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Szanowni Państwo!
Kończy się rok i mijają trzy lata od momentu, kiedy
rozpocząłem sprawowanie funkcji ministra rolnictwa
i rozwoju wsi. Obejmując rządy w połowie listopada 2007
roku zaczynaliśmy w bardzo trudnym momencie. To właśnie wtedy rozpoczynał się światowy kryzys gospodarczy.
Inny od poprzednich, bo już wcześniej odczuwalny na
rynkach rolnych. Tam właśnie skierowały się kapitały
spekulacyjne i mieliśmy do czynienia z zachwianiem na
rynku zbożowym i mleczarskim.
Dlatego też skupiłem się na aktywnym uczestnictwie we
wszystkich unijnych forach, na których podejmowane
były zasadnicze decyzje.
We wrześniu 2008 roku wprowadziłem pod obrady
unijnych ministrów do spraw rolnictwa i rybołówstwa
wniosek, dotyczący przywrócenia ochrony celnej wspólMAREK SAWICKI
notowego rynku zbóż, co było podyktowane zmianą sytuMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
acji na tym rynku w drugiej połowie 2008 r., i zgłosiłem
propozycję, aby zaoszczędzone środki budżetu WPR wykorzystać w sektorze rolnym.
Miesiąc później złożyłem wnioski dotyczące: kryzysu na rynku jabłek przeznaczonych do przetwórstwa w niektórych nowych środkowoeuropejskich państwach członkowskich; w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie, szczególnie
w kontekście wysokiego poziomu cen środków produkcji rolnej. Na kolejnym posiedzeniu, a następnie w styczniu
2009 r., zgłosiłem wniosek dotyczący przywrócenia refundacji wywozowych do przetworów mlecznych. W marcu
2009 roku wystąpiłem natomiast z wnioskiem dotyczącym kwalifikowalności VAT w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jednocześnie na tym samym posiedzeniu poparłem wniosek Niemiec o zwolnienie producentów w sektorze cukru z konieczności wpłaty do funduszu restrukturyzacyjnego drugiej raty składki restrukturyzacyjnej za rok gospodarczy 2008/2009.
Wystąpiłem ponadto o wydłużenie możliwości kredytowania zakupu ziemi na warunkach preferencyjnych i taką
zgodę uzyskaliśmy.
Dzięki aktywności, podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (health-check) w 2008 roku, uzyskaliśmy możliwość
kontynuowania obecnego, prostego systemu płatności bezpośrednich do 2013 r.; uzyskaliśmy także dodatkowe
środki finansowe m.in. na wsparcie sektora mleczarskiego (90 mln euro) oraz uniknęliśmy istotnego ograniczenia
działań interwencyjnych na rynkach rolnych w ramach WPR. Odłożone zostały w czasie (do 2013 r.) wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.
Jednocześnie cały czas prowadziłem intensywne rozmowy w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku
2013. To pierwsza i jedna z najważniejszych unijnych polityk. Powstała ponad 40 lat temu. Jej zadaniem jest stabilizowanie akceptowalnych przez konsumenta cen przy zapewnieniu rolnikom odpowiednich dochodów. Nie ulega wątpliwości, że obecny kształt WPR nie odpowiada wymaganiom, przed jakimi stajemy. Dlatego też, od samego początku
funkcjonowania obecnego rządu prowadzone były rozmowy na różnych forach unijnych, zapraszani są również ministrowie rolnictwa krajów unijnych w celu wzajemnego przedstawiania i uzgadniania swoich stanowisk. Dzięki temu
lepsze jest zrozumienie i widać już zmiany w podejściu do kluczowych zagadnień. To jest efekt 83. odbytych przeze
mnie spotkań z moimi kolegami ministrami w Europie i 31. wizyt składanych przez ministrów w Polsce.
Nasze stanowisko jest jasne. Opowiadamy się za utrzymaniem obydwu filarów Wspólnej Polityki Rolnej w proporcjach 50/50 i odejściem od historycznych zaszłości, które zakłócają oraz zniekształcają warunki konkurencji na
jednolitym rynku.
Nowa WPR musi być prostsza, przejrzysta i pozbawiona historycznych zaszłości, gdyż utrzymanie konserwatywnej polityki rolnej zatrzyma europejskie rolnictwo na poziomie z końcówki ubiegłego wieku, a to nie zapewni
bezpieczeństwa żywnościowego w Europie w dłuższej perspektywie.
W mojej ocenie ostatni Komunikat KE z dnia 18 listopada br. w sprawie przyszłości WPR jest niezłą podstawą do
dalszej dyskusji, chociaż propozycje zawarte w Komunikacie są mało ambitne i zachowawcze. Nam natomiast potrzebna jest ambitna reforma WPR, która zapewni rozwój rolnictwa całej Unii Europejskiej i poprawi konkurencyjność
tego sektora na rynku międzynarodowym. Nowa WPR powinna zapewnić większą orientację na rynek, uwzględniać
dobro publiczne, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę środowiska. Domagam się wprowadzenia nowych,
obiektywnych kryteriów podziału środków pomiędzy państwa członkowskie oraz odejścia od obecnych, powiązanych z historyczną produkcją, kryteriów. Nowe zasady powinny uwzględniać m.in.: powierzchnię użytków rolnych,
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zatrudnienie, realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska czy dodatkowe wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Bezpośrednie kontakty i rozmowy z ministrami rolnictwa państw Unii Europejskiej zdecydowanie przyczyniają się
do lepszego, wzajemnego zrozumienia. 9 listopada w Bratysławie państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgaria
i Rumunia podpisały deklarację, mówiącą o priorytetach w zakresie zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
Po raz pierwszy od dwóch lat państwa te zajęły tak jednoznaczne i zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Następnego
dnia gościłem łotewskiego ministra rolnictwa Janisa Duklavsa, który poparł przyjętą Deklarację i wyraził nadzieję,
że pozostałe państwa nadbałtyckie także poprą ten dokument. 22 listopada br. moim gościem w Warszawie był
minister rolnictwa i żywności Wielkiej Brytanii Jim Paice. Potwierdził on zmianę podejścia do kluczowych zagadnień
i poparł odejście od historycznych tytułów do płatności. Zgodził się także z koniecznością utrzymania dwóch filarów
WPR. To dobry prognostyk do dalszych dyskusji. Czasu mamy coraz mniej. Na polską Prezydencję w drugiej połowie
przyszłego roku przypadać będzie czas podejmowania decyzji w sprawie nowych warunków funkcjonowania europejskiego rolnictwa.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze kilka aspektów mojej pracy. Obejmując urząd zastałem dość złożoną sytuację
dotyczącą zarówno Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jak i programów w sektorze rybołówstwa.
Poprzednio rząd, jako jedyny w UE, przyjął zasadę akredytacji dla poszczególnych działań. Dlatego praktycznie
cały 2008 r. poświęcony był procedurom związanym z akredytacją, co znacznie opóźniło przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków. Opóźnienia udało nam się zlikwidować, a PROW jest realizowany dobrze. Przypomnę, że budżet
PROW 2007-2013 to 17,4 mld euro. Podpisano już umowy i zobowiązania wieloletnie na sumę ok. 38 mld zł, co
– łącznie z wypłaconymi już 18,2 mld zł – stanowi około 80 proc. całego budżetu. W tym roku trafi do beneficjentów ponad 8,5 mld zł i będzie to rekordowa kwota wypłacona w ciągu jednego roku. Polska jest liderem w realizacji tego rodzaju programów wśród wszystkich krajów unijnych.
Zwiększona została premia dla młodych rolników z 50 do 75 tys. zł, wprowadzono działanie skierowane do grup
producenckich, dzięki czemu w ubiegłym roku wnioski na wspólne inwestycje złożyły 44 takie grupy, a w tym roku
mamy ich już 99.
Wprowadzona została także możliwość zakupu maszyn i urządzeń w ramach grup gospodarstw.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009, które w art. 68 przewiduje możliwość
uruchomienia w państwach członkowskich tzw. wsparcia specjalnego, przygotowaliśmy trzy programy, których realizacja rozpoczęła się w 2010 r. i potrwa do 2012 r. Dwa z nich dotyczą sektora bydła i owiec. Są to: wsparcie
specjalne dla rolników utrzymujących krowy w województwach Polski południowo-wschodniej (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie) oraz wsparcie specjalne dla rolników utrzymujących
owce w województwach Polski południowej (województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie). Trzeci program skierowany jest do rolników uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne
na terenie całego kraju. Programy te, po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej, stały się podstawą do uruchomienia w Polsce wypłaty trzech nowych płatności: płatności do krów i owiec oraz specjalnej płatności obszarowej do
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
Warto w tym miejscu wspomnieć też o pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi. Przypomnę, że
powódź dotknęła 124 tysiące gospodarstw. Zalanych bądź podtopionych zostało ponad 780 tys. ha. Już 1 czerwca
br. rząd przyjął specjalny program pomocy poszkodowanym rolnikom.
Wprowadzone zostało nowe działanie w ramach PROW 2007-2013 – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Pomoc ma formę refundacji do 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Przyznaje
się ją i wypłaca do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód i do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi na jedno gospodarstwo maksymalnie 300 tys. zł.
Dostępna kwota środków wynosi 100 mln euro. Przy założeniu kursu euro w wysokości 4 zł szacowana średnia
wysokość wsparcia na poziomie 100 tys. zł mogłaby być udzielona ok. 4 tys. gospodarstw.
Poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się o zaliczki w ramach tego działania – odpowiedni projekt ustawy
znajduje się w Sejmie i po pracach Komisji wraca z zaleceniem przyjęcia go bez poprawek. Niezależnie od wprowadzenia nowego działania, dokonano również zmiany w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, polegającej na podwyższeniu poziomu refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych do maksymalnie
80%, jeżeli o pomoc ubiega się osoba związana z gospodarstwem, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez
powódź lub obsuwisko ziemi. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Bardzo złą sytuację zastałem w rybołówstwie. W 2007 roku, a zatem w końcowym okresie wdrażania SPO
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, wykorzystanie środków było na poziomie 47%. Teraz mamy wydane
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już ponad 193 mln euro, czyli 98,7% limitu środków UE. Przyspieszyliśmy także wydatkowanie środków finansowych
w ramach rekompensat za czasowe zawieszenie działalności połowowej. Wystarczy porównać: 2006 – 7 mln zł,
2007 – 14,5 mln zł, I połowa 2008 – 15,2 mln zł, a II połowa tego roku już 55 mln zł, zaś w roku ubiegłym było to
99,6 mln zł.
Program PO Ryby 2007-2013 jest w pełni realizowany. Przyjęte już wnioski opiewają na sumę około 3,5 mld zł.
Oznacza to, że beneficjenci złożyli wnioski na sumę przekraczającą dostępny limit finansowy, który został określony na poziomie 2,56 mld zł.
Obejmując urząd miałem jeszcze jeden poważny kłopot. Stanęliśmy przed koniecznością odblokowania rynku
wschodniego dla naszych produktów rolno-spożywczych. Już w listopadzie 2007 roku podjąłem pierwsze rozmowy
i kontynuowałem je w styczniu 2008 roku. W efekcie nastąpiło stopniowe przywracanie dostępu dla towarów rolnych
na rynek rosyjski.
Intensywne kontakty zagraniczne umożliwiły otwarcie dostępu dla polskich produktów na nowe rynki m.in.: Chin,
Japonii, Wietnamu, Korei Południowej, Singapuru.
To bardzo istotne, gdyż artykuły rolno-spożywcze to jedyna grupa towarowa, która przynosi Polsce dodatnie saldo
w handlu zagranicznym.
Pomimo ograniczonego popytu, spowodowanego światowym kryzysem gospodarczym, udało się utrzymać bardzo
dobre wyniki w handlu zagranicznym. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych za 2008 rok wyniosła prawie
41 mld zł, a za 2009 blisko 49,6 mld zł wobec 38 mld zł w 2007 roku i 33,5 mld zł w 2006.
Utrzymuje się też dodatnie saldo obrotów – w 2009 roku wyniosło ponad 9,5 mld zł (7,7 mld zł za cały 2007 rok).
W okresie I-VIII 2010 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wyniosła 33,6 mld zł i wzrosła o około 2%
w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. (33,0 mld zł). Saldo obrotów w okresie I-VIII 2010 r. nadal było dodatnie i wyniosło 7,0 mld zł, co oznaczało, że w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. wzrosło o 9,7%. Szacuje
się, że na koniec 2010 roku dodatnie saldo wyniesie 9,6-10,0 mld zł.
Podtrzymaniu tych tendencji i dalszemu rozwojowi korzystnej wymiany handlowej sprzyjać będzie z pewnością
funkcjonowanie funduszy promocji. Po wielu dyskusjach i rozmowach udało się opracować i uchwalić stosowną
ustawę, która funkcjonuje już prawie półtora roku.
Na zakończenie przypomnę jeszcze o dwóch istotnych sprawach. Pierwsza dotyczy możliwości prowadzenia
produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. To szansa na rozwój produkcji lokalnych specjałów i tradycyjnych wyrobów. To także możliwość dodatkowych zarobków dla rolników.
Z tą sprawą ściśle łączy się następna. Otóż w przyszłym roku planuję uruchomić nowe zadanie wspierające taką
działalność. Program „Mój Rynek” to rozwiązania, które pozwolą na powstanie targowisk. Targowisk czerpiących
z tradycji to co najlepsze, a jednocześnie będących nowoczesnymi miejscami sprzedaży, zachowującymi wszelkie
standardy sanitarne i weterynaryjne. W tych miejscach rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty bez pośredników. Stworzy to klientom szanse nie tylko na zakup tradycyjnego, ekologicznego produktu żywnościowego, ale
również na odnowienie więzi społecznych. Ma to być miejsce dla ludzi, żeby i sprzedający i kupujący poczuli się
po prostu u siebie.

Szanowni Państwo!
To ostatnie tegoroczne wydanie Biuletynu Informacyjnego.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
składam Państwu serdeczne życzenia rodzinnej, ciepłej atmosfery świąt
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku, mając nadzieję, że
również aura będzie łaskawa i sprzyjająca dobrym plonom, bez niekorzystnych i tragicznych zjawisk, jakie towarzyszyły nam w mijającym
roku.
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Prosto z gabinetu

Deklaracja w sprawie WPR

W

stolicy Słowacji, która przewodniczy obecnie Grupie
Wyszehradzkiej, podpisana
została 9 listopada, Deklaracja współpracy w sprawie reformy Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR) po roku 2013.
Ministrowie rolnictwa Słowacji, Polski, Węgier, Czech, Bułgarii i Rumunii
opowiedzieli się za reformą w kierunku
polityki nowoczesnej, prostej, sprawiedliwej, prorynkowej i zrównoważonej.
Stwierdzili, że zbliżająca się reforma
WPR musi być reformą prawdziwą,
dzięki której WPR stanie się prosta,
uczciwa, zorientowana na rynek, trwała
i niepodważalna dzięki następującym
aspektom:
Odejście od kryteriów historycznych
i ustanowienie nowych, obiektywnych
kryteriów wsparcia w ramach krajowych
kopert WPR.
Utrzymanie modelu dwóch filarów
– WPR musi być nie tylko wspólną, lecz
także wyłączną i jedyną polityką rolną
w ramach UE, bez możliwości dalszego
wsparcia filara I z budżetów krajowych,
musi też zapewniać współfinansowanie
i pomoc państwa jedynie do wysokości
ograniczonej koperty na konkretny, zdefiniowany cel.

Przedłużenie możliwości stosowania
systemu jednolitej płatności obszarowej
(SAPS), a także tworzenie instrumentów
towarzyszących na rzecz konkretnych
problemów regionów i sektorów.
Dokonanie przeglądu i uproszczenie
systemu wzajemnej zgodności, przy
jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu ochrony środowiska.
Modernizacja istniejących instrumentów zarządzania rynkiem (np. interwencji) jako części „siatki bezpieczeństwa”
oraz dostosowanie ich do nowych okoliczności, w tym rozwoju rynku.

Zagwarantowanie jednolitej kontroli
produktów rolnych wprowadzanych na
rynek UE oraz wywieranie nacisku na
jakość produktów żywnościowych pochodzących z importu oraz standardy
produkcji w państwach trzecich.
Wspieranie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie finansowania zapobiegania
i zarządzania katastrofami a także epidemiami chorób zwierząt i roślin,
wspólne rozpatrzenie inicjatyw UE
związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz zgłoszenie wspólnych
propozycji tego typu inicjatyw.

Wizyta delegacji wietnamskiej

D

nia 28 października br.
Minister Marek Sawicki spotkał się z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Socjalistycznej
Republiki Wietnamu, Nguyenem
Minh Quang. W odwiedzającej
Polskę wietnamskiej delegacji wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani współpracą handlową z polskimi firmami.
Minister Marek Sawicki wyraził
satysfakcję z postępów we współpracy, szczególnie w dziedzinie weterynarii. Mówiono o kontynuowaniu uzgodnień dalszych świadectw
weterynaryjnych. Wiceminister
Nguyen Minh Quang podkreślił dużą rolę, jaką odgrywa współpraca
prowadzona pomiędzy resortami
rolnictwa naszych krajów dla roz-

woju rolnictwa i gospodarki żywnościowej Wietnamu. Zwrócił się z prośbą
o wsparcie polskich przedsiębiorców
w prowadzeniu działań w tym kierunku.
Przedstawił także duże możliwości inwestycyjne, szczególnie na rynku kawy
i wyrobów z drewna. Podkreślił, że Polska ma duże doświadczenie w modernizacji sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, a stronie wietnamskiej zależy na skorzystaniu z nich, jak również
na pomocy w zakresie edukacji rolniczej.
Minister Sawicki wyraził zainteresowanie takim wsparciem. Stwierdził, że
Polska ma dobrze rozwinięty system doradztwa rolniczego, co jego zdaniem
stanowiłoby kolejną interesującą perspektywę polsko-wietnamskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.
5
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Spotkanie ministrów rolnictwa Cypru,
Danii i Polski

M

inister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki,
20 października br. gościł ministra rolnictwa, wyżywienia i rybołówstwa Danii
Henrik Hřegh oraz ministra rolnictwa, zasobów naturalnych
i środowiska Cypru Demetris
J. Eliades.
Spotkanie dotyczyło przede
wszystkim współpracy między
resortami w trakcie Przewodnictwa w Radzie UE oraz stanu aktualnej debaty na temat kształtu
Wspólnej Polityki Rolnej po

2013 roku. „Chcemy poznać
nawzajem swoje priorytety
tak, aby wypracować wspólny kalendarz działań na następujące po sobie prezydencje w Radzie UE: polską,
duńską i cypryjską” – podkreślił minister Marek Sawicki
i dodał, że „w czasie naszych
prezydencji będą zapadały
najważniejsze decyzje dotyczące kształtu Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej po 2013
roku”.

Wizyta we Francji

W

ramach oficjalnej wizyty na
Międzynarodowych Targach
Żywności SIAL 2010 w Paryżu,
w dniu 17.10.2010 r., odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Marka Sawickiego z ministrem rolnictwa
Republiki Francuskiej Bruno Le Maire.
Spotkanie to wpisuje
się w polsko-francuski
dialog nt. kształtu przyszłej Wspólnej Polityki
Rolnej. Jest ono także reakcją na przedstawione
w połowie września br.
francusko-niemieckie
wspólne stanowisko dot.
głównych aspektów
WPR.
Minister Le Maire zaznaczył, że nadal opowiada się za współpracą
w układzie trójstronnym
(Polska, Francja, Niemcy)
w ramach idei Trójkąta
Weimarskiego. Podkreślił również wagę
utrzymania poziomu budżetu WPR i konieczność odłożenia głębszej dyskusji
o podziale środków dopiero po jego zatwierdzeniu.
Minister Le Maire jasno wypowiedział
się, że Francja nie sprzeciwia się rewizji
systemu ustalanego na bazie tzw. referencji historycznych i jest zgoda Paryża
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na stworzenie nowej bazy rozdziału
płatności bezpośrednich.
Minister M. Sawicki stwierdził, że Polska zdecydowanie pragnie utrzymania
wysokości dotychczasowego budżetu UE,
a nawet, jako pierwszy z krajów UE, zwróciła uwagę na konieczność jego zwiększe-

nia. Minister Sawicki szczególnie podkreślił zadowolenie z faktu, że Francja
i Niemcy poprą odejście od historycznej
bazy systemu płatności bezpośrednich.
Zaznaczył, że w tej chwili mamy sprzyjające warunki do głębokiej reformy WPR,
zwłaszcza do zaproponowania jednolitej
dla wszystkich Wspólnej Polityki Rolnej,
która obecnie mieści w sobie 27 różnych

polityk. Podkreślił, że reforma WPR powinna iść w kierunku zwiększenia innowacyjności i rozwoju gospodarstw rolnych
i temu celowi mają przede wszystkim służyć systemy płatności. Jednym z ważniejszych celów reformy jest również zwiększenie konkurencyjności WPR w stosunku
do polityk regionów pozaeuropejskich. Temu zadaniu
powinno służyć wspieranie
rynku, narzędzi jego aktywizacji i ochrony, zwłaszcza
przed zagrożeniem spekulacyjnym.
Targi Żywności SIAL 2010
w Paryżu to jedna z najważniejszych imprez targowych
branży rolno-spożywczej na
świecie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było
organizatorem Polskiego
Stoiska Narodowego. Na
wspólnym stoisku, obok
MRiRW, prezentowali się
także: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ambasada RP
w Paryżu, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, firmy: „Sokołów”, „Amigo”,
„Vinpol” oraz Polska Izba Mleka.
18 października 2010 r. odbyło się
seminarium dotyczące współpracy polsko-francuskiej w sektorze rolno-spożywczym.
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Wizyta w Moskwie

P

odczas spotkania ministra Marka
Sawickiego w Moskwie (30 września i 1 października) z Ministrem
Rolnictwa Rosji omawiano zagadnienia
dotyczące unii celnej Rosji, Białorusi
i Kazachstanu, w tym podwyższonych
stawek celnych na niektóre towary.
Minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej
J. Skrynnik potwierdziła, że takie instrumenty, jak podwyższone stawki celne
na świnie żywe i zmniejszony kontyngent na mięso drobiowe, podyktowane

czące bezpieczeństwa żywności
i handlu.
Strona rosyjska poinformowała o wejściu w życie od dnia 1 lipca 2010 r. normatywno-prawnych aktów Unii Celnej,
a także o trybie umieszczania nowych
zakładów, zainteresowanych eksportem
swoich produktów, na listach zakładów
posiadających prawo eksportu do Federacji Rosyjskiej.
Rosja zgodziła się umieścić na niej
polskie zakłady, zatwierdzone do eks-

terynaryjnej Polski, z uwzględnieniem
pozytywnych wyników kontroli polskich
zakładów przetwórstwa mlecznego, przeprowadzonej w kwietniu 2010 r. Strona
rosyjska pozytywnie odniosła się do tego
wniosku. Prowadzone są dalsze ustalenia
w tej kwestii. Sfinalizowanie warunków
wprowadzenia zasady pre-listingu w odniesieniu do zakładów mleczarskich spodziewane jest na koniec br.
Dwustronne rozmowy dotyczyły także eksportu produktów pochodzenia

są sytuacją na rosyjskim rynku i będą
nadal obowiązywać. Ze względu na
trudną sytuację na rynku wewnętrznym,
utrzymany będzie czasowy zakaz eksportu zbóż z Rosji. Poinformowała także o występujących na rynku rosyjskim
niedoborach ziemniaków, marchwi i kapusty, stwierdzając, że Rosja jest zainteresowana zakupem tych produktów
w Polsce.
Prowadzone były również, z udziałem służb weterynaryjnych oraz fitosanitarnych Polski i Rosji, rozmowy doty-

portu przez białoruskie służby weterynaryjne, pod warunkiem udzielenia
przez polską Inspekcję Weterynaryjną
dodatkowych gwarancji spełniania
przez te zakłady rosyjskich wymagań
weterynaryjno-sanitarnych oraz wymagań Unii Celnej.
Strona polska zwróciła się z wnioskiem
o umieszczenie zakładów przetwórstwa
mlecznego na odpowiednich listach zakładów posiadających prawo eksportu
swoich produktów do Federacji Rosyjskiej na podstawie gwarancji służby we-

roślinnego, systemu bezpieczeństwa
owoców i warzyw eksportowanych do
Federacji Rosyjskiej, pod kątem przestrzegania rosyjskich norm w zakresie
pozostałości pestycydów, azotanów
i azotynów. W szczególności omówiono kwestie uprawnień laboratoriów do
wydawania certyfikatów bezpieczeństwa oraz systemu kontroli przedwysyłkowej.
Minister Marek Sawicki zwiedził także odbywające się w tym czasie w Moskwie targi „Złota Jesień”.

Rok 2010 z Programem PDŻ

Do

najważniejszych działań,
jakie są prowadzone w zakresie promocji żywności
wysokiej jakości – Programu Poznaj
Dobrą Żywność, produktów ekologicznych, produktów wpisanych na Listę

Produktów Tradycyjnych, uczestniczących w systemie oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności,
należą krajowe i zagraniczne wystąpienia targowe.

Głównym celem Programu Poznaj
Dobrą Żywność jest promocja żywności wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatem. Poprzez prowadzone działania MRiRW pomaga konsumentom
w dokonaniu świadomego wyboru pro7
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duktów żywnościowych, a także stara
się podnieść ich zaufanie do produktów wytwarzanych masowo, które jednak charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, przy okazji promując
zdrowy styl życia. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczą, bądź zamierzają
uczestniczyć w Programie Poznaj Dobrą Żywność, zachęcani są do wytwarzania dobrych i zdrowych produktów
oraz do zwiększania inwestycji w jakość. Tegoroczne działania ukierunkowane były na to, aby konsumenci wybierali polskie produkty i prowadzone
były pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”. Jednocześnie poprzez współpracę
z dietetykami pokazywaliśmy, jak wykorzystać produkty wyróżnione znakiem PDŻ w codziennej zbilansowanej
diecie. Działania pod tym hasłem rozpoczęto podczas dorocznego Pikniku
z Programem PDŻ, który w maju br.
odbył się w ogrodach SGGW, i prowadzone były podczas kolejnych imprez
plenerowych, w których resort uczestniczył wspólnie z Agencją Rynku
Rolnego, Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Były to:
XVII Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych – Dni z Doradztwem
Rolniczym AGROARENA 26-27 czerwca, Szepietowo;
XXXIII Międzynarodowe Targi RolnoPrzemysłowe AGRO-TECH, 3-4 lipca,
Minikowo;
Dożynki Województwa Mazowieckiego, 22 sierpnia, Sierpc;
XIX Krajowa Wystawa Rolnicza, 4-5
września, Częstochowa;
Barzkowickie Targi Rolne AGRO
POMERANIA, 10-12 września,
Barzkowice;
XVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym, 11-12 września,
Siedlce;
Dożynki Prezydenckie w Spale, 19
września, Spała;
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
AGROSHOW, 24-27 września,
Bednary.
Ponieważ kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych wśród Polaków jest niezwykle ważne, dlatego też
tego typu działania będą kontynuowane
w kolejnych latach.
Oprócz imprez plenerowych zorganizowane zostały także wspólne stoiska
informacyjno-promocyjne podczas
branżowych imprez targowych:
8

Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej AGROTECH, 12-14 marca,
Kielce;
Międzynarodowe Targi Mechanizacji
Rolnictwa POLAGRA PREMIERY, 11-14
lutego, Poznań;
Międzynarodowe Targi Przemysłu
Spożywczego i Gastronomii – Polagra
Food, 13-16 września, Poznań;
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 1-3 października, Poznań.
Wspólne działania w kraju, a tym samym wspólnie prowadzona polityka informacyjna dotycząca polskiego rolnictwa, zapewniały lepszy odbiór
komunikatów skierowanych przede
wszystkim do rolników, jak również
przyczyniły do budowania pozytywnego wizerunku instytucji działających na
rzecz rolnictwa.
Działania promujące program nie skupiły się jednak na Polsce – zagranicą prowadzone inicjatywy miały na celu upowszechnienie wśród konsumentów
certyfikowanej polskiej żywności wysokiej
jakości. Na stoiskach można było nie tylko
uzyskać informacje o programie, ale także
spróbować produktów ze znakiem PDŻ:
75 Międzynarodowe Targi GRÜNE
WOCHE, 15-24 stycznia, Berlin;
Targi Przemysłu spożywczego i gastronomii FOODAPEST, 21-24 lutego,
Budapeszt;
FHA Food and Hotel Asia 2010, 20-23
kwietnia, Singapur;
SIAL China 2010 – 19-21 maja,
Shanghai;
Wystawa Rolnictwo i Społeczeństwo,
18-19 lipca, Bruksela;
Złota Jesień – 1-4 października,
Moskwa;
SIAL 2010 – 17-21 października,
Paryż;
Międzynarodowy Bożonarodzeniowy
Bazar Świąteczny, od 28 listopada,
Praga;
Wigilia w Brukseli, 13 grudnia,
Bruksela.
Przez cały rok informacje o programie
PDŻ można było znaleźć m.in. w magazynach: Fresh&Cool Market, Bilans Dodatni, Hurt i Detal, Rynek Spożywczy,
Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy,
Gospodarz. Poradnik Samorządowy.
Konsumenci mogli zapoznać się z ideą
programu w Nowej Wsi Europejskiej,
Zielonym Sztandarze, Tygodniku Siedleckim. Obecność na zagranicznych
targach wspierały publikacje anglojęzyczne w magazynach Food from Poland
(na targi w Moskwie i Paryżu) oraz Welcome to Poland (Expo w Szanghaju).

Ponadto Program PDŻ był także obecny
na antenie TVP Warszawa (Agrokurier)
oraz TVP1 i TVP 2 przed i po najpopularniejszych programach i serialach: Jaka
to melodia, „M” jak miłość, Klan, Moda
na sukces, Pogoda, Szansa na sukces,
Barwy szczęścia, Pytanie na śniadanie,
Ojciec Mateusz, Familiada, Plebania,
Śpiewaj i walcz, Kocham Cię Polsko,
a produkty ze znakiem PDŻ były wykorzystane w potrawach przygotowywanych w programie „Politycy na ciepło”.
Przyszły rok będzie dla Polski niezwykle ważny z dwóch względów – polskiego przewodnictwa w Radzie UE
w 2 połowie roku oraz obecności Polski
w charakterze kraju partnerskiego na
76. Międzynarodowych Targów Grüne
Woche 2011.
76. Międzynarodowe Targi Grüne
Woche (IGW) w Berlinie (21-30 stycznia 2011 roku), będą szczególnym wydarzeniem, gdyż Polska przyjęła tytuł
Kraju Partnerskiego Targów Grüne Woche. Tytuł ten oznacza, że Polska, a tym
samym polska żywność, będzie obecna
we wszystkich działaniach promocyjnych tej prestiżowej imprezy. Powierzenie roli Kraju Partnerskiego zwróci na
Polskę i polską żywność wysokiej jakości zainteresowanie nie tylko publiczności i mediów niemieckich, ale także
zyska szeroki, międzynarodowy wydźwięk. Jest to niezwykle ważne wydarzenie, które zdarza się raz na 20 lat.
Polska obecność na IGW będzie odbywać się pod hasłem „Polska... schmeckt!”
– Polska smakuje. Polskie smaki będzie
można poznać podczas kulinarnej podróży przez Polskę. W podróży pokażemy także dziedzictwo kulinarne, kulturowe, atrakcje turystyczne Polski oraz
naszą ofertę agroturystyczną. Udział
w przygotowaniach do tej imprezy biorą samorządy wojewódzkie, a także samorządy branżowe – to dla wszystkich
niepowtarzalna szansa na zaprezentowanie smaków, tradycji, a jednocześnie
nowoczesnego polskiego rolnictwa.
Oprócz tych wydarzeń planowany
jest także udział w następujących imprezach targowych: BioFach, 16-19 lutego 2011, Norymberga (Niemcy), GULFOOD, 27 lutego-2 marca 2011, Dubai
(Zjednoczone Emiraty Arabskie), IFE
LONDON, 13-16 marca 2011, Londyn
(GB), Salon International del Club de
Gourmets, 11-14 kwietnia 2011, Madryt
(Hiszpania) oraz ANUGA, 8-12 października 2011, Kolonia (Niemcy).
BIURO MINISTRA
TEL. (22) 623 12 04

Rozwój obszarów wiejskich

Odnowa i rozwój wsi
PROW 2007-2013

N

owe świetlice wiejskie, place zabaw, ścieżki rowerowe, odrestaurowane unikalne zabytki, w tym
obiekty sakralne, uporządkowane parki
i skwery, a wszystko to dofinansowane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 z działania
Odnowa i rozwój wsi. Samorządy województw ogłaszają kolejne nabory
wniosków o przyznanie pomocy.
O przyznanie pomocy
finansowej w ramach
działania mogą ubiegać
się: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego,
kościoły lub inne związki
wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe posiadające status organizacji
pożytku publicznego.
Projekt może być realizowany w miejscowościach
należących do gmin: wiejskich, wiejsko-miejskich,
z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
lub miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
Lista możliwych inwestycji, na które
można otrzymać pomoc finansową
z działania Odnowa i rozwój wsi jest
naprawdę bogata. Dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na: budowę, przebudowę, remont obiektów
pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne. Dzięki temu
działaniu na wsi można wyposażać
świetlice i domy kultury. Gminy z powodzeniem, ze środków unijnych, realizują projekty związane z przebudową ścieżek rowerowych, szlaków
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych. Wsparcie może być także przeznaczone na
zagospodarowanie terenów zielonych,
parków czy skwerów. Dofinansować
można również różnego rodzaju inwestycje związane z upiększaniem najbliższego otoczenia, ratowaniem zabytków,
odnawianiem cmentarzy wpisanych do
rejestru zabytków, konserwacją lokalnych pomników historycznych i miejsc
pamięci, a także z renowacją obiektów

sakralnych. Pieniądze z działania moż- skodawcą było Stowarzyszenie Gmin
na również przeznaczyć na budowę, i Powiatów Pomorza Środkowego, któprzebudowę, remont lub wyposażanie rego gmina jest członkiem. W ramach
obiektów budowlanych przeznaczo- projektu na terenie gminy trzy świetlice
nych na cele promocji lokalnych pro- zostały doposażone w krzesła, stoliki,
duktów i usług, w tym pawilonów, szafy, regały, zestawy komputerowe,
punktów wystawowych, sal ekspozycyj- urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzanych lub witryn. Celem działania jest cze DVD, telewizory, wieże, komplety
poprawa jakości życia na obszarach rekreacyjne, sprzęt sportowy, czy gry
wiejskich, jak również promocja. Reali- planszowe. W gminie Golina w Wielkopolsce przebudowano
i rozbudowano budynek
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na cele sportowe
i społeczno-kulturalne. Na
Podlasiu w Śniadowie dzięki wsparciu z funduszy unijnych realizowana jest inwestycja „Odnowienie centrum wsi – Rynek w Śniadowie”. Nasadzane są nowe
szlachetne odmiany drzew
i krzewów, a dodatkowo instalowane jest parkowe
oświetlenie w postaci stylowych latarni.
zowane projekty mogą w dłuższej perOdnowa i rozwój wsi to działanie,
spektywie przyczynić się do wzrostu dzięki któremu w widoczny sposób,
atrakcyjności turystycznej i inwestycyj- z roku na rok, poprawia się jakość życia
nej tych obszarów.
na obszarach wiejskich i zmienia się obRefundacji podlegają koszty kwalifi- raz wsi i małych miejscowości.
kowalne poniesione przez beneficjenta,
Bardzo ważną częścią kultury wsi jest
w wysokości nieprzekraczającej 75% jej architektura. Krajobraz kulturowy wsi
tych kosztów, z tym, że dla jednej miej- to zabytki kultury i historii. Korzystając
scowości pomoc nie może być wyższa z tego wsparcia stare kościoły, kapliczniż 500 tys. złotych w okresie realizacji ki, zabytkowe dworki, pomniki i cmenProgramu. Co ważne, wielkość pomocy tarze mogą być chronione i pielęgnoprzyznanej na realizację jednego pro- wane. Dzięki temu zwiększa się atrakjektu nie może być równa lub niższa niż cyjność turystyczna obszarów wiejskich,
pojawiają się turyści i inwestorzy. Od25 tys. złotych.
Trzeba pamiętać, że najpierw należy nowione przestrzenie, takie jak parki,
sfinansować inwestycję, a dopiero po- rynki i skwery, nowe targowiska, już
tem następuje refundacja poniesionych stanowią ważny element krajobrazu
kosztów. Co ważne, gmina może uzy- wiejskiego. Dzięki temu właśnie mieszskać pożyczkę z Banku Gospodarstwa kańcy miast coraz częściej podejmują
Krajowego na wyprzedzające finanso- decyzję o powrocie na wieś, tam gdzie
wanie kosztów kwalifikowalnych pono- kiedyś mieszkali ich pradziadkowie.
szonych na realizację projektu.
Dbałość i troska mieszkańców obszaW ramach tego działania w całej Pol- rów wiejskich o swoje małe ojczyzny,
sce już zostało zrealizowanych kilkaset o ochronę architektury, poprawę infraprojektów. To dzięki niemu np. w Gmi- struktury na wsi sprawiają, że staje się
nie Manowo w województwie zachod- ona lepszym miejscem do życia.
niopomorskim sfinansowano projekt
DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Na wsi też można się bawić”. WnioTEL. (22) 623 18 42
9

P³atnoœci bezpoœrednie

Wdrażanie programu
rolnośrodowiskowego w 2010 r.

P

rogram rolnośrodowiskowy skierowany jest do rolników, którzy chcą
prowadzić produkcję rolną opartą
na metodach zgodnych z wymogami
ochrony środowiska i przyrody. Obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych
podzielonych na 41 wariantów, z których każdy zawiera ściśle określony zestaw zadań mających na celu realizację
celów środowiskowych programu.
Działania przyrodnicze programu czyli
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
poza obszarami Natura 2000 oraz
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach Natura 2000, ze względu
na swoją specyfikę są wdrażane od
2009 r. Pierwszy nabór wniosków na
działanie 214. programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013
rozpoczął się w dniu 15 marca 2008 r.
Obecny rok jest trzecim rokiem naboru
wniosków o przyznanie płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego
objętego PROW 2007-2013. Od dnia 15
marca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
rolnicy składali wnioski o przyznanie
pierwszej płatności rolnośrodowiskowej
(tzw. wnioski nowe) i kolejnych płatności
rolnośrodowiskowych (tzw. wnioski kontynuacyjne) w ramach PROW 2007-2013.
Należy podkreślić, iż równolegle do programu rolnośrodowiskowego PROW
2007-2013 są realizowane zobowiązania
podjęte w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006.
Zgodnie z informacjami, na wrzesień
2010 r. w ramach PROW 2004-2006
rolnicy złożyli 45 920 wniosków kontynuacyjnych. Program realizowany jest
głównie w województwie lubelskim
(7789) oraz mazowieckim (4698) i wielkopolskim (4859). Najmniej zainteresowanych realizacją programu jest w województwie śląskim (971) oraz lubuskim
(1234).
W ramach PROW 2007-2013 złożono 64 538 wniosków, w tym 36 438
wniosków kontynuacyjnych oraz 28 100
wniosków nowych. Program realizowany jest głównie w województwie lubelskim (7753) oraz mazowieckim (6313)
i wielkopolskim (5557). Najmniej zainteresowanych realizacją programu jest

10

w województwie śląskim (795) oraz
opolskim (1187).
Największym zainteresowaniem
wśród beneficjentów programu rolnośrodowiskowego cieszy się Pakiet 3.
Ekstensywne trwałe użytki zielone.
Liczba zgłoszonych wniosków w tym
pakiecie wynosi 35 264, przede wszystkim w województwie lubelskim (4722)
oraz mazowieckim (3809), podkarpackim (3524) i podlaskim (3476); najmniej
popularny jest w województwie opolskim (254) i śląskim (380). Jest to związane ze stosunkowo prostymi zasadami
realizacji tego pakietu w porównaniu
z innymi pakietami/wariantami programu rolnośrodowiskowego i jego dostępnością (znaczna powierzchnia TUZ
w Polsce). Tak więc, niskie zainteresowanie tym pakietem w województwie
śląskim i opolskim spowodowane jest
przewagą w występowaniu gruntów ornych. Ważnym czynnikiem, który wpływa na duże zainteresowanie realizacją
tego pakietu jest możliwość pogodzenia
interesu rolnika z punktu widzenia prowadzenia gospodarki z ochroną przyrody.
Drugim co do popularności pakietem
jest Pakiet 8. Ochrona gleb i wód. Rolnicy złożyli ponad 29 139 wniosków,
głównie w województwie lubelskim
(4961) i wielkopolskim (3500). Najmniej
rolników zainteresowanych ochroną gleb
i wód w kontekście programu rolnośrodowiskowego jest w województwie śląskim (323) oraz lubuskim (474).
Można stwierdzić, iż zasady realizowania tego pakietu są najłatwiej akceptowalne dla rolnika, co wiąże się z dużym zainteresowaniem jego realizacją.
Ponadto stosowanie międzyplonów służących poprawieniu i utrzymaniu żyzności gleby, wzbogaceniu jej w składniki pokarmowe, zachęca większość
rolników do korzystania z tego pakietu
w celu kontynuacji działań agrotechnicznych stosowanych już wcześniej na
swoich gospodarstwach, z korzyścią
w postaci unijnych dopłat.
W przypadku Pakietu 6. Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie zostało złożonych
1917 wniosków, w tym 1329 kontynuacyjnych oraz 588 nowych. W woje-

wództwie opolskim (17) i pomorskim
(11) zainteresowanie jest wręcz minimalne. Ponadto należy podkreślić, że
jest to nowy pakiet - w przeciwieństwie
do pozostałych pakietów programu realizowanych w podobnym kształcie
w ramach PROW 2004-2006.
W przypadku Pakietu 7. Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie złożono 2187
wniosków – 1554 kontynuacyjnych,
633 nowych. Rolnicy z województwa
lubuskiego (18) oraz opolskiego (19)
niechętnie realizują ten pakiet. Małe zainteresowanie pakietem wynika z jego
specyfiki oraz konieczności zaangażowania innych instytucji w realizację tego zobowiązania.
Jeśli chodzi o pakiety przyrodnicze
programu rolnośrodowiskowego, to mimo iż liczba realizowanych zobowiązań
w tym zakresie nie jest wysoka w porównaniu z innymi pakietami, cieszą się
one coraz większym zainteresowaniem.
Należy również podkreślić, że z uwagi
na konieczność wykonania dokumentacji przyrodniczej na rok przed rozpoczęciem programu rolnośrodowiskowego pierwszy nabór wniosków na ten
pakiet był możliwy w roku 2009 (działanie program rolnośrodowiskowy zostało uruchomione w roku 2008).
W 2010 r. do biur powiatowych
ARiMR wpłynęło 1635 wniosków z Pakietem 4. oraz 2003 z Pakietem 5. Pakiet 4. wdrażany jest przede wszystkim
w województwie podkarpackim (208)
oraz pomorskim (204) i lubelskim (244),
a Pakiet 5. – w podlaskim (255) i podkarpackim (231). Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się te pakiety w województwie opolskim (Pakiet 4. – 12;
Pakiet 5. – 8) oraz kujawsko-pomorskim
(Pakiet 4. – 227; Pakiet 5. – 29). Stosunkowo niewielka liczba realizowanych
zobowiązań w ramach pakietu 4 i 5 wynika przede wszystkim z ich specyfiki,
tj. ściśle określonych zbiorowisk roślinnych i wybranych gatunków ptaków,
które mogą być przedmiotem wsparcia
finansowego w ramach programu.
W roku bieżącym rolnicy złożyli
15 691 wniosków o przyznanie płatności w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, w tym 8880 wniosków konty-
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nuacyjnych oraz 6811 nowych. Pakiet
ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W porównaniu z ubiegłymi
latami widać tendencję wzrostową w jego realizacji. Rolnicy którzy zakończyli
5-letni okres zobowiązania w ramach
PROW 2004-2006, chętniej przystępują
do kolejnego programu rolno środowiskowego w ramach PROW 2007-2013.
Ogólna analiza złożonych wniosków
w ramach programu rolnośrodowisko-

wego wykazuje, że największym zainteresowaniem wśród rolników cieszą
się Pakiety 3, 8 i 2. Realizacja programu skoncentrowana jest najsilniej
w województwie lubelskim oraz mazowieckim i wielkopolskim. Najmniej
zainteresowanych realizacją programu
jest w województwie śląskim oraz lubuskim.
Biorąc pod uwagę poprzednie lata
wdrażania programu rolnośrodowi-

skowego jednoznacznie można stwierdzić, iż jest on istotnym narzędziem
służącym ochronie środowiska przyrodniczego na obszarach wykorzystywanych rolniczo. W związku z trendami zmian WPR jego znaczenie
w obecnej i przyszłej polityce rozwoju obszarów wiejskich będzie zdecydowanie wzrastać.
DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
TEL. (22) 623 12 34

Płatności bezpośrednie za 2010 rok
Płatności ONW
W bieżącym roku 734 609 rolników
ubiega się o płatności ONW. Płatności
te wypłacane są do 6,9 mln ha.
Obsługa wniosków o przyznanie płatności ONW przebiegała w tegorocznej
kampanii bardzo sprawnie. Do dnia
12 listopada 2010 r. 590 725 rolników
(tj. 80,4%) otrzymało decyzje w sprawie
przyznania tych płatności.
Ponadto dla:
722 428 wniosków została zakończona kontrola administracyjna, co stanowi
98,3% wszystkich obsługiwanych
spraw,
624 977 spraw zostały naliczone płatności ONW, co stanowi 85,1% wszystkich spraw.
Na płatności ONW za rok 2010 przeznaczona jest kwota wynosząca 1,3 mld
złotych. Zgodnie z przepisami, płatności te mogą być wypłacane do 30 czerwca 2011 r. Jednak już w bieżącym roku
Agencja planuje wypłacić rolnikom
ok. 1,1 mld złotych, co stanowi 85%
koperty finansowej.
Realizacja płatności ONW na rachunki bankowe rolników została rozpoczęta w dniu 18 października 2010 r. i przebiega bardzo sprawnie. Według stanu
na dzień 12 listopada 2010 r. płatności
otrzymało 502 493 rolników, co stanowi 68,4% wszystkich rolników ubiegających się o płatności ONW. Dotychczas wypłacono kwotę ponad 828,7 mln
złotych (63,7% koperty finansowej).
Płatności bezpośrednie
Do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wpłynęło 1 373 417 wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego za rok 2010,
w których rolnicy ubiegają się o przy-

znanie płatności do powierzchni ponad
14 mln ha.
Według stanu na dzień 12 listopada
2010 r. dla 1 357 641 spraw (98,88%
wszystkich wniosków) została zakończona kontrola administracyjna.
W związku z opublikowaniem w dniu
12 listopada 2010 r. stawek płatności na
rok 2010 przystąpiono do naliczania płatności. Do dnia 15 listopada 2010 r. płatności zostały naliczone dla 1 002 959
rolników, co stanowi 73,03% wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie. Decyzje w sprawie
przyznania płatności zostały wydane już
dla 226 363 rolników, co stanowi
16,48% wszystkich rolników ubiegających się o te płatności.
Dotychczas naliczona kwota płatności bezpośrednich wynosi ponad 7 mld
złotych, co stanowi 54,68% koperty finansowej.
Realizacja płatności bezpośrednich
za rok 2010, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zostanie rozpoczęta w dniu

1 grudnia 2010 r. Płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego za
rok 2010 mogą być realizowane do dnia
30 czerwca 2011 r.
Łączna kwota przeznaczona na realizację płatności bezpośrednich za rok
2010 wynosi ponad 12,8 mld złotych.
W bieżącym roku (tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.) Agencja z tytułu płatności
bezpośrednich planuje wypłacić
ok. 9 mld złotych, co stanowi ok. 70%
środków finansowych przeznaczonych
na ten cel. W pierwszej kolejności płatności bezpośrednie zostaną przekazane
rolnikom poszkodowanym w tegorocznej powodzi.
Planowana kwota wypłat w grudniu
2010 r. będzie o ok. 2,8 mld złotych
większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, o 4,8 mld złotych
większa niż w grudniu 2008 roku
i o 6,8 mld złotych większa niż w grudniu 2007 r.
DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
TEL. (22) 623 12 34

Stawki płatności bezpośrednich w 2010 r.
JPO
Specjalna płatność obszarowa
Wsparcie specjalne

PLN/ha

562,09

PLN/ha

207,28

Płatność do krów

PLN/szt.

346,43

Płatność do owiec

PLN/szt.

105,91

Płatność do pomidorów

PLN/t

157,16

Płatność cukrowa

PLN/t

50,42

PLN/ha

1593,87

Płatność do owoców miękkich

Płatności uzupełniające

Sektor I – uzupełniająca płatność podstawowa

PLN/ha

327,28

Płatność do chmielu

PLN/ha

1420,07

PLN/ha

439,03

JPO + Sektor I

Płatność zwierzęca

PLN/ha

889,37

JPO + PZ

PLN/ha

1001,12
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Produkcja mięsa na użytek własny
Podstawowe informacje dla rolników

W

dniu 4 listopada 2010 r. zostało ogłoszone rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji mięsa przeznaczonego
na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.
1370). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 19 listopada 2010 r. i zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny (Dz. U. Nr 132, poz. 919).
Zarówno przepisy nowego jak i dotychczas obowiązującego rozporządzenia regulującego kwestie produkcji
mięsa na użytek własny, określają wymagania weterynaryjne dotyczące pozyskiwania na własne potrzeby mięsa
utrzymywanych w gospodarstwie cieląt
do szóstego miesiąca życia, świń, owiec,
kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt
dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych (jelenie, daniele), a także
pozyskiwania na własne potrzeby przez
myśliwego mięsa zwierząt łownych.
W celu pozyskania mięsa na użytek
własny w gospodarstwie można prowadzić ubój wyłącznie tych gatunków
zwierząt. Nie można natomiast przeprowadzać w tym celu uboju bydła powyżej szóstego miesiąca życia oraz koni
niezależnie od wieku. Ponadto mięso
pozyskane w gospodarstwie może być
wykorzystane tylko na własne potrzeby
i nie może być przedmiotem sprzedaży.
Ta sama zasada dotyczy pozyskanego
przez myśliwego na własne potrzeby
mięsa zwierząt łownych.
Tak jak miało to miejsce dotychczas,
w celu produkcji mięsa na użytek własny, uboju cieląt do szóstego miesiąca
życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (jelenie, daniele) będzie można dokonywać
w gospodarstwie, w którym były one
utrzymywane.
Dodatkowo, zgodnie z możliwością
jaka została wprowadzona przepisami
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia
zwierzęcego oraz ustawy o systemie
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identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.
U. Nr 81, poz. 528) oraz nowego rozporządzenia, rolnik, który chce pozyskać mięso na własne potrzeby, może
przekazać utrzymywane w swoim gospodarstwie zwierzęta do uboju w innym gospodarstwie. W tym przypadku
pozyskane mięso musi jednak zostać
zwrócone posiadaczowi poddanego
ubojowi zwierzęcia.
W nowym rozporządzeniu określono
specjalne wymagania dla tego rodzaju
gospodarstw. W gospodarstwie, w któ-

prowadzona jest ewidencja ubojów,
która przechowywana jest przez okres
trzech lat od daty dokonania uboju danego zwierzęcia.
Ponadto podmiot prowadzący tego
rodzaju gospodarstwo, przed rozpoczęciem działalności musi zarejestrować
się u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii zgodnie przepisami art. 20 i 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, z późn. zm.).

rym ubijane są zwierzęta pochodzące
z innych gospodarstw muszą być spełnione następujące warunki:
zwierzęta są ubijane niezwłocznie po
przybyciu do gospodarstwa;
ubój zwierząt odbywa się w warunkach zapobiegających zanieczyszczeniu
mięsa;
powinno być wyznaczone miejsce lub
pomieszczenie przeznaczone do ogłuszania, wykrwawiania i wytrzewiania
zwierząt;
powinno być wyznaczone miejsce lub
pomieszczenie przeznaczone do przechowywania ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym
materiału szczególnego ryzyka, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;

Niezależnie od powyższego, w celu
pozyskania mięsa na własne potrzeby,
rolnik może przekazać zwierzę do uboju w najbliższej rzeźni, która przeprowadza tzw. „uboje usługowe”.
Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny określają w głównej mierze:
wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso;
wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa;
wymagania dotyczące badania poubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych oraz
sposób znakowania mięsa.
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O zamiarze przeprowadzenia uboju
zwierząt na użytek własny w gospodarstwie należy poinformować powiatowego lekarza weterynarii, z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku uboju cieląt, owiec i kóz, informacja powinna być przekazana powiatowemu lekarzowi weterynarii w formie
pisemnego powiadomienia, zgodnie
z wzorem powiadomienia określonym
w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Natomiast w przypadku uboju świń
i zwierząt dzikich utrzymywanych
w warunkach fermowych (jelenie, daniele) informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju nie musi być przekazywana na piśmie. W tym przypadku
wystarczy np. zgłoszenie telefoniczne.
Niemniej jednak powinno ono zawierać
wszystkie elementy, o których mowa
w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi;
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu prowadzącego
gospodarstwo, w którym dokonany ma
być ubój – jeżeli nie jest on przeprowadzany w gospodarstwie posiadacza
zwierząt;
gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi oraz numery identyfikacyjne tych zwierząt, jeśli podlegają one
obowiązkowi oznakowania;
miejsce i termin uboju;
imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;
inne informacje mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym,
w szczególności numer telefonu informującego.
Ponadto informacja ta może zawierać
zgłoszenie mięsa do badania poubojowego, przeprowadzanego na wniosek
i na koszt posiadacza tego mięsa lub
podmiotu prowadzącego gospodarstwo,
w którym przeprowadzono ubój.
W przypadku zamiaru przeprowadzenia uboju zwierzęcia na terenie gospodarstwa, w którym było utrzymywane,
obowiązek powiadamiania o ww. zamiarze spoczywa na jego posiadaczu.
Natomiast w sytuacji, gdy rolnik zadecyduje o oddaniu zwierzęcia do uboju
w innym gospodarstwie, obowiązek powiadomienia spoczywa na podmiocie
prowadzącym to gospodarstwo.
Obowiązek powiadamiania o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu pozyskania na własne potrzeby nie dotyczy natomiast dokonywanych w gospodarstwie ubojów drobiu i zajęczaków.

Mięso świń i nutrii poddawanych
ubojowi na użytek własny oraz mięso
odstrzelonych dzików podlegają dodatkowo obowiązkowemu badaniu na
obecność włośni.
Pełne badanie poubojowe pozyskanego na własne potrzeby mięsa, przeprowadzane przez urzędowego lekarza
weterynarii, tak jak
miało to miejsce dotychczas, nie będzie
obligatoryjne i będzie
dokonywane wyłącznie na życzenie rolnika
czy myśliwego.
Nowym rozwiązaniem jest możliwość
pobrania i dostarczenia
urzędowemu lekarzowi weterynarii próbek
do obowiązkowego badania na obecność włośni, w przypadku rezygnacji z przeprowadzania pełnego badania
poubojowego. Tego rodzaju próbki mogą być pobierane i dostarczane przez:
posiadacza mięsa – w przypadku dzików oraz uboju zwierząt na terenie
gospodarstwa, w którym zwierzęta te
były utrzymywane albo
podmiot prowadzący gospodarstwo,
w którym ubijane są zwierzęta pochodzące z innych gospodarstw.
Zasady pobierania próbek mięsa do
obowiązkowego badania na obecność
włośni zostały określone w załączniku
nr 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października
2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Jeśli natomiast rolnik lub myśliwy zadecyduje o zgłoszeniu mięsa pozyskiwanego na własne potrzeby do pełnego
badania poubojowego, próbki do badania na obecność włośni są pobierane
przez urzędowego lekarza weterynarii.
Nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzania badania poubojowego
mięsa oraz badania mięsa na obecność
włośni oraz ich siedziby i obszar działania są podawane do publicznej wiadomości przez powiatowego lekarza
weterynarii w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, tusza uznana przez urzędowego lekarza weterynarii za zdatną
do spożycia nie będzie podlegała zna-

kowaniu znakiem weterynaryjnym.
Posiadacz mięsa otrzyma natomiast
zaświadczenie. W przypadku tusz,
które podlegały badaniu tylko na
obecność włośni, urzędowy lekarz
weterynarii wystawia zaświadczenie
o przeprowadzeniu badania próbek
mięsa. Natomiast w przypadku tusz,

które podlegały pełnemu badaniu poubojowemu urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego
mięsa.
W związku z tym, że badanie na
obecność włośni, jak dotychczas będzie
można przeprowadzać metodą badania
trichinoskopowego, w wystawionym
przez urzędowego lekarza weterynarii
zaświadczeniu o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, lub w zaświadczeniu o przeprowadzeniu badania próbek mięsa, będzie się znajdować
informacja o ograniczeniach w sposobie
wykorzystania takiego mięsa. Mięso
zbadane na obecność włośni metodą
badania trichinoskopowego powinno
być bowiem przed spożyciem poddane
obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C. Nie
powinno być też wykorzystywane do
przygotowania potraw na grillu lub
w kuchence mikrofalowej.
Znakowaniu będzie podlegać jedynie
tusza uznana za niezdatną do spożycia
przez ludzi. W tym przypadku urzędowy lekarz weterynarii zobowiązany jest
jednak wydać decyzję administracyjną
o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w której określi sposób postępowania z takim mięsem.
DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
I WETERYNARII
TEL. (22) 623 18 43

13

Rynki rolne

Program „Owoce w szkole”
w latach 2009/10 i 2010/11
Rok szkolny 2009/2010
Grupa docelowa dzieci objętych programem oraz budżet programu
Jako grupę docelową dzieci objętych
programem (liczba dzieci mogących potencjalnie uczestniczyć w programie)
zgodnie ze Strategią krajową wdrożenia
w Rzeczypospolitej Polskiej programu
„Owoce w szkole” w roku szkolnym
2009/2010 ustalono, jako liczbę dzieci
uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, czyli dzieci w wieku od ok.
6 do ok. 9 lat. Według szacunku Ministerstwa Edukacji Narodowej liczba ta
w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła
1 076 881 dzieci.
Roczny budżet programu stanowił
równowartość 12 297 064 euro, z czego 9 222 800 euro miało pochodzić
z budżetu wspólnotowego, a 3 074 264
euro ze środków krajowych.
Zgodnie z przepisami krajowymi
w roku szkolnym 2009/2010 udostępniane owoce i warzywa mogły być dostarczane wyłącznie przez zatwierdzone podmioty, tj. podmioty, które
wykazały się doświadczeniem w dystrybucji owoców i warzyw.
Przed rozpoczęciem 2. semestru roku szkolnego 2009/2010 zmieniono
przepisy krajowe rezygnując ze sztywno określonych składów udostępnianych dzieciom porcji. Zatwierdzone
podmioty oraz szkoły miały dowolność w wyborze produktów udostępnianych dzieciom spośród owoców
i warzyw objętych katalogiem, tj. jabłko, gruszka, truskawka, marchew, papryka słodka, rzodkiewki oraz soki
owocowe, warzywne lub owocowowarzywne.
W przepisach krajowych przewidziano 3 warianty, które miały zastosowanie
wówczas, gdy uczestnicząca w programie liczba dzieci będzie znacznie
mniejsza niż 100% grupy docelowej.
I tak w sytuacji, gdy liczba dzieci objęta programem (na etapie podpisywania
umów) będzie mniejsza niż 50% grupy
docelowej – do szkół dostarcza się 40
porcji/dziecko (4×10 tygodni okresu
dostaw), a gdy więcej niż 66% – 20 porcji/dziecko (2×10 tygodni okresu do14

staw). Rozwiązanie to umożliwiło lepsze wykorzystanie budżetu.

Realizacja programu
I semestr roku szkolnego 2009/2010
W I semestrze roku szkolnego uczniowie w szkołach podstawowych otrzymywali 4 porcje owoców i warzyw
przez 10 wybranych tygodni.

Podmioty:
Liczba zatwierdzonych podmiotów
– 114;
Liczba podmiotów, które podpisały
umowy – 48.
Szkoły podstawowe:
Liczba szkół wpisanych na listę szkół
zgłoszonych do programu – 9 471;
Liczba szkół, które zawarły umowy na
nieodpłatne dostawy owoców i warzyw
– 2 557;
Liczba dzieci, którym udostępniano
porcje w ramach programu – ok. 248
tys. (23% grupy docelowej).

II semestr roku szkolnego 2009/2010
W II semestrze roku szkolnego uczniowie w szkołach podstawowych otrzymywali 3 porcje owoców i warzyw
przez 10 wybranych tygodni.
Podmioty:
Liczba zatwierdzonych podmiotów
– 115;
Liczba zatwierdzonych podmiotów, które zawarły umowy ze szkołami – 86.
Szkoły podstawowe:
Liczba zgłoszonych szkół podstawowych – 7 631;
Liczba szkół, które zawarły umowy na
nieodpłatne dostawy owoców i warzyw
– 5 648;

Liczba dzieci, którym udostępniano
porcje w ramach programu – ok. 570
tys. (53% grupy docelowej).

Realizacja budżetu
Zgodnie z szacunkami ARR w całym
roku szkolnym 2009/2010 budżet został
wykonany w 59%. Ogółem środki, jakie
zostały wydatkowane na program wyniosły ponad 7,2 mln euro, z czego

5,4 mln euro pokryto z budżetu UE,
a 1,8 mln euro z budżetu krajowego.

Rok szkolny 2010/2011
Grupa docelowa dzieci objętych programem oraz budżet programu
Jako grupę docelową dzieci objętych
programem (liczba dzieci mogących potencjalnie uczestniczyć w programie)
zgodnie ze Strategią krajową wdrożenia
w Rzeczypospolitej Polskiej programu
„Owoce w szkole” w latach szkolnych
2010/2011-2012/2013 ustalono, jako
liczbę dzieci uczęszczających do klas
I-III szkół podstawowych, czyli dzieci
w wieku od ok. 6 do ok. 9 lat. Według
szacunku Ministerstwa Edukacji Narodowej liczba ta w roku szkolnym
2010/2011 wyniesie 1 167 657 dzieci.
Podobnie jak w roku szkolnym
2009/2010 roczny budżet programu stanowi równowartość 12 297 064 euro,
z czego 9 222 800 euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a 3 074 264 euro ze środków krajowych.
Założenia do programu określone
w ww. Strategii krajowej przewidują inne niż w roku szkolnym 2009/2010 zasady kalkulacji pomocy udzielanej wnioskodawcom dostarczającym owoce
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i warzywa na potrzeby programu. W myśl
nowych przepisów kwota pomocy, o jaką będą mogli ubiegać się wnioskodawcy określana będzie przy zastosowaniu
zryczałtowanej stawki pomocy dla 1 porcji, zamiast, jak w roku szkolnym
2009/2010, w oparciu o faktycznie poniesione koszty. Kwota pomocy skalkulowana będzie jako iloczyn ww. stawki
oraz liczby faktycznie udostępnionych
porcji. Zryczałtowana stawka pomocy
dla 1 porcji w roku szkolnym 2010/2011
wynosi 1,03 złotych (0,25 euro). Stawkę
tę skalkulowano, jako iloraz budżetu programu związanego z dystrybucją owoców i warzyw (całkowity budżet programu pomniejszony o środki alokowane
na pokrycie kosztów związanych z komunikacją, promocją i ewaluacją programu) oraz maksymalnej liczby porcji udostępnianych dzieciom.
Kolejnym nowym rozwiązaniem jest
wprowadzenie możliwości dokonywania zakupu owoców i warzyw bezpośrednio przez zainteresowane szkoły
podstawowe. Z doświadczeń zdobytych
w czasie realizacji programu w roku
szkolnym 2009/2010 wynikało, że w niektórych regionach brakowało dostawców
zainteresowanych programem i w rezultacie szkoły podstawowe nie miały możliwości zawarcia umów, na podstawie
których dostarczane byłyby owoce i warzywa. Przepisy krajowe przewidują
możliwość udziału w programie szkół
podstawowych w roli wnioskodawcy
(podmiotu nabywającego owoce i warzywa na potrzeby związane z udostępnianiem dzieciom owoców i warzyw
w ramach programu w danym semestrze), co może przyczynić się do zwiększenia dostępności programu z punktu
widzenia szkół podstawowych, a tym samym zwiększenia liczby dzieci biorących w nim udział. Zatwierdzona przez
dyrektora oddziału terenowego ARR
szkoła podstawowa może samodzielnie
występować z wnioskiem o pomoc.
Możliwość występowania dostawców
owoców i warzyw w roli wnioskodawców została zachowana. Szkoły podstawowe, które nie są zainteresowane samodzielnym nabywaniem owoców i warzyw
nadal będą miały możliwość zawierania
umów z zatwierdzonymi dostawcami, na
podstawie których dostarczane są nieodpłatnie owoce i warzywa.
Ponadto nowe przepisy przewidują
możliwość składania jednego lub dwóch
wniosków w odniesieniu do danego
dziesięciotygodniowego okresu udostępniania.

Realizacja programu
I semestr roku szkolnego 2010/2011
W I semestrze roku szkolnego
2010/2011 uczniowie w szkołach podstawowych otrzymują 3 porcje owoców
i warzyw przez 10 wybranych tygodni.
Podmioty:
Liczba zatwierdzonych podmiotów
– 120;
Liczba podmiotów, które podpisały
umowy – 103.
Szkoły podstawowe:
Liczba szkół wpisanych na listę
szkół zgłoszonych do programu –
8 531;

Liczba szkół, które zawarły umowy na
nieodpłatne dostawy owoców i warzyw
– 8 171;
Liczba dzieci, którym udostępniano
porcje w ramach programu – ok. 767
tys. (co stanowi prawie 66% grupy docelowej).

Realizacja budżetu
W przypadku wykonania wszystkich
zawartych umów budżet programu
związanego z dystrybucją owoców i warzyw w I semestrze roku szkolnego
2010/2011 zostałby wykorzystany prawie w całości.
DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH
TEL. (22) 623 16 32
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Doradztwo

Ubezpieczenie zdrowotne
rolników i domowników

W

dniu 26 października 2010 r.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczący zasad finansowania z budżetu państwa składek na
ubezpieczenie zdrowotne rolników.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zaskarżone rozwiązanie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie, w jakim określone
jest zobowiązanie budżetu państwa do
finansowania składek na ubezpieczenie
zdrowotne za wszystkich wskazanych
w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu
rolników z mocy ustawy, bez względu
na wysokość osiąganych przez nich dochodów, jest niezgodne z przepisami
Konstytucji. Przedmiotowe rozwiązanie
straci moc obowiązującą z upływem
piętnastu miesięcy od dnia ogłoszenia
wyroku w Dzienniku Ustaw. W związku
z powyższym wyrokiem, aby zapobiec
powstaniu luki w prawie, konieczne jest
przygotowanie odpowiednich regulacji
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zastąpią obecnie obowiązujące regulacje, uznane przez TK za
niekonstytucyjne. Nowe rozwiązanie
w przedmiotowym zakresie, powinno
wprowadzić model ustalania składek na
ubezpieczenie zdrowotne za rolników,
który będzie uwzględniał sytuację ekonomiczną poszczególnych rolników,
decydującą o ich zdolności do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne lub braku takiej zdolności.
Historia systemu opieki zdrowotnej dla
rolników w Polsce nie jest zbyt długa.
W okresie powojennym polityka państwa
polskiego zakładała przejściowy charakter własności indywidualnej w rolnictwie, preferując działania zmierzające do
stopniowego uspołecznienia rolnictwa.
Dlatego też, nie przykładano zbytniej
uwagi do problemu zabezpieczenia
świadczeń opieki zdrowotnej dla ludności wiejskiej prowadzącej działalność
w gospodarstwach indywidualnych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, spośród osób związanych z rolnic-
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twem, możliwość korzystania ze świadczeń opieki medycznej przewidziana
była wyłącznie dla pracowników zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, leśnych, ogrodowych, hodowlanych i rybnych, jak również w zakładach pracy,
ściśle z tymi gospodarstwami związanymi, a nie posiadających przeważającego
charakteru przemysłowego lub handlowego. W tym czasie, to pracodawca rolny był zobowiązany pokrywać koszty
leczenia szpitalnego i pomocy położniczej, koszty, związane z pomocą lekarską z wyłączeniem zabiegów techniczno-dentystycznych oraz koszty lekarstw
i środków opatrunkowych dla osób pracujących w jego gospodarstwie.
Dopiero w latach 70. uznano zasadność funkcjonowania indywidualnych
gospodarstw rolnych. Od tego czasu zaczęła się zmieniać polityka rolna państwa
i stosunek do rolników indywidualnych
jako znaczącej grupy społeczno zawodowej, która do tego czasu nie była postrzegana przez ośrodki ustawodawcze
i decyzyjne, kształtujące system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka
w środowisku pracy. Przykładem tego
jest umożliwienie osobom prowadzącym
gospodarstwa rolne korzystania od
1972 r. ze świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników. Następnie, na
podstawie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
oraz innych świadczeniach dla rolników
i ich rodzin, została potwierdzona w akcie rangi ustawowej możliwość korzystania przez rolników z bezpłatnej opieki
medycznej oraz do korzystania ze świadczeń z tym związanych, przyznawanych
na zasadach podobnych jak w odniesieniu do innych grup społecznych. Kolejna
ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, również
regulowała, oprócz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasady korzystania przez rolników ze świadczeń leczniczych i położniczych, zaopatrzenia
w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,
a także pobyt w domu pomocy społecznej. W latach 1991-1999 rozwiązania
w zakresie możliwości korzystania z pra-

wa do bezpłatnych świadczeń opieki
zdrowotnej były uregulowane w ustawie
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Z dniem 1 stycznia 1999 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 6 lutego
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, rozpoczął się proces transformacji, który wprowadził zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Zmiana
polegała na tym, iż dotychczasowe finansowanie opieki zdrowotnej ze środków
budżetu państwa zastąpiono finansowaniem ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i powołane zostały nowe podmioty jakimi były kasy chorych, zastąpione
od 2003 r. przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Powyższa ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, miała
w założeniach opierać swoje rozwiązania
na następujących zasadach: powszechności i obowiązkowości ubezpieczenia
zdrowotnego, solidaryzmu społecznego,
redystrybucji środków, samofinansowaniu nowo powstałych kas chorych, samorządności kas chorych i gwarancji państwa dla ubezpieczonych. Realizacja tych
zasad miała być możliwa dzięki zagwarantowaniu powszechnego obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozłożeniu ciężaru opłacania składek odpowiednio do zdolności dochodowej ubezpieczonych. Nowy system zakładał, że
wszyscy ubezpieczeni są zobowiązani
płacić składki w zróżnicowanej wysokości – zależnej nie od ryzyka, lecz od wysokości płac i dochodów, natomiast wszyscy są uprawnieni do jednakowego
zakresu świadczeń leczniczych. W związku z tym, w ustawie przyjęto ubezpieczeniowy charakter opieki zdrowotnej, zaś
obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają, od czasu jej wejścia
w życie, m.in. rolnicy i ich domownicy
podlegający ubezpieczeniu społecznemu
rolników oraz osoby mające ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych
z ubezpieczenia społecznego rolników.
Zasadniczym założeniem zmian w zakresie finansowania opieki zdrowotnej
było nieobniżanie dochodów osób objętych tym ubezpieczeniem. Dlatego
przyjęto, że składki zdrowotne będą odprowadzane z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powiąza-
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nie składki na ubezpieczenie zdrowotne
z systemem podatkowym spowodowało, że rolnicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, z racji braku
obowiązku opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, nie opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne z dochodu osiąganego z działalności
rolniczej. W odniesieniu do rolników
przyjęto, że składki zdrowotne za nich
będą opłacane z budżetu państwa, a ich
płatnikiem będzie KRUS. Wysokość
składki na ubezpieczenie zdrowotne
powiązana została z ceną kwintala żyta,
ogłaszaną przez Prezesa GUS, co miało
na celu powiązanie jej wysokości w sposób pośredni z poziomem dochodów
z działalności rolniczej.
Obecnie materia w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego jest uregulowana
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Istota rozwiązań w zakresie opłacania
składek na ubezpieczenie zdrowotne za
rolników i domowników, została uregulowana w tej ustawie na wzór rozwiązań
obowiązujących od 1 stycznia 1999 r.
Składka miesięczna na ubezpieczenie
zdrowotne za rolnika podlegającego
ubezpieczeniu społecznemu rolników
jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego
hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów
wymiaru podatku rolnego (cena kwintala żyta – 34,10 zł /2 = 17,05 zł –
składka za hektar przeliczeniowy użytków rolnych w 2010 r.). Składka za
domownika odpowiada kwocie równej
9% minimalnego wynagrodzenia (1 317
zł) tj. w 2010 r. wynosi 119 zł miesięcznie. Składki te są w całości finansowane
z budżetu państwa i za pośrednictwem
KRUS przekazywane do NFZ.
Rolnicy prowadzący działalność w gospodarstwie rolnym oraz w dziale specjalnym produkcji rolnej, oprócz składki
odpowiadającej wielkości gospodarstwa
rolnego i odprowadzanej przez KRUS,
opłacają dodatkowo, z własnych środków, składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru
składki, odpowiadającej dochodowi
z działu specjalnego ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, w kwocie nie niższej
jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Za rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowa-

dzących jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą gospodarczą, KRUS
odprowadza składkę finansowaną z budżetu państwa ustalaną od wielkości
gospodarstwa rolnego. Analogicznie
wygląda sytuacja domowników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. KRUS odprowadza za nich
do NFZ jedną składkę zdrowotną finansowaną z budżetu państwa (119 zł).
Ponadto, z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS opłacana jest składka na
ubezpieczenie zdrowotne za rolników
oraz ich domowników utrzymujących
się z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej
1 ha przeliczeniowego użytków rolnych,
którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników z mocy
ustawy. Podstawą wymiaru składki za te
osoby jest kwota minimalnego wynagrodzenia, a więc składka za te osoby obecnie wynosi 119 zł miesięcznie.
Dla porównania, osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą,
podlegające ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym (ZUS),
opłacają składkę zdrowotną z własnych
środków, a jako podstawę wymiaru
składki na ubezpieczenie zdrowotne deklarują kwotę dochodu, która nie może
być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale
2009 r., włącznie z wypłatami z zysku
(obecnie 2592,46 zł). W 2010 r. składka
opłacana przez te osoby nie może być
niższa niż 233,32 zł (tj. 9,00% podstawy
wymiaru). Część tej składki odpowiadająca 7,75% podstawy jej wymiaru, co
miesiąc pomniejsza zaliczkę na podatek
dochodowy, a pozostała część składki
zdrowotnej w wysokości 1,25% podstawy jej wymiaru naliczana jest od kwoty
netto dochodów z działalności pozarolniczej. Taka sama zasada rozliczania
składek na ubezpieczenie zdrowotne
obowiązuje wszystkie osoby, których dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym
emerytów i rencistów rolnych.
Przewidywane w 2010 r. wykonanie
dotacji z budżetu państwa na pokrycie
składek na ubezpieczenie zdrowotne
rolników wynosi 1 877 457 tys. zł. Średnioroczna liczba rolników i domowników, za których opłacana jest składka
na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu
państwa wynosi 1 482 tys. osób.
Ustawą o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją ustawy budżetowej, przyjętą przez Sejm w dniu

29 października 2010 r., wprowadzona
została m.in. zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która
związana jest z wysokością dotacji do
NFZ z tytułu odprowadzanej składki na
ubezpieczenie zdrowotne za rolników.
Przedmiotowa zmiana polega na kwotowym określeniu wysokości dotacji
z budżetu państwa przeznaczonej na
składki na ubezpieczenie zdrowotne za
rolników, co ma spowodować stabilizację zarówno przychodów NFZ, jak i wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel. W ustawie tej ustalono
kwotę dotacji rocznej na poziomie
1 862 006 tys. zł. Wprowadzone rozwiązanie pozwoli uniknąć wahań
w strukturze przychodów NFZ, jak to
miało miejsce w latach ubiegłych, kiedy
ta kwota była pochodną ceny żyta. Mimo wprowadzenia tej zmiany, nadal
pozostaje nie rozwiązana kwestia wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspomniane zostało na
wstępie przedmiotowej informacji.
Wypowiedzi ekspertów, dziennikarzy
i polityków odnośnie powyższego wyroku TK, wskazują często na potrzebę przeprowadzenia na jego bazie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Należy jednak zaznaczyć, że rozwiązanie uznane przez TK za niekonstytucyjne dotyczy powszechnego systemu
ubezpieczenia zdrowotnego. Związek
powszechnego systemu ubezpieczenia
zdrowotnego z systemem ubezpieczenia
społecznego rolników ogranicza się zasadniczo do tego, że dotacja z budżetu
państwa na sfinansowanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za rolników
i domowników jest przekazywana do
NFZ za pośrednictwem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Ze względu
na to, iż KRUS dysponuje informacjami
na temat osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników i osób mających ustalone prawo do świadczeń
emerytalno-rentowych rolniczych, ustala
podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, prowadzi ewidencję objętych nim
osób, nalicza odrębne składki zdrowotne
i odprowadza je w miesięcznych terminach do NFZ podobnie jak ZUS. W związku z powyższym, obowiązek wprowadzenia koniecznych zmian w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, nie oznacza bezwzględnego nakazu
zmian w systemie ubezpieczenia społecznego rolników.
DEPARTAMENT DORADZTWA, OŚWIATY ROLNICZEJ I NAUKI
TEL. (22) 623 15 75
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Programy hodowlane spółek
zwierzęcych

A

gencja Nieruchomości Rolnych,
w wyniku działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych
w 2009 r., wykonuje uprawnienia właścicielskie w 50 spółkach hodowli roślin
uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu
dla gospodarki narodowej. Prowadzenie
własnych, krajowych programów hodowlanych ma znaczenie strategiczne
dla polskiego rolnictwa, ponieważ zapewnia dostęp do materiału nasiennego
roślin i materiału zarodowego zwierząt
o cechach odpowiadających regionalnym warunkom klimatycznym, uniezależnia od ewentualnych chorób czy
epidemii w innych krajach, jak również
pozwala realizować własne cele hodowlane, które nie zawsze są zbieżne z celami zagranicznych firm hodowlanych
oraz gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe kraju i stabilizację cen materiału nasiennego i zarodowego.
Spółki hodowli zwierząt prowadzą
głównie hodowlę bydła, a w mniejszym
zakresie trzody chlewnej i owiec. Stadniny Koni i Stada Ogierów, poza główną działalnością, jaką jest hodowla koni,
zajmują się również hodowlą bydła
i produkcją mleka. Dzięki temu zachowują bezpieczeństwo ekonomiczne
i mają środki finansowe na prowadzenie

hodowli. W rozwoju nowoczesnego rolnictwa coraz większą rolę odgrywa postęp biologiczny, który jest uważany za
najważniejszy czynnik oddziałujący na
wzrost efektywności ekonomicznej rolnictwa. Do populacji masowej wprowadzany jest on głównie poprzez reproduktory, szeroko wykorzystywane
w rozrodzie zwierząt. Spółki ANR dysponują zasobem genetycznym w postaci rodzimych ras zwierząt dostosowanych do miejscowych warunków
glebowych i klimatycznych. Posiadanie
tych zasobów stwarza warunki dla stabilizacji cen nośników postępu na rynku
krajowym oraz zabezpiecza potrzeby
polskiego rolnictwa w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk w skali międzynarodowej.

Hodowla bydła mlecznego
W 2009 r. hodowlę i chów bydła
mlecznego prowadziło 45 spółek ANR,
w których na koniec grudnia utrzymywano 24 860 krów następujących ras:
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej – 21 833 szt.
holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej – 2013 szt.
simentalskiej – 529 szt.
jersey – 386 szt.
polskiej czerwono-białej – 57 szt.

Tabela 1. Wyniki produkcyjno-hodowlane populacji krajowej krów oraz krów znajdujących się
w stadach ANR w 2009 r.
Wyszczególnienie

Kraj

ANR

579 909

24 860

4,3%

Mleko (kg)

6 935

9 257

2 322

Tłuszcz (kg)

289

368

79

Białko (kg)

231

309

78

Tłuszcz (%)

4,17

3,98

–0,19

Białko (%)

3,33

3,34

0,01

Matki buhajów (szt.)

1 480

778

52,6%

Buhaje zakwalifikowane do hodowli (szt.)

Liczba krów ocenianych (szt.)

Różnica/udział

1 303

231

18%

Buhaje hodowli krajowej zakupione przez zakłady unasieniania
(szt.)

237

96

41%

Buhaje przeznaczone do krycia naturalnego (szt.)

997

109

10,9%

Buhaje hodowli krajowej rasy phf odmiany cb i czb dopuszczone
do unasieniania (szt.)*

53

24

45,3%

* buhaje dopuszczone do unasieniania w sezonie 2010/1
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polskiej czerwonej – 15 szt.
Średnia wydajność w stadach ANR
wyniosła 9257 kg mleka, 368 kg tłuszczu i 309 kg białka, przy zawartości
3,98% tłuszczu i 3,34% białka. W stosunku do krajowej populacji ocenianych krów, wydajność w stadach Agencji była wyższa o: 2322 kg mleka, 79 kg
tłuszczu i 78 kg białka. W 2009 r. pogłowie krów w spółkach ANR stanowiło jedynie 4,3% krów będących pod
kontrolą użytkowości w kraju. Od tej
stosunkowo małej populacji pochodzi
jednak prawie połowa buhajów hodowli krajowej przeznaczonych do testowania. Liczby przedstawione w tabeli 1
świadczą o bardzo wysokim potencjale
genetycznym tej populacji oraz ogromnej roli, jaką stada spółek ANR odgrywają w doskonaleniu krajowej populacji
bydła mlecznego.
W ciągu ostatnich 16 lat, od momentu przekazania spółek Skarbu Państwa
pod nadzór ANR, nastąpił znaczący
wzrost wydajności ocenianych krów
w Polsce, a w stadach należących do
Agencji postęp ten był wyższy niż w krajowej populacji. Od 1993 r. w całej ocenianej populacji postęp wyniósł 3000
kg mleka, natomiast w spółkach ANR –
4551 kg. Był więc wyższy o 1551 kg
mleka. Najwyższe wydajności mleka
osiągnięto w spółkach: SK Golejewko
– 11 452 kg i SK Nowe Jankowice –
11 203 kg. Siedem spółek – OHZ Dębołęka, OHZ Kamieniec Ząbkowicki, HZZ
Żołędnica, OHZ Osięciny, HR DankoChoryń, OHZ Lubiana i SK Michałów
(rasa phf) – osiągnęło wydajności powyżej 10 tys. kg mleka, a w kolejnych 11
spółkach, wydajność wyniosła powyżej
9 tys. kg mleka. Największy postęp w wydajności mleka od 1993 r. zanotowano
w OHZ Lubiana – o 5744 kg, SK Golejewko – o 5729 kg, HR Danko-Choryń
– o 5656 kg i SK Nowe Jankowice –
o 5561 kg. W stosunku do 2008 r. najwyższy wzrost wydajności nastąpił w: SK
Nowe Jankowice – 1791 kg, SK Liski –
1216 kg i KR Kietrz – 803 kg.
Ośrodki hodowlane należące do
Agencji Nieruchomości Rolnych odgrywają szczególną rolę w realizacji krajowego programu hodowli bydła mlecz-
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Na krajowej liście
buhajów rasy polskiej holsztyńskofryzyjskiej odmiany
czarno-białej, proponowanych do
wykorzystania
w sztucznym unasienianiu w sezonie
2010/1 (luty 2010),
umieszczono 42
rozpłodniki hodowli krajowej, z czego
13 sztuk, tj. 31%
nego i w doskonaleniu populacji maso- wyhodowano w spółkach Agencji. Nawej tego gatunku zwierząt gospodar- tomiast wszystkie buhaje hodowli kraskich. Na koniec 2009 r. w 32 spółkach jowej odmiany czerwono-białej (11 szt.)
ANR znajdowało się 778 matek buha- pochodziły ze spółek ANR.
Właściwa realizacja założeń prograjów. W porównaniu do 2008 r. liczba
matek buhajów wzrosła o 89 szt. Wzrósł mu doskonalenia w celu osiągnięcia porównież procentowy udział matek bu- stępu hodowlanego może być uzyskana
hajów w stosunku do ogólnej liczby jedynie w dobrych warunkach środowikrów, odpowiednio z 2,8% do 3,1%. skowych. Dlatego w spółkach o szczeMatki buhajów znajdujące się w spół- gólnym znaczeniu dla doskonalenia
kach Agencji stanowią 52,6% ogółu ma- krajowej populacji zwierząt gospodartek buhajów ras mlecznych w kraju. skich został zrealizowany program inNajwyższy udział matek buhajów w sto- westycyjny, którego celem było umożsunku do ogólnej liczby krów jest w: liwienie intensyfikacji prac hodowlanych,
OHZ Kamieniec Ząbkowicki (12,5%), poprzez stworzenie dobrych warunków
OHZ Osięciny (9,4%), OHZ Dębołęka bytowych dla krów. Dzięki temu wyso(8,3%), SK w Dobrzyniewie (7,6%), SK ki potencjał genetyczny zwierząt utrzyGolejewko (5,6%) i OHZ Garzyn mywanych w spółkach ANR mógł być
(5,2%). Poza wyżej wymienionymi spół- w pełni wykorzystany. W ramach prokami duża liczba matek buhajów znaj- gramu zmodernizowano lub wybudoduje się również w: HZZ Osowa Sień, wano od podstaw obory w 38 spółkach.
HZZ Żołędnica, HR Danko-Choryń, Zastosowano nowoczesne i funkcjonalGR-H Żydowo, OHZ Głogówek i SK ne rozwiązania techniczne, spotykane
Prudnik. W 2009 r. ze stad spółek Agen- w światowym budownictwie inwentarcji pochodziły 243 młode buhaje prze- skim. W przebudowanych obiektach
znaczone do hodowli. Najwięcej buha- krowy mają swobodny ruch, łatwy dojów dostarczyły tradycyjnie OHZ Osię- stęp do paszy oraz zapewnioną stałą
ciny – 57 szt., OHZ Dębołęka – 36 szt., wymianę powietrza. Dzięki systemowi
OHZ Mścice – 30 szt., SK Dobrzyniewo wolnostanowiskowemu możliwe jest
– 18 szt., OHZ Kamieniec Ząbkowicki grupowanie krów w zależności od stanu
– 16 szt. i OHZ Garzyn – 14 szt. Świad- fizjologicznego lub stadium laktacji oraz
czy to o dużym zaangażowaniu tych stosowanie odpowiedniego poziomu
spółek w realizację krajowego programu żywienia. Inwestycje dotyczyły również
doskonalenia bydła mlecznego. zmiany technologii sporządzania i konW 2009 r. zakłady unasieniania zakupi- serwacji pasz objętościowych. Wraz
ły ze spółek ANR ogółem 96 buhajów, z nowymi obiektami wprowadzone zonatomiast do rozrodu naturalnego prze- stały zmiany w systemie organizacji stad
znaczono 105 rozpłodników. W porów- i zarządzania nimi. Z perspektywy prananiu do 2008 r. sprzedaż buhajów do wie dziesięciu lat od przeprowadzenia
spółek inseminacyjnych wzrosła o 10 szt. pierwszych modernizacji obór, można
Wzrosła również o 32 szt. liczba buha- ocenić, że zmiany te przyniosły oczekijów, pochodzących ze spółek Agencji, wane rezultaty, zarówno produkcyjne
używanych w rozrodzie naturalnym. jak i hodowlane.
Najwięcej buhajów do zakładów unaHodowla trzody chlewnej
sieniania sprzedały następujące ośrodki:
Podstawowym zadaniem programu
OHZ Osięciny – 13 szt., OHZ Garzyn
– 20 szt., OHZ Dębołęka – 7 szt., GR-H doskonalenia trzody chlewnej w staŻydowo – 6 szt. i HZZ Żołędnica – 5 szt. dach zarodowych należących do spółek

ANR jest dostarczanie hodowli terenowej najlepszego materiału reprodukcyjnego. W tym celu, prowadzony jest program hybrydyzacji, umożliwiający
hodowcom zakup mieszańców, knurków i loszek w odpowiednich zestawach genotypowych. Na koniec 2009 r.
hodowla świń prowadzona była
w 5 spółkach Agencji, w których znajdowało się 1648 loch, w tym 955 loch
objętych oceną. W stadach spółek Agencji hodowane są następujące rasy świń:
wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire i pietrain. Są to
stada duże, liczące minimum kilkadziesiąt loch, co w warunkach polskich ma
istotne znaczenie, gdyż zwiększa skuteczność pracy hodowlanej. Wyniki hodowlane oceny użytkowości rozpłodowej loch oraz oceny przyżyciowej
knurów i loszek w zakresie cech mięsności są wyższe lub zbliżone do średnich krajowych.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zakres chowu i hodowli trzody chlewnej
prowadzonej przez spółki uległ znacznemu ograniczeniu. Zmniejsza się zarówno liczba ośrodków utrzymujących
ten gatunek, jak i populacja loch (2003
rok – 17 spółek i 3254 lochy, w tym
9 spółek prowadzących hodowlę). Przyczyny ograniczania pogłowia są wielorakie i złożone. Do głównych należy
zaliczyć utrzymującą się od kilku lat niską rentowność tej gałęzi produkcji, która ma związek nie tylko z niskimi cenami na rynku wieprzowiny i, co za tym
idzie, mniejszym zapotrzebowaniem na
materiał hodowlany, ale również z wysokimi kosztami produkcji i hodowli.
W 2009 r. spółki ANR sprzedały ogółem
651 knurów hodowlanych oraz 2504
loszek hodowlanych, w tym 1329 loszek krzyżówkowych. Najwięcej materiału hodowlanego sprzedały: OHZ Garzyn – 197 knurków i 1030 loszek; OHZ
Głogówek – 177 knurków i 249 loszek
oraz OHZ Knyszyn – 139 knurków
i 611 loszek.

Hodowla owiec
W 2009 r. hodowla owiec i produkcja
owczarska prowadzona była w 6 spółkach ANR. Pogłowie matek owczych,
wynosiło w tym okresie 1685 szt., co
stanowi około 2,4% pogłowia maciorek
ocenianych w kraju. Obecnie hodowanych jest 5 ras owiec (merynos, berrichonne, charolaise, suffolk, czarnogłówka), z których najbardziej liczną rasą jest
merynos polski – 933 maciorki. Stada
owiec utrzymywane są w następujących
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spółkach: OHZ Lubiana – 447 maciorek, Spójnia HiNO Nochowo – 421 maciorek, HZZ Żołędnica – 340 maciorek,
OHZ Garzyn – 251 maciorek, GR-H Żydowo – 217 maciorek i SKH Gładyszów
– 9 maciorek.

Hodowla koni
Hodowla koni prowadzona jest w 23
agencyjnych spółkach, w których hodowane są wszystkie krajowe rasy koni
oraz dwie rasy czyste – pełnej krwi angielskiej i arabskiej czystej krwi.
Konie pełnej krwi angielskiej hodowane są w 4 stadninach: Golejewko,
Iwno, Kozienice i Krasne; konie arabskie
czystej krwi hodowane są w 2 stadninach: Janów Podlaski i Michałów oraz
w spółce Stado Ogierów Białka; konie
małopolskie hodowane są w 4 stadninach: Janów Podlaski, Ochaby, Prudnik,
Walewice; konie wielkopolskie i szlachetnej półkrwi – w 6 stadninach: Liski,
Nowielice, Racot, Pępowo, Rzeczna,
Dobrzyniewo; konie śląskie hodowane
są w stadninie koni prowadzonej w Stadzie Ogierów w Książu; konie zimnokrwiste w Stadninie Koni Nowe Jankowice; koniki polskie hodowane są
w Stadninie Koni w Dobrzyniewie,
w stadninie koni prowadzonej w Stadzie
Ogierów w Sierakowie i Stadninie Koni
Kobylniki, należącej do spółki Poznańska Hodowla Roślin Tulce; konie huculskie hodowane są w Stadninie Koni Huculskich w Gładyszowie. Hodowla
w spółkach nadzorowanych przez ANR
prowadzona jest z uwzględnieniem
założeń wykorzystywania zasobów genetycznych stad zarodowych dla doskonalenia krajowej populacji koni. Charakteryzuje się dobrymi rezultatami
w zakresie prowadzonego rozrodu, wychowu źrebiąt i młodzieży oraz uwzględnia dobrostan zwierząt. W 2009 r. dla
całej populacji utrzymywanych koni
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uzyskano wysokie wskaźniki
hodowlane: 85,5% źrebności,
92,5% odchowu źrebiąt oraz
72,2% produkcyjności.
Konie pełnej krwi angielskiej hodowli spółek ANR poddawane są selekcji wyścigowej, głównie na Torze
Wyścigowym w Warszawie.
W sezonie 2009 wygrały one
57 gonitw na łączną sumę 467
786,50 zł, a Stadnina Koni Golejewko zajęła 4 miejsce na
liście 125 hodowców krajowych i zagranicznych, których
konie brały udział w wyścigach w Polsce. Hodowla koni arabskich
może poszczycić się zajęciem ponad 50
czołowych miejsc na pokazach na całym świecie. Organizowana w sierpniu,
doroczna aukcja „Pride of Poland” przyniosła w 2010 r. kwotę 1,2 mln euro.
Najdroższy koń aukcji – klacz Pilar z janowskiej stadniny osiągnęła cenę 240
tys. euro. W 2009 r. 26 ogierów ras krajowych hodowli Stadnin Koni ANR uzyskało kwalifikację reproduktorów hodowlanych.
Stada Ogierów nadzorowane przez
ANR świadczą usługi w zakresie rozrodu i treningu koni dla wszystkich właścicieli koni hodowlanych. Jednak to
one najbardziej odczuwają skutki ogólnoświatowego kryzysu wywołanego
nadprodukcją koni użytkowych, co
w Polsce wyraża się spadkiem liczby
stanowionych klaczy. W związku z tą
sytuacją, w 2008 r. Agencja Nieruchomości Rolnych opracowała „Program
działań doraźnych w Stadach Ogierów
ANR”, który 28 maja 2009 r. został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Do 31 sierpnia 2010 r.

program zrealizowano w całości wraz
z założeniami docelowych inkorporacji
poszczególnych stad do innych spółek,
określonych w w/w programie.
Aktualnie funkcjonuje 8 Stad Ogierów, w tym 3 spółki z o.o. Obejmują
one swoim działaniem obszar całego
kraju. Są to: Stado Ogierów w Białce Sp.
z o.o., Stado Ogierów w Łącku Sp.
z o.o., Stado Ogierów w Kętrzynie działające w strukturze spółki Stadnina Koni
Nowe Jankowice Sp. z o.o., Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim działające w strukturze spółki Stadnina Koni
Rzeczna Sp. z o.o., Stado Ogierów
w Białym Borze działające w strukturze
spółki Stadnina Koni w Dobrzyniewie
Sp. z o.o., Stado Ogierów w Gnieźnie
działające w strukturze spółki Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp.
z o.o., Stado Ogierów w Sierakowie
Wlkp. należące do Przedsiębiorstwa
Rolniczo-Hodowlanego Gałopol Sp.
z o.o., Stado Ogierów w Książu działające jako spółka Stado Ogierów Sieraków Wlkp., a mające być docelowo
Tabela 2. Stany klaczy hodowlanych
w poszczególnych rasach w 2010 r.
Rasa

Liczba

Konie pełnej krwi angielskiej

127

Konie arabskie czystej krwi

224

Konie wielkopolskie i szlachetnej półkrwi

265

Konie małopolskie

190

Konie śląskie

30

Konie zimnokrwiste

83

Konie huculskie

65

Koniki polskie
Ogółem

84
1068
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spółką samodzielną. W sumie, w sezonie rozpłodowym 2010 r., łącznie
w użytkowaniu było 565 ogierów, jednak z tej liczby 43 ogiery nie pokryły
żadnej klaczy.

W jednostkach nadzorowanych przez
ANR funkcjonują także cztery Zakłady
Treningowe przyjmujące do treningu
ogiery i klacze, zarówno ze stadnin
ANR, jak też hodowców i właścicieli

prywatnych. W roku ubiegłym w zakładach tych poddano treningowi 92 ogiery i 134 klacze.
ZESPÓŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO ANR
TEL. (22) 860 65 79

Ceny ziemi bez zmian

W

edług najnowszych danych
średnia cena gruntów w III
kwartale 2010 r. wyniosła
15 044 zł za 1 ha. W porównaniu do
II kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny
o 164 zł, czyli o 1,1%. Natomiast porównując III kwartał 2009 r. do III kwartału 2010 r. cena zmalała o ponad
1326 zł, czyli o 8,1%, ale nie ma to
wpływu na obecny poziom cen. W ciągu roku cena państwowych gruntów
rolnych wzrosła o 565 zł (z 14 479 zł za
1 ha w IV kwartale 2009 r. do 15 044 zł
za 1 ha w III kwartale br.). Tym samym,
wszystko wskazuje na to, że cena gruntów rolnych ulega stabilizacji.
Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie 2,7 tys. umów
sprzedaży zawartych w tym okresie
i sprzedanych ok. 16,2 tys. ha gruntów.
Najwyższe ceny uzyskano w województwach: łódzkim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i opolskim,
a najniższe w województwach: lubuskim i lubelskim.
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej –
21,8 tys. zł/1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni do 1 ha –
19,4 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny
uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha
– 13,3 tys. zł/1 ha.
Wzrost cen w trzecim kwartale 2010 r.
odnotowano głównie w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim.
Według wstępnych danych na koniec
III kwartału br. Agencja Nieruchomości
Rolnych trwale rozdysponowała 75,8
ha, z czego 54,2 tys. ha w formie sprzedaży (podobnie kształtowała się sprzedaż na koniec III kwartału 2009 r. – 55,5
tys. ha). Najwięcej sprzedały Oddziały
Terenowe w Olsztynie (6,8 tys. ha),
Gdańsku (5,7 tys. ha) i Szczecinie (4,9
tys. ha).
Wśród innych trwałych form rozdysponowania nieruchomości Zasobu dominują nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom

samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym i kościelnym
osobom prawnym. Największe powierzchnie przekazały: OT Olsztyn, Filia
w Koszalinie i OT Gdańsk.
W procesie rozdysponowania gruntów Zasobu nieustannie maleje znaczenie dzierżawy, o czym świadczy m.in.
fakt, że w ciągu trzech kwartałów br.
jednostki organizacyjne Agencji wydzierżawiły jedynie 16,5 tys. ha, przede
wszystkim na terenie działania oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Według danych na koniec września br. w dzierżawie pozostaje 1,64
mln ha (ok. 76% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie oddziałów w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Olsztynie (728 tys. ha – 44%
dzierżawionej powierzchni).

W Zasobie pozostaje 2,16 mln ha
gruntów, z czego 94 tys. ha zajmują
tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub
w zarząd innych podmiotów, lecz nie
zostały jeszcze protokólarnie przez nie
przejęte. Do rozdysponowania jest
311 tys. ha gruntów. Najwięcej posiadają oddziały terenowe we Wrocławiu,
Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 142 tys. ha (45%), natomiast najmniej znajduje się na terenie Filii w Pile (5 tys. ha) i OT w Bydgoszczy
(5,6 tys. ha).
Do końca września 2010 r. Agencja
przeprowadziła ponad 62 tys. przetargów, tj. o 10 tys. przetargów więcej niż
w analogicznym okresie 2009 r.
ZESPÓŁ GOSPODAROWANIA ZASOBEM
TEL. (22) 635 53 93

Średnie ceny gruntów rolnych w III kw. 2010 r. w podziale na województwa

Pomorskie
20 239

Warmińsko-mazurskie
13 092

Zachodniopomorskie
13 077

Podlaskie
12 225
Kujawsko-pomorskie
19 602

Lubuskie
9 673

Mazowieckie
15 873

Wielkopolskie
18 956
Łódzkie
25 979

Dolnośląskie
14 977
Opolskie
19 303 Śląskie
20 702

Lubelskie
10 428
Świętokrzyskie
12 176

Małopolskie
16 512

Podkarpackie
12 324

Średnio 15 044 zł/ha
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Nowe normy

i wymogi wzajemnej zgodności

Od

2011 r. rolników ubiegających się o płatności w ramach programów pomo-

cowych:
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich lub innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
płatności rolnośrodowiskowej,
zalesiania gruntów rolnych,
będą obowiązywały nowe normy dobrej
kultury rolnej oraz wymogi wzajemnej
zgodności.

Nowe wymogi wzajemnej
zgodności – Obszar B
Zgodnie z projektami aktów prawnych będą one następujące:
Wymogi dotyczące wprowadzania do
obrotu środków ochrony roślin
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Stosowania środków ochrony roślin
dopuszczonych do obrotu;
Stosowania środków ochrony roślin
zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi na niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;
Przechowywania środków ochrony
roślin zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi na etykiecie/instrukcji;
Prowadzenia ewidencji stosowania
środków ochrony roślin;
Posiadania przez osobę wykonującą
zabiegi środkami ochrony roślin aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin;
Stosowania środków ochrony roślin
sprzętem sprawnym technicznie, który
użyty zgodnie z przeznaczeniem nie
spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Wymogi dotyczące zakazu stosowania
w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym
Rolnik nie powinien:
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Podawać zwierzętom gospodarskim,
estradiol 17β lub jego pochodne eszwierzętom dzikim utrzymywanym tropodobne;
przez człowieka jak zwierzęta gospoUmieszczania na rynku mięsa lub
darskie oraz zwierzętom akwakultury innych produktów pochodzenia zwienastępujących substancji:
rzęcego w rozumieniu przepisów o wyo działaniu tyreostatycznym,
maganiach weterynaryjnych, dla prostilbenów, pochodnych stilbenów, ich duktów pochodzenia zwierzęcego,
soli i estrów,
pochodzących ze zwierząt lub od zwieo działaniu β-agonistycznym,
rząt, którym były podawane substancje
o estradiolu 17β i jego pochodnych o działaniu estrogennym, androgennym
estropodobnych,
lub gestagennym, jeżeli przed dokonao działaniu estrogennym innych niż niem uboju zwierzęcia nie był przeoestradiol 17β i jego pochodne estropo- strzegany okres karencji wymagany dla
dobne oraz o działaniu androgennym wydalenia z jego organizmu produktów
lub gestagennym.
leczniczych weterynaryjnych.
Poddawać ryb w gospodarstwie za- Rolnik powinien przechowywać dokubiegom zmiany płci niezgodnie z zapi- mentację leczenia zwierząt przez 5 lat
sami ustawy o ochronie zdrowia zwie- od daty dokonania w niej ostatniego
wpisu.
rząt;
Przeprowadzać czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczo- Wymogi dotyczące bezpieczeństwa
nych do chowu lub hodowli włącznie żywności i pasz
ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które
Rolnik powinien przestrzegać zakazu:
nie będą dalej wykorzystywane do ceWprowadzania na rynek żywności,
lów rozpłodowych;
która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie
Utrzymywać w gospodarstwie zwie- nadaje się do spożycia przez ludzi;
rząt akwakultury, w których organizmie
Wprowadzania na rynek paszy nieznajdują się lub u których wykryto ww. bezpiecznej dla zwierząt oraz zakazu
substancje, z wyłączeniem przypadków stosowania jej w żywieniu zwierząt gopodawania tych substancji w celach spodarskich;
leczniczych.
Wprowadzania na rynek żywności
Rolnik powinien przestrzegać zakazu: i paszy zawierających pozostałości peUmieszczania na rynku lub uboju stycydów przekraczających dopuszczalzwierząt gospodarskich lub zwierząt ne poziomy pozostałości pestycydów
dzikich utrzymywanych przez człowie- (w szczególności przestrzeganie dawek
ka jak zwierzęta gospodarskie, w któ- i okresu karencji).
rych organizmach znajdują się lub u któRolnik powinien przestrzegać oborych wykryto ww. substancje, z wyłą- wiązku:
czeniem przypadków podawania tych
Postępowania z odpadami i substansubstancji w celach leczniczych;
cjami niebezpiecznymi tak, aby unieUmieszczania na rynku i przetwarza- możliwić zanieczyszczenie produktów
nia mięsa zwierząt gospodarskich lub pochodzenia zwierzęcego lub roślinzwierząt dzikich utrzymywanych przez nego;
człowieka jak zwierzęta gospodarskie
Wykonywania zaleceń pokontrolnych
i zwierząt akwakultury, w których orga- mających wpływ na zdrowie publiczne
nizmach znajdują się lub u których wy- oraz zdrowie ludzi i zwierząt, wynikakryto substancje zabronione, z wyłącze- jących z przeprowadzonych kontroli
niem przypadków podawania tych urzędowych i podejmowania odposubstancji w celach leczniczych;
wiednich środków zaradczych;
Posiadania i przechowywania w goZapobiegania występowaniu i rozspodarstwie produktów leczniczych przestrzenianiu się chorób zakaźnych
weterynaryjnych zawierających:
przenoszonych na ludzi wraz z żywnosubstancje o działaniu beta-agoni- ścią, w tym poprzez zgłaszanie podejstycznych, które mogą być stosowane rzenia takich chorób właściwym orgaw celu przyspieszenia porodu,
nom;
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Stosowania:
skutecznie zabezpieczone przed
dodatków do pasz zgodnie ze wska- wstrząsami i poza bezpośrednim dziazaniami producenta lub podmiotu od- łaniem promieni słonecznych;
powiedzialnego za etykietowanie zaRejestracji prowadzonej działalności
mieszczonymi na etykiecie,
w zakresie produkcji, przetwarzania,
produktów leczniczych weterynaryj- przechowywania, transportu, dystrybunych zgodnie z zaleceniami lekarza cji pasz, w przypadku prowadzenia
weterynarii,
działalności na rynku pasz;
środków ochrony roślin i produktów
Zaopatrywania się i stosowania pasz
biobójczych zgodnie z etykietą – in- pochodzących wyłącznie z zakładów
strukcją stosowania;
zarejestrowanych lub zatwierdzonych;
Posiadania dokumentacji dotyczącej:
Prowadzenia w gospodarstwie dokuwszelkich odpowiednich raportów/ mentacji dotyczącej:
każdego przypadku zastosowania
protokołów na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów środków ochrony roślin oraz preparatów
biobójczych,
pochodzenia zwierzęcego,
rodzaju i pochodzenia paszy podawastosowania nasion zmodyfikowanych
nej zwierzętom,
genetycznie,
produktów leczniczych weterynaryjźródła i ilości paszy w każdej partii
nych i innych produktów leczniczych przyjmowanej, a także przeznaczenia
podawanych zwierzętom oraz dat ich i ilości paszy w każdej partii wydawapodawania i okresów karencji,
nej;
wyników wszelkich analiz próbek
Odpowiedniego przechowywania
pobranych z roślin od zwierząt lub in- oraz dystrybuowania w gospodarstwie
nych próbek pobranych dla celów dia- pasz (np. z dala od substancji chemiczgnostycznych, istotnych ze względu na nych oraz innych produktów nienadazdrowie ludzi,
jących się do spożycia);
stosowania każdego środka ochrony
Zapewnienia (w tym poprzez posiaroślin i produktów biobójczych;
danie odpowiedniej dokumentacji)
Wprowadzania na rynek surowego identyfikowalności zwierząt, żywności,
mleka lub siary pochodzących wyłącz- pasz oraz substancji przeznaczonych do
nie od zwierząt zdrowych, niewykazu- dodania do pasz:
dostarczonych rolnikowi,
jących objawów chorobowych mogąktóre rolnik dostarczył do innych
cych powodować zakażenie mleka,
którym nie podawano niedozwolonych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności
substancji, a w przypadku podania im dostarczanej bezpośrednio konsumensubstancji dozwolonych zachowano towi końcowemu lub zakładom prowaodpowiednie okresy karencji;
dzącym handel detaliczny z przeznaWprowadzania na rynek mleka suro- czeniem dla konsumenta końcowego);
wego lub siary pochodzących wyłącznie
Natychmiastowego postępowania
od zwierząt, które w odniesieniu do w celu wycofania z rynku żywności,
gruźlicy i brucelozy spełniają wymogi która została uznana za niezgodną lub
stada uznanego za wolne od ww. cho- w stosunku do której są podejrzenia, że
rób;
nie spełnia wymogów w zakresie bezOdizolowania zwierząt zakażonych pieczeństwa żywności oraz obowiązku
lub podejrzanych o zakażenie brucelo- powiadomienia o tym fakcie właścizą, gruźlicą lub innymi chorobami, wych władz i współpracy z właściwą
w celu uniknięcia negatywnego wpływu władzą;
na pozyskiwane mleko lub siarę pochoNatychmiastowego postępowania
dzące od zwierząt zdrowych;
w celu wycofania z rynku paszy, która
Przestrzegania w gospodarstwie pro- została uznana za niezgodną lub w stodukującym surowe mleko lub siarę sunku do której są podejrzenia, że nie
z przeznaczeniem do wprowadzenia na spełnia wymogów w zakresie bezpierynek, warunków, które dotyczą:
czeństwa pasz oraz obowiązku powiapomieszczeń i wyposażenia,
domienia o tym fakcie właściwych władz
higieny podczas udoju, przechowy- i współpracy z właściwą władzą.
wania i transportu;
Rolnik powinien przestrzegać:
Przechowywania jaj, do czasu ich
Obowiązku:
sprzedaży (w gospodarstwie produkująprzechowywania i przewożenia odpacym i dostarczającym), tak aby były:
dów oraz substancji niebezpiecznych
czyste, suche, wolne od obcych zapa- oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec
niebezpieczeństwu zanieczyszczenia,
chów,

uwzględniania wyników wszelkich
stosownych analiz próbek produktów
pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz;
Maksymalnych lub tymczasowych
maksymalnych limitów pozostałości
substancji farmakologicznie czynnych
stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
lub zakazu stosowania substancji niedozwolonych.

Wymogi dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii
(TSE)
Rolnik powinien przestrzegać zakazu:
Karmienia zwierząt przeżuwających
białkiem pochodzenia zwierzęcego lub
paszami zawierającymi takie białka,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach;
Karmienia białkami pochodzenia
zwierzęcego zwierząt gospodarskich
innych niż przeżuwacze, z wyjątkiem
mięsożernych zwierząt futerkowych
oraz z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach;
W przypadku podejrzenia wystąpienia
TSE, wywożenia z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie
do czasu uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii;
Wprowadzania na rynek, wywożenia
i przywożenia bydła, owiec lub kóz i ich
nasienia, zarodków i komórek jajowych
bez odpowiednich świadectw zdrowia
zwierząt;
Wprowadzania na rynek potomstwa
pierwszego pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono
TSE.
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Postępowania z paszami, zabronionymi do skarmiania przeżuwaczy, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie
pasz dla przeżuwaczy;
Niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej,
albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia
wystąpienia TSE;
Przestrzegania nakazów i zakazów
wynikających z decyzji wydanej przez
powiatowego lekarza weterynarii oraz
współdziałania przy zwalczaniu TSE.
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Wymogi dotyczące zwalczania pryszczycy
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu
pryszczycy organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu
świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
Pozostawienia zwierząt w miejscu ich
przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt w przypadku podejrzenia
wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy.
Wymogi dotyczące zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne
środki odnoszące się do choroby
pęcherzykowej świń
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt organu Inspekcji Weterynaryjnej
albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Wykaz chorób do obowiązkowego
zgłoszenia:
Księgosusz
Ospa owiec i ospa kóz (Capripox)
Pomór małych przeżuwaczy
Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
Choroba pęcherzykowa świń
Afrykański pomór świń
Choroba niebieskiego języka
Choroba guzowata skóry bydła
Krwotoczna choroba zwierzyny płowej
Gorączka doliny Rift
Wymogi dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej
albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka.
Zmienione wymogi wzajemnej
zgodności – Obszar A
W stosunku do obowiązujących
w 2010 r. wymogów z obszaru A (ochrona środowiska naturalnego oraz identyfikacja i rejestracja zwierząt) zostaną
wprowadzone następujące zmiany:
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Wymogi dotyczące ochrony dzikiego
ptactwa
Rolnik powinien przestrzegać:
Zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków wymienionych w załączniku nr 1,
2 rozporządzenia w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych
ochroną;
Zakazu:
wycinania drzew lub krzewów,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków,
wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji w strefach ochrony ostoi, miejsc
rozrodu i regularnego przebywania ptaków wymienionych w załączniku nr 5
do rozporządzenia w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych
ochroną, bez posiadania odpowiedniego zezwolenia na odstąpienie od powyższych zakazów.
Wymogi dotyczące wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie
Rolnik powinien przestrzegać obowiązku:
Przechowywania przez okres 5 lat,
wyników badań komunalnych osadów
ściekowych oraz gruntów, na których
komunalne osady ściekowe zostały zastosowane;
Stosowania komunalnych osadów
ściekowych ustabilizowanych oraz
przygotowanych odpowiednio do celu
i sposobu ich stosowania, w szczególności poddanych obróbce biologicznej,
chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnego osadu ściekowego na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzi;
Przeprowadzania badań gruntów metodami referencyjnymi, o których mowa
w załączniku nr 5 do rozporządzenia
w sprawie komunalnych osadów ściekowych przed każdorazowym zastosowaniem tych osadów;
Nieprzekraczania dopuszczalnych
wartości ilości metali ciężkich w wierzchniej warstwie gruntu (0-25 cm), na
którym osady mają być stosowane, określonych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia w sprawie komunalnych
osadów ściekowych;
Stosowania osadów oraz szlamów
z zakładowych oczyszczalni ścieków,
wymienionych w pkt II Lp. 13-21 załącznika do rozporządzenia w sprawie
procesu odzysku R10 w celu nawożenia

lub ulepszania gleby poprzez ich rozprowadzanie na powierzchni ziemi po
spełnieniu warunków określonych
w tym załączniku.
Rolnik powinien przestrzegać zakazu
stosowania komunalnych osadów ściekowych:
Na obszarach ochronnych zbiorników
wód śródlądowych;
Na terenach ochrony pośredniej stref
ochronnych ujęć wody;
o ile akt prawa miejscowego wydanego
na podstawie ustawy prawo wodne nie
stanowi inaczej.

Nowe normy dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska
W 2011 r. zacznie obowiązywać nowa norma dotycząca obowiązku zachowania w obrębie działki rolnej oczek
wodnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
Minimalne wymogi dotyczące
stosowania nawozów i środków
ochrony roślin
Rolnik uczestniczący w programie
rolnośrodowiskowym, dodatkowo, poza
normami dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska oraz wymogami
wzajemnej zgodności z obszaru A (środowisko) oraz obszaru B (zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, identyfikacja
i rejestracja zwierząt, zdrowotność roślin, zgłaszanie chorób), powinien przestrzegać minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków
ochrony roślin.
Poza dotychczas obowiązującymi
przepisami w zakresie minimalnych
wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin, od
1 stycznia 2011 r. rolnik powinien
przestrzegać obowiązku przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnym zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej
4-miesięcznej produkcji tego nawozu,
a w przypadku obszarów szczególnie
narażonych w rozumieniu przepisów
w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać programy
działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych,
o pojemności umożliwiającej przechowywanie tych nawozów przez okres co
najmniej 6 miesięcy; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi
w rozumieniu przepisów dotyczących
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie.
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W 2011 r. planowane są również
zmiany przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 20072013, w tym w zakresie minimalnych
wymogów dotyczących stosowania
nawozów i środków ochrony roślin;
w związku z powyższym należy zapoznać się z ich aktualną treścią.

Szczegółowe informacje dostępne są
w Biurach Powiatowych i Oddziałach
Regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej (www.arimr.gov.pl).
DEPARTAMENT KONTROLI NA MIEJSCU
TEL.: (22) 318 45 00

Zmiany w zasadach przyznawania
pomocy w ramach Działania 121

W

dniu 12 listopada br. weszło
w życie rozporządzenie
MRiRW z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 207, poz.
1372). Wprowadza ono szereg zmian
istotnych dla obecnych i potencjalnych
beneficjentów omawianego działania.

Możliwość ubiegania się o pomoc
przez osoby wspólnie wnioskujące
Możliwość ta dotyczy operacji, których zakres rzeczowy obejmuje wyłącznie wspólny zakup nowych maszyn lub
urządzeń. O pomoc będą mogły wystąpić wspólnie tylko osoby fizyczne, jeżeli:
każda z nich spełnia wszystkie kryteria dostępu, określone dla osób fizycznych;
planują zakup nowych maszyn lub
urządzeń, które będą stanowić przedmiot ich współwłasności, w celu używania tych maszyn lub urządzeń w posiadanych gospodarstwach;
zawarły pomiędzy sobą, w formie
pisemnej, umowę, której czas trwania
nie może być krótszy niż 6 lat od dnia
złożenia przez nie wniosku o przyznanie pomocy, zawierającą w szczególności postanowienia dotyczące zasad
wspólnego używania i eksploatowania
maszyn lub urządzeń oraz zakresu prac
wykonywanych przez każdą z tych osób
przy użyciu tych maszyn lub urządzeń,
przy czym określając zakres należy
uwzględnić zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób.
Wprowadzenie takiej możliwości ma
na celu wsparcie przede wszystkim
mniejszych gospodarstw, w których

z ekonomicznego punktu widzenia, ze
względu na zbyt mały areał, bądź określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie maszyny lub urządzenia wyłącznie na potrzeby jednego
gospodarstwa.

Operacje związane z priorytetem
„środki towarzyszące
restrukturyzacji sektora
mleczarskiego”
Zgodnie ze zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, przyjętą 17 grudnia 2009 r. przez
KE, operacje związane z priorytetem
„środki towarzyszące restrukturyzacji
sektora mleczarskiego”, o którym mowa
w art. 16a ust. 1 lit. e rozporządzenia
Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., realizowane będą w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Operacje te obejmują
inwestycje związane z produkcją mleczarską prowadzące do:
jej rozwoju, albo
zmiany profilu prowadzonej działalności rolniczej i zaprzestania prowadzenia w danym gospodarstwie produkcji
mleczarskiej.
W odniesieniu do wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie operacji
związanych z restrukturyzacją produkcji
mleczarskiej wprowadzone zostały dodatkowe kryteria dostępu, zgodnie z którymi:
muszą być oni wpisani do rejestru
producentów prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego;
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy musi im przysługiwać kwota indywidualna w wysokości co najmniej 20 000 kg;
muszą oni co najmniej od roku prowadzić działalność rolniczą w zakresie
produkcji mleka, przy czym w odniesie-

niu do wnioskodawców, którzy nabyli
gospodarstwo w okresie 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku
o przyznanie pomocy, powyższy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli działalność rolnicza w zakresie produkcji
mleka w nabytym gospodarstwie jest
prowadzona co najmniej od roku.
W przypadku, gdy o wsparcie ubiegają się osoby wspólnie wnioskujące:
każda z tych osób musi spełniać warunek dotyczący ww. indywidualnej
kwoty;
w gospodarstwach każdej tych osób
kierunek restrukturyzacji produkcji mleczarskiej w ramach operacji musi być
ten sam, tj. rozwinięcie produkcji mleka
albo całkowita z niej rezygnacja.
W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji operacji związanych z restrukturyzacją produkcji mleczarskiej, omawiane rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło stosowne zmiany w trybie naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Zgodnie z nimi Prezes ARiMR, podając
do publicznej wiadomości informację
o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy może w niej określić, iż przez pierwsze 14 dni terminu
naboru mogą być składane wyłącznie
wnioski na operacje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej. W takim przypadku pomoc przysługuje
w pierwszej kolejności wnioskodawcom, którzy ubiegają się o pomoc w tym
zakresie.

Ustalanie kolejności
przysługiwania pomocy
Pomoc będzie przysługiwała wg kolejności wniosków ustalonej dla każdego województwa, przy zastosowaniu
kryteriów wyboru operacji, opracowanych w oparciu o uchwałę nr 26 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013
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z 23 czerwca 2009 r. W określonych
przypadkach, stosowane będą dodatkowe preferencje, zgodnie z kryteriami
określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu.
Kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby uzyskanych przez daną operację punktów,
poczynając od operacji, która uzyskała
największą liczbę punktów do operacji,
która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Punktacja uzależniona będzie
od tego, jakiego rodzaju operacji dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

to (GVA) w gospodarstwie (od 0 do 10
pkt), druga natomiast dla gospodarstw
wykazujących inny sposób wpływu operacji na poprawę ogólnych wyników
gospodarstwa (od 0 do 5 pkt).
System punktacji preferuje wnioskodawców posiadających gospodarstwa,
których wielkość ekonomiczna wynosi
od 16 do 40 ESU. Wynika to z przyjętego założenia, iż w pierwszej kolejności pomoc powinna przysługiwać tym
wnioskodawcom, którzy prowadzą
działalność rolniczą na poziomie zapewniającym możliwość wygenerowania środków na podjęcie przedsięwzięOperacje dotyczące restrukturyzacji cia inwestycyjnego, przy czym możlisektora mleczarskiego
wość uzyskania wsparcia może być
Punktacja uzależniona jest od wyso- istotnym elementem sprzyjającym pokości posiadanej indywidualnej kwoty dejmowaniu przez nich ryzyka inwemlecznej oraz ukierunkowania operacji, stycyjnego.
W przypadku operacji o takiej samej
tj. na rozwój produkcji mleka albo na
całkowitą z niej rezygnację. System liczbie punktów pomoc przysługuje
punktacji preferuje producentów mleka, w pierwszej kolejności wnioskodawcy,
którzy są w posiadaniu kwoty indywi- który do dnia złożenia danego wniosku
o przyznanie pomocy nie zawarł w radualnej w wysokości:
100 000-200 000 kg, planujących mach działania Modernizacja gosporozwijanie produkcji mleczarskiej (od darstw rolnych żadnej umowy przyznania pomocy. Jeśli po ustaleniu kolejno9 do 10 pkt), oraz
20 000-99 999 kg planujących całko- ści zgodnie z powyższą zasadą, w dawitą rezygnację z produkcji mleka (od nym oddziale regionalnym Agencji nadal będą operacje o takiej samej liczbie
4 do 5 pkt).
W przypadku operacji o takiej samej punktów, o kolejności przysługiwania
liczbie punktów, pomoc przysługuje pomocy decydować będzie niższa warw pierwszej kolejności wnioskodawcy, tość wielkości ekonomicznej gospodarktórego gospodarstwo posiada mniejszą stwa.
Podobnie jak w przypadku operacji
powierzchnię użytków rolnych. Jeśli natomiast po ustaleniu kolejności zgodnie związanych z restrukturyzacją sektora
z powyższą zasadą, w danym oddziale mleczarskiego, osobom wspólnie wnioregionalnym Agencji nadal będą opera- skującym przysługują preferencje w pocje o takiej samej liczbie punktów, o ko- staci dodatkowych punktów, maksymallejności przysługiwania pomocy decy- nie do 5 pkt w zależności od wielkości
dować będzie niższa kwota indywidu- ekonomicznej gospodarstwa, którą staalna.
nowi średnia arytmetyczna z wielkości
Osobom wspólnie wnioskującym ekonomicznej gospodarstw będących
przysługują dodatkowe punkty, tj. od w posiadaniu tych osób.
0 do 5 pkt, w zależności od wysokości
Inne zmiany i doprecyzowania
kwoty indywidualnej, którą stanowi
dotychczas obowiązujących
średnia arytmetyczna z wysokości kwot
przepisów
mlecznych będących w posiadaniu tych
osób.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 29 października 2010 r.
Operacje pozostałe
wprowadza także szereg zmian i dopreW odniesieniu do operacji innych, niż cyzowań w dotychczas obowiązujących
związane z restrukturyzacją produkcji przepisach. Zmiany te, wynikające zamleczarskiej, punktacja zróżnicowana równo z odrębnych przepisów prawa,
jest w zależności od wielkości ekono- jak i z dotychczasowych doświadczeń
micznej gospodarstwa wyrażonej w ESU związanych z wdrażaniem działania
oraz od celu operacji, tj. czy jest nim Modernizacja gospodarstw rolnych, mawzrost wartości dodanej brutto, czy też ją w dużej mierze na celu uproszczenie
nie. Dlatego stosowane będą dwie ska- i ułatwienie wnioskodawcom i benefile punktacji, jedna dla operacji wpływa- cjentom korzystania ze wsparcia. Obejjących na wzrost wartości dodanej brut- mują one m.in.:
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zmianę (modyfikację) zasady liczenia
5-letniego okresu trwania zobowiązań
beneficjentów, tj. od dnia przyznania
pomocy, a nie jak dotychczas – od dnia
dokonania przez Agencję płatności
(zmiana ta nie dotyczy tylko obowiązku
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą);
wprowadzenie wymogu wynikającego z rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 z 20 września 2005 r.
(art. 75 ust. 1 lit. c pkt i), dotyczącego
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych z operacją. Przepisy prawa krajowego nie
nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wszystkie
podmioty gospodarcze, dlatego przyjęto podział beneficjentów na dwie grupy,
tj.: prowadzących księgi rachunkowe
i pozostałych, dokonując stosownego
w tym zakresie zróżnicowania wymogów (prowadzenie ksiąg rachunkowych
lub zestawienia faktur na formularzu
udostępnionym przez ARiMR);
doprecyzowanie przepisów dotyczących tzw. preselekcji, w tym umożliwienie dalszego procedowania wniosku
o przyznanie pomocy, jeżeli dane, których brak w wymaganych pozycjach
wniosku, wynikają bezpośrednio z innych jego pozycji, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte
w ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;
umożliwienie wnioskodawcom dokonania jednorazowej zmiany wniosku
o przyznanie pomocy w zakresie planu
finansowego operacji lub zestawienia
rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli
zmiana ta nie spowoduje zmiany celów
operacji wskazanych we wniosku oraz
zwiększenia kwoty pomocy. Zmiana
taka skutkować będzie koniecznością
powtórzenia pewnych etapów weryfikacji wniosku (w szczególności ponownej oceny ekonomiczno-technicznej),
a dokonanie przez wnioskodawców
zmian w tym zakresie może wydłużyć
termin rozpatrzenia wniosku, nie więcej
jednak niż o miesiąc;
wydłużenie terminu, w którym wnioskodawca może wnieść prośbę o przywrócenie terminu wykonania przez
niego określonych czynności w toku
postępowania w sprawie przyznania
pomocy, z 14 dni do 45 dni;
doprecyzowanie przepisu dotyczącego kwalifikowalności kosztu budowy
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nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do produkcji trzody chlewnej (chlewni) albo drobiu (kurnika)
wyłącznie w przypadku, gdy celem budowy budynku jest przeniesienie produkcji z istniejącego budynku inwentarskiego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, poprzez objęcie tym
ograniczeniem również przebudowy lub
remontu połączonego z modernizacją
istniejącego budynku wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej, w celu przekształcenia go
w budynek inwentarski przeznaczony
do produkcji trzody chlewnej (chlewni)
albo drobiu (kurnika);
ograniczenie możliwości zakupu maszyn używanych, które wcześniej wykorzystywane były w danym gospodarstwie na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy leasingu, najmu lub
użyczenia;
umożliwienie Prezesowi ARiMR podawania do publicznej wiadomości
informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w poszczególnych województwach;
zastosowanie delegacji przepisów
dotyczących trybu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do trybu roz-

patrywania wniosku o płatność, w zakresie przedłużania i przywracania terminu wykonania przez wnioskodawcę
określonych czynności w toku postępowania w sprawie oraz wstrzymywania
biegu i wydłużania terminu rozpatrywania wniosku;
uzupełnienie załącznika do obowiązującego dotychczas rozporządzenia
o dokumenty (na potrzeby działania
121), potwierdzające posiadanie wykształcenia zawodowego, innego niż
rolnicze (dotychczas wymienione były
dokumenty potwierdzające posiadanie
wykształcenia innego niż rolnicze w zakresie wykształcenia wyższego i średniego);
doprecyzowanie przepisu dotyczącego okresów, które uznaje się za okres
stażu pracy danego wnioskodawcy
w rolnictwie, tj. nie wlicza się okresu
posiadania gospodarstwa rolnego przed
ukończeniem przez wnioskodawcę
16 roku życia;
modyfikację kryterium dotyczącego
wieku osoby fizycznej ubiegającej się
o pomoc, zgodnie z którym jest to osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, tj. nie ukończyła 60 roku życia
(kobieta) i 65 roku życia (mężczyzna);
doprecyzowanie przepisów dotyczących ustalania wielkości ekonomicznej

gospodarstwa z wykorzystaniem standardowych nadwyżek bezpośrednich,
o których mowa w decyzji Komisji
z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej
wspólnotową typologię gospodarstw
rolnych (85/377/EWG).
Zmienionych przepisów nie stosuje
się do:
postępowań w sprawie przyznania
pomocy finansowej – wszczętych i niezakończonych,
oraz
pomocy finansowej, przyznanej przed
dniem wejścia w życie omawianego
rozporządzenia.
Wyjątek w tym zakresie stanowią korzystne dla wnioskodawców i beneficjentów nowe przepisy dotyczące tzw.
preselekcji, możliwości zmiany wniosku w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, wydłużenia terminu na
wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania przez wnioskodawcę
określonych czynności w toku postępowania, zastosowania do trybu rozpatrywania wniosku o płatność przepisów
§ 17-19 oraz przepisu zmieniającego
dzień, od którego liczony jest tzw. okres
związania celem.
DEPARTAMENT DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
TEL.: (22) 318 47 00

Pomoc dla powodzian
w ramach PROW 2007-2013

P

rogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem wsparcia w ramach II filaru
Wspólnej Polityki Rolnej UE. Program
ten, obejmujący w przypadku Polski
pierwotnie 22 działania, został – po
przeprowadzeniu przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniącego
w Programie funkcję Instytucji Zarządzającej – niezbędnych uzgodnień
z Komisją Europejską – poszerzony
o Działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych
oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Stosowne
obwieszczenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w Programie zostało podpisane 14 września

2010 r. Tego samego dnia weszło również w życie rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 września
2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach ww. działania
(Dz. U. Nr 169, poz.1141).
Potrzeba wprowadzenia do PROW
2007-2013 takiego działania powstała
w konsekwencji wystąpienia w 2010
roku klęsk żywiołowych w postaci powodzi i obsunięć ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno
w uprawach, jak i w majątku służącym
do produkcji rolnej. Skutki tych klęsk
dotknęły ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych, natomiast szkody nimi
spowodowane szacuje się na ponad
1,4 mld zł.
Działanie to ma charakter inwestycyjny, podobnie jak Działanie 121 Moder-

nizacja gospodarstw rolnych. Inne natomiast, niż w Działaniu 121 są jego
cele, które obejmują:
przywrócenie funkcjonalności budynkom lub budowlom w gospodarstwach
rolnych,
odtworzenie produkcji zwierzęcej
przez zakup inwentarza żywego,
odtworzenie plantacji wieloletnich,
odtworzenie parku maszynowego,
przywrócenie funkcjonalności infrastruktury technicznej w gospodarstwie
rolnym.
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa
handlowego, będące(y) posiadaczami
samoistnymi lub zależnymi:
gospodarstwa rolnego w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, o powierzchni co
najmniej 1 ha użytków rolnych lub
27
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nieruchomości służącej do prowadzenia
produkcji w zakresie działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
zwanych dalej gospodarstwem,
w którym po 31 grudnia 2009 r. wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
spełniające(y) wszystkie inne kryteria
dostępu dotyczące wnioskodawcy oraz
planowanej operacji, określone w ww.
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 13 września 2010 r.
Kryteria te jednak, w porównaniu do
obowiązujących w przypadku podobnych grup wnioskodawców ww.
Działania 121, są łagodniejsze. W odniesieniu np. do osób fizycznych nie
obowiązują wymogi dotyczące wieku
oraz kwalifikacji zawodowych.
Pomoc przyznaje się, jeżeli wysokość
szkód w gospodarstwie spowodowanych przez powódź lub obsunięcie się
ziemi i oszacowanych przez komisję
powołaną przez wojewodę właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia tych
szkód wynosi:
w uprawach rolnych, zwierzętach
gospodarskich* lub rybach – średnio
powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających
rok, w którym wystąpiła szkoda, albo
z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła
szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz
w budynkach, budowlach, maszynach
lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych
zwierząt gospodarskich – nie mniej niż
10 000 zł.
Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje
związane z prowadzeniem działalności
rolniczej, o ile:
spełnia ona wymagania określone
w Programie, w szczególności jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania,
jej realizacja w gospodarstwie jest
uzasadniona potrzebą przywrócenia
potencjału produkcji rolnej,
nie jest ona finansowana z udziałem
innych środków publicznych,
nie spowoduje wzrostu produkcji, dla
której brak jest rynku zbytu,
szkoda wystąpiła nie wcześniej, niż
w dniu 1 stycznia 2010 r.,
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wniosek o przyznanie pomocy został
złożony w roku, w którym wystąpiła
szkoda lub w roku następnym.
Z uwagi na przyjęte cele działania, pomoc może być przyznana na operację,
która ma charakter inwestycji odtworzeniowej, co stanowi istotną w tym zakresie różnicę w porównaniu do zasad obowiązujących w Działaniu 121. Z tego też
względu, zakres kosztów kwalifikowalnych w obu ww. działaniach wykazuje
pewne różnice w określonych pozycjach
tych kosztów. Różnice te polegają głównie na tym, iż przypadku Działania 126
zakres ten obejmuje koszty:
remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej
oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży
lub sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych, wiat i garaży, który nie musi
być połączony z ich modernizacją,
odtwarzania sadów i plantacji wieloletnich, z wyłączeniem plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne,
a nie ich zakładania z wyłączeniem
plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek i porzeczek oraz roślin na cele
energetyczne,
zakupu stada podstawowego zwierząt
hodowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
nie obejmuje natomiast kosztów zakupu:
sprzętu komputerowego,
rzeczy używanych.
Pomocą mogą być objęte koszty kwalifikowalne inwestycyjne (w tym raty leasingowe) poniesione od dnia zawarcia
z ARiMR umowy przyznania pomocy,
za wyjątkiem kosztów ogólnych, które
mogą być ponoszone przed dniem zawarcia umowy, jednak nie wcześniej, niż
w dniu 1 stycznia 2007 r. W przypadku
natomiast przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez Wnioskodawcę
przed dniem zawarcia umowy, lecz nie
wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności, które spowodowały powstanie szkody w gospodarstwie.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić
90% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc
przyznaje się i wypłaca do wysokości:
nieprzekraczającej 130% wartości
szkód spowodowanych w gospodar-

stwie przez powódź lub obsunięcie się
ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub
plantacjach wieloletnich, lub stadach
podstawowych zwierząt gospodarskich,
oszacowanych przez komisję, lecz nie
większej niż wysokość 144% wartości
tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia ww. składników majątkowych
– uszkodzonych lub zniszczonych
w wyniku powodzi lub obsunięcia się
ziemi – od ryzyka wystąpienia takich
okoliczności, oraz
do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu wynosi 300 000 zł
na jedno gospodarstwo, przy ustalaniu
którego uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji
zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja
nie została jeszcze zakończona.
Pomoc przyznaje się na operację,
w przypadku której planowane koszty
kwalifikowalne wynoszą powyżej
10 000 zł.
O kolejności przysługiwania pomocy
decyduje suma punktów uzyskanych
przy zastosowaniu dwóch kryteriów.
Pierwsze z nich stanowi wysokość wnioskowanej kwoty pomocy, w zależności
od której przyznaje się punkty od 0 do
10, według poniższej tabeli:
Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł)
do 50 000

Punkty
10

powyżej 50 000 do 100 000

8

powyżej 100 000 do 150 000

6

powyżej 150 000 do 200 000

4

powyżej 200 000 do 250 000

2

powyżej 250 000

0

Drugim kryterium jest wysokość szkód
w uprawach, zwierzętach gospodarskich
lub rybach, spowodowanych w gospodarstwie przez powódź lub obsunięcie ziemi
w stosunku do średniej rocznej produkcji
rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat
poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej
rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku
o najwyższej i najniższej produkcji.
Punkty są przyznawane w skali od 0 do
10, zgodnie z poniższą tabelą:
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Wysokość szkody

Punkty

powyżej 30% do 40%

1

powyżej 40% do 50%

3

powyżej 50% do 60%

5

powyżej 60% do 70%

7

powyżej 70% do 80%

9

powyżej 80%

10

Kolejność jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie
pomocy na dzień jego złożenia. Pomoc
przysługuje w kolejności od największej
do najmniejszej liczby tych punktów.
W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który
ubiega się o niższą kwotę pomocy.
Tryb składania oraz weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy jest podob-

ny, jak w Działaniu 121 czy też innych
działaniach inwestycyjnych wdrażanych przez ARiMR. Krótszy jest tylko
termin, w jakim Agencja rozpatruje
wniosek o przyznanie pomocy. Wynosi
on 2 miesiące od dnia podania przez
Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informacji o kolejności przysługiwania pomocy.
Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa
ARiMR z 15 września 2010 r., w terminie od 30 września do 12 listopada
2010 r. przeprowadzony został pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w Działaniu 126 w ramach limitu
finansowego wynoszącego 100 mln euro (ok. 398 mln zł). W terminie tym złożono w oddziałach regionalnych Agencji 767 wniosków na łączną kwotę
pomocy w wysokości 61,4 mln zł. Nie

są to dane ostateczne z uwagi na fakt,
iż w dalszym ciągu napływają wnioski
nadane przesyłką rejestrowaną w terminie naboru lub złożone za pośrednictwem biur powiatowych Agencji. W celu umożliwienia ubiegania się pomoc
większej liczbie poszkodowanych rolników, już 15 listopada ukazało się kolejne ogłoszenie Prezesa ARiMR dotyczące następnego naboru, który zostanie
przeprowadzony w terminie od 30 listopada do 30 grudnia 2010 r.
DEPARTAMENT DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
TEL. (22) 318 47 00

*W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz.
921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r.
Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127,
poz. 857).

Zmiany zasad

Pomoc dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw

O

rganizacje producentów, działające w sektorze owoców i warzyw, które uzyskały status uznania, mogą korzystać z pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji
rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej.
W dniu 29 października 2010 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21
października 2010 r. w sprawie zakresu
i sposobu wdrażania strategii krajowej
w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw (Dz.
U. Nr 201, poz. 1330). Jednocześnie 5
listopada 2010 r. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi podpisał nową wersję
Strategii krajowej dla zrównoważonych
programów operacyjnych organizacji
producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013.
Powyżej wskazane dokumenty zawierają nowy wykaz działań, które mogą
być objęte pomocą finansową na dofinansowanie funduszu operacyjnego
z tytułu realizacji przez uznaną organizację producentów programu operacyjnego, oraz nowe zasady kwalifikowania
ich do objęcia pomocą finansową.
Organizacja producentów, w celu
uzyskania pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego,

zobowiązana jest m.in. do opracowania
i przedłożenia do zatwierdzenia przez
dyrektora oddziału regionalnego ARiMR
programu operacyjnego oraz ustanowienia funduszu operacyjnego, z którego
finansowane będą cele i działania zatwierdzone do realizacji w programie
operacyjnym.
Programy operacyjne, złożone do zatwierdzenia do 15 listopada br., których
realizacja rozpocznie się 1 stycznia
2011 r., muszą być zgodne z ww. Strategią krajową dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce
na lata 2010-2013, zatwierdzoną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniu 5 listopada br.
Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów uwzględnia przede
wszystkim:
analizę sytuacji w sektorze owoców
i warzyw pod kątem mocnych i słabych
stron oraz potencjału rozwoju,
uzasadnienie wybranych priorytetów
sektora owoców i warzyw,
cele programów operacyjnych i instrumentów działania oraz wskaźniki wydajności,
zasady dokonywania oceny programów operacyjnych,

ramy krajowe na rzecz działań związanych z ochroną środowiska,
zobowiązania sprawozdawcze organizacji producentów.
Podstawą do koncepcji krajowej strategii jest wykorzystanie organizacji producentów jako podstawowego ogniwa
pomiędzy produkcją a handlem. Zgodnie
ze strategią organizacje producentów są
atrakcyjnym i skutecznym partnerem dla
odbiorców owoców i warzyw.
Strategia krajowa zawiera wykaz działań, których realizacja przyczynia się do
osiągania celów w niej postawionych,
wraz z kosztami kwalifikowanymi, przypisanymi do poszczególnych rodzajów
działań. Dokument ten opisuje ogólne
wymogi dotyczące wszystkich lub kilku
rodzajów działań, a także warunki kwalifikowalności do objęcia pomocą finansową kosztów ujętych w programach
operacyjnych.
Realizacja ww. strategii krajowej na
rzecz zrównoważonych programów
operacyjnych odbywa się poprzez realizację poszczególnych programów operacyjnych, opracowanych przez organizacje producentów i zatwierdzanych
przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR.
Programy operacyjne, realizowane od
1 stycznia 2011 r., obejmują przynaj29
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mniej 2 cele wymienione w ww. strategii, tj.:
Planowanie produkcji i dostosowanie
do popytu.
Poprawa lub utrzymanie jakości produktu.
Poprawa obrotu/ marketingu (promowanie produktów).
Badania naukowe i produkcja eksperymentalna.
Działania w zakresie szkolenia i działania mające na celu wspieranie dostępu
do usług doradczych.
Środki zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Działania w zakresie ochrony środowiska.
Inne rodzaje działań.
W przypadku programów operacyjnych złożonych do zatwierdzenia do 15
listopada br., do każdego celu programu
operacyjnego, przypisane są następujące działania kwalifikujące się do przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego:

Planowanie produkcji i dostosowanie
do popytu
Działanie polegające na wykorzystaniu technologii produkcji owoców i warzyw skutecznie zapobiegających niepożądanym spadkom plonów.
Działanie polegające na dostosowaniu
skali i zakresu produkcji owoców i warzyw w celu dostosowania oferty organizacji producentów owoców i warzyw do
popytu i poszerzenia zakresu produkcji.
Działanie polegające na wykorzystaniu technologii produkcji owoców i warzyw pozwalających na wydłużenie
okresu podaży owoców i warzyw.
Działanie polegające na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych do
kontroli procesu produkcji owoców
i warzyw.
Działanie polegające na stosowaniu
systemu przekazywania informacji dotyczących planowania i organizacji produkcji owoców i warzyw.
Poprawa lub utrzymanie jakości produktu
Działanie polegające na wykorzystaniu technologii produkcji owoców i warzyw zapobiegających utracie ich jakości oraz zachowujących tę jakość w procesie produkcji.
Działanie polegające na stosowaniu
systemów poprawy jakości owoców
i warzyw, kontroli jakości owoców i warzyw oraz systemów identyfikacji produktów sektora owoców i warzyw.
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Działanie polegające na stosowaniu
nowoczesnych technologii przechowywania lub transportu, zapobiegających
utracie jakości przechowywanych
i przewożonych produktów sektora
owoców i warzyw.
Działanie polegające na wykorzystaniu technologii zwiększających wartość
handlową owoców i warzyw poprzez
ich uszlachetnianie.
Działanie polegające na stosowaniu
nowoczesnych rozwiązań logistycznych
i organizacyjnych, pozwalających organizacji producentów na usprawnienie
realizacji dostaw.

Poprawa obrotu/marketingu
Działanie polegające na wykorzystaniu nowoczesnych sposobów prowadzenia sprzedaży produktów sektora
owoców i warzyw.
Działanie polegające na wykorzystaniu strategii marketingowych o charakterze promocyjnym.
Badania naukowe i produkcja eksperymentalna
Działanie polegające na prowadzeniu
badań naukowych oraz produkcji eksperymentalnej dotyczących sektora
owoców i warzyw.
Działania z zakresu szkoleń i wspierania dostępu do usług doradczych
Działanie polegające na prowadzeniu
szkoleń zawodowych.
Działanie polegające na korzystaniu
z usług doradztwa.
Środki zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych
Działanie polegające na stosowaniu
mechanizmu nieprzeznaczania do
sprzedaży owoców i warzyw.
Działanie to należy realizować zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008
r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U.
z 2009 r. Nr 5, poz. 29).
Działanie to ma na celu złagodzenie
skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej na rynku owoców i warzyw objętym wspólną organizacją rynków rolnych.

Stosowanie systemów redukujących
emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.
Inwestowanie w nową technologię
zapewniającą lepsze wykorzystywanie
energii.
Rozwijanie systemów energii odnawialnej.
Stosowanie systemów redukcji zużycia wody.
Stosowanie systemów określania rzeczywistych potrzeb nawadniania.
Stosowanie zamkniętych obiegów
wody.
Zastępowanie starych, tradycyjnych
opryskiwaczy lub ich elementów nowymi,
bardziej przyjaznymi dla środowiska.
Budowa oczyszczalni ścieków.
Stosowanie biologicznych metod
ochrony roślin.
Wprowadzenie naturalnych metod
zapylania roślin.
Tworzenie systemów kompostowania
odpadów.
Horyzontalne działania: uczestnictwo
w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych w zakresie ochrony środowiska, przeprowadzanie analiz wody i roślin odnoszących się do ochrony środowiska.

Inne rodzaje działań
Działanie polegające na wspieraniu
łączenia się organizacji producentów,
przygotowania się organizacji producentów do nabycia udziałów lub akcji
w spółkach sektora owoców i warzyw
oraz nabycia tych udziałów lub akcji.
Zgodnie z ww. nową wersją strategii
krajowej z 5 listopada br., w programach operacyjnych, realizowanych od
1 stycznia 2011 r., wprowadzono opisane poniżej nowe warunki kwalifikowalności działań do objęcia pomocą
finansową na dofinansowanie funduszu
operacyjnego.

Kryteria dotyczące kwalifikowania się
inwestycji do wsparcia
Pomoc finansowa przyznawana jest
po uprzednim zobowiązaniu się organizacji producentów do konserwacji
i wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem:
budynków lub budowli w okresie nie
krótszym niż 10 lat od daty nabycia lub
oddania ich do użytku;
Działania w zakresie ochrony środonarzędzi, maszyn, urządzeń i instalawiska
cji w okresie nie krótszym niż 5 lat od
Stosowanie środków i zabiegów pie- dnia nabycia;
lęgnacyjnych służących poprawie
inwestycji polegających na zakupie
i utrzymaniu dobrego stanu gleby.
materiału szkółkarskiego oraz zakupie
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i montażu materiałów chroniących owoce i warzywa przed zabrudzeniem w procesie produkcji, a także materiałów przyspieszających lub opóźniających dojrzewanie owoców i warzyw, w okresie
amortyzacji danego środka trwałego.
W przypadku umów leasingu, które
umożliwiają zakup środków trwałych,
ww. okres, w którym występuje zakaz
zbywania lub udostępniania przedmiotu
leasingu, objętego wsparciem, liczony
jest od dnia wypłaty dofinansowania,
w wyniku którego po raz pierwszy zostały zrefundowane koszty kwalifikowane,
wynikające z umowy leasingu (tj. od dnia
objęcia pomocą finansową pierwszej raty, wynikającej z umowy leasingu).
W przypadku zakupu przez organizację producentów maszyn lub urządzeń,
w programie operacyjnym należy określić ich specyfikację (np. rodzaj, typ), planowane miejsce lokalizacji, informacje
czy jest to maszyna lub urządzenie nowe
czy używane oraz stopień wykorzystania
maszyny lub urządzenia w grupie produktów, ze względu na którą organizacja
producentów została uznana, pochodzących od członków organizacji producentów oraz członków innych organizacji
producentów, wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem danej organizacji.
W przypadku lokalizacji maszyn lub
urządzeń w gospodarstwach członków
organizacji producentów, w programie
operacyjnym należy zamieścić informację o liczbie członków korzystających
z tych maszyn, urządzeń, wraz z podaniem danych identyfikacyjnych tych
członków, takich jak imię i nazwisko
lub nazwa, miejsce zamieszkania lub
adres siedziby.
Inwestycja, polegająca na zakupie
i montażu przez organizację producentów maszyny lub urządzenia na gruncie,
w budynku lub w budowli, nie stanowiących własności lub przedmiotu użytkowania wieczystego organizacji producentów lub jej członków, jest
możliwa pod warunkiem:
przedstawienia przez organizację producentów umowy dzierżawy, najmu lub
użyczenia ww. nieruchomości;
zachowania stanu technicznego maszyny lub urządzenia pozwalającego na ich
używanie zgodne z przeznaczeniem, po
zdemontowaniu maszyny lub urządzenia
i dokonaniu ponownego ich montażu.
W przypadku zakupu przez organizację producentów używanych maszyn
i urządzeń:
nabywane maszyny i urządzenia posiadają parametry techniczne wymaga-

ne dla danej operacji i spełniają wymogi norm technicznych;
organizacja producentów przedstawia
oświadczenie zbywcy potwierdzające,
że zbywca był uprawniony do zbycia
maszyny lub urządzenia oraz, że w okresie ostatnich 7 lat ww. maszyny i urządzenia nie zostały sfinansowane z dotacji krajowej lub unijnej;
cena netto używanych maszyn lub
urządzeń nie przekracza ich wartości
rynkowej, ustalonej na podstawie dokumentu wystawionego przez uprawnionego rzeczoznawcę i jest niższa od ceny
porównywalnego sprzętu na rynku pierwotnym.
W przypadku zakupu przez organizację producentów budynku lub budowli:
organizacja producentów przedstawia
oświadczenie zbywcy potwierdzające,
że zbywca był uprawniony do zbycia
budynku lub budowli oraz, że w okresie
ostatnich 10 lat ww. nieruchomości nie
zostały sfinansowane z dotacji krajowej
lub unijnej;
cena zakupu budynku lub budowli
nie przekracza ich wartości rynkowej,
ustalonej na podstawie dokumentu wystawionego przez uprawnionego rzeczoznawcę.
W przypadku inwestycji dotyczących
budowy, rozbudowy i przebudowy budynków oraz budowli mogą być one
podejmowane tylko na gruncie stanowiącym własność lub przedmiot użytkowania wieczystego organizacji producentów. Powyższego kryterium nie
stosuje się do działań, które mogą być
podejmowane w gospodarstwach członków. Działania inwestycyjne, zlokalizowane w gospodarstwach członków (np.
budowa szklarni), mogą być podejmowane tylko na gruncie stanowiącym własność lub przedmiot użytkowania wieczystego członka organizacji.
W przypadku inwestycji dotyczących
prac budowlanych organizacja producentów przedstawia, wraz z programem operacyjnym, aktualny kosztorys inwestorski,
a po zrealizowaniu całej inwestycji:
aktualny kosztorys, sporządzony z zastosowaniem cen rynkowych, na podstawie obmiaru zrealizowanej inwestycji,
z potwierdzonym przez kierownika budowy, a jeśli jego ustanowienie nie jest
wymagane – przez inwestora, zakresem
wykonanych robot, potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robot budowlanych, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;

protokół odbioru końcowego i decyzję dopuszczającą do użytkowania
obiektu, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
W przypadku podejmowania działania (gdzie przedmiotem inwestycji jest
ruchomość) na terenie wykorzystywanym przez organizacje producentów
rozumie się podejmowanie działania na
gruncie stanowiącym własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot najmu lub dzierżawy.

Kryteria dotyczące kwalifikowania się
leasingu do uzyskania pomocy
W przypadku finansowania leasingu
w granicach wartości rynkowej netto
danej pozycji, należy przestrzegać następujących warunków:
organizacja producentów jako leasingobiorca będzie bezpośrednim odbiorcą unijnego dofinansowania;
raty leasingowe, płacone na rzecz
leasingodawcy przez organizację producentów (leasingobiorcę), udokumentowane będą potwierdzoną fakturą lub
dokumentem rachunkowym o równoważnej wartości dowodowej;
raty leasingowe, opłacane przez organizację producentów, będą kwalifikowały się do wsparcia unijnego, jeśli
umowa leasingowa zostanie zawarta po
dacie rozpoczęcia realizacji programu
operacyjnego;
organizacja producentów jako leasingobiorca wykazuje, iż leasing był najbardziej efektywną metodą pozyskania
wyposażenia.
Kryteria dotyczące kwalifikowania się do
uzyskania pomocy najmu i dzierżawy
Organizacja producentów, ponosząc
koszty najmu lub dzierżawy, zobowiązana jest przedstawić:
umowę najmu lub dzierżawy zawartą
między organizacją, a innym podmiotem będącym w posiadaniu najmowanego lub dzierżawionego dobra;
dokument wystawiony przez uprawnionego rzeczoznawcę określający cenę
rynkową najmowanego lub dzierżawionego dobra.
Dodatkowe kryteria kwalifikowania inwestycji realizowanych w gospodarstwach
członków organizacji producentów
Organizacja producentów lub jej
członkowie muszą być właścicielem
i dysponować zakupionymi, w ramach
działań inwestycyjnych, środkami trwałymi. Ponadto organizacja producentów
poprzez umowy na eksploatację zapew31
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nia, że w przypadku wystąpienia członka z organizacji odzyska składniki majątkowe zrealizowanej inwestycji albo
końcową wartość inwestycji.

Kryteria dotyczące kwalifikowania się
do uzyskania pomocy wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników
przez organizację producentów
W przypadku zatrudnienia pracowników przez organizację producentów,
w ramach działań realizowanych
w programie operacyjnym, należy
wskazać liczbę zatrudnionych osób,
formę ich zatrudnienia, szczegółowy
opis stanowisk i zakres obowiązków
pracowników oraz harmonogram ich
pracy. Jednocześnie organizacja producentów powinna uzasadnić, że zatrudnienie pracowników przyczyni się
do realizacji celów określonych w programie operacyjnym.
Kryteria dotyczące kwalifikowania się
do uzyskania pomocy wydatków ponoszonych na szkolenia
W przypadku realizowania szkoleń
w programie operacyjnym należy wska-

zać liczbę planowanych szkoleń, tematykę i program szkolenia, termin przeprowadzenia oraz liczbę osób objętych
szkoleniem, ze wskazaniem pełnionych
funkcji (np. członkowie organizacji producentów, pracownicy organizacji producentów).
Organizacja producentów, realizując
zatwierdzone w programie cele i działania oraz ponosząc wydatki na ich realizację z funduszu operacyjnego, otrzymuje z tego tytułu wsparcie finansowe,
na dotychczasowym poziomie.
Organizacje producentów mogą uzyskać pomoc finansową na dofinansowanie funduszu operacyjnego w wysokości 60% wydatków poniesionych na
realizację programu operacyjnego. Natomiast pozostałe 40% wydatków pokrywają członkowie lub sama organizacja producentów.
Wysokość pomocy nie może jednak
przekroczyć 4,1% wartości produktów
sprzedanych organizacji producentów
z okresu referencyjnego.
Pomoc na dofinansowanie funduszu
operacyjnego przyznawana jest w formie:

płatności częściowych (wypłacanych
w transzach kwartalnych) – maksymalnie 3 wnioski w ciągu roku (w kwietniu,
lipcu i październiku);
rocznej pomocy na dofinansowanie
funduszu operacyjnego lub rozliczenia
wypłaconych środków finansowych –
wnioski składane są do dnia 15 lutego
roku następującego po roku, za który
wnioskowana jest pomoc.
Wypłata rocznej pomocy finansowej na
dofinansowanie funduszu operacyjnego/
rozliczenie wypłaconych środków finansowych następuje do 5 miesięcy od daty
wpływu wniosku o przyznanie pomocy
finansowej, jednak nie później, niż do 15
października roku następującego po roku
realizacji programu operacyjnego.
Od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej do 31 października 2010 roku,
z pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego skorzystały
4 uznane organizacje producentów
owoców i warzyw, realizujące od 2005
roku programy operacyjne, w wysokości
ogółem 6 195 975,41 zł.
DEPARTAMENT PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH
TEL. (22) 318 49 60

Częściowa spłata kapitału kredytu
Nowa forma pomocy ARiMR

S

posoby oddziaływania państwa na
rolnictwo ulegają modyfikacjom
wynikającym przede wszystkim
z kosztów realizacji polityki i skuteczności w rozwiązywaniu problemów.
Jednym ze sposobów wspierania przemian w rolnictwie i jego otoczeniu jest
udostępnienie kredytów preferencyjnych na realizację inwestycji. Kredyty
takie mają charakter celowy i udzielane są na ściśle określone zadania.
ARiMR od początku swojej działalności uruchamiała kolejne linie kredytów
preferencyjnych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i
w przetwórstwie produktów rolnych.
Kredyty preferencyjne udzielane są ze
środków własnych banków współpracujących z Agencją. Pomoc Agencji
polegała dotychczas na stosowaniu
dopłat do oprocentowania kredytów,
dzięki którym kredytobiorcy płacą tylko część oprocentowania, wynoszącą
obecnie w przypadku większości linii
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kredytowych 2% w skali roku. Ze porządzenia Rady Ministrów z dnia 22
względu na fakt, że koszt obsługi tych stycznia 2009 r. w sprawie realizacji
kredytów jest dużo niższy w porów- niektórych zadań Agencji Restrukturynaniu z obsługą kredytów komercyj- zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
nych są one popularnym źródłem fi- Nr 22, poz. 121 ze zm.).
nansowania inwestycji, z którego
Kredyt z linii CSK został uruchomioobecnie korzystają przede wszystkim ny jako program pilotażowy i dostępny
gospodarstwa rolne.
jest równolegle do znanych od lat preW dniu 1 października 2010 roku ferencyjnych linii kredytowych, w przyAgencja Restrukturyzacji i Moderniza- padku których Agencja spłaca za krecji Rolnictwa udostępniła nową prefe- dytobiorcę część należnego bankowi
rencyjną linię kredytową – kredyt na oprocentowania.
realizację inwestycji w gospodarstwach
Maksymalna do uzyskania kwota porolnych z częściową spłatą kapitału mocy Agencji w formie częściowej spła(Symbol CSK). W przypadku tego kre- ty kapitału kredytu może wynosić 33 000
dytu Agencja nie stosuje znanych do- zł i wypłacana jest w dwóch ratach:
tychczas dopłat do oprocentowania,
I rata pomocy – w wysokości 75% kwoale udziela pomocy polegającej na ty pomocy (maksymalnie 24 750 zł),
spłacie za kredytobiorcę części kapitaII rata pomocy – w wysokości 25%
łu kredytu. W efekcie zmniejszeniu kwoty pomocy (maksymalnie 8 250 zł).
ulega pozostałe do spłaty zadłużenie
Jednocześnie wysokość pomocy
z tytułu kredytu i kredytobiorca płaci w formie częściowej spłaty kapitału nie
bieżące raty w niższej wysokości. Pod- może być wyższa niż 22% kredytu.
stawą prawną do uruchomienia nowej
Suma wypłacanych przez Agencję
formy pomocy jest § 3 ust. 1 pkt 2 roz- kwot pomocy w formie częściowej spła-
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ty kapitału wynikającej z umów kredytu czepy rolnicze, maszyny lub urządzez linii CSK zawartych przez danego kre- nia do przechowywania, czyszczenia,
dytobiorcę w ciągu pięciu lat nie może sortowania, konfekcjonowania produkprzekraczać 33 000 zł.
tów rolnych), przy czym zaznaczyć
Zaznaczyć należy, że I ratę pomocy należy, że kupowane maszyny lub
Agencja przekazuje, gdy kredytobiorca urządzenia nie mogą być używane
zrealizuje inwestycję, udokumentuje oraz nie mogą mieć w dniu sprzedaży
wydatki poniesione z kredytu i wniesie- więcej niż 5 lat,
nie wkładu własnego oraz uruchomi
zakładanie, wyposażenie sadów lub
działalność zgodnie z planem inwesty- plantacji wieloletnich, w tym roślin
cji i umową kredytu. Natomiast II rata energetycznych,
pomocy jest wypłacana, gdy kredytozakup, instalację lub budowę infrabiorca prowadzi działalność rolniczą struktury technicznej (np. ujęcia wody,
zgodnie z planem inwestycji, a także nawodnienia ciśnieniowe, urządzenia
nie odstąpił od realizacji celu inwesty- do składowania, oczyszczania, separocji, nie zaprzestał trwale spłaty kapitału wania odchodów zwierzęcych, urząlub odsetek, nie sprzedał bez zgody ban- dzenia do pozyskiwania energii odnaku, zakupionych za kredyt środków wialej),
trwałych i nie zmienił bez zgody banku
zakup komputerów i oprogramowania
kierunku produkcji rolnej.
ułatwiających prowadzenie działalności
Kredyt z częściową spłatą kapitału wytwórczej w rolnictwie, w tym prograadresowany jest do gospodarstw rol- mów księgowych,
nych, niezależnie od ich formy prawkosztów ogólnych bezpośrednio zwiąnej. O kredyt mogą ubiegać się osoby zanych z przygotowaniem i realizacją
fizyczne (z wyłączeniem emerytów inwestycji – max 12% kwoty kredytu
i rencistów mających ustalone prawo (przygotowanie dokumentacji techniczdo renty z tytułu niezdolności do pra- nej inwestycji, opłaty za patenty lub licy), osoby prawne i jednostki organi- cencje, koszty nadzoru urbanistycznezacyjne nieposiadające osobowości go, architektonicznego, budowlanego
prawnej, które podejmują lub prowa- lub konserwatorskiego).
dzą działalność rolniczą na gruntach
Kwota kredytu
własnych lub dzierżawionych w okresach wieloletnich.
Kwota kredytu nie może przekroczyć
80% wartości nakładów inwestycyjPrzeznaczenie kredytu
nych na gospodarstwo rolne i wynosić
Przeznaczenie kredytu z linii CSK jest więcej niż 4 mln zł. Przy ustalaniu makszerokie i umożliwia sfinansowanie sze- symalnej kwoty kredytu uwzględnia się
regu różnorodnych inwestycji związa- kwoty zaciągniętych wcześniej kredynych z produkcją prowadzoną w gospo- tów inwestycyjnych z dopłatami Agendarstwach rolnych, w tym m. in.:
cji do oprocentowania i kredytów z lizakup użytków rolnych,
nii CSK, jeżeli nie zostały jeszcze
budowę, przebudowę, remont połą- spłacone. Różnica między wartością
czony z:
nakładów inwestycyjnych, a kwotą kremodernizacją budynków lub budowli dytu stanowi wkład własny kredytosłużących do produkcji rolnej, przecho- biorcy (co najmniej 20% wartości inwywania, magazynowania, przygotowy- westycji). Wkład własny może zostać
wania produktów rolnych do sprzedaży, przeznaczony na sfinansowanie nakław tym sprzedaży bezpośredniej,
dów związanych z inwestycją i zgodzakupem, montażem instalacji tech- nych z listą nakładów wymienioną
nicznej, wyposażeniem, kosztami roz- w przeznaczeniu kredytu. Okres krebiórki i unieszkodliwienia materiałów dytowania nie może być krótszy niż
szkodliwych pochodzących z rozbiórki, 5 lat i dłuższy niż 10 lat. Pozostałe wajeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu runki kredytowania, tj. ewentualną karealizacji inwestycji,
rencję w spłacie kredytu oraz wysokość
zakup budynków lub budowli,
oprocentowania kredytu inwestor ustazakup lub instalację maszyn, urzą- la z bankiem.
dzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowa- Procedura ubiegania się o kredyt
nia, przygotowywania produktów
Procedura ubiegania się o kredyt
rolnych do sprzedaży (np. sprzęt do obejmuje złożenie w banku wniosku
uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawo- o kredyt wraz z planem inwestycji,
żenia i zbioru roślin, ciągniki i przy- oświadczeniami sporządzonymi wg

wzorów określonych przez Agencję
oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank (wzór wniosku
określa bank). Plan inwestycji, poza
informacjami wymaganymi przez
bank do oceny zdolności kredytowej,
powinien wskazywać cel inwestycji,
strukturę jej finansowania (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu
własnego), planowany okres realizacji
inwestycji, kierunek produkcji w okresie kredytowania jak również okres
kredytowania i karencji w spłacie kredytu, informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub
o źródle pozyskania brakujących kwot
produkcyjnych, jeżeli dany rynek objęty jest systemem kwotowania produkcji, a także informację o rynkach
zbytu, w szczególności, jeżeli inwestycja skutkuje wzrostem produkcji.
Sporządzając plan inwestycji można
posłużyć się Wzorcowym Planem Inwestycji udostępnionym na stronie
internetowej Agencji (www.arimr.
gov.pl).
O kredyt z linii CSK można obecnie
ubiegać się w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., SGB Gospodarczym
Banku Wielkopolski S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Agencja finalizuje prace
związane z podpisaniem umów o współpracy z kolejnymi bankami.
Po zrealizowaniu inwestycji, na którą
udzielony został kredyt, rozliczeniu kredytu i wkładu własnego oraz uruchomieniu działalności, kredytobiorca składa w banku wniosek o płatność I raty
pomocy. Wypłata tej pomocy następuje
w ciągu 10 dni roboczych od wpływu
do Agencji zapotrzebowania banku na
płatność. W przypadku 2% kredytów
Agencja przed wypłatą pomocy przeprowadza kontrole prawidłowości ich
udzielenia i wówczas powyższy termin
wypłaty pomocy ulega wydłużeniu do
60 dni. W celu wypłacenia przez Agencję II raty pomocy kredytobiorca składa
w banku odrębny wniosek o płatność
jeszcze przed zakończeniem okresu kredytowania (nie wcześniej niż 60 dni
przed planowaną ostateczną spłatą kredytu).
Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu dostępne są na stronie internetowej Agencji w zakładce „Pomoc
krajowa”.
TADEUSZ ŁUKASIK
DEPARTAMENT WSPARCIA KRAJOWEGO
TEL.: (22) 318 48 50
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Wdrażanie tzw. małych projektów

w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

R

ealizowane w ramach Osi 4 objętej
PROW na lata 2007-2013 działanie
pozwala mieszkańcom obszaru
lokalnej strategii rozwoju (LSR) realizować w ramach tej strategii projekty,
których efekty mają przyczyniać się do
poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich m.in. poprzez zwiększenie
aktywności mieszkańców tego obszaru
oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach jednego z zakresów wsparcia w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju realizowane są
małe projekty.
Beneficjentem tego zakresu wsparcia
może być:
osoba fizyczna, która jest obywatelem
państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na
obszarze objętym LSR lub wykonuje
działalność gospodarczą na tym obszarze, lub
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę
na obszarze objętym LSR lub prowadzą
działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
Jednocześnie pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt:
został wybrany przez lokalną grupę
działania (LGD) i jest zgodny z LSR,
a w przypadku inwestycji jest również
realizowany na obszarze objętym LSR;
jest realizowany w zakresie określonym w rozporządzeniu, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej
4,5 tys. zł, lecz nie więcej niż 100 tys.
zł;
nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania
z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu
terytorialnego lub subwencji ogólnej;
jest realizowany maksymalnie
w dwóch etapach, przy czym jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (nie
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później jednak niż do dnia 31 grudnia nych umów i kwoty przyznanego dofi2014 r.).
nansowania.
Możliwy do realizacji zakres wsparcia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
maksymalna kwota pomocy w okresie został uszczegółowiony na podstawie
realizacji Programu wynosi 100 tys. zł na rozporządzenia Ministra Rolnictwa
jednego beneficjenta, przy czym wyso- i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r.
kość pomocy przyznanej na realizację zmieniającego rozporządzenie w sprajednego małego projektu nie może być wie szczegółowych warunków i trybu
wyższa niż 25 tys. zł. Dodatkowo refun- przyznawania oraz wypłaty pomocy fidacji podlega nie więcej niż 70% kosz- nansowej w ramach działania „Wdratów kwalifikowalnych małych projektów żanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów
poniesionych przez beneficjenta.
Do 5 listopada 2010 r. złożono 9370 Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
wniosków na kwotę 165 664,25 tys. zł, Nr 158, poz. 1067).
Realizowane w związku podnoszezawarto 1775 umów na kwotę
28 431,36 zł. Do tego dnia beneficjen- niem jakości życia społeczności lokalnej
ci złożyli 696 wniosków o płatność, na obszarze objętym LSR projekty mogą
w ramach których łączna kwota wnio- dotyczyć:
udostępniania urządzeń i sprzętu
skowana do refundacji wyniosła
(z wyłączeniem środków transportu na10 536,68 zł.
Szczegółowe dane dotyczące liczby pędzanych mechanicznie),
złożonych wniosków i wartości wnioorganizacji szkoleń i innych przedsięskowanych kwot w podziale na woje- wzięć o charakterze edukacyjnym
wództwa przedstawia tabela 1. Nato- i warsztatowym dla podmiotów z obmiast w tabeli 2, również w układzie szaru objętego LSR innych niż realizowojewódzkim, podano liczbę podpisa- wane w ramach działania Szkolenia
Tabela 1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w układzie województw wg stanu na
12 listopada 2010 r.
Wnioskowana kwota (w zł)

Liczba złożonych
wniosków

ogółem

w tym z EFRROW

dolnośląskie

489

8 785 086,42

7 028 069,14

kujawsko-pomorskie

423

7 463 265,60

5 970 612,48

lubelskie

785

14 507 278,98

11 605 823,18

lubuskie

301

4 784 668,86

3 827 735,04

Województwo

łódzkie

292

5 308 655,35

4 246 924,28

małopolskie

973

18 240 016,64

14 592 013,30

mazowieckie

1 093

19 983 461,14

15 986 768,91

opolskie

421

8 084 141,51

6 467 313,18

podkarpackie

610

10 614 213,20

8 491 370,56

podlaskie

414

8 229 946,83

6 543 045,81

pomorskie

552

9 449 594,05

7 559 674,60

śląskie

608

10 452 080,29

8 361 664,23

świętokrzyskie

568

8 983 825,99

7 187 060,79

warmińsko-mazurskie

462

8 701 416,41

6 961 133,13

wielkopolskie

907

13 895 095,63

11 116 076,50

zachodniopomorskie

472

8 181 507,74

6 525 206,19

9 370

165 664 254,64

132 470 491,32

Razem

Źródło: Raport informacji zarządczej ARiMR
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Tabela 2. Liczba zawartych umów w układzie województw wg stanu na 12 listopada 2010 r.
Przyznana kwota (w zł)

Liczba zawartych
umów

ogółem

w tym z EFRROW

dolnośląskie

139

2 240 637,91

1 792 510,33

kujawsko-pomorskie

48

818918,81

655 135,05

lubelskie

299

5 094 395,50

4 075 516,40

lubuskie

55

587 162,96

469 730,32

łódzkie

115

2 010 646,37

1 608 517,10

małopolskie

24

376 922,35

301 537,88

mazowieckie

65

1 051 085,22

840 868,13

Województwo

opolskie

63

1 117 760,73

894 208,57

podkarpackie

70

1 200 580,89

960 464,71

podlaskie

100

1 899 758,59

1 519 822,37

pomorskie

133

2 127 216,77

1 701 773,20

śląskie

57

857 044,57

685 635,66

świętokrzyskie

199

2 977 434,45

2 381 947,56

warmińsko-mazurskie

178

2 998 557,51

2 398 846,00

wielkopolskie

205

2 663 613,16

2 130 890,53

zachodniopomorskie

25

409 622,61

327 698,09

1 775

28 431 358,40

22 745 101,89

Razem

Źródło: Raport informacji zarządczej ARiMR

zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego
przedsiębiorcy,
organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych
walorów,
zagospodarowania przestrzeni publicznej (z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich).
Małe projekty rozwijają również aktywność społeczności lokalnej przez:
promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu
życia (z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych),
promocję lokalnej przedsiębiorczości,
remont połączony z modernizacją lub
wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących
ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów.
Zakres wsparcia małych projektów
dotyczy również rozwijania turystyki
lub rekreacji na obszarze objętym LSR
przez:
utworzenie lub zmodernizowanie
punktów informacji turystycznej, bazy
informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie

z ofertą turystyczną obszaru objętego
LSR, przygotowanie i wydanie folderów
oraz innych publikacji informacyjnych
i promocyjnych dotyczących obszaru
objętego LSR,
budowę, odbudowę, przebudowę,
remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie
obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie
obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne,
z wyłączeniem hoteli,
moteli, pensjonatów
oraz bazy
gastronomicznej.
Dopuszczono również realizację małych
projektów
w zakresie
promowania, zachowania, odtworzenia,
zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególny-

mi formami ochrony przyrody, w tym
obszarów Natura 2000.
Realizowane projekty wpływają także
na zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego m.in.
przez:
odbudowę, renowację, restaurację
albo remont lub oznakowanie obiektów
wpisanych do rejestru zabytków lub
objętych ewidencją zabytków,
remont lub wyposażenie istniejących
muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
kultywowanie miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
Warto podkreślić, iż w ramach tego
zakresu wsparcia możliwe jest również
inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią
lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze (tzw. produktów lub usług lokalnych) albo podnoszenie jakości takich
produktów lub usług.
Realizacja tego zakresu wsparcia może dotyczyć m.in.:
udziału w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
promocji produktów lub usług lokalnych,
budowy, adaptacji lub wyposażenia
niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

budowy, adaptacji lub wyposażenia
niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,
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badań rynku produktów lub usług
lokalnych – z wyłączeniem działalności
rolniczej.
Pomoc na małe projekty obejmuje
również realizację przedsięwzięć pozwalających na wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu
poprawienia warunków prowadzenia
działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmowaniu pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.
Wypłata wsparcia finansowego następuje w formie refundacji części kosztów, które są: uzasadnione zakresem
realizacji małego projektu, niezbędne
do osiągnięcia celu małego projektu
oraz racjonalne.
Ponadto, zakres możliwych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych został
określony w ww. rozporządzeniu
MRiRW. Do ww. kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. koszty:
ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją
małego projektu,
zakupu materiałów lub przedmiotów,
zakupu usług lub robot budowlanych;
najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym, że w przypadku części

małego projektu, która nie obejmuje
inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub
maszyn podlegają refundacji wyłącznie,
gdy nie przekraczają kosztów ich najmu
lub dzierżawy,
wartość wkładu niepieniężnego,
w wysokości nieprzekraczającej 30%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych
małych projektów pomniejszonych
o wysokość kosztów ogólnych, obejmującą wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub udostępnienia
ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców.
Warto również zwrócić uwagę na inne
wprowadzone zmiany, które powinny
przyczynić się do zwiększenia absorpcji
środków w ramach małych projektów.
Np. wprowadzono wyjątek dotyczący
sytuacji, gdy wnioskodawca nie dostarczy
w terminie uzupełnień / wyjaśnień lub
nie usunie nieprawidłowości / braków
dotyczących zaliczki. W takim przypadku wniosek podlega dalszej ocenie, natomiast wnioskodawcy nie przysługuje
zaliczka. Ponadto, w przypadku postępowań wszczętych na podstawie wniosków
o przyznanie pomocy składanych od 30
sierpnia 2010 roku, umożliwiono beneficjentom wystąpienie do podmiotu wdrażającego z prośbą, o przedłużenie maksymalnie o 6 miesięcy terminu wykonania
określonych czynności w toku prowadzonego postępowania o przyznanie pomo-

cy lub płatność. Przy czym wydłużenie
tego terminu o więcej niż jeden miesiąc
wymaga udokumentowania przez beneficjenta przyczyny uzasadniającej jego
prośbę. Dodatkowo, ograniczono możliwość wstrzymania terminu rozpatrzenia
wniosku, z uwagi na wystąpienie o wyjaśnienia / opinię innego podmiotu do
max 2 miesięcy oraz skrócono z 3 miesięcy do 1 miesiąca możliwość uzasadnionego wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy przez
Samorząd Województwa. Umożliwiono
również beneficjentom dokonanie jednej
zmiany w zakresie planu finansowego
lub zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji, przy założeniu, że nie będzie
ona miała wpływu na zakładane do osiągnięcia cele operacji.
Dodatkowym ułatwieniem dla beneficjenta powinno być również wydłużenie terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania
z 15 dni na 45 dni.
Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie beneficjentów możliwością uzyskania wsparcia w ramach tego zakresu
oraz wprowadzone uproszczenia, można mieć nadzieję, iż tempo przyznawania oraz wydatkowania pomocy wzrośnie w najbliższym okresie.
MARZENA CIEŚLAK
DEPARTAMENT DZIAŁAŃ DELEGOWANYCH
TEL. (22) 318 43 50

Renty strukturalne
– nabór wniosków w 2010 r.

W

dniach od 1 do 10 września
2010 r. rolnicy mogli składać
wnioski o przyznanie „Renty
strukturalnej”. Celem tego działania jest
stymulowanie przemian strukturalnych
w rolnictwie poprzez ułatwienie przejmowania gospodarstw rolnych przez
osoby młode i lepiej wykształcone.
Pomoc ta przyspiesza wymianę pokoleniową w sektorze rolnym i tworzenie
większych obszarowo gospodarstw.
Rentę strukturalną mogą uzyskać osoby,
które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego i nie
mają ustalonego prawa do emerytury
lub renty. Wymagane jest, aby rolnik,
przed wystąpieniem o rentę struktural-
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ną, prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, i podlegał w tym okresie,
przez minimum 5 lat oraz w dniu złożenia wniosku, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników (w KRUS).
Osoby ubiegające się o rentę strukturalną muszą przekazać gospodarstwo rolne
o powierzchni użytków rolnych, wynoszącej co najmniej 6 ha lub 3 ha w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim.
Gospodarstwo można przekazać przez
przeniesienie własności w drodze darowizny lub sprzedaży na rzecz jednego

następcy albo innego rolnika, na powiększenie jego gospodarstwa.
Następcą może być osoba, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz
pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od rolnika ubiegającego
się o rentę strukturalną, oraz jeżeli do
dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej została tej osobie przyznana premia w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Następca musi więc spełnić wszystkie warunki wymagane od beneficjenta premii
dla młodego rolnika. Powierzchnia użytków rolnych, wchodzących w skład
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przyszłego gospodarstwa następcy, nie
może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju tj. 10,15 ha. W przypadku, gdy powierzchnia użytków
rolnych gospodarstwa następcy, po
przejęciu gospodarstwa rolnika, przechodzącego na rentę strukturalną, jest
mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju i jeżeli gospodarstwo jest położone w województwie:
lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim
i świętokrzyskim, następca może uzupełnić powierzchnię użytków rolnych
do wymaganej w okresie 3 lat od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu premii
dla młodego rolnika. Ponadto następca,
który nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych może uzupełnić
wykształcenie w okresie 3 lat od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu mu
premii dla młodego rolnika. Wnioskodawca, który przekazuje gospodarstwo
następcy powinien, po jego przekazaniu, również przedstawić, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem, kopię planu
rozwoju gospodarstwa złożoną przez
następcę przy ubieganiu się o pomoc na
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Przejmującym na powiększenie posiadanego już gospodarstwa może być
osoba, która nie ukończyła pięćdziesiątego roku życia, posiada kwalifikacje
przydatne do prowadzenia działalności
rolniczej już w chwili przejęcia gospodarstwa, nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty, musi zobowiązać się do prowadzenia osobiście
działalności rolniczej na przejętych
użytkach rolnych, przez co najmniej
5 lat. Przy przekazaniu gospodarstwa
innemu rolnikowi, powierzchnia użytków rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa po powiększeniu, nie może
być mniejsza niż średnia powierzchnia
gruntów rolnych w gospodarstwie
w kraju, z tym, że w przypadku przekazywania gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych większej
niż 10 ha, powierzchnia użytków rolnych, wchodzących w skład docelowego gospodarstwa rolnego, winna być
większa co najmniej o 10% od powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa.
Wnioskodawca może pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych
wraz z siedliskiem i może prowadzić
tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb

oraz osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Należy podkreślić, że w ostatnim naborze wniosków (we wrześniu 2010 r.)
o przyznaniu renty strukturalnej nie będzie decydował termin złożenia wniosku, lecz pomoc będzie przyznawana
wnioskodawcom w kolejności według
sumy uzyskanych punktów rankingowych otrzymywanych za:
powierzchnię gospodarstwa przekazywanego (od 0 do 50 pkt),
powierzchnię gospodarstwa powstałego lub powiększanego (od 0 do 40
pkt),
przekazanie gospodarstwa osobie do
40 lat (5 pkt),
przekazanie gospodarstwa większego
niż średnia wielkość gospodarstwa
w kraju – 10,15 ha (5 pkt).

Podstawowa wysokość miesięcznej
renty strukturalnej, wypłacanej wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o pomoc we wrześniu 2010 r., będzie wynosiła 1013 zł. Renta może zostać
zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają
wszystkie warunki do przyznania renty
strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne
102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni większej
niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty
strukturalnej wypłacana będzie począwszy od miesiąca, w którym wnioskodawca przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności
rolniczej, jednakże nie dłużej niż do

W sumie można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Listy rankingowe zostaną
utworzone na szczeblu oddziałów regionalnych ARiMR, do których zostaną
przesłane z biur powiatowych wykazy
wnioskodawców kwalifikujących się do
przyznania renty strukturalnej. Każdy
wniosek będzie miał również wyliczoną
sumę punktów wynikającą z ww. kryteriów. Utworzone w oddziałach regionalnych listy rankingowe będą zawierały wykazy wnioskodawców w kolejności od najwyższej do najniższej liczby
uzyskanych punktów. Przyjęte kryteria
punktacji uwzględniają realizację podanego na wstępie celu tej formy wsparcia
i sprzyjają powstawaniu gospodarstw
o większej powierzchni. Renty otrzymają te osoby, których wnioski, a właściwie wynikające z nich zapotrzebowanie
na środki finansowe, zmieszczą się
w kwocie wojewódzkiego limitu środków wynikającej z podziału kwoty krajowego limitu wynoszącego w obecnym
naborze 114 mln euro tj. ok. 441
mln 853 tys. zł.

osiągnięcia 65 roku życia przez beneficjenta. Można założyć, że przeznaczone na ten cel środki finansowe pozwolą
na przyznanie w bieżącym naborze renty strukturalnej dla ok. 6,5 tys. osób.
W tegorocznym naborze złożono
łącznie w kraju 11 463 wnioski o pomoc, w tym najwięcej w: woj. mazowieckim – 1863, woj. wielkopolskim
– 1327, woj. lubelskim – 1084. Złożone wnioski zostały sprawdzone w biurach powiatowych ARiMR pod względem kompletności oraz poprawności.
W skali kraju jest 10 878 wniosków zaakceptowanych, po kontroli administracyjnej, do tworzenia list rankingowych
w poszczególnych województwach.
Przewiduje się, że do 1 grudnia 2010 r.
Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości informacje o kolejności przysługiwania renty strukturalnej wnioskodawcom w poszczególnych województwach.
DEPARTAMENT DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
I ŚRODOWISKOWYCH
TEL.: (22) 318 49 00
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ARiMR odpowiada na pytania
Mój ojciec rok temu wziął kredyt preferencyjny na zakup ziemi. Za te pieniądze kupił 10 ha ziemi ornej i 2 ha
pastwisk. Niestety, wkrótce zaczął chorować i w tym roku zmarł. Jako jedyny
spadkobierca, stałem się właścicielem
całego gospodarstwa obciążonego niespłaconym kredytem. Zadłużenie to jest
dla mnie w obecnej sytuacji bardzo
trudne do spłacenia. Jednocześnie
w Internecie przeczytałem o uruchomieniu od 1 października br. nowej linii
kredytowej z możliwością częściowej
spłaty kapitału kredytu (symbol CSK).
Wnioski o udzielenie kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach
rolnych, w tym na zakup ziemi można
składać w bankach współpracujących
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chciałbym się dowiedzieć czy mógłbym złożyć taki wniosek
o przekwalifikowanie kredytu wziętego
przez ojca?
Niestety, nie ma możliwości przekwalifikowania udzielonego wcześniej kredytu z dopłatą do oprocentowania, na
kredyt z częściową spłatą kapitału.
Wdrażana obecnie linia kredytowa
z częściową spłatą kapitału przeznaczona jest na realizację nowych inwestycji.
Pełne informacje o warunkach i zasadach udzielania kredytów z możliwością częściowe spłaty kredytów znajduje się na stronie internetowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce POMOC KRAJOWA.
W Internecie przeczytałem, że dotychczas w płatnościach obowiązywał system SAPS, czyli system jednolitej płatności obszarowej. Ma się to zmienić,
w związku z czym płatność będzie
całkowicie niezależna od produkcji.
Nakłada jednak obowiązek spełniania
minimalnych standardów środowiskowo-weterynaryjnych, czyli zasad cross-compliance.
Proszę o wyjaśnienie co to konkretnie
oznacza dla mnie.
W moim gospodarstwie odłoguję
część ziemi. Są to grunty V klasy, za
które nie pobieram dopłat bezpośrednich. Co muszę zrobić, aby ubiegać
się o płatność uzupełniającą do tych
gruntów? Kiedy np. powinienem rozpocząć jakąś uprawę na tych grun38

tach i co posiać aby otrzymać takie
dopłaty?
Czy już wiadomo jakiej wysokości będą
te dopłaty, bo może to nie będzie mi się
opłacało?
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie, niezależnie od tego, jaki system tych płatności jest stosowany
w danym państwie członkowskim
(w Polsce System Jednolitej Płatności
Obszarowej – SAPS może być stosowany do 2013 roku), muszą spełniać wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz przestrzegać zasad dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (cross-compliance).
Ponadto przepisy wspólnotowe określają, że wszystkie grunty rolne w gospodarstwie, a w szczególności grunty,
które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej.
Obowiązujące wymogi, jakie rolnik
powinien przestrzegać zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 19 marca 2009 r.
w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej
z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.
Nr 17, poz. 224). Natomiast minimalne
normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz.U. Nr 39, poz. 211).
Jednocześnie informujemy, iż wykaz
obowiązujących norm i wymogów dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Odnosząc się do kwestii odłogowania
części działek, należy mieć na uwadze
różnice pomiędzy gruntem odłogowanym a gruntem ugorowanym.
Do gruntów odłogowanych, czyli
takich, na których nie są przeprowadzane żadne zabiegi pielęgnacyjne,
płatności nie przysługują.
Płatności bezpośrednie (jednolita płatność obszarowa i uzupełniająca płatność do grupy upraw podstawowych)
przysługują do powierzchni gruntów
rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje wieloletnie, sady i ogród-

ki przydomowe) na których jest prowadzona działalność rolnicza.
W rozumieniu art. 2 lit c ww. rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009,
działalność rolnicza oznacza między
innymi produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Warto wspomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych
norm, grunty rolne są utrzymywane
zgodnie z normami, jeżeli w przypadku gruntów ornych – jest na nich prowadzona uprawa roślin lub ugorowanie. Jednocześnie, zgodnie z tym
rozporządzeniem, uznaje się, że grunt
orny był ugorowany, jeżeli grunt ten
podlegał co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca koszeniu lub
innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów.
Uzupełniająca płatność podstawowa
przysługuje do następujących roślin:
zboża;
mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych;
rośliny oleiste (rzepak, rzepik, słonecznik, soja);
len włóknisty i oleisty;
konopie na włókno;
rośliny strączkowe pastewne;
rośliny strączkowe (wyka siewna,
soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita);
orzechy (orzechy włoskie, leszczyna,
pod warunkiem, że liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na
hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności uzupełniającej jest nie mniejsza niż:
200 – w przypadku leszczyny,
75 – w przypadku orzecha włoskiego);
rośliny motylkowate drobnonasienne;
rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych;
rośliny wysokobiałkowe (bób, bobik,
łubin słodki, groch siewny);
trawy na trwałych użytkach zielonych
przeznaczone na susz paszowy;
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mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, (które nie zostały zgłoszone jako JPO, TUZ);
rośliny przeznaczone na materiał
siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (zboża, oleiste i włókniste, trawy,
motylkowate);
powierzchnie gruntów ornych, na
których nie jest prowadzona uprawa
roślin, jeżeli:
rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej
(zielony nawóz),
roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego,
w terminie do dnia 31 sierpnia roku,
w którym został złożony wniosek
o przyznanie płatności uzupełniającej,
nie jest prowadzona uprawa przez
okres nie dłuższy niż jeden rok.
Stawka jednolitej płatności obszarowej
za rok 2010 wyniesie 562,09 zł/ha.
Stawki płatności uzupełniających do
poszczególnych upraw i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest
prowadzona uprawa roślin w danym roku określane są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W 2010 r. planowana stawka płatności uzupełniającej na 1 ha wynosi
327,28 zł.
Po tegorocznej powodzi część mojej
ziemi stała się nieużytkiem, posiane
wiosną rośliny zostały zniszczone. Po
powodzi było już za późno na posianie
nowych upraw. Czy w związku z tym
stracę w tym roku dopłaty. I jak to
będzie wyglądało dalej. Woda, która
tam stała przez długi czas naniosła
bardzo dużo zanieczyszczeń. Ziemia
przed dalszą uprawę wymaga rekultywacji. Czy w związku z tym stracę
dopłaty w przyszłym roku jeśli nic na
tym polu nie urośnie?
W sytuacji wystąpienia powodzi na
działkach rolnych zadeklarowanych
do płatności w danym roku, jeżeli rolnik nie był w stanie wypełnić zobowiązań w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych,
zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt
kwalifikowanych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności
nadzwyczajnych. A zatem w przypadku, gdy w wyniku działania siły wyższej (np. powodzi), na gruntach rol-

nych zgłoszonych do płatności, rolnik
nie prowadzi działalności rolniczej
płatności w danym roku są przyznawane.
Ponadto w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, nie stosuje się obniżek z tytułu
wzajemnej zgodności, jeżeli stwierdzona niezgodność jest wynikiem działania
siły wyższej.
Aby otrzymać dopłaty w pełnej wysokości do gruntów rolnych, zniszczonych przez powódź i nie narazić się
na sankcje z tytułu nieprzestrzegania
zasad wzajemnej zgodności, rolnik
zobowiązany jest dostarczyć do biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne
oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia w terminie 10
dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie siły wyższej lub
nadzwyczajnych okoliczności.
O tym, co powinien zrobić rolnik
w przypadku wystąpienia w jego gospodarstwie strat, spowodowanych katastrofami żywiołowymi by nie utracić dopłat,
ARiMR szeroko informowała na swojej
stronie internetowej i za pośrednictwem
mediów.
Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
określone zostały w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują:
śmierć rolnika;
długookresową niezdolność rolnika
do pracy;
poważną klęskę żywiołową w znacznym stopniu dotykającą grunty rolne
gospodarstwa;
wypadek powodujący zniszczenie
w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich;
epidemię dotykającą części lub całego
inwentarza rolnika.
Dowody, potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności
(Dz. U. Nr 46, poz. 308 z późn. zm.).
Jako dowód, potwierdzający wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych

okoliczności, dopuszcza się między innymi:
protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne
skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję
powołaną przez wojewodę właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia
szkód, o której mowa w przepisach
w sprawie realizacji niektórych zadań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;
dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na
których wystąpiła szkoda spowodowana
przez suszę, grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez zakład
ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł
umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk.
W 2010 roku jako dowód potwierdzający wystąpienie powodzi dopuszcza
się:
pisemne oświadczenie o wystąpieniu
powodzi sporządzone przez rolnika
albo
pisemne oświadczenie o jej wystąpieniu sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Odnosząc się natomiast do kwestii
uzyskania płatności w kolejnych latach
(np. 2011 rok), w przypadku, gdy na danym obszarze (przed rekultywacją) nie
będzie prowadzona działalność rolnicza, płatności obszarowe za dany rok
nie będą przysługiwały.
Podkreślić jednak należy, że w przypadku gdy na tej powierzchni gruntu
ornego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca zostanie wykonane koszenie lub inny zabieg zapobiegający występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, do tego obszaru będzie mogła być przyznana jednolita
płatność obszarowa (JPO).
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki
od 25 listopada 2010 r.
Oprocentowanie płacone bankowi przez kredytobiorcę

Lp.

BANK
nIP

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

ubezpieczeni

nieubezpieczeni

nKL/01, nKL/02*

1

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

3,0000

2,0000

0,1000

3,0500

2

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3,0000

2,0000

0,1000

3,0500

3

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

3,0000

2,0000

0,1000

3,0500

4

SGB GBW S.A.

3,0000

2,0000

0,1000

3,0500

5

Bank BPH Spółka Akcyjna

2,8125

2,0000

0,1000

2,8625

6

ING Bank Śląski S.A.

2,8125

2,0000

0,1000

2,8625

7

Bank Zachodni WBK S.A.

3,0000

2,0000

0,1000

3,0500

8

Bank PEKAO S.A.

2,8125

2,0000

0,1000

2,8625

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