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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spo˝ywczymi
za ubiegły rok potwierdzajà, utrzymujàce si´ od lat, dobre tendencje. W uj´ciu wartoÊciowym wysłaliÊmy towary na kwot´ 15
mld euro. Cały czas utrzymuje si´ te˝ dodatnie saldo w tej wymianie, które osiàgn´ło rekordowy poziom blisko 3 mld euro.
Na podkreÊlenie zasługuje fakt, ˝e produkty rolno-spo˝ywcze
sà jedynà grupà towarowà, która osiàga dodatnie saldo wymiany. Wst´pne dane handlowe za miniony rok pokazujà jednoznacznie, ˝e ju˝ blisko 1/3 naszej produkcji rolnej jest eksportowana.
DziÊ procentujà lata intensywnych przemian, zachodzàcych
na polskiej wsi i w przetwórstwie, które miały miejsce przed naszym przystàpieniem do Unii Europejskiej i w pierwszych latach
członkowstwa.
Nic jednak nie jest nam dane raz na zawsze. Aby utrzymaç
dotychczasowe tendencje musimy dalej bardzo ci´˝ko pracowaç. Dotyczy to wszystkich bez wyjàtku ogniw „od pola
do stołu”. Z punktu widzenia resortu najwa˝niejszym zadaniem jest uzgadnianie warunków dost´pu do poszczególnych
rynków oraz promowanie naszej ˝ywnoÊci. To otwiera drog´
dla naszych produktów, które cenione sà za jakoÊç i smak.
Dalszy sukces zale˝y ju˝ od zdolnoÊci i operatywnoÊci eksporterów. Rolnicy zaÊ dbajà o najwy˝szà jakoÊç surowca dostarczanego do przetwórstwa, które dysponuje najnowoczeÊniejszymi zakładami gwarantujàcymi najwy˝sze standardy produkcji ˝ywnoÊci.
Zdobywanie konsumentów i utrzymywanie swojej pozycji
na danym rynku wymaga wielu zabiegów i stałej dbałoÊci o jakoÊç i terminowoÊç. Jest to zwykle długi proces. Niestety utracenie danego rynku mo˝e nastàpiç niemal˝e w jednej chwili.
2

Póêniejsza odbudowa straconej pozycji jest
znacznie trudniejsza od zdobywania rynku
po raz pierwszy.
Wspominam o tym, gdy˝ przykład tzw.
„afery solnej” pokazuje jak wiele ró˝nych
interesów krzy˝uje si´ na rynku i jak łatwo
rzuca si´ oskar˝enia.
W dzisiejszym Êwiecie, zdominowanym
przez cz´sto ˝àdne sensacji media, jest to
szczególnie niebezpieczne. „Rozdmuchanie” całej sprawy, zanim jeszcze poznane
zostały wyniki specjalistycznych badaƒ, spowodowało kłopoty naszych producentów
˝ywnoÊci na rynkach zagranicznych. Od razu pojawiły si´ dà˝enia do zablokowania
dost´pu dla naszej ˝ywnoÊci na niektóre
rynki. Twarda walka o klienta powoduje niestety takie właÊnie działania, które w konsekwencji mogà prowadziç do znacznych kłopotów na konkretnym rynku.
Ten przykład z marca br. pokazuje jak istotna jest rola mediów w przekazywaniu informacji. Dlatego te˝ apeluj´ zawsze o ostro˝noÊç w ferowaniu osàdów i wyroków zanim nie pozna si´ wszystkich aspektów sprawy.
Afera „solna” pokazała równie˝ istot´ funkcjonowania inspekcji. Na tym przykładzie najlepiej widaç jak potrzebne jest
połàczenie wszystkich słu˝b inspekcyjnych w jednà instytucj´,
która kompleksowo zajmowałaby si´ bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci. W mojej ocenie musi to byç słu˝ba łàczàca w sobie zadania dotychczasowych inspekcji, zajmujàcych si´ kwestiami weterynaryjnymi, fitosanitarnymi, nasiennymi i cz´Êcià zadaƒ, które aktualnie le˝à w gestii Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej. Opowiadam si´ za tym, aby z tych wszystkich słu˝b powstała jedna,
silna i spionizowana Paƒstwowa Inspekcja Bezpieczeƒstwa
˚ywnoÊci i Weterynarii.
W chwili obecnej istnieje opór zarówno w inspekcji weterynaryjnej, jak i sanitarnej. Jestem jednak przekonany, ˝e w drodze dialogu uda si´ ten opór pokonaç. Prosz´ zwróciç uwag´,
˝e obecnie, w czasie problemów zwiàzanych z solà wypadowà,
pobrane przez inspektorów sanitarnych próbki i tak sà badane
przez specjalistyczny Instytut Weterynarii – PIB w Puławach.
Ideà połàczenia inspekcji jest lepsze wykorzystanie istniejàcej
bazy laboratoryjnej, lepsze zorganizowanie słu˝by inspekcyjnej
poprzez jednolite kierownictwo i jasny podział kompetencji
w spionizowanej strukturze. Nowoczesne laboratoria i odpowiednio zbudowana struktura zarzàdzania pozwoli na zdecydowanie lepsze wykonywanie zadaƒ i ni˝sze koszty administracyjne oraz mniejszà ucià˝liwoÊç dla kontrolowanych jednostek.
Projekt zało˝eƒ do ustawy, powołujàcej Paƒstwowà Inspekcj´
Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci i Weterynarii, powinien powstaç
w ciàgu najbli˝szego kwartału.
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Poczàtek
sezonu targowego
Rok 2012 to kolejny rok intensywnej promocji polskich produktów rolno-spo˝ywczych i obecnoÊç polskich producentów oraz
przedstawicieli resortu rolnictwa na mi´dzynarodowych imprezach wystawienniczych. W styczniu odbyły si´ najwi´ksze targi
˝ywnoÊci, rolnictwa i ogrodnictwa, jedno z najwa˝niejszych spotkaƒ producentów oraz przetwórców ˝ywnoÊci z całego Êwiata,
a mianowicie Zielony Tydzieƒ w Berlinie. Natomiast w lutym kolejne trzy du˝e wystawy: Mi´dzynarodowe Targi Owocowo-Warzywne Fruit Logistica w Berlinie, Mi´dzynarodowe Targi Rolnictwa Ekologicznego BioFach w Norymberdze oraz Mi´dzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery w Poznaniu.
Ka˝de z tych wydarzeƒ było okazjà do prezentacji osiàgni´ç w zakresie agroprodukcji, spotkania si´ rolników, producentów oraz
konsumentów, promocji zdrowej, polskiej ˝ywnoÊci, a tak˝e
do rozmów na szczeblu ministerialnym.

T

egoroczna, 77. edycja berliƒskich targów Zielony Tydzieƒ
zgromadziła ponad 1600. wystawców z 59. krajów, a tak˝e ponad 70. ministrów rolnictwa, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, polityków i czołowych przedstawicieli przemysłu rolno-spo˝ywczego z całego Êwiata. Krajem partnerskim targów w tym roku była Rumunia. W ubiegłym rol´ t´ pełniła
Polska, a nasze wystàpienie na uroczystoÊci otwarcia oraz nowatorska
forma promocji spowodowały du˝e
zainteresowanie polskà ˝ywnoÊcià
zwiedzajàcych i mediów, równie˝
podczas tegorocznej edycji.
Oficjalnego otwarcia Zielonego
Tygodnia dokonała niemiecka minister ˝ywnoÊci, rolnictwa i ochrony
konsumentów Ilse Aigner. W uroczystoÊci wziàł udział minister Marek Sawicki, który podkreÊlił, ˝e Zielony Tydzieƒ to targi bardzo presti˝owe i od kilku lat Polska aktywnie
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

w nich uczestniczy. – To miejsce,
gdzie spotykajà si´ nie tylko handlowcy, lecz tak˝e zwiàzkowcy i politycy. To doskonała okazja do dyskusji o sprawach wa˝nych dla rolnictwa i szeroko rozumianego bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci. Z tej mo˝liwoÊci korzystamy. Polska oferta jest
bogata. Mo˝emy pochwaliç si´ doskonałà jakoÊcià naszych produktów. Konsumenci docenili ju˝, ˝e
polska szynka smakuje jak szynka,
a jabłko kusi swoim naturalnym
aromatem. Polskie produkty, mimo
kryzysu, bardzo dobrze sprzedajà
si´ na rynkach europejskich. RoÊnie
te˝ ich sprzeda˝ na rynkach niemieckich. WartoÊç sprzeda˝y, mierzona w euro, wzrosła w 2011 roku
o 11% w stosunku do roku 2010.
SprzedaliÊmy tu ˝ywnoÊç za 3 mld.
Na rynku niemieckim sprzedajemy
¼ naszych produktów. Targi Zielony
Tydzieƒ to targi elitarne, warto
na nich byç. Tu jest grono naszych

dobrych partnerów, a nasza oferta
jest niezwykle bogata – powiedział
minister Sawicki.
Minister rolnictwa Niemiec była
równie˝ goÊciem w naszym stoisku.
Wymieniajàc z ministrem Markiem
Sawickim poglàdy na temat polsko-niemieckiego handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi, Ilse Aigner
powiedziała, ˝e konsumenci niemieccy przyzwyczaili si´ ju˝ do polskich smaków, a polskie produkty
coraz cz´Êciej goszczà na ich stołach. Niemiecka minister spróbowała te˝ polskich smakołyków:
pachnàcych jabłek, kabanosów
i serów.
Podobnie, jak w roku ubiegłym,
tegoroczne polskie wystàpienie odbywało si´ pod hasłem „Polska…
schmeckt!” – Polska smakuje, a jego motywem przewodnim było
pi´kne, smaczne i pachnàce polskie jabłko. W stoisku ministerstwa
prezentowanych było 27 firm, których produkty posiadajà znak
PD˚ – Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç. Nie
zabrakło wyst´pów zespołów ludowych, kapel i pokazów artystycznych, pokazów kulinarnych i degustacji specjałów polskiej kuchni.
Podczas Mi´dzynarodowych Targów Owocowo-Warzywnych Fruit
Logistica w Berlinie oraz Mi´dzynarodowych Targów Rolnictwa Ekologicznego BioFach w Norymberdze
polskie ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi reprezentował podsekretarz stanu Andrzej Butra.
Wiceminister, w trakcie spotkaƒ
z polskimi wystawcami, podkreÊlał,
˝e uczestnictwo w targach jest doskonałà okazjà do zaprezentowa3
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Minister rolnictwa Niemiec Ilse Aigner
i minister Marek Sawicki podczas spotkania w polskim stoisku

nia dorobku polskiego rolnictwa
oraz gratulował bardzo dobrej ekspozycji, pokazujàcej potencjał produkcyjny i atrakcyjnoÊç polskich
produktów, charakteryzujàcych si´
wysokà jakoÊcià. Andrzej Butra
zwrócił równie˝ uwag´ na potrzeb´
tworzenia grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Jak dotychczas wartoÊç produktów, wprowadzanych do obrotu przez grupy
i organizacje, stanowi blisko 20%
krajowej produkcji. Dla porównania Êredni stopieƒ zorganizowania
rynku ogrodniczego w krajach Unii
Europejskiej wynosi ok. 35%.
4

Targi Fruit Logistica to najwa˝niejsze wydarzenie handlowe w bran˝y
owocowo-warzywnej. Jest to impreza cykliczna, organizowana corocznie w Berlinie i skierowana głównie
do sprzedawców owoców i warzyw
z całego Êwiata. Fruit Logistica stała si´ na przestrzeni lat miejscem,
w którym spotykajà si´ kontrahenci
z ponad 125 krajów. Polska zaprezentowała w stoisku, o łàcznej powierzchni 520 m², produkty 24 firm
z województw: mazowieckiego, lubelskiego, Êwi´tokrzyskiego i wielkopolskiego. Na targach zaprezentowało si´ równie˝ województwo
łódzkie.

23. Mi´dzynarodowe Targi Rolnictwa Ekologicznego BioFach
w Norymberdze były natomiast okazjà do spotkania m.in. z parlamentarnym sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Wy˝ywienia,
Rolnictwa i Ochrony Konsumentów
Gerdem Müllerem, przewodniczàcym IFOAM (Mi´dzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego)
Andre Leu, prezesem zarzàdu Federacji Ekologicznej Gospodarki ˚ywnoÊciowej Felixem Prinz zu Löwensteinem, a tak˝e ministrami
i przedstawicielami resortów rolnictwa z wielu innych krajów Êwiata.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012
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W wystàpieniach z okazji ceremonii otwarcia tegorocznych Targów
BioFach podkreÊlano znaczenie
małych gospodarstw rodzinnych,
produkujàcych wysokiej jakoÊci
˝ywnoÊç i wskazywano na potrzeb´
zapewnienia mo˝liwoÊci zbytu wytworzonych produktów. Wiceminister rolnictwa Niemiec wyraził zadowolenie, ˝e propozycje legislacyjne
KE w sprawie WPR po 2013 r. zakładajà wyłàczenie produkcji ekologicznej z wymogów „zazieleniania”.
Uczestnictwo w targach było doskonałà okazjà do zaprezentowania dorobku polskiego rolnictwa
ekologicznego. Poza stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
na wspólnej powierzchni wystawienniczej, zaprezentowało si´ 8
urz´dów marszałkowskich, współtworzàc tym samym „polskà wysp´”
o łàcznej powierzchni 308 m2.
Urz´dy udost´pniły swoje stoiska
producentom ˝ywnoÊci ekologicznej z poszczególnych regionów

i w efekcie w polskim stoisku obecnych było ponad 40 firm, prezentujàcych certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego, wytwarzane
w naszym kraju.
Tegoroczna edycja targów
BioFach zgromadziła 2500 wystawców i ponad 45 tys. goÊci z całego
Êwiata.
W Poznaniu natomiast, podczas
Mi´dzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery 2012, prezentowane były najnowoczeÊniejsze maszyny rolnicze.
W trakcie oficjalnego otwarcia minister Marek Sawicki zwrócił uwag´
na fakt, ˝e targi odbywajà si´
na poczàtku rolniczego roku gospodarczego i rozpoczynajà cykl
wystaw rolniczych w naszym kraju. – To dla rolników dobry moment
na planowanie i podejmowanie decyzji o modernizowaniu produkcji
w swoich gospodarstwach. Cieszy
mnie, ˝e na targach Polagra-Premiery wystawia si´ coraz wi´cej

polskich producentów maszyn,
a ich oferta budzi coraz wi´ksze zainteresowanie nie tylko w kraju, ale
i zagranicà – zaznaczył minister.
Dodał, ˝e z satysfakcjà odnotowuje
rosnàce zainteresowanie ze strony
rolników zakupem nowego sprz´tu. – Na przekór wietrzonym kryzysom produkcja w polskiej gospodarce wzrosła o 9%, a płace w tej
sferze o ponad 8%. Natomiast wartoÊç polskiego eksportu spo˝ywczego w 2011 roku, liczona w euro,
była o ponad 12% wy˝sza w stosunku do roku poprzedniego, a w złotych nawet o 17% wi´ksza. Te przemiany dokonujà si´ z udziałem
Êrodków na rozwój obszarów wiejskich – podkreÊlił szef resortu.
Podczas uroczystoÊci najlepszym
produktom, prezentowanym na lutowych targach, wr´czono 28 Złotych Medali MTP, w tym: 18 w kategorii „Maszyny i Urzàdzenia”
oraz 10 w kategorii „Odmiany RoÊlin Uprawnych”.

Podczas targów Biofach polskie produkty
ekologiczne cieszyły si´ du˝ym
zainteresowaniem zwiedzajàcych. Polskie
stoisko odwiedził wiceminister Andrzej Butra
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Targi Polagra-Premiery odbyły si´ pod patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zdj´ciu od lewej: prezes MTP Andrzej Byrt,
minister Marek Sawicki i podsekretarz stanu Andrzej Butra

Wystawie towarzyszyły debaty,
konferencje i prezentacje ofert
m.in. dla nowoczesnej gospodyni,
a tak˝e producentów regionalnych
wyrobów spo˝ywczych i r´kodzieła.
Minister Marek Sawicki uczestniczył
w 9. Forum Rzepakowym, zorganizowanym przez Krajowe Zrzeszenie
Producentów Rzepaku. Spotkanie
poÊwi´cone było perspektywom
uprawy rzepaku w latach 20122015 i odbywało si´ pod hasłem.
„Rzepak potencjalne êródło białka”. Natomiast, przebywajàcy
na targach, podsekretarz stanu Andrzej Butra wziàł udział, w zorganizowanym przez Krajowà Rad´ Izb
6

Rolniczych, spotkaniu na temat nowych procedur sprzeda˝y gruntów
rolnych z zasobu własnoÊci rolnej
Skarbu Paƒstwa, w Êwietle znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa.
Mi´dzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery 2012 odbywały si´ pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Z ekspozycjà zapoznało si´ w tym roku ponad 40 000
zwiedzajàcych z kraju i zagranicy.
Swojà ofert´ prezentowało w Poznaniu blisko 300 firm, w tym około 40. wystawców z zagranicy i 200

Êwiatowych nowoÊci z bran˝y rolniczej.
Kolejnà okazjà do promocji polskiego rolnictwa oraz zdrowej polskiej ˝ywnoÊci b´dà Mi´dzynarodowe Targi Spo˝ywcze Alimentaria,
które odb´dà si´ w Barcelonie
w dniach 26-29 marca 2012 r.
Wydarzenie skierowane jest do
producentów, dystrybutorów i konsumentów artykułów spo˝ywczych
zarówno z Hiszpanii, jak i z zagranicy.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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PłatnoÊci bezpoÊrednie,
rolnoÊrodowiskowe i ONW
Zmiany w 2012 r.
W kampanii 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski
o przyznanie płatnoÊci nale˝y składaç w biurze powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) albo
przesłaç pocztà na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie
od 15 marca do 15 maja 2012 r. JeÊli wniosek zło˝ony zostanie
po 15 maja 2012 roku, ale nie póêniej ni˝ do 11 czerwca 2012 r.,
to b´dzie przyj´ty, jednak za ka˝dy dzieƒ roboczy opóênienia stosowane b´dà zmniejszenia nale˝nej kwoty płatnoÊci o 1%.

P

onadto, podobnie jak w roku
ubiegłym, na jednym formularzu wniosku, rolnicy mogà
ubiegaç si´ o przyznanie płatnoÊci
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego, pomocy finansowej

BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)
oraz płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej
(PROW 2007-2013). Po uzyskaniu

loginu i kodu dost´pu do systemu
teleinformatycznego ARiMR mo˝liwe jest równie˝ zło˝enie wniosku
za pomocà formularza umieszczonego na stronie internetowej
ARiMR.
Nowelizacja ustawy o płatnoÊciach w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego przewiduje
wprowadzenie w 2012 r. dwóch
nowych rodzajów wsparcia: specjalnej płatnoÊci do tytoniu oraz
oddzielnej płatnoÊci do owoców
mi´kkich. JednoczeÊnie wprowadzone zostały zmiany w ustawie
o Agencji Rynku Rolnego i o organi7
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zacji niektórych rynków
rolnych oznaczajàce zakoƒczenie
realizacji
wsparcia
zwiàzanego
z produkcjà w sektorze
skrobi, które zgodnie
z przepisami unijnymi mogło byç stosowane nie
dłu˝ej ni˝ do koƒca 2011
roku.
Ponadto w br. zostanie
wprowadzona zmiana organizacyjna, polegajàca
na przej´ciu przez Agencj´
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompetencji Agencji Rynku Rolnego
(ARR) w zakresie realizacji
płatnoÊci uzupełniajàcej
do tytoniu oraz płatnoÊci
uzupełniajàcej do skrobi
za 2012 r. Dzi´ki tej zmia- Od 2012 r. do zadaƒ ARiMR nale˝eç b´dzie m.in. naliczanie płatnoÊci do tytoniu
nie o wszystkie rodzaje
Wymagania jakoÊciowe dla ka˝dej
Rejony uprawy tytoniu, grupy odpłatnoÊci, realizowane w ramach
systemu wsparcia bezpoÊredniego, mian tytoniu, przeznaczone do grupy odmian tytoniu, tj. dla grupy
rolnik b´dzie ubiegał si´ na jednym uprawy w poszczególnych rejonach odmian tytoniu typu Virginia, grupy
oraz odmiany tytoniu, nale˝àce odmian tytoniu typu Burley oraz gruwniosku.
Ww. ustawà dokonano tak˝e do poszczególnych grup odmian, py odmian nale˝àcych do tytoni
zmiany ustawy o Agencji Restruktu- zostanà okreÊlone w rozporzàdze- ciemnych, zostanà okreÊlone w rozryzacji i Modernizacji Rolnictwa. niu w sprawie rejonów uprawy tyto- porzàdzeniu w sprawie wymagaƒ jaZmiana ta polega na uproszczeniu niu. Rozwiàzania w tym zakresie zo- koÊciowych dla tytoniu. Stanowià
prowadzenia post´powaƒ i wyda- stały zaczerpni´te z przepisów, któ- one „uÊrednienie” cech surowca tywania decyzji w sprawach ustalenia re miały zastosowanie w odniesie- toniowego skupowanego w Polsce
kwoty nienale˝nie lub nadmiernie niu do płatnoÊci do tytoniu, realizo- w latach 2007-2009 w najwy˝szych
wanej do 2009 r. w ramach krajo- klasach jakoÊciowych przez czterech
pobranych płatnoÊci.
głównych przetwórców.
wych płatnoÊci uzupełniajàcych.
Podmiotami, uczestniczàcymi
PłatnoÊç do tytoniu
Lista rejonów obejmuje tradycyjOd 2012 r., w ramach realizowa- ne rejony uprawy tytoniu, tj. rejon w procesie realizacji płatnoÊci
nego w Polsce programu wsparcia dolnoÊlàski, kujawsko -pomorski, do tytoniu, b´dà Agencja Restrukspecjalnego, stosowana b´dzie lu bel sko -pod kar pac ki, ma zur ski turyzacji i Modernizacji Rolnictwa
płatnoÊç do tytoniu. Celem tej płat- oraz Êwi´ to krzy sko -ma ło pol ski. oraz Agencja Rynku Rolnego.
noÊci jest poprawa jakoÊci produ- Charakteryzujà si´ one sprzyjajà- Do zadaƒ ARiMR nale˝eç b´dzie
kowanego w Polsce surowca tyto- cymi warunkami klimatyczno-gle- obsługa wniosków, przeprowadzaniowego. Pomoc b´dzie kierowa- bowymi dla uprawy tytoniu oraz nie kontroli kwalifikowalnoÊci (z wyna do rolników uprawiajàcych tytoƒ tradycjà prowadzenia tej uprawy. łàczeniem kontroli jakoÊci surowca
wysokiej jakoÊci w tradycyjnych re- Dlatego te˝ w rejonach tych skon- tytoniowego) oraz kontroli w rajonach uprawy tytoniu, którzy za- centrowane sà gospodarstwa wy- mach zasady wzajemnej zgodnoÊci,
warli, indywidualnie lub za poÊred- posa˝one w specjalistyczne ma- a tak˝e naliczanie oraz wypłata
nictwem grup producentów, umowy szyny uprawowe i urzàdzenia do płatnoÊci. Natomiast ARR odpowiena upraw´ tytoniu z zatwierdzonymi suszenia tytoniu, a rolnicy posia- dzialna b´dzie za zatwierdzanie
pierwszymi przetwórcami surowca dajà du˝e doÊwiadczenie w jego i prowadzenie rejestru pierwszych
tytoniowego.
uprawie.
przetwórców surowca tytoniowego
8
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na do powierzchni uprawy
tych owoców, obj´tej płatnoÊcià przejÊciowà w roku 2008.
Na wsparcie to przeznaczone zostanie w latach 2012-2013 11,04
mln EUR rocznie z bud˝etu unijnego. Dodatkowo
w 2012 r. Polska mo˝e
przyznaç krajowà pomoc
do owoców mi´kkich, jednak˝e całkowita kwota
pomocy wspólnotowej
i krajowej nie mo˝e przekroczyç 19,2 mln EUR.

PłatnoÊci uzupełniajàce
do skrobi i tytoniu
Ârodki przeznaczone na płatnoÊç do owiec powi´kszono w 2012 r. o 0,4 mln EUR

oraz zatwierdzanie punktów odbioru surowca tytoniowego, przeprowadzanie kontroli pierwszych przetwórców surowca tytoniowego
i punktów odbioru surowca tytoniowego oraz przeprowadzanie kontroli jakoÊci surowca tytoniowego
w punktach odbioru.

Pozostałe zmiany w programie
wsparcia specjalnego
Poza uruchomieniem płatnoÊci
do tytoniu, w programie wsparcia
specjalnego wprowadzono zmiany
w odniesieniu do ju˝ realizowanych
mechanizmów pomocowych.
Najwa˝niejsza zmiana polega
na zwi´kszeniu puli Êrodków przeznaczonych na poszczególne formy
wsparcia. Kwot´, przeznaczonà
na specjalnà płatnoÊç obszarowà,
zwi´kszono o 19,2 mln EUR (do 30
mln EUR). Ârodki przeznaczone
na płatnoÊç do krów powi´kszono
o 17,1 mln EUR (do 45,6 mln
EUR). Natomiast kwot´ przeznaczonà na płatnoÊç do owiec zwi´kszono o ponad 0,4 mln EUR
(do 1,923 EUR).
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

Oprócz zwi´kszenia wysokoÊci
Êrodków, przeznaczonych na realizacj´ poszczególnych płatnoÊci,
wprowadzono zmian´ polegajàcà
na rozszerzeniu zakresu terytorialnego stosowania wsparcia specjalnego do owiec. Od 2012 r. płatnoÊç ta b´dzie realizowana równie˝
w województwie łódzkim oraz
w województwie Êwi´tokrzyskim.
Ponadto wydłu˝ony został okres
funkcjonowania tych mechanizmów
do 2013 r.

PłatnoÊç do owoców mi´kkich
Rok 2012 jest równie˝ pierwszym
rokiem, w którym rolnicy b´dà mogli ubiegaç si´ o przyznanie oddzielnej płatnoÊci do owoców
mi´kkich. PłatnoÊç ta zastàpi, stosowanà w latach 2008-2011,
przejÊciowà płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich.
PłatnoÊç przejÊciowa przysługiwała do powierzchni uprawy truskawek lub malin, zadeklarowanej
we wniosku o przyznanie płatnoÊci
za dany rok, natomiast płatnoÊç
oddzielna b´dzie przyznawa-

Dotychczas płatnoÊci uzupełniajàce w sektorze
skrobi oraz w sektorze tytoniu realizowane były
przez Agencj´ Rynku Rolnego.
W 2012 r. odpowiedzialna za realizacj´ płatnoÊci uzupełniajàcych
w tych dwóch sektorach, a tym samym wszystkich płatnoÊci bezpoÊrednich, b´dzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W roku 2011 r. płatnoÊci uzupełniajàce do skrobi mogły byç przyznawane zarówno w formie zwiàzanej, jak i niezwiàzanej z produkcjà.
Niemniej jednak, w wyniku całkowitego odłàczenia wsparcia w tym
sektorze od produkcji w krajach
UE-15, tak˝e w Polsce, całoÊç płatnoÊci dla producentów ziemniaków
skrobiowych musi zostaç odłàczona od produkcji. Rok gospodarczy 2011/2012 był zatem ostatnim
rokiem, w którym mo˝liwe było stosowanie w tym sektorze wsparcia
w formie zwiàzanej z produkcjà.
Oznacza to, ˝e w roku 2012 płatnoÊç uzupełniajàca w sektorze
skrobi mo˝e byç wypłacana jedynie
w formie płatnoÊci historycznej.
PłatnoÊci niezwiàzane, w wysokoÊci
podwy˝szonej o cz´Êç dotychczas
realizowanà jako zwiàzanà, b´dà
9
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nadal kierowane do tych rolników,
którzy uzyskali płatnoÊç uzupełniajàcà za ziemniaki skrobiowe, dostarczone producentowi skrobi
ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.

Decyzje administracyjne
Ustawa z 27 stycznia 2012 r.
o zmianie ustawy o płatnoÊciach
w ramach systemów wsparcia bezpoÊredniego oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła m.in. regulacje
umo˝liwiajàce odstàpienie od dor´czania decyzji administracyjnych
w sprawie przyznania dopłat bezpoÊrednich, oraz tzw. płatnoÊci obszarowych, realizowanych w ramach
PROW 2007-2013, tj. ONW, rolnoÊrodowiskowych, na zalesianie
gruntów rolnych oraz płatnoÊci dla
obszarów Natura 2000. Odstàpienie od dor´czania decyzji administracyjnych b´dzie miało miejsce
w przypadku, gdy decyzja o przyznaniu płatnoÊci b´dzie zgodna z ˝àdaniem rolnika, okreÊlonym
we wniosku o przyznanie tych płatnoÊci (nie zawiera zmniejszeƒ i wykluczeƒ). W takiej sytuacji decyzja

w formie „papierowej” nie b´dzie
dor´czana wnioskodawcy. Przyj´to,
˝e dniem dor´czenia decyzji b´dzie
dzieƒ wpływu (uznania) Êrodków finansowych na rachunek bankowy
rolnika. JednoczeÊnie w tytule przelewu podany b´dzie numer decyzji
oraz informacja, ˝e decyzja nie zostanie faktycznie rolnikowi dor´czona, a zatem rolnik b´dzie poinformowany o tym, ˝e nie otrzyma pisemnej decyzji w sprawie przyznania
płatnoÊci.
Ponadto kierownik biura powiatowego ARiMR, b´dzie udost´pniał
rolnikowi, na jego wniosek, decyzj´, o ile nie była ona uprzednio
dor´czona na jego ˝àdanie.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e uznanie
za dor´czonà, decyzj´ w sprawie
przyznania rolnikowi płatnoÊci
w pełnej wysokoÊci, pomimo tego,
˝e rolnik tej decyzji faktycznie nie
odebrał, nie oznacza braku mo˝liwoÊci skorzystania przez rolnika z,
przewidzianych procedurà administracyjnà, uprawnieƒ, zarówno
do zapoznania si´ z treÊcià takiej
decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie
post´powania administracyjnego.

Rolnik niezadowolony z kwoty przyznanych płatnoÊci b´dzie mógł jà
bowiem zakwestionowaç, zarówno
poprzez zło˝enie odwołania od decyzji, jak równie˝ wniosku o jej weryfikacj´ w trybach nadzwyczajnych.
Tak wi´c rolnik ma mo˝liwoÊç
skorzystania z wszelkich praw, które
mogà byç zrealizowane w terminie
liczonym od dnia dor´czenia decyzji, a rezygnacja z faktycznego dor´czania wydanych decyzji w ˝aden
sposób nie spowoduje pogorszenia
sytuacji rolnika jako strony post´powania administracyjnego.
Celem powy˝szych zmian jest obni˝enie kosztów administracyjnych,
zwiàzanych z realizacjà płatnoÊci
bezpoÊrednich i innych form wsparcia, stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Kwoty nienale˝nie lub nadmiernie pobranych płatnoÊci
Ww. ustawà dokonano tak˝e zmiany ustawy o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana w tym zakresie polega na przekazaniu kompetencji do prowadzenia post´powaƒ i wydawania decyzji w sprawach ustalenia kwoty nienale˝nie lub nadmiernie pobranych
płatnoÊci albo pomocy organom
właÊciwym do rozstrzygni´cia
w sprawie przyznania płatnoÊci lub
pomocy finansowej ze Êrodków publicznych (z reguły jest to Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR).

W roku bieêàcym rolnicy po raz pierwszy mogà ubiegaç si´ o przyznanie oddzielnej płatnoÊci
do owoców mi´kkich
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Od 2012 r. za realizacj´ płatnoÊci w sektorze skrobi odpowiada ARiMR

Zaproponowane rozwiàzanie
usprawni i uproÊci prowadzenie
ww. post´powaƒ dla stron (rolników) tego post´powania, ze wzgl´du na ułatwienie stronom dost´pu
do organu prowadzàcego post´powanie w sprawie ustalenia kwot
nienale˝nie lub nadmiernie pobranych płatnoÊci.
Dokonana
zmiana
ustawy
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umo˝liwia tak˝e
zawarcie rozstrzygni´cia w sprawie
ustalenia kwoty nienale˝nie lub
nadmiernie pobranych płatnoÊci
w decyzji, zawierajàcej rozstrzygni´cie w sprawie przyznania płatnoÊci. W takiej sytuacji w znacznej
cz´Êci spraw (w szczególnoÊci dotyczy to płatnoÊci ONW) obni˝eniu
ulegnà koszty zwiàzane z prowadzeniem post´powania administracyjnego, jak równie˝ póêniejszego
post´powania egzekucyjnego, majàcego na celu wykonanie obowiàzku zwrotu płatnoÊci nienale˝nych lub nadmiernych.
W ustawie o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ureBIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

gulowano równie˝ mo˝liwoÊç pomniejszenia wypłacanej kwoty przyznanych płatnoÊci o ustalonà kwot´ nienale˝nie lub nadmiernie pobranych płatnoÊci, je˝eli kwota nienale˝nie lub nadmiernie pobranych
płatnoÊci nie przekracza równowartoÊci kwoty 100 EUR (dotyczy to
cross-compliance). Powy˝sze rozwiàzanie zapewni sprawniejsze odzyskanie i rozliczenie kwoty nienale˝nie przyznanych płatnoÊci.
W szczególnoÊci przepis ten b´dzie
dotyczył odzyskiwania nadmiernie
przyznanych kwot ONW. Zaletà
wprowadzenia takiego przepisu jest
to, ˝e rolnicy w takich przypadkach
nie b´dà dodatkowo obcià˝ani odsetkami (od dnia dor´czenia decyzji do dnia zwrotu). Ponadto rolnik
nie b´dzie obowiàzany dokonywaç
przelewu kwoty ustalonej w decyzji
na rachunek bankowy ARiMR.

Zmiany w programie rolnoÊrodowiskowym
Rok 2012 jest dziewiàtym rokiem
realizacji programu rolnoÊrodowiskowego (w tym piàtym w ramach

PROW 2007-2013), zatem jego
uczestnicy sà ju˝ dobrze zapoznani
z wymogami poszczególnych pakietów, w których uczestniczà. Zainteresowanym przypomnieç jednak
nale˝y, ˝e zbli˝a si´ termin składania wniosków o przyznanie płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej, które składa si´ na tym samym formularzu co
wnioski o dopłaty bezpoÊrednie
i płatnoÊç ONW. Od ubiegłego roku, wnioski mo˝na tak˝e składaç
przez Internet w okresie 15 marca – 15 maja, czyli w tym samym
terminie co wnioski „tradycyjne”.
Rolnicy, którzy chcà przystàpiç
do programu rolnoÊrodowiskowego, a wi´c zło˝yç wniosek po raz
pierwszy, powinni posiadaç plan
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej
swojego gospodarstwa przygotowany przy udziale doradcy rolnoÊrodowiskowego. Natomiast do oceny
siedlisk przyrodniczych i miejsc l´gowych ptaków na trwałych u˝ytkach
zielonych gospodarstwa w przypadku ch´ci uczestnictwa w Pakiecie 4.
Ochrona zagro˝onych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych po11
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Nabór wniosków w 2012 r. pozo- no 5% dopuszczalnà granic´ bł´du
za obszarami Natura 2000 i/lub Pakiecie 5. Ochrona zagro˝onych ga- stanie niezmieniony jeÊli chodzi dajàcà rolnikowi mo˝liwoÊç uzutunków ptaków i siedlisk przyrodni- o dost´pnoÊç pakietów/wariantów pełnienia obsady w agrotechniczczych na obszarach Natura 2000 wzgl´dem roku 2011, natomiast nie uzasadnionym terminie tj. wiopotrzebna jest pomoc eksperta przy- proponuje si´ wprowadzenie mo˝li- snà lub jesienià.
Na przełomie marca i kwietnia
woÊci zamiany (przejÊcia) realizowarodniczego.
Lista doradców rolnoÊrodowi- nego od 2010 i/lub 2011 r. Pakie- br., MRiRW planuje akcj´ informaskowych i ekspertów przyrodni- tu 3. Ekstensywne trwałe u˝ytki zielo- cyjnà skierowanà przede wszystkim
czych zamieszczona jest na stro- ne na Pakiet 4. i 5. Takiej zamiany do doradców rolnoÊrodowiskowych
nie internetowej Centrum Do- zobowiàzania rolnoÊrodowiskowego tak aby mogli oni w sposób właÊciradztwa Rolniczego w Brwino- dokonuje si´ jednoczeÊnie ze zmianà wy zajàç si´ rolnikami którzy zamieplanu działalnoÊci rolnoÊrodowisko- rzajà lub realizujà ju˝ program rolwie (www. cdr. gov. pl).
Obecnie trwajà konsultacje pro- wej. Je˝eli zmiana planu działalnoÊci noÊrodowiskowy. Ponadto, MRiRW
jektu rozporzàdzenia Ministra Rol- rolnoÊrodowiskowej zostanie doko- w I kwartale tego roku planuje ranictwa i Rozwoju Wsi zmieniajàcego nana w tym terminie, uznaje si´, ˝e diowà kampani´ promocyjnà dla
rozporzàdzenie w sprawie szczegó- zobowiàzanie rolnoÊrodowiskowe rolników zainteresowanych prograłowych warunków i trybu przyznawa- w nowym kształcie jest realizowane mem rolnoÊrodowiskowym.
Nale˝y tak˝e przypomnieç, ˝e
nia pomocy finansowej w ramach od dnia 15 marca danego roku.
z dniem 29 lutego br. zadziałania „Program rolnokoƒczy si´ na terenie Polski
Êrodowiskowy” obj´tego
§ JednoczeÊnie rolnik b´dzie mógł wystàpiç
realizacja programu rolnoProgramem Rozwoju ObÊrodowiskowego w ramach
szarów Wiejskich na la- do kierownika biura powiatowego ARiMR
z
˝àdaniem
dor´czenia
decyzji
w
terminie
PROW 2004-2006.
ta 2007-2013 (Dz.U.
Nr 33, poz. 262 z póên. 14 dni od dnia uznania przyznanej płatnoÊci
Zmiany dotyczàce
zm.). Do proponowanych na rachunku bankowym. W przypadku, gdy
wsparcia z tytułu ONW
zmian nale˝à m. in.: rozsze- rolnik wystàpi z ˝àdaniem dor´czenia decyzji,
rzenie katalogu siły wy˝szej przysługuje mu odwołanie od tej decyzji, które Procedowana zmiana rozporzàdzenia w sprawie
lub wyjàtkowych okolicznomo˝e wnieÊç w terminie 14 dni od dnia jej
szczegółowych warunków
Êci o przypadki, na których
dor´czenia.
i trybu przyznawania powystàpienie beneficjent nie
mocy finansowej w ramach
miał wpływu, ani których
Do zmian w obr´bie zadaƒ pa- działania „Wspieranie gospodaronie mógł przewidzieç w chwili podejmowania zobowiàzania rolno- kietowych nale˝y tak˝e modyfikacja wania na obszarach górskich i inÊrodowiskowego, a w przypadku wymogów w ramach Pakietu 8. nych obszarach o niekorzystnych
gospodarowania
wystàpienia których zwrot płatnoÊci Ochrona gleb i wód umo˝liwiajàca warunkach
nie jest wymagany oraz wprowadze- rolnikowi przeprowadzenie na (ONW)” obj´tego Programem Roznie nowych gatunków roÊlin, które działce zabiegu wapnowania pod woju Obszarów Wiejskich na lamogà byç dotowane w ramach Pa- mi´dzyplon ozimy albo mi´dzyplon ta 2007-2013 jest wynikiem bie˝àcych doÊwiadczeƒ zwiàzanych
kietu 2. Rolnictwo ekologiczne tj. Êcierniskowy.
Innà tego typu zmianà pakietowà z wdra˝aniem działania „Wspierakrzyca, owies szorstki, komonica
błotna i trawy w siewie czystym jest uelastycznienie poziomu nie gospodarowania na obszarach
zmniejszeƒ płatnoÊci rolnoÊrodowi- górskich i innych obszarach o niez przeznaczeniem na nasiona.
Do zmian wprowadzanych obec- skowej w odniesieniu do wymaga- korzystnych warunkach gospodaronà nowelizacjà nale˝y tak˝e znie- nia utrzymywania minimalnej obsa- wania (ONW)” jak równie˝ wynika
sienie powtarzalnoÊci sankcji w Pa- dy drzew i krzewów w ramach wa- z koniecznoÊci dostosowania obokiecie 7. Zachowanie zagro˝onych riantów sadowniczych i jagodo- wiàzujàcych regulacji do nowych
zasobów genetycznych zwierzàt wych Pakietu 2. Rolnictwo ekolo- przepisów m.in. Ustawy z dnia 26
w rolnictwie co oznacza, ˝e nie- giczne. Niewielkie tj. do 5% braki stycznia 2007 r. o płatnoÊciach
utrzymywanie okreÊlonej liczby w obsadzie wynikajàce tylko i wy- w ramach systemów wsparcia bezzwierzàt sankcjonowane b´dzie co łàcznie z kwestii agrotechnicznych poÊredniego.
roku jedynie na poziomie 10% re- nie powinny byç sankcjonowane.
Majàc na uwadze fakt, ˝e rolnicy
Z tego te˝ wzgl´du, ustanowio- ubiegajà si´ o przyznanie płatnoÊci
dukcji płatnoÊci.
12
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w ramach systemów
wsparcia bezpoÊredniego
i o przyznanie płatnoÊci
ONW na tym samym formularzu wniosku, zasadnym jest, aby obowiàzywały jednolite warunki i zasady przyznawania przedmiotowych
płatnoÊci.
W zwiàzku z tym w nowelizacji
rozporzàdzenia
ONW uregulowana została m.in. kwestia wyłàczenia zgody współposiadacza gruntów, b´dàcego
mał˝onkiem rolnika ubiegajàcego si´ o przyznanie
płatnoÊci ONW.
Nowelizowane rozporzàdzenie przewiduje równie˝ kluczowe zmiany O przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich i płatnoÊci ONW rolnicy ubiegajà si´ na tym samym formularzu wniosku
w odniesieniu do siły wy˝Je˝eli przedmiotem zapisu windyszej polegajàce na zmianie katalo- konanà ustawà z dnia 18 margu okolicznoÊci siły wy˝szej, po- ca 2011 r. o zmianie ustawy Ko- kacyjnego jest gospodarstwo rolne
przez rozszerzenie katalogu oko- deks cywilny oraz niektórych innych lub grunty rolne, obj´te wnioskiem
licznoÊci siły wy˝szej i wyjàtkowych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 458), o przyznanie płatnoÊci ONW zmarokolicznoÊci. Zmiana ta ma na ce- wprowadzajàcà mo˝liwoÊç ustano- łego rolnika, to zapisobierca, powilu uwzgl´dnienie przypadków, wienia przez spadkodawc´ w testa- nien byç uprawniony do płatnoÊci
na których wystàpienie beneficjent mencie zapisu windykacyjnego, wy- ONW, o które ubiegał si´ spadkonie miał wpływu, ani których nie stàpiła koniecznoÊç dostosowania dawca i to zapisobiercy powinmógł przewidzieç w chwili podej- przepisów obowiàzujàcego rozpo- na zostaç przyznana ta płatnoÊç,
o ile spełnia on warunki przyznania
mowania zobowiàzania ONW ta- rzàdzenia do nowych regulacji.
Zgodnie z art. 9811 Kodeksu cy- takiej płatnoÊci.
kich jak, na przykład wyłàczenie
Dlatego, aby uniknàç sytuacji,
gruntu z uwagi na modernizacj´ li- wilnego w testamencie sporzàdzonii przesyłowych bàdê eksploatacj´ nym w formie aktu notarialnego, gdy zapisobiorca takich praw nie
podziemnych zasobów natural- spadkodawca mo˝e postanowiç, ˝e ma, do przepisów odnoszàcych si´
nych, czy te˝ lokalne podtopienia oznaczona osoba nabywa przed- do uprawnieƒ, obowiàzków lub wygruntu spowodowane działalnoÊcià miot zapisu z chwilà otwarcia spad- maganych oÊwiadczeƒ spadkobierców dodano odpowiednie przepisy
ku (zapis windykacyjny).
bobrów.
Zmiany te oznaczajà, ˝e przy spo- obejmujàce swoim zakresem rówPodobne rozwiàzania co do kwalifikowania przypadków siły wy˝szej rzàdzaniu testamentu istnieje mo˝li- nie˝ zapisobiorców. Zmiany o poobecnie sà stosowane w płatno- woÊç zapisu konkretnych przedmio- dobnym charakterze, dotyczàce zaÊciach bezpoÊrednich realizowa- tów okreÊlonej osobie, jednocze- pisobiercy, zostały wprowadzone
nych w oparciu o ustaw´ z dnia 26 Ênie przedmiot zapisu windykacyj- równie˝ w przepisach odnoszàcych
stycznia 2007 r. o płatnoÊciach nego nie wchodzi w skład spadku. si´ do programu rolnoÊrodowiskow ramach systemów wsparcia bez- Sytuacja zapisobiercy windykacyj- wego oraz płatnoÊci niezwiàzanej
poÊredniego oraz w odniesieniu nego jest zatem zbli˝ona do sytu- do tytoniu i skrobi.
do innych działaƒ Program Rozwo- acji spadkobiercy, który tak˝e nabyju Obszarów Wiejskich na la- wa prawa i obowiàzki wchodzàce
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
w skład spadku z chwilà Êmierci
ta 2007-2013.
[ 22 623 12 34
Ponadto w zwiàzku ze zmianà spadkodawcy. Jednak zapisobierca
Zdj´cia: J. Horyza, A. Kaw´cka,
przepisów Kodeksu cywilnego, do- nie jest spadkobiercà.
archiwum ARiMR, archiwum MRiRW
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13

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

3_2012 biu srodki v3_Layout 1 21.03.2012 13:35 Strona 14

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

Pomoc paƒstwa w zakupie
ziemi rolniczej
Realizacja celu, w zakresie poprawy struktury agrarnej, wymaga
wsparcia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
Do koƒca 2013 roku, stosownie do decyzji Rady z 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej
Polskiej pomocy paƒstwa na zakup nieruchomoÊci rolnych
w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz.
UE L 4 z 8.01.2010, str. 89), mo˝e byç stosowana pomoc publiczna dla nabywców gruntów rolnych na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstw rolnych.

P

omoc publiczna stosowana jest w trzech formach:
• dopłat do oprocentowania
kredytów,
• rozło˝enia na raty nale˝noÊci z tytułu sprzeda˝y ziemi z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
• zwolnieƒ i ulg w podatku rolnym.

Kredyty preferencyjne
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów na zakup u˝ytków
rolnych, w tym równie˝ z Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
jest udzielana zgodnie z zasadami,
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22,
poz. 121, z póên. zm), w ramach
nast´pujàcych linii kredytowych:
• kredyt na realizacj´ inwestycji
w gospodarstwach rolnych, działach
specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz
zakup akcji lub udziałów – symbol
nIP,
• kredyt na zakup u˝ytków rolnych – symbol nKZ,
• kredyt na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez oso14

by, które nie ukoƒczyły 40 roku ˝ycia – symbol nMR,
• kredyt na zakup u˝ytków rolnych,
przeznaczonych na utworzenie lub
powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64,
poz. 592) – symbol nGR,
• kredyt na realizacj´ inwestycji
w gospodarstwach rolnych z cz´Êciowà spłatà kapitału kredytu – symbol CSK.

Wymagany udział własny wynosi 20%, z wyjàtkiem kredytów na zakup u˝ytków rolnych przeznaczonych
na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. Nr 64, poz. 592) – symbol
nGR, gdzie wymagany udział własny
wynosi 10%.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 4 mln zł.
Kredyty, w zale˝noÊci od linii kredytowej, sà udzielane na okres:
• 8 lat – symbol nIP,
• 15 lat – symbol nKZ, nMR,
• 20 lat – symbol nGR.
Oprocentowanie kredytu dla producenta rolnego jest zmienne i wynosi:
• połow´ oprocentowania, wynikajàcego z przemno˝enia aktualnej
stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta

Dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup u˝ytków rolnych przyznawane sà w ramach pi´ciu linii kredytowych
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przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym i wskaênika 1,6, nie
mniej ni˝ 2% – dla linii kredytowej
o symbolu nIP,
• ¼ oprocentowania, wynikajàcego
z przemno˝enia aktualnej stopy redyskontowej weksli przyjmowanych
od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym i wskaênika 1,6, nie mniej
ni˝ 2% – dla linii kredytowych o symbolach: nKZ, nMR i nGR.
Dla linii kredytowej o symbolu
CSK oprocentowanie ustalane jest
indywidualnie w banku przy podpisywaniu umowy kredytowej.
Kredyty preferencyjne na zakup
u˝ytków rolnych z dopłatami z bud˝etu paƒstwa do oprocentowania,
realizowanymi przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogà dotyczyç zakupu u˝ytków
rolnych tworzàcych lub powi´kszajàcych gospodarstwo rolne do łàcznej
powierzchni u˝ytków rolnych nie
przekraczajàcych 300 ha.
Dopłaty do oprocentowania kredytów nie mogà byç stosowane, je˝eli zakup u˝ytków rolnych jest dokonywany mi´dzy:
• mał˝onkami,
• rolnikiem a nast´pcà, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, je˝eli nast´pca
jest zst´pnym, przysposobionym lub
pasierbem rolnika,
• rolnikiem a jego zst´pnym, przysposobionym albo pasierbem i dotyczy przekazania gospodarstwa rolnego, gdy rolnik ubiega si´ o przyznanie renty strukturalnej.

Ratalna sprzeda˝ ziemi
z Zasobu WłasnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa
Pomoc w formie preferencyjnie oprocentowanych rat nale˝noÊci z tytułu
sprzeda˝y ziemi z Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, tj. w wysokoÊci 2% w stosunku rocznym, nast´puje zgodnie z zasadami, okreÊlonymi
w ustawie z 19 paêdziernika 1991 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
z 2007 Nr 231, poz. 1700) i rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty nale˝noÊci z tytułu
sprzeda˝y nieruchomoÊci z Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
oraz wysokoÊci oprocentowania rozło˝onej na raty nale˝noÊci (Dz.U.
z 2012 r. poz. 208).
Wymagany udział własny, przy ratalnej sprzeda˝y ziemi, wynosi 10%,
przy czym ratalna spłata nale˝noÊci
dotyczy zakupu u˝ytków rolnych tworzàcych lub powi´kszajàcych gospodarstwo rolne do łàcznej powierzchni u˝ytków rolnych nie przekraczajàcych 300 ha.
Maksymalny okres spłaty nale˝noÊci wynosi 15 lat.
Ratalna sprzeda˝ ziemi ma zastosowanie do sprzeda˝y nieruchomoÊci z Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa dokonywanej w drodze
przetargu.

Zwolnienia i ulgi w podatku
rolnym
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym
z tytułu zakupu gruntów sà stosowane na podstawie ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969
ze zm.) i rozporzàdzenia (WE)
nr 1857/2006 z 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla małych i Êrednich
przedsi´biorstw prowadzàcych działalnoÊç zwiàzanà z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniajàcego
rozporzàdzenie
(WE)
nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358
z 16.12.2006 r., str. 3).
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym dotyczà gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powi´kszenie
ju˝ istniejàcego do powierzchni nieprzekraczajàcej 100 ha:

• b´dàcych przedmiotem prawa
własnoÊci lub prawa u˝ytkowania
wieczystego, nabytych w drodze
umowy sprzeda˝y,
• b´dàcych przedmiotem umowy
o oddanie gruntów w u˝ytkowanie
wieczyste,
• wchodzàcych w skład Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
obj´tych w trwałe zagospodarowanie.
Okres zwolnienia z podatku rolnego wynosi 5 lat, liczàc od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po miesiàcu, w którym zawarto
umow´ sprzeda˝y gruntów lub prawa wieczystego u˝ytkowania, ustanowiono prawo wieczystego u˝ytkowania gruntów lub obj´to grunty
w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
Nabycie gruntów lub obj´cie
gruntów z ZWRSP w trwałe zagospodarowanie o powierzchni mniejszej
ni˝ 100 ha, dotyczy gruntów kolejno
nabywanych lub obejmowanych
w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łàcznie nieprzekraczajàcej 100 ha.
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym nie przysługujà, je˝eli nabywca
jest mał˝onkiem, krewnym w linii
prostej lub jego mał˝onkiem, pasierbem, zi´ciem lub synowà sprzedawcy gruntów.
Po upływie okresu zwolnienia stosuje si´ ulg´ w podatku rolnym, polegajàcà na obni˝eniu podatku
w pierwszym roku o 75% i w drugim
roku o 50%.
Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia
gruntów z Zasobu WłasnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa w drodze umowy
sprzeda˝y nie stosuje si´, je˝eli
przedmiotem nabycia sà grunty obj´te uprzednio przez nabywc´
w trwałe zagospodarowanie, tj. obj´cie gruntów w dzier˝aw´ lub u˝ytkowanie na okres nie krótszy ni˝ 10
lat.
Łàczna suma, otrzymanej pomocy
publicznej z tytułu nabycia ziemi, nie
15
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mo˝e przekroczyç 40% kosztów zakupu u˝ytków rolnych, przy czym
mo˝e byç wy˝sza, lecz nie przekraczaç:
• 50% kosztów zakupu u˝ytków rolnych, je˝eli zakup jest dokonywany
przez osob´, która w dniu zło˝enia
wniosku o przyznanie pomocy
(wniosku o kredyt, podpisania umowy sprzeda˝y) nie ukoƒczyła 40. roku ˝ycia,
• 50% kosztów zakupu u˝ytków
rolnych, je˝eli nabywane lub obejmowane u˝ytki rolne sà poło˝one
na:
– obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), okreÊlonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub
– obszarach Natura 2000 oraz
zwiàzanych z wdra˝aniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej, okreÊlonych
w przepisach o ochronie przyrody,
• 60% kosztów zakupu u˝ytków rolnych, je˝eli zakup jest dokonywany
przez osob´, która w dniu zło˝enia
wniosku o przyznanie pomocy
(wniosku o kredyt, podpisania umowy sprzeda˝y) nie ukoƒczyła 40. roku ˝ycia a nabywane u˝ytki rolne sà
poło˝one na:
– obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), okreÊlonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
Êrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
– obszarach Natura 2000 oraz
zwiàzanych z wdra˝aniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej, okreÊlonych
w przepisach o ochronie przyrody.

Departament Finansów
[ 22 623 20 21
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Szkolnictwo rolnicze
w aspekcie zrównowa˝onego rozwoju wsi

W

spólna Polityka Rolna tak˝e po 2013 r. b´dzie odgrywaç kluczowà
rol´ w zapewnieniu zrównowa˝onego rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, równych warunków konkurencji na jednolitym rynku rolnym. Wraz z wprowadzeniem mechanizmów i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, pojawił si´,
wÊród osób prowadzàcych działalnoÊç rolniczà, popyt na wiedz´
i umiej´tnoÊci, przydatne w procesie unowoczeÊniania rolnictwa
i przygotowania rolników do absorpcji Êrodków UE, a wi´c w planowaniu i wdra˝aniu procesów
modernizacyjnych, korzystaniu ze
Êrodków wspierajàcych ochron´
Êrodowiska, w uzyskiwaniu dochodów ze êródeł pozarolniczych,
w korzystaniu z instrumentów socjalnych. Jednym z warunków
ubiegania si´ o Êrodki na niektóre
działania, okreÊlone w PROW
2007-2013, jest legitymowanie si´
odpowiednim
wykształceniem
i kwalifikacjami rolniczymi. Dotyczy
to takich działaƒ, jak: ułatwianie
startu młodym rolnikom, modernizacja gospodarstw rolnych, renty
strukturalne.
Posiadanie wykształcenia rolniczego, okreÊlonych kwalifikacji zawodowych umo˝liwia rolnikom nie
tylko modernizacj´ i rozwój gospodarstw z wykorzystaniem funduszy
unijnych, a tak˝e ułatwia dostosowanie, prowadzonej na obszarach
wiejskich działalnoÊci, do wymogów konkurencji na europejskim
rynku pracy.
Pomimo ciàgle rosnàcych aspiracji edukacyjnych ludnoÊci wiej-

skiej, to młodsze pokolenie ma nadal utrudniony dost´p do wykształcenia na wszystkich poziomach
edukacji z uwagi na bariery komunikacyjne i cz´sto finansowe. Problemem jest te˝ du˝e zró˝nicowanie w sferze jakoÊci uzyskiwanego
wykształcenia i kwalifikacji nabytych w szkole. Ponadto wyst´pujà
niedostatki wykształcenia u osób
dorosłych, jak równie˝ niewystarczajàca jest liczba odpowiednich
form dokształcania osób, które
w przeszłoÊci zakoƒczyły proces
kształcenia ogólnego lub zawodowego na zbyt niskim poziomie
w stosunku do wymogów współczesnego rynku pracy lub prowadzenia działalnoÊci rolniczej.
W realizacji celów strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w tym
przygotowania zawodowego rolników i nast´pców gospodarstw rolnych, rozwoju aktywnoÊci zawodowej i przedsi´biorczoÊci, istotnà rol´ odgrywa i odgrywaç b´dzie
szkolnictwo rolnicze.

Resortowe szkolnictwo rolnicze
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
aktualnie prowadzi 45 Zespołów
Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego, w których w 27 zawodach
kształci si´ ponad 12 tys. uczniów
i pracuje ponad 1700 nauczycieli.
W poszczególnych typach szkół
w roku szkolnym 2011/2012 (wg
danych SIO na 30 wrzeÊnia 2011 r.)
kształci si´ nast´pujàca liczba
uczniów i słuchaczy:
• technikum – 8499,
• zasadnicza szkoła zawodowa –
1528,
• technikum uzupełniajàce – 854,
• szkoła policealna – 1414.
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Najpopularniejsze zawody to: Leonardo da Vinci, w ramach któ- nowoczesnej wiedzy specjalistycztechnik rolnik, technik agrobizne- rych organizowane sà sta˝e nej i nowych metod kształcenia jest
su, technik mechanizacji rolnictwa, u przedsi´biorców oraz wyjazdy Krajowe Centrum Edukacji Rolnitechnik architektury krajobrazu, studyjne do zagranicznych oÊrod- czej, prowadzone i nadzorowane
technik ˝ywienia i gospodarstwa ków kształcenia zawodowego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
(głównie do Niemiec). Zadania re- Wsi. Centrum, jako placówka dodomowego.
MRiRW podejmuje działania, aby alizowane w tych projektach doty- skonalenia nauczycieli o zasi´gu
podległe szkoły rolnicze stały si´ czà m.in. rozwoju przedsi´biorczo- ogólnopolskim – Êwiadczy usługi
nowoczesnymi oÊrodkami eduka- Êci, zakładania działalnoÊci gospo- edukacyjne dla nauczycieli przedcji – centrami kształcenia rolniczego darczej i Êwiadczenia usług miotów zawodowych wszystkich
i ustawicznego, szeroko oddziały- na rzecz gospodarstw rolnych, za- szkół rolniczych w kraju – równie˝
wujàcymi na Êrodowisko
poprzez organizacje ró˝nych form edukacji adresowanych do młodzie˝y,
jak i dorosłych mieszkaƒców wsi, współpracujàcymi z ró˝nymi podmiotami
działajàcymi na rzecz edukacji rolniczej, rolnictwa
i wsi. Przykładem takich
działaƒ jest podpisanie
przez szkoły ok. 200 umów
i porozumieƒ m.in. z bran˝owymi instytutami badawczymi, ARR, ARiMR, ANR,
KRUS, oÊrodkami doradztwa rolniczego oraz wy˝szymi szkołami rolniczymi.
Dzi´ki takiej współpracy Minister Marek Sawicki bardzo ch´tnie spotyka si´ z uczniami i nauczycielami szkół rolniczych. Szkoły rolnicze nie tylko uczà, szkoły te
szkoły rolnicze stajà si´ no- tak˝e wychowujà i kształtujà Êrodowisko, w którym ˝yjà młodzi ludzie – podkreÊlał minister Sawicki podczas Pikniku Edukacyjnego w
Ênikami nowoczesnej wie- Sokołowie Podlaskim (1.10.2011 r.)
dzy i rozwoju nowoczesnych technologii w rolnictwie, przy- biegów profilaktycznych, stosowa- ze szkół prowadzonych przez saczyniajà si´ do zapewnienia odpo- nych w chowie i hodowli zwierzàt, morzàdy terytorialne. Główne zawiedniej jakoÊci kształcenia, a tak˝e a tak˝e wykorzystywania alterna- dania tej placówki to: organizowanie i prowadzenie ró˝nych form
rozwijajà wÊród uczniów i absol- tywnych êródeł energii.
Kolejnym przykładem jest reali- doskonalenia nauczycieli w zakrewentów potrzeb´ oraz zainteresowanie kontynuacjà nauki na kierun- zacja, przez resortowe szkoły rolni- sie pedagogiczno -metodycznym
kach zwiàzanych z produkcjà rolni- cze, projektów w ramach PO Kapi- i specjalistycznym, wsparcie szkół
czà, przetwórstwem spo˝ywczym, tał Ludzki oraz Regionalnych Pro- w tworzeniu i realizacji programów
gramów Operacyjnych. Zakres nauczania oraz projektów edukausługami na obszarach wiejskich.
Resortowe szkoły rolnicze, po- działaƒ tych projektów dotyczy cyjnych (sta˝e i praktyki dla naprzez uczestnictwo w ró˝nego ro- głównie podniesienia atrakcyjnoÊci uczycieli w celu nabywania i aktudzaju projektach, finansowanych i jakoÊci kształcenia zawodowego, alizacji umiej´tnoÊci praktycznych),
lub współfinansowanych ze Êrod- wzmocnienia u uczniów kompeten- przygotowanie i wyposa˝enie szkół
ków UE, stwarzajà uczniom dodat- cji kluczowych, w tym j´zykowych, i nauczycieli w materiały dydakkowe mo˝liwoÊci zdobycia umiej´t- inicjatywnoÊci i przedsi´biorczoÊci, tyczne, organizowanie współpracy
noÊci zawodowych przydatnych a tak˝e poprawy warunków bazy oraz wymiany doÊwiadczeƒ mi´dzy
nauczycielami i szkołami, w tym
na rynku pracy, a tak˝e przyczynia- dydaktycznej.
Wsparciem dla nauczycieli szkół z udziałem partnerów z innych krajà si´ do wyrównywania szans edukacyjnych. Przykładem sà projekty rolniczych w zakresie pozyskiwania jów. Corocznie w ró˝nych formach
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doskonalenia, inicjowanych i organizowanych przez KCER, uczestniczy ok. 1300 nauczycieli ze
wszystkich szkół kształcàcych w zawodach zwiàzanych z rolnictwem
i jego otoczeniem.

Zmiany programowe w kształceniu rolniczym
Podnoszenie umiej´tnoÊci i dostosowywanie ich do potrzeb rynku
pracy oraz zwi´kszenie mobilnoÊci
osób uczàcych si´ to główne wyzwania współczesnej polityki Unii
Europejskiej dotyczàcej edukacji.
Uelastycznieniu procesu nabywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a tym samym lepszemu
powiàzaniu kształcenia zawodowego z gospodarkà i rynkiem pracy,
majà sprzyjaç przygotowane zmiany w kształceniu zawodowym.
Od 1 wrzeÊnia 2012 r. rozpocznie si´ w szkołach i placówkach
prowadzàcych kształcenie zawodowe, w tym równie˝ rolniczych,
wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ,
wprowadzonych nowelizacjà ustawy o systemie oÊwiaty (ustawa z 19
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty oraz niektórych
innych ustaw Dz.U. Nr 205,
poz. 1206). Zmiany te obejmujà,
m. in.: nowà klasyfikacj´ zawodów
z podziałem zawodów na kwalifikacje, mo˝liwoÊç odr´bnego potwierdzania ka˝dej kwalifikacji, łàczenie szkół i placówek w wyspecjalizowane centra edukacji zawodowej i ustawicznej, wygaszanie
szkół zawodowych dla osób dorosłych i wprowadzenie w to miejsce
zawodowych kursów kwalifikacyjnych (likwidacja w strukturze szkolnej technikum uzupełniajàcego
oraz ograniczenie szkół policealnych).
W nowej klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego nastàpiło
wyodr´bnienie w ramach zawodów poszczególnych kwalifikacji.
W wi´kszoÊci zawodów na pozio18

mie zasadniczej szkoły zawodowej
wyst´puje jedna kwalifikacja, natomiast na poziomie technikum wyst´pujà dwie lub trzy kwalifikacje.
Na przykład dla zawodu technik
rolnik przewidziano dwie kwalifikacje Prowadzenie produkcji rolniczej
oraz Organizacja i nadzór produkcji rolniczej, z kolei dla zawodu rolnik jednà z nich Prowadzenie produkcji rolniczej, która tym samym
jest wspólna dla tych dwóch zawodów.
Nowy system podziału zawodu
na kwalifikacje jest bardziej elastyczny, gdy˝ umo˝liwia zdobywanie kolejnych kwalifikacji, pozwalajàcych uzyskiwaç kilka tytułów
zawodowych w danym obszarze
kształcenia. Dobrym przykładem
uzupełnienia przygotowania zawodowego jest potwierdzenie kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej, które uprawnia do uzyskania
dyplomu rolnika, a po potwierdzeniu drugiej kwalifikacji Organizacja i nadzór produkcji rolniczej
i uzupełnieniu wykształcenia Êredniego, uzyskania dyplomu technika
rolnika. Ponadto w omawianym
przypadku taka osoba, je˝eli potwierdzi kolejnà kwalifikacj´ Organizacja i prowadzenie przedsi´biorstwa w agrobiznesie, uzyska dyplom technika agrobiznesu.
Zakoƒczenie kształcenia w zakresie kwalifikacji uprawnia do przystàpienia do zewn´trznego egzaminu
potwierdzajàcego nabycie tej kwalifikacji. Potwierdzenie, na tym egzaminie, wszystkich kwalifikacji w obr´bie danego zawodu oraz posiadanie Êwiadectwa ukoƒczenia szkoły, b´dzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Mo˝liwe b´dzie tak˝e posługiwanie si´ Êwiadectwem potwierdzajàcym pojedynczà kwalifikacj´.
Nowa podstawa programowa
kształcenia w zawodach, opracowana została zarówno do kształcenia w szkołach, jak i na kwalifika-

cyjnych kursach zawodowych.
Pod wzgl´dem zakresu programowego kształcenia zawodowego
oraz minimalnej liczby godzin zaj´ç, kwalifikacyjne kursy zawodowe
b´dà równoznaczne z zakresem
kształcenia zawodowego w szkołach.
Powy˝sze rozwiàzania majà poprawiç jakoÊç kształcenia zawodowego, ułatwiç przechodzenie
z edukacji do pracy zawodowej
oraz od kształcenia szkolnego
do form kursowych, a tym samym
uelastyczniç i dopasowaç ofert´
edukacyjnà do zmieniajàcych si´
realiów gospodarczych oraz rynku
pracy i rozwijaç kształcenie ustawiczne. Wiedz´ i umiej´tnoÊci, które do tej pory były zdobywane
w szkołach dla dorosłych, osoby
zainteresowane, w tym rolnicy, b´dà mogli uzupełniaç drogà kursowà, co umo˝liwi łatwiejsze uzyskanie niezb´dnych kwalifikacji zawodowych.
Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, i˝ przed oÊwiatà rolniczà
szczebla ponadgimnazjalnego,
niezale˝nie od podległoÊci (szkoły
i placówki rolnicze samorzàdowe
czy podległe MRiRW), stoi zadanie
aktywnego włàczania si´ w rozwój
kapitału ludzkiego na obszarach
wiejskich oraz w proces uczenia si´
przez całe ˝ycie. Szkoły i placówki
rolnicze muszà dà˝yç do tego, aby
stawaç si´ oÊrodkami innowacyjnej
wiedzy, umiej´tnoÊci i kompetencji.
Powinny te˝ promowaç region,
w którym funkcjonujà, zacieÊniaç
wi´zy społeczno-kulturowe i podtrzymywaç pi´kne tradycje wsi polskiej. Dzi´ki temu mo˝liwy b´dzie
inteligentny, zrównowa˝ony rozwój
rolnictwa, jak i obszarów wiejskich.

Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW

BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

3_2012 biu srodki v3_Layout 1 21.03.2012 13:35 Strona 19

Biogazownie rolnicze
Co warto wiedzieç o tych inwestycjach

R

ealizacja inwestycji, polegajàcej na wytwarzaniu biogazu
rolniczego oraz przekształcaniu go na energi´ elektrycznà
i cieplnà, wymaga specjalistycznej
wiedzy technologicznej. Biogaz rolniczy jest paliwem gazowym,
do którego produkcji powinny byç
wykorzystywane w pierwszej kolejnoÊci lokalnie dost´pne produkty
uboczne i pozostałoÊci z produkcji
rolnej lub przetwórstwa produktów
pochodzenia rolniczego. Niezwykle
istotna, podczas planowania i realizacji inwestycji, jest wiedza
o przebiegu fermentacji beztlenowej jako podstawowego procesu
uzyskiwania biometanu. Na przemiany, zachodzàce podczas fermentacji, wpływ ma du˝a iloÊç
czynników, w tym m.in. rodzaj u˝ytych surowców, skład mieszaniny

fermentacyjnej, a wi´c to, jakich
substratów głównych i jakich kosubstratów u˝yje si´ do prowadzenia procesu, temperatura procesu,
czas jego trwania, odczyn pH mieszaniny fermentacyjnej. Wszystko to
powoduje, ˝e prowadzenie biogazowni rolniczej jest doÊç skomplikowane i wymaga du˝ej uwagi.
Dost´pne na rynku technologie
umo˝liwiajà efektywne wykorzystanie surowców oraz zwi´kszenie
sprawnoÊci przetwarzania energii
w ciepło i energi´ elektrycznà
w biogazowni poprzez zastosowanie układów kogeneracyjnych (jednoczesne wytwarzanie pràdu i ciepła), co nale˝y rozwa˝yç na etapie
planowania inwestycji oraz szacowania dost´pnoÊci surowców.
Realizacja inwestycji wymaga
wiedzy na temat procedur admini-

stracyjnych i ich poszczególnych
etapów, które sà niezb´dne do uzyskania pozwolenia na budow´.
Jednym z istotnych elementów jest
problematyka akceptacji lokalnej
społecznoÊci. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e ÊwiadomoÊç społeczeƒstwa
o planowanym przedsi´wzi´ciu bywa kluczowa do realizacji inwestycji. Dlatego wa˝ne jest wykorzystywanie wszystkich dost´pnych metod
dialogu społecznego, aby realizacja inwestycji oraz eksploatacja gotowej biogazowni rolniczej odbywała si´ w atmosferze przychylnoÊci
sàsiedzkiej przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na lokalnà gospodark´.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e z realizacjà budowy biogazowej zwiàzane jest ryzyko inwestycyjne. W celu jego zmniejszenia, wa˝ne jest za-

Biogazownia rolnicza ˚órawina pracujàca w oparciu o fermentacj´ beztlenowà, wykorzystujàca substraty pochodzenia roÊlinnego i odpady z przemysłu rolno-spo˝ywczego, w tym
gnojowic´ i obornik z Zakładu Badawczego Instytutu Zootechniki
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pod koniec 2011 r., na zlecenie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, został opracowany przez Instytut Technologiczno -Przyrodniczy
w Falentach, oddział w Poznaniu,
poradnik dla inwestorów zainteresowanych budowà biogazowni rolniczych, pt. „Budowa i eksploatacja
biogazowni rolniczych”.
Publikacja ta, w sposób kompleksowy przedstawia tematyk´ planowania, budowy i eksploatacji instalacji wytwarzania biogazu w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego. Obejmuje nie tylko informacje podstawowe, takie jak ramy
Biogazownia Pawłówko uruchomiona została 9 czerwca 2005 r. Roczna produkcja biogazowni to ok. 1500 000 m
biogazu, 3 000 000 kWh energii elektrycznej i 3 900 000 kWh energii cieplnej
prawne funkcjonowania biogazowni, ale równie˝ przydatne wskazówbezpieczenie interesów inwestora westycji zwiàzanych z budowà nie- ki w zakresie doboru technologii
w zawieranych umowach, które wielkich biogazowni rolniczych. produkcji, substratów czy oceny
niezb´dne sà podczas realizacji Działanie to cieszyło si´ w ubiegłym bezpieczeƒstwa procesowego. Rozprojektu budowy i eksploatacji bio- roku du˝ym zainteresowaniem – działy uzupełnione sà o przykładogazowi rolniczej (np. umowy o fi- wnioski o dofinansowanie w wyso- we rozwiàzania, modele i arkusze
nansowanie, o generalne wyko- koÊci do 0,5 mln złotych zło˝y- do ewaluacji produktywnoÊci biogazu z ró˝nego rodzaju instalacji
nawstwo, o dostaw´ technologii ło 176 beneficjentów.
Na etapie eksploatacji inwestor do samodzielnego wykorzystania
itp.).
Ka˝dy etap realizacji inwestycji mo˝e równie˝ korzystaç ze wsparcia w projektowaniu mocy biogazowni.
biogazowej, czyli projektowanie, dla produkcji energii ze êródeł od- Poradnik zostanie przekazany
do wszystkich gmin w Polwykonanie oraz eksplosce. Pierwsze egzemplarze
atacja, musi uwzgl´dniaç
§ W celu właÊciwego doboru substratów oraz
trafiły ju˝ do OÊrodków
warunki zapewniajàce jej
Doradztwa Rolniczego,
bezpieczne działanie. Za- zoptymalizowania procesu fermentacji
oddziałów regionalnych
rzàdzanie bezpieczeƒ- w biogazowni rolniczej niezwykle wa˝na jest
Agencji Restrukturyzacji
stwem procesowym, jak znajomoÊç kategorii, substratów oraz zasad
i Modernizacji Rolnictwa
równie˝ znajomoÊç metod komponowania ich mieszanin, jak równie˝
oceny ryzyka procesowe- dobranie takich, które dost´pne sà lokalnie i nie oraz oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, sà niezb´dne do wymagajà transportu na du˝e odległoÊci.
go.
ochrony Êrodowiska natuPozwala to równie˝ okreÊliç moc biogazowni,
Na stronach Ministerralnego oraz zdrowia i ˝yjakà inwestor mo˝e wybudowaç.
stwa Rolnictwa i Rozwoju
cia ludzi.
Wsi dost´pna jest wersja
Nie nale˝y zapominaç,
˝e realizujàc budow´ biogazowni, nawianych, jakim sà, np. Êwiadec- elektroniczna poradnika w zakładpotencjalny inwestor mo˝e skorzy- twa pochodzenia dla energii wytwo- ce: Informacje Bran˝owe Odnastaç z dofinansowania planowane- rzonej w odnawialnych êródłach wialne êródła energii Biogaz
go przedsi´wzi´cia ze Êrodków kra- energii i Êwiadectwa pochodzenia http://www.bip.minrol.gov.pl/File
jowych i unijnych. Wsparcie takie biogazu, wydawane przez Prezesa Repozytory/FileRepozytoryShowIma
ge.aspx?item_id=45648
zostało przewidziane, miedzy inny- Urz´du Regulacji Energetyki.
Ze wzgl´du na szerokà i skomplimi, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- kowanà problematyk´ powy˝szych
2013. W działaniu „Ró˝nicowanie zagadnieƒ, a tak˝e du˝e zaintereDepartament Rynków Rolnych
w kierunku działalnoÊci nierolni- sowanie produkcjà biogazu rolni[ 22 623 24 58
czej” wyodr´bniono Êrodki dla in- czego na obszarach wiejskich,
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Dodatkowe Êrodki
dla najlepszych LGD
Dobiegajà koƒca prace nad przygotowaniem regulacji prawnych
i procedur, dotyczàcych drugiego konkursu na wybór lokalnej
grupy działania, do tworzenia lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji dodatkowych zadaƒ, czyli tak zwanego drugiego
wyboru LGD. Ogłoszenie konkursu planowane jest na wiosn´ 2012 roku.

W

2012 roku, w drodze konkursu, najlepsze LGD, spoÊród obecnie funkcjonujàcych, otrzymajà dodatkowe Êrodki
na realizacj´ działania „Wdra˝anie
lokalnej strategii rozwoju” oraz
na „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiej´tnoÊci
i aktywizacj´” w zakresie kosztów
bie˝àcych. Ka˝da LGD, przyst´pujàca do konkursu, b´dzie podlegała
ocenie według kryteriów okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Konkurs b´dzie prowadzony
na dwóch poziomach. W pierwszej
kolejnoÊci zostanà wyłonione
po dwie najlepsze grupy w województwach, które otrzymajà dodatkowà pomoc na realizacj´ LSR. Pozostałe Êrodki zostanà przydzielone
najlepszym grupom, które znajdà si´
na utworzonej liÊcie krajowej, według kryteriów uwzgl´dniajàcych limit Êrodków przeznaczonych
na konkurs. O przyznanie dodatkowych Êrodków mo˝e staraç si´ grupa, która uzyskała co najmniej 60%
maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny efektywnoÊci LGD oraz realizacji LSR, jak równie˝ oceny LSR
w zakresie dodatkowych zadaƒ.
Pierwsza kategoria 16 kryteriów
oceny
grup,
przyst´pujàcych
do konkursu, dotyczy dotychczasoBIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

wych osiàgni´ç LGD i stanowi ocen´ ich efektywnoÊci. W tej cz´Êci
oceniane b´dà mi´dzy innymi: wykorzystanie Êrodków w ramach działania „Wdra˝anie LSR”, kategorie
beneficjentów małych projektów, realizowanych w ramach strategii,
praca organów decyzyjnych LGD,
szkolenia przeprowadzone przez
LGD, udział LGD w charakterze wystawcy na targach o zasi´gu wojewódzkim, krajowym lub mi´dzynarodowym, przygotowanie i realizacja
projektów współpracy, czy te˝ przynale˝noÊç do organizacji zrzeszajàcej LGD.
W drugiej zaÊ kategorii kryteriów,
odnoszàcych si´ do oceny przedło˝onych przez LGD projektów zmian
lokalnej strategii rozwoju, wskazujàcych propozycje wykorzystania dodatkowych Êrodków, wyznaczono
osiem kryteriów oceny LSR. W tym
przypadku ocenie podlegaç b´dzie
m.in. prowadzenie konsultacji
z przedstawicielami społecznoÊci lokalnej w zakresie nowych propozycji,
innowacyjnoÊç zmian LSR, zało˝enie
realizacji projektów, majàcych
na celu utworzenie miejsc pracy,
uwzgl´dnienie podczas poszerzania
LSR grup docelowych, takich jak:
kobiety, osoby poni˝ej 26 roku ˝ycia, osoby powy˝ej 50 roku ˝ycia
oraz organizacje pozarzàdowe.

W zale˝noÊci od liczby uzyskanych
punktów, LGD b´dzie mogła otrzymaç maksymalnie takà samà kwot´
Êrodków finansowych, jakà dotychczas „zagospodarowała” w ramach
zorganizowanych konkursów. JednoczeÊnie, nale˝y zauwa˝yç, ˝e ˝adna LGD, przyst´pujàca do drugiego
konkursu i wybrana do realizacji dodatkowych zadaƒ, nie mo˝e otrzymaç wi´cej ni˝ 5 mln zł. Na koszty
bie˝àce, zwiàzane z działaniami podejmowanymi w kierunku najbardziej efektywnego wykorzystania dodatkowych Êrodków w ramach
wdra˝ania LSR, LGD b´dzie mogła
przeznaczyç maksymalnie 10% kwoty przyznanej pomocy.
Drugi konkurs przyczyni si´ do poprawy jakoÊci lokalnych strategii rozwoju oraz wpłynie na bardziej efektywne wdra˝anie osi 4 Leader
PROW 2007-2013. Dodatkowe
Êrodki na wdra˝anie LSR, to równie˝
szansa dla podmiotów, które nie
skorzystały dotychczas ze wsparcia
w ramach osi Leader, sprzyjajàca realizacji operacji, które uzupełnià dotychczasowe działania na obszarach
obj´tych LSR. JednoczeÊnie, dzi´ki
sformułowaniu, szeroko konsultowanych, mi´dzy innymi z udziałem
przedstawicieli LGD, kryteriów, mo˝liwe b´dzie sformułowanie wniosków na temat dotychczasowych dokonaƒ LGD oraz zbadanie ich potencjału, w zwiàzku z zaproponowanymi nowymi celami szczegółowymi
i przedsi´wzi´ciami, lub rozwini´ciem tych ju˝ istniejàcych.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
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Nowy Prezes ANR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi
Marek Sawicki wr´czył 13 lutego,
w imieniu Prezesa Rady Ministrów,
akt powołania na stanowisko Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych Leszkowi Âwi´tochowskiemu,
który rozpoczàł urz´dowanie 15 lutego br.
Nowy Prezes ANR wczeÊniej pełnił funkcj´ dyrektora oddziału terenowego ANR w Lublinie.

Ceny gruntów rolnych rosnà
Rok 2011 był kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych rosły (Wykres 1).
Ârednia cena 1 ha wyniosła 17 165 zł, i w porównaniu ze Êrednià cenà za rok 2010, która osiàgn´ła poziom 15 281 zł, była
wy˝sza o 12%.

W

ubiegłym roku wzrost
cen był znacznie wy˝szy
ni˝ w roku 2010, kiedy
to miała miejsce stabilizacja
przy nieznacznym 2% wzroÊcie.
Ceny gruntów sprzedawanych
przez Agencj´ rosnà nieustannie
od 2004 r., kiedy to Polska przystàpiła do UE. Âredni roczny wzrost
w tym okresie to 21%, ale w latach 2006-2008 si´gał on nawet 30%.
W bie˝àcym roku nale˝y spodziewaç si´ dalszych wzrostów cen,
22

na co wskazuje cena prawie 18,5
tys. zł za 1 ha gruntów uzyskana w IV kwartale ubiegłego roku.
Ponadto ziemia rolna stała si´
w ostatnim okresie, w obliczu kryzysu finansowego na Êwiecie, poszukiwanà, bezpiecznà formà lokaty kapitału. Analizujàc ceny uzyskiwane przez Agencj´ w uj´ciu regionalnym, widoczna jest znaczna dysproporcja. Ceny w najdro˝szych województwach, czyli Êlàskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim osiàgały

poziom ponad 20 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw lubelskiego i lubuskiego były dwukrotnie ni˝sze i wynosiły ponad 11 tys.
zł/ha.
Warto równie˝ odnotowaç, ˝e
najwy˝sze Êrednie ceny uzyskiwano
w grupie obszarowej dla nieruchomoÊci o powierzchni 300 ha i wi´cej – 20 tys. zł/ha, natomiast najni˝sze w grupie obszarowej od 1
do 10 ha – niecałe 15 tys. zł/ha.
Na wzrost cen wpływ ma dosyç
dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujàcy system dopłat bezpoÊrednich i innych form
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania
ziemi przez rolników przez paƒstwo
za poÊrednictwem dopłat ARiMR
do oprocentowania kredytów i rozBIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (prawie 24 tys.
ha) i warmiƒsko-mazurskim (prawie 19,5 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach
województw: małopolskiego (niecałe 0,5 tys. ha) i Êwi´tokrzyskiego
(ponad 1,7 tys. ha).
Według stanu na koniec 2011 r.
w Zasobie WRSP pozostaje
ok. 1,96 mln ha, z czego niecałe 1,47 mln ha stanowià grunty
wydzier˝awione. Najwi´ksze powierzchnie w dzier˝awie znajdujà

Ârednie ceny gruntów rolnych w latach 1992-2011 (zł/ha)

kładanie przez ANR ceny sprzeda˝y na raty. Trzeba dodaç, ˝e kupno
ziemi rolnej od Agencji na preferencyjny kredyt z banku lub niskooprocentowane raty, mo˝liwe b´dzie – zgodnie z ustaleniami
z UE – tylko do koƒca 2013 roku.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e ceny gruntów sprzedawanych przez ANR sà
ni˝sze ni˝ na rynku prywatnym.
W obrocie mi´dzysàsiedzkim, monitorowanym przez GUS, Êrednia
cena 1 ha gruntu rolnego w 2011
roku wyniosła 20 tys. zł (Wykres 2).
Warto równie˝ odnotowaç, ˝e
oferta Agencji ulega systematycznemu zmniejszeniu, poniewa˝ co
rok sprzedawane jest ponad 100
tys. ha gruntów, a w ubiegłym roku
Agencja sprzedała ponad 125 tys.
ha. Najwi´ksze powierzchnie

Ârednie ceny ziemi w 2011 r. w poszczególnych województwach
Pomorskie
20 773

Warmiƒsko-mazurskie
14 104

Zachodniopomorskie
14 692

Podlaskie
16 231

Kujawsko-pomorskie
23 600

Lubuskie
11 475

Mazowieckie
24 041

Wielkopolskie
22 924
Łódzkie
14 481

Lubelskie
11 162

DolnoÊlàskie
17 991
Opolskie
22 494

Âlàskie
24 447

Âwi´tokrzyskie
16 242

Małopolskie
18 364

Podkarpackie
13 338

Ârednia cena w 2011 r.
za 1 ha: 17 165 zł

Ârednie ceny gruntów rolnych w ANR i wg GUS w latach 1992-2011 (zł/ha)

si´ na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnoÊlàskiego i warmiƒsko-mazurskiego. Do rozdysponowania pozostaje ok. 310 tys. ha,
w postaci ponad 500 tys. działek.
Najwi´kszà powierzchnià dysponujà oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Opolu
i Gdaƒsku.
Tomasz Ciodyk
Dyrektor Zespołu Gospodarowania
Zasobem ANR
[ 22 635 53 93
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Owoce w szkole
skutecznym programem edukacyjnym dla dzieci
Rok szkolny 2011/2012 jest trzecim rokiem, w którym realizowany jest program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Program ten stworzony został, jako jedno z priorytetowych działaƒ
KE zmierzajàcych do poprawy stanu zdrowia i sposobu od˝ywiania dzieci. Program „Owoce w szkole” m.in. ma zach´ciç dzieci
do spo˝ywania wi´kszych iloÊci owoców i warzyw, a tym samym
przyczyniç si´ do ukształtowania dobrych nawyków ˝ywieniowych, które b´dà utrzymywały si´ w latach póêniejszych.

W

Polsce program „Owoce
w szkole” cieszy si´ coraz wi´kszym zainteresowaniem szkół. Owoce i warzywa
otrzymuje ju˝ około 70% dzieci,
do których program jest skierowany, z przeszło 8,6 tys. szkół podstawowych. Oznacza to, i˝ od rozpocz´cia programu, od 2009 r., kiedy
to w programie uczestniczyło około 300 tys. dzieci (ok. 28% grupy
docelowej), liczba dzieci obj´tych
programem wzrosła o ponad 160%. Bioràc pod uwag´ skal´ programu, UE przyznała Polsce
na rok szkolny 2011/2012 w porównaniu z innymi krajami, czwarty,
co do wielkoÊci bud˝et na realizacj´ programu.
W ramach programu „Owoce
w szkole” dzieciom udost´pniane
sà zarówno Êwie˝e, jak i przetworzone owoce i warzywa, takie jak:
• jabłka, gruszki, truskawki,
• marchew, rzodkiewka, papryka
słodka,
• soki owocowe, soki warzywne lub
owocowo-warzywne.
Owoce i warzywa udost´pniane
dzieciom w ramach programu muszà spełniaç wymagania jakoÊciowe i zdrowotne okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach
krajowych dotyczàcych jakoÊci han24

dlowej produktów oraz bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci i ˝ywienia.
Aby skutecznie zrealizowaç główne cele programu „Owoce w szkole”, dzieci w szkołach zarówno
otrzymujà wybrane owoce i warzywa, jak i uczestniczà w działaniach
towarzyszàcych o charakterze edu-

kacyjnym, zwiàzanych ze zdrowym
od˝ywianiem, a w szczególnoÊci
promujàcych spo˝ywanie owoców
i warzyw. Realizacja działaƒ edukacyjnych skierowanych do dzieci jest
kluczowa dla powodzenia programu, poniewa˝ samo udost´pnianie
dzieciom owoców i warzyw nie jest
wystarczajàcym narz´dziem mogàcym zapewniç zmian´ sposobu od˝ywiania dzieci.
Paƒstwa członkowskie uczestniczàce w programie zobowiàzane
sà do przeprowadzania regularnej oceny skutecznoÊci programu
(art. 12 Rozporzàdzenia Komisji
nr 288/2009). Pierwsza ocena
przeprowadzona została w odniesieniu do roku szkolnego
2010/2011, zgodnie z wytycznymi
Komisji Europejskiej. Wyniki oceny
przekazane zostały Komisji Europejskiej do dnia 29.02.2012 r.
Ocen´ przeprowadził na zlecenie
ARR Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia
w Warszawie.

Jabłka i gruszki sà najch´tniej spo˝ywanymi przez dzieci owocami
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

Ocena ma wykazaç,
czy program jest skuteczny, tj. czy wpływa
na zmian´ nawyków ˝ywieniowych dzieci, czyli
zwi´kszenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz wiedz´ dzieci na temat zdrowego od˝ywiania.
Wyniki przeprowadzonej oceny wykazały, i˝
program jest skutecznym
narz´dziem
b´dàcym
do dyspozycji szkół, pozwalajàcym stopniowo
kształtowaç zwyczaje ˝ywieniowe dzieci i wpływaç na ich diet´,
a w szczególnoÊci zwi´k- Soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne udost´pniane w ramach programu „Owoce w szkole” wpływajà pozytywnie na zmian´
szaç spo˝ycie owoców nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw
i warzyw.
Uczniowie pozytywnie odbierajà
Program „Owoce w szkole”:
program i czekajà na porcje owo• wpłynàł na zwi´kszenie iloÊci spoców i warzyw. SpoÊród udost´pnia˝ywanych owoców i warzyw przez
nych produktów dzieci najch´tniej
dzieci (dzieci uczestniczàce w prospo˝ywajà owoce – w szczególnogramie jadły w dni szkolne o 21%
Êci jabłka i gruszki – oraz soki owowi´cej owoców i warzyw ni˝ dzieci
cowe, a z warzyw marchewk´. Najnieuczestniczàce w programie),
bardziej po˝àdane wÊród dzieci
• zwi´kszył wiedz´ dzieci na temat
walory smakowe owoców i warzyw,
zasad zdrowego od˝ywiania,
to ich słodkoÊç, chrupkoÊç i soczy• wpłynàł pozytywnie na zmian´
stoÊç, które powodujà, i˝ owoce
nastawienia dzieci do jedzenia
i warzywa sà dla dzieci atrakcyjnà
owoców i warzyw (zach´cajàcy
i ch´tnie spo˝ywanà przekàskà.
przykład kolegów i kole˝anek jeProgram „Owoce w szkole” jest
dzàcych owoce i warzywa;
pozytywnym przykładem współdziapod wpływem programu dzieci dułania sektorów rolnictwa, edukacji
˝o rzadziej deklarowały, ˝e nie jei zdrowia, dzi´ki któremu program
dzà owoców i warzyw, bo wolà
osiàga zamierzone rezultaty.
zjeÊç coÊ słodkiego lub zajmuje to
Aktualne formularze wniosków
zbyt wiele czasu),
oraz szczegółowe Warunki uczest• spowodował korzystnà zmian´
nictwa w programie „Owoce
zachowaƒ rodziców dzieci uczestniw szkole” w roku szkolczàcych w programie, odnoszàcych
nym 2011/2012 mo˝na uzyskaç
si´ do ˝ywienia dzieci (dzieci cz´na stronie internetowej (www.arr.
Êciej były zach´cane przez rodziców
gov.pl) w zakładce „Owoce w szkodo jedzenia owoców i warzyw,
le”
lub w Oddziałach Terenowych
a tak˝e cz´Êciej otrzymywały mi´dzy
ARR.
posiłkami owoce oraz warzywa
Biuro Wspierania Konsumpcji ARR
do szkoły),
• jest pozytywnie oceniany przez W ramach programu dzieci otrzymujà m.in. papryk´
[ 22 661 78 41
dyrektorów szkół oraz rodziców.
Zdj´cia: archiwum MRiRW
słodkà
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012
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Rybactwo Êródlàdowe

R

ybactwo Êródlàdowe obejmuje gospodark´ rybackà
prowadzonà w naturalnych
Êródlàdowych wodach powierzchniowych i zbiornikach zaporowych
oraz chów i hodowl´ ryb słodkowodnych w stawach i innych urzàdzeniach technicznych.
Wi´kszoÊç produkcji konsumpcyjnych ryb słodkowodnych pochodzi
z chowu stawowego (pstràg i karp),
natomiast około 1/3 stanowià
odłowy ryb z wód naturalnych (zawodowe połowy jeziorowe i w´dkarskie).
Zatem generalnie całà bran˝´
produkcji ryb Êródlàdowych mo˝26

na podzieliç na połowy ryb (rybołówstwo) oraz chów i hodowl´ ryb
(akwakultur´). Obie główne gał´zie sà ze sobà powiàzane i mo˝na w nich wyró˝niç takie formy
działalnoÊci, jak: rybactwo jeziorowe, rzeczne, gospodarka rybacko-w´dkarska, pstràgarstwo, karpiarstwo, wyl´garnictwo.
Podstawowà funkcjà gospodarstw rybackich jest produkcja
ryb. Bez prowadzenia produkcji rybackiej praktycznie nie mo˝na mówiç o zrównowa˝onym rozwoju tego sektora, jego walorach społecznych i Êrodowiskowych (pozaprodukcyjnych).

Według raportu zamieszczonego
w czasopiÊmie „Rynek Ryb” (nr 16
z paêdziernika 2011 r.) produkcja
i połowy ryb w wodach słodkowod nych w 2010 r. wy nio sły
ok. 45,5 tys. ton. Szacuje si´, ˝e
połowy ryb w wodach Êródlàdowych zmalały do ok. 16,3 tys. ton
w stosunku do 2009 r., z czego
połowy w´dkarskie stanowiły 14,2
tys. ton, a połowy zawodowe pozostałe 2,13 tys. ton. W akwakulturze całkowita produkcja karpi,
pstrà gów i in nych ryb spa dła
w 2010 r. do nieco ponad 29 tys.
ton, wobec ponad 35 tys. ton
w 2009 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

Jednym z najwa˝niejszych elementów racjonalnej gospodarki rybackiej sà zarybienia wód Êródlàdowych prowadzone przez podmioty uprawnione do rybactwa. Na zdj´ciach – ró˝ne etapy prac przy odłowie materiału zarybieniowego

Pomoc na realizacj´ operacji w ramach Êrodka 2.4 „Rybołówstwo
Êródlàdowe” zawartego w Programie
Operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze˝nych obszarów rybackich 20072013” przysługuje władajàcym wodami w sztucznych zbiornikach wodnych przeznaczonych do chowu lub
hodowli ryb i usytuowanych na publicznych Êródlàdowych wodach powierzchniowych płynàcych (rzekach,
zbiornikach zaporowych, jeziorach
i potokach).
Niemal˝e wszystkie jeziora, rzeki
i zbiorniki zaporowe nale˝à, zgodnie z ustawà Prawo Wodne (Dz. U.
Nr 115, poz. 1229 z póê. zm.),
do Êródlàdowych wód płynàcych
i stanowià własnoÊç Skarbu Paƒstwa, przez co nie podlegajà obrotowi cywilnoprawnemu (nie majà
prywatnych właÊcicieli). Jedyny wyjàtek stanowi tu wieloletnie prawo
rybackiego u˝ytkowania wód.
Zapisy art. 4 ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91)
definiujà, i˝ do chowu, hodowli lub
połowu ryb uprawniony jest u˝ytkownik rybacki rzek lub jezior, który
wyłaniany jest w konkursach ofert
organizowanych przez dyrektorów
Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej (RZGW). Oceniana jest zło˝ona oferta, z uwzgl´dnieniem doÊwiadczenia oferenta,
wartoÊci deklarowanych zarybieƒ
oraz zgodnoÊci oferty z operatem
rybackim danego obwodu rybacBIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

kiego. Nast´pnie zawierane sà
umowy cywilnoprawne pomi´dzy
uprawnionymi a dyrektorami
RZGW. Taki system prawny swoje
korzenie czerpie z pierwszego nowoczesnego powojennego aktu
prawnego w zakresie rybactwa
Êródlàdowego – Ustawy o rybołówstwie z 1932 r.
Od uprawnionych do rybactwa
oczekuje si´, aby prowadzona przez nich gospodarka rybacka
umo˝liwiła zachowanie zasobów
ryb w równowadze biologicznej
i na poziomie umo˝liwiajàcym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym pokoleniom.

nika nie mo˝e byç wi´ksza ni˝ moc
silnika wymienianego,
– jedna wymiana narz´dzi połowowych, z uwzgl´dnieniem ich selektywnoÊci.
Wnioskodawca mo˝e ubiegaç si´
o pomoc finansowà w ramach wy˝ej przedstawionych inwestycji
w wysokoÊci do 40% kosztów kwalifikowalnych.
• Budowa, rozbudowa, wyposa˝enie i modernizacja urzàdzeƒ przeznaczonych do połowu ryb majàcych na celu popraw´ bezpieczeƒstwa i warunków pracy, higieny i jakoÊci produktów rybnych, zdrowia
ludzi i organizmów wodnych, w tym

Wykres 1. Procentowy udział liczby operacji realizowanych w ramach Êrodka 2.4

Modernizacja sprz´tu
pływajàcego
Budowa, rozbudowa,
wyposa˝enie
Inwestycje dotyczàce miejsc
wyładunku i przystani

Inwestycje podlegajàce refundacji w zakresie Êrodka 2.4
• Modernizacja sprz´tu pływajàcego słu˝àcego do połowu ryb w celu poprawy bezpieczeƒstwa oraz jakoÊci produktów rybnych:
– jedna wymiana silnika tego
sprz´tu, z tym, ˝e moc nowego sil-

równie˝ inwestycje zmniejszajàce
negatywny lub zwi´kszajàce pozytywny wpływ na Êrodowisko.
Wnioskodawca mo˝e ubiegaç si´
o pomoc finansowà w ramach wy˝ej przedstawionych inwestycji
w wysokoÊci do 60% kosztów kwalifikowalnych.
27
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• Inwestycje dotyczàce miejsc wyładunku i przystani
majàce na celu:
– popraw´ warunków postoju lub obsługi sprz´tu pływajàcego słu˝àcego
do połowu ryb,
– popraw´ warunków bezpieczeƒstwa
i higieny pracy,
– ograniczenie zanieczyszczenie Êrodowiska,
– popraw´ jakoÊci
i atrakcyjnoÊci produktów rybnych.
Wnioskodawcy
mogà ubiegaç si´
Pomoc finansowà w ramach Êrodka 2.4 „Rybołówstwo Êródlàdowe” otrzymało m.in. Gospodarstwo Jeziorowe Sypitki. Dzi´ki tym Êrodkom
o pomoc finansowà została
zmodernizowana droga dojazdowa i plac manewrowy (fot. 1), zakupiono samochód dostawczy – izoterm´ (fot. 3) oraz wytwornice
w ramach przedsta- do lodu (fot. 4). Na zdj´ciu 2 – w´gornia
wionych inwestycji
w wysokoÊci do 60%
kosztów kwalifikowanych.
zł, co stanowi 50,3% bud˝etu prze- i przystani (74%) (Wykres 1). PoleW ramach Êrodka 2.4 „Rybołów- znaczonego na ten Êrodek.
gały one na budowie zaplecza sostwo Êródlàdowe” zostały zawarAnaliza projektów wskazuje, ˝e cjalnego dla osób pracujàcych
te 52 umowy o dofinansowanie re- najcz´Êciej realizowane były inwe- w miejscach wyładunku ryb, moalizacji projektów na kwot´ 6,7 mln stycje dotyczàce miejsc wyładunku dernizacji czy wyposa˝eniu magazynu dla ryb. Przedsi´wzi´cia zwiàzane były równie˝ z zakupem speWykres 2. WysokoÊç pomocy w zakresie operacji realizowanych
cja
listycznych zestawów do transw ramach Êrodka 2.4
portu ryb, w tym samochodów ci´˝arowych oraz basenów izotermicz6 000,00
nych, które wraz z instalacjà do natleniania wody w sposób znaczàcy
5 000,00
poprawiajà warunki transportu ˝ywych ryb, a tak˝e basenów do prze4 000,00
trzymywani ˝ywych ryb. W gospodarstwach jeziorowych kupowano
3 000,00
wytwornice do lodu, dzi´ki którym
lo
downie mo˝na było przeznaczyç
2 000,00
np. na magazyn czy zaplecze socjalne dla osób pracujàcych w go1 000,00
spodarstwie. Wybudowano równie˝
0,00
sie
ci kanalizacyjne, a tak˝e kupoInwestycje
Budowa,
Modernizacja
dotyczàce
rozbudowa,
sprz´tu
wano Êrodki transportu do przewowyposa˝enie
pływajàcego
miejsc
zu ryb ˝ywych.
wyładunku
i przystani
Projekty dotyczàce modernizacji
WysokoÊç przyznanej pomocy na
sprz´
tu pływajàcego słu˝àcego
373,00
593,00
5
501,00
operacje Êrodka 2.4 w tys. zł.
do połowu ryb w celu poprawy bezpieczeƒstwa oraz jakoÊci produk28
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tów rybnych i polegały mi´dzy innymi na:
• wymianie silników do jednostek
pływajàcych,
• wymianie narz´dzi połowowych,
• modernizacji łodzi niewodowych
w celu poprawy warunków bhp,
• zakupie specjalistycznego Êrodka
transportu zewn´trznego i wewn´trznego,
• przebudowie dróg dojazdowych
wraz z placami manewrowymi.
Najwi´kszy udział w zakresie
Êrodka 2.4 stanowiły inwestycje
zwiàzane z miejscem wyładunku
i przystani – ok. 5,5 mln zł (Wykres 2).
Uprawianie rybołówstwa czy rybactwa Êródlàdowego jest jednà
z tradycyjnych form korzystania
z zasobów naturalnych, która nie
zawsze jest znana i rozumiana w in-

nych krajach europejskich. Niemniej wraz z post´pujàcà eutrofizacjà wód Êródlàdowych i stosownie
do wniosków formułowanych
na podstawie badaƒ naukowych
przewartoÊciowaniu ulegajà cele,
którym słu˝y prowadzenie gospodarki rybackiej. Obecnie od
uprawnionych do rybactwa oczekuje si´, ˝e prowadzona przez nich
gospodarka rybacka powinna
umo˝liwiç zachowanie zasobów ryb
w równowadze biologicznej i na
poziomie umo˝liwiajàcym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym
pokoleniom.
Na przestrzeni wielu lat znacznie
zmniejszył si´ udział rybołówstwa
Êródlàdowego w produkcji ˝ywnoÊci ogółem, roÊnie natomiast znaczenie tej działalnoÊci w racjonalnym zarzàdzaniu zasobami Êrodo-

wiska wodnego w celu ochrony
ró˝norodnoÊci biologicznej i zachowania zasobów ryb. Jednym
z najwa˝niejszych elementów racjonalnej gospodarki rybackiej sà zarybienia wód Êródlàdowych prowadzone przez podmioty uprawnione
do rybactwa. Dzi´ki tym działaniom
wyst´powanie i połowy ryb wielu
cennych gatunków sà ciàgle mo˝liwe (sielawa, sieja, w´gorz, certa,
łosoÊ, troç w´drowna). Zwi´kszony
popyt na materiał zarybieniowy
przyczynia si´ do zró˝nicowania
asortymentu i wzrostu produkcji ryb
w gospodarstwach hodowlanych
i przyczynia si´ do rozwoju całego
sektora rybackiego w Polsce.
Departament Wsparcia Rybactwa
[ 22 318 46 80
Zdj´cia: archiwum ARiMR

Gospodarka rybacka powinna umo˝liwiç zachowanie zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umo˝liwiajàcym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym pokoleniom
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Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju
Stan realizacji Działania 413

R

ok 2011 był przełomowy
w zakresie wdra˝ania PROW
na lata 2007-2013, poniewa˝ podzielił okres programowania
na dwie cz´Êci: pierwszà – stanowiàcà faz´ „rozruchu” oraz drugà – „realizacji”.
Na obecnym etapie mo˝na pokusiç si´ o ocen´, czy zało˝enia
Programu w zakresie Działania 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju zostały lub zostanà
zrealizowane.
Wdra˝anie Działania 413 nie byłoby mo˝liwe bez dokonania wyboru lokalnych grup działania (LGD)
z ich lokalnymi strategiami rozwoju
(LSR). W wyniku konkursu, ogłoszonego w 2008 roku, wybrano 338
LGD, które w ramach realizacji
swoich strategii, m.in. ogłaszajà
nabory wniosków, dokonujà wyboru projektów, a tak˝e wspierajà beneficjentów w przygotowaniu i realizacji operacji.
Całkowity bud˝et lokalnych strategii stanowi ponad 2,7 mld zł*,
co oznacza, i˝ Êrednio na LGD
przypada 7,7 mln zł. LudnoÊç, obj´ta lokalnymi strategiami rozwoju
(LSR), stanowi ok. 17,6 mln (prawie 91% ludnoÊci kwalifikujàcej
si´ do podejÊcia Leader), natomiast powierzchnia wynosi ok.
286 tys. km2 (prawie 93% powierzchni kwalifikujàcej si´ do podejÊcia Leader), przy czym Êrednia
powierzchnia obj´ta jednà lokalnà
strategià rozwoju wynosi 856 km2.
W po dej Êciu Le ader bie rze
udział 2094 gmin**. W przypadku
30

Ârodki z PROW 2007-2013 umo˝liwiajà wsparcie inwestycji w ramach działalnoÊci nierolniczej na terenach wiejskich.
Na zdj´ciu – wózek widłowy i maszyna do zgniatania karoserii zakupione przez firm´ z Brodnicy

Działania 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju uzyskanie
pełnej akredytacji nastàpiło 26 listopada 2009 r. Umo˝liwiło to
rozpocz´cie procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy i kontraktowania Êrodków.
W 2009 roku lokalne grupy działania koncentrowały si´ w głównej
mierze na przygotowaniu i aktualizacji lokalnych strategii rozwoju,
a nast´pnie uzyskaniu wsparcia
w zakresie Działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiej´tnoÊci i aktywizacja. Uzyskanie przez LGD Êrodków
finansowych na bie˝àcà działalnoÊç, uruchomiło niezb´dny potencjał do rozpocz´cia prac nad przygotowaniem i ogłoszeniem pierwszych naborów wniosków w ramach
działania Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju.

Rozpocz´cie procesu wdra˝ania lokalnych strategii rozwoju,
w zwiàzku z poÊrednim włàczeniem
lokalnych grup działania w system
zarzàdzania danym obszarem, wyzwoliło proces budowy kapitału
społecznego poprzez aktywizacj´
mieszkaƒców. Przyczynił si´ on równie˝ do powstawania nowych
miejsc pracy na obszarach wiejskich, a tak˝e polepszenia zarzàdzania lokalnymi zasobami i ich
waloryzacji.
Wszystkie LGD regularnie zamieszczajà ogłoszenia o mo˝liwoÊci składania wniosków o przyznanie pomocy za ich poÊrednictwem.
Wg danych za I półrocze 2011 r.
liczba ogłoszeƒ kształtowała si´
na nast´pujàcym poziomie:
• dla operacji, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach Działania 311 Ró˝nicoBIULETYN INFORMACYJNY 3/2012
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Do koƒca stycznia 2012 r. najwi´cej wniosków zło˝ono w województwie mazowieckim (3263),
wielkopolskim (2808), lubelskim
(2604) i małopolskim (2305),
a najmniej w województwie łódzkim
(959) i opolskim (1030) (Wykres 1).
Zró˝nicowanie liczby zło˝onych
wniosków w poszczególnych woje-

rzystania limitu finansowego na
działanie. W skali kraju liczba składanych wniosków ma tendencj´ rosnàcà. Liczba zło˝onych wniosków
wg stanu na 17.02.2012 r. wynosi
ju˝ 27 700, co stanowi 80,56% limitu na działanie.
W tym okresie pozytywnie rozpatrzono 11 193 wnioski na kwot´ 1 089,87 mln zł, natomiast od-

Wykres 1. Liczba wniosków o przyznanie pomocy w układzie województw
(stan na 31.01.2012 r.)
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wanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej – 614,
• dla operacji, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach Działania 312 Tworzenie
i rozwój mikroprzedsi´biorstw –
596,
• dla operacji, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach Działania 313, 322,
323 Odnowa i rozwój wsi – 614,
• małe projekty – 781.
Warto zauwa˝yç, i˝ w Działaniu 413 mamy do czynienia z limitem, okreÊlonym dla działania na
poziomie kraju (bez wydzielania
kopert regionalnych), w ramach
którego Êrodki finansowe zostały
podzielone pomi´dzy poszczególne
lokalne strategie rozwoju.
WysokoÊç Êrodków, przewidzianych na realizacj´ Działania 413,
jest ustalana odr´bnie dla ka˝dej
grupy, która równie˝ decyduje
o alokacji Êrodków na poszczególne zakresy wsparcia. LGD były zobowiàzane do zaplanowania wydatków w podziale na cztery zakresy wsparcia, przy minimalnym
udziale 10% ka˝dego z zakresów.
Postanowienia umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej
strategii rozwoju (tzw. umowy ramowej), zawartej pomi´dzy LGD
a samorzàdem województwa właÊciwym ze wzgl´du na jej siedzib´ – dajà jednak mo˝liwoÊç dowolnego przesuwania Êrodków pomi´dzy zakresami, bez koniecznoÊci
zachowania pierwotnie planowanych minimów. Oznacza to, i˝ dana LGD mo˝e przeznaczyç cały,
przysługujàcy jej limit np. na dwa
wybrane zakresy wparcia, jeÊli
w ramach pozostałych nie było zainteresowanych ubieganiem si´
o wsparcie.
Od poczàtku uruchomienia działania do 31 stycznia 2012 r. zło˝ono 27 407 wniosków o przyznanie
pomocy na łàcznà kwot´ ok. 2 102
mln zł, co stanowi 76,53% wyko-

èródło: dane ARiMR

rzucono 9 010 wniosków. W ramach wniosków odrzuconych znajdujà si´ równie˝ te, które nie zostały wybrane przez LGD oraz te, w ramach których wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania si´ o wsparcie.
Du˝a liczba odrzuconych wniosków zwiàzana była m.in. z niskà jakoÊcià zło˝onych przez wnioskodawców dokumentów wynikajàcà z braku starannoÊci w ich przygotowaniu
lub nie zło˝eniem wraz z wnioskiem
wymaganych załàczników. Powodem odrzuceƒ były równie˝ bł´dy
zwiàzane z włàczaniem do zakresu
wsparcia kosztów niekwalifikowalnych, nieracjonalnych lub niezasadnych ze wzgl´du na mo˝liwoÊç osiàgni´cia celów operacji.

wództwach wynika m.in. z liczby
działajàcych w danym województwie LGD, wielkoÊci lokalnych strategii rozwoju oraz dost´pnego bud˝etu.
W przypadku małych projektów
wnioski o przyznanie pomocy składane sà za poÊrednictwem LGD we
właÊciwym ze wzgl´du na jej siedzib´ samorzàdzie województwa. Dla
pozostałych zakresów wsparcia
o miejscu zło˝enia wniosku decyduje miejsce realizacji operacji.
W przypadku operacji, które odpowiadajà warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa
i rozwój wsi, LGD przekazujà wnioski do właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji sa31
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morzàdu województwa. Dla operacji, które odpowiadajà warunkom
przyznania pomocy w ramach
Działaƒ: Ró˝nicowanie w kierunku
działalnoÊci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw – LGD przekazujà wnioski
do właÊciwego ze wzgl´du na miejsce realizacji operacji oddziału regionalnego ARiMR.
Bioràc jednak pod uwag´ wnioskowane kwoty pomocy, udział poszczególnych zakresów wsparcia
w liczbie zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy przedstawia si´ inaczej (Wykres 2). Najwi´kszy, bo prawie 67% udział majà projekty z zakresu 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (1 402 mln zł), nast´pnie:
• 17% udział majà małe projekty
(359 mln zł),
• 11% udział majà projekty z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw (Działanie 312),
• 5% udział majà projekty z zakresu Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej (Działanie 311).
W odniesieniu do lat ubiegłych
widoczna jest poprawa w tempie
obsługi wniosków, co ma ju˝ swoje
odzwierciedlenie w liczbie zawartych umów oraz kwocie wypłaconych Êrodków finansowych.
Wg stanu na dzieƒ 31.01.2012 r.
liczba zawartych umów wynosi 10 646 na łàcznà kwot´ 948,7
mln zł, w tym:
• w ramach małych projektów zawarto 7466 umów na kwot´ 123
mln zł (co stanowi 38,84% zło˝onych wniosków w tym zakresie),
• w zakresie Działania 313, 322,
323 Odnowa i rozwój wsi zawarto 2589 umów na kwot´ 774,9
mln zł (co stanowi 37,74% zło˝onych wniosków w tym zakresie),
• w zakresie Działania 311 Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej zawarto 361 umów na
26,7 mln zł (co stanowi 23,66% zło˝onych wniosków w tym zakresie),
• w zakresie Działania 312 Tworze32

Wykres 2. Liczba zło˝onych wniosków w podziale
na poszczególne zakresy wsparcia (stan na 31.01.2012.)
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èródło: dane ARiMR

nie i rozwój mikroprzedsi´biorstw
zawarto 230 umów na 24 mln zł
(co stanowi 11,92% zło˝onych
wniosków w tym zakresie).
Od poczàtku uruchomienia Programu do 31.01.2012 r. zło˝ono 7149 wniosków o płatnoÊç

noszàc natomiast kwot´ płatnoÊci
do kwoty zawartych umów – wykorzystanie limitu kształtuje si´ na poziomie prawie 30%.
Utrzymujàce si´ na wysokim poziomie zainteresowanie beneficjentów mo˝liwoÊcià uzyskania wspar-

Wykres 3. Liczba zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy
wg zakresów od poczàtku uruchomienia PROW do 31.01.2012 r.
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działalnoÊci nierolniczej

èródło: dane ARiMR

na kwot´ 467,2 mln zł, co stanowi 17% limitu ogółem oraz prawie 50% kwoty zawartych umów.
W tym okresie 3446 beneficjentów
otrzymało płatnoÊci na kwot´ 276,2 mln zł. Umo˝liwiła ona
dofinansowanie 4938 operacji.
Bioràc pod uwag´ kwot´ zrealizowanych płatnoÊci, w odniesieniu
do limitu ogółem – stan realizacji
działania wynosi ponad 10%. Od-

cia, wskazuje, i˝ bud˝et osi 4 Leader mo˝e byç wykorzystany
do 2015 roku.
Departament Działaƒ Delegowanych
[ 22 318 43 50
Zdj´cie: archiwum ARiMR

* Szacunkowy limit finansowy zostały przeliczony
wg stanu na dn. 17.01.2012 r.
** Opracowanie na podstawie danych ARiMR ze
sprawozdania za I półrocze 2011 r.
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Zdrowie zwierzàt
w 2012 roku
Obszar B
System Wzajemnej ZgodnoÊci – SWZ (ang. cross-compliance),
b´dàcy instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), polega
na uzale˝nieniu płatnoÊci bezpoÊrednich oraz płatnoÊci w ramach zrównowa˝onego gospodarowania na gruntach rolnych
i leÊnych (działania rolnoÊrodowiskowe, ONW, zalesianie gruntów rolnych) od koniecznoÊci spełnienia przez rolników okreÊlonych w przepisach krajowych i UE szeregu norm dotyczàcych zarzàdzania w całym gospodarstwie rolnym. W Polsce pierwsze kryteria systemu wzajemnej zgodnoÊci zwiàzane z ochronà Êrodowiska oraz identyfikacjà i rejestracjà zwierzàt weszły w ˝ycie od
1 stycznia 2009 roku. Kolejne kryteria dotyczàce zdrowia publicznego, zdrowia roÊlin, zdrowia zwierzàt oraz zgłaszania niektórych chorób zwierzàt obowiàzujà od 1 stycznia 2011 roku.

A

gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
odpowiedzialna jest za kontrole wymogów wzajemnej zgodnoÊci w zakresie spełniania przez rolnika wymagaƒ dobrej kultury rolnej, ochrony Êrodowiska naturalnego oraz w zakresie zdrowia roÊlin
i zdrowia publicznego w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia roÊlinnego. Natomiast za kontrole
wzajemnej zgodnoÊci w zakresie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt
oraz w zakresie obejmujàcym zdrowie publiczne, zdrowie zwierzàt
i zgłaszanie chorób zakaênych
zwierzàt odpowiedzialna jest Inspekcja Weterynaryjna.*
W roku 2012 wymogi w obszarze
zdrowia publicznego, zdrowia zwierzàt oraz zgłaszania niektórych
chorób zwierzàt, a tak˝e zasady
oceny tych wymogów, nie uległy
zmianie w porównaniu z kampanià 2011.
W ramach wymogów zdrowia
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

publicznego i zdrowia zwierzàt,
w zakresie dotyczàcym zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych zwiàzków
o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym, kontrolowane jest mi´dzy innymi:

• czy w gospodarstwie przestrzegany jest zakaz podawania zwierz´tom gospodarskim, zwierz´tom
akwakultury i zwierz´tom dzikim,
utrzymywanym przez człowieka jako
gospodarskie, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym
i beta-agonistycznym w celach innych ni˝ lecznicze;
• czy w przypadku, gdy w celach
leczniczych lekarz weterynarii podał
niektóre zwiàzki chemiczne zwierz´tom przed wprowadzaniem ich
na rynek, ubojem tych zwierzàt,
umieszczeniem na rynku mi´sa pochodzàcego z tych zwierzàt oraz
przetworzeniem tego mi´sa przestrzegany był okres karencji wymagany dla wydalenia z organizmu
leczniczych produktów weterynaryjnych;
• czy rolnik posiada ewidencj´ leczenia zwierzàt, którà obowiàzany

Zdrowe zwierz´ta to gwarancja zdrowej ˝ywnoÊci
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jest przechowywaç przez okres 5 lat
od daty dokonania w niej ostatniego wpisu;
• czy przestrzegany jest zakaz: posiadania i przechowywania w gospodarstwie weterynaryjnych Êrodków leczniczych zawierajàcych substancje o działaniu beta-agonistycznym, estradiolu 17 ß i jego pochodnych, wykonywania czynnoÊci

czeƒstwo danych produktów
na ka˝dym etapie ich wytwarzania.
W ka˝dym gospodarstwie bardzo
wa˝ne jest prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczàcych produkcji ˝ywnoÊci i pasz, które pozwalajà
zidentyfikowaç pochodzenie produktu oraz umo˝liwiajà sprawdzenie, czy pasza, ˝ywnoÊç bàdê surowce wytworzone w gospodar-

Hodowcy akwakultury równie˝ zobowiàzani sà do przestrzegania wymogów zwiàzanych z obszarem B

zootechnicznych na zwierz´tach,
które nie b´dà wykorzystywane
w celach reprodukcyjnych.
Hodowcy akwakultury dodatkowo zobowiàzani sà do przestrzegania zakazu: utrzymywania w gospodarstwie zwierzàt akwakultury, w organizmach których znajdujà si´ lub
wykryto substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym; wyjàtek stanowià
zwierz´ta poddawane leczeniu,
poddawane zabiegom zmiany płci
ryby po ukoƒczeniu przez nie 3
miesiàca ˝ycia.
Rolnicy działajàcy na rynku ˝ywnoÊci i pasz muszà spełniaç wymogi zwiàzane z zachowaniem bezpieczeƒstwa tych produktów. Chodzi
o to, aby zapewniç pełne bezpie34

stwie, przeznaczone do dalszego
prowadzenia przetwórstwa, nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia ludzi
i zwierzàt. W zwiàzku z tym, w zakresie bezpieczeƒstwa pasz i ˝ywnoÊci rolnik jest zobowiàzany
do przestrzegania:
• maksymalnego limitu substancji
farmakologicznie czynnych i ich
pozostałoÊci w spo˝ywczych produktach pochodzenia zwierz´cego;
• wymogów higieny Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego,
przestrzegania przepisów w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego (mleka, siary oraz jaj), przestrzegania wymogów dotyczàcych higieny pasz i ˝ywienia zwierzàt;
• maksymalnych limitów najwy˝szych dopuszczalnych poziomów

pozostałoÊci pestycydów w ˝ywnoÊci i paszy pochodzenia roÊlinnego
i zwierz´cego;
• zakazu wprowadzania na rynek
Êrodków spo˝ywczych pochodzenia
zwierz´cego szkodliwych dla ludzi
lub nienadajàcych si´ do spo˝ycia
przez ludzi;
• zakazu wprowadzania na rynek
oraz podawania zwierz´tom gospodarskim paszy uznanej za niebezpiecznà.
W ramach kontroli wymogów
w zakresie zapobiegania i zwalczania u zwierzàt niektórych przenoÊnych gàbczastych encefalopatii
(TSE), sprawdzane jest, w jaki sposób rolnicy wywiàzujà si´ z obowiàzku zapobiegania, kontroli
i zwalczania niektórych przenoÊnych
encefalopatii. Chodzi o wprowadzenie takich mechanizmów, które
uchronià bydło przed gàbczastà encefalopatià (BSE) – Êmiertelnà chorobà zwanà potocznie „chorobà
szalonych krów”. W celu wykluczenia ryzyka zaka˝enia bydła nale˝y
całkowicie wyeliminowaç z ich ˝ywienia pasze zawierajàce białko
pochodzenia zwierz´cego. W ramach tego wymogu sprawdzane
jest czy przestrzegany jest zakaz karmienia prze˝uwaczy białkiem pochodzenia zwierz´cego, wprowadzania na rynek ˝ywych zwierzàt, ich
nasienia, zarodków komórek jajowych oraz potomstwa pierwszego
pokolenia zwierzàt podejrzanych
lub chorych na TSE. Ponadto, rolnik
zobowiàzany jest do powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu wystàpienia TSE.
W ramach kontroli wymogów
w zakresie zgłaszania chorób zakaênych zwierzàt sprawdzane jest
czy rolnik przestrzega obowiàzku
niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo
najbli˝szego podmiotu Êwiadczàcego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) o podejrzeniu
BIULETYN INFORMACYJNY 3/2012

Badanie próbek pochodzenia zwierz´cego w laboratorium Paƒstwowego Instytutu Weterynaryjnego

wystàpienia pryszczycy a tak˝e,
ksi´gosuszu, pomoru małych prze˝uwaczy, choroby p´cherzykowej
Êwiƒ, choroby niebieskiego j´zyka,
krwotocznej choroby zwierzyny płowej, ospy owiec i ospy kóz, p´cherzykowego zapalenia jamy ustnej,
Województwo

afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ, choroby guzowatej skóry bydła, goràczki
doliny Rift. Ponadto, w przypadku
wystàpienia podejrzenia lub wystàpienia pryszczycy sprawdzane jest
czy rolnik przestrzega nakazu pozostawienia zwierzàt w miejscu prze-

Liczba wykonanych
kontroli*

Liczba kontroli,
w których stwierdzono
nieprawidłowoÊci

DolnoÊlàskie

172

3

Kujawsko-pomorskie

431

38

Lubelskie

994

38

Lubuskie

73

9

Łódzkie

725

83

Małopolskie

808

57

Mazowieckie

1343

127

Opolskie

137

9

Podkarpackie

571

8

Podlaskie

614

32

Pomorskie

237

19

Âlàskie

259

18

Âwi´tokrzyskie

557

50

Warmiƒsko-mazurskie

299

22

Wielkopolskie

766

50

Zachodniopomorskie

101

11

8087

574

Suma
* stan na dzieƒ: 10.01.2012 r.
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bywania i niewprowadzania tam innych zwierzàt.
W przypadku nieprzestrzegania
zasady wzajemnej zgodnoÊci konsekwencjà jest odpowiednie
zmniejszenie przyznawanych rolnikowi płatnoÊci bezpoÊrednich.
Szczegółowe informacje dotyczàce
sposobu oceny naruszeƒ oraz naliczanych sankcji za nieprzestrzeganie norm i wymogów zawarte sà
w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jakà przypisuje si´ stwierdzonej
niezgodnoÊci, oraz procentowej
wielkoÊci zmniejszenia płatnoÊci
bezpoÊredniej, płatnoÊci cukrowej,
płatnoÊci do pomidorów lub wsparcia specjalnego (Dz.U. Nr 67,
poz. 434 z póên. zm.).
W kampanii 2011 pod kàtem
wymogów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierzàt oraz
zgłaszania niektórych chorób zwierzàt skontrolowano 8087 gospodarstw. W trakcie kontroli na miejscu odnotowano 574 przypadki
nieprzestrzegania norm i wymogów
w obszarze zdrowia, w tym 3 przypadki celowych naruszeƒ. Ponadto 10 rolników uniemo˝liwiło przeprowadzenie kontroli, co zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami mo˝e
skutkowaç odmowà do 100% płatnoÊci za rok 2011.
W tabeli podsumowano wyniki
kontroli wymogów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierzàt
oraz zgłaszania niektórych chorób
zwierzàt dla kampanii 2011 (stan
na 10.01.2012 r.).
Departament Rejestracji Zwierzàt
[ 22 595 07 50
Zdj´cia: Marcin Klank, archiwum ARiMR, archiwum MRiRW

* Szczegółowe wymogi kontrolowane w ramach systemu wzajemnej zgodnoÊci sà okreÊlone w obwieszczeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009
r. w sprawie wykazu wymogów okreÊlonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzgl´dnieniem przepisów krajowych wdra˝ajàcych te przepisy (MP. Nr 17, poz. 224
z póên. zm).
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Obowiàzki
posiadaczy zwierzàt

T

erminowe składanie zgłoszeƒ
jest podstawowym obowiàzkiem posiadacza zwierzàt gospodarskich i wynika z zapisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
(Dz.U. 2008 r., Nr 204 poz. 1281
ze zm.). Wywiàzywanie si´ z tego
obowiàzku jest sprawdzane i podlega ocenie przez inspektorów weterynarii w ramach kontroli wymogów
wzajemnej zgodnoÊci. Rolnik nieprzestrzegajàcy przepisów dotyczàcych terminowego zgłaszania zdarzeƒ zwierz´cych, w tym wynikajàcych z zaniedbania (umyÊlnego lub
celowego), mo˝e utraciç cz´Êç lub
całoÊç przyznanych dopłat, a tak˝e
zostaç ukarany grzywnà przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, poniewa˝ niedotrzymanie terminów
wskazanych w ustawie stanowi wykroczenie.
Urodzone w gospodarstwie zwierz´ nale˝y oznakowaç oraz zgłosiç
ten fakt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie, który dla
poszczególnych gatunków wynosi
odpowiednio:
• bydło – do 7 dni od dnia urodzenia,
• owce i kozy – do 180 dni od dnia
urodzenia (jednak nie póêniej, ni˝
przed dniem opuszczenia siedziby
stada),
• Êwinie – bezzwłocznie (jednak nie
póêniej, ni˝ przed dniem opuszczenia siedziby stada).
Ponadto, posiadacz zwierzàt ma
obowiàzek zgłaszania do biura powiatowego ARiMR wszelkich zdarzeƒ
dotyczàcych zwierzàt: przemieszczenie (kupno, sprzeda˝, przywóz spoza Polski oraz wywóz z kraju), pad36

ni´cie, zabicie lub ubój. Zapisy od dnia, w którym nastàpiło zdarzeww. ustawy okreÊlajà terminy infor- nie powodujàce obowiàzek wpisu.
ARiMR prowadzi rejestr zwierzàt
mowania Agencji o tych zmianach:
oznakowanych
• w odniesieniu do bydła, owiec gospodarskich
w systemie informatycznym. Rejestr
i kóz – do 7 dni od dnia zdarzenia,
• a w przypadku Êwiƒ – do 30 dni umo˝liwia Êledzenie miejsc pobytu
zwierz´cia i czasu przebywania
od dnia zdarzenia.
Zgłoszeƒ zdarzeƒ dotyczàcych u poszczególnych producentów
zwierzàt gospodarskich rolnik doko- od dnia urodzenia a˝ do Êmierci.
nuje na formularzach udost´pnia- Dane zawarte w systemie sà wykonych w biurach powiatowych Agencji lub za poÊrednictwem Internetu.
Posiadacze bydła, owiec
i kóz (z wyjàtkiem podmiotów zajmujàcych si´ zarobkowym transportem zwierzàt), a tak˝e posiadacze
Êwiƒ (z wyjàtkiem podmiotów prowadzàcych rzeênie,
zarobkowy transport zwierzàt,
przetrzymujàcych
zwierz´ta w miejscach gromadzenia zwierzàt albo Rolnik ma obowiàzek zgłoszenia do biura powiatowego ARiMR wszelkich
na wystawach, pokazach zdarzeƒ dotyczàcych Êwiƒ w terminie do 30 dni od dnia zdarzenia
lub konkursach), obowiàzani sà prowadziç ksi´gi rejestra- rzystywane przez słu˝by weterynaryjcji – oddzielnie dla ka˝dego stada ne do sprawowania nadzoru
i poszczególnych gatunków zwierzàt nad bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci po(bydła, Êwiƒ, owiec albo kóz), a da- chodzenia zwierz´cego, stàd niezwyne w nich zawarte muszà byç aktual- kle wa˝ne jest ich pełne i terminowe
przekazywanie do Agencji.
ne.
Na stronach Agencji (www.arimr.
Informacje zawarte w ksi´dze dotyczàce zwierz´cia to mi´dzy innymi gov.pl), w cz´Êci dotyczàcej identynumer identyfikacyjny zwierz´cia, fikacji i rejestracji zwierzàt, na biedata urodzenia, numer matki (nie ˝àco zamieszczane sà informacje
dotyczy Êwiƒ), płeç, rasa. W przy- dla posiadaczy zwierzàt gospodarpadku owiec i kóz urodzonych skich oznakowanych dotyczàce
po 31 grudnia 2009 roku obowià- obowiàzków wynikajàcych z przepizuje dodatkowo wpisanie daty ozna- sów prawa.
kowania w gospodarstwie urodzenia
oraz podanie genotypu – o ile jest
Departament Rejestracji Zwierzàt
znany. Wpisu do ksi´gi rejestracji
[ 22 595 07 50
dokonuje si´ w terminie 7 dni
Zdj´cie: Marcin Klank (archiwum ARiMR)
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Pomoc na utylizacj´
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 r. kontynuuje udzielanie pomocy finansowej na koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania (utylizacji) padłych zwierzàt gospodarskich
z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz Êwinie. Program udzielania producentom rolnym pomocy na ten cel został zapoczàtkowany w 2008 r., kiedy to zastàpił program wsparcia przedsi´biorców bran˝y utylizacyjnej wykonujàcych te usługi, w zwiàzku z koniecznoÊcià dostosowania pomocy paƒstwa w tym zakresie
do przepisów wspólnotowych.

M

o˝liwoÊç realizacji tego rodzaju pomocy została okreÊlona w art. 16 rozporzàdzenia (WE) Nr 1857/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla małych i Êrednich przedsi´biorstw prowadzàcych działalnoÊç zwiàzanà
z wytwarzaniem produktów rolnych
oraz zmieniajàcego rozporzàdzenie
(WE) nr 70/2001 (Dz.Urz. UE L 358
z 16.12.2006). W zakresie prawa
krajowego, zasady udzielania pomocy finansowej na koszty utylizacji regulujà przepisy § 14 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z 22.01.2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121,
z póên. zm.).
Zgodnie z ww. przepisami, mo˝liwoÊç uzyskania pomocy finansowej
jest ograniczona podmiotowo
do producentów rolnych prowadzàcych gospodarstwa rolne lub dział
specjalny produkcji rolnej, b´dàcych
małym lub Êrednim przedsi´biorstwem w rozumieniu przepisów
załàcznika I do rozporzàdzenia
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, Êwiƒ
oraz koni.
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Udział pomocy w stosunku do poniesionych kosztów jest uzale˝niony
od tego czy dana usługa dotyczy padłej sztuki, podlegajàcej badaniom
w kierunku gàbczastej encefalopatii
(TSE), czy te˝ sztuki nie podlegajàcej
takim badaniom. Podleganie lub nie
badaniom w kierunku TSE (BSE) jest
uregulowane w przepisach rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001
z 22.05.2001 r. ustanawiajàcego
zasady dotyczàce zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych przenoÊnych gàbczastych encefalopatii
(Dz.Urz. WE L 147 z 31.05.2001,
str. 1, z póên. zm.; Dz.Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32,
str. 289, z póên. zm.). Aktualnie badaniom podlegajà w szczególnoÊci,
w przypadku bydła, padłe sztuki
w wieku 48 i wi´cej miesi´cy, a w
przypadku owiec i kóz w wieku 18
i wi´cej miesi´cy. Koszty utylizacji
padłych sztuk tego rodzaju
mogà byç obj´te dofinansowaniem w wysokoÊci 100%. W przypadku
pozostałego bydła, owiec
i kóz oraz wszystkich padłych koni i Êwiƒ, pomoc
finansowa w wysokoÊci 100% mo˝e dotyczyç
kosztów zbioru i transportu
i do 75% w przypadku kosztów
unieszkodliwienia.

Od poczàtku program ten był finansowany tylko i wyłàcznie ze Êrodków krajowych, bez wsparcia z bud˝etu Wspólnoty Europejskiej. Ze
wzgl´du na jego popularnoÊç oraz
liczb´ zwierzàt, których utylizacji dotyczyło dofinansowanie, w kolejnych
latach na jego realizacj´ wydatkowano coraz wy˝sze kwoty. W 2008 r.
była to kwota 45 200 tys. zł, w 2009
r. 55 100 tys. zł., w 2010 r. 66 087
tys. zł., a za 2011 r. (wg stanu na
20.02.2012 r.) przekazano 62 280
tys. zł. Na 2012 r. zaplanowano wydatkowanie na ten cel kwoty 68 491
tys. zł. Do oceny skutecznoÊci realizacji programu nie bez znaczenia
jest równie˝ fakt, i˝ w kolejnych latach udało si´ zabezpieczyç 100%
potrzebnych Êrodków, co przeło˝yło
si´ na realizacj´ wszystkich potrzeb
w tym zakresie.
Zasady udzielania pomocy finansowej w 2012 r. nie uległy zmianie
w stosunku do zasad stosowanych
w ubiegłym roku. Nie zmieniły si´
równie˝ wzory dokumentów stosowane podczas ubiegania si´ o udzielenie tego rodzaju pomocy.
Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym za poÊrednictwem zakładów utylizacyjnych,
z którymi podpisała stosowne umo-
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wy. W celu sprawnej realizacji pomocy finansowej, Agencja w grudniu
ubiegłego roku zawarła umowy z nast´pujàcymi przedsi´biorcami:
• „Jasta” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, woj. łódzkie;
• „Eko – Stok” Sp. z o.o. z Rutek
Kossaków, woj. podlaskie;
• „Elkur” Sp. J. z Krasnosielca, woj.
mazowieckie;
• „Energoutil” Jan Laskowski z Ełku,
woj. warmiƒsko–mazurskie;
• PP-H „Hetman” Sp. z o.o. z Bedlna, woj. łódzkie;
• PPP „Bacutil” Sp. J. z Puław, woj.
lubelskie;
• „Promarol – Plus” Sp. z o.o. z Ciepielówka, woj. lubuskie;
• „Saria Polska” Sp. z o.o. z Wielkanocy, woj. małopolskie;
• „Struga” S.A. z Jezuickiej Strugi,
woj. kujawsko–pomorskie;
• P. W. „Amba” Sp. z o.o. z Radzanowa, woj. mazowieckie;
• „Utires” PW Sp. z o.o. z Le˝achowa, woj. podkarpackie;
• ZP-H Barbara Rakowska z Krobi,
woj. wielkopolskie;
• ZR-P „Farmutil HS” S.A. ze Âmiłowa, woj. wielkopolskie.
Zawarte umowy zabezpieczajà dost´p do pomocy finansowej producentom rolnym z terenu całego kraju. Na obszarze poszczególnych województw usługi Êwiadczy od 2 (woj.
opolskie) do 9 podmiotów (woj. mazowieckie). Dane tych firm sà dost´pne na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl), w dziale „Pomoc Krajowa – Utylizacja” wraz z całodobowymi numerami kontaktowymi, pod którymi mo˝na zgłaszaç zlecenia odbioru padłych sztuk oraz informacjà o maksymalnych cenach
usług utylizacyjnych.

Kto mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie pomocy finansowej?
O pomoc finansowà mogà si´ ubiegaç producenci rolni prowadzàcy gospodarstwo rolne lub dział specjalny
produkcji rolnej, spełniajàcy kryte38

rium małego lub Êredniego przedsi´biorstwa. Zasady kwalifikacji do grupy małych i Êrednich przedsi´biorstw
zostały okreÊlone w załàczniku nr 1
do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej (WE) 800/2008.

Na czym polega pomoc finansowa Agencji?
Pomoc polega na finansowaniu lub
dofinansowaniu przez Agencj´ ponoszonych przez producenta rolnego
kosztów usług zbioru, transportu
i unieszkodliwiania padłych zwierzàt
gospodarskich z gatunku bydło,
owce, kozy, konie oraz Êwinie. Agencja mo˝e finansowaç do 100% kosztów zbioru i transportu oraz unieszkodliwiania bydła, owiec i kóz, które
podlegajà badaniu w kierunku zakaênej encefalopatii zwierzàt (np.
BSE). W przypadku młodego bydła,
owiec i kóz, które nie podlegajà badaniu w kierunku zakaênej encefalopatii zwierzàt oraz Êwiƒ i koni niezale˝nie od ich wieku, Agencja mo˝e
dofinansowaç do 100% kosztów
zbioru i transportu oraz do 75% kosztów unieszkodliwienia. Kwota pomocy finansowej jest ustalana na podstawie faktury VAT. W przypadku producentów rolnych, b´dàcych płatnikami podatku VAT, Agencja dofinansowuje koszt usługi według ich ceny
netto, a cała kwota podatku VAT jest
płacona przez producenta rolnego.
W przypadku „rolników ryczałtowych”
kwota pomocy jest okreÊlana w oparciu o wartoÊç brutto.

W jaki sposób nast´puje przekazanie pomocy finansowej?
Agencja udziela pomocy finansowej
producentom rolnym za poÊrednictwem zakładów utylizacyjnych, z którymi podpisała stosowne umowy. Realizacja pomocy odbywa si´ poprzez
zapłat´ przez Agencj´, w imieniu rolnika, cz´Êci kosztów realizacji usługi
na rzecz zakładu utylizacyjnego, który t´ usług´ wykonał. W zwiàzku
z tym, podczas odbioru padłej sztuki

producent rolny płaci tylko niewielkà
cz´Êç kwoty, wymienionej na fakturze
za wykonanie usługi lub w przypadku, gdy usługa dotyczy zwierz´cia
podlegajàcego badaniu w kierunku
zakaênej encefalopatii zwierzàt (np.
BSE), Agencja reguluje całoÊç tej
kwoty. Po odbiorze padłej sztuki, dalsze czynnoÊci, zwiàzane z wypłatà
pomocy, sà realizowane bezpoÊrednio przez zakład utylizacyjny.

Jakie dokumenty nale˝y przedło˝yç przy odbiorze padłej sztuki?
Zakład, odbierajàc padłe zwierz´,
jest zobowiàzany do odebrania
oÊwiadczenia producenta rolnego
na wzorze okreÊlonym przez Agencj´. Jest ono udost´pnione przez firmy utylizacyjne oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce „Pomoc
Krajowa – Utylizacja”. OÊwiadczenie
to zawiera informacje potwierdzajàce prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, spełnianie kryterium małego lub Êredniego przedsi´biorstwa,
sposób rozliczania si´ z podatku VAT,
upowa˝nienie dla firmy utylizacyjnej
do wystàpienia do Agencji o pomoc
finansowà w zwiàzku z wykonanà
usługà oraz zgod´ na przeprowadzenie kontroli na miejscu przez
Agencj´ w zwiàzku z korzystaniem
z tej formy pomocy.

Informacje dodatkowe
O wyborze zakładu utylizacyjnego,
któremu zostanie zlecone wykonanie
usługi, decyduje producent rolny.
Mo˝e on zleciç jej wykonanie dowolnemu zakładowi, który na podstawie
umowy z ARiMR Êwiadczy takie usługi na terenie danego województwa.
Zakład utylizacyjny jest zobowiàzany
przyjàç takie zlecenie i nie jest wymagane zawieranie w tym celu ˝adnych
dodatkowych umów z producentem
rolnym czy np. z urz´dem gminy.
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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ARiMR odpowiada
Jestem rolnikiem z województwa lubelskiego – chciałbym zapytaç, czy mog´ w tym roku skorzystaç z programu rolnoÊrodowiskowego i gdzie mog´ zło˝yç
wniosek?
Zasady korzystania z programu
nie uległy zmianie od ubiegłego roku. Aby otrzymaç pomoc, w ramach działania Program rolnoÊrodowiskowy,rolnik musi byç posiadaczem gospodarstwa rolnego poło˝onego na terytorium RP, o powierzchni u˝ytków rolnych nie
mniejszej ni˝ 1 ha. Ponadto rolnik
musi zobowiàzaç si´ do wypełniania przez 5 lat (liczone od dnia 15
marca roku, w którym został zło˝ony pierwszy wniosek o przyznanie
płatnoÊci), warunków okreÊlonych
w planie działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej, a tak˝e do przestrzegania
wymagaƒ wzajemnej zgodnoÊci,
dotyczàcych produkcji rolniczej
na obszarze całego gospodarstwa
oraz wymagaƒ, wynikajàcych z poszczególnych pakietów rolnoÊrodowiskowych. Przestrzeganie tych zobowiàzaƒ b´dzie spraw-
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dzane przez ARiMR m.in. podczas
kontroli na miejscu.
W 2012 roku rolnik, podobnie
jak w latach ubiegłych, powinien
zło˝yç wniosek w biurze powiatowym ARiMR właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania lub siedzib´ wnioskodawcy. Mo˝e zło˝yç go
osobiÊcie lub wysłaç pocztà. Rolnicy b´dà mogli zło˝yç wniosek przez
Internet, podobnie jak to miało
miejsce w ubiegłym roku.
Mam przyznane z ARiMR pieniàdze na zakup gruntów w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Chciałbym
si´ dowiedzieç w jakim terminie
od przelewu Êrodków na moje
konto powinienem dokonaç zakupu ziemi, ˝eby nie straciç tych
pieni´dzy? Jedni doradcy mówià
o terminie 3-letnim, a inni o 5letnim…

Zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 paêdziernika 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 roku Nr 200, poz. 1443, z póên.
zm.), beneficjent premii dla młodych rolników powinien realizowaç
za ło ˝e nia
biz ne spla nu
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, m.in. wydatkowaç,
w okresie 3 lat od dnia wypłaty
pomocy, co najmniej 70% kwoty
pomocy na inwestycje okreÊlone
w biz ne spla nie. Za tem za kup
gruntów rolnych, który stanowi wydatek na inwestycje słu˝àce realizacji zało˝eƒ biznesplanu, mo˝e
mieç miej sce w okre sie 3 lat
od dnia wypłaty pomocy. Natomiast warunek, dotyczàcy rolniczego u˝yt ko wa nia tych grun tów,
o którym mowa w ww. regulacjach, dotyczy okresu pozostałego
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty tej formy pomocy.
Je˝eli wnioskodawca – tak jak
autor zapytania – okreÊlił w planie rozwoju gospodarstwa, ˝e
premi´ na „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” ma zamiar przeznaczyç na zakup u˝ytków rolnych,
wówczas na zakup ziemi, podobnie jak na inne dopuszczalne w tym
działaniu cele wydatkowania premii, ma 3
lata, liczàc od dnia
39
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otrzymania premii na konto bankowe.
Przy okazji przypominamy, ˝e inwestycyjna cz´Êç premii (35
lub 52,5 tys. zł) mo˝e zostaç przeznaczona m.in. na:
• budow´ lub modernizacj´ budynków gospodarskich, w tym na zakup materiałów budowlanych,
• zakup maszyn i urzàdzeƒ rolniczych,
• zakładanie plantacji wieloletnich,
• zakup gruntów rolnych,
• zakup zwierzàt hodowlanych
przeznaczonych na stado podstawowe.
Nasza grupa producentów rolnych zrzesza 27 rolników, specjalizujàcych si´ w tuczu trzody
chlewnej z trzech sàsiednich
gmin. Ka˝dy z nas prowadzi tucz
we własnych chlewniach, z których nast´puje bezpoÊredni odbiór tuczników do ubojni. Dotychczas ka˝dy z nas wypełniał
wszystkie obowiàzki wynikajàce
z systemu identyfikacji i rejestracji zwierzàt, w tym tak˝e zgłaszał wszystkie zmiany stanu
w swoim stadzie do właÊciwego
biura powiatowego ARiMR. Czy
po zorganizowaniu naszej grupy
producenckiej te obowiàzki powinien przejàç nasz przewodniczàcy?
Zgod nie z usta wà 2 kwiet nia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz.U.
z 2008 r. Nr 204, poz. 1281,
z 2009 r., Nr 116, poz. 976) obowià zek in for mo wa nia Agen cji,
dot. przemieszczeƒ zwierzàt mi´dzy siedzibami stad (tj. budynkami
go spo dar ski mi lub miej sca mi
na otwartej przestrzeni, w których
przebywa stado), a tak˝e obowiàzek dokonywania zgłoszeƒ wszelkich zmian w stanie stada cià˝y
na posiadaczu zwierz´cia. A zatem je˝eli, jak w przypadku po40

wy˝szej grupy producentów rolnych, ka˝dy z członków grupy producenckiej przetrzymuje zwierz´ta
we własnej siedzibie stada, wówczas ka˝dy z osobna posiadacz
zwierzàt zgłasza przemieszczenie
do swojej i ze swojej siedziby stada do właÊciwego biura powiatowego ARiMR.
Czy w ramach pomocy dla
wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw zakup
linii technologicznej do produkcji torebek (do pakowania owoców) jest kosztem kwalifikowanym?
Tak – zakup linii technologicznej
do produkcji torebek jest kosztem
kwalifikowanym. Zgodnie z pkt 9
Wykazu kwalifikowanych kosztów
inwestycji uj´tych w zatwierdzonym
planie dochodzenia do uznania,
stanowiàcego załàcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wst´pnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji uj´tych w zatwierdzonym
planie dochodzenia do uznania,
kosztem kwalifikowanym inwestycji
sà koszty zakupu narz´dzi oraz zakupu i monta˝u maszyn oraz urzàdzeƒ przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw
do sprzeda˝y, w szczególnoÊci przeznaczonych do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania, konfekcjonowania, krojenia, ci´cia,
szatkowania, obierania lub drylowania.
Majàc na uwadze powy˝sze, zakup linii technologicznej do produkcji torebek, słu˝àcych do pakowania owoców, jest inwestycjà
zwiàzanà z zakupem maszyn oraz
urzàdzeƒ słu˝àcych do przygotowy-

wania owoców i warzyw do sprzeda˝y, a tym samym jest kosztem
kwalifikowanym inwestycji. Nale˝y
jednak podkreÊliç, ˝e koszt inwestycji zostanie zakwalifikowany do
udzielenia pomocy finansowej jedynie w przypadku, gdy zakup
przedmiotowej linii zostanie uj´ty
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, którego realizacja
ma doprowadziç wst´pnie uznanà
grup´ producentów do uznania
za organizacj´ producentów owoców i warzyw.
Czy rolnik mo˝e otrzymaç pomoc z Agencji na usługi doradcze dotyczàce spełniania wymogów wzajemnej zgodnoÊci?
Tak – w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW
2007-2013, które obsługiwane
jest przez ARiMR, rolnik mo˝e otrzymaç refundacj´ 80% kosztów poniesionych na realizacj´ usług doradczych dotyczàcych m.in. spełniania wymogów wzajemnej zgodnoÊci. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz rodzaje
tych usług doradczych zostały okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów obj´tego PROW 20072013 (Dz.U. Nr. 78, poz. 470
z póên. zm.). Wzory formularzy
wniosków wraz z załàcznikami znajdujà si´ na stronie internetowej
Agencji: www.arimr.gov.pl/dla-bene fi cjen ta/wnio ski/ko rzy sta nie -z -usug-doradczych-przez-rolnikow -i-posiadaczy-lasow.html

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

nIP

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,8000

2,0000

0,1000

3,8500

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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