Nr 3-4/2011 (144)
Biuletyn informacyjny
wydawany przez
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz
Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Redagowany pod kierunkiem
Ma³gorzaty Ksi¹¿yk
przy wspó³pracy
z kolegium redakcyjnym
w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca
Maria Zwoliñska
Radca Generalny

Spis treści

Prosto z gabinetu
4
4
5
5
7
8

Wizyta w Polsce komisarza Daciana Ciolosa
Konkluzje Prezydencji dotyczące przyszłości WPR
Utrzymanie żywotności obszarów wiejskich
Spotkania bilateralne
Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Spotkanie z Ambasadorami i Radcami Ambasad ds. Rolnych

Finanse

Cz³onkowie
Zofia Szalczyk
(Wiceprzewodnicz¹ca)
Zbigniew Abramowicz,
Iwona Ciechan, Joanna Czapla,
Gra¿yna Kapelko,
Bogumi³a Kasperowicz, Marek Kassa,
Maria Sondij-Korulczyk,
Julian Krzy¿anowski,
Krzysztof Neræ, Antoni Radzewicz,
Ma³gorzata Surawska,
Aleksandra Szel¹gowska,
Anita Szczykutowicz,
Pawe³ Wojcieszak,
Wojciech Wojtyra, Roman Wenerski

9 Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

Opracowywany przez
zespó³ w sk³adzie:
Ewa Woicka-Bekas, Ewa Jaroszewicz,
Mariola Marczak

Rybo³ówstwo

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa,
tel. (22) 623 20 68, (22) 623 11 75,
fax (22) 623 15 00
Podpisano do druku:
6.04.2011 r.
£¹cznoœæ z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Wersja internetowa
(http://www.minrol.gov.pl)
ISSN 1233-9784
Druk: TEKST sp. j.
ul. Wspólna 19, 20-344 Lublin,
tel./fax (81) 749 80 70

P³atnoœci bezpoœrednie

10 Zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich, programu
rolnośrodowiskowego oraz ONW

Rozwój obszarów wiejskich

14 Ułatwianie startu młodym rolnikom. Zmiany w działaniu
15 Pieniądze na „Mój rynek”
15 Biogazownie w ramach PROW 2007-2013

Hodowla i ochrona roœlin
17 Integrowana Produkcja

Doradztwo, oœwiata rolnicza i nauka

19 Składki na ubezpieczenie społeczne rolników
20 System doradztwa rolniczego. Doświadczenia i propozycje zmian
21 Nowy Instytut w zapleczu badawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
22 Organizacja rynku rybnego

Agencja Nieruchomoœci Rolnych

23 Podsumowanie działalności ANR w 2010 roku

Agencja Rynku Rolnego
25 Agencja na miarę potrzeb

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

27 Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2011
29 Jak prowadzić nowe księgi rejestracji zwierząt
31 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach PROW
2007-2013
32 Przetwórstwo żywności. Inwestycje w ramach PROW 2007-2013
35 Pomoc na dofinansowanie kosztów utylizacji w 2010 r.
38 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych
przez Banki
Biuletyn Informacyjny otrzymują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, posłowie
i senatorowie, Kancelaria Prezydenta, wojewodowie, marszałkowie, starostwa,
urzędy gmin, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze,
banki współpracujące z ARiMR, Duszpasterstwo Rolników, szkoły i uczelnie
rolnicze, instytuty i biblioteki rolnicze, Rada Gospodarki Żywnościowej.
1

Szanowni Państwo!
Demokratycznym prawem opozycji jest m.in. stawianie
wniosku o odwołanie urzędującego ministra, który w jej
opinii źle pracuje. Zgadzam się z tym całkowicie. Nie
mogę jednak zgodzić się z demagogią i hipokryzją, jaką
zaprezentowała opozycja. Cieszę się, że wreszcie w Sejmie
RP była okazja do debaty na tematy dotyczące rolnictwa,
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i sytuacji w całym
obszarze związanym z produkcją rolną.
Nie raz już zwracałem uwagę na wpływ kapitałów spekulacyjnych na poszczególne rynki rolne. W ostatnim
MAREK SAWICKI
czasie szczególnie ujawniło się to na rynku cukru. Jedną
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z przyczyn była przeprowadzona w dwóch etapach reforma komisarz M. Fischer-Boel. W pierwszym etapie, 24 listopada 2005 r., czyli w czasie, kiedy przedstawiciele partii
składającej wniosek o moje odwołanie odpowiadali za resort rolnictwa, na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa UE zakończyły się negocjacje w sprawie reformy wspólnotowej organizacji rynku cukru. Zaproponowany
kształt reformy rynku cukru i osiągnięty kompromis polityczny zmieniły zasady funkcjonowania tego sektora w UE
od sezonu 2006/2007. W wyniku negocjacji utrzymano dostęp do działań interwencyjnych w charakterze środka
przejściowego na cztery lata gospodarcze od 2006/07 do 2009/10. Etap drugi dotyczył uregulowań prawnych, wynikających z przyjętego w dniach 26-27 września 2007 r. kompromisu politycznego. Wprowadzone zmiany dotyczą
przede wszystkim funduszu restrukturyzacji. W wyniku realizacji reformy wspólnotowego rynku cukru wszyscy producenci cukru w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce, zredukowali kwoty produkcji cukru w wymaganej przez Komisję wysokości. Z eksportera, Wspólnota stała się, podobnie jak Polska, importerem cukru.
Nie wchodząc jednak bardziej szczegółowo w kwestie nieudanej reformy rynku cukru z 2006 roku, przytoczę
jeszcze kilka informacji, które pokazują, jak negatywną rolę na tym rynku odegrały właśnie kapitały spekulacyjne.
Bieżąca kapania cukrownicza 2010/2011 rozpoczęła się 10 września 2010 r., a zakończyła 18 stycznia 2011 r.
Wyprodukowano 1,43 mln ton cukru. Przy średnim miesięcznym krajowym zużyciu cukru na poziomie ok. 130 tys.
ton aktualnie w magazynach producentów cukru pozostają takie jego ilości, które pozwalają na pełną realizację
bieżącego zapotrzebowania zarówno indywidualnych konsumentów, jak i przetwórców. Nie ma zatem realnego
uzasadnienia dla tak drastycznych wzrostów cen detalicznych i dlatego też zwróciłem się do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o sprawdzenie tej sytuacji. Zwracam uwagę, że wg informacji uzyskanych od producentów cukru średnia krajowa cena sprzedaży cukru konfekcjonowanego wynosiła w listopadzie 2010 r. – 2,28 zł/kg,
w grudniu 2010 r. – 2,40 zł/kg, w styczniu 2011 r. – 2,71 zł/kg. Natomiast w dniu 23 lutego 2011 r. cena cukru
białego w kontrakcie terminowym na maj 2011 r. na giełdzie w Londynie, wynosiła 703 USD/t (512 euro/t) – tj. o 6,3%
mniej niż 9 lutego 2011 r., a w kontrakcie terminowym na sierpień 2011 r. – 679,1 USD/t (494 euro/t) – tj. o 5%
mniej niż w dniu 9 lutego 2011 r. Oznacza to, że aktualnie ceny cukru na światowych giełdach umiarkowanie spadły.
Te dane mówią same za siebie.
Jednocześnie jednak, biorąc pod uwagę wysokie ceny na światowym rynku cukru oraz toczącą się dyskusję w sprawie stabilizacji tego rynku wystąpiłem, w dniach 28 stycznia 2011 r. oraz 17 lutego 2011 r., do Komisji Europejskiej
z wnioskami między innymi o zwiększenie kwoty produkcji cukru i izoglukozy w roku gospodarczym 2011/2012
o 15% lub umożliwienie sprzedaży na rynek unijny bez ponoszenia konsekwencji finansowych cukru pozakwotowego. Wystąpiłem także, o umożliwienie sprzedaży na rynku unijnym, bez konsekwencji finansowych (obecnie
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500 euro/t) cukru pozakwotowego wyprodukowanego w UE w obecnej kampanii. Komisja Europejska przychyliła
się do tego wniosku i 3 marca 2011 r. przyjęła rozporządzenie ustanawiające nadzwyczajne środki. Na jego mocy
możliwa będzie sprzedaż na rynku Unii Europejskiej 500 tys. ton cukru pozakwotowego i 26 tys. ton izoglukozy bez
konsekwencji finansowych. Realizacja przepisów zawartych w ww. rozporządzeniu przyczyni się do zwiększenia
podaży cukru na rynku UE, a tym samym wpłynie na stabilizację jego cen.
Ten przykład pokazuje jak istotna jest reforma Wspólnej Polityki Rolnej, aby była ona w stanie znacznie szybciej
przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom i posiadała odpowiednie instrumenty do przeciwdziałania spekulacjom na
rynkach rolnych, gdzie nastąpiło oderwanie więzi transakcji kupna-sprzedaży z jednoczesnym przemieszczaniem
towarów od sprzedającego do kupującego.
Jestem przekonany, że występujące coraz częściej zakłócenia na rynkach rolnych, a nie będące przecież wynikiem
naturalnych przyczyn, leżących po stronie popytu i podaży, przyczynią się jednak w konsekwencji do wypracowania
odpowiednich regulacji prawnych, które w znacznym stopniu uniemożliwią spekulację.
Temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej był także obecny podczas rozmów, które prowadziłem w Nikozji na
Cyprze, pod koniec marca br. Odbyło się tam, w ramach przygotowań do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej w II połowie 2011 roku, spotkanie ministrów odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój wsi TRIO
Prezydencji Polska – Dania – Cypr.
Głównym tematem były zagadnienia priorytetowe Prezydencji na nadchodzące 18 miesięcy, a wśród nich reforma
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Zgodziliśmy się, że rolnictwo europejskie wymaga reformy. Wspólna Polityka Rolna musi zostać uproszczona, gdyż obecnie jest to polityka gotowości do produkcji, a nie
konkurencyjności. Wskazaliśmy na konieczność wypracowania nowych kryteriów podziału środków finansowych
na płatności bezpośrednie.
Jak wspomniałem omówiliśmy także kwestię reformy Wspólnej Polityki Rybackiej. W tym przypadku również
była wspólna chęć dążenia do uzgodnienia kwot połowowych oraz regionalizacji polityki rybackiej, aby lepiej wychodziła ona naprzeciw oczekiwaniom państw członkowskich UE.
Ponadto omówione zostały także dossiers, które polska Prezydencja przejmie od Prezydencji węgierskiej, a wśród
nich pakiet jakościowy, pakiet mleczny oraz program pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących
w Unii Europejskiej.
W związku ze zbliżającą się datą przejęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE przedstawiłem także kwestie
techniczne dotyczące zarządzania grupami roboczymi oraz schemat funkcjonowania Stałego Przedstawicielstwa RP
przy UE w Brukseli.
Kolejne spotkanie ministrów, odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój wsi TRIO Prezydencji Polska – Dania – Cypr,
zaplanowano na czerwiec w Kopenhadze.

Szanowni Państwo!
Wkrótce będziemy obchodzić jedno z najważniejszych w naszej kulturze świąt – Święto
Zmartwychwstania Pańskiego.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia,
spełnienia oczekiwań i przychylności aury, aby
w tym roku omijały Państwa wszelkie klęski.
Życzę rodzinnej atmosfery przy tradycyjnym,
Wielkanocnym stole, na którym królują nasze wspaniałe wyroby i smakowite dania.
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Wizyta w Polsce komisarza
Daciana Ciolosa

W

Tematem rozmów były także kwestie
dniu 12 marca br. z wizytą gospodarstw rolnych w całej Wspólnow Polsce przebywał Komisarz cie. Obaj politycy podkreślili też, ko- związane z kalendarzem prac w ramach
ds. Rolnictwa i Rybołówstwa nieczność zabezpieczenia odpowied- przyszłej polskiej Prezydencji w UE
Dacian Ciolos. Minister rolnictwa i roz- niego poziomu budżetu wspólnotowego w drugiej połowie 2011 r. Minister Sawoju wsi Marek Sawicki oraz Komisarz dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
wicki zadeklarował gotowość polskiej
Wizyta komisarza Daciana Ciolosa Prezydencji do ścisłej współpracy z KoD. Ciolos uczestniczyli w uroczystym
otwarciu 17 Międzynarodowych Tar- w Polsce była okazją do przeprowadze- misją Europejską na różnych szczegów Technik Rolniczych AgroTech
w Kielcach.
W czasie zwiedzania wystawy minister
M. Sawicki i komisarz D. Ciolos oglądali, zgromadzony na wystawie, nowoczesny sprzęt do mechanizacji rolnictwa
i wyposażenia gospodarstw rolnych. Komisarz Ciolos zapewniał rolników, że
celem jego polityki rolnej jest rozwój
i modernizacja sektora rolnego, w tym
szanse dla młodych rolników
Minister Marek Sawicki oraz komisarz
Dacian Ciolos uczestniczyli w konferencji pt. „Wspólna Polityka Rolna. Kompromis dla Rozwoju” w Rzeszowie, zorganizowanej przez Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej.
W konferencji brał również udział Od lewej komisarz Dacian Ciolos i minister Marek Sawicki
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Podczas debaty nia przez ministra Marka Sawickiego blach. Komisarz podkreślił, że Polska
D. Ciolos wspólnie z J. Buzkiem zapew- bezpośrednich rozmów na tematy bie- ma możliwość odegrania ważnej roli
nili o dążeniu do takiej reformy wspól- żące polityki rolnej oraz do pogłębionej w reformie Wspólnej Polityki Rolnej.
nej polityki rolnej, która spowoduje wy- prezentacji polskiej koncepcji reformy Zadeklarował pełne wsparcie w osiągarównanie warunków funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.
niu celów naszej Prezydencji.

Konkluzje Prezydencji dotyczące
przyszłości WPR

Z

apis o stopniowym odchodzeniu
od kryteriów historycznych w płatnościach bezpośrednich zawiera
przyjęty w Brukseli dokument, podsumowujący dyskusję Państw Członkowskich na temat reformy WPR. Został on
zamieszczony dzięki zdecydowanemu
stanowisku ministra Marka Sawickiego,
który uczestniczył 17 marca w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w Brukseli.
Głównym punktem porządku obrad
była dyskusja ministrów rolnictwa nad
Konkluzjami Rady na temat Komunika-
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tu Komisji do Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „WPR po 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”. Zdecydowana
większość ministrów poparła dokument,
przygotowany przez Prezydencję Węgierską, choć nie udało się osiągnąć
w tej sprawie jednomyślności. Kilka
państw członkowskich m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Szwecja,
Dania, Malta opowiedziały się przeciw

przyjęciu konkluzji. Pakiet legislacyjny,
dotyczący szczegółowych rozwiązań
w przyszłej polityce rolnej, zostanie
przedstawiony do uzgodnień w czasie
polskiej Prezydencji.
W porządku obrad na marcową Radę
Ministrów UE Prezydencja przedłożyła
do głosowania 3 wnioski dotyczące roślin GMO; w tym wprowadzenia do obrotu kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej, jednego rodzaju bawełny
genetycznie zmodyfikowanej oraz wprowadzenia do obrotu paszy wyprodukowanej ze zmodyfikowanej kukurydzy.
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Od lewej: minister Marek Sawicki i radca, minister Andrzej Babuchowski

Polska głosowała przeciw przyjęciu tych
wniosków. Wnioski te nie uzyskały poparcia wymaganej większości.

Komisja Europejska przedstawiła
kwartalny raport, dotyczący sytuacji sektora mleczarskiego w 2010 r., podkre-

ślając poprawę warunków ekonomicznych tego sektora, w tym poprawę cen
w stosunku do 2009 r. Skup mleka w UE
wzrósł o 1,23% a na lata 2011-2012
przewidywany jest dalszy wzrost produkcji o 1,0-1,3%. W dyskusji kilka krajów podkreśliło potrzebę „miękkiego
lądowania” w tym zmniejszenia kar za
przekroczenie kwot. W sprawach różnych omawiany był wniosek dotyczący
uproszczenia wspólnej polityki rolnej,
przygotowany przez Danię i Holandię,
poparty przez Polskę oraz 22 państwa
członkowskie. Ministrowie rolnictwa
państw UE wyrazili zaniepokojenie prowadzeniem handlowych negocjacji
z Grupą Mercosur zanim zakończone
zostaną negocjacje w ramach WTO. Zobowiązali Komisję Europejską do dbałości o interesy rolnictwa unijnego oraz
informowaniem Rady o prezentowanym
stanowisku.

Utrzymanie żywotności obszarów
wiejskich

M

inister Marek Sawicki uczestniczył 21 lutego w posiedzeniu
Rady Ministrów ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa w Brukseli. Głównym
punktem obrad była dyskusja nad trzecim priorytetem zdefiniowanym przez
Komisję Europejską, dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a mianowicie utrzymanie żywotności obszarów wiejskich.
Ministrowie poparli wsparcie w ramach WPR działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich
w celu podtrzymania żywotności tych
obszarów, zapobiegania ich wyludnia-

niu się oraz utrzymania miejsc pracy na
obszarach wiejskich. Polska zgłosiła pod
obrady Rady Ministrów wniosek o przyspieszenie prac nad umożliwieniem
krzyżowego wykorzystania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu
drobiu i świń. Polski wniosek uzyskał
poparcie wielu krajów oraz Komisji Europejskiej, która zapowiedziała zakończenie prac legislacyjnych w końcu bieżącego roku.
W sprawach różnych Komisja przedstawiła informację na temat stosowania
odpowiednich klatek w chowie drobiu,
przypominając o stosownych terminach

wynikających z dyrektywy 1999/74 WE.
Minister zgłosił również propozycję,
aby umożliwić zakładom dokończenie
rozpoczętych inwestycji w zakresie dostosowania warunków produkcji jaj do
wymogów Dyrektywy.
Polska, podobnie jak kilka innych krajów, w tym np. Francja, nie poparła wniosku Portugalii na import 500 tys. ton cukru w roku gospodarczym 2010/2011
o zerowej stawce celnej. Polska uważa,
że podstawowym źródłem zaopatrzenia
rynku unijnego w cukier powinna być
produkcja realizowana z wykorzystaniem buraków uprawianych w UE.

Spotkania bilateralne

M

inister Marek Sawicki w ostatnich
miesiącach spotkał się z ministrami rolnictwa wielu krajów.
Rozmowy dotyczyły współpracy dwustronnej, a także przyszłości Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 roku.
Na zaproszenie ministra wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa Bawarii Hel-

muta Brunnera minister Marek Sawicki
wziął udział w Międzynarodowej Konferencji pt.: „Zmniejszanie barier biurokratycznych we Wspólnej Polityce
Rolnej”, która odbyła się 14 marca we
Freising koło Monachium. W konferencji uczestniczył również komisarz UE
ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiej-

skich Dacian Ciolos. Minister Sawicki
wygłosił referat wprowadzający, w którym określił obecną WPR jako politykę
konserwatywną, defensywną i wymagającą zmian. Wezwał uczestników
konferencji do podjęcia głębokiej i odważnej reformy, w oderwaniu od
bieżących narodowych egoizmów
5
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Od lewej: minister Dušan Nešković i minister Marek Sawicki

tkania ustalono potrzebę dalszej interwencji na rynku wieprzowiny oraz
przedłożenie wspólnego wniosku do
Komisji Europejskiej w celu podjęcia
działań interwencyjnych, w tym uruchomienia dopłat do eksportu. Minister Marek Sawicki zwrócił się z prośbą o poparcie przez Belgię naszego wniosku
dotyczącego przedłużenia stosowania
klatek nieulepszonych w chowie kur
niosek. Rozmawiano również o reformie polityki rybołówstwa.
7 marca minister Sawicki spotkał się
z wiceministrem ds. rolnictwa w ministerstwie handlu zagranicznego
i stosunków ekonomicznych Bośni
i Hercegowiny Dušanem Neškoviciem.

i z uwzględnieniem wyzwań, którym
musi sprostać WPR po 2013 roku.
W trakcie pobytu w Bawarii minister
Sawicki odbył także spotkanie na temat
przyszłości WPR z przewodniczącym
Związku Zawodowego Rolników Niemieckich Gerdem Sonnleitnerem.
9 marca minister spotkał się z nowym
parlamentarnym sekretarzem stanu
w Federalnym Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów
Peterem Bleserem. Rozmowa dotyczyła
przede wszystkim kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
7 marca br. minister Sawicki spotkał
się z premierem Flandrii, ministrem gospodarki, polityki zagranicznej, rolnictwa i obszarów wiejskich Krisem Peetersem. Mówiono o przyszłości Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 r. W czasie spo- Spotkanie ministra Marka Sawickiego z premierem Flandrii Krisem Peetersem

Od lewej: minister Marek Sawicki i Nikolaus Berlakovich
6

Spotkanie było poświęcone sposobom realizacji bilateralnej umowy
o współpracy w dziedzinie rolnictwa,
podpisanej w lipcu 2010 r. Obie strony potwierdziły zainteresowanie realizacją projektów wsparcia eksperckiego na rzecz sektora rolnego Bośni
i Hercegowiny, z uwagi na bogate doświadczenia przedakcesyjne strony
polskiej.
14 lutego br. minister Sawicki spotkał
się w Wiedniu z ministrem Federalnego
Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Republiki Austrii Nikolausem Berlakovichem.
W czasie rozmów dwustronnych poruszono szereg kwestii istotnych dla Polski
w związku z dyskusją nad Komunikatem
Komisji Europejskiej dotyczącym WPR
po 2013 r.. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom wyrównania poziomu
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płatności bezpośrednich w UE i konstrukcji nowego systemu płatności.
Omówiono także propozycje wsparcia
procesu rozwoju europejskiego rolnictwa w ramach drugiego filaru WPR oraz
uproszczenia administracyjnego WPR
po 2013 r. W czasie wizyty minister Sawicki wziął także udział w międzynarodowej Konferencji poświęconej przyszłości WPR po 2013 r. zorganizowanej
przez Austriackie Forum EkologicznoSpołeczne.
31 stycznia br. odbywały się rozmowy polsko-słowackie. Delegacjom
przewodniczyli minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Republiki Słowackiej Zsolt Simon. Obaj ministrowie zwracali uwagę na konieczność
utrzymania dwóch filarów Wspólnej
Polityki Rolnej. Podkreślili przy tym,
że filar I powinien być w 100% finan-

sowany ze środków unijnych, a filar II
ze środków unijnych, przy współfinan-

sowaniu krajowym, ale po precyzyjnym określeniu zasad.

Od lewej: minister Zsolt Simon i minister Marek Sawicki

Wizyta w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich

N

a przełomie lutego i marca br. minister Marek Sawicki przebywał
w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
Minister uczestniczył w zorganizowanych w Dubaju targach Gulfood 2011 oraz
odbył szereg spotkań związanych z współpracą w dziedzinie rolnictwa, w szczególności z działaniami ukierunkowanymi na
wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ZEA.
Wśród przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z którymi
spotykał się minister Marek Sawicki,
byli:
Rashid Ahmed bin Fahd Minister
Wody i Środowiska ZEA;
Sultan bin Saeed Al-Mansouri, Minister
Gospodarki ZEA;
Khalid Mohamed Sharif, Prezes
Wydziału Kontroli Żywności Urzędu
Miejskiego w Dubaju;
Rashid Mohamed Al-Shariqi, Dyrektor
Generalny Wydziału Kontroli Żywności
Abu Dhabi;
Abdul Rahman Saif Al Ghurair, Prezes
Izby Przemysłowo Handlowej Dubaju;
Mohammed Thani Murshed Ghannam
Al-Rumaithi, Prezes Izby Przemysłowo
Handlowej Abu Dhabi;

Murad Ali, Ambasador Pakistanu
w ZEA.
W trakcie spotkań polski minister wyraził swoje zadowolenie z rozwoju polsko-emirackiej współpracy na szczeblu
resortowym. Zdaniem Marka Sawickiego pogłębienie kooperacji w dziedzinie
rolnictwa przyniesie korzyści obu stronom Podkreślił, że oferowane na ten
rynek produkty rolno-spożywcze, cechują się najwyższą jakością, niezapomnianym smakiem i aromatem. Minister
przypominał, że współpraca polskoemiracka opiera się na pięknych tradycjach współpracy handlowej oraz hodowlanej koni czystej krwi arabskiej.
Podkreślił, że dotychczasowa wymiana
handlowa między Polską a ZEA nie odzwierciedla jej rzeczywistego potencjału, jednak wzrost wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych na rynek
emiracki będzie możliwy po finalizacji
rozpoczętych procedur weterynaryjnych, w szczególności:
zatwierdzeniu wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia dla produktów
pochodzenia zwierzęcego: świeżego
mięsa drobiowego i jego produktów,
mięsa wołowego,
mleka i produktów mlecznych,

ryb i produktów rybnych,
miodu i produktów pszczelich;
rozwiązaniu kwestii zatwierdzania
zakładów – uzyskaniu informacji nt.
zasad zatwierdzania zakładów mięsa
białego i czerwonego oraz zakładów
mleczarskich do eksportu na rynek ZEA,
a także wymagań, jakie ww. zakłady
muszą spełniać aby mogły prowadzić
eksport swojej produkcji na wskazany
rynek (strona polska przekazała stronie
emirackiej listę zakładów mleczarskich
zainteresowanych eksportem swoich
produktów na rynek ZEA);
rozwiązaniu kwestii uproszczenia
procedur legalizacyjnych obowiązujących przy eksporcie pochodzenia zwierzęcego na rynek ZEA;
zakończeniu uzgodnień w zakresie certyfikatu halal – zakończeniu procedur
uzyskania certyfikacji przez Muzułmański
Związek Religijny – strona polska jest
zainteresowana realizacją stosownej misji
w Polsce przez przedstawicieli Ministerstwa
Wody i Środowiska ZEA, strona polska
chciała uzyskać informacje, czy wymagane jest również zatwierdzenie przez urzędników ministerialnych poszczególnych
zakładów zgłaszających zainteresowanie
eksportem żywności do ZEA.
7
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Marek Sawicki uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Izbie Przemysłowo Handlowej Abu Dhabi. Przedstawił zalety polskiego rolnictwa oraz
możliwości współpracy i rozwoju eksportu do krajów arabskich, zwracając
szczególną uwagę na kwestie związane

cyjną alternatywę dla lokowania polskiej żywności, a wszelkie działania
promocyjne skierowane na tamtejsze
rynki są wysoce pożądane.
Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym odbiorcą polskiego eksportu
spośród państw arabskich. Kraj ten im-

tach Arabskich i co roku gromadzą
największą liczbę wystawców oraz
zwiedzających nie tylko z obszaru Zatoki Perskiej, lecz także Afryki Północnej, Indii, Pakistanu, Egiptu, Maroka
oraz Europy. W roku 2011 w targach
Gulfood uczestniczyło 3800 firm w tym
blisko połowa międzynarodowych. Wystawę odwiedziło ponad 55 tys. kupców
z 152 krajów świata.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne, na którym prezentowana była idea Programu Poznaj Dobrą Żywność, jak również informacje
na temat polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto na stoisku prezentowane były produkty pochodzące z 11 polskich firm: Gomar,
SM Lazur, Bracia Urbanek, Fermy Koźlakiewicz, Browar Amber, PW Maxtop,
Od lewej: minister Marek Sawicki i minister Rashid Ahmed bin Fahd (Minister Wody
Wieluń, SM Mlekowita, Mamut, Jawo,
i Środowiska ZEA)
Solidarność. Największym zainteresoz bardzo wysoką jakością polskich arty- portuje nie tylko surowce rolnicze, lecz waniem cieszyły się przetwory owotakże inne produkty najwyższej jakości. cowo-warzywne, mleczarskie, drób
kułów rolno-spożywczych.
Dobre tradycje współpracy Polski W tym kontekście ZEA są szczególnie oraz mrożonki. Stoisko Ministerstwa
z krajami arabskimi, potencjał tamtej- interesującym partnerem dla eksportu Rolnictwa i Rozwoju Wsi było miejszych rynków (wielkość rynku kon- polskich produktów rolno-spożyw- scem spotkań przedsiębiorców zaintesumpcyjnego, siła nabywcza konsumen- czych, a doskonałym sposobem do ich resowanych współpracą z odbiorcami
tów, obecność cudzoziemców, niewiel- zaprezentowania była promocja pod- ze strony arabskiej. Targi Gulfood
2011 były dobrą okazją do popularykie możliwości prowadzenia samodziel- czas targów Gulfood 2011.
nej produkcji żywności) oraz relatywna
Targi Gulfood są jedną z najważniej- zacji polskich artykułów spożywczych
bliskość geograficzna wskazują, że kra- szych imprez wystawienniczych orga- oraz nawiązania nowych kontaktów
je Zatoki Perskiej stanowią bardzo atrak- nizowanych w Zjednoczonych Emira- biznesowych.

Spotkanie z Ambasadorami
i Radcami Ambasad ds. Rolnych

W

dniu 3 lutego br. w ministerstwie
rolnictwa i rozwoju wsi odbyło
się spotkanie z Ambasadorami
i Radcami Ambasad ds. Rolnych.
Minister Marek Sawicki podkreślił, że
najważniejsze zadania dla sektora rolnego to przede wszystkim działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
i wzmacnianie produkcji rolnej oraz
ograniczenie spekulacji na rynkach rolnych. Podkreślił także, że Wspólna Polityka Rolna musi ulec zdecydowanym
zmianom tak, aby była realnym instrumentem rozwoju i poprawy konkurencyjności, a rolnictwo europejskie miało
realny udział we wzroście produkcji
żywnościowej świata.
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Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

W

ustawie budżetowej na 2011 r.
na dotacje przedmiotowe na
dofinansowanie kosztów zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa
zaplanowano 124.530 tys. zł, w tym
z przeznaczeniem na:
postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 98 195 tys. zł,
ochronę roślin – 2 521 tys. zł,
rolnictwo ekologiczne – 5 220 tys. zł,
postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 18 594 tys. zł.
Dotacje na wsparcie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej mają
na celu wsparcie zadań służących tworzeniu, wdrażaniu i upowszechnianiu
postępu w hodowli bydła, koni, świń,
owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych (uznanych za zwierzęta gospodarskie) i pszczół. Działania te są ukierunkowane z jednej strony na stworzenie
odpowiednich warunków do produkcji
elitarnego materiału hodowlanego,
a z drugiej na wspieranie oceny wartości użytkowej i hodowlanej, której wyniki pozwalają na podejmowanie przez
hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Na przestrzeni lat zasady oraz
kierunki dotowania postępu biologicznego podlegały wielu modyfikacjom,
wynikającym przede wszystkim z założeń programów hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz możliwości budżetu
państwa.
Dofinansowanie hodowli odbywa się
wyłącznie na podstawie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację
określonych zadań, a nie jak poprzednio na przedmiotowym wspieraniu
sztuk zwierząt, spełniających określone
warunki. Wytyczne Wspólnoty przewidują możliwość udzielania przez państwo:
pomocy o stawce do 100% na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem
ksiąg zwierząt hodowlanych,
pomocy o stawce do 70% kosztów
prowadzenia oceny wartości użytkowej
lub hodowlanej zwierząt gospodarskich,
do dnia 31 grudnia 2011 r., pomocy
o stawce do 40% na wprowadzenie
nowatorskich technik lub praktyk hodowli zwierząt w gospodarstwie, z wyjątkiem kosztów związanych z wprowa-

dzeniem lub wykonaniem sztucznego
zapłodnienia,
pomocy na organizację konkursów,
wystaw i targów, w tym symbolicznych
nagród, do wartości 250 euro za nagrodę i zwycięzcę,
pomocy na ochronę bioróżnorodności
biologicznej.
Dotacje do hodowli kierowane są
głównie na wspieranie prowadzenia
ksiąg oraz oceny wartości użytkowej lub

dzeń, zwalczających bakterie Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus lub
Ralstonia solanacearum oraz zabiegów
zwalczających osobniki dorosłe zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej
Diabrotica virgifera w uprawach kukurydzy.
Dotacje w zakresie rolnictwa ekologicznego przysługują organizacji badawczej na pokrycie kosztów badań,
prowadzonych na rzecz rolnictwa eko-

hodowlanej zwierząt gospodarskich.
Dotowane są także krajowe i lokalne
wystawy oraz inne imprezy prezentujące zwierzęta hodowlane. Ponadto
wspierana jest ochrona bioróżnorodności genetycznej świń (nie objętych programem rolnośrodowiskowym na lata
2007-2013), drobiu, pszczół i zwierząt
futerkowych oraz pozyskiwanie, konfekcjonowanie i przechowywanie nasienia bydła populacji chronionych.
Beneficjentami dotacji na prowadzenie ksiąg, prowadzenie oceny wartości
użytkowej lub hodowlanej zwierząt
oraz wystaw są przede wszystkim organizacje branżowe hodowców.
Natomiast beneficjentami dotacji na
ochronę bioróżnorodności genetycznej
są podmioty realizujące krajowe programy ochrony zasobów genetycznych,
przede wszystkim rolnicy. Dotacje te
zgodnie z przepisami unijnymi przewidziane są na rekompensowanie dodatkowych kosztów ponoszonych z tytułu
realizacji programów ochrony, a więc
utraconych korzyści.
Dotacje do ochrony roślin przysługują na pokrycie kosztów kwalifikowanych podmiotowi świadczącemu usługi
w zakresie odkażania środkami ochrony
roślin powierzchni magazynowych,
środków transportu, maszyn lub urzą-

logicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych
i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, w wysokości:
do 75% kosztów kwalifikujących się
do objęcia dotacją zgodnie z wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną,
jeżeli badania zostały zaproponowane
przez organizację badawczą w ramach
obszarów badawczych znajdujących się
w wykazie opracowanym przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa
do100% kosztów kwalifikujących się
do objęcia dotacją, jeżeli badania znajdują się w wykazie badań opracowanym
przez ministra właściwego do spraw
rolnictwa
Stawki dotacji, o które mogą w 2011 r.
wnioskować podmioty realizujące ww
zadania określone są w załącznikach do
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadnia na rzecz rolnictwa (Dz. U.
Nr 91. poz. 595 z późn. zm.).
DEPARTAMENT FINANSÓW
TEL. (22) 623 20 21
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Zmiany w przepisach dotyczących
płatności bezpośrednich, programu
rolnośrodowiskowego oraz ONW
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 54, poz. 278)
Ustawa ta wprowadza zmiany
w trzech ustawach, tj. w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, w ustawie o ochronie
roślin oraz w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Zmiany w ustawie o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynikają w szczególności
z konieczności dostosowania przepisów
krajowych do przepisów Unii Europejskiej. Do podstawowych zmian, należy
zaliczyć:
Uzupełnienie już obowiązującego
systemu kontroli o obowiązujące od
2011 r. wymogi wzajemnej zgodności
dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zgłaszania chorób oraz
stosowania środków ochrony roślin
i produktów biobójczych (obszar B) oraz
dobrostanu zwierząt, który będzie obowiązywał od 2013 r. (obszar C). Na
mocy tych przepisów kontrola powyższych wymogów została powierzona
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz Inspekcji We terynaryjnej.
Wprowadzenie przepisów mających
na celu uregulowanie zasad przyznawania płatności bezpośrednich, płatności
uzupełniającej, wsparcia specjalnego,
płatności cukrowej oraz płatności do
pomidorów, w sytuacji, gdy podmiotem
wnioskującym o ich przyznanie był podmiot, który uległ rozwiązaniu, przekształceniu albo innemu zdarzeniu
prawnemu skutkującemu następstwem
prawnym. Ponadto, w przypadku płatności cukrowej i płatności do pomidorów rozszerzony został katalog osób,
z którymi w okresie referencyjnym mogła być zawarta umowa dostawy buraków cukrowych – w przypadku płatności do cukru lub które w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyły pomidory
do przetworzenia – w przypadku płat10

ności do pomidorów. Mianowicie do
katalogu włączony zostanie rolnik, który w wyniku zaistnienia zdarzenia prawnego (np.: rozwiązania, przekształcenia)
posiada następcę prawnego.

nadzwyczajnych okoliczności. W wyniku uchylenia upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie rodzajów
dowodów potwierdzających wystąpienie siły wyższej, w którym to rozporzą-

Doprecyzowanie sposobu składania
wniosków dotyczących płatności za
pomocą formularza umieszczonego
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wprowadzone zmiany umożliwiają
składanie w wersji elektronicznej, wraz
z wnioskiem o przyznanie płatności,
dodatkowych wymaganych dokumentów.
Wprowadzenie tożsamych przepisów
w odniesieniu do płatności do owoców
miękkich (truskawki i maliny), dotyczących wielkości gospodarstwa rolnego
kwalifikującego się do przyznania płatności bezpośrednich (tj. 1 ha), jakie
obowiązują dla wszystkich pozostałych
płatności. Oznacza to, że rolnicy ubiegający się o to wsparcie będą musieli
posiadać w ramach gospodarstwa rolnego łącznie przynajmniej 1 ha użytków
rolnych. Jednocześnie należy podkreślić, że minimalna powierzchnia działki
rolnej, zadeklarowanej we wniosku
o przyznanie płatności, nadal będzie
wynosiła 0,1 ha.
Uproszczenie zasad rozstrzygania
w sprawie dowodów, które mogą w danym przypadku stanowić potwierdzenie
działania siły wyższej lub wystąpienia

dzeniu określony jest zamknięty katalog
tych dowodów, jako dowód będzie
mogło zostać dopuszczone, zgodnie
z KPA, wszystko, co może przyczynić
się do wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie,
tak jak obecnie, decyzje o uznaniu bądź
odmowie uznania danego zdarzenia za
działanie siły wyższej lub wystąpienie
nadzwyczajnych okoliczności pozostaną w gestii kierowników biur powiatowych ARiMR.
Zmiany w ustawie o ochronie roślin
wynikają z wyżej omówionych zmian
dotyczących zasady wzajemnej zgodności. Mają one na celu uproszczenie
przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Dzięki temu obowiązki nakładane na rolników w ramach
wymogów wzajemnej zgodności nie
będą przewyższały wymagań w zakresie integrowanej ochrony, wynikających
z przepisów wspólnotowych.
Również zmiany w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej związane są ze zmianami w zakresie zasady wzajemnej
zgodności i dotyczą odesłania do przepisów w zakresie kontroli, które zostaną
wydane na podstawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego.
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Rozporządzenie z dnia 2 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U.
Nr 48, poz. 251)
Określone zostały warunki i tryb przyznawania płatności zwierzęcej oraz
płatności do chmielu następcy prawnemu rolnika w sytuacji, gdy zdarzenie,
z wyłączeniem śmierci rolnika, w wyniku którego zaistniało następstwo
prawne (np. rozwiązanie, przekształcenie), miało miejsce przed złożeniem
wniosku o przyznanie płatności, tj.
wniosek złożył następca prawny (zasady
przyznawania tych płatności w przypadku, gdy wniosek został złożony przez
poprzednika zostały określone w ustawie o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego).
Ze wsparcia w ramach Sektora I wyłączone zostały uprawy orzecha włoskiego i leszczyny. Zmiana ta jest efektem dokonanego przeglądu funkcjonowania tego instrumentu.
Doprecyzowane zostały warunki przyznawania płatności do krów i owiec,
określonych w przepisach ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego. Przepisy te stanowią,
że płatności do krów i owiec przysługują rolnikowi, który w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydło domowe lub nie
mniej niż 10 samic z gatunku owca
domowa, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Z uwagi na fakt, że stan posiadania zwierząt weryfikowany jest na
podstawie wpisu w tym rejestrze, konieczne jest doprecyzowanie ostatecznego terminu, w którym można dokonać
zgłoszenia (o ile oczywiście zgłoszenie
takie jest wymagane, np. nastąpiło przemieszczenie zwierząt). Do wsparcia
w danym roku nie będą mogły zatem
zostać zakwalifikowane zwierzęta, które zostały zgłoszone do rejestru po dniu
7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności.
Termin ten został ustalony z uwzględnieniem przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Ponadto, rozporządzenie wprowadza
przepis przejściowy, przewidujący stosowanie przepisów dotychczasowych
do postępowań w sprawach dotyczą-

cych płatności uzupełniającej do powierzchni upraw orzechów oraz wsparcia specjalnego do krów i owiec wszczętych i niezakończonych decyzją
ostateczną do dnia wejścia w życie przepisów nowego rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 14 marca
2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych wymagań,
jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
(Dz. U. Nr 57, poz. 293)
Regulacje są konsekwencją zmian
w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r.
o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego oraz w rozpo-

rządzeniu z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością
uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego i dotyczą:
wprowadzenia przepisów pozwalających na zidentyfikowanie poprzednika
rolnika w przypadku zaistnienia następstwa prawnego;
określenia wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, w związku z zaistnieniem następstwa prawnego
(tj.: oświadczenie następcy prawnego
o objęciu w posiadanie wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego, dokument potwierdzający zaistnienie następstwa
prawnego albo kopia tego dokumentu
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji).

W związku z obowiązkiem zachowania cennych elementów krajobrazu,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11
marca 2010 r., w sprawie minimalnych
norm, w 2011 r. wprowadzono obowiązek zaznaczania przez rolnika w materiale graficznym, który stanowi integralną część wniosku, oprócz drzew będących pomnikami przyrody i rowów,
których szerokość nie przekracza 2 m,
również znajdujących się w obrębie
działki rolnej oczek wodnych o łącznej
powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Uchylone zostały również przepisy
dotyczące wyrażania zgody na zmianę
ilości roślin energetycznych, które mają
być wykorzystane lub przetworzone
w gospodarstwie albo dostarczone
pierwszej jednostce przetwórczej lub
podmiotowi skupującemu, gdyż w 2011
r. rolnicy nie będą dostarczać roślin
energetycznych do jednostek przetwórczych lub podmiotów skupujących.
Zmiany nie wpływają na wzór formularza wniosku o przyznanie płatności.

Rozporządzenie z dnia 14 marca
2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakie powinien spełniać
formularz wniosku umieszczany na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. Nr 57, poz. 294)
Wprowadzone zostały przepisy umożliwiające złożenie wniosku o przyznanie/wypłatę tych samych płatności,
o które rolnik mógł się ubiegać na tradycyjnym (papierowym) formularzu
wniosku, za pośrednictwem Internetu
oraz wypełnianie materiału graficznego
w elektronicznej formie.
Wprowadzone zostały przepisy dotyczące sposobu i trybu nadawania rolnikowi loginu i kodu dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji jako warunku złożenia wniosku przez Internet.
Wskazane zostały formaty kopii dokumentów załączanych w formie elektronicznej (JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF,
DOC lub DOCX).
Wprowadzono przepisy umożliwiające wykorzystanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego
Agencji nadanych rolnikowi na podstawie innych przepisów (m.in. ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji
11
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Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Program rolnośrodowiskowy
Rozporządzenie z dnia 10 marca
2011 r. zmieniające rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 289)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 10 marca 2011 r. podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(Dz.U. 2011.55.289).
Wprowadzone zmiany wynikają z rekomendacji organów kontrolnych UE
(audytu Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego),
dostosowania przepisów w zakresie programu rolnośrodowiskowego do zmian
w przepisach wspólnotowych i krajowych oraz z doświadczeń z wdrażania
programu. Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim uczestnictwa
w tym działaniu, wysokości niektórych
stawek płatności, uproszczenia procedur ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową oraz dostępności pakietów.
E-wniosek
Od tego roku znaczącym ułatwieniem
dla rolników będzie możliwość składania wniosku rolnośrodowiskowego za
pośrednictwem Internetu. Do złożenia
wniosku za pomocą formularza internetowego nie będzie wymagany podpis
elektroniczny. Aby skorzystać z takiej
opcji, należy wystąpić do właściwego
miejscowo kierownika Biura Powiatowego z wnioskiem o nadanie loginu
i hasła do systemu internetowego. Hasło
i login zostanie przesłany drogą pocztową lub na życzenie, e-mailem.
Rolnictwo ekologiczne – uprawy sadownicze
W pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne,
w wariantach 2.9-2.12, możliwe jest zakładanie sadów i upraw winorośli na
gruntach, na których istnieje system melioracji dostosowany do tego rodzaju
upraw. Zasada ta dotyczy nowych beneficjentów, którzy przystępują do programu od 2011 roku oraz tych rolników,
12

którzy realizują już program, ale dotychczas nie składali wniosku o płatność do
ww. upraw sadowniczych.
Nowa zasada korzystania z pakietu
Rolnictwo ekologiczne dotycząca zakładania upraw drzew i winorośli na obszarach zmeliorowanych wynika z ich
specyfiki. Systemy korzeniowe niektórych upraw sadowniczych, głównie
drzew i winorośli, głęboko penetrują
glebę, a co za tym idzie, znacznie ingerują w panujące na danym terenie stosunki wodne i stwarzają zagrożenie
zniszczenia drenarskich systemów melioracyjnych.

Od 2009 r. włącznie nie ma możliwości otrzymania płatności rolnośrodowiskowej dla nowo założonej uprawy
orzecha włoskiego. Płatność do tej uprawy przysługuje jedynie rolnikom, którzy
od 2008 r. posiadają taką uprawę, a dodatkowo nie powiększyli ani w 2009,
ani w 2010 r. swojego zobowiązania
o inne pakiety.
Ekstensywne trwałe użytki zielone
tylko na Natura 2000
Znowelizowane rozporządzenie
wprowadza ograniczenie dostępu do
pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki
zielone.
Rolnicy przystępujący do programu
rolnośrodowiskowego od 2011 r. będą
mogli podjąć się realizacji tego pakietu
jedynie na obszarach Natura 2000.
Ograniczenie dostępu do tego pakietu
jedynie dla rolników gospodarujących
na obszarach Natura 2000 wynika z analizy wskaźników monitoringu określonych w PROW – zostały przekroczone
wartości wskaźników dla tego pakietu.

Pozostawiono jednak możliwość realizacji Ekstensywnych trwałych użytków
zielonych na obszarach Natura 2000.
Z jednej strony siedliska występujące na
obszarach Natura 2000 wymagają
szczególnej ochrony, realizowanej poprzez wymogi programu rolnośrodowiskowego, z drugiej strony prowadzenie
działalności rolniczej na tych obszarach
generuje pewne utrudnienia, które rekompensują płatności. Pozostawienie
możliwości realizacji pakietu 3. na obszarach Natura 2000 jest ważną zachętą do czynnej ochrony tych obszarów
i ma walor edukacyjny, pokazując, że
można zyskać, gospodarując na obszarach Natura 2000.
Zmiany w pakiecie 4. i 5.
W celu uproszczenia procedur ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową
i umożliwienia rolnikom szerszego dostępu do pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
i pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na
obszarach Natura 2000, od 2011 r. znowelizowanym rozporządzeniem wprowadzono możliwość przygotowywania
dokumentacji przyrodniczych również
w tym samym roku, w którym składany
jest wniosek o płatność. Dokumentacja
przyrodnicza stanowi szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków na
potrzeby realizacji pakietów przyrodniczych. Dotychczas dokumentacja przyrodnicza była sporządzana tylko i wyłącznie w roku poprzedzającym rok
rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, nowelizacja umożliwia dodatkowo sporządzenie tej dokumentacji także w roku, w którym
rozpoczyna się realizację programu rolnośrodowiskowego.
Dodatkowo zniesiony został obowiązek dołączania do wniosku opinii
o zgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Z drugiej strony ministerstwo rolnictwa podjęło działania zmierzające
w kierunku badania skuteczności realizacji działań przyrodniczych w ramach
programu rolnośrodowiskowego. Rozpoczęto monitoring przyrodniczy na
wybranych działkach objętych programem rolnośrodowiskowym, który umożliwi obserwowanie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym na
obszarach rolnych.
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W znowelizowanym rozporządzeniu zaproponowano w ramach pakietu 4. i 5. doprecyzowanie poziomu
zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do wymagania
pozostawienia w danym roku określonej powierzchni działki rolnej nieskoszonej.
Oprócz tego nowi beneficjenci programu rolnośrodowiskowego w ramach
PROW 2007–2013 nie mogą realizować na jednej powierzchni wariantów
2.3 lub 2.4 (ekologiczne trwałe użytki
zielone) wraz z wariantami pakietu 4.
lub 5. – rolnicy realizujący dotychczas
w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2004–2006 na jednej powierzchni pakiet P01 lub P02 wraz
z wariantami dotyczącymi trwałych
użytków zielonych w ramach pakietu
S02 Rolnictwo ekologiczne nie spełniają warunku przejścia na program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 20072013.
Dodatkowo przedłużony został termin sporządzania planu działalności
rolnośrodowiskowej, tj. do ostatniego
dnia, w którym można składać wnioski
(w 2011 roku będzie to 10 czerwca).
Zmiany w pakiecie 7. Ochrona zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Dobrą wiadomością dla beneficjentów pakietu 7. Ochrona zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie jest zmiana dotycząca podwyższenia limitów zwierząt, które mogą
zostać objęte wsparciem rolnośrodowiskowym. Od 2011 roku płatność rolnośrodowiskową można otrzymać dodatkowo na 26 000 sztuk zwierząt.
W pakiecie tym zmieniono także sposób naliczania płatności. Nowelizacja
wprowadziła system polegający na
uwzględnianiu faktycznie posiadanej
liczby zwierząt, co jest związane z systemem redukcji płatności dotyczącego
przedeklarowania zwierząt.
Rozszerzanie zobowiązania rolnośrodowiskowego
Nowelizacja wprowadziła pewne
zmiany w zakresie rozszerzania zobowiązania rolnośrodowiskowego. Dotychczas zobowiązanie rolnośrodowiskowe można było rozszerzać tylko
w zakresie pakietu 4.,5. i 7. Od 2011
roku możliwe jest także dołączenie pakietu 6. Ochrona zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie jako
dodatkowego w drugim lub trzecim roku trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego.

Wyższe stawki w pakiecie 8. Ochrona 2011 roku stawka za realizację pakiegleb i wód na gruntach zagrożonych tu 8. na terenach zagrożonych erozją
wodną została podwyższona.
erozją
W ramach minimalnych norm (wchodzących w skład cross-compliance) oboONW
wiązuje wymóg dotyczący gruntów zaRozporządzenie
z dnia 9 marca 2011 r.
grożonych erozją wodną – co najmniej
zmieniające
rozporządzenie
w spra40% gruntów ornych na obszarach zawie
szczegółowych
warunków
i trybu
grożonych erozją wodną ma pozostać
pod okrywą zimową. Obszary te zajmu- przyznawania pomocy finansowej
ją ok. 9% powierzchni kraju; zostały w ramach działania „Wspieranie
wymienione w załączniku do rozporzą- gospodarowania na obszarach górdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju skich i innych obszarach o niekorzystWsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nych warunkach gospodarowania
minimalnych norm (Dz. U. 39 poz. (ONW)” objętego Programem Rozwoju
211). Dla beneficjentów programu rol- Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 286)
Nowelizacja ma na celu ujednolicenie przepisów rozporządzenia do regulacji zawartych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego, które mają również zastosowanie do płatności ONW. Zmiany
te dotyczą następujących kwestii:
w materiale graficznym, który stanowi
integralną część wniosku, rolnik będzie
zaznaczał obszar uprawy pszenicy,
żyta, jęczmienia lub owsa, drzewa będące pomnikami przyrody i rowów,
których szerokość nie przekracza 2 m
oraz dodatkowo znajdujące się w obrębie działki rolnej oczka wodne o łącznej
powierzchni mniejszej niż 100 m2;
w przypadku, gdy śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do
dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności w przypadku, gdy
uprawnionych do nabycia spadku jest
więcej niż jeden spadkobierca, a stonośrodowiskowego oznacza to koniecz- sowne postępowanie sądowe nie zakońność wyłączenia tej powierzchni z płat- czyło się do czasu złożenia wniosku
ności rolnośrodowiskowej. Dlatego od przez spadkobiercę, oświadczenia pozostałych spadkobierców, zawierające
Obowiązujące od 2011 r. stawki płatności
zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy
rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 8.
na miejsce spadkodawcy i przyznanie
Ochrona gleb i wód
mu płatności ONW, mogą być złożone
później wraz z postanowieniem sądu
330 zł/ha
po jego uprawomocnieniu się;
458 zł/ha – w przypadku
Wariant 8.1.
wydłużenia z 2 do 3 miesięcy terminu
Wsiewki poplonowe gruntów położonych na
obszarach zagrożonych erozją
na składanie wniosku przez następcę
wodną
prawnego o wstąpienie do toczącego
się postępowania;
420 zł/ha
umożliwienia dołączania do wniosku
Wariant 8.2.
750 zł/ha – w przypadku
Międzyplon
przez następcę prawnego poza oryginagruntów położonych na
ozimy
obszarach zagrożonych erozją
łem dokumentu potwierdzającego zawodną
istnienie następstwa prawnego również
400 zł/ha
kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub upoWariant 8.3.
690 zł/ha – w przypadku
Międzyplon
ważnionego pracownika Agencji.
gruntów położonych na
ścierniskowy

obszarach zagrożonych erozją
wodną

DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
TEL. (22) 623 20 21
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Ułatwianie startu młodym rolnikom
Zmiany w działaniu

W

dniu 16 marca 2011 roku MiW związku z ustanowieniem kryte- działalność rolniczą istniała wyłącznie
nister Rolnictwa i Rozwoju riów wyboru wprowadzony został rów- w przypadku osób, które stały się posiaWsi podpisał nowelizację roz- nież zamknięty nabór wniosków o przy- daczami nieruchomości powyżej 1 ha
porządzenia w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzającą zmiany w zakresie warunków
przyznawania i wypłaty pomocy oraz
systemu naboru wniosków.
Jedną ze zmian jest zmiana zasad
ustalania kolejności przysługiwania pomocy poprzez wprowadzenie kryteriów
wyboru. Pomoc w ramach działania
Ułatwianie startu młodym rolnikom
przysługiwać będzie poszczególnym
wnioskodawcom w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów, przyznawanych według następujących
trzech kryteriów wyboru:
powierzchnia użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie (5-16 pkt) – najwyższą liczbę punktów otrzymają wnioskodawcy, którzy utworzą gospodarstwa
o największym areale użytków rolnych;
kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (1-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów
otrzymają wnioskodawcy posiadający znanie pomocy, trwający nie dłużej niż UR w drodze spadku albo w drodze dawykształcenie rolnicze na poziomie 60 dni. Informacja o możliwości składa- rowizny otrzymanej w trakcie nauki
wyższym;
nia wniosków o przyznanie pomocy w systemie dziennym bądź przed uzystopa bezrobocia w powiecie, w któ- w ramach działania „Ułatwianie startu skaniem pełnoletności.
Ponadto w dniu 16 marca 2011 r. mirym położone jest gospodarstwo młodym rolnikom” w poszczególnych
(0-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów województwach zostanie podana przez nister podpisał nowelizację rozporząuzyskają wnioskodawcy przejmujący Prezesa ARiMR do publicznej wiado- dzenia w sprawie podziału środków
gospodarstwa w powiecie, w którym mości, na stronie internetowej admini- Programu Rozwoju Obszarów Wiejbezrobocie jest najwyższe w danym strowanej przez Agencję oraz co naj- skich na lata 2007-2013, umożliwiającą
województwie.
mniej w jednym dzienniku o zasięgu uwzględnienie – w ramach puli finansowej pozostałej do rozdysponowania
W przypadku wnioskodawców, któ- ogólnokrajowym.
rzy uzyskają taką samą liczbę punkRozporządzenie dopuszcza także do końca okresu programowania 2007tów, o kolejności przyznania pomocy możliwość przyznania pomocy wszyst- 2013 – wszystkich wnioskodawców, dla
zdecyduje powierzchnia użytków rol- kim młodym rolnikom, którzy rozpoczę- których w 2010 roku nie wystarczyło
nych w tworzonym gospodarstwie, li prowadzenie działalności rolniczej środków, a którzy spełniają warunki
przy czym preferowana będzie więk- w gospodarstwie rolnym, bez względu przyznania pomocy w ramach działania
sza liczba użytków rolnych. Spośród na sposób nabycia/wejścia w posiadanie Ułatwianie startu młodym rolnikom.
Rozporządzenia oraz pozostałe szczewnioskodawców, którzy uzyskają jed- tego gospodarstwa, o ile od dnia rozponakową liczbę punktów i wskazali we częcia prowadzenia działalności rolni- gółowe informacje na temat działania
wniosku o przyznanie pomocy gospo- czej do dnia złożenia wniosku o przy- Ułatwianie startu młodym rolnikom są
darstwa o identycznej powierzchni znanie pomocy nie upłynęło więcej niż dostępne na stronach internetowych
użytków rolnych, o kolejności przy- 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji MRiRW (www.minrol.gov.pl) i ARiMR
znania wsparcia zadecyduje data zło- o przyznaniu pomocy – więcej niż 18 (www.arimr.gov.pl).
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
żenia poprawnego i kompletnego miesięcy. Do tej pory możliwość przyTEL. (22) 623 18 42
wniosku.
znania pomocy osobom prowadzącym
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Pieniądze na „Mój rynek”

B

arierę rozwoju obszarów wiejskich
stanowi brak podstawowych elementów infrastruktury technicznej.
Szczególne utrudnienia w tym zakresie
występują na obszarach wiejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców wsi Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zaproponował wprowadzenie możliwości współfinansowania
ze środków PROW 2007-2013 inwestycji polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu targowisk.
Realizacja projektów z zakresu budowy i modernizacji targowisk będzie
możliwa w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013). Aktualnie przygotowany został i przekazany do Komisji
Europejskiej (KE) projekt zmian PROW
2007-2013, w którym zaproponowano
włączenie do działania Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wsparcia budowy i modernizacji
targowisk.
Po akceptacji zmian przez KE, przygotowany zostanie projekt rozporządzenia, który dostępny będzie na stronie
internetowej MRiRW. Planowany termin naborów wniosków o przyznanie
pomocy – II połowa 2011 r.
Ogólne założenia do Programu „Mój
rynek” przedstawiają się następująco:

Celem projektów będzie stworzenie
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków
sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).

przekroczyć 1 000 000 zł. Poziom
pomocy z EFRROW wynosić będzie
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych,
w wysokości co najmniej 25% kosz-

O przyznanie pomocy będą mogły
ubiegać się gminy lub związki międzygminne.
Pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych
projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji
targowisk w jednej gminie, w okresie
realizacji Programu, nie będzie mogła

tów kwalifikowalnych projektu pochodzić będzie ze środków własnych
beneficjenta.
Zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w PROW 2007–2013, pomoc
będzie mogła być przyznana na projekt
realizowany w miejscowości liczącej
nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
TEL. (22) 623 18 42

Biogazownie

w ramach PROW 2007-2013

P

rzyjęta w listopadzie 2009 r. „Polityka Energetyczna Polski do 2030
roku”, określa strategię energetyczną państwa zarówno w perspektywie
krótkoterminowej jak i w perspektywie
do roku 2030. Wśród podstawowych
kierunków polskiej polityki energetycznej znajdują się m.in.: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz ograniczenie negatywnego
oddziaływania energetyki na środowi-

sko. Zakłada się, że realizacja powyższych celów będzie odbywała się m.in.
poprzez wspieranie rozwoju energetyki
rozproszonej, wykorzystującej lokalne,
odnawialne źródła energii. Promowanie
wykorzystania OZE, w szczególności
w zakresie produkcji biogazu, pozwoli
na zwiększenie stopnia dywersyfikacji
źródeł wytwarzania energii, a tym samym uniezależnienie się od jej zewnętrznych dostaw. Podstawą rozwoju
energetyki odnawialnej powinny być
niewielkie jednostki wytwórcze, zloka-

lizowane w niewielkich odległościach
od odbiorców końcowych, co pozwoli
na zwiększenie stabilności dostaw energii oraz zmniejszenie strat związanych
z jej przesyłem. Ten kierunek rozwoju
odnawialnych źródeł energii będzie
przyczyniał się do aktywizacji słabiej
rozwiniętych regionów o dużym potencjale energetycznym oraz osiągnięcia
pozytywnego efektu ekologicznego
w wyniku ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych spowodowanych wytwarzaniem energii z paliw kopalnych.
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Dostrzegając znaczenie rolnictwa jako
źródła biomasy dla energetyki oraz potencjalnego producenta energii, podejmuje się szereg działań mających na ce-

Z uwagi na względnie wysokie koszty budowy biogazowni rolniczych, jednym z głównych warunków rozwoju
tego kierunku działalności będzie moż-

Mała biogazownia rolnicza (35 kW zainstalowanej mocy) Bibiany i Grzegorza Pojdów
ze Studzionki

lu pełne wykorzystanie istniejących
w nim zasobów surowcowych. Jednym
z takich działań jest przyjęcie w lipcu
2010 r. przez Radę Ministrów dokumentu Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Założeniem Kierunków jest określenie
optymalnych warunków do rozwoju biogazowni rolniczych wytwarzających biogaz w oparciu o surowce pochodzenia
rolniczego, w szczególności produkty
uboczne z produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz pozostałości przetwórstwa rolno-spożywczego. W ramach rozwoju
tego kierunku działalności, przewiduje
się możliwość wykorzystania wytworzonego biogazu jako odnawialnego nośnika energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanych odbiorcom końcowym.
Biogazownie rolnicze charakteryzują
się wysoką stabilnością wytwarzania
energii wykorzystując surowce, które
powstają w rolnictwie przy produkcji
żywności i zwykle nie posiadają cech
towaru. Stwarza to szansę na poprawę
konkurencyjności rolnictwa poprzez dywersyfikację źródeł przychodów w gospodarstwach rolniczych przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów pozyskania
energii.

Biogazownia Koczała moc 2,126 MW
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liwość uzyskania wsparcia finansowego
na etapie inwestycji. Koszty związane
z tego rodzaju przedsięwzięciem uzależnione są przede wszystkim od wielkości instalacji (zainstalowanej mocy),
a także szeregu innych czynników, jak
np.: rodzaj zastosowanych materiałów
i technologii, lokalizacja inwestycji,
możliwość wykonania części prac we
własnym zakresie itp. Decyzje dotyczące wyboru wielkości instalacji oraz jej
lokalizacji, powinny być uzależnione
od możliwości zabezpieczenia przez
inwestora odpowiednich ilości surowców dla instalacji o planowanej mocy,
zapewniających jej ciągłą pracę oraz
wymaganej powierzchni użytków rolnych do zagospodarowania produktów
pofermentacyjnych.
Struktura gospodarstw rolnych w Polsce, w tym powierzchnia użytków rolnych oraz skala produkcji zwierzęcej
wskazują na odpowiadani potencjał surowcowy dla biogazowi o zainstalowanych mocach elektrycznych od 30kW
do 150 kW. Szacuje się, że łącznie
w Polsce może być około 20-30 tysięcy
gospodarstw, które posiadają odpowiednie zaplecze surowcowe dla zapewnienia ciągłości pracy instalacji o takich

mocach. Zdecydowana większość gospodarstw (około 15-20 tys.) dysponuje
odpowiednim zapleczem surowcowym
dla instalacji o mocy około 30 kW. Dla
instalacji o mocy 100-150 kW odpowiednie zaplecze surowcowe posiada
kilka tysięcy gospodarstw (1-5 tys.).
O ilości gospodarstw, które zdecydują
się na inwestycje w biogazownię rolniczą, oprócz zaplecza surowcowego, będą również decydowały ich możliwości
finansowe oraz wymogi środowiskowe,
jakie będą konieczne do spełnienia
w ramach mechanizmów WPR.
Koszt inwestycji w biogazownię rolniczą o zainstalowanej mocy odpowiadającej 100kW szacuje się na około
1 mln złotych. Mając na uwadze specyfikę tego typu inwestycji, wynikającą
z wyższych kosztów inwestycyjnych
w stosunku do innych działań nierolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmianę w działaniu „Różnicowanie działalności rolniczej” PROW 2007-2013 polegającą na
podwyższeniu do 500 tys. zł kwoty
wsparcia udzielanej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym na
operacje dotyczące produkcji biogazu
rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Powyższa zmiana
umożliwi udzielanie wsparcia finansowego na inwestycje w biogazownie rolnicze, o niewielkiej zainstalowanej mocy, do poziomu 50% rzeczywistych
kosztów inwestycji. Proponowana zmiana ma na celu zainteresowanie rolników
tego typu inwestycjami. Poprawi to zarówno dochodowość w gospodarstwach
rolnych jak również przyczyniać się będzie do zmniejszenia kosztów produkcji
i życia w gospodarstwach rolnych.
Przewiduje się, że rolnicy będą mogli
składać wnioski na inwestycje w zakresie
biogazowi o zainstalowanej małej mocy,
już w najbliższym naborze w działaniu
„Różnicowanie działalności rolniczej”.
Nabór dla tego działania planowany jest
w drugiej połowie 2011 roku.
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
TEL. (22) 623 18 42

Hodowla i ochrona roœlin

Integrowana Produkcja
Integrowana produkcja (IP) jest nowoczesnym system
jakości żywności,
wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny
w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu
oraz zwracającym szczególną uwagę na
ochronę środowiska i zdrowie ludzi.
Uczestnictwo w systemie IP pozwala na
uzyskanie zdrowych, wysokiej jakości
płodów rolnych, które można wprowadzać do obrotu z logo IP.
Produkcja w ramach sytemu IP podlega certyfikacji prowadzonej przez
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Certyfikat IP jest zatem
urzędowym poświadczeniem, że wskazane w nim płody rolne zostały wytworzone w oparciu o szczegółowe metodyki IP, których stosowanie gwarantuje,
że w plonie nie zostaną przekroczone
dopuszczalne poziomy pozostałości
środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków
oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane były zasoby środowiskowe
w gospodarstwie.
Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje
szereg innych argumentów, dla których
warto wdrożyć IP:
Zbieżność założeń sytemu Integrowanej Produkcji z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić,
że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie wymogu stosowania zasad integrowanej ochrony roślin,
który będzie obowiązywał od dnia
1 stycznia 2014 r.;
Uzyskanie certyfikatu w systemie IP
pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013;
Zastosowanie zasad IP pozwala na
spełnienie wymogów stawianych przez
system Wzajemnej Zgodności – cross
compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 r.
Zasady eksportu do Federacji Rosyjskiej towarów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego w odniesieniu do
bezpieczeństwa żywności reguluje pod-

pisane w dniu 26 marca 2008 r. Memorandum pomiędzy Komisją Europejską
a Federalną Służbą ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji
Rosyjskiej dotyczące bezpieczeństwa
produktów roślinnych, przeznaczonych
do spożycia przez ludzi i wywożonych
ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów.
Powyższe Memorandum zobowiązuje eksporterów świeżych owoców i warzyw do spełnienia:
wymagań wynikających z prawodawstwa rosyjskiego w zakresie wartości
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w produktach pochodzenia roślinnego, przeznaczonych do
spożycia przez ludzi;

mów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez
ludzi są niejednokrotnie znacząco niższe niż w Unii Europejskiej.
Do dnia dzisiejszego strona rosyjska
wprowadziła obowiązek zaopatrywania
w certyfikaty bezpieczeństwa, sprowadzanych z Polski przesyłek: jabłek, wiśni, truskawek, gruszek, kapusty pekińskiej i pomidorów.
Aby ułatwić producentom rolnym
spełnienie rosyjskich oczekiwań i norm
w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków
ochrony roślin, azotynów i azotanów,
przeprowadzona została odpowiednia
modyfikacja systemu IP.
Na zlecenie resortu rolnictwa w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowane zostały Programy

obowiązku dołączania do każdej par- ochrony uwzględniające normy Fedetii przesyłanych produktów informacji racji Rosyjskiej, wraz ze szczegółoo zastosowanych środkach ochrony ro- wymi metodykami IP dla poszczególślin oraz o dacie wykonania ostatniego nych gatunków owoców i warzyw.
zabiegu;
Środki ochrony roślin rekomendowaobowiązku dołączania certyfikatów bez- ne w planach ochrony oraz terminy
pieczeństwa (dokumentów potwierdzają- zabiegów zostały tak dobrane, aby
cych zgodność eksportowanych towarów w płodach rolnych nie stwierdzano
z przepisami Federacji Rosyjskiej w zakre- przekroczeń najwyższych dopuszsie bezpieczeństwa żywności, wydawa- czalnych poziomów pozostałości
nych w oparciu o stosowne badania labo- środków ochrony roślin, wynikająratoryjne), jeśli taki wymóg został wpro- cych z rosyjskich norm. Metodyki
wadzony przez stronę rosyjską.
oraz programy ochrony zamieszczane
Należy podkreślić, że ustanowione są na stronie internetowej Państwowej
w prawodawstwie rosyjskim poziomy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennicnajwyższych dopuszczalnych pozio- twa (www.piorin.gov.pl).
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Wdrożenie systemu IP w oparciu
o metodyki opracowane z uwzględnieniem wymagań stawianych przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej umożliwi zatem uzyskanie:
płodów rolnych, w których nie będą
przekroczone dopuszczalne poziomy
pozostałości środków ochrony roślin,
azotanów i azotynów wynikające
z norm rosyjskich;
urzędowego certyfikatu potwierdzającego stosowanie powyższych metodyk, który dzięki unikalnemu numerowi
zapewni identyfikowalność płodów rolnych na rynku;
zwrotu kosztów poniesionych na uzyskanie certyfikatu IP i związanych z nim
zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich,
azotanów i innych pierwiastków oraz
substancji szkodliwych w ramach działania PROW 2007-2013 „Uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności”.

Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji są publikowane w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych
przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
Środki ochrony roślin rekomendowane
do integrowanej produkcji są jednoznacznie oznaczone w ww. Zaleceniach literami IP.
Wszystkie czynności prowadzone
w uprawach IP muszą być dokumentowane w Notatniku integrowanej produkcji, którego wzór jest określony
w rozporządzeniu w sprawie integrowanej produkcji.
Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat, wydawany na okres 12 miesięcy przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze
względu na miejsce prowadzenia
upraw. Producenci, którzy uzyskują
urzędową certyfikację, mają prawo posługiwania się certyfikatem oraz oznaczania produktów zastrzeżonym znakiem (logo) integrowanej produkcji.
Producent ubiegający się o wydanie
Uczestnictwo w systemie IP
certyfikatu powinien w terminie do końProducent rolny zainteresowany uzy- ca grudnia złożyć prawidłowo wypełskaniem urzędowego certyfikatu IP zgła- niony wniosek wraz z zaświadczeniem
sza zamiar prowadzenia upraw do wo- o ukończeniu szkolenia w zakresie Injewódzkiego inspektora ochrony roślin tegrowanej Produkcji. Certyfikat otrzyi nasiennictwa. Na podstawie pierwsze- mują producenci, u których przeprowago zgłoszenia producent otrzymuje in- dzone kontrole nie wykazały nieprawidywidualny numer oraz zostaje wpisany dłowości, złożyli prawidłowo wypełniodo ewidencji.
ny wniosek o wydanie certyfikatu, poKażdy producent rolny zainteresowa- siadają ukończone szkolenie w zakresie
ny otrzymaniem certyfikatu IP jest zo- IP, prowadzili produkcję i ochronę robowiązany ukończyć 16-godzinne szko- ślin według szczegółowych metodyk
lenie w zakresie integrowanej produkcji zatwierdzonych przez Głównego In(odrębnie w odniesieniu do roślin sa- spektora oraz udokumentowali prowadowniczych, warzywniczych i rolni- dzenie działań związanych z integrowaczych) oraz posiadać aktualne zaświad- ną produkcją w prawidłowo i na bieżączenie o ukończeniu tego szkolenia. co wypełnionym Notatniku IP.
Wysoki poziom tych szkoleń zapewniaPrzed wydaniem certyfikatu wojeją wykładowcy, którzy mają ukończone wódzki inspektor może przeprowadzić
studia wyższe na kierunku rolnictwo, kontrolę w zakresie prowadzenia upraw
ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnym zgodnie z zasadami integrowanej prooraz posiadają zaświadczenie o ukoń- dukcji tj.:
czeniu 210-godzinnego szkolenia w zasprawdzić dokumentację u wszystkich
kresie integrowanej produkcji, przepro- producentów stosujących zasady intewadzonego przez wskazane w rozpo- growanej produkcji;
rządzeniu w sprawie integrowanej propobrać, co najmniej u 20% producendukcji jednostki naukowe.
tów, próby roślin i produktów roślinPrzystąpienie do systemu IP zobowią- nych w celu stwierdzenia nieprzekrozuje producenta do prowadzenia pro- czenia w nich dopuszczalnych poziodukcji rolnej w oparciu o metodyki za- mów pozostałości środków ochrony
twierdzone przez Głównego Inspektora roślin, metali ciężkich, azotanów i inOchrony Roślin i Nasiennictwa. Każda nych pierwiastków oraz substancji szkometodyka zawiera praktyczne informa- dliwych.
Jednocześnie producenci, który uzycje na temat sadzenia, pielęgnacji i zbioskali certyfikaty IP, korzystający z dziaru danej uprawy.
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łania PROW 2007-2013 Uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności
mogą przez okres 5 lat ubiegać się
o zwrot kosztów, maksymalnie do wysokości 2750 zł rocznie, poniesionych
na uzyskanie certyfikatu IP i związanych
z nim zaświadczeń o nieprzekroczeniu
w roślinach i produktach roślinnych dopuszczalnych poziomów pozostałości
środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków
oraz substancji szkodliwych. Ponadto
producenci mogą ubiegać się o refundację składek poniesionych na rzecz
grupy producentów oraz kosztów zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz pułapek
feromonowych i lepowych.
Z kolei działanie PROW 2007-2013
Działania informacyjne i promocyjne
gwarantuje wsparcie dla grup producentów realizujących projekty z zakresu informacji i promocji produktów wytworzonych w systemach jakości żywności.
Wsparcie polega na refundacji 70%
kosztów kwalifikowanych, faktycznie
poniesionych na zaakceptowane działania promocyjne.
Dodatkowymi elementami odróżniającymi w systemie IP produkcję płodów
rolnych na rynek rosyjski są:
Złożenie przez producenta na etapie
przystępowania do systemu IP oświadczenia o chęci prowadzenia upraw
zgodnie z metodykami IP oraz Programami ochrony uwzględniającymi normy Federacji Rosyjskiej;
Nadanie indywidualnego numeru IP
(z oznaczeniem FR – Federacja Rosyjska)
każdemu producentowi, który złożył
powyższe oświadczenie;
Objęcie 100% producentów, którzy
złożyli powyższe oświadczenia, kontrolą na obecność w roślinach i produktach
roślinnych pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów
i innych pierwiastków oraz substancji
szkodliwych.
Producent, który przystąpi do systemu
IP na potrzeby eksportu do Federacji
Rosyjskiej i spełni wymagane obowiązki, będzie mógł otrzymać certyfikat IP
z oznakowaniem FR, poświadczający
spełnienie norm rosyjskich. W przypadku przekroczenia w płodach rolnych
norm rosyjskich, a braku przekroczeń
norm UE, producent nadal będzie mógł
ubiegać się o wydanie certyfikatu IP
w systemie krajowym.
DEPARTAMENT HODOWLI I OCHRONY ROŚLIN
TEL. (22) 623 21 51
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Składki na ubezpieczenie społeczne
rolników

Z

godnie z przepisami ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
ubezpieczenie społeczne rolników składa się z ubezpieczenia wypadkowego,
chorobowego i macierzyńskiego oraz
ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Na każde z tych ubezpieczeń opłacana
jest za każdą osobę ubezpieczoną odrębna miesięczna składka, której wysokość ustalana jest według innych zasad.
Składki opłaca się kwartalnie, a ustawowy termin płatności przypada ostatniego
dnia pierwszego miesiąca kwartału, czyli za II kwartał 2011 r. termin ten przypada na dzień 30 kwietnia.
Składkę na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie, które jest
ubezpieczeniem samofinansującym, ustala w drodze uchwały Rada Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, która reprezentuje interesy ubezpieczonych i świadczeniobiorców KRUS. Wysokość składki ustalonej przez Radę Rolników Prezes KRUS

ogłasza w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Obwieszczeniem z dnia 11
marca 2011 r. Prezes KRUS ogłosił, że
składka na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie w II kwartale
wynosi 42 zł miesięcznie.
Składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ustala się w odpowiedniej
proporcji do wysokości emerytury podstawowej, równej kwocie najniższej
emerytury, określonej w przepisach
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
153, poz. 1227, z późn. zm.). Przy obliczaniu tej składki przyjmuje się kwotę
emerytury podstawowej obowiązującej
w ostatnim miesiącu poprzedniego
kwartału. W marcu 2011 r. emerytura
podstawowa została podwyższona
(zwaloryzowana) z kwoty 706,29 zł do
kwoty 728,18 zł zgodnie z przepisami
ww. ustawy o emeryturach i rentach
z FUS. W związku z tym, w II kwartale
2011 r. wzrasta składka na ubezpiecze-

nie emerytalno-rentowe. Składka na to
ubezpieczenie składa się ze składki podstawowej wynoszącej 10% kwoty emerytury podstawowej za każdego ubezpieczonego oraz składki dodatkowej dla
rolników prowadzących gospodarstwa
rolne przekraczające obszar 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. Składka
dodatkowa wynosi odpowiednio:
12% kwoty emerytury podstawowej,
dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne do 100 ha przeliczeniowych,
24% kwoty emerytury podstawowej,
dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
36% kwoty emerytury podstawowej,
dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
48% kwoty emerytury podstawowej,
dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2011 r.
Wysokość składki na ubezpieczenie w zł
Status ubezpieczonego
i wielkość gospodarstwa rolnego

wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie

emerytalno-rentowe
podstawowa
składka
miesięczna

dodatkowa razem składka
składka
miesięczna
kwartalnie
miesięczna
(2+3)

składka
miesięczna

kwartalnie

Składki łącznie od jednego
ubezpieczonego kwartalnie

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne:
– do 50 ha

73,0

–

73,0

219,0

42,0

126,0

345,0

– od 50 ha do 100 ha

73,0

87,0

160,0

480,0

42,0

126,0

606,0

– od 100 ha do 150 ha

73,0

175,0

248,0

744,0

42,0

126,0

870,0

– od 150 do 300 ha

73,0

262,0

335,0

1 005,0

42,0

126,0

1 131,0

– powyżej 300 ha

73,0

350,0

423,0

1 269,0

42,0

126,0

1 395,0

Domownik (w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

73,0

0,0

73,0

219,0

42,0

126,0

345,0

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne:
– do 50 ha

146,0

–

146,0

438,0

42,0

126,0

564,0

– od 50 ha do 100 ha

146,0

87,0

233,0

699,0

42,0

126,0

825,0

– od 100 ha do 150 ha

146,0

175,0

321,0

963,0

42,0

126,0

1 089,0

– od 150 do 300 ha

146,0

262,0

408,0

1 224,0

42,0

126,0

1 350,0

– powyżej 300 ha

146,0

350,0

496,0

1 488,0

42,0

126,0

1 614,0

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą (w każdej grupie obszarowej
gospodarstwa rolnego)

146,0

–

146,0

438,0

42,0

126,0

564,0
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Rolnicy i domownicy ubezpieczeni
w KRUS, którzy prowadzą pozarolniczą
działalność gospodarczą obowiązani są
do opłacania składki podstawowej na

ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w podwójnej wysokości, tj. 20% kwoty
najniższej emerytury. Szczegółowe zestawienie wysokości składek na ubez-

pieczenie społeczne rolników w II kwartale 2011 r. zawiera poniższa tabela.
DEPARTAMENT DORADZTWA, OŚWIATY ROLNICZEJ I NAUKI
TEL. (22) 623 15 75

System doradztwa rolniczego
Doświadczenia i propozycje zmian

W

ramach spotkań przygotowujących Polskę do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w dniach 8-9.02.2011 roku odbyła
się w Warszawie międzynarodowa konferencja pn. „System doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej – propozycje reformy”, zorganizowana przez Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej
i Nauki MRiRW oraz Europejskie Centrum Badawcze w Isprze. Celem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli państw członkowskich UE dotycząca wdrażania Systemu Doradztwa
Rolniczego (FAS – Farm Advisory System). Korzystanie przez rolników z usług
doradczych w ramach FAS jest w pełni
dobrowolne, w większości krajów odpłatne, ale w 80% dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej. Minimalny
zakres usługi doradczej kwalifikujący się
do dofinansowania – obejmuje zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73
z 2009 roku kompleksową ocenę dostosowania gospodarstwa rolnego do minimalnych warunków wzajemnej zgodności „cross compliance” oraz ocenę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie. Państwa członkowskie
mogły w programach rozwoju na lata
2007-2013 zaplanować środki finansowe
na częściowe sfinansowanie usług doradczych z tego zakresu przez akredytowane podmioty doradcze. W krajowym
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 działaniem tym jest „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów”. Na koniec stycznia 2011 roku
instytucjami uprawnionymi do świadczenia usług doradczych dofinansowywanych z tego działania w ramach PROW
2007-2013 były:
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
Rolniczego – zatrudniające 2908 uprawnionych doradców,
Izby Rolnicze – zatrudniające 119
uprawnionych doradców,
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akredytowane prywatne podmioty
doradcze – 104 podmioty zatrudniające
219 uprawnionych doradców,
170 podmiotów zatrudniających 317
doradców świadczących usługi doradcze posiadaczom lasów.

niczego prowadzenie usług doradczych
w zakresie dostosowania gospodarstw
do wymogów wzajemnej zgodności.
Konferencję rozpoczął dr Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. W swoim wystąpieniu wyraził

Prezydium Konferencji, siedzą od prawej: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Zofia Krzyżanowska – Radca Generalny w Ministrowie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Vincenzo Angileri – przedstawiciel Europejskiego Centrum Badawczego
w Isprze, Inge van Oost – przedstawicielka Dyrektoriatu Rolnictwa Komisji Europejskiej,
Nicolas Rouyer – przedstawiciel Dyrektoriatu Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej.

Za obligatoryjne szkolenia dla doradców przygotowujące do świadczenia
usług w zakresie udzielania rolnikom
pomocy w dostosowywaniu gospodarstw do wymagań wzajemnej zgodności, odpowiedzialne jest Centrum
Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie. CDR prowadzi również bazę
danych zawierającą listę doradców rolniczych, posiadających aktualne uprawnienia do świadczenia usług doradczych
w tym zakresie, a także opracowało metodykę świadczenia usług doradczych
oraz prowadzi na swojej stronie internetowej zakładkę „cross compliance”
zawierającą aktualne informacje, materiały szkoleniowe, prezentacje komputerowe i oprogramowanie ułatwiające
doradcom i jednostkom doradztwa rol-

przekonanie, że spotkanie będzie dobrą
okazją do dyskusji na temat przyszłości
Wspólnej Polityki Rolnej oraz udziału
Europy i rolnictwa europejskiego
w światowym wzroście produkcji rolnej,
co w dużej mierze zdeterminuje także
funkcje i zadania doradztwa rolniczego.
Minister wyraził przekonanie, że rolnictwo europejskie musi rozwijać się w taki sposób, aby dążyć do osiągnięcia
zdolności konkurowania w wymiarze
światowym, podkreślając jednocześnie,
że obecna Wspólna Polityka Rolna –
a tak naprawdę 27 różnych polityk – nie
sprzyja takiemu kierunkowi rozwoju.
Zdaniem ministra Sawickiego, obecna
Wspólna Polityka Rolna powinna zostać
gruntownie zreformowana i oprzeć się
na jak najmniejszej liczbie czytelnych,
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jednolitych kryteriów wyrównujących
poziomy wsparcia rolników państw
członkowskich. Jeśli wspólnie podejmiemy trud uproszczenia i odbiurokratyzowania WPR, to więcej czasu poświęcimy na pracę z rolnikiem, na
budowanie pozycji gospodarstw, poprawianie ich efektywności oraz konkurencyjności – przekonywał Minister.
Pierwszy dzień dwudniowej konferencji zdominowały wystąpienia plenarne i dyskusja na temat organizacji i zadań doradztwa rolniczego, w kontekście
nowych wyzwań i reformy Wspólnej
Polityki Rolnej. Zaprezentowano m.in.

funkcjonowanie polskiego systemu doradztwa rolniczego oraz raport z badań,
dotyczącego systemów doradztwa rolniczego (FAS) w Unii Europejskiej.
Drugi dzień konferencji obejmował
wyjazdy terenowe: do Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu,
które odpowiada za doskonalenie zawodowe doradców rolniczych oraz do
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego „Poświętne” w Płońsku,
w celu zapoznania się z zadaniami i metodyką pracy doradczej.
W konferencji wzięło udział ponad
120 osób, z czego blisko połowę stano-

wili goście zagraniczni w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Centrum Badawczego w Isprze
oraz reprezentanci organizacji doradczych z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele sejmowej i senackiej
Komisji ds. Rolnictwa, instytutów badawczych i uczelni wyższych pracujących na rzecz rolnictwa, agencji rolniczych, Wojewódzkich Ośrodków
Doradztwa Rolniczego, Urzędów Marszałkowskich, Izb Rolniczych oraz pracownicy ministerstwa.
DEPARTAMENT DORADZTWA, OŚWIATY ROLNICZEJ I NAUKI
TEL. (22) 623 15 75

Nowy Instytut

w zapleczu badawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na

mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana
Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa
im. Emila Chroboczka z dniem 1 stycznia 2011 roku powstał Instytut Ogrodnictwa. Siedzibą jednostki są Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,
a osobą pełniącą funkcję kierownika (do
czasu wyborów dyrektora), jest prof. dr
hab. Franciszek Adamicki.
Nowa jednostka przejęła obszary badawcze, pracowników i mienie łączonych jednostek i zgodnie ze statutem
zajmować się będzie prowadzeniem
badań naukowych i prac rozwojowych
w obszarze sadownictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa i pszczelnictwa oraz
ich wdrażaniem i przystosowaniem do
potrzeb praktyki.
Powstanie Instytutu Ogrodnictwa jest
konsekwencją prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi restrukturyzacji nadzorowanych instytutów badawczych, mającą na celu
powstanie silnych kadrowo, organizacyjnie i naukowo podmiotów, zdolnych
do skutecznego konkurowania na krajowym rynku badań oraz w ramach Europejskiej Przestrzeniu Badawczej.
W wyniku działań restrukturyzacyjnych wzmocniono jednostki od strony
naukowej, organizacyjnej i finansowej.
Dla części z nich uruchomiono programy wieloletnie oraz nadano status pań-

stwowych instytutów badawczych
(PIB).
Obecnie po zakończeniu kolejnego
etapu reorganizacji w nadzorze Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonuje
12 instytutów badawczych. Jednostki te
obejmują zakresem prowadzonych badań i prac rozwojowych wszystkie działy będące w kompetencji Ministra tj. rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. Ponadto większość z nich realizuje programy wieloletnie, w ramach
których prowadzą na rzecz resortu prace
o charakterze służb publicznych.
Instytuty nadzorowane przez Ministra
Rolnictwa zostały wysoko ocenione
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. W wyniku zakończonej
w 2010 r. oceny działalności naukowowdrożeniowej, czyli tzw. oceny parametrycznej, na dwanaście jednostek aż
siedem uzyskało kategorię A (poziom
bardzo dobry), a pięć kategorię B (poziom zadowalający).
W wyniku oceny parametrycznej najwyższą kategorię „A” otrzymały:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –
PIB w Puławach,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB
w Warszawie,
Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu,
Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie,
Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza w Olsztynie,

Morski Instytut Rybacki w Gdyni,
Instytut Ogrodnictwa w Skier niewicach.
Ponadto, o randze i znaczeniu jednostek naukowych nadzorowanych przez
Ministra Rolnictwa świadczy także fakt,
że aż połowa z nich posiada prestiżowy
status państwowego instytutu badawczego. Należy w tym miejscu podkreślić, że w kraju na blisko 130 instytutów
naukowych status PIB posiada tylko 12
jednostek. Status ten jest nadawany
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów dla jednostek realizujących zadania szczególnie ważne dla planowania
i realizacji polityki państwa.
Status państwowego instytutu badawczego (PIB) posiadają:
Państwowy Instytut Weterynaryjny –
PIB, od 2003 r.,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB, od
2005 r.,
Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa – PIB, od 2005 r.,
Instytut Zootechniki – PIB, od
2006 r.,
Instytut Ochrony Roślin – PIB, od
2008 r.,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – PIB, od 2009 r.
Trwają prace (według planu mają zakończyć się w 1 połowie 2011 r.) nad
nadaniem statusu PIB dla Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
DEPARTAMENT DORADZTWA, OŚWIATY ROLNICZEJ I NAUKI
TEL. (22) 623 15 75
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Rybo³ówstwo

Organizacja rynku rybnego

W

eszła w życie ustawa o organizacji rynku rybnego. Zakres
projektowanych zmian, uzupełnień i uaktualnień obowiązujących
przepisów jest szeroki i dotyczy różnych
fragmentów ustawy. Dlatego też przez
wzgląd na czytelność przepisów dla adresatów i zapewnienie ich spójności,
uznano, że lepszym rozwiązaniem jest
wprowadzenie nowej ustawy, niż dokonywanie kolejnej nowelizacji aktu.
Nowa ustawa wprowadza regulacje,
których celem jest poprawa i usprawnienie funkcjonowania i organizacji rynku rybnego.
Ustawa rozszerza, w stosunku do poprzedniego aktu, wykaz oznaczeń handlowych produktów rybnych. Oprócz
dotychczas zamieszczanych w nim informacji (nazwa handlowa w języku
polskim i nazwa naukowa w języku łacińskim), będzie również zawierał kody
alfa-3 opracowane przez Organizację
Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Są to jednolite, międzynarodowe kody służące
do odczytania dodatkowych informacji
o gatunku. Oprócz nazwy łacińskiej
obejmuje nazewnictwo w innych językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim) oraz przyporządkowanie systematyczne gatunku. Dzięki temu jest to
uniwersalna informacja, która pozwala
na identyfikację gatunku przez przedsiębiorców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wykaz może również zawierać nazwę lokalną lub regionalną,
jeżeli występują. Wykaz zawiera około
280 nazw ryb oraz bezkręgowców wodnych wprowadzanych na rynek polski i
z pewnością będzie rozszerzany o nowe gatunki, które będą na bieżąco wnioskowane przez przedsiębiorców
w związku z wprowadzaniem ich na
rynek. Wykaz, jak dotychczas, jest udostępniany na stronie internetowej
MRiRW oraz na stronie www.rybactwo.
info. W terminie miesiąca od wejścia
w życie ustawy zostanie udostępniony
na wymienionych wcześniej stronach
internetowych wykaz oznaczeń handlowych w nowej formie.
Ustawa wprowadza Kodeksy dobrej
praktyki rybackiej, których celem jest zapewnienie standaryzacji prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, zrównoważonego korzystania z żywych zaso-
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bów wód, ograniczenia negatywnego lub
zwiększenia pozytywnego wpływu gospodarki rybackiej na środowisko oraz
zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów. Zasadniczymi zagadnieniami regulowanymi przez kodeksy
mają być warunki i sposoby prowadzenia
chowu, hodowli lub połowu określonego
gatunku lub rodzaju ryb, w tym przetrzymywania i transportu ryb żywych. Kodeksy będą mogły być dobrowolnie opracowywane i stosowane przez zainteresowane podmioty, a ich stosowanie będzie
miało istotne znaczenie przy ubieganiu
się o pomoc finansową z funduszy unijnych w sektorze rybactwa.

wprowadzania produktów do obrotu
przez podmioty wpisane do rejestru
przedsiębiorców skupujących produkty
rybne. Regulacje te dotyczą wyłącznie
produktów rybnych pochodzących z połowów morskich. W celu zapewnienia
spójności z pojęciami występującymi
w przepisach wspólnotowych zmieniona została występująca dotychczas
w ustawie nazwa „dokument pierwszej
sprzedaży” na „karta sprzedaży”. Karta
sprzedaży (jak i dokument przejęcia)
wystawia się na formularzach udostępnianych w okręgowym inspektoracie
rybołówstwa morskiego. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego nadaje

W nowej ustawie uzupełniono i doprecyzowano przepisy dotyczące funkcjonowania rejestru przedsiębiorców
skupujących produkty rybne. Przedsiębiorcy wpisani do wyżej wymienionego
rejestru będą zobligowani do potwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych i posiadania weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego. Informacje
te znajdą się także w powyższym rejestrze, w którym również zamieszczana
będzie informacja o wykreśleniu podmiotu z rejestru. Ponadto wprowadzono
nowy obowiązek zgłaszania zmiany
istotnych danych zawartych w rejestrze
(wówczas w razie potrzeby wydawane
będzie uaktualnione zaświadczenie, ale
z tym samym numerem), jak również
obowiązek informowania o zakończeniu prowadzonej działalności w celu
wykreślenia z rejestru. Pozwoli to na
bieżącą aktualizację rejestru.
Ustawa, jak dotychczas, reguluje
pierwszą sprzedaż ryb, czyli proces

każdemu formularzowi wymienionych
dokumentów niepowtarzalny numer.
Ustawa przewiduje nową formę pierwszej sprzedaży gatunków ryb, których
zasoby wymagają wzmożonej ochrony
lub nadzoru, która będzie odbywać się
w lokalnych centrach pierwszej sprzedaży ryb, zarządzanych przez organizacje producentów. Takie gatunki ryb zostaną określone w drodze rozporządzenia i będą to: dorsz (Gadus morhua)
i łosoś (Salmo salar). Powyższy przepis
nie będzie miał zastosowania do pierwszej sprzedaży ryb pochodzących z połowów prowadzonych przez statki rybackie bezpokładowe, chyba że wielkość wyładunku w przeliczeniu na masę w relacji pełnej (żywą wagę) wynosi
powyżej 300 kg.
W ministerstwie trwają prace nad
przygotowaniem przepisów wykonawczych do ustawy.
DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA
TEL. (22) 623 14 71
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Podsumowanie działalności ANR
w 2010 roku

W

2010 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 97
tys. ha gruntów, tj. o 7% więcej niż zakładano. Wpływy ze sprzedaży gruntów były wyższe od planowanych o 22%, a kwota, jaką Agencja odprowadzi do budżetu państwa za 2010
r. wyniesie ok. jeden miliard złotych
(980 mln zł). W latach ubiegłych środki
wypracowywane, a następnie przekazywane przez Agencję bezpośrednio do
budżetu państwa były niższe (w 2008
r. – 824 mln zł, w 2009 r. 705 mln zł).
Dodatkowo trzeba pamiętać, że w ciągu
całego 2010 r. Agencja odprowadzała
środki na Fundusz Rekompensacyjny,
z którego regulowane są zobowiązania
państwa względem zabużan. W ciągu
ubiegłego roku na ten cel Agencja odprowadziła prawie 560 milionów złotych (558,1 mln zł).
Ten wynik to efekt przyspieszenia prywatyzacji wszystkich składników majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, a w szczególności: gruntów
rolnych, terenów inwestycyjnych oraz
obiektów zabytkowych. W 2010 roku
Agencja przygotowała niespotykaną
w ostatnich latach liczbę działek do
sprzedaży, łącznie o powierzchni 260
tys. ha (w 2009 r. było to 200 tys. ha).
Aktywność w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu pokazuje również
wzrastająca liczba organizowanych
przetargów na sprzedaż (52 tys. w 2008,
73 tys. w 2009 r., 88 tys. w 2010 r.).
W ciągu 3 lat nastąpił więc wzrost liczby przetargów na sprzedaż o ok. 70%.

Działania przyspieszające
prywatyzację
W ostatnich 2 latach działania ANR
były podporządkowane przyspieszeniu
procesu prywatyzacji majątku Zasobu.
W latach 2009–2010 w ANR przeprowadzono wiele uregulowań wewnętrznych zapewniających zwiększenie efektywności i przejrzystości działania oraz
przyspieszenie realizacji zadań Agencji.
Wydano ponad 80 zarządzeń dotyczących różnych sfer działania instytucji.
Wprowadzane zmiany miały na celu
przede wszystkim likwidację dotychczasowych ograniczeń, usprawnienie procedur i ich dopasowanie do aktualnych
uwarunkowań rynkowych. Przeprowadzono także wiele zmian organizacyjnych, ukierunkowanych na wzmocnienie służb zajmujących się sprzedażą
nieruchomości.
Dokonano istotnych zmian w odniesieniu do zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu, które sprzyjać mają intensyfikacji sprzedaży. Wydzierżawianie
nieruchomości ogranicza się obecnie do
sytuacji, kiedy dana nieruchomość
z określonych przyczyn nie może lub
nie powinna być przeznaczona do
sprzedaży. Rok 2010 był kolejnym, kiedy spadała powierzchnia dzierżawionych nieruchomości oraz liczba umów
dzierżawy. Po raz pierwszy w historii
Agencji ta ostatnia spadła poniżej 100
tys. i obecnie wynosi ok. 91 tys.
W 2010 r., zgodnie z założeniami,
Agencja wydzierżawiła bardzo mało
gruntów, a mianowicie niecałe 17 tys. ha

Liczba przeprowadzonych przetargów na sprzedaż w przeliczeniu
na 1 dzień roboczy (śr. 253 dni w roku) w latach 2008-2010
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(zawarto tylko ok. 1300 nowych umów
dzierżawy).
Skrócono też okres, na jaki wydzierżawiane są nieruchomości oraz na jaki
można przedłużać dotychczasowe umowy. Przy przedłużaniu umów dokonuje
się urynkowienia czynszu. Intensyfikacji
ulega proces wyłączania gruntów z większych obszarowo dzierżaw z przeznaczeniem do odrębnego zagospodarowania, głównie w formie przetargów
ograniczonych na rzecz rolników.
Od października 2009 r. Agencja prowadzi działania sprawdzające zasadność, wiarygodność i aktualność zastrzeżeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli i ich spadkobierców do nieruchomości, które utracili w wyniku reformy
rolnej z 1944 r. Przeanalizowano już
3,1 tys. wniosków zawierających zastrzeżenia reprywatyzacyjne, dotyczących łącznie ok. 550 tys. ha gruntów.
Stwierdzono, że 329 zastrzeżeń reprywatyzacyjnych dotyczących powierzchni 74 tys. ha jest udokumentowanych,
872 zastrzeżenia obejmujące powierzchnię blisko 148 tys. ha nie dotyczą gruntów Zasobu lub są bezzasadne
(nie znajdują potwierdzenia w stosownych dokumentach), a 1899 zastrzeżeń
dotyczących powierzchni 326 tys. ha
wymaga dalszych prac we współpracy
z osobami, które je złożyły. Włączenie
tych, do niedawna zablokowanych do
sprzedaży, gruntów zwiększy ofertę
Agencji szczególnie na terenach, na których występuje popyt na państwowe
nieruchomości – województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jednak dotychczasowe doświadczenia, związane z analizą zastrzeżeń reprywatyzacyjnych, wskazują,
iż jest to proces niezwykle trudny i długotrwały.

Konsolidacja spółek strategicznych
W 2010 roku został zrealizowany
I etap procesu konsolidacji spółek strategicznych ANR. Programy konsolidacyjne – „Program restrukturyzacji spółek
hodowli roślin Agencji Nieruchomości
Rolnych” oraz „Program działań doraźnych w Stadach Ogierów ANR” – zostały zaakceptowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzjami
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odpowiednio 7 kwietnia i 28 maja
2009 r. W wyniku przeprowadzonych
działań restrukturyzacyjnych zmniejszono liczbę spółek nadzorowanych przez
ANR z 57 do 49. Działania te doprowadziły do stworzenia warunków do dalszego funkcjonowania i wykonywania
określonych zadań hodowlanych przez
spółki oraz przyczyniły się do poprawy
ich konkurencyjności. W konsekwencji
obniżono koszty hodowli, równocześnie zwiększając udział produkcji tych
spółek w rynku. W efekcie wynik finansowy netto spółek za rok 2010 będzie
wyższy od wyniku uzyskanego rok
wcześniej (w 2009 r. – 43,6 mln zł) i wyniesie (na podstawie wyników prognozowanych przez zarządy spółek) około
75 mln zł.
W bieżącym roku Agencja rozpocznie
realizację II etapu. Jego głównym celem
będzie nawiązanie ścisłej współpracy
spółek z ośrodkami naukowymi, co pozwoli na sprawniejszą kontynuację prac
hodowlanych, m.in. umożliwi stworzenie wysokiej jakości materiału genetycznego. Z analiz statystyk OECD wynika
bowiem, że ten, kto będzie miał dobry
materiał genetyczny do hodowli roślin
i zwierząt, w przyszłości zdominuje
światowe rynki.
W spółkach hodowli roślin rolniczych
gromadzony jest najcenniejszy materiał
genetyczny i tworzone są odmiany
głównie: roślin zbożowych, strączkowych i motylkowych oraz traw, buraka
cukrowego, buraka pastewnego i ziemniaka. Natomiast w spółkach hodowli
roślin ogrodniczych gromadzony jest
materiał genetyczny i tworzone są odmiany warzyw i roślin ozdobnych. Spółki Agencji odgrywają dominującą rolę
w hodowli roślin w Polsce. W 2010 r.
posiadały 50,8% udziałów wśród odmian roślin rolniczych i 60,5% wśród
odmian roślin warzywnych pochodzących z krajowej hodowli, wpisanych do
Rejestru Odmian. Udział odmian spółek
ANR we wszystkich odmianach wpisanych do Rejestru Odmian wynosi 32,9%
(rośliny rolnicze 24,9% i warzywne
44,0%).
Natomiast spółki hodowli zwierząt
prowadzą głównie hodowlę bydła, a
w mniejszym zakresie trzody chlewnej
i owiec. Stadniny Koni i Stada Ogierów,
poza główną działalnością, jaką jest hodowla koni, zajmują się również hodowlą bydła i produkcją mleka. Dzięki
temu zachowują bezpieczeństwo ekonomiczne i mają środki finansowe na
prowadzenie hodowli.
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Rośnie sprzedaż terenów
inwestycyjnych
Rok 2010 był rekordowym pod względem przychodów ze sprzedaży gruntów
nierolnych, w tym szczególnie inwestycyjnych. Po raz pierwszy w historii Agencja z ich rocznej sprzedaży osiągnęła
przychody na poziomie 287 mln zł za
1586 ha. Jest to o 19 mln więcej niż w roku 2008, dotychczas uważanym za najlepszy, kiedy Agencja sprzedała 1644
hektary za 268 mln zł. Natomiast w porównaniu do 2009 r. w 2010 r. nastąpił
23% wzrost sprzedanej powierzchni
oraz 56% wzrost wpływów z tytułu
sprzedaży gruntów nierolnych. Średnia
cena 1 ha gruntów nierolnych w 2010 r.,
w porównaniu z rokiem 2009, wzrosła
o 23,4%. Pozwoliło to na uzyskanie
znacznie większych wpływów w skali
całej Agencji, a w konsekwencji na wypracowanie rekordowej nadwyżki, która
trafi do budżetu państwa.
Obecnie Agencja ma przygotowanych do sprzedaży 5700 ha gruntów
inwestycyjnych o przybliżonej wartości
1,5 miliarda złotych. Inwestorów powinna zachęcić świetna lokalizacja nieruchomości, ich uregulowany stan prawny, jasne procedury zakupu oraz
możliwość rozłożenia na raty płatności
za nabytą nieruchomość. Grunty te mogą być wykorzystywane pod inwestycje
typu „green fields”, parki technologiczne i przemysłowe, jak również centra
logistyczne, handlowe, biznesowe oraz
nowoczesne osiedla mieszkaniowe.
Aktualny stan Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa
Obecnie w Zasobie WRSP pozostaje
2,1 mln ha gruntów. Największą powierzchnią nieruchomości dysponują
województwa: zachodniopomorskie
(400 tys. ha), wielkopolskie (282 tys. ha)
i dolnośląskie (270 tys. ha). Najmniej
gruntów znajduje się na obszarze województwa małopolskiego (17 tys. ha).
Warto zaznaczyć, że ze względu na to,
iż wśród gruntów Zasobu znajdują się
takie, które z różnych przyczyn nie mogą zostać rozdysponowane (grunty obce, oczekujące na ewidencyjne przekazanie właściwym podmiotom, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym
i trwałym zarządzie, pozostające
w dzierżawie hodowlanych spółek strategicznych i cudzoziemców, niemożliwe do nabycia przez dzierżawców ze
względu na ustawowy limit 500 ha użytków rolnych, o nieuregulowanym stanie

prawnym, zarezerwowane na cele publiczne, czy też zablokowane do sprzedaży ze względu na trwające zmiany
planistyczne, nieustalony przebieg
dróg), „dyspozycyjny Zasób netto” można szacować na ok. 1,2 mln ha.
Około 75% Zasobu stanowią grunty
dzierżawione (1,59 mln ha). Największe
powierzchnie w dzierżawie znajdują się
na obszarze województw: zachodniopomorskiego (310 tys. ha), wielkopolskiego
(230 tys. ha) i dolnośląskiego (211 tys.
ha). Jednak obecnie dzierżawa ma znaczenie malejące. W odniesieniu do funkcjonujących umów dzierżawy, kontynuowane będą działania, mające na celu
zmniejszanie zarówno ich liczby, jak
i dzierżawionej powierzchni, na rzecz
wzrostu sprzedaży, głównie na powiększenie gospodarstw rodzinnych.
Do rozdysponowania pozostaje 310
tys. ha gruntów (w postaci ponad 500
tys. działek), z czego największą powierzchnią dysponują oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 140 tys. ha
(45%). Najmniej gruntów do rozdysponowania znajduje się na terenie Filii
w Pile (6 tys. ha) i OT w Bydgoszczy
(6 tys. ha).

Plany na 2011 rok
W 2011 roku Agencja zamierza systematycznie zwiększać powierzchnię
gruntów przeznaczanych do sprzedaży.
Procedurami sprzedaży zostanie objętych ponad 300 tys. ha, z których ponad
200 tys. ha Agencja zaoferuje do nabycia w przetargach i w trybie bezprzetargowym. Będą także intensyfikowane
działania prosprzedażowe, w tym marketingowe, w odniesieniu do terenów
inwestycyjnych, których sprzedaż ma
istotne znaczenie dla osiąganych przez
ANR przychodów. Nieruchomości inwestycyjne, chociaż stanowią tylko ok.
1,5% sprzedawanej powierzchni, to ich
sprzedaż przynosi ok. 10% przychodów
Agencji.
Jeśli cała oferta Agencji spotka się
z podobnym zainteresowaniem rynku,
jak w dwóch ostatnich latach, Agencja
powinna zrealizować plan finansowy
Zasobu WRSP na bieżący rok.
Przychody ANR w 2011 roku mają
być, zgodnie z ustawą budżetową, wyższe od wielkości uzyskanych w roku
2010 o 27,8%, a środki przekazywane
do budżetu państwa mają wynieść 2,159
mln zł.
RZECZNIK PRASOWY ANR NA PODST. ZGZ I ZNW
TEL. (22) 635 54 98
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Agencja na miarę potrzeb

A

Placówki oświatowe i uczniowie w programie „Szklanka mleka”
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Liczba uczniów

gencja Rynku Rolnego to instytucja ukierunkowana na działania
prospołeczne i prozdrowotne,
mające na celu wzrost spożycia produktów rolno-spożywczych, kształtowanie
właściwego modelu konsumpcji i kierowanie pomocy żywnościowej do najbardziej potrzebujących.
Z roku na rok, wydatnie i systematycznie zwiększa się aktywność ARR, skierowana na działania dotyczące wspierania
konsumpcji, mające na celu m.in. wzrost
spożycia produktów rolno-spożywczych
i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Jednym z takich działań jest
bardzo istotny, ze społecznego i zdrowotnego punktu widzenia – realizowany
przez ARR – program „Szklanka mleka”.
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W latach 2005-2010 ARR na program sło 19,3 mln zł (najwięcej w 2010 r. –
„Szklanka mleka” wypłaciła (łącznie 4,6 mln zł).
Program „Szklanka mleka” cieszy się
z tytułu dopłaty unijnej i krajowej) 542,7
mln zł. W największym zakresie Agen- z roku na rok coraz większym zainterecja wsparła spożycie mleka i jego prze- sowaniem dzieci i młodzieży. W roku
tworów przez uczniów w placówkach szkolnym 2009/2010 z programu skoSzklanka mleka
oświatowych w latach 2008-2010 wy- rzystało blisko 2,4 mln uczniów (najOd 3 lat Polska jest liderem w UE w re- płacając na ten cel 506,5 mln zł, z tego więcej od akcesji), tj. 3 razy więcej niż
alizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilo- 159,8 mln zł w 2008 r., 197,8 mln zł w roku szkolnym 2006/2007, a także
ści mleka i przetworów mlecznych, do- (najwięcej od uruchomienia programu) blisko 4 razy więcej niż w pierwszym
starczanych do placówek oświatowych, w 2009 r. oraz 148,9 mln zł w 2010 r. roku uruchomienia programu, tj. w roku
a kwota środków finansowych, pozyskiWprowadzenie dopłaty krajowej od szkolnym 2004/2005.
wanych z UE przez Polskę, jest większa roku szkolnego 2007/2008 zdecydowaOwoce w szkole
niż w krajach starej Unii, które realizują nie zwiększyło skalę oddziaływania proAgencja od roku szkolnego 2009/2010
ten program od ponad 20 lat.
gramu „Szklanka mleka” oraz zaintereW ramach programu „Szklanka mle- sowanie nim beneficjentów, a Polska sprawnie i w krótkim czasie uruchomiła
ka”, którego podstawowym założeniem spośród wszystkich państw członkow- program „Owoce w szkole”. Celem projest promowanie zasad zdrowego odży- skich UE uczestniczących w programie, gramu jest zmiana nawyków żywieniowiania oraz wzrost spożycia mleka i je- została liderem wykorzystania środków wych dzieci i młodzieży poprzez zwiękgo przetworów wśród dzieci oraz mło- unijnych przeznaczonych na ten cel. szenie udziału owoców i warzyw w ich
dzieży szkolnej, Agencja zarządza Również ilość mleka i jego przetworów codziennej diecie, a także propagowadwoma mechanizmami: unijnym (wpro- spożyta przez dzieci oraz młodzież nie zdrowego odżywiania poprzez dziawadzonym od 2004 r.) oraz krajowym w ramach programu w naszym kraju jest łania edukacyjne realizowane w szko(uruchomionym od roku szkolnego najwyższa we Wspólnocie. Ponadto łach podstawowych. W ramach
2007/2008 i uzupełniającym dopłatę w latach 2005-2010 dofinansowanie programu uczniowie klas I-III szkół podunijną). Trzecim źródłem finansowania programu z administrowanego przez stawowych mogą bezpłatnie spożywać
programu są środki zgromadzone przez ARR Funduszu Promocji Mleka wynio- dostarczane owoce oraz warzywa,
przedsiębiorców z branży mleczarskiej
Uczniowie i szkoły podstawowe korzystające z programu „Owoce w szkole”*
na Funduszu Promocji Mleka (FPM).
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* Na podstawie umów podpisanych przez placówki oświatowe z zatwierdzonymi dostawcami porcji
owoców i warzyw do szkół podstawowych
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a także soki owocowe, warzywne lub
owocowo-warzywne.
Polska otrzymała pozytywną opinię
Komisji Europejskiej dotyczącą dotychczasowej realizacji programu, ale najważniejszą ocenę wystawiają dzieci
i szkoły, którzy coraz liczniej uczestniczą w programie.
W I semestrze roku szkolnego
2010/2011 umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw ze 103 zatwierdzonymi dostawcami zawarło 8,2 tys.
szkół podstawowych (o 45% więcej niż
w II semestrze roku szkolnego
2009/2010), a 5 zatwierdzonych szkół
samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce oraz warzywa dzieciom ze
swoich szkół. Umowy dotyczyły 767 tys.
dzieci (o 34% więcej niż w II semestrze
roku szkolnego 2009/2010), co stanowiło blisko 66% liczby dzieci z grupy docelowej. W I semestrze roku szkolnego
2010/2011 dzieci spożywały 3 porcje
owoców i warzyw w tygodniu.
Z każdym kolejnym semestrem rośnie
liczba dzieci i szkół podstawowych
uczestniczących w programie „Owoce
w szkole”. W II semestrze roku szkolnego 2010/2011 umowy z 99 zatwierdzonymi dostawcami podpisało 8,6 tys.
szkół podstawowych (o blisko 6% więcej
niż w I semestrze ww. roku szkolnego),
a 5 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało
owoce oraz warzywa dzieciom ze swoich placówek. Umowy dotyczą 792,1 tys.
dzieci (o ponad 3% więcej niż w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 oraz
blisko 3 razy więcej niż w I semestrze
roku szkolnego 2009/2010, tj. od początku uruchomienia programu), które stanowią blisko 68% grupy docelowej uczniów
objętych programem „Owoce w szkole”.
W związku z tym dzieci w II semestrze
spożywają 2 porcje owoców i warzyw
w tygodniu.
Na realizację programu „Owoce
w szkole” w latach 2009-2010 ARR wypłaciła 31,9 mln zł, z tego 23,9 mln zł
pochodziło ze środków UE, a 8 mln zł
z budżetu państwa.
Lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012
będą kolejnymi latami realizacji przez
ARR programu „Owoce w szkole”
w Polsce. Docelowa liczba dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej objętych
programem w obydwu latach to odpowiednio 1 167,7 tys. dzieci i 1 234,7
tys. dzieci.
Szacuje się, że na realizację programu
w 2011 r. Agencja wypłaci blisko 50,5 mln
zł, a zainteresowanie dzieci programem
26

w kolejnych semestrach będzie, zgodnie
z obserwowanym trendem, stale rosło.

Polskiego Czerwonego Krzyża.
W 2010 roku, w ramach programu
pomocy żywnościowej, do magazynów
PEAD
organizacji charytatywnych dostarczano
Program „Dostarczanie nadwyżek 21 różnych rodzajów artykułów spożywności najuboższej ludności Unii Eu- żywczych, tj.: 14 artykułów zbożowych,
ropejskiej” (PEAD) jest realizowany 5 artykułów mlecznych i 2 artykuły cuw Unii Europejskiej od roku 1987. Polska krowe.
przystąpiła do Programu od 2004 roku
Organizacje charytatywne dystrybui jest w gronie państw członkowskich owały otrzymywane artykuły spożywcze
(drugim w kolejności państwem UE po bezpośrednio wśród osób najuboższych
Włoszech), które pozyskują najwięcej lub za pośrednictwem innych lokalnych
środków z Unii Europejskiej na realiza- organizacji charytatywnych lub organicję tych mechanizmów.
zacji pożytku publicznego. Pomoc żywW każdym roku do organizacji cha- nościowa w 2010 r. została skierowana
rytatywnych dostarczane jest ponad 130 do blisko 4 mln osób najbardziej potrzetys. ton różnych rodzajów artykułów bujących w Polsce, a w jej dostarczaniu
spożywczych.
uczestniczyło ok. 7,7 tys. lokalnych orW ramach administrowanego przez ganizacji charytatywnych.
W 2011 roku w programie uczestniARR programu, w latach 2009–2010,
do magazynów organizacji charytatyw- czy 20 państw członkowskich UE, dla
nych zrealizowane zostały dostawy po- których Komisja Europejska przeznaczynad 130 tys. ton różnych rodzajów ar- ła środki w wysokości 480 mln euro. Na
tykułów spożywczych – rocznie. realizację programu w Polsce, KE przeW 2011 roku planowane jest dostarcze- znaczyła ok. 75,3 mln euro, w tym: gonie ok. 134 tys. ton gotowych artykułów towe artykuły dostarczane są na terenie
spożywczych, tj. ok. 4% więcej niż całej Polski do 123 magazynów trzech
w 2010 r. Produkty te są przekazywane organizacji charytatywnych wyznaczodo 4 mln najbardziej potrzebujących nych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
Polaków.
ARR podpisała umowy z 28 przedsięFederacji Polskich Banków Żywności
biorcami, wybranymi w drodze przetar- – 53%,
gu (w tym 2 z innych krajów UE). Na
Caritas Polska – 33%,
podstawie podpisanych umów, w roku
Polskiego Komitetu Pomocy Spo2010 do magazynów organizacji chary- łecznej – 14%**.
tatywnych dostarczono ponad 38,5 mln
Jest to 21 różnych artykułów spożywlitrów mleka UHT i prawie 93 tys. ton czych z 2 grup towarowych (zbożowe
pozostałych artykułów spożywczych.
i mleczne). Łączna ilość artykułów spoArtykuły dostarczane były na terenie żywczych, przewidzianych do dostarcałej Polski do 150 magazynów czte- czenia do organizacji charytatywnych
rech organizacji charytatywnych wyzna- w 2011 roku, wynosi ok. 134 tys. ton.
czonych przez Ministra Pracy i Polityki
Dostawy artykułów zbożowych, serów topionych i mleka UHT do magaSpołecznej, tj.:
Federacji Polskich Banków Żyw- zynów organizacji charytatywnych są
ności,
realizowane od marca 2011 r., natomiast dostawy serów podpuszczkowych
Caritas Polska,
Polskiego Komitetu Pomocy Spo- dojrzewających, masła i mleka w proszłecznej,
ku rozpoczną się od czerwca 2011 r.
Dostawy wszystkich artykułów będą reWartość środków finansowych oraz towarów
alizowane do grudnia 2011 roku.
żywnościowych przeznaczonych na realizację
Reforma WPR jak i działania bieżące
programu pomocy żywnościowej w Polsce
KE wskazują, że mechanizmy wspieraw latach 2004-2011 (w mln euro)
nia konsumpcji znajdują się w obszarze
120
102,2 97,4
zainteresowania organów UE i będą re100
alizowane w przyszłości.
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** Podział procentowy wartości artykułów
spożywczych na poszczególne organizacje
zgodnie z decyzją MPiPS (pismo z dnia
28.09.2010 r., znak: DPS-073-4950-27/KK)
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Zasady przyznawania płatności
bezpośrednich na rok 2011

W

2011 roku na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogą
ubiegać się o następujące rodzaje płatności, w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego:
jednolitą płatność obszarową (JPO);
uzupełniające płatności obszarowe
(UPO):
do grupy upraw podstawowych,
do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją,
do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych;
wsparcie specjalne – płatność do
krów;
wsparcie specjalne – płatność do
owiec;
płatność cukrową;
oddzielną płatność z tytułu owoców
i warzyw (płatność do pomidorów);
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich.
Ponadto, analogicznie jak w roku
2010, na tym samym formularzu wniosku, rolnicy mogą także ubiegać się o:
pomoc finansową z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich
i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW);
płatność z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW 20042006);
płatność rolnośrodowiskową (PROW
2007-2013).
Rolnicy, którzy w 2010 roku złożyli
wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, otrzymują z ARiMR wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności
na rok 2011 wraz z materiałem graficznym i „Informacją dotyczącą działek
deklarowanych do płatności”.
Informacja dotycząca działek deklarowanych do płatności zawiera, między
innymi:
dane dotyczące maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (powierzchnia
ewidencyjno-gospodarcza PEG), wyzna-

czonego dla działki ewidencyjnej; maksymalny kwalifikowany obszar, jest to
obszar gruntów rolnych kwalifikujących
się do przyznania płatności, który swoim zakresem obejmuje: grunty orne,
trwałe użytki zielone, plantacje trwałe,
ogródki przydomowe oraz elementy
krajobrazu podlegające zachowaniu.
Natomiast elementy krajobrazu podlegające zachowaniu w obrębie działki
rolnej obejmują drzewa będące pomnikami przyrody (objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody),
rowy do 2 m szerokości oraz oczka
wodne o łącznej powierzchni do 100 m2
(w rozumieniu przepisów o ochronie
gruntów rolnych i leśnych);
dane dotyczące maksymalnego zwartego obszaru PEG na działce ewidencyjnej, (jeżeli na działce ewidencyjnej
maksymalny kwalifikowalny obszar
składa się z odrębnych części, w takim
przypadku powierzchnia działki rolnej
nie może przekraczać wartości maksymalnego zwartego obszaru);
dane dotyczące powierzchni trwale
wykluczonych z płatności (DR10) – są
to dane o powierzchniach, które nie
kwalifikują się do jednolitej płatności
obszarowej, ze względu na fakt, iż grunt
nie był utrzymywany w dobrej kulturze
rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.
Powierzchnie te można natomiast deklarować tylko do przejściowych płatności do owoców miękkich, płatności
rolnośrodowiskowej oraz płatności
ONW;
wskazanie, czy dana działka ewidencyjna leży na obszarze objętym ochroną
w ramach obszarów Natura 2000, lub
działka leży na obszarach szczególnie
narażonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) lub
dana działka ewidencyjna leży na obszarze zagrożonym erozją gleby, na
którym istnieje obowiązek utrzymania
minimalnej pokrywy glebowej lub na
gruntach, na których nachylenie terenu
jest większe niż 20° w terminie od
1 grudnia do 15 lutego każdego roku.
Należy pamiętać, że we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2011 rolnik zobowiązany jest zadeklarować
wszystkie grunty rolne będące w jego

posiadaniu, niezależnie od tego, czy
ubiega się o przyznanie płatności do
tych gruntów. Oznacza to, że jeżeli rolnik nie zadeklaruje wszystkich działek
ewidencyjnych, na których znajdują się
grunty rolne w gospodarstwie, a różnica
pomiędzy powierzchnią zadeklarowanych gruntów rolnych a powierzchnią
gruntów rolnych, która jest w posiadaniu rolnika wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, należna za dany rok kwota płatności będzie pomniejszona o maksymalnie 3%.
Rolnik powinien sprawdzić, czy
wszystkie dane, zawarte we wstępnie
wypełnionym wniosku, są poprawne,
kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy wstępnie wypełniony wniosek nie zawiera wszystkich działek rolnych lub rolnik chce
zgłosić do płatności nowe działki rolne,
należy je dopisać w formularzu wniosku.
Ponadto, wraz z wnioskiem rolnik powinien złożyć wypełniony materiał graficzny, otrzymany z ARiMR. W materiale graficznym rolnik zobowiązany jest:
wrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności
oraz
zaznaczyć obszar uprawy pszenicy,
żyta, jęczmienia i owsa oraz
znajdujące się w obrębie działki rolnej
drzewa będące pomnikami przyrody
objęte ochroną na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, rowy, których
szerokość nie przekracza 2 m oraz
oczka wodne o łącznej powierzchni
mniejszej niż 100 m2.
W przypadku, gdy stan faktyczny na
gruncie jest inny niż wynika z danych
zawartych na załączniku graficznym,
który rolnik otrzymuje wraz z wnioskiem spersonalizowanym oraz w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności, rolnik powinien we
wniosku podać zaktualizowaną powierzchnię deklarowanych działek rolnych i na załączniku graficznym powinien wyrysować nowy przebieg granicy
takiej działki.
Jeżeli rolnik nie wprowadzi korekty
na załączniku graficznym, a powierzch27
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nia zadeklarowana we wniosku będzie
większa niż wyznaczony na działce ewidencyjnej maksymalny kwalifikowalny
obszar, płatność zostanie przyznana do
powierzchni nie przekraczającej maksymalnego kwalifikowanego obszaru
(powierzchnia PEG).
Rolnik, który w 2010 roku nie składał wniosku o przyznanie płatności,
w roku 2011 nie otrzyma wniosku
spersonalizowanego. W takim przypadku należy wypełnić czysty formularz wniosku, zgodnie ze Szczegółową instrukcją wypełnienia wniosku
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i pomocy finansowej z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Formularz wniosku
o przyznanie płatności oraz szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku,
zamieszczone są na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl) oraz
dostępne w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.
W przypadku, gdy rolnik w roku 2010
nie składał wniosku o przyznanie płatności i nie otrzymał materiału graficznego, zobowiązany jest dołączyć do
wniosku oświadczenie zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których:
prowadzi w danym roku na działce
ewidencyjnej uprawę pszenicy, żyta,
jęczmienia lub owsa, lub
w obrębie działki rolnej znajdują
się:
drzewa będące pomnikami przyrody,
objęte ochroną na podstawie przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
rowy, których szerokość nie przekracza 2 m,
oczka wodne o łącznej powierzchni
mniejszej niż 100 m2.
Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Agencji oraz
dostępny jest w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych ARiMR.
W przypadku, gdy rolnik:
deklaruje nową działkę we wniosku
o przyznanie płatności na rok 2011 –
w Informacji dotyczącej działek deklarowanych do płatności nie było danych
dotyczących danej działki, albo
składa wniosek o przyznanie płatności
po raz pierwszy – nie otrzymał wniosku
spersonalizowanego
– może wystąpić (pisemnie lub ustnie)
do biura powiatowego o przekazanie
28

informacji o powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG) na
działce ewidencyjnej.
Ponadto, w zależności od rodzaju
płatności, rolnik zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie
płatności na rok 2011, odpowiednie załączniki. Wykaz wymaganych załączników zamieszczony jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski przez Internet
Od 15 marca 2011 r. ARiMR wprowadziła możliwość złożenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie
internetowej, wniosków o przyznanie:
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie);
pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW);
płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW 20042006);
płatności rolnośrodowiskowej (PROW
2007-2013).
Za pomocą dostępnego formularza
będzie można składać także zmiany do
wniosku, korekty wniosku oraz wycofanie całego wniosku lub jego części.
Wnioski wraz z załącznikami może
złożyć każdy rolnik, który chce się ubiegać o przyznanie płatności, niezależnie
od tego, czy w latach poprzednich składał wniosek o przyznanie płatności.
Aby złożyć wniosek o przyznanie
płatności za pomocą formularza wniosku umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, muszą być spełnione
te same warunki, jak dla rolników składających wnioski w formie papierowej.
Wniosek o przyznanie płatności na
rok 2011 może zostać złożony za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej ARiMR po nadaniu
wnioskodawcy loginu i kodu dostępu
do systemu teleinformatycznego ARiMR.
Login i kod dostępu mogą być używane
przez rolnika, któremu zostały nadane,
lub przez pełnomocnika rolnika, jeżeli
został ustanowiony.
Wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu musi zostać złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamiesz-

kania albo siedzibę wnioskodawcy, za
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym. Login
i kod dostępu w 2011 roku, przyznawane są w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu.
Rolnik, któremu już przyznano login
i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz.
1281, z późn. zm.), ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229,
poz. 2273, z późn. zm.) lub ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427,
z późn. zm.), może złożyć wniosek za
pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej Agencji przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.
W przypadku, gdy niezbędne będzie
dołączenie do wniosku, składanego
przez Internet, dokumentów, na których
wymagane są podpisy osoby trzeciej,
rolnik dołącza kopie tych dokumentów
w formie elektronicznej w postaci pliku
(w formacie JPEG, PDF, GIF, TIF, TIFF,
DOC lub DOCX). Natomiast załączniki
do wniosku, podpisywane wyłącznie
przez rolnika, są dostępne na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie
dołączy do wniosku, składanego za pośrednictwem formularza, umieszczonego na stronie internetowej Agencji, załączników w formie elektronicznej, jest
zobowiązany dostarczyć (osobiście lub
za pośrednictwem placówki pocztowej)
załączniki w formie papierowej, do kierownika biura powiatowego, do którego
składany jest wniosek o przyznanie płatności.
Szczegółowe zasady wypełniania
wniosku za pomocą formularza, umieszczonego na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawarte zostały w Instrukcji wypełniania wniosków o przyznanie płatności
na rok 2011 za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej
Agencji oraz prezentacji multimedialnej, dostępnych na stronie internetowej
ARiMR.
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Ponadto należy pamiętać, że po zatwierdzeniu danych w formularzu wniosku, rolnik uzyska z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie

złożenia wniosku zawierające unikalny czanego na stronie internetowej Agennumer nadany przez system oraz datę cji, uważa się datę zatwierdzenia wprozłożenia wniosku. Za datę złożenia wadzonych danych w tym formularzu.
wniosku za pomocą formularza, umieszDEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
TEL.: (22) 318 49 60

Jak prowadzić nowe księgi
rejestracji zwierząt

O

bowiązek prowadzenia przez
posiadacza zwierzęcia księgi rejestracji wynika z ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 204 poz. 1281 z późn.
zm.). Sposób prowadzenia księgi rejestracji, wzór księgi prowadzonej w formie papierowej został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec
lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268) oraz
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec
lub kóz (Dz. U. Nr 8, poz. 37).
Księga rejestracji musi być prowadzona przez każdego posiadacza zwierzęcia oddzielnie dla każdej siedziby stada
oraz każdego gatunku zwierząt: bydła,
świń, owiec albo kóz.
W księdze rejestracji podaje się numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt
gospodarskich w siedzibie stada wraz
z informacjami dotyczącymi pochodzenia zwierzęcia.
Wpisu do księgi rejestracji dokonuje
się:
bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie
później jednak niż w terminie 7 dni;
w języku polskim;
w sposób czytelny i trwały.
Wszelkich zmian w księdze rejestracji
dokonuje się w sposób umożliwiający
odczytanie zmienianego wpisu.
Nowy wzór księgi rejestracji bydła,
owiec i kóz nie zawiera wykazu kodów
ras, który jest udostępniony posiadaczom zwierząt w biurach powiatowych
i na oficjalnej stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozostałe zmiany wynikały
z potrzeby uzupełnienia o informacje
określone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 933/2008 z dnia 23 września

2008 r. zmieniającym załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004
w odniesieniu do sposobów identyfikacji zwierząt oraz treści zawartych w dokumentach przewozowych oraz w Dyrektywie Rady 2008/71/WE z dnia 15
lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji
i rejestracji świń.
Ponadto zostały zamieszczone nowe
pola Kontrole lub korekty, które wypełnia osoba dokonująca czynności kontrolnych w siedzibie stada.
W związku z powyższym do księgi
rejestracji bydła oraz owiec albo kóz
wpisywane są:
numer identyfikacyjny zwierzęcia
(zgodny z numerem zamieszczonym na
kolczykach i w paszporcie bydła),
data urodzenia zwierzęcia,
płeć zwierzęcia,
rasa zwierzęcia,
numer identyfikacyjny matki zwierzęcia,
numer identyfikacyjny ojca zwierzęcia (wpisać, gdy jest znany w przypadku
bydła),

data przybycia zwierzęcia do siedziby
stada,
kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada,
numer siedziby stada poprzedniego
posiadacza zwierzęcia, dane poprzedniego posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko, adres),
data ubycia zwierzęcia do siedziby
stada,
kod zdarzenia, które spowodowało
ubycie zwierzęcia z siedziby stada,
numer siedziby stada kolejnego posiadacza zwierzęcia, miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni oraz dane kolejnego
posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko,
adres) lub dane adresowe miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu
przetwórczego lub spalarni, adnotacje
o przeprowadzonych kontrolach oraz
korektach.
Ponadto w przypadku owiec i kóz:
rodzaj prowadzonej produkcji,
genotyp zwierzęcia (gdy jest znany),

Kartka wsadowa księgi rejestracji bydła
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w przypadku zwierząt opuszczających siedzibę stada – dane o przewoźniku zwierzęcia: imię, nazwisko lub
nazwę przewoźnika, numer rejestracyjny środka transportu przewożącego
zwierzę,

kod zdarzenia, które spowodowało adres), dane adresowe miejsca gromaubycie świń oznakowanych tym samym dzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przenumerem identyfikacyjnym ze stada,
twórczego lub spalarni, albo dane policzba świń oznakowanych tym sa- siadacza (imię, nazwisko, adres), do
mym numerem identyfikacyjnym, które którego przemieszczono świnie w celu
ubyły ze stada,
jej utrzymania na potrzeby własne albo
informacja o uboju zwierzęcia w gospoKartka wsadowa księgi rejestracji owiec albo kóz
darstwie oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach oraz korektach.
Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany przechowywać dane w księdze rejestracji przez okres 3 lat od daty utraty
posiadania zwierzęcia.
Prowadzenie księgi rejestracji, dokonywanie w niej wpisów oraz jej aktualizacja jest wymogiem systemu wzajemnej
zgodności. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować sankcjami w przypadku ubiegania się o płatności.
Prowadzenie księgi rejestracji jest niezbędne do funkcjonowania systemu
identyfikacji i rejestracji zwierząt, który
umożliwia monitorowanie sytuacji epizootycznej w kraju, zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt oraz wpływa na poprawę jakości środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego. Jednolite zasady prowadzenia księgi rejestracji
umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej
sprawowanie kontroli nad identyfikacją
numer identyfikacyjny gospodarstwa
liczba świń oznakowanych tym sa- i przemieszczaniem zwierząt.
przeznaczenia lub jego nazwę, adres go- mym numerem identyfikacyjnym po
System identyfikacji i rejestracji zwiespodarstwa przeznaczenia, w przypadku zmianie stanu stada,
rząt umożliwia handel zwierzętami
zwierząt przewożonych do rzeźni numer
numer siedziby stada kolejnego po- i produktami pochodzenia zwierzęcego
identyfikacyjny rzeźni i datę wyjazdu.
siadacza zwierzęcia, miejsca gromadze- zgodnie z wymaganiami i zasadami
Do księgi rejestracji świń wpisywane nia zwierząt, rzeźni, zakładu przetwór- obowiązującymi w Unii Europejskiej.
są m.in.: informacje dotyczące zmiany czego lub spalarni, oraz dane kolejnego
DEPARTAMENT REJESTRACJI ZWIERZĄT
stanu stada, tj.:
posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko,
TEL.: (22) 595 07 50
stan początkowy stada – liczba świń
oznakowanych tym samym numerem
Kartka wsadowa księgi rejestracji świń
identyfikacyjnym przed każdą zmianą
stanu stada świń,
numer identyfikacyjny zawarty
w oznakowaniu świń,
data przybycia świń oznakowanych
tym samym numerem identyfikacyjnym
do stada,
kod zdarzenia, które spowodowało przybycie świń oznakowanych tym samym
numerem identyfikacyjnym do stada,
liczba świń oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które
przybyły do stada,
liczba sztuk świń oznakowanych tym
samym numerem identyfikacyjnym po
zmianie stanu stada,
numer siedziby stada poprzedniego
posiadacza świń, dane poprzedniego posiadacza świń (imię, nazwisko, adres),
data ubycia świń oznakowanych tym
samym numerem identyfikacyjnym ze
stada,
30
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Wsparcie przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich
w ramach PROW 2007-2013

Z

działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
dwa, tj.:
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw,
– służą rozwojowi przedsiębiorczości
na obszarach wiejskich. Zakres działalności, objętych w wsparciem, jest
w przypadku obu działań podobny. Są
one natomiast adresowane do różnych
grup beneficjentów.
Działanie 311 przeznaczone jest na
wsparcie operacji związanych z podejmowaniem lub rozwijaniem przez rolników, ich małżonków lub domowników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Działanie 312 przeznaczone jest
dla:
osób fizycznych i prawnych – podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wspólników spółek cywilnych, prowadzących
działalność gospodarczą
jako mikroprzedsiębiorstwo. Dlatego
też różne są w obu omawianych działaniach – określone w stosownych aktach prawnych – kryteria, jakie muszą
spełniać wnioskodawcy oraz planowane
przez nich operacje.
W Działaniu 311 przeprowadzone zostały dotychczas trzy nabory, tj. w 2008,
2009 oraz 2010 r., w ramach których złożono 16 705 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania
w wysokości 1 430,6 mln zł. Większość
z nich stanowią wnioski złożone w 2010 r.,
tj. 8 817 na kwotę 792,5 mln zł. Według
stanu na 15 marca br. łączna liczba podpisanych z beneficjentami umów wynosiła 6 238, w ramach których przyznana
została pomoc w wysokości 530,8 mln
(39,2% limitu finansowego na cały okres
trwania Programu). Pod względem liczby
umów, jak i kwoty przyznanej pomocy
dominują województwa: mazowieckie

(871 umów na łączną kwotę 77,7 mln zł),
lubelskie (778 umów – 63,0 mln zł)
i wielkopolskie (730 umów – 66,7 mln
zł) (Wykres 1. i 2.). Najmniej natomiast
umów zawarto w województwach: lubuskim (117 na kwotę 10,7 mln zł), dolnośląskim (142 na kwotę11,9 mln zł) oraz
śląskim (172 na kwotę 14,2 mln zł).
W Działaniu 312 nabory przeprowadzono w 2009 oraz 2010 r., w ramach
których złożono 15 523 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2 869,4 mln
zł. Większość z nich stanowią wnioski
złożone w 2010 r., tj. 10 540 na kwotę
2 065,9 mln zł. Według stanu na 15
marca br. łączna liczba podpisanych
z beneficjentami umów wynosiła 2 991,
w ramach których przyznana została
pomoc w wysokości 477,1 mln zł
(11,9% limitu finansowego). Udział poszczególnych województw w ogólnej
liczbie podpisanych umów oraz kwocie
przyznanej pomocy jest podobny, jak
w Działaniu 311 (Wykres 1. i 2.).
Beneficjentami Działania 311 mogą
być tylko osoby fizyczne, wśród których
– jak wynika z analizy umów podpisanych do 15 marca br. – zdecydowaną
Wykres 1. Udział województw w ogólnej
liczbie podpisanych umów w ramach działań
311 i 312 (w %) – stan na 15.03.2011 r.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie raportów
Systemu Informacji Zarządczej (SIZ)

Wykres 2. Udział województw w ogólnej
kwocie przyznanej pomocy w ramach działań
311 i 312 (w %) – stan na 15.03.2011 r.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie raportów
Systemu Informacji Zarządczej (SIZ)

większość (74,9%) stanowią mężczyźni.
Jednocześnie największy udział w strukturze beneficjentów według pełnionej
roli w gospodarstwie, wynoszący 81,6%
zajmują rolnicy. Udział ten w przypadku ich małżonków i domowników wynosi odpowiednio: 15,5% oraz 2,9%.
Osoby fizyczne stanowią również największą grupę beneficjentów w Działaniu 312. Ich udział w ogólnej liczbie
beneficjentów wynosi 91,7%, podczas
gdy w przypadku osób prawnych odsetek ten wynosi 5,1%, wspólników spółek cywilnych – 2,1% oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 1,2%.
Wśród beneficjentów obu omawianych działań przeważają osoby relatywnie młode. Udział osób do 40 roku życia
w ogólnej liczbie beneficjentów Działania 311 wynosi 58,8%. Natomiast
w przypadku beneficjentów Działania
312, podejmujących lub prowadzących
działalność jako osoby fizyczne, udział
ten wynosi 62,9%.
Większość, tj. 65,3% operacji w Działaniu 311 związana jest z podejmowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast odmienna sytuacja
w tym zakresie występuje w przypadku
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Działania 312, w którym dominują operacje związane z rozwijaniem lub rozszerzaniem już wcześniej prowadzonej
przez beneficjentów działalności gospodarczej (79,4%).
Realizowane przez beneficjentów
Działania 311 operacje dotyczą głównie działalności w zakresie usług dla
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, których udział w strukturze operacji, według kategorii działalności, wynosi 56%.
Uwagę zwraca też relatywnie duży
udział operacji związanych z usługami
turystycznymi 12,5%, z których zdecydowana większość dotyczy agroturystyki. W przypadku Działania 312 przeważają natomiast operacje w zakresie usług
dla ludności oraz robót i usług budowlanych lub instalacyjnych (Tabela 1).
W obu działaniach marginalny odsetek stanowią operacje związane z magazynowaniem i przechowywaniem towarów (0,4% w Działaniu 311 i 0,2%
w Działaniu 312), usługami komunalnymi (0,8% i 0,7%) oraz przetwórstwem
produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych (1,0% i 0,5%). Niewielki
też udział mają operacje związane z wytwarzaniem materiałów energetycznych
z biomasy (1,7% i 1,6%)
Kwota przyznanej pomocy na 1 operację wynosi dotychczas średnio 85,1
tys. zł w Działaniu 311 oraz 159,5 tys.
zł w Działaniu 312. Kwoty te są zróżnicowane w zależności od kategorii działalności objętej operacją (Tabela 2).

Tabela 1. Struktura operacji wg kategorii
działalności gospodarczej
Kategoria projektu

Udział w %
Dz. 311

Tabela 2. Kwota przyznanej pomocy na
1 operację wg kategorii działalności
gospodarczej

Dz. 312
Kategoria projektu

Usługi dla gospodarstw
rolnych lub leśnictwa

56,0

9,7

Roboty i usługi budowlane lub
instalacyjne

8,7

23,6

12,5

8,1

10,3

–

Usługi dla ludności

12,6

31,4

Sprzedaż detaliczna i hurtowa

4,5

Pozostałe

Kwota przyznanej
pomocy (w tys. zł)
Dz. 311

Dz. 312

Usługi dla gospodarstw rolnych
lub leśnictwa

92,2

163,5

Roboty i usługi budowlane lub
instalacyjne

86,1

160,6

73,4

177,2

15,1

Usługi turystyczne oraz
związane ze sportem, rekreacją
i wypoczynkiem,
w tym: agroturystyka

77,8

–

3,0

12,1

Usługi dla ludności

72,5

157,8

100,0

100,0

Pozostałe

76,9

154,4

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych
z aplikacji OFSA PROW

Ogółem średnia

85,1

159,5

Większość operacji, realizowanych
w ramach dotychczas zawartych umów,
została już zakończona. Świadczyć
o tym może liczba złożonych do 15
marca br. wniosków o płatność. W przypadku Działania 311 wyniosła ona
4 129 wniosków na łączną kwotę płatności w wysokości 306,50 mln zł,
w Działaniu 312 natomiast odpowiednio: 1 720 wnioski i 199,0 mln zł.
Na podstawie dotychczasowych naborów wniosków o przyznanie pomocy
można stwierdzić, iż początkowo relatywnie małe zainteresowanie uzyska-

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych
z aplikacji OFSA PROW

Usługi turystyczne oraz
związane ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem
w tym: agroturystyka

Ogółem średnia

niem wsparcia, w ramach omawianych
działań, osiągnęło w 2010 r. bardzo wysoki poziom. Z tego też względu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonał
stosownych zmian w rozporządzeniu
w sprawie podziału środków PROW
2007-2013, zwiększając pierwotnie wyznaczone limity na 2010 r.
Kolejny nabór w ramach obu działań
planowany jest w III kwartale 2011r.
DEPARTAMENT DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
TEL. (22) 318 47 00

Przetwórstwo żywności
Inwestycje w ramach PROW 2007-2013

P

odstawowym instrumentem wsparcia przetwórstwa produktów rolnych, realizowanym w ramach
osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, jest Działanie
123 Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej
objęte Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
W ramach budżetu PROW 2007-2013
wynoszącego łącznie 17 217 mln euro,
na realizację operacji w zakresie Działania 123 ustalono limit finansowy
w wysokości 932 mln euro (ok.
3,7 mld zł) – tj. 5,41% budżetu PROW
2007-2013.
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Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana
wzrostem wartości dodanej, obniżeniem kosztów, rozwojem nowych produktów, procesów, technologii produkcji oraz poprawa jakości i warunków
produkcji. Do chwili obecnej przeprowadzono cztery nabory wniosków w ramach Działania 123 (Wykres 1):
w 2008 roku złożono 818 wniosków
na kwotę ponad 1,6 miliarda złotych,
w 2009 roku w trakcie dwóch naborów
wniosków złożono łącznie 807 wniosków
na kwotę 1,9 miliarda złotych,

w 2010 roku złożono 989 wniosków
na kwotę 3,4 miliarda złotych.
W ramach złożonych wniosków
o przyznanie pomocy wnioskodawcy wystąpili o dofinansowane 2614 inwestycji
w kwocie niemal 7 miliardów złotych.
Największe zainteresowanie dofinansowaniem planowanych inwestycji
w ramach Działania 123 wykazali
przedsiębiorcy z branży produkcji
i przetwórstwa mięsa, produkcji soków
i przetwórstwa owoców i warzyw oraz
sprzedaży hurtowej.
Szczegółową klasyfikację złożonych
wniosków według sektorów przedstawia Wykres 2.
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Wykres 1. Liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach
3000

wnioski złożone w poszczególnych latach
złożone wnioski – narastająco

2500

2614

podpisane umowy
podpisane umowy - narastająco

2000
1625
1500
1000

818 818

925

807
503 503

500

989

937

422
12

0

wnioski złożone w 2008 r.

wnioski złożone w 2009 r.

wnioski złożone w 2010 r.

Źródło: opracowano na podstawie danych z aplikacji OFSA PROW 2007-2013 (system informatyczny
ARiMR)
Wykres 2. Struktura złożonych wniosków wg sektorów
(łączna wartość złożonych wniosków = 100%)
Pozostałe
29,0%

Produkcja olejów
Sprzedaż
i tłuszczów
hurtowa
6,0%
15,0%

Produkcja
i przetwórstwo mięsa
21,0%

Przetwórstwo mleka
i wyrobów serów
(z wyłączeniem
produkcji masła)
11,0%

Produkcja soków,
przetwórstwo
owoców i warzyw
18,0%

wyróżnić trzy grupy beneficjentów, którym wypłacono środki w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej:
podmioty występujące o 25% poziom
dofinansowania, którym wypłacono
14% dostępnych środków (59 zrealizowanych wniosków o płatność),
podmioty występujące o 40% poziom
dofinansowania, którym wypłacono
63% dostępnych środków (480 zrealizowanych wniosków o płatność),
podmioty występujące o 50% poziom
dofinansowania, którym wypłacono
23% dostępnych środków (101 zrealizowanych wniosków o płatność).

Wykres 3. Struktura zawartych umów
wg kategorii przedsiębiorstw
Średnie przedsiębiorstwo
39,62%

Przedsiębiorstwo zatrudniające
mniej niż 750 pracowników
lub posiadające obrót
nieprzekraczający 200 mln euro
10,12%

Małe przedsiębiorstwo
35,30%

Mikroprzedsiębiorstwo
14,96%

Źródło: opracowano na podstawie danych z aplikacji OFSA PROW 2007-2013 Źródło: opracowano na podstawie danych z aplikacji OFSA PROW 2007(system informatyczny ARiMR)
2013 (system informatyczny ARiMR)

Spośród 1625 projektów złożonych
w latach 2008-2009 zakończono ocenę
1584 wniosków, z czego 645 zostało
odrzuconych z powodu niespełniania
kryteriów dostępu do Programu. Pozytywna ocena 925 wniosków złożonych
w ww. naborach została zakończona
zawarciem z beneficjentami umów
o przyznanie pomocy na łączną kwotę
1 488 mln zł, z czego wypłacono beneficjentom kwotę ponad 611 mln zł.
Z ogólnej liczby 989 wniosków złożonych w naborze z 2010 roku: 75
wnioskodawcom odmówiono przyznania pomocy, z wynikiem pozytywnym
zakończono ocenę 46 wniosków.
ARiMR prowadzi weryfikację 868 wniosków, z czego 800 wniosków oczekuje
na uzupełnienie, 499 wnioskodawców
złożyło wnioski o przedłużenie terminu
na złożenie uzupełnień.
W strukturze zawartych umów według wielkości przedsiębiorstwa (Wykres 3) występują:
małe przedsiębiorstwa (za małe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające
mniej niż 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, którego obrót oraz/

lub całkowity bilans roczny nie przekraMając na uwadze strukturę płatności
cza 10 mln euro), które stanowią 35,3% według sektorów wsparcia (Wykres 4),
ogółu podmiotów objętych wsparciem; z dotychczas wypłaconych ponad 611
średnie przedsiębiorstwa (za średnie mln zł – 29% środków wypłacono branży
uznaje się przedsiębiorstwo, w którym związanej z produkcją soków, przetwórzatrudnienie wynosi poniżej 250 osób, stwem owoców i warzyw. Sektorowi proroczny obrót nie przekracza 50 mln dukcji i przetwórstwa mięsa wypłacono
euro oraz/lub całkowity roczny bilans 27% środków. Branży przetwórstwa mlewynosi 43 mln euro), które stanowią ka i wyrobów serów z wyłączeniem pro39,62% ogółu podmiotów;
dukcji masła wypłacono 16% ogólnej
mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające kwoty w ramach Działania 123.
mniej niż 10 pracowników i mające
Biorąc pod uwagę wielkość kosztów
obrót oraz/lub całkowity roczny bilans realizowanej operacji 31% ogółu stanonieprzekraczający
Wykres 4. Struktura płatności wg sektorów wsparcia
2 mln euro) – odpoProdukcja olejów Pozostałe
wiednio 14,96%.
Produkcja
12%
i tłuszczów
i przetwórstwo mięsa
Pozostałe podmio5%
27%
ty objęte wsparciem
Sprzedaż
to przedsiębiorstwa
hurtowa
zatrudniające mniej
11%
niż 750 pracowników, lub posiadająmleka
ce obrót nieprzekra- Przetwórstwo
Produkcja soków,
i wyrobów serów
przetwórstwo
czający 200 mln
z wyłączeniem
owoców i warzyw
euro.
produkcji masła
29%
16%
Z uwagi na poziom dofinansowa- Źródło: opracowano na podstawie danych z aplikacji OFSA PROW 2007nia projektu można 2013 (system informatyczny ARiMR)
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W wyniku realizacji umowy usprawnieniu uległ cały proces wytwórczy, dzięki czemu nastąpiło obniżenie kosztów
wytwarzania. Na uwagę zasługuje również wprowadzenie innowacji technologicznych stosowanych na świecie,
a w Polsce dopiero początkujących, podnoszących świadomość ekologiczną.
Kolejnym godnym uwagi projektem
zrealizowanym w ramach Działania
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej jest
uruchomienie serowni w przedsiębiorstwie działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na obszarze
Wykres 5. Struktura dofinansowania inwestycji wg kosztów operacji
gminy Grudziądz, którego przedmiotem
działalności jest przetwórstwo mleka.
0-1 000 000
Inwestycja obejmowała budowę hali
1 000 001-2 000 000
produkcyjnej, budynku socjalnego wraz
2 000 001-3 000 000
3 000 001-4 000 000
z zakupem maszyn i urządzeń do pro4 000 001-5 000 000
dukcji sera.
5 000 001-6 000 000
Przedsiębiorstwo 16 lat jest obecne
6 000 001-7 000 000
na rynku, jego produkty cieszą się
7 000 001-8 000 000
niesłabnącą popularnością wśród kon8 000 001-9 000 000
sumentów dzięki ich wysokiej jakości.
9 000 001-10 000 000
Jedną z tajemnic sukcesu firmy jest
10 000 001-20 000 000
wysoka jakość surowca: mleko pocho20 000 001-80 000 000
dzące od krów wypasanych na ekolo0
50
100
150
200
250
300
gicznie czystych terenach Kaszub,
Źródło: opracowano na podstawie danych z aplikacji OFSA PROW 2007-2013 (system informatyczny Kociewia i Borów Tucholskich.
ARiMR)
Zakładając firmę, właściciel postawił
Na szczególną uwagę zasługuje za- na jej stały rozwój nie tylko w zakreMając na uwadze strukturę kosztów
realizacji operacji (główne pozycje stosowane w zakładzie rozwiązanie wy- sie oferty produktowej, ale także techkosztów ujęte w zestawieniu rzeczowo korzystania odpadów poprodukcyjnych nologii produkcyjnych. Dlatego
finansowym przedsięwzięcia inwesty- jako materiału opałowego. Zastosowa- w 2007 roku uruchomił nowy zakład
cyjnego) 36% kosztów inwestycji stano- nie pieca parowego z ekonomizerem w Grudziądzu, wyposażony w nowowią koszty robót budowlanych, 33% oraz instalacji do suszenia i spalania wy- czesne linie technologiczne.
Zrealizowana w ramach Działania
kosztów inwestycji objętych wsparciem tłoków w procesie technologicznym
stanowią koszty zakupu lub instalacji spowodowało, iż wykorzystane zostały 123 inwestycja jest kontynuacją projekmaszyn i urządzeń do przetwarzania w procesie poprodukcyjnym wytłoki tu pod nazwą „Zakład przetwórstwa
produktów rolnych. Koszty zakupu ma- owocowe, które po wysuszeniu służą mleka i produkcji sera – serownia”. Firszyn i urządzeń do magazynowania pro- jako paliwo do spalania, co przyczyniło ma trzykrotnie korzystała z dofinansoduktów lub półproduktów oraz ich przy- się do spadku zużycia oleju opałowego. wania w ramach programu SPO, dzięki
gotowania do sprzedaży stanowią 11% Tego typu rozwiązania mogą posłużyć któremu zrealizowana została budowa
kosztów, a zakup silosów, cystern, jako przykład dla innych przedsię- masłowni wraz z nowoczesną infrachłodni i izoterm przeznaczonych do biorstw, szukających pomysłów na ogra- strukturą.
W wyniku realizacji operacji firma
przewozu produktów rolnych, których niczenie kosztów prowadzonej działaltransport powinien odbywać się w szcze- ności. To nowatorskie rozwiązanie zwiększyła przychody uzyskane dzięki
gólnych warunków stanowi 7% środ- umożliwiające wykorzystanie odnawial- rozszerzeniu asortymentu oferowanych
ków. Pozostałe grupy kosztów stanowią nego źródła energii, nie było jedyną in- produktów przy wysokiej ich jakości,
13% ogółu poniesionych nakładów in- nowacją wprowadzoną w zakładzie ma- usprawniła proces produkcyjny dzięki
jącą pozytywny wpływ na ograniczenie wykorzystaniu systemu elektronicznewestycyjnych.
negatywnego oddziaływania na środo- go sterowania procesem produkcji oraz
Dobre praktyki
wisko naturalne. Pozytywnym rozwią- przyczyniła się do rozwoju gospodarw przetwórstwie żywności
zaniem jest zakup systemu beztlenowe- czego poprzez zwiększenie zatrudnieWśród inwestycji objętych dofinanso- go i tlenowego oczyszczania ścieków nia w regionie o wysokim bezrobowaniem na uwagę zasługuje inwestycja technologicznych. Zakup tych urządzeń ciu.
To tylko wybrane dwa przykłady dozrealizowana przez firmę zajmującą się wpłynął na znaczne obniżenie kosztów
produkcją soków z owoców i warzyw, ponoszonych z tytułu oczyszczania brze wykorzystanych środków z PROW
odżywek oraz żywności dietetycznej, ścieków, a także przyniósł korzyści na lata 2007-2013.
DEPARTAMENT OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
a także napojów fermentowanych. Pro- w dziedzinie dbałości o środowisko naTEL.: (22) 318 47 70
jekt zrealizowano w zakładzie położo- turalne.

wią inwestycje, których całkowity koszt
realizacji nie przekracza 1 mln zł (Wykres 5). Kolejną grupę stanowią inwestycje o kosztach od 1-2 mln zł, które
odpowiadają 23% ogólnej liczby operacji, trzecią co do wielkości grupę, stanowiącą 12% ogółu, stanowią inwestycje o kosztach od 2-3 mln zł. Warto
zauważyć, że operacji o kosztach powyżej 20 mln zł jest zaledwie 3% w stosunku do ogólnej liczby dofinansowanych. Szczegółowy podział operacji ze
względu na wysokość kosztów operacji
przedstawia Wykres 5.
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nym w województwie mazowieckim na
terenie gminy Błonie.
Zaplanowana inwestycja miała na celu uruchomienie nowej produkcji artykułów rolnych poprzez zakup urządzeń
technologicznych, elementów kotłowni
i instalacji suszenia wytłoków, instalacji
odwadniania odpadów i oczyszczania
ścieków oraz zakup zbiorników technologicznych i magazynowych. Pomyślna
realizacja inwestycji przyczyniła się do
wzrostu wartości dodanej firmy poprzez
wprowadzenie nowych produktów oraz
powstanie nowych miejsc pracy.
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Pomoc na dofinansowanie kosztów
utylizacji w 2010 r.

Z

godnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec
2010 r. pogłowie bydła wynosiło
5 560 tys. szt., owiec 214 tys. szt., a trzody chlewnej 14 767 tys. szt. Dane dotyczące pogłowia zwierząt można również czerpać z prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 204 poz. 1281 z późn.
zm.), Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt zwanego dalej Systemem. System ten obejmuje m. in. rejestr zwierząt
gospodarskich oznakowanych (rejestr),
który obejmuje bydło, owce, kozy oraz
świnie. Należy jednak brać pod uwagę,
że zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy
System jest wykorzystywany w szczególności do ustalania miejsca pobytu
i przemieszczeń zwierząt, dlatego też
informacja o populacji zwierząt uzyskiwana z tego Systemu jest informacją
wtórną. Na koniec 2010 r. pogłowie
zwierząt zgodnie z danymi zgromadzonymi w Systemie prowadzonym przez
ARiMR, wynosiło w przypadku bydła
6 076 tys. szt., owiec 234 tys. szt., kóz
42 tys. szt., a w przypadku świń
13 914 tys. szt. (Tab. 1).
Jak wskazują powyższe dane, występują rozbieżności pomiędzy pogłowiem
zwierząt wg GUS, a danymi zgromadzonymi w rejestrze prowadzonym przez
ARiMR. Różnica ta wynika z odmiennej
metodyki gromadzenia danych i określania wielkości populacji poszczególnych gatunków. GUS w swoich publikacjach na ten temat, prezentuje
uogólnione wyniki reprezentacyjnego
badania pogłowia, przeprowadzonego
na próbie ok. 20 tys. gospodarstw indywidualnych utrzymujących badane gatunki zwierząt oraz dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego
i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych). Dane pochodzące ze zbiorów prowadzonych przez ARiMR dotyczą zaś faktycznych zgłoszeń takich
zdarzeń jak urodzenia, przemieszczenia
zwierząt oraz ich upadki.
Proces chowu i hodowli zwierząt jest
ukierunkowany na uzyskanie zysku

padłych zwierząt, określane także usługami utylizacyjnymi.

ekonomicznego. Zysk ten jest realizowany przede wszystkim poprzez sprzedaż żywych zwierząt lub produktów
od nich pochodzących, takich jak np.
mleko. W procesie tym, oprócz zdarzeń pozytywnie wpływających na poziom uzyskiwanego zysku, występują
również zdarzenia znacznie go pogarszające. Zdarzeniem, które zdecydowanie pogarsza zysk, a niekiedy wręcz
uniemożliwia jego wygenerowanie, są
upadki hodowanych zwierząt lub konieczność ich ubicia w następstwie
chorób lub wypadków. Zdarzenia tego
rodzaju wiążą się nie tylko z utratą części majątku obrotowego lub trwałego,
co jest uzależnione od tego jakiego rodzaju zwierzęcia dotyczy upadek, ale
generują także dodatkowe koszty związane z bezpiecznym dla środowiska
i bezpieczeństwa epizootycznego usunięciem i unieszkodliwieniem padłej
sztuki. Obowiązek ten spoczywa na
posiadaczu padłej sztuki, a jego wykonanie, za wyjątkiem nielicznych przypadków, wymaga skorzystania z usług
świadczonych odpłatnie przez podmioty świadczące usługi w zakresie zbioru,
transportu i przetwarzania lub spalania

Pomoc na koszty zbioru, transportu
i unieszkodliwiania
Zgodnie z podanymi na wstępie danymi z Rejestru zwierząt gospodarskich
oznakowanych prowadzonego przez
ARiMR, upadki i ubicia z konieczności
w 2010 r. dotyczyły w przypadku bydła
2% populacji, 3% populacji owiec, 5%
populacji kóz oraz 11% populacji
świń.
Producenci rolni w związku z ponoszeniem kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt
gospodarskich z gatunku bydło, owce,
kozy, świnie lub konie, mogą otrzymać
na ten cel pomoc finansową ze środków
krajowych udzielaną przez ARiMR.
Możliwość realizacji tego rodzaju pomocy została określona w art. 16 rozporządzenia (WE) Nr 1857/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu
do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego

Tabela 1. Pogłowie zwierząt w Polsce w 2010 r. i jego ilościowe zmiany (w szt.)
Wyszczególnienie

Bydło

Świnie

Owce

Kozy

2 130 607

22 328 927

133 508

4 983

539

1 101 591

8 315

1 693

16 144

2 220 445

304

15

0

3

0

0

Razem zwiększenie stanu:

2 147 290

25 650 966

142 127

6 691

Uboje w rzeźni

1 687 236

23 151 511

18 041

130

Sprzedaż do państw UE

383 999

314 679

77 490

136

Wywóz poza UE

53 041

71 387

0

0

Urodzenia
Dotychczas nie rejestrowane
Kupno z UE
Przywóz z państwa nie będącego członkiem UE

Ubój gospodarczy

20 629

577 729

42 979

6 428

Padnięcia

125 099

1 490 422

6 594

1 859

239

643

111

57

Razem zmniejszenie stanu:

2 270 243

25 606 371

145 215

8 610

Stan na dzień 31.12.2010 r.

6 076 078

13 913 981

234 231

41 969

Zabicia z konieczności

Źródło: Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w prowadzonym przez ARiMR systemie
informatycznym
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rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.
Urz. UE L 358 z 16.12.2006). W zakresie prawa krajowego, zasady udzielania
pomocy finansowej na poniesione przez
producentów rolnych koszty zbioru,
transportu i unieszkodliwiania regulują
przepisy § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.01.2009 r. w sprawie
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.).
Zgodnie z ww. przepisami możliwość
uzyskania pomocy finansowej jest ograniczona podmiotowo do producentów
rolnych prowadzących gospodarstwa
rolne lub dział specjalny produkcji rolnej będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów
załącznika I do rozporządzenia komisji
(WE) 800/2008 z dnia 06.08.2008 r.
oraz przedmiotowo do kosztów poniesionych na usługi zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłego bydła,
owiec, kóz, świń oraz koni.
Udział pomocy w stosunku do poniesionych kosztów jest uzależniony od
tego czy dana usługa dotyczy padłej
sztuki podlegającej badaniom w kierunku gąbczastej encefalopatii (TSE), czy
też sztuki nie podlegającej takim badaniom. Podleganie lub nie, badaniom
w kierunku TSE (BSE) jest uregulowane
w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii
(Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289,
z późn. zm.). Aktualnie badaniom podlegają w szczególności, w przypadku
bydła padłe sztuki w wieku 24 i więcej
miesięcy, a w przypadku owiec i kóz
w wieku 18 i więcej miesięcy. Koszty
zbioru, transportu i unieszkodliwienia
padłych sztuk tego rodzaju mogą być
objęte dofinansowaniem w wysokości
100%. W przypadku pozostałego bydła,
owiec i kóz oraz wszystkich padłych
koni i świń, pomoc finansowa w wysokości 100% może dotyczyć kosztów
zbioru i transportu i do 75% w przypadku kosztów unieszkodliwienia.

Zdarzenia padnięć objęte pomocą
finansową na tle ogółu padnięć
Analizując liczbę zwierząt, których
koszty utylizacji są przedstawiane do
dofinansowania przez ARiMR można
stwierdzić, iż pomimo uprzednio wy36

mienionych wyłączeń podmiotowych,
pomoc finansowa Agencji dotyczy większości przypadków padnięć jakie mają
miejsce. Zgodnie z danymi z Centralnej
Bazy Danych Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt i ich porównaniem z danymi
składanymi do Agencji w związku z realizacją pomocy finansowej na koszty
zbioru, transportu i unieszkodliwiania
padłych zwierząt gospodarskich
w 2010 r., w przypadku bydła do dofinansowania zostało przedstawiane
103% przypadków padnięć bydła, 91%
przypadków padnięć owiec, 95% przypadków padnięć kóz i 71% przypadków
padnięć świń (Tab. 2).

gospodarskich nie ograniczają możliwości udzielenia pomocy tylko co do zwierząt ujętych w CBD IRZ o ile ich koszty
zostały poniesione w związku z działalnością objętą pomocą i przez podmiot
uprawniony do uzyskania pomocy, porównanie tych danych jest obarczone
marginesem błędu wynikającym z tego
rodzaju przypadków. Prawidłowość tą
można zaobserwować podczas pogłębionej analizy danych z uwzględnieniem wieku padłych sztuk. W przypadku bydła, jak wykazano powyżej,
średni udział wynosi 103%. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę wiek padłych
zwierząt, to grupa w wieku do 12 mies.

Tabela 2. Porównanie danych o liczbie padłych zwierząt w 2010 r. (wg. Rejestru zwierząt
gospodarskich oznakowanych oraz liczby zwierząt przedstawionych do dofinansowania kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwienia)
Wyszczególnienie

Liczba sztuk zgłoszonych Liczba padnięć lub
do objęcia dofinansowa- ubojów z konieczności
niem
wg. CBD IRZ

% zgłoszonych do
dofinansowania
przez ARiMR

Bydło razem

118 626

114 756

Bydło w wieku 24 mies. i starsze

46 567

49 162

103
95

Bydło w wieku od 12 mies. do 24 mies.

10 469

10 769

97

Bydło w wieku poniżej 12 miesięcy

61 590

54 825

112

Owce razem

5 427

5 888

92

Owce w wieku 18 miesięcy i starsze

3 562

3 827

93

Owce w wieku poniżej 18 miesięcy

1 865

2 061

90

Kozy razem

1 674

1 719

97

Kozy w wieku 18 miesięcy i starsze

1 458

1 480

99

Kozy w wieku poniżej 18 miesięcy

216

239

90

802 825

1 135 262

71

Świnie*

* wg. zgłoszeń unieszkodliwienia
Źródło: Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz dane Departamentu Wsparcia Krajowego
wg. stanu na dzień 14.03.2011 r.

Wskazanie, iż w przypadku bydła do
dofinansowania zostało przedstawione
103% przypadków padnięć odnotowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych nie jest wynikiem błędu,
lecz wynika z różnic w prawnych uwarunkowaniach prowadzenia tej ewidencji w stosunków do zasad udzielania
pomocy finansowej na koszty zbioru,
transportu i unieszkodliwiania. W rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych są odnotowywane zdarzenia
dotyczące zwierząt oznakowanych, nie
trafiają tam zaś przypadki związane np.
ze zwierzętami martwo urodzonymi czy
innymi zwierzętami z gatunków objętych ewidencją, które przed padnięciem
nie zostały oznakowane. Ponieważ
przepisy określające zasady udzielania
pomocy na koszty zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierząt

stanowi 112%, natomiast przedstawiane
do dofinansowania padłe sztuki w wieku 12-24 miesiące i ponad 24 miesiące
stanowią odpowiednio 97 i 95%. Ponieważ w grupie do 12 miesięcy lokują się
sztuki martwo urodzone i padłe zaraz
po urodzeniu, różnica wynikająca z liczebności tej grupy niejako zawyża
wskaźnik dla całego gatunku.
Liczbę padłych sztuk przedstawionych do dofinansowania za 2010 r.
w porównaniu z liczbą padnięć i ubojów z konieczności odnotowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych przedstawiono na wykresach 1-4.
Udział padłych sztuk, których koszty
zbioru, transportu i unieszkodliwiania
podlegają dofinansowaniu, w ogólnej
liczbie upadków jest zróżnicowany
w poszczególnych województwach.
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Wykres 1. Bydło, porównanie upadków
w 2010 r. z liczbą zwierząt zgłoszonych
do dofinansowania
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
24 mies.
i starsze

12-24 mies.

poniżej
12 mies.

Wykres 2. Owce, porównanie upadków
w 2010 r. z liczbą zwierząt zgłoszonych
do dofinansowania
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4 000
3 500
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2 000
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0

18 miesięcy i starsze poniżej 18 miesięcy
Wiek owiec

Wiek bydła

Wykres 3. Kozy, porównanie upadków
w 2010 r. z liczbą zwierząt zgłoszonych
do dofinansowania
1 600
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Wykres 4. Świnie, porównanie upadków
w 2010 r. z liczbą zwierząt zgłoszonych
do dofinansowania
1 200 000

Tabela 3. Kwota wydatkowana przez ARiMR
z tytułu dofinansowania kosztów zbioru,
transportu i unieszkodliwienia za lata 2008-2010
Rok

Kwota dofinansowania
(w tys. zł.)

2008

45 254

2009

55 185

2010

66 087

Razem

166 526

Źródło: dane Departamentu Wsparcia Krajowego
ARiMR
Wykres 5. Kwota wydatkowana z tytułu
dofinansowania kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania za lata 2008-2010 w tys. zł
zł
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Liczba sztuk zgłoszonych
do objęcia dofinansowaniem

40 000
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0
Świnie

Liczba padnięć lub ubojów
z konieczności wg. CBD IRZ

Źródło: Dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz dane Departamentu Wsparcia
Krajowego wg. stanu na dzień 14.03.2011 r.

Różnice te są szczególnie widoczne
w przypadku świń, gdzie średni udział
wynosi 71%. W przypadku np. województw podkarpackiego i świętokrzyskiego jest to 100%, a w przypadku województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego stanowi odpowiednio
46% i 38%. Podobny rozkład dotyczy
pozostałych gatunków zwierząt.
Udział ten zdaje się być wynikiem
struktury właścicielskiej gospodarstw
rolnych na obszarze poszczególnych
województw. W województwie podkarpackim i świętokrzyskim dominują małe gospodarstwa rodzinne spełniające
tym samym kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa. Natomiast np.
w województwie pomorskim czy zachodniopomorskim znaczącą grupę stanowią wielkoobszarowe gospodarstwa
będące własnością dużych podmiotów
gospodarczych, które ze względu na
skalę prowadzonej działalności gospodarczej i powiązania kapitałowe nie mogą zaliczać się do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym
ubiegać o pomoc finansową na koszty
zbioru, transportu i unieszkodliwiania
padłych zwierząt. Gospodarstwa takie

jednocześnie często prowadzą chów
lub hodowlę w znacznym rozmiarze
i przy znacznej jej koncentracji. Dotyczy to szczególnie przemysłowych ferm
tuczu trzody chlewnej. Skumulowanie
pogłowia zwierząt w takich gospodarstwach jest kolejnym z czynników obniżających udział liczby padłych sztuk
przedstawionych do dofinansowania
w liczbie upadków ogółem dla danego
województwa.

Pomoc finansowa wypłacana
przez ARiMR w związku
z realizacją dofinansowania
kosztów zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych
zwierząt gospodarskich
Pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, świnie
oraz konie, ponoszone przez producentów rolnych, jest realizowana od
2008 r. Z tego tytułu za lata 2008–
2010, ARiMR wydatkowała łącznie
166 526 tys. zł w tym 66 087 tys. zł
z tytułu dofinansowania kosztów po-

0

2008

2009

2010

Źródło: dane Departamentu Wsparcia Krajowego
ARiMR.

niesionych przez producentów rolnych
w 2010 r. (Tab. 3).
Jak zaznaczono na wstępie, udział
pomocy finansowej ARiMR w kosztach
poniesionych przez producenta rolnego
jest uzależniony od rodzaju padłej sztuki, której dotyczyła usługa zbioru, transportu i unieszkodliwienia. Zwierzęta te,
dla zobrazowania wydatków z budżetu
państwa przeznaczonych na dofinansowanie kosztów związanych z różnymi
kategoriami padłych zwierząt można
podzielić na trzy grupy:
zwierzęta podlegające badaniom
w kierunku gąbczastej encefalopatii
(TSE) – tj. bydło w wieku 24 i więcej
miesięcy oraz owce i kozy w wieku 18
i więcej miesięcy. Pomoc dotyczy 100%
kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania;
zwierzęta nie podlegające badaniom
w kierunku gąbczastej encefalopatii
(TSE) z gatunku bydło, owce, kozy oraz
konie – tj. bydło w wieku poniżej 24
miesięcy, owce i kozy w wieku poniżej
18 miesięcy oraz konie niezależnie od
wieku. Pomoc dotyczy 100% kosztów
zbioru, transportu oraz do 75% kosztów
unieszkodliwiania;
zwierzęta z gatunku świnie (nie podlegające badaniom w kierunku gąbcza37
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stej encefalopatii). Pomoc dotyczy 100% Wykres 6. Struktura wydatków ARiMR z tytułu
kosztów zbioru, transportu oraz do 75%
pomocy finansowej na koszty zbioru,
kosztów unieszkodliwiania.
transportu i unieszkodliwiania w 2010 r.
Łączna kwota pomocy finansowej,
Bydło, owce, kozy
dotyczącej poniesionych przez produpodlegające badaniom
Świnie
w kierunku TSE (BSE)
centów rolnych w 2010 r. kosztów zbio52%
25%
ru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich wynosiła
66 087 tys. zł (Wykres 5). Z tej kwoty
16 383 tys. zł dotyczyło kosztów związanych z utylizacją padłych zwierząt
Bydło, owce, kozy
nie podlegające badaniom
podlegających badaniom w kierunku
w kierunku TSE (BSE) oraz konie
gąbczastych encefalopatii, a 49 702 tys.
23%
zł dotyczyło dofinansowania kosztów
Podsumowując należy stwierdzić, że
związanych z utylizacją padłych zwierząt nie podlegających badaniom w kie- pomoc finansowa realizowana przez
runku gąbczastych encefalopatii, w tym Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
34 557 tys. zł., kosztów utylizacji pa- Rolnictwa z przeznaczeniem na dofinandłych świń. W ujęciu procentowym da- sowanie kosztów zbioru, transportu
je to odpowiednio 25 i 75% (Wy- i unieszkodliwiania padłych zwierząt jest
bardzo popularnym instrumentem wsparkres 6).

cia finansowego, jaki mogą otrzymywać
producenci rolni prowadzący w swoich
gospodarstwach chów i hodowlę bydła,
owiec, kóz, świń lub koni. Usługi objęte
dofinansowaniem dotyczą niemal całości
upadków, jakie mają miejsce w gospodarstwach rolnych. Należy jednak pamiętać, że pomoc na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania jest szczególnie
istotna w przypadku padnięć zwierząt
podlegających badaniom w kierunku
gąbczastej encefalopatii, ponieważ
oprócz prawnego nakazu odpowiedniego unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych
wynikającego z odrębnych przepisów,
stanowi ona zachętę dla ich posiadacza
pozwalającą uzyskać środki na sfinansowanie kosztów takiej usługi.
TADEUSZ ŁUKASIK
DEPARTAMENT WSPARCIA KRAJOWEGO
TEL.: (22) 318 48 50

ARiMR odpowiada na pytania
W zeszłym roku przejąłem po ojcu 37
hektarowe gospodarstwo. Chciałbym
zmodernizować oborę, powiększyć
stado krów i specjalizować się w produkcji mleka. Planuję też wymianę ciągnika i zakup maszyn do zbioru i przygotowaniu pasz. Wiem, że o środki
z PROW 2007-2013 na modernizację
gospodarstw jest coraz trudniej.
W związku z tym zamierzam korzystać
z kredytów preferencyjnych. Jakie są
szanse w tym roku na uzyskanie kredytu? Czy banki będą dysponować wystarczającymi limitami na ten cel?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza na dopłaty
do oprocentowania kredytów udzielanych w 2011 roku środki w łącznej wysokości ponad 87,5 milionów zł, w tym
56,6 milionów zł na dopłaty do kredytów inwestycyjnych i 30,9 milionów zł
do kredytów klęskowych.
Szacuje się, że powyższe kwoty dopłat pozwolą udzielić bankom w 2011 r.
kredyty w łącznej wysokości ok. 4 mld
zł, w tym:
kredyty inwestycyjne w wysokości ok.
3 mld zł,
kredyty klęskowe w wysokości ok.
1 mld zł, które będą mogły być przeznaczane na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych w ramach 101 zgód
38

na uruchomienie kredytów klęskowych,
wydanych przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w 2010 i 2011 r.
Te kwoty powinny w pełni pokryć zapotrzebowanie na kredyty dla wszystkich inwestorów, którzy spełniają kryteria.
W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:
na zakup gruntów rolnych (nKZ),
młody rolnik (nMR),
linie branżowe (nBR),
na zakup użytków przeznaczonych
na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
na inwestycje w zakresie nowych
technologii produkcji (nNT),
podstawowa (nIP),
dla grup producentów rolnych
(nGP).
Rolnicy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o te kredyty w placówkach następujących banków: Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A., Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A., Mazowiecki Bank
Regionalny S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK
S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.
Z warunkami i zasadami udzielania
kredytów w ramach poszczególnych
linii kredytowych można zapoznać się
na stronie internetowej ARiMR (www.

arimr.gov.pl) w zakładce „Pomoc krajowa”.
Otrzymałem w zeszłym roku premię
dla „Młodego rolnika” z PROW 20072013. Zobowiązałem się, że w ciągu
trzech lat uzupełnię wykształcenie rolnicze. Obecnie chodzę do szkoły policealnej dwuletniej, w której po trzech
semestrach można otrzymać certyfikat
kwalifikowanego rolnika, a po czterech
– dyplom technika rolnika. Aby jednak
otrzymać dyplom technika, trzeba zdać
egzamin, który do łatwych nie należy.
Dlatego pytam: czy w moim przypadku
ten certyfikat nie wystarczy?
Według obowiązującego prawa warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada wykształcenie rolnicze
zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe. Z treści pytania wynika, że w grę
może wchodzić uzyskanie wykształcenia rolniczego na poziomie średnim lub
zasadniczym zawodowym. Potwierdzeniem posiadania wykształcenia rolniczego na poziomie średnim jest świadectwo
lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej m.in. w zawodzie technik rolnik,
technik ogrodnik, technik hodowca
o różnych specjalnościach.
Potwierdzeniem posiadania wykształcenia rolniczego na poziomie zasadni-
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czym zawodowym jest świadectwo
ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem
wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika albo dyplom
uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, m.in. w zawodzie rolnik,
ogrodnik, rolnik mechanizator, pszczelarz.
Czy pieniądze z premii dla młodego
rolnika można otrzymać na osobiste
konto bankowe, czy koniecznie musi
być to konto rolnicze?
Premia dla młodego rolnika może być
przekazana na dowolne konto bankowe
wskazane przez wnioskodawcę. Może
to być konto posiadane przez wnioskodawcę i podane (nieobligatoryjnie) we
wniosku o pomoc na „Ułatwianie startu
młodym rolnikom”. Może to być również konto wskazane we wniosku o płatność, który rolnik składa po nabyciu gospodarstwa i uzyskaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego. Numer
konta wskazany we wniosku o płatność
powinien być zgodny z tym, który był
podany przy ubieganiu się o numer
identyfikacyjny producenta rolnego. Beneficjent może dokonywać zmian numeru konta, z tym, że podawany numer
konta we wniosku o płatność musi być
zgodny z numerem konta zapisanym
w ewidencji producentów rolnych.
Oznacza to, że zmieniając konto każdorazowo należy je również zmienić
w ewidencji producentów rolnych.
Kilka lat temu otrzymałem udział
w spadku wynoszący 1/16 części gruntu rolnego o łącznej powierzchni 7 ha
(jestem zatem posiadaczem 0,43 ha).
W związku z tym, że od nabycia tego
spadku upłynęło ponad 12 miesięcy,
czy ARiMR uzna, że w tym przypadku
nastąpiło już rozpoczęcie prowadzenia
działalności rolniczej, czy też mając na
uwadze fakt, że wspomniany udział
wynosił mniej niż 1 ha mogę ubiegać
się o przyznanie premii dla młodych
rolników w najbliższym naborze?
Zgodnie z obowiązującym prawem
premia dla młodego rolnika przeznaczona jest dla osób, które po raz pierwszy
rozpoczynają prowadzenie działalności
rolniczej. Oznacza to, że w zasadzie
pomoc na „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” przyznawana jest osobom,
które nie posiadają jeszcze gospodarstwa, jednak wyjątek stanowią osoby,
które nabyły gospodarstwo w drodze

spadku pod warunkiem, że od dnia
otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy)
do dnia złożenia wniosku o pomoc nie
upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Wyjątek stanowią również osoby, które otrzymały gospodarstwo w drodze darowizny przed ukończeniem 18. roku życia
lub po ukończeniu 18. roku życia, ale
w trakcie nauki w systemie dziennym,
która może trwać maksymalnie do 26.
roku życia wnioskodawcy. Natomiast
na okoliczność przyznawania premii dla
młodego rolnika, za rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej uznaje
się m.in. nabycie nieruchomości rolnej
o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha.
Jak wynika z przedstawionej w pytaniu
sytuacji, potencjalny beneficjent pomocy
na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
otrzymał w spadku 1/16 część gospodarstwa rolnego o powierzchni 7 ha. Oznacza to, że w dniu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nabył przypadającą na
niego nieruchomość rolną o pow. 0,43
ha. Natomiast za rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej uznaje się nabycie nieruchomości rolnej o pow. 1 ha
i więcej, należy zatem uznać, że potencjalny beneficjent nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej. Jeżeli osoba ta spełni pozostałe warunki uzyskania
pomocy, to może otrzymać premię w tegorocznym naborze.
Mieszkamy we wsi zagubionej wśród
pól i lasów. Mamy ponad 6 km do urzędu gminy, kościoła, biblioteki. Dlatego
nasze Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z radą sołecką i Ochotniczą Strażą
Pożarną postanowiło utworzyć bibliotekę wraz z czytelnią w remizie strażackiej. W związku z tym pytamy, czy
na ten cel można uzyskać dofinansowanie w ramach działania PROW
2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi.”
Czy z tych pieniędzy można sfinansować zakup książek, opłacić prenumeratę bieżącą gazet, czasopism i prasy
fachowej? Czy można przeznaczyć
część tej dotacji na uruchomienie bezpłatnego Internetu dla czytelników –
w tym zakup kilku komputerów,
potrzebnych stolików i krzeseł? Czy
można utworzyć kawiarnię przy bibliotece?
Zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38 poz.
220 z późn. zm.) beneficjentem działania może być między innymi:
gmina;
instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
organizacja pozarządowa o statusie
organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta,
w wysokości nieprzekraczającej 75%
tych kosztów, z tym, że dla jednej miejscowości nie więcej niż 500 000 zł
w okresie realizacji Programu.
Pomoc finansowa może być przyznana między innymi, jeżeli:
projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000
mieszkańców, lub
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000
mieszkańców;
projekt wpisuje się w zakres Planu
Odnowy Miejscowości;
projekt nie ma charakteru komercyjnego.
Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia refundacji podlegają m.in. koszty
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, zakup sprzętu, materiałów i usług
służących realizacji operacji.
W związku z takim zapisem „uruchomienie bibliotek” i ich wyposażanie,
zakup sprzętu i materiałów, w tym zakup komputerów, stolików oraz krzeseł, a także książek i czasopism jest
możliwy, gdyż taki projekt będzie się
wpisywał w cele działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
Należy jednak zaznaczyć, że beneficjent zobowiązany jest do zachowania
celu operacji przez okres 7 lat od dnia
przyznania pomocy (zawarcie umowy
przyznania pomocy), czyli przedsięwzięcie
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musi funkcjonować zgodnie z założeniami przez ten okres (musi być przez beneficjenta prowadzona w dofinansowanym obiekcie prowadzona działalność,
na którą uzyskał wsparcie).

Natomiast nie jest możliwe dofinansowanie „stworzenia kawiarni” w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, gdyż
projekt, zgodnie z ww. kryteriami, nie
może mieć charakteru komercyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii terminów naboru wniosków oraz budżetu można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim, właściwym ze względu na
miejsce realizacji operacji.

Oprocentowanie kredytów
inwestycyjnych i klęskowych
udzielanych przez Banki

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki
(wysokość stopy redyskonta weksli – 4,25% od 6 kwietnia 2011 r.)
Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę

Lp.

BANK

nIP

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

ubezpieczeni

nieubezpieczeni

nKL/01, nKL/02

1

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

2

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

3

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

4

SGB GBW S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

5

Bank BPH Spółka Akcyjna

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

6

ING Bank Śląski S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

7

Bank Zachodni WBK S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

8

Bank PEKAO S.A.

3,4000

2,0000

0,1000

3,4500

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
– kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
nMR – kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
nKZ
– kredyty na zakup gruntów rolnych
nGP – kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na
podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
nGR – kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego
nNT – kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie
nBR/10 – kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”
nBR/13 – kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”
nBR/14 – kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj
w Polsce”
nBR/15 – kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa”
nKL01 – kredyty klęskowe inwestycyjne
nKL02 – kredyty klęskowe obrotowe
Departament Wsparcia Krajowego
tel.: (22) 318 48 50
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