazynowaniem, przechowywaniem oraz przygotowaniem owoców i warzyw do
sprzeda˝y, dostosowanych do wiel-

Platformy samobie˝ne do zbioru owoców Grupy producentów WILGA FRUIT Sp. z o.o.

27
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Grupa producentów WILGA FRUIT Sp. z o. o. – linia sortujàca do jabłek

Grupa producentów OLERIS Sp. z o.o. – linia technologiczna słu˝àca do mycia, polerowania oraz sortowania warzyw

koÊci produkcji owoców i warzyw
sprzedanych przez grup´ i wypro dukowanych przez jej członków
w ostatnim roku realizacji planu
dochodzenia do uznania.
Ponadto pomoc finansowa wypła cana dotychczas wst´pnie uznanym
grupom producentów owoców i wa rzyw, w ramach Wspólnej Organiza cji Rynków Owoców i Warzyw z fun duszu EFRG, nie miała limitu
na działanie, ustanowionego warto Êciowo dla danego kraju członkow skiego. Wnioski o przyznanie pomo cy finansowej były obsługiwane
w systemie ciàgłym i kwoty przyzna wanej pomocy finansowej grupom
producentów owoców i warzyw były
28

refundowane na bie˝àco z bud˝etu
UE. W samym tylko 2011 r., w Polsce, wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymały
ponad 175 000 000 euro pomocy
finansowej pokrywanej z unijnego
bud˝etu.
We wst´pnie zatwierdzonych pla nach dochodzenia do uznania,
zgodnie z przepisami obowiàzujà cymi przed wejÊciem w ˝ycie rozpo rzàdzenia wykonawczego Komisji
(UE) Nr 302/2012, grupy produ centów przewidziały dofinansowa nie na pokrycie cz´Êci kwalifikowa nych kosztów inwestycji w wysoko Êci ogółem 75% ponoszonych
kosztów (50% kosztów z bud˝etu

UE oraz 25% kosztów inwestycji
z bud˝etu krajowego). Tym samym,
udział Êrodków własnych grupy wynosił 25% kosztów inwestycji we
wszystkich latach realizacji planu,
bez koniecznoÊci zastosowania dodatkowych limitów ograniczajàcych
wysokoÊç udziału UE w przyznawanej grupom pomocy.
Natomiast zgodnie z nowymi zasadami, po okreÊleniu współczynników przydziału Êrodków z bud˝etu
UE, grupy producentów majà mo˝liwoÊç zmiany wst´pnie zatwierdzonych planów dochodzenia do
uznania, w szczególnoÊci struktury
ich finansowania, w zwiàzku ze zbyt
niskim poziomem ustalonego przez
Komisj´ współczynnika na lata 2012 oraz 2013, wynoszàcego
poni˝ej 100%. JeÊli grupa nie podejmie zobowiàzania do sfinansowania ze Êrodków własnych ró˝nicy
pomi´dzy planowanym we wst´pnie zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania udziałem Êrod ków UE w pomocy, a tym okreÊlonym po zastosowaniu ustalonego
przez Komisj´ Europejskà współ czynnika przydziału, ma mo˝liwoÊç
wycofania swojego planu dochodzenia do uznania, bez ˝adnych
konsekwencji.
Po ustaleniu przez KE współczynników przydziału oraz okreÊleniu
łàcznego mo˝liwego wkładu z bu d˝etu UE dla Polski, na pomoc gru pom producentów wst´pnie uznanym od dnia 5 kwietnia 2012 r., fi nansowanie pomocy na pokrycie
cz´Êci kwalifikowanych kosztów in westycji uj´tych w planie dochodzenia do uznania na lata 2012-2017
przedstawia si´ nast´pujàco:
1 dla inwestycji realizowanych
przez grupy producentów w 2012 r.,
zgodnie ze współczynnikiem przy działu wynoszàcym 87,52%, wysokoÊç pomocy finansowej wynosi 68,76% poniesionych przez gru p´ kosztów inwestycji uj´tych w planie (w tym: 43,76% kosztów inweBIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

stycji pochodzi z bud˝etu UE,
a 25,00% kosztów pokrywa bud˝et
krajowy). A zatem, grupy producentów zobowiàzane sà do sfinansowania ze Êrodków własnych 31,24% kosztów inwestycji
uj´tych w planie na 2012 r.;
1 dla inwestycji realizowanych
przez grupy producentów w 2013 r.,
zgodnie ze współczynnikiem przy działu wynoszàcym 45,01%, wysokoÊç pomocy finansowej wyniesie 47,505% poniesionych przez
grup´ kosztów inwestycji uj´tych
w planie (w tym: 22,505% kosztów
inwestycji b´dzie pochodziło z bu d˝etu UE, a 25,00% kosztów pokryje bud˝et krajowy). Tym samym,
grupy producentów zobowiàzane
sà do sfinansowania 52,495%
kosztów inwestycji uj´tych w planie
na 2013 r.;
1 dla inwestycji realizowanych
przez grupy producentów w la tach 2014-2017, zgodnie ze
współczynnikiem przydziału wyno szàcym 100%, wysokoÊç pomocy
finansowej, tak jak dotychczas, wyniesie 75% poniesionych przez grup´ kosztów inwestycji (w tym: 50%
kosztów inwestycji sfinansuje bud˝et UE, 25% kosztów pokryje bud˝et krajowy, natomiast Êrodki własne grupy wyniosà 25% kosztów in westycji uj´tych w planie na la ta 2014-2017).
Reasumujàc, w przypadku, gdy
grupa producentów zdecyduje si´
na realizacj´ swojego planu, po do stosowaniu go do nowej struktury fi nansowania, marszałek wojewódz twa właÊciwy ze wzgl´du na jej sie dzib´, ostatecznie zatwierdza taki
plan dochodzenia do uznania gru py za organizacj´ producentów.
Współczynniki przydziału okreÊlo ne przez KE obj´ły równie˝ pomoc
finansowà wypłacanà grupom producentów na pokrycie kosztów
zwiàzanych z utworzeniem grupy
producentów i prowadzeniem dzia łalnoÊci administracyjnej.
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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Linia pakujàca owoce – Grupa producentów JABŁUSZKO Sp. z o. o.

Grupa producentów JABŁUSZKO Sp. z o. o. – automatyczna paletyzacja

Poziom tej pomocy ustalany jest
według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartoÊci produktów
sprzedanych grupy, która wynosi:
1 w pierwszym, drugim, trzecim,
czwartym i piàtym roku odpowied nio 10%, 10%, 8%, 6% i 4% warto Êci produktów sprzedanych, nie
przekraczajàcej
równowartoÊci
1 000 000 euro, lub
1 w pierwszym, drugim, trzecim,
czwartym i piàtym roku odpowied nio 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartoÊci
produktów sprzedanych, przekra czajàcej równowartoÊç 1 000 000
euro.
JednoczeÊnie limit pomocy dla
poszczególnych grup producentów
wynosi 100 000 euro za ka˝dy rok

realizacji planu dochodzenia
do uznania.
W powiadomieniu przekazanym
do Komisji Europejskiej przed
dniem 1 lipca br. o decyzjach
w sprawie wst´pnie zatwierdzonych
planów dochodzenia do uznania
i skutkach finansowych tych planów,
wskazana została równie˝ planowana przez grupy producentów wysokoÊç przychodów ze sprzeda˝y owoców i warzyw, wst´pnie zatwierdzo na w tych planach, jak równie˝ wysokoÊç ww. ryczałtowej pomocy finansowej na działalnoÊç administracyjnà, wyliczonà na podstawie przychodów grupy, w rozbiciu na udział
tej pomocy pochodzàcy ze Êrodków
UE (75%) oraz krajowy (25%).
29
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Grupa producentów owoców i Warzyw AGREA Sp. z o. o. – samobie˝na maszyna do zbioru cebuli

Spółdzielnia GRZYBEK ŁOSICKI – linia do depaletyzacji

Natomiast w zwiàzku ze zbyt niskim poziomem ustalonego przez
Komisj´ współczynnika na lata 2012 oraz 2013, wynoszàcego
poni˝ej 100%, ró˝nica pomi´dzy
planowanym we wst´pnie zatwierdzonym planie dochodzenia
do uznania udziałem ze Êrodków
UE w pomocy na działalnoÊç admi nistracyjnà grupy, a tym okreÊlonym
po zastosowaniu ustalonego przez
KE współczynnika przydziału, zosta nie pokryta z bud˝etu krajowego.
Tym samym, finansowanie pomo cy na pokrycie kosztów zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem działalnoÊci admi nistracyjnej w latach 2012-2017,
przedstawia si´ nast´pujàco:
1 w 2012 r., zgodnie ze współ czynnikiem przydziału wynoszà 30

cym 87,52%, pomoc na działalnoÊç administracyjnà grupy jest fi nansowana w 65,64% z bud˝etu
UE, a 34,36% kwoty pomocy pokrywa bud˝et krajowy;
1 w 2013 r., zgodnie ze współczynnikiem przydziału wynoszàcym 45,01%, pomoc na działal noÊç administracyjnà grupy b´dzie finansowana w 33,7575%
z bud˝etu UE, a 66,2425% z bu d˝etu krajowego;
1 w przypadku pomocy na dzia łalnoÊç administracyjnà grupy,
naliczanej za lata 2014-2017,
zgodnie ze współczynnikiem przy działu wynoszàcym 100%, wyso koÊç pomocy finansowej, tak jak
dotychczas, b´dzie finansowa na w 75% z bud˝etu UE, a 25%
z bud˝etu krajowego.

Zgodnie z powy˝szymi zasadami,
przyznajàc wsparcie z bud˝etu UE
grupom producentów owoców
i warzyw, które uzyskały lub uzyskajà status wst´pnego uznania (uzy skały lub uzyskajà zatwierdzenie
planu dochodzenia do uznania),
po dacie wejÊcia w ˝ycie nowych
przepisów, nie mogà zostaç przekroczone limity Êrodków z bud˝etu
UE (po uwzgl´dnieniu ww. współczynników przydziału) przyznanych
Polsce na pomoc finansowà na po krycie cz´Êci kwalifikowanych kosz tów inwestycji, jak równie˝ pomoc
finansowà na pokrycie kosztów
zwiàzanych z utworzeniem grupy
producentów i prowadzeniem działalnoÊci administracyjnej w po szczególnych latach.
JednoczeÊnie grupy b´dà mogły
otrzymaç wsparcie do rzeczywiÊcie
poniesionych wydatków na inwesty cje, jednak˝e nieprzekraczajàcych
kwot zatwierdzonych w planie do chodzenia do uznania.
Według stanu na dzieƒ 30 wrze Ênia 2012 r., status wst´pnie uznanej grupy producentów posiadało
w Polsce ogółem 241 podmiotów
zrzeszajàcych producentów owoców i warzyw. Natomiast 74 grupy
producentów uzyskały dotychczas
status uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.
Od dnia akcesji Polski do UE
do 30 wrzeÊnia 2012 r. ARiMR wypłaciła pomoc finansowà dla 263
wst´pnie uznanych grup producentów na łàcznà kwot´ 3,53 mld zł,
w tym 0,168 mld mln zł na pokry cie kosztów zwiàzanych z utworze niem grupy producentów i prowadzeniem działalnoÊci administracyj nej oraz 3,364 mld zł na pokrycie
cz´Êci kwalifikowanych kosztów in westycji uj´tych w zatwierdzonym
planie dochodzenia do uznania.
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Zdj´cia: archiwum producentów
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PROW 2007-2013
dla przedsi´biorców
Jak prawidłowo realizowaç inwestycje dofinansowywane w ramach Działa nia 123 Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej
Działanie 123 Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej pro dukcji rolnej i leÊnej wdra˝ane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, skierowane jest do przed si´biorców z sektorów przetwórstwa: mleka (z wyjàtkiem produk cji masła), mi´sa, owoców i warzyw, zbó˝ (z wyjàtkiem produkcji
słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roÊlin oleistych, wy sokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele ener getyczne oraz usługowego zamra˝ania wraz z przechowywaniem
produktów rolnych.

P

omocà finansowà obj´te
sà równie˝ operacje dotyczàce sprzeda˝y hurtowej produktów rolnych: owoców i warzyw,
kwiatów i roÊlin, mleka i wyrobów
mleczarskich, zbo˝a, rzepaku oraz
materiału siewnego roÊlin rolniczych i warzywnych.

Realizacja inwestycji
Realizacja operacji zgodnie z umo wà przyznania pomocy oraz zło˝enie poprawnego wniosku o płat noÊç warunkuje beneficjentowi
mo˝liwoÊç otrzymania pomocy po przez refundacj´ cz´Êci poniesio nych kosztów kwalifikowalnych.
Przez poprawne zrealizowanie
operacji rozumie si´:
1 wykonanie i udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub
usług w zakresie rzeczowym i finan sowym,
1 poniesienie przez beneficjenta
kosztów kwalifikowanych operacji,
w tym dokonanie płatnoÊci za do stawy, usługi lub roboty budowlane,
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

1 w przypadku nabycia rzeczy
na podstawie umowy leasin gu – przeniesienie praw własnoÊci
nie póêniej ni˝ do dnia zło˝enia
wniosku o płatnoÊç dla etapu, w ramach którego po raz ostatni b´dà
rozliczane koszty leasingu,
1 osiàgni´cie zakładanego celu
operacji nie póêniej ni˝ do dnia
zło ˝e nia wnio sku o płat noÊç
ostatecznà,

1 zrealizowanie bàdê realizacj´ zobowiàzaƒ okreÊlonych
w umowie.
Zakoƒczenie realizacji operacji
i zło˝enie wniosku o płatnoÊç ostatecznà musi nastàpiç najpóêniej
w okresie:
1 24 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy dla operacji realizowanych
w jednym etapie,
1 36 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy dla operacji realizowanych
w kilku etapach,
lecz nie póêniej ni˝ do dnia 30
czerwca 2015 roku.
W powy˝szych okresach nale˝y dokonaç całkowitej zapłaty za faktury
przedstawione do refundacji. Przekroczenie ww. terminów na zło˝enie
wniosków o płatnoÊç skutkowaç b´ dzie odmowà przyznania płatnoÊci.
W przypadku operacji, obejmujà cych in we sty cje po le ga jà ce

Zło˝enie wniosku o płatnoÊç ostatecznà musi nastàpiç w terminie 60 miesi´cy od dnia zawarcia umowy z ARiMR, ale
nie póêniej ni˝ do 30 czerwca 2015 r.
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Przygotowanie wniosku o płatnoÊç

Polskie zakłady przetwórcze muszà si´ rozwijaç, aby sprostaç zagranicznej konkurencji. Pomaga im w tym m.in. takêe
ARiMR

na na by ciu rze czy b´ dà cych
przedmiotem leasingu, zło˝enie
pierwszego wniosku o płatnoÊç
po Êred nià po win no na stà piç
w terminie 12 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy, przy czym wnio ski te nie mogà byç składane cz´Êciej ni˝ dwa razy do roku. Zakoƒ czenie realizacji operacji i zło˝enie wniosku o płatnoÊç ostatecznà
musi nastàpiç w terminie 60 mie si´cy od dnia zawarcia umowy,

lecz nie póêniej ni˝ do dnia 30
czerwca 2015 r.
W przypadku inwestycji realizowanych w wi´cej ni˝ jednym etapie,
beneficjent zobowiàzany jest do zło ˝enia wraz z pierwszym wnioskiem
o płatnoÊç dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, z terminem
wa˝noÊci przekraczajàcym, ·o co
najmniej 3 miesiàce termin zło˝enia
wniosku o płatnoÊç ostatecznà.

Dzi´ki dofinansowaniu z PROW 2007-2013 Spółdzielnia Mleczarska LAZUR zakupiła nowoczesnà lini´ do produkcji sera
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Poprawnie sporzàdzony wniosek
o płatnoÊç nale˝y zło˝yç osobiÊcie
lub przez osob´ upowa˝nionà bezpoÊrednio w Oddziale Regionalnym właÊciwym dla miejsca realizacji inwestycji.
Formularz wniosku wraz z obo wiàzkowymi załàcznikami dost´pny
jest na stronie internetowej Agencji
(www.arimr.gov.pl) lub Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Od 8 paêdzierni ka 2012 r. obowiàzuje nowy, elektroniczny wzór wniosku o płatnoÊç,
który ułatwi beneficjentom poprawne przygotowanie dokumentacji
aplikacyjnej, stanowiàcej podstaw´
do wypłaty przyznanej pomocy.
Termin składania wniosków
o płatnoÊç dla poszczególnych etapów okreÊlony jest w umowie przy znania pomocy, a nie zło˝enie
wniosku w wyznaczonym terminie
oraz na pisemne wezwanie Agencji
skutkowaç b´dzie wypowiedzeniem
umowy. W przypadku wystàpienia
opóênieƒ w realizacji inwestycji,
mo˝liwe jest wyznaczenie nowego
terminu zło˝enia wniosku o płatnoÊç na pisemnà proÊb´ beneficjenta. Wniosek o aneks dotyczàcy
zmiany terminu zło˝enia wniosku
o płatnoÊç nale˝y zło˝yç najpóêniej 40 dni kalendarzowych
przed wyznaczonym terminem zło˝enia wniosku okreÊlonym w umowie. W przypadku zmiany zakresu
rzeczowo -finansowego operacji,
okreÊlonego w Zestawieniu rzeczowo-finansowym, beneficjent zobo wiàzany jest zło˝yç wniosek o aneks
najpóêniej w dniu zło˝enia wniosku
o płatnoÊç.
PoprawnoÊç i kompletnoÊç zło˝o nej do Agencji dokumentacji ma
bezpoÊredni wpływ na czas obsługi
wniosku o płatnoÊç, a w tym samym
na termin wypłaty dofinansowania.
Dlatego te˝, przed przystàpieniem
do wypełniania wniosku, zaleca si´
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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twierdzone za zgodnoÊç z oryginałem przez pracownika Agencji.
Pozostałe wymagane dokumenty
zostały okreÊlone w załàczniku nr 2
do umowy przyznania pomocy. Sà
to: opinie, zaÊwiadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje
zwiàzane z realizacjà operacji, o ile
wymagajà tego obowiàzujàce przepisy prawa oraz postanowienia
umowy.
Do kluczowych nale˝à m.in.:
1 gwarancja bankowa/gwarancja
ubezpieczeniowa,
1 decyzja Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
1 opinia Powiatowego Inspektora
Sanitarnego,
1 informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
1 pozwolenie na u˝ytkowanie/zawiadomienia właÊciwego organu
o zakoƒczeniu budowy.
Z uwagi na ich znaczenie
przy weryfikacji wniosku o płatnoÊç,
wskazanym jest wystàpienie o ich
uzyskanie niezwłocznie po zakoƒczeniu realizacji inwestycji. Niedostarczenie któregokolwiek z ww.

dokumentów skutkuje odmowà wypłaty pomocy.

OkreÊlanie poprawnoÊci kosztów
kwalifikowalnych i wypłata pomocy

Tryb wypłaty Êrodków finansowych
okreÊla umowa przyznania pomocy. JeÊli beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków umowy,
pomoc mo˝e byç wypłacona w cz´ Êci dotyczàcej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane
zgodnie z tymi warunkami oraz
je˝eli cel operacji został osiàgni´ty
lub mo˝e zostaç osiàgni´ty do
dnia zło˝enia wniosku o płatnoÊç
ostatecznà.
W momencie zło˝enia wniosku
o płatnoÊç inwestycja powinna byç
zakoƒczona, tzn. wszystkie maszyny,
urzàdzenia, infrastruktura i wyposa ˝enie zakupione, zamontowane
i uruchomione, a obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do u˝ytkowania zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa budowlanego.
Załàczone do wniosku o płatnoÊç
faktury lub inne dokumenty ksi´go we o równowa˝nej war toÊci dowodowej muszà
zostaç opłacone w całoÊci w formie transakcji
bezgotówkowej (polecenie przelewu), łàcznie
z podatkiem VAT, który
nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
Podstawà do wyliczenia kwoty pomocy
do wypłaty sà faktycznie
i prawidłowo poniesione
koszty kwalifikowalne
w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ wskazana w umowie.
Przy obliczaniu kwoty pomocy
przysługujàcej
do wypłaty, Agencja mo˝e uwzgl´dniç wzrost
kosztów kwalifikowalPomocà finansowà w ramach działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´te sà równie˝ operacje nych o wi´cej ni˝ 10%
dotyczàce sprzeda˝y hurtowej warzyw
od zakładanych w zesta BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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zapoznanie z zapisami Instrukcji
wypełniania wniosku o płatnoÊç.
Je˝eli wniosek nie został poprawnie wypełniony lub nie dołàczono
do niego wymaganych dokumentów, Agencja wzywa dwukrotnie beneficjenta do usuni´cia braków lub
zło˝enia stosownych wyjaÊnieƒ.
Na uzasadnionà proÊb´ beneficjenta, Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przedłu˝enie terminu wykonania przez niego okreÊlonych
czynnoÊci w toku post´powania
w sprawie wypłaty pomocy, o okres
nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy. Przedłu˝enie terminu mo˝e nastàpiç
wi´cej ni˝ raz, je˝eli łàczny okres
tego wydłu˝enie nie przekracza
6 miesi´cy.
Składajàc w Oddziale Regionalnym wniosek o płatnoÊç nale˝y
przedstawiç oryginały faktur lub dokumentów o równowa˝nej wartoÊci
dowodowej wraz z dowodami za płaty, które po ostemplowaniu piecz´cià „Przedstawiono do refunda cji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013” zostajà skopiowane i po -
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wieniu rzeczowo -finansowym do
umowy przyznania pomocy na
podstawie pisemnych uzasadnieƒ
beneficjenta.
Nale˝y pami´taç, ˝e w przypadku, gdy wnioskowana przez benefi cjenta we wniosku o płatnoÊç kwota pomocy przekracza o wi´cej
ni˝ 3% kwot´ wyliczonà na podsta wie pozytywnie zweryfikowanych
kosztów kwalifikowalnych, agencja
płatnicza jest zobowiàzana do za -

zualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 opublikowanej na stronie in ternetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi lub Agencji.

Obowiàzki beneficjenta w okre sie zwiàzania celem
Dla wniosków o przyznanie pomocy
zło˝onych w naborze 2011 beneficjent, zgodnie z postanowieniami
zawartej z Agencjà umowy, zobo-

racji lub sposobu ich wykorzysta nia; sposobu lub miejsca prowadzenia działalnoÊci zwiàzanej
z przyznanà pomocà; sposobu nabywania produktów rolnych lub za wierania innych umów zwiàzanych
z realizacjà operacji,
1 zło˝enia we właÊciwym oddziale
Regionalnym ankiety monitorujàcej
w terminie do 31 stycznia drugiego
roku kalendarzowego liczonego
od roku otrzymania płatnoÊci
ostatecznej.
Dla pozostałych wniosków pi´ cioletni okres zwiàzania celem liczony jest od dnia dokonania przez
Agencj´ płatnoÊci ostatecznej.
Za zgodà Agencji, mo˝liwe jest
przeniesienie przez beneficjenta
w okresie 5 lat od dnia przyznania
pomocy, własnoÊci lub posiadania
przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci
obj´tej realizacjà inwestycji w ramach operacji lub przeniesienie
własnoÊci lub posiadania dóbr obj´tych operacjà, je˝eli przeniesienie
to nastàpi na rzecz podmiotu, który
spełnia warunki przyznania pomocy
i wypłaty pomocy oraz przejmie zo bowiàzania dotychczasowego be neficjenta. Zmiana nie mo˝e naruszyç ustalonych celów i zakresu
działania, a łàcznie wypłacona po moc tym podmiotom nie mo˝e
przekroczyç 20 mln złotych.

Hurtowa sprzeda˝ kwiatów tak˝e mo˝e byç obj´ta finansowym wsparciem w ramach PROW 2007-2013

Dodatkowe informacje
stosowania sankcji, polegajàcej
na dodatkowym zmniejszeniu kwo ty pomocy.
Warunkiem dokonania wypłaty
pomocy jest równie˝ zamieszczenie
w miejscu realizacji inwestycji lub
siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze Êrodków UE operacji, której całkowity
koszt przekracza 50 000 euro
(193 855,00 zł) albo tablicy rekla mowej, jeÊli całkowity koszt opera cji przekracza 500 000 euro
(1 938 550,00 zł), zgodnie z wa runkami okreÊlonymi w Ksi´dze wi 34

wiàzany jest przez okres 5 lat
od dnia przyznania pomocy do:
1 zachowania osiàgni´tego celu,
1 umo˝liwienia przeprowadzenia
kontroli zwiàzanych z przyznanà
pomocà,
1 przechowywania dokumentów
zwiàzanych z przyznanà pomocà,
1 informowania Agencji o okolicznoÊciach mogàcych mieç wpływ
na wykonanie umowy,
1 przestrzegania ograniczeƒ lub
warunków w zakresie: przenoszenia
własnoÊci lub posiadania rzeczy
nabytych w ramach realizacji ope -

Niniejszy artykuł zawiera wybrane informacje i wskazówki. Informacje
w szerszym zakresie zawarte sà w Instrukcji wypełniania wniosku o płat noÊç oraz na stronie internetowej
Agencji. Niezb´dne informacje mo˝na równie˝ uzyskaç dzwoniàc pod
bezpłatny
numer
infolinii
0800 380 084 czynnej 7 dni w tygodniu w godzinach od 7. do 21.
Departament Oceny Projektów
Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia
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Mamy podobne
doÊwiadczenia
Relacja z wizyty studyjnej pracowników ARiMR w Hiszpanii

W

hiszpaƒskiej Galicji od
30 wrzeÊnia do 5 paê dziernika 2012 roku go Êcili ze studyjnà wizytà pracownicy
ARiMR. Jej celem było skorzystanie
z hiszpaƒskich doÊwiadczeƒ we
wdra˝aniu unijnych programów
wsparcia dla rybołówstwa i akwakultury. Galicja, która stanowi osobnà
wspólnot´ autonomicznà Królestwa
Hiszpanii, jest rejonem tradycyjnie
najbardziej zwiàzanym z rybołówstwem, dlatego jej instytucje i firmy
majà bogatà wiedz´ o korzystaniu
z unijnego wsparcia. Wystarczy powiedzieç, ˝e prawie połow´ ryb
i owoców morza łowionych w Hiszpanii dostarcza flota galicyjska.
Hiszpania, wspólnie z Francjà, Danià, Wielkà Brytanià i Holandià dokonuje 60% połowów całej Unii Europejskiej. Hiszpanii przypada
w udziale 25% łàcznego tona˝u rybackiej floty wspólnotowej (481 000
ton). Tak dynamiczny rozwój nie byłby mo˝liwy, gdyby nie unijne wspar cie przyznane temu krajowi.
Delegacja pod przewodnictwem
Pana Dariusza Zdybla – Dyrektora
Departamentu Wsparcia Rybactwa
ARiMR pierwszego dnia wizyty spo tkała si´ z przedstawicielami Dyrek cji Generalnej Rozwoju Rybactwa
w Santiago de Compostella. Spotkanie rozpocz´ła Pani Rosa Quintana Carballo – Minister do spraw
gospodarki rolnej i morskiej Galicji
(na zdj´ciu 1. trzecia z lewej).
W trakcie kilkugodzinnych roz mów, którym przewodniczył Pan Ju an Carlos Maneiro Cadilo – Sekre -
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tarz Generalny do spraw Morza
(trzeci z prawej), podzielono si´ doÊwiadczeniami na temat sposobu
w jaki wykorzystywane sà unijne
fundusze pomocowe dla rybactwa
w ramach osi priorytetowych, o któ rych mowa w Rozporzàdzeniu Rady
(WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rybackiego. W trakcie
spotkania okazało si´, ˝e problemy
z którymi boryka si´ administracja
hiszpaƒska sà bardzo podobne
do tych, które wyst´pujà w Polsce.
Strona Galicyjska poinformowała

tów programów rybackich z ró˝nych rejonów Hiszpanii została bardzo precyzyjnie uregulowana krajowymi rozporzàdzeniami.
Jednym z istotnych punktów programu była wizyta w ekologicznym
gospodarstwie hodowli pstràga,
nale˝àcym do Grupo Isidro de La
Cal. Roczna produkcja pstràga
ekologicznego,
pochodzàcego
z tego gospodarstwa, wynosi około 90 ton i prawie w całoÊci przeznaczana jest na eksport mi´dzy in nymi do takich krajów jak Niemcy,
Austria czy te˝ Polska. Warto pod-

1

mi´dzy innymi, ˝e w Hiszpanii infrastruktura portowa nie jest indywidu alnie wspierana, zapotrzebowanie
na Êrodki jest zgłaszane do jednej
instytucji, która decyduje na co
i w jaki sposób nale˝y przeznaczyç
pomoc. JednoczeÊnie z informacji
uzyskanych na spotkaniu wynika, ˝e
kwestia rozdysponowania wsparcia
finansowego pomi´dzy beneficjen -

kreÊliç fakt, ˝e tego typu produkcja,
w Hiszpanii mo˝e, bez przeszkód,
funkcjonowaç obok tradycyjnej in tensywnej hodowli oraz uzyskiwaç
wszelkie akredytacje i certyfikacje
ze strony organizacji i stowarzyszeƒ.
Dla porównania delegacja ARiMR
odwiedziła tak˝e miejscowoÊç Cee,
gdzie Grupo Tres Mares nale˝àca
do Pani Luz Arregui pełniàcej funk35
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cj´ Prezesa Krajowego Stowarzysze nia Hodowców Âródlàdowych
ESACUA, zajmuje si´ intensywnà
hodowlà pstràga. Ciekawostkà jest
fakt, ˝e w trakcie tej wizyty okazało
si´, ˝e gospodarstwo to dodatkowo
posiada fabryk´ tlenu. Jego wytwarzanie oparte jest w znacznej cz´Êci
na polskiej technologii, a budowa
tej fabryki, okazała si´ bardzo opłacalnà inwestycjà z uwagi na du˝à
produkcj´ pstràga.
Kolejnym punktem programu było
spotkanie z Panem Juanem Vieite3

sem – prezesem firmy ANFACOCECOPESCA, a zarazem honoro wym konsulem Polski w Galicji
(zdj´cie 2.).
ANFACO to prywatne zrzeszenie
ponad 200 firm z sektora przetwór czego, z własnym Centrum Technologicznym, posiadajàce krajowe
i mi´dzynarodowe akredytacje jako
oÊrodek referencyjny badania jakoÊci i bezpieczeƒstwa produktów
rybnych.
Ponadto delegacja ARiMR skorzystała z zaproszenia i odwiedziła

w Vigo XIV Mi´dzynarodowe Targi
Conxemar (zdj´cie 3.), drugie co
do wielkoÊci europejskie targi ryb ne organizowane przez Stowarzy szenie producentów, hurtowników,
importerów i eksporterów oraz ho dowców ryb, zrzeszajàce 252 firmy.
W tym roku w targach wzi´ło
udział około 450 firm reprezentujàcych sektor rybacki z całego Êwiata.
W trakcie wizyt wielu przedstawicie li hiszpaƒskiego sektora rybackiego, w szczególnoÊci z Galicji, wyra ˝ało zainteresowanie współpracà
z Polskà, przede wszystkim w zakre sie eksportu do naszego kraju owoców morza, z których słynie ten rejon Hiszpanii.
Giełda zrobiła na uczestnikach
delegacji ogromne wra˝enie, zarówno ze wzgl´du na sprawnà organizacj´ oraz z uwagi na olbrzymià skal´ sprzeda˝y i niespotykanà
ró˝norodnoÊç gatunków sprzedawanych tam ryb i owoców morza.
Warto dodaç, ˝e ryby z Vigo zaspokajajà około 90% całkowitego za potrzebowania rynku hiszpaƒskie go, a port nale˝y do najwi´kszych
oÊrodków rybołówstwa na Êwiecie.
Podsumowujàc, podstawowà korzyÊcià z wizyty pracowników ARiMR
w hiszpaƒskiej Galicji jest fakt, ˝e
pozyskane informacje b´dà przydatne w procesie dalszego wdra˝ania unijnych programów pomocowych i z całà pewnoÊcià zostanà
wykorzystane w procesie wdra˝ania
nowego programu w ramach Euro pejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego na lata 2014-2020.
Sprzyja temu równie˝ i to, ˝e zostały nawiàzane nowe kontakty, za równo z administracjà hiszpaƒskà
jak i prywatnym sektorem rybackim,
z obu stron padły deklaracje o ch´ ci wzajemnej wymiany doÊwiadczeƒ
dla dobra rozwoju rybactwa w obydwu krajach.
Departament Wsparcia Rybactwa
[ 22 318 46 70
Zdj´cia: archiwum ARiMR
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ARiMR odpowiada
Prowadz´ 24 hektarowe gospodarstwo. Specjalizuj´ si´ w ho dowli trzody chlewnej i uprawie
warzyw korzeniowych i kapust nych. Chciałbym te kierunki rozwijaç i unowoczeÊniaç. W przyszłym
roku zamierzam powi´kszyç swoje
gospodarstwo o co najmniej 2025 hektarów, rozbudowaç chlew ni´ i zmechanizowaç mieszalni´
pasz. Przygotowałem ju˝ wst´pny
plan tego przedsi´wzi´cia, z które go wynika, ˝e musz´ zainwesto waç dotychczasowe oszcz´dnoÊci
rodziny i zaciàgnàç kredyt prefe rencyjny na zakup ziemi i modernizacj´ chlewni, co wyniesie
ok. 1,5 miliona złotych. Słyszałem,
˝e od 18 wrzeÊnia sà nowe warunki, zarówno przy ubieganiu si´ jak
i spłacie kredytów z dofinansowa niem ARiMR do oprocentowania.
B´d´ wdzi´czny za informacje
o zmianach, jakie wprowadziła
ostania regulacja, szczególnie in teresujà mnie kredyty na zakup
u˝ytków rolnych i realizacj´ inwe stycji w gospodarstwach rolnych.
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z 21 sierpnia 2012 r. zmieniajàce poprzednie regulacje w sprawie niektórych zadaƒ ARiMR (Dz. U. poz. 988)
wprowadziło kilka modyfikacji w dotychczasowych zasadach udzielania
kredytów dla sektora rolno -̋ywno Êciowego przez banki współpracujàce z ARiMR. Najwa˝niejsza zmia na polega na tym, ˝e całkowite oprocentowanie takich kredytów zostało
zmniejszone z 1,6 stopy redyskonta
weksli do 1,5 stopy redyskonta we ksli. W praktyce oznacza to, ˝e oprocentowanie takich kredytów udzielanych ze wsparciem ARiMR, wyniesie 7,5% zamiast dotychczaso wych 8%. Mo˝e ono oczywiÊcie ulec
zmianie, je˝eli inna b´dzie, ustalaBIULETYN INFORMACYJNY 11/2012

na przez Rad´ Polityki Pieni´˝nej, stopa redyskonta weksli – obecnie wynosi ona 5%. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych (ze wsparciem
ARiMR) jest zdecydowanie bardziej
korzystne, ni˝ oprocentowanie zwykłych kredytów konsumenckich.
Oprócz ni˝szego oprocentowania
istotnà korzyÊcià jest te˝ to, ˝e znacznà cz´Êç nale˝nego bankom oprocentowania spłaca za rolnika Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. W nowych, obowiàzujàcych
od 18 wrzeÊnia zasadach, w wi´kszoÊci inwestycyjnych linii kredytowych,
do których dopłaca ARiMR, oprocentowanie, które musi zapłaciç bankowi
rolnik, zostało jednak nieco podwy˝szone. Teraz b´dzie ono wynosiło 3%
w skali roku, zamiast dotychczasowych 2%. Jedynym wyjàtkiem b´dà
kredyty inwestycyjne podstawowe – linia kredytowa nIP, poniewa˝ oprocentowanie płacone przez rolnika,
b´dzie teraz wynosiło w ich przypadku tylko 3%, a nie jak wczeÊniej 4%.

Jednà z wa˝niejszych zmian jest te˝
zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytów preferencyjnych na zakup u˝ytków rolnych do wysokoÊci 1,5 mln zł
dla jednego podmiotu. Przy czym
kwota kredytu na zakup u˝ytków rolnych nadal nie b´dzie mogła przekraczaç 80% wartoÊci inwestycji. Natomiast w przypadku linii kredytowej
na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego (linia nGR)
jej wysokoÊç mo˝e si´gnàç 90% war toÊci inwestycji. Zmiana dotyczy kredytów obj´tych pomocà Agencji zarówno w postaci dopłat do oprocentowania jak i w formie cz´Êciowej
spłaty kapitału kredytu. Zmniejszenie
maksymalnej kwoty kredytów prefe rencyjnych na zakup u˝ytków rolnych,
które mogà zostaç udzielone jednemu podmiotowi, jest te˝ podyktowane tym, by mo˝liwe było ich udzielenie wi´kszej liczbie osób. Trzeba
podkreÊliç, ˝e ta zmiana ma zastosowanie wyłàcznie w odniesieniu
do kredytów zaciàganych po wejÊciu

Całkowite oprocentowanie kredytów dla sektora rolno-˝ywnoÊciowego udzielanych ze wsparciem ARiMR wynosi 1,5 sto py redyskonta weksli
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w ˝ycie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Oznacza to, ˝e przy udzielaniu kredy tu b´dzie sprawdzane, czy suma
kwot kredytów udzielanych od 18
wrzeÊnia 2012 r. na sfinansowanie
zakupu u˝ytków rolnych nie przekracza 1,5 mln zł dla jednego podmiotu. Natomiast maksymalna kwota
kredytów preferencyjnych na wszyst-

a tak˝e z kredytu z cz´Êciowà spłatà
kapitału (CSK), do których wprowadzony został wymóg osiàgni´cia ww.
Êredniej przy tworzeniu nowego go spodarstwa rolnego. Trzeba zwróciç
uwag´, ˝e wymóg ten nie obowiàzuje przy zakupie ziemi na powi´kszenie
istniejàcego gospodarstwa rolnego.
Istotny te˝ jest, dla wszystkich podmiotów ubiegajàcych si´ o kredyty,

Na rozbudow´ chlewni rolnik mo˝e otrzymaç kredyt obj´ty pomocà Agencji

kie inwestycje w gospodarstwie rol nym nie uległa zmianie i wynosi
4 mln zł.
Wa˝nà zmianà dotyczàcà preferencyjnego kredytowania zakupu u˝ytków rolnych, jest rozszerzenie
na wszystkie linie kredytowe, zakazu
udzielania takiego kredytu na utwo rzenie nowego gospodarstwa rolne go o powierzchni mniejszej od Êred niej w danym województwie, ogło szonej na podstawie przepisów
o płatnoÊciach w ramach systemu
wsparcia bezpoÊredniego. Dotyczy to
osób, które w celu utworzenia nowe go gospodarstwa rolnego planujà
zakupiç u˝ytki rolne korzystajàc z kre dytu z linii inwestycyjnej podstawowej
(nIP), z kredytu w ramach bran˝owe go programu mleczarstwa (nBR15),
38

preferencyjny zapis, polegajàcy
na ustaleniu górnego pułapu prowizji
przygotowawczej na rzecz banku z ty tułu udzielenia kredytu na poziomie 1% kwoty udzielonego kredytu.
Rozwiàzanie to zastàpiło obowiàzujà ce wczeÊniej zapisy, zgodnie z którymi
wysokoÊç opłat na rzecz banku z tytu łu udzielenia kredytu nie mogła prze kraczaç 2% kwoty udzielonego kredytu. Obecnie pierwsza opłata na
rzecz banku, czyli prowizja przygotowawcza, maksymalnie mo˝e wy nieÊç 1%. WysokoÊç ewentualnych
innych opłat zwiàzanych z kredytem
(np. za obsług´ kredytu, za zawarcie
aneksu do umowy kredytu, za spłat´
kredytu przed terminem) kredytobior ca mo˝e indywidualnie negocjowaç
z bankiem.

Mam okazj´ do wydzier˝awienia na trzy lata w sàsiedniej wsi 12
hektarów niezłych gruntów.
W grudniu przystàpimy do nego cjacji warunków dzier˝awy i za warcia stosownego porozumienia.
W zwiàzku z tym chciałbym zapytaç, komu b´dà przysługiwaç
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami dopłaty bezpoÊrednie do tych
gruntów: właÊcicielowi czy dzier ˝awcy?
Przede wszystkim nale˝y sprawdziç,
czy grunty, które chce Pan wydzier˝awiç kwalifikujà si´ do obj´cia dopłatami bezpoÊrednimi – czyli czy były
utrzymane w dobrej kulturze rolnej
na dzieƒ 30 czerwca 2003 r. i zostały zgłoszone do płatnoÊci bezpoÊrednich. W portalu internetowym ARiMR
(www.arimr.gov.pl) znajduje si´ wykaz
gruntów, które nie kwalifikujà si´
do obj´cia takimi dopłatami (DR10).
Je˝eli grunt, który chce Pan wydzier˝awiç znajduje si´ w tym wykazie, nie
przysługujà do niego dopłaty bezpo Êrednie, nawet pomimo tego, ˝e teraz
jest gruntem u˝ytkowanym rolniczo.
Zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 170, poz. 1051 z póên. zm.), rolnikowi przysługuje jednolita płatnoÊç obszarowa, do b´dàcej w jego
posiadaniu w dniu 31 maja roku,
w którym został zło˝ony wniosek
o przyznanie tej płatnoÊci, powierzchni gruntów rolnych wchodzàcych w skład gospodarstwa rolnego,
kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà
płatnoÊcià, je˝eli:
1 w tym dniu posiada działki rolne
o łàcznej powierzchni nie mniejszej
ni˝ 1 ha; minimalna powierzchnia
działki rolnej wynosi 0,1 ha,
1 wszystkie grunty rolne sà utrzymywane zgodnie z normami przez cały
rok kalendarzowy, w którym został
zło˝ony wniosek o przyznanie tej
płatnoÊci,
BIULETYN INFORMACYJNY 11/2012
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i u˝ytkujà grunty rolne. Prawny charakter posiadania nie jest warunkiem
przyznania płatnoÊci bezpoÊrednich
do gruntów rolnych.
Istotà płatnoÊci obszarowych jest
to, ˝e sà one przyznawane osobie,
która rzeczywiÊcie uprawia grunty
rolne, tzn. decyduje, jakie roÊliny
uprawiaç i swobodnie dokonuje
odpowiednich zabiegów agrotech -

PłatnoÊci obszarowe przyznawane sà osobie, która rzeczywiÊcie u˝ytkuje grunty rolne

W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zale˝nego,
płatnoÊç przysługuje posiadaczowi
zale˝nemu. Posiadaczem samoistnym
jest ten, który włada rzeczà jak właÊciciel, ale niekoniecznie musi nim
byç. Natomiast posiadacz zale˝ny
włada rzeczà tak jak wykonujàcy inne
prawo ni˝ własnoÊç np. prawo dzier˝awy, u˝ytkowania czy najmu.
Prawo własnoÊci działek rolnych,
któremu nie towarzyszy ich posiadanie w rozumieniu przepisów o płatno Êciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, nie stanowi przesłanki do ubiegania si´ o przyznanie
płatnoÊci obszarowych. Celem syste mu wsparcia bezpoÊredniego jest fi nansowe wspieranie rolników, czyli
osób, które faktycznie uprawiajà
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nicznych, zbiera plony oraz utrzymuje grunty zgodnie z normami
i wymogami.
Nale˝y przy tym dodaç, i˝ posiadanie wymienione w przepisach przywołanej powy˝ej ustawy o płatnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego, jest na tyle szeroko inter pretowane, i˝ dotyczy osób, które
faktycznie władajà gruntami rolnymi,
a wi´c i tych, którzy władajà gruntami
rolnymi bez tytułu prawnego. Przepisy
tej ustawy nie przesàdzajà, bowiem
o cechach posiadania, jakie wykazuje rolnik wnioskujàcy o płatnoÊç i nie
uzale˝niajà wyraênie mo˝liwoÊci uzyskania płatnoÊci od dobrej wiary po siadacza.
Warto jednak zadbaç o to, aby
móc udokumentowaç prawo do ko rzystania z dopłat bezpoÊrednich

do danego gruntu np. poprzez zawarcie umowy dzier˝awy.
Na sesji Podlaskiej Izby Rolniczej
słyszałem informacje, ˝e od tego
roku rolnicy nie b´dà otrzymywaç
decyzji z ARiMR o przyznaniu do płat bezpoÊrednich. JeÊli ktoÊ chce
otrzymaç takà decyzj´ na piÊmie,
to powinien zgłosiç si´ do swojego
biura powiatowego ARiMR i wypełniç odpowiedni formularz. Czy
rzeczywiÊcie tak b´dzie? Czy rolnik niezadowolony z decyzji b´dzie mógł zgłosiç swoje uwagi?
Od 2012 roku – zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego (Dz. U. z 2008 r.
Nr 170, poz. 1051z póên. zm.) –
w przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota płatnoÊci jest zgodna z ˝àdaniem rolnika okreÊlonym we
wniosku, taka decyzja nie b´dzie faktycznie dor´czana wnioskodawcy. De cyzje w sprawie przyznania płatnoÊci,
które nie okreÊlajà zmniejszeƒ lub wykluczeƒ oraz nie ustalajà kwot podlegajàcych odliczeniu, b´dà dor´czane
jedynie na ˝àdanie rolnika.
Uznanie za dor´czenie decyzji
w sprawie przyznania rolnikowi płatnoÊci w pełnej wysokoÊci pomimo tego, ˝e rolnik tej decyzji faktycznie nie
odebrał, nie oznacza braku mo˝liwoÊci skorzystania przez niego z przewi dzianych procedurà administracyjnà
uprawnieƒ zarówno do zapoznania
si´ z treÊcià takiej decyzji, jak i jej we ryfikacji w trybach przewidzianych
w Kodeksie post´powania administracyjnego.
Dniem dor´czenia decyzji zgodnej
z ˝àdaniem rolnika jest dzieƒ wpływu
(uznania) Êrodków finansowych
na rachunek bankowy rolnika (wnioskodawcy). Agencja przekazujàc
na rachunek bankowy rolnika pomoc
przyznanà decyzjà, w tytule przelewu
umieÊci informacj´, i˝ decyzja ta nie
zostanie faktycznie dor´czona.
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1 przestrzega wymogów przez cały
rok kalendarzowy, w którym został
zło˝ony wniosek o przyznanie tej płatnoÊci,
1 został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajo wym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci.
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Przypominamy, ˝e ˝àdanie dor´czenia decyzji rolnik powinien zło˝yç
do kierownika biura powiatowego
Agencji właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ rolnika, w terminie 14 dni
od dnia uznania przyznanej płatnoÊci na rachunku bankowym strony.
Termin ten jest terminem procesowym i podlega przywróceniu zgodnie z art. 58 Kpa.
W przypadku, gdy rolnik zwróci si´
do właÊciwego kierownika biura powiatowego z ˝àdaniem dor´czenia
decyzji w sprawie przyznania płatnoÊci, a nie upłynàł termin 14 dni mi´dzy dokonaniem przelewu przez
ARiMR na konto rolnika, a dniem
wniesienia ˝àdania dor´czenia decyzji lub rolnik dołàczy do ˝àdania
dokument potwierdzajàcy dat´
uznania płatnoÊci na rachunku bankowym, z którego wynika, ˝e ˝àdanie niniejsze zostało zło˝one w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatnoÊci na rachunku bankowym strony, kierownik biura powiatowego dor´czy rolnikowi,
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przedmiotowà decyzj´.
Natomiast, gdy rolnik zwróci si´
do właÊciwego kierownika biura powiatowego z ˝àdaniem dor´czenia
decyzji w sprawie przyznania płatnoÊci, a upłynàł termin 14 dni mi´dzy
dniem dokonania przelewu przez
ARiMR na konto rolnika, a dniem
wniesienia ˝àdania dor´czenia
decyzji,
a rolnik nie

dołàczył do ˝àdania dokumentu potwierdzajàcego dat´ uznania płat noÊci na rachunku bankowym,
z którego wynikałoby, ˝e ˝àdanie takie zostało zło˝one w terminie 14
dni od dnia uznania przyznanej płatnoÊci na rachunku bankowym stro ny, kierownik biura powiatowego
wyÊle do rolnika pismo o wskazanie
i potwierdzenie odpowiednim dokumentem (wydruk elektroniczny z rachunku bankowego, potwierdzajàcy
dat´ uznania przyznanej płatnoÊci;
dokument wystawiony przez bank
potwierdzajàcy dat´ uznania przyznanej płatnoÊci; wyciàg z rachunku
bankowego rolnika, z którego mo˝ na b´dzie potwierdziç, kiedy nastàpiło uznanie na rachunku banko wym), kiedy nastàpiło uznanie przyznanej płatnoÊci na rachunku ban kowym strony.
W sytuacji, kiedy w odpowiedzi
na pismo kierownika biura powiatowego ARiMR rolnik wska˝e dat´
uznania przyznanej płatnoÊci na ra chunku bankowym i potwierdzi to
stosownym dokumentem, kierownik
biura powiatowego ARiMR w przypadku ustalenia, ˝e ˝àdanie dor´cze nia decyzji zostało wniesione w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatnoÊci na rachunku bankowym
strony, dor´czy rolnikowi oryginał decyzji w sprawie przyznania płatnoÊci,
za zwrotnym potwier dzeniem odbioru.

Natomiast, gdy rolnik nie wska˝e
daty uznania przyznanej płatnoÊci
na rachunku bankowym oraz gdy
z przekazanych przez niego wyjaÊnieƒ wynika, ˝e ˝àdanie dor´czenia
decyzji zostało wniesione z uchybie niem terminu 14 dni od dnia uzna nia przyznanej płatnoÊci na rachun ku bankowym strony, ww. ˝àdanie
nale˝y potraktowaç, jako proÊb´
o udost´pnienie decyzji na podstawie art. 19 ust. 14 ustawy o płatnoÊciach (…), a nast´pnie kierownik
biura powiatowego przeÊle rolnikowi
potwierdzonà za zgodnoÊç z orygi nałem kopi´ decyzji z jednoczesnym
wskazaniem, ˝e termin na wniesienie
odwołania wynosi 14 dni od dnia
uznania przyznanej płatnoÊci na ra chunku bankowym strony.
W przypadku, gdy płatnoÊci wyliczone przez ARiMR nie sà zgodne
z tymi, które sà we wniosku, wtedy
Agencja wysyła do rolnika decyzj´ informujàcà go o kwotach przyznanych
mu płatnoÊci.
Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych płatnoÊci ma prawo zakwestionowaç decyzj´ zgodnà z ˝àdaniem rolnika w sprawie przyznania
płatnoÊci zarówno poprzez zło˝enie
odwołania od decyzji, jak równie˝
wniosku o jej weryfikacje w trybach
nadzwyczajnych. Warto te˝ wspomnieç, ˝e odwołanie od decyzji
zgodnej z ˝àdaniem rolnika wnosi si´
w terminie 14 dni od daty uznania
Êrodków na rachunku bankowym
rolnika.
Ponadto, rolnik ma prawo, w ka˝ dym terminie, zło˝yç do kierownika
biura powiatowego ARiMR, wniosek
o udost´pnienie decyzji spełniajàcej
˝àdanie rolnika. Kierownik biura powiatowego Agencji udost´pnia rolnikowi kopi´ decyzji, o ile rolnik nie wystàpił z ˝àdaniem jej dor´czenia.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, archiwum ARiMR
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki obowiàzujàce
od dnia 18 wrzeÊnia 2012 r. (wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 5% od 10 05 2012 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

4,5000

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, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rol nych oraz na zakup akcji lub udziałów
kredyty na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukoƒczyły 40 roku ˝ycia
kredyty na zakup u˝ytków rolnych
kredyty na realizacj´ inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów 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 kształtowaniu 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 rolni czych”
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 przemysłu mi´snego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
kredyty na realizacj´ inwestycji w ramach „Bran˝owego programu mleczarstwa”
kredyty kl´skowe inwestycyjne
kredyty kl´skowe obrotowe

Biuletyn informacyjny nr 11/2012 (158). Wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj´ Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Redagowany pod kierunkiem Ma∏gorzaty Ksià˝yk przy wspó∏pracy z kolegium redakcyjnym w sk∏adzie: Przewodniczàca Maria Zwo liƒska (Radca Generalny), Wiceprzewodniczàcy Mariusz Kostka (Z-ca Prezesa ARiMR), Cz∏onkowie Zbigniew Abramowicz, Iwona Ciechan,
Joanna Czapla, Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Gra˝yna Kapelko, Bogumi∏a Kasperowicz, Marek Kassa, Tomasz Nawrocki, Monika TyskaSołek, Maria Sondij -Korulczyk, Ma∏gorzata Surawska, Aleksandra Szelàgowska, Anita Szczykutowicz, Pawe∏ Wojcieszak, Wojciech Wojtyra.
Opracowywany przez zespó∏ w sk∏adzie: Ewa Jaroszewicz, Mariola Marczak.
Projekt graficzny: Paulina Furman, Artur Kubat.
Redakcja: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa; tel. (22) 623 11 75, (22) 623 20 68, fax (22) 623 15 00.
¸àcznoÊç z czytelnikami: Biuro Prasowe MRiRW ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl.
Wersja internetowa http://www.minrol.gov.pl; http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/biblioteka.html;
ISSN 1233-9784. Podpisano do druku: 5 listopada 2012 r.
Nakład: 8 000 egz. Druk: Zak∏ady Graficzne TAURUS Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów.



11_2012 okladki_Layout 1 08.11.2012 11:36 Strona 4

