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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Za nami rok gospodarczy w rolnictwie. Odbyły si´ ju˝
tradycyjne spotkania do˝ynkowe. Dzi´kowaliÊmy za plony u stóp Jasnej Góry oraz w Spale, na Do˝ynkach Prezydenckich, a tak˝e podczas uroczystoÊci odbywajàcych
si´ w całej Polsce. Za nami trudny rok, zwłaszcza dla
tych spoÊród nas, których dotkn´ły tegoroczne przemarzni´cia oraz inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Tym rolnikom składam szczególne podzi´kowania
za ich wysiłek, za to, ˝e nie oglàdajàc si´ na nikogo
od razu przystàpili do przeorania swoich pól i ponownego obsiania. Dzi´ki temu mogli jeszcze w tym roku zebraç plony.
Pomimo tylu uroczystoÊci do˝ynkowych uwa˝am jednak, ˝e zbyt rzadko wyra˝amy szacunek rolnikom za ich
trud i wysiłek, dzi´ki któremu nikomu w Polsce nie zaglàda w oczy głód. Cz´sto natomiast słyszy si´ ró˝nego
rodzaju zarzuty, niech´ç lub lekcewa˝àcy stosunek
do ludzi pochodzàcych, ˝yjàcych i pracujàcych na wsi.
Jednak to ich praca i przywiàzanie do ziemi sprawiło, ˝e
mamy zachowane polskie rolnictwo, które pomimo nie2

równych warunków wsparcia radzi sobie na konkurencyjnym rynku europejskim.
Wyniki obrotów handlu zagranicznego artykułami rolno-spo˝ywczymi za rok ubiegły potwierdzajà dotychczasowe tendencje. W dalszym ciàgu roÊnie systematycznie
wartoÊç eksportu tych produktów. W 2011 roku osiàgn´ła ona poziom 15,2 mld euro, a dodatnie saldo wyniosło 2,6 mld euro. Eksportujemy ju˝ około ¼ wartoÊci naszej produkcji rolnej. Paƒstwa Unii Europejskiej
w dalszym ciàgu sà najwi´kszym odbiorcà naszych towarów. Ich udział w całym eksporcie wyniósł 78,2%
w roku 2011. Wzrosła wartoÊç eksportu do krajów
Wspólnoty Niepodległych Paƒstw, których udział w naszym eksporcie wynosi około 10%.
Bioràc te dane pod uwag´ widaç jak wa˝ne jest dla
nas poszukiwanie nowych rynków zbytu, aby była wi´ksza dywersyfikacja kierunków eksportu.
Warto te˝ przypomnieç, jak du˝ym producentem rolnym jesteÊmy wÊród 27 paƒstw Unii Europejskiej. Zajmujemy 1 miejsce w produkcji owsa, jabłek i ˝yta. 3
miejsce w produkcji – buraków cukrowych, rzepaku
i rzepiku oraz tytoniu. Natomiast na 4 miejscu plasujemy si´ pod wzgl´dem produkcji pszenicy. ZaÊ na 5 miejscu w odniesieniu do produkcji mi´sa, mleka krowiego
czy jaj kurzych. Sukcesem ostatniego roku jest uzyskanie
pierwszego miejsca w Unii Europejskiej pod wzgl´dem
produkcji pieczarek.
Te osiàgni´cia nie wzi´ły si´ znikàd. To ogromna zasługa rolników i przetwórców, którzy umiej´tnie wykorzystali wszystkie dost´pne dla nich Êrodki krajowe i unijne,
pochodzàce z funduszy przedakcesyjnych, jak i tych dost´pnych ju˝ po naszej akcesji.
O poziomie naszego przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, o kondycji bran˝y spo˝ywczej, a co za tym idzie
i o kondycji naszego rolnictwa b´dziemy mogli przekonaç si´ podczas tegorocznej Polagry-Food. To jedna z najwi´kszych tego typu imprez wystawienniczych
w naszej cz´Êci Europy. GoÊcinne tereny Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich przyciàgnà, jak co roku,
licznych wystawców z Polski, Europy i Êwiata. Jestem
przekonany, ˝e równie licznie zjadà do Poznania specjaliÊci bran˝y rolnej, gdy˝ wÊród imprez towarzyszàcych nie zabraknie du˝ej iloÊci seminariów i konferencji. Targi to doskonała okazja do prezentacji najnowszych osiàgni´ç produkcyjnych i technologicznych, ale
tak˝e naukowych. Jest to te˝ dobre miejsce i czas
na wymian´ poglàdów o najwa˝niejszych sprawach
dotyczàcych rolnictwa i przetwórstwa, o przyszłoÊci tej
bran˝y.
Pami´tajmy, ˝e w zbli˝ajàcym si´ roku zapadnà ostateczne ju˝ decyzje w sprawie przyszłoÊci Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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Projekt bud˝etu na 2013 r.
Projekt ustawy bud˝etowej na 2013 r. przygotowany został przy zało˝eniu Êredniorocznego wskaênika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w wysokoÊci 2,7% oraz wzrostu Produktu Krajowego Brutto o 2,2% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
PKB na 2012 r. Zało˝enia te były podstawà do zaplanowania dochodów bud˝etowych w 2013 r. w wysokoÊci 299,4 mld zł, a wydatków bud˝etowych w kwocie 334,9 mld zł.

W

projekcie ustawy bud˝etowej zaplanowano dochody,
które zostanà zrealizowane
w cz´Êciach bud˝etowych, których
dysponentem jest minister rolnictwa
i rozwoju wsi, tj. 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój Wsi, 33 – Rynki
Rolne i 62 – Rybołówstwo w łàcznej
kwocie 1 635 356 tys. zł.
Wydatki zaplanowane w ww. cz´Êciach wyniosà łàcznie 6 266 015
tys. zł.
Kwota wydatków zostanie uzupełniona wydatkami zaplanowanymi
na rolnictwo w kwocie 1 297 563
tys. zł w cz´Êci 85 – Bud˝ety Wojewodów oraz w cz´Êci 83 – Rezerwy
Celowe w kwocie 4 019 857 tys. zł,
a tak˝e Êrodkami europejskimi
w kwocie 25 029 385 tys. zł,
w 858 000 tys. zł w formie po˝yczek
udzielanych przez Bank Gospodar-

stwa Krajowego jednostkom samorzàdu terytorialnego.
Priorytetem w wydatkach bud˝etowych w 2013 r. b´dzie kontynuacja
realizacji programów z udziałem
Êrodków bud˝etu wspólnotowego
oraz programów finansowanych ze
Êrodków krajowych.
Ponadto w projekcie ustawy bud˝etowej na 2013 r. zaplanowano 16 506 548 tys. zł dla Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
Rolnictwo
Wydatki zaplanowane w cz´Êci bud˝etowej 32 – Rolnictwo w kwocie 805 075 tys. zł zostanà przeznaczone na funkcjonowanie jednostek
bud˝etowych oraz na finansowanie
zadaƒ z zakresu rolnictwa, w tym na:

1 post´p biologiczny w produkcji
zwierz´cej – 105 156 tys. zł,
1 post´p biologiczny w produkcji
roÊlinnej – 18 594 tys. zł,
1 ochron´ roÊlin – 3 105 tys. zł,
1 rolnictwo ekologiczne – 6 200
tys. zł.
Ponadto z tej cz´Êci bud˝etowej finansowana b´dzie realizacja, przez
instytuty badawcze, wieloletnich programów, w łàcznej kwocie 90 436
tys. zł.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
Rozwój Wsi
Wydatki zaplanowane w cz´Êci bud˝etowej 33 – Rozwój Wsi w kwocie 4 871 664 tys. zł zostanà przeznaczone głównie na funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie
2 298 696 tys. zł, współfinansowanie dopłat bezpoÊrednich i PROW
2007-2013 w kwocie 2 545 393
tys. zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b´dzie finansowała
w 2013 r.:
1 dopłaty do oprocentowania kredytów na inwestycje w rolnictwie
i przetwórstwie rolno-spo˝ywczym – 863 916 tys. zł,
1 dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji rolniczej po kl´skach -128 099 tys. zł,
1 zbiór i utylizacj´ padłych zwierzàt
gospodarskich – 66 200 tys. zł,
1 ekwiwalenty za zalesienie gruntów rolnych w latach 20022003 – 47 371 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w cz´Êci
Rynki Rolne

Na płatnoÊci obszarowe w ramach bud˝etu Êrodków europejskich, w cz´Êciach bud˝etowych, których dysponentem jest
minister rolnictwa i rozwoju wsi zaplanowano wydatki w kwocie 5 936 998 tys. zł
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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rolnictwa i rozwoju wsi w projekcie
ustawy bud˝etowej na rok 2013 zaplanowano 11 319 814 tys. zł, z tego na:
1 płatnoÊci
obszarowe
–
5 936 998 tys. zł,
1 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 – 3 960 935
tys. zł,
1 wsparcie producentów owoców
i warzyw – 734 626 tys. zł,
1 Wspólnà Polityk´ Rybackà – 191 tys. zł,
1 działania interwencyjne na rynku rolnym –
319 188 tys. zł,
Wydatki zaplanowane
1 Program Operacyjny
w cz´Êci Rybołówstwo
Innowacyjna GospodarW cz´Êci 62 – Rybołówka 2007-2013 i PO Kapistwo zaplanowane wydattał Ludzki – 3 743 tys. zł,
1 PO Zrównowa˝ony
ki w kwocie 159 979 tys.
rozwój sektora rybołówzł przeznaczone b´dà na:
1 funkcjonowanie okr´stwa i nadbrze˝nych obgowych inspektoratów ryszarów rybackich 2007bołówstwa
morskie2013 – 363 371 tys. zł.
go – 12 524 tys. zł,
W rezerwach celowych
W projekcie ustawy bud˝etowej na 2013 rok, w cz´Êciach bud˝etowych, których dysponentem
1 zarybianie polskich ob- jest minister rolnictwa i rozwoju wsi zaplanowano dochody w kwocie 1 635 356 tys. zł.
Êrodków europejskich zaszarów morskich – 5 000
planowano 12 237 905
Współfinansowanie PO Zrównowa- tys. zł, w cz´Êci 85 – bud˝ety wojewotys. zł,
1 Wieloletni Program Zbierania ˝ony rozwój rybołówstwa i nadbrze˝- dów 410 454 tys. zł i z innych proDanych Rybackich na lata 2007- nych obszarów bałtyckich 2007- gramów operacyjnych 203 212 tys.
2013 – 5 670 tys. zł,
2013 – 2 726 850 tys. zł,
zł oraz z po˝yczek z BGK 858 mln zł.
1 współfinansowanie PO Zrówno- 1 utrzymanie melioracji wodnych –
Łàcznie ze Êrodków europejskich
wa˝ony rozwój rybołówstwa i nad- 210 000 tys. zł,
do rolnictwa w 2013 roku trabrze˝nych
obszarów
bałtyc- 1 skutki zmian systemowych wyni- fi 25 029 385 tys. zł.
kajàcych z art. 94 – 8 407 tys. zł.
kich 2007-2013 – 111 594 tys. zł.
KRUS w 2013 r. b´dzie dysponoWydatki na rolnictwo, rybołów- wał kwotà wydatków bud˝etowych
Wydatki zaplanowane w cz´Êci
stwo i rybactwo w bud˝etach woje- na poziomie 16 506 548 tys. zł.
wodów zaplanowano na 2013 rok
Rezerwy celowe
Ogółem na rolnictwo, rozwój obW cz´Êci 83 – Rezerwy celowe pla- w kwocie ogółem 1 297 563 tys. zł. szarów wiejskich, rozwój wsi, ryboWydatki te zostanà przeznaczone łówstwo oraz Êwiadczenia rentowe
nowane sà wydatki na rolnictwo
w kwocie ogółem 4 019 857 tys. zł, na funkcjonowanie wojewódzkich i emerytalne zaplanowano na
inspekcji i innych jednostek, działa- 2013 r. wydatki z bud˝etu krajowew tym na:
1 zwalczanie chorób zakaênych jàcych na rzecz rolnictwa oraz go i wspólnotowego w kwozwierzàt (w tym finansowanie pro- współfinansowanie Programu Roz- cie 53 119 368 tys. zł, tj. o 9,36%
gramów zwalczania), badania mo- woju Obszarów Wiejskich na la- wi´cej ni˝ w roku bie˝àcym.
nitoringowe pozostałoÊci chemicz- ta 2007-2013 w zakresie działaƒ
nych i biologicznych w tkankach realizowanych przez urz´dy marszałzwierzàt, produktach pochodzenia kowskie.
W ramach bud˝etu Êrodków eurozwierz´cego i paszach, finansowaDepartament Finansów
nie zadaƒ zleconych przez Komisj´ pejskich w cz´Êciach bud˝etowych,
[ 22 623 20 21
Europejskà oraz dofinansowanie których dysponentem jest minister
Zdj´cia: Marcin Klank, fotolia

1 funkcjonowanie Agencji Rynku
Rolnego – 148 534 tys. zł,
1 realizacj´ przez ARR zadaƒ – 207 311 tys. zł w zakresie:
– programu dopłat do spo˝ycia
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach podstawowych,
– dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego;
1 współfinansowanie przez ARR
projektów z udziałem Êrodków z Unii
Europejskiej i finansowanie podatku VAT przy unijnych zakupach interwencyjnych – 44 494 tys. zł.

4

kosztów realizacji zadaƒ Inspekcji
Weterynaryjnej – 254 600 tys. zł,
1 dopłaty do paliwa rolniczego –
720 000 tys. zł,
1 ubezpieczenie upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich – 100 000
tys. zł,
1 Wspólnà Polityk´ Rolnà – dopłaty i inne płatnoÊci oraz współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 a tak˝e
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Promocja ˝ywnoÊci
wysokiej jakoÊci
Targi Polagra-Food 2012
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju prowadzi szereg działaƒ informacyjno-promocyjnych, dotyczàcych krajowych i unijnych programów, realizowanych przez resort w zakresie jakoÊci ˝ywnoÊci.
WÊród promowanych instrumentów znajduje si´ Program Poznaj
Dobrà ˚ywnoÊç (PD˚), system unijnych oznaczeƒ geograficznych
oraz rolnictwo ekologiczne.

D

oskonałà okazjà do przekazania informacji w ww. zakresie
sà organizowane w dniach
8-11 paêdziernika br. Mi´dzynarodowe Targi Wyrobów Spo˝ywczych
Polagra-Food 2012. Ju˝ po raz dwudziesty ósmy w Poznaniu spotkajà si´
specjaliÊci z sektora spo˝ywczego
z kraju i z zagranicy, producenci, dystrybutorzy, kupcy, handlowcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, technologowie i pozostałe osoby zwiàzane
z bran˝à spo˝ywczà.
Promocja Programu PD˚, rolnictwa ekologicznego i systemu oznaczeƒ geograficznych prowadzona b´dzie w wielu formach: poprzez
bezpoÊredni kontakt z goÊçmi targów w stoiskach informacyjnych
MRiRW, podczas prezentacji i degustacji produktów, konkursy kulinarne
oraz uroczystà Gal´ PD˚.
Stoiska MRiRW usytuowane b´dà
w dwóch pawilonach. W pawilonie 7a pracownicy Ministerstwa pro-

pagowaç b´dà ide´ Programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, a przedstawiciele firm, których produkty wyró˝nione zostały znakiem, poprzez profesjonalne konsultacje oraz degustacj´ produktów, przybli˝à goÊciom,
odwiedzajàcym stoisko, ˝ywnoÊç wysokiej jakoÊci, oznaczonà znakiem
PD˚. W stoisku tym promowane b´dzie równie˝ rolnictwo ekologiczne.
Do dyspozycji zwiedzajàcych b´d´
materiały informacyjno-promocyjne
oraz udzielane b´dzie doradztwo,
m.in. z zakresu kontroli i certyfikacji,
wsparcia finansowego w zakresie
rolnictwa ekologicznego.
W pawilonie 8a zorganizowane
zostanie stoisko informacyjno-promocyjne dotyczàce unijnego systemu
oznaczeƒ geograficznych. Planowane sà w nim degustacje produktów
regionalnych i tradycyjnych, wytwarzanych od lat według oryginalnych
receptur. Zwiedzajàcy b´dà mogli
skosztowaç w´dlin, serów, owoców,

wyrobów piekarniczych, miodów
oraz wiele innych produktów, zarejestrowanych w systemie unijnym, jako
Chroniona Nazwa Pochodzenia,
Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna SpecjalnoÊç. Stoisko b´dzie funkcjonowało w dniach 6-9 paêdziernika w ramach targów „Smaki Regionów”, ekspozycji dedykowanej producentom i smakoszom regionalnej
i tradycyjnej ˝ywnoÊci, odbywajàcej
si´ corocznie w trakcie Polagry-Food.
Najwa˝niejszym
wydarzeniem
podczas Mi´dzynarodowych Targów
Polagra-Food, zwiàzanym z promocjà Programu Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, b´dzie uroczysta Gala, podczas której minister rolnictwa i rozwoju wsi wr´czy 45 producentom
blisko 162 nowe znaki PD˚. UroczystoÊç odb´dzie si´ 8 paêdziernika br.
Dodatkowo produkty, nagrodzone
logiem PD˚, zostanà u˝yte przez kucharzy do przyrzàdzania potraw,
w rywalizacji o Kulinarny Puchar Polski. Finał tego konkursu kulinarnego, uznawanego za najwa˝niejszy
i najbardziej presti˝owy w Polsce,
odb´dzie si´ 10 paêdziernika 2012 r.
Prezentacja wysokogatunkowych
produktów ze znakiem Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç b´dzie doskonałà okazjà do ich promocji oraz zapoznania
obserwatorów kulinarnych zmagaƒ
z ideà Programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ju˝ po raz trzeci jest partnerem strategicznym Kulinarnego Pucharu Polski.
Departament Promocji i Komunikacji
[ 22 623 12 04
Zdj´cie: archiwum MRiRW

WÊród promowanych przez resort rolnictwa programów w zakresie jakoÊci ˝ywnoÊci znajduje si´ Program Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç, system unijnych oznaczeƒ geograficznych
i rolnictwo ekologiczne
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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Gotowanie u êródeł
Najlepsi Êwiatowi szefowie kuchni w sierpniu goÊcili w Polsce. Rozsmakowani w polskich produktach, doceniajàc ich jakoÊç, wykorzystali je do przygotowania swoich potraw. Inspiracje do kulinarnych przedsi´wzi´ç gromadzili na Suwalszczyênie. Tam spotkali si´
z rolnikami, próbowali specjałów polskiej, tradycyjnej kuchni,
a tak˝e zbierali grzyby, zioła i inne dary lasu. Kilkudniowy pobyt
zaowocował baga˝em nowych doÊwiadczeƒ i pomysłów.

P

rojekt COOK IT RAW, czyli
w wolnym tłumaczeniu „Gotowanie u êródeł”, został zorganizowany ju˝ po raz piàty. Po Danii,
w której zrodził si´ pomysł, Włoszech, Laponii i Japonii, wybrano
Polsk´. GoÊci w Warszawie, podczas
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, powitał podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. Wiceminister rolnictwa podkreÊlił,
˝e to szczególne wyró˝nienie dla naszego kraju i wyjàtkowa okazja

6

do promocji polskich produktów.
Zwrócił uwag´, ˝e specyfika polskiego rolnictwa i naturalne metody
produkcji, gwarantujàce smak i jakoÊç, idealnie wpisujà si´ w zało˝enia projektu COOK IT RAW, polegajàce na si´ganiu po nieprzetworzone produkty, pochodzàce prosto
z natury lub bezpoÊrednio z gospodarstw rolnych. Po spotkaniu goÊcie
mogli skosztowaç równie˝ polskich
tradycyjnych produktów, wpisanych

przez Komisj´ Europejskà do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeƒ Geograficznych czy do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych SpecjalnoÊci.
Organizatorów i uczestników
COOK IT RAW zachwyciły, mi´dzy
innymi małosolne ogórki, ruskie
i mi´sne pierogi, bigos, ró˝nego
rodzaju zupy, a tak˝e słodkoÊci, takie jak: miód, s´kacz czy rogale
Êwi´tomarciƒskie. W Jacznie, podczas spotkania z lokalnymi producentami, furor´ zrobił, specjalnie
na t´ okazj´ przygotowany, kindziuk. Jednym z punktów spotkania
była prezentacja filmu, dokumentujàcego proces jego tworzenia. GoUczestnicy projektu COOK IT RAW na Suwalszczyênie.
Po trzech dniach poznawania polskich tradycji
kulinarnych, spotkaƒ i dyskusji – szefowie kuchni
przystàpili do pracy…

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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Êcie mieli tak˝e okazj´ podejrzeç,
jak powstaje s´kacz i tradycyjny
polski chleb na zakwasie, pieczony
w chlebowym piecu. Nie zabrakło
równie˝ w´dzonych ryb, złowionych
w okolicznych jeziorach oraz serów
i jogurtów, wytwarzanych w lokalnych gospodarstwach.
Trzy dni spotkaƒ z rolnikami i producentami, liczne dyskusje z przedstawicielami lokalnej społecznoÊci,
degustacja specjałów regionalnej
kuchni, zbieranie grzybów i ziół,
a tak˝e wizyty w gospodarstwach
i zakupy naturalnych produktów
prosto od wytwarzajàcych je rolników. Wszystko to zaowocowało
stworzeniem dwunastu wspaniałych
daƒ – inspirowanych polskà kuchnià i smakami Suwalszczyzny. Były
piero˝ki ze szczupakiem, nietypowy
˝urek z owocami runa leÊnego oraz
potrawy z dziczyzny, warzyw i pro… i „wyczarowali” dwanaÊcie potraw, a wÊród nich:
„˝urek” z darami lasu, piero˝ki ze szczupakiem w
wywarze z w´dzonych jabłek, tatar z jelenia i dzikà
kaczk´ z nadzieniem z sielawy. Wszystko inspirowane
polskimi smakami.

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

duktów mlecznych z okolicznych
gospodarstw. Był równie˝ niesamowity s´kacz z grzybami i aromatami
lasu, stworzony przez jedynego,
wÊród szefów kuchni, Polaka – Wojciecha Modesta Amaro,
którego restauracja Atelier Amaro
otrzymała wschodzàcà gwiazdk´
w tegorocznym rankingu restauracji
przewodnika Michelin’a.
Zarówno organizatorzy, jak
i uczestnicy – szefowie kuchni oraz
towarzyszàcy im zagraniczni dziennikarze – byli oczarowani ró˝norodnoÊcià smaków i goÊcinnoÊcià oraz
polskim krajobrazem. Wszyscy
zgodnie przyznali, ˝e smak polskich
produktów jest w stanie zadowoliç
nawet najbardziej wybredne gusta.
Rene Redzepi – kucharz uhonorowany dwiema gwiazdkami Michelin’a,
podkreÊlił, ˝e jakoÊci produktów, wytwarzanych w małych suwalskich gospodarstwach, nie powstydziłaby si´
najlepsza restauracja. PrzyszłoÊç rolnictwa widzi właÊnie w takich rodzin-

nych gospodarstwach. Rolnictwo
oparte na tradycyjnym gospodarowaniu i si´ganie do natury, to jego
zdaniem recepta na globalne problemy ˝ywnoÊciowe.
Alessandro Porcelli – współorganizator COOK IT RAW, podkreÊlił,
˝e wizyta w Polsce przeszła najÊmielsze oczekiwania. Stwierdził, ˝e
była to jedna z najbardziej niesamowitych kulinarnych wypraw,
w jakich uczestniczył. Po raz pierwszy do program projektu włàczono
spotkania z producentami i lokalnà
społecznoÊcià. Jego zdaniem ta interakcja była bardzo cenna w poszukiwaniu, przez szefów kuchni,
inspiracji do tworzenia kulinarnych
arcydzieł na bazie polskiej tradycji.
Wszyscy szefowie kuchni, goszczàcy na Suwalszczyênie, zapewnili,
˝e b´dà si´gaç po polskie smaki
w swoich restauracjach, rozsianych
po całym Êwiecie.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Handel zagraniczny
artykułami rolno-spo˝ywczymi

P

olski handel zagraniczny towarami rolno -spo˝ywczymi,
dzi´ki dynamicznemu rozwojowi, ma bardzo istotne znaczenie
nie tylko dla bran˝y rolno-spo˝ywczej, ale równie˝ dla całej polskiej
gospodarki.
Handel, pozbawiony barier celnych w ramach Unii Europejskiej
(UE), pozwala na swobodny przepływ towarów, dzi´ki czemu europejski konsument ma mo˝liwoÊç nabycia wysokiej jakoÊci produktów
rolno-spo˝ywczych, pochodzàcych
z Polski.
Mimo kryzysu gospodarczego
w paƒstwach, które sà głównymi odbiorcami naszych towarów rolnomln EUR

w 2010 roku. Natomiast w pierwszym półroczu 2012 r. obroty wyniosły 14 204 mln EUR i był to wzrost
o około 7% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.
Udział eksportu towarów rolno-spo˝ywczych w eksporcie ogółem
w 2011 roku stanowił 11,1%.
Do porównania w 2003 roku,
a wi´c przed przystàpieniem Polski
do Unii Europejskiej, był na poziomie 8,4%. Z kolei import rolno-spo˝ywczy stanowił w 2011 roku 8,3%,
a osiem lat wczeÊniej, a wi´c
w 2003 roku, było to 5,9%. Te liczby bardzo dobrze obrazujà rozwój
polskiego handlu zagranicznego
na przestrzeni ostatnich lat.

Handel towarami rolno-spo˝ywczymi w latach2006-2011
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Eksport

-spo˝ywczych, nadal du˝o eksportujemy a sprzeda˝ polskich artykułów
rolno-spo˝ywczych jest jednà z gał´zi gospodarki o najwi´kszej dynamice wzrostu.
WartoÊç obrotów1 towarami rolno-spo˝ywczymi ju˝ od wielu lat systematycznie roÊnie. W 2011 r. wartoÊç obrotów wyniosła, według
wst´pnych informacji, 27 856 mln
EUR i była o 12,7% wi´ksza ni˝
8

2009 r.
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2010 r.

2011 r.

Saldo

W 2011 roku saldo w handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi osiàgn´ło poziom plus 2 599 mln EUR
i było o 0,5% wy˝sze ni˝ w 2010 roku (+2 586 mln EUR).
Najwy˝sze dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Rosjà (+743
mln EUR), z Wielkà Brytanià (+655
mln EUR) i z Republikà Czeskà
(+568 mln EUR).
Natomiast zdecydowanie wi´kszy

import od eksportu a tym samym
ujemne saldo miało miejsce tradycyjnie w handlu z Argentynà (-547
mln EUR), z Hiszpanià (-416 mln
EUR) oraz z Norwegià (-384 mln
EUR).
W okresie styczeƒ-czerwiec 2012
roku, saldo w handlu artykułami rolno-spo˝ywczymi osiàgn´ło poziom
plus 1 495 mln EUR i wzrosło o 69%
w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku (+886 mln EUR).
Eksport
W 2011 roku wartoÊç sprzeda˝y artykułów rolno-spo˝ywczych za granic´ wyniosła ogółem 15 228 mln
EUR i w porównaniu do 2010 roku
wzrosła o 12,7%. W stosunku
do 2003 roku wartoÊç zagranicznej
sprzeda˝y wzrosła niemal 4-krotnie,
eksport był wtedy na poziomie
4 003 mln EUR.
W 2011 roku wartoÊç sprzeda˝y
do krajów Unii Europejskiej wzrosła
o 11,3% a do krajów dawnej „pi´tnastki” o 10%. Do 11 „nowych” krajów członkowskich sprzeda˝ polskiej
˝ywnoÊci wzrosła o 14,9%. Ogółem
na rynek UE sprzedano towary
na kwot´ 11 911 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spo˝ywczego
udział paƒstw UE zmniejszył si´
z 79,3% do 78,2%.
WartoÊç eksportu do krajów
Wspólnoty Niepodległych Paƒstw
(WNP) wyniosła 1 526 mln EUR
i w stosunku do 2010 roku wzrosła
o 10,9%. Taka sytuacja wynikała
przede wszystkim ze znaczàcego
wzrostu wartoÊci eksportu mi´sa
wieprzowego, drobiu ˝ywego, jabłek, warzyw, w tym głównie kapusty.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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Sprzeda˝ do krajów WNP stanowiła 10,0% wartoÊci całego eksportu
towarów rolno-spo˝ywczych, do porównania w 2010 roku udział ten
był minimalnie wi´kszy i wynosił 10,2%.
W 2011 roku najwi´cej artykułów
rolno-spo˝ywczych o wartoÊci około 3 457 mln EUR sprzedano
do Niemiec i w porównaniu z 2010
rokiem był to wzrost o 12,2%. Eksport do Niemiec stanowił 22,7%
wartoÊci całego eksportu rolno-spo˝ywczego zrealizowanego w całym
roku. Na rynek niemiecki najwi´cej
sprzedano (pod wzgl´dem wartoÊci): ryb w´dzonych (głównie łososia), mi´sa drobiowego, herbatników, wafli i innych wyrobów piekarniczych, soków z owoców (głównie
soku jabłkowego), przetworzonych
i zakonserwowanych ryb, pszenicy,
a tak˝e mleka w proszku, mro˝onych
owoców (głównie truskawek i malin)
oraz papierosów i mi´sa wołowego.
Na drugim miejscu znalazła si´
Wielka Brytania, gdzie sprzedano
towary o wartoÊci 1 044 mln EUR.
Oznaczało to, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost o 10,8%
i udział w eksporcie ogółem na poziomie 6,9%. Do Wielkiej Brytanii
eksportowano głównie czekolad´
i wyroby czekoladowe, mi´so drobiowe, mi´so wieprzowe (solone)
oraz przetwory z mi´sa.
Kolejnym po Wielkiej Brytanii, najwi´kszym odbiorcà polskich towarów rolno-spo˝ywczych była Republika Czeska. W 2011 roku sprzedano na czeski rynek towary o wartoÊci około 1023 mln EUR. Oznaczało to, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrost o 20,5% i udział
w eksporcie ogółem na poziomie 6,7%. Republika Czeska była
odbiorcà głównie serów, mi´sa drobiowego, wyrobów piekarniczych,
ciast i ciastek, mi´sa wieprzowego
oraz oleju rzepakowego.
Kolejne miejsca wÊród dominujàcych odbiorców artykułów rolno-spoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

˝ywczych zaj´ły: Francja 864 mln
EUR, Niderlandy 858 mln EUR, Rosji 805 mln EUR oraz Włochy 781
mln EUR. Sprzeda˝ do wszystkich wymienionych wy˝ej krajów stanowiła
łàcznie 58% eksportu towarów rolno-spo˝ywczych ogółem.
Do Francji sprzedawano głównie
papierosy, wódk´ oraz mi´so drobiowe. Do Niderlandów i Włoch trafiały z Polski przede wszystkim papierosy i mi´so wołowe. Z kolei do Rosji eksportowano przede wszystkim

W 2011 roku, pod wzgl´dem
wartoÊci, przewa˝ała sprzeda˝ papierosów, mi´sa drobiowego, czekolady i wyrobów czekoladowych,
mi´sa wołowego, mi´sa wieprzowego, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (herbatniki, wafle, itp.), syropów cukrowych, serów, soków owocowych (głównie jabłkowego), ryb
w´dzonych (głównie łososia) oraz
owoców mro˝onych. Wymienione
wy˝ej towary stanowiły 46% wartoÊci
całego eksportu.

Głównym odbiorcà polskich pieczarek jest Rosja, ale kupujà je od nas tak˝e Niemcy, Holandia, Francja, Wielka Brytania i kraje bałkaƒskie

jabłka, czekolad´ i wyroby czekoladowe, mro˝one warzywa oraz pieczarki.
W porównaniu do 2010 roku,
wÊród wa˝niejszych partnerów handlowych, najwi´kszy bo ponad czterokrotny wzrost eksportu odnotowano w handlu z Republikà Korei,
głównie za sprawà wzrostu eksportu
mi´sa wieprzowego. Równie˝ dzi´ki
znacznie wi´kszej sprzeda˝y mi´sa
wieprzowego, a˝ o 58% wzrosła
wartoÊç eksportu na BiałoruÊ. Zniesienie barier, dotyczàcych sprzeda˝y
mi´sa wołowego do Turcji, spowodowało wzrost eksportu do tego kraju o 36%. Znaczàcy wzrost eksportu
odnotowano tak˝e w odniesieniu
do Iraku, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, Hongkongu, Japonii,
Austrii, Bułgarii oraz Rumunii.

WartoÊç eksportu mi´sa drobiowego w 2011 roku wyniosła 904,3
mln EUR (442 tys. ton) i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła
o 23,6%. Mi´so drobiowe sprzedawano przede wszystkim do Niemiec,
Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej.
Produkcja ˝ywca drobiowego (wg
WBC) w Polsce w 2011 roku wyniosła 1426,6 tys. ton, czyli z tego na
eksport przeznaczono około 63%.
Zagraniczna sprzeda˝ mi´sa wołowego osiàgn´ła wartoÊç 807,3
mln EUR (266 tys. ton) i w stosunku do 2010 roku wzrosła o 8,9%.
Wołowina z Polski trafiała głównie
do Turcji, Włoch, Niemiec i Holandii. Produkcja ˝ywca wołowego (wg
WBC) wyniosła 412,5 tys. ton.
Oznaczało to, ˝e około 65% produkcji trafiło na eksport.
9
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wy o 59% oraz masła o 57%. Ponadto, o 38% wzrósł eksport soków
owocowych, o 33% mi´sa wieprzowego oraz o 29% margaryny. Natomiast o 52% spadła wartoÊç eksportu rzepaku, trzody chlewnej o 49%
oraz ˝yta o 58%.
W okresie styczeƒ-czerwiec 2012
roku wartoÊç sprzeda˝y artykułów
rolno-spo˝ywczych za granic´ wyniosła ogółem 7 849 mln EUR
i wzrosła o 10,7% w porównaniu
z pierwszym półroczem 2011 roku.
Import
Polska wołowina trafia przede wszystkim do Turcji, Włoch, Niemiec i Holandii

Mi´so wieprzowe to kolejna wa˝na pozycja w polskim eksporcie rolno-spo˝ywczym. W 2011 r. sprzeda˝
tego towaru przyniosła 584,5 mln
EUR (312 tys. ton) i w odniesieniu
do poprzedniego roku jego wartoÊç
wzrosła o 32,8%. Najwi´cej wieprzowiny eksportowano na BiałoruÊ
a tak˝e do Republiki Czeskiej i Japonii. Produkcja ˝ywca wieprzowego
(wg WBC) w 2011 roku wyniosła 1876,0 tys. ton, czyli z tego
na eksport przeznaczono około 17%.
Eksport produktów mleczarskich
w 2011 roku wzrósł o 16,4% osiàgajàc wartoÊç 1 321 mln EUR
(842,2 tys. ton). W tej grupie towarów zdecydowanie dominował eksport serów i mleka w proszku. Głównym kierunkiem sprzeda˝y były
Niemcy, Republika Czeska i Włochy.
Produkcja serów i twarogów w Polsce w 2011 roku była na poziomie 754,2 tys. ton, mleka w proszku 148,3 tys. ton, masła 171,4 tys.
ton, zaÊ produkcja mleka krowiego
wyniosła 12 413 tys. ton.
Sprzeda˝ soku jabłkowego była
na poziomie 277 mln EUR (200 tys.
ton), co oznaczało wzrost o 52%
w stosunku do 2010 roku. Najwa˝niejszym odbiorcà soku jabłkowego
były Niemcy, gdzie trafiło ponad 60% całkowitej sprzeda˝y. Sza10

cuje si´, ˝e produkcja soku jabłkowego wyniosła około 220 tys. ton.
Eksport Êwie˝ych jabłek to równie˝
istotna pozycja w polskim eksporcie.
W 2011 roku, mimo mniejszych
zbiorów (w sezonie 2010/11) ale
dzi´ki wy˝szym cenom wartoÊç eksportu jabłek spadła tylko o 1% i wyniosła 200,7 mln EUR (532 tys. ton).
Jabłka eksportowano głównie
do Rosji (60%), Białorusi i na Ukrain´. W 2011 roku produkcja jabłek
wyniosła 2 493 tys. ton, jednak eksport tych owoców b´dzie miał miejsce głównie w 2012 roku.
W porównaniu z analogicznym
okresem 2010 roku, na uwag´ zasługuje wzrost wartoÊci eksportu ka-

W 2011 r. zostały sprowadzone
do Polski artykuły rolno-spo˝ywcze
na ogólnà kwot´ 12 628 mln EUR,
co oznaczało, w porównaniu
do analogicznego okresu 2010 roku, wzrost o 15,6 %.
W ramach UE sprowadzono
do naszego kraju towary za kwot´ 8 822 mln EUR i w stosunku
do 2010 roku był to wyraêny wzrost
wynoszàcy 17,8%. Udział przywozu
z krajów UE stanowił 69,9% ogólnej
wartoÊci importu towarów rolno-spo˝ywczych, rok wczeÊniej było to
dokładnie o jeden punkt procentowy
mniej. WartoÊç zakupów w 11 paƒstwach, które przystàpiły do UE po
1 maja 2004 r. wzrosła o 22,8%
i wyniosła 1 302 mln EUR.

Istotnà pozycj´ w polskim eksporcie stanowià Êwie˝e jabłka
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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WartoÊç importu z krajów WNP
wzrosła o około 63% i wyniosła 498
mln EUR. W ogólnej strukturze, import z WNP stanowił 3,9%, podczas
gdy przed rokiem było to 2,8%.
Artykuły rolno-spo˝ywcze, które
importowano do Polski pochodziły
głównie z Niemiec a ich wartoÊç wyniosła 2 941 mln EUR. WartoÊç importu z Niemiec w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 23,9%,
zaÊ w strukturze importu rolno-spo˝ywczego ogółem stanowiła 23,3%.
W analizowanym okresie na polski
rynek najwi´cej, pod wzgl´dem wartoÊci, trafiło z Niemiec: mi´sa wieprzowego, czekolady i wyrobów czekoladowych, kawy, karmy dla zwierzàt, pieczywa cukierniczego i ciastek (w tym m.in. herbatników i wafli), serów, a tak˝e syropów cukrowych oraz jelit zwierz´cych.
Import z Niderlandów osiàgnàł wartoÊç 1 080 mln EUR, z Hiszpanii 656 mln EUR, z Argentyny 547
mln EUR, z Danii 556 mln EUR,
z Włoch 529 mln EUR a z Francji 489 mln EUR. Znaczàcy udział
w imporcie miały równie˝ Republika
Czeska, Norwegia, Wielka Brytania,
Ukraina, Belgia oraz Chiny. WartoÊç
importu z wszystkich wy˝ej wymienionych paƒstw stanowiła 72% importu towarów rolno-spo˝ywczych
ogółem.
Z Niderlandów sprowadzano
do Polski przede wszystkim mi´so
wieprzowe, roÊliny ˝ywe, kwiaty ci´te
oraz olej palmowy, z Hiszpanii owoce cytrusowe, brzoskwinie, nektaryny, mi´so wieprzowe oraz pomidory,
z Argentyny makuchy sojowe, z Danii mi´so wieprzowe, z Włoch winogrona, czekolad´ i wyroby zawierajàce kakao, wino oraz makarony
a z Francji cukier, syropy cukrowe
oraz karm´ dla zwierzàt.
Najwi´kszy wzrost wartoÊci importu odnotowano głównie w handlu
z Ukrainà, Malezjà (wzrost importu
oleju palmowego), Mołdowà, a tak˝e z Rosjà, Litwà, Belgià i W´grami.
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

Natomiast spadek nastàpił w odniesieniu do zakupów dokonanych
m.in. w Norwegii, USA, Ekwadorze
i Rumunii.
Pod wzgl´dem wartoÊci, najwa˝niejszymi towarami sprowadzanymi
do Polski, w analizowanym okresie,
były: mi´so wieprzowe, makuchy sojowe, ryby Êwie˝e, filety rybne, kawa,
syropy cukrowe, czekolada i wyroby
czekoladowe, karma dla zwierzàt,
tytoƒ nieprzetworzony oraz owoce
cytrusowe. WartoÊç importu wymienionych wy˝ej towarów stanowiła 36% ogólnego przywozu towarów
rolno-spo˝ywczych do Polski.

niosła 586,8 mln EUR (1 901 tys.
ton). Makuchy były sprowadzane
przede wszystkim z Argentyny (77%).
Z kolei owoce cytrusowe były importowane głównie z Hiszpanii (około 60%). WartoÊç tego importu wyniosła 273,9 mln EUR (466,9 tys.
ton) i spadła o 5,8% w stosunku
do 2010 roku.
Najwi´kszy wzrost wartoÊci importu w stosunku do 2010 r. odnotowano w przypadku nasion rzepaku,
o 156%, sprowadzanych najcz´Êciej
z Ukrainy oraz cukru o 75% przywo˝onego przede wszystkim z Francji,
Suazi i z Niemiec. Import pszenicy

Import cukru wzrósł w porównaniu z rokiem 2010 o 75%

Import mi´sa wieprzowego wyniósł 1 120 mln EUR (581,7 tys. ton)
i w stosunku do poprzedniego roku
wzrósł o 14%. W wi´kszoÊci wieprzowina była sprowadzana z Niemiec i z Danii.
Ryby to kolejna, bardzo istotna pozycja w polskim imporcie.
W 2011 roku wartoÊç importu ryb
i filetów rybnych była na poziomie 1 016,2 mln EUR (391,8 tys.
ton) i wzrosła tylko o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku. Import
pochodził głównie z Norwegii
(43%), Chin oraz z Niemiec.
Wa˝nym towarem, importowanym
do Polski, były równie˝ makuchy sojowe. WartoÊç importu w stosunku
do 2010 roku spadła o 2,3% i wy-

wzrósł o 83% a do Polski trafiał
głównie z Republiki Czeskiej i z Niemiec. Ponadto, wyraênie wzrosła
równie˝ wartoÊç przywozu kukurydzy,
oleju palmowego oraz kawy.
W pierwszym półroczu 2012 r.
sprowadzone zostały do Polski artykuły rolno-spo˝ywcze na ogólnà
kwot´ 6 355 mln EUR, co oznaczało w porównaniu do analogicznego
okresu 2011 roku wzrost o 2,4%.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW, Polskie Zrzeszenie
Producentów Bydła Mi´snego

\1
2

Łàczna wartoÊç eksportu i importu.
WBC – waga bita ciepła.

11

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rynki rolne

10_2012 srodki v4_Layout 1 01.10.2012 13:45 Strona 12

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rynki rolne

Zmiana znakowania
Êrodków spo˝ywczych

R

ozporzàdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE
nr 1169/2011 z dnia 25
paêdziernika 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat ˝ywnoÊci, zmiany rozporzàdzeƒ Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr
1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji
1999/10/WE,
dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr
608/2004 (Dz. Urz. UE L 304
z 22.11.2011 r., str. 18 – 63) 13
grudnia 2011 r. weszło w ˝ycie.
Wydanie tego rozporzàdzenia
miało na celu uproszczenie i uaktualnienie prawodawstwa w zakresie
znakowania ˝ywnoÊci oraz osiàgni´cie wysokiego stopnia ochrony zdrowia i interesów konsumentów, poprzez umo˝liwienie dokonywania
Êwiadomych wyborów i bezpiecznego stosowania ˝ywnoÊci.
W rozporzàdzeniu znalazły odzwierciedlenie obowiàzujàce przepisy Dyrektywy 2000/13/WE i Dyrektywy 90/496/EWG oraz wprowadzono nowe wymagania, wÊród których znajdujà si´ m.in.:
1 ustalenie minimalnego rozmiaru
czcionki.
Obowiàzkowe dane szczegółowe
muszà byç wydrukowane na opakowaniu lub etykiecie w sposób zapewniajàcy wyraênà czytelnoÊç,
z u˝yciem znaków o rozmiarze
czcionki wynoszàcym co najmniej 1,2 mm lub 0,9 mm w przy12

padku opakowaƒ lub pojemników,
których najwi´ksza powierzchnia ma
pole mniejsze ni˝ 80 cm2;
1 obowiàzkowe znakowanie wartoÊcià od˝ywczà.
Dla wi´kszoÊci opakowanych Êrodków spo˝ywczych, za wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w załàczniku
do rozporzàdzenia (podstawowe informacje: wartoÊç energetyczna, zawartoÊç tłuszczu, nasyconych kwasów tłuszczowych, w´glowodanów,
cukrów, białka, soli);
1 okreÊlenie zakresów odpowiedzialnoÊci poszczególnych podmiotów rynku spo˝ywczego w odniesieniu do oznakowania Êrodków spo˝ywczych.
Podmiot, działajàcy na rynku spo˝ywczym, identyfikujàcy siebie
w oznakowaniu Êrodka spo˝ywczego, b´dzie uznany za odpowiedzialnego za informacj´ na temat ˝ywnoÊci;
1 rozszerzenie zakresu podawania
informacji o kraju lub miejscu pochodzenia ˝ywnoÊci.
Rozszerzono obowiàzek podawania
kraju lub miejsca pochodzenia
w odniesieniu do mi´sa ze Êwiƒ,
mi´sa z owiec i kóz, mi´sa z drobiu
(Êwie˝ego, schłodzonego lub zamro˝onego), pozostawiajàc równie˝
zasadniczy wymóg podawania informacji o kraju lub miejscu pochodzenia Êrodka spo˝ywczego w przypadku, gdy jej brak wprowadziłby
w błàd konsumenta.
Ponadto w przypadku, gdy podany
kraj lub miejsce pochodzenia danego Êrodka spo˝ywczego nie jest taki
sam, jak kraj lub miejsce pochodzenia jego podstawowego składnika,

wprowadzono obowiàzek poinformowania o tym konsumenta.
Stosowanie tych przepisów wymaga
przyj´cia przez Komisj´ Europejskà
odpowiednich aktów wykonawczych;
1 zwi´kszenie czytelnoÊci informacji o obecnoÊci alergenów w produkcie.
Prezentacja alergenów w sposób
wyró˝niajàcy je od reszty wykazu
składników, np. za pomocà czcionki, stylu lub koloru tła;
1 rozszerzenie obowiàzku podawania alergenów na Êrodki spo˝ywcze nieopakowane;.
1 wprowadzenie obowiàzku i uregulowanie zasad podawania informacji na temat ˝ywnoÊci sprzedawanej na odległoÊç.
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W przypadku sprzeda˝y na odległoÊç, wi´kszoÊç informacji b´dzie
musiała byç podawana przed ostatecznym dokonaniem zakupu, tak by
konsument był w pełni poinformowany przed podj´ciem decyzji o zakupie;
1 uszczegółowienie wymagaƒ dotyczàcych znakowania wyrobów
mi´snych i rybnych.
Stosowanie rozporzàdzenia przez
wszystkie paƒstwa członkowskie rozpocznie si´ z dniem 13 grudnia 2014 r. z wyjàtkiem art. 9 ust. 1
lit. l) wprowadzajàcego obowiàzek
podawania informacji o wartoÊci od˝ywczej, który stosuje si´ od dnia 13
grudnia 2016 r. i cz´Êci B załàcznika VI, okreÊlajàcej szczegółowe wymogi dotyczàce nazewnictwa „mi´sa
mielonego”, którà stosuje si´
od dnia 1 stycznia 2014 r.
Dyrektywy 97/250/EWG, 90/
496/EWG, 1999/10/WE, 2000/13
/WE, 2002/67/WE i 2008/5/WE
oraz rozporzàdzenie (WE) nr
608/2004 zostanà uchylone 13
grudnia 2014 r., co oznacza, ˝e
z tym dniem utracà moc przepisy

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

krajowe, implementujàce te dyrektywy, m.in. rozporzàdzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10
lipca 2007r. w sprawie znakowania
Êrodków spo˝ywczych
(Dz.U.
Nr 137, poz. 966, z póên. zm.) oraz
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
w sprawie znakowania wartoÊcià od˝ywczà (Dz.U. Nr 137. poz. 967).
Nie oznacza to jednak, ˝e wraz
z rozpocz´ciem obowiàzywania rozporzàdzenia 1169/2011 nie b´dzie
ju˝ przepisów krajowych dotyczàcych znakowania. Paƒstwa członkowskie majà mo˝liwoÊç przyj´cia
przepisów krajowych dotyczàcych
m.in. znakowania ˝ywnoÊci nieopakowanej i okreÊlenia za wiedzà Komisji Europejskiej dodatkowych wymagaƒ szczegółowych z zakresu
znakowania wybranych grup produktów.
W rozporzàdzeniach krajowych
pozostanà równie˝ wymagania dotyczàce znakowania poszczególnych
grup Êrodków spo˝ywczych (m.in.
soków i nektarów owocowych, d˝emów i galaretek, wyrobów kakaowych i czekoladowych, miodu, itp.)
ustalone w tzw. dyrektywach pionowych, a tak˝e zakres i sposób podawania kodu identyfikacji partii produkcyjnej.
W rozporzàdzeniu ustalono okresy
przejÊciowe, umo˝liwiajàce wykorzystanie, do czasu wyczerpania zapasów, oznakowanych opakowaƒ
Êrodków spo˝ywczych, które nie
spełniajà wymagaƒ tego rozporzàdzenia.
Ponadto aktualnie trwajà prace
nad projektem rozporzàdzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
znakowania Êrodków spo˝ywczych.
Projekt przechodzi teraz procedur´
notyfikacji czyli powiadomienia Komisji Europejskiej i paƒstw członkowskich o proponowanych przez
Polsk´ przepisach krajowych. Procedura, a co si´ z tym wià˝e okres
wstrzymania dalszych prac legisla-

cyjnych, potrwa do poczàtku listopada bie˝àcego roku.
Zaproponowane przepisy majà
na celu zmian´ niektórych wymagaƒ
krajowych tj.:
1 doprecyzowanie niektórych wymagaƒ, stosowanych dla produktów
sprzedawanych bez opakowaƒ i pakowanych w miejscu sprzeda˝y
na ˝yczenie konsumentów (pieczywo
z ciasta mro˝onego; wykaz składników dla wyrobów bez opakowaƒ);
1 wprowadzenie dodatkowego
oznakowania, stosowanego dla
mleka spo˝ywczego (mleko Êwie˝e),
piwa (zawartoÊç ekstraktu) i d˝emów
i produktów podobnych, w których
zawartoÊç ekstraktu jest mniejsza
ni˝ 60% (stosowanie okreÊlenia „niskosłodzone”);
1 uaktualnienie szczegółowych wymagaƒ, odnoszàcych si´ do krajowych fermentowanych napojów winiarskich (wyrobów winopochodnych i winopodobnych innych ni˝ wino gronowe);
1 wprowadzenie kilku sprostowaƒ
formalno-prawnych ułatwiajàcych
u˝ytkowanie przepisów (dotyczy:
miodu, jaj, przeniesienia zwolnienia
z wykazu składników, okreÊlenie zawartoÊci alkoholu od 10%; zmiana wyra˝enia „oÊwiadczenie ˝ywieniowe” na „informacja o wartoÊci
od˝ywczej”).
Do proponowanych, krajowych
przepisów dotyczàcych piwa, d˝emów niskosłodzonych oraz wina, zostały zgłoszone uwagi Komisji Europejskiej i kilku paƒstw członkowskich, w zwiàzku z tym ich wprowadzenie b´dzie zale˝ne od decyzji Komisji.
WejÊcie w ˝ycie tego rozporzàdzenia przewiduje si´ na pierwszà połow´ 2013 r.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwajà równie˝ prace legislacyjne nad projektami: rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie znakowania Êrodków spo˝ywczych oraz rozporzàdzenia zmie13
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niajàcego rozporzàdzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu
znakowania nieprzeznaczonych bezpoÊrednio dla konsumenta finalnego
niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spo˝ywczych
lub artykułów rolno-spo˝ywczych bez
opakowaƒ. Projekty wdro˝à zmiany
w zakresie oznakowania soków, nektarów i produktów podobnych, wynikajàce ze zmiany prawa unijnego, tj.
publikacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE
z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniajàcej dyrektyw´ Rady 2001/
112/WE odnoszàcà si´ do soków
owocowych i niektórych podobnych
produktów przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 115
z 27.04.2012 r., str. 1). Zmiany
w zakresie znakowania b´dà dotyczyły, m.in. wprowadzenia: nazwy
„sok owocowy wyprodukowany
z u˝yciem ekstrakcji wodnej” dla kategorii soków produkowanych z suszonych owoców, mo˝liwoÊci informowania konsumentów na opakowaniu soków, ˝e „od dnia 28 kwietnia 2015 r. ˝adne soki owocowe nie
zawierajà dodatku cukru” w zwiàzku
z ogólnym zakazem dosładzania soków, precyzyjnego deklarowania
nazw soków, czy informowania jedynie w składzie soków o obecnoÊci
soku z limonek (lub zag´szczonego
soku z limonek) stosowanego w celu
regulacji smaku kwaÊnego produktu.
Projekty zawierajà zapisy, dotyczàce okresów przejÊciowych, umo˝liwiajàce producentom z bran˝y sokowniczej na zu˝ycie posiadanych
zapasów opakowaƒ i przewidujà, ˝e
soki i nektary, oznakowane zgodnie
z obecnie obowiàzujàcymi przepisami, b´dà mogły byç wprowadzane
do obrotu do dnia 28 paêdziernika 2013 r. i maksymalnie pozostawaç w obrocie do dnia 28 kwietnia 2015 r.
Departament Rynków Rolnych
[ 22 623 16 32
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Mój Rynek
Jednym z istotnych ogniw rozwoju gospodarczego wsi sà targowiska, na których producenci rolni mogà sprzedawaç, a konsumenci zaopatrywaç si´ w Êwie˝e produkty. Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom producentów rolnych jak i konsumentów wprowadzono dodatkowy zakres wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej obj´tego
PROW 2007-2013, w ramach którego mo˝na b´dzie realizowaç
projekty, polegajàce na budowie lub modernizacji targowisk.
Inwestycje te majà
na celu popraw´
warunków prowadzenia działalnoÊci gospodarczej
na obszarach wiejskich poprzez popraw´ infrastruktury handlowej, co
przyczyni si´ do rozwoju lokalnej
przedsi´biorczoÊci, sprzeda˝y bezpoÊredniej i skrócenia łaƒcucha
poÊredników.
O pomoc mogà ubiegaç si´ gminy i zwiàzki mi´dzygminne.
Projekt z zakresu budowy lub modernizacji targowiska mo˝e byç realizowany w miejscowoÊci liczàcej
nie wi´cej ni˝ 50 000 mieszkaƒców.
Maksymalna wysokoÊç pomocy,
na realizacj´ projektów, dotyczàcych
targowisk w jednej gminie, w okresie
realizacji Programu, nie mo˝e prze-

kroczyç 1 000 000 zł. W przypadku,
gdy beneficjentem jest zwiàzek mi´dzygminny, refundacja nie mo˝e
przekroczyç, w okresie realizacji Programu, kwoty 1 mln złotych na zwiàzek mi´dzygminny.
Pomoc jest przyznawana w formie
refundacji cz´Êci, zwiàzanych z realizacjà operacji kosztów budowy,
przebudowy, remontu lub wyposa˝enia targowiska. Poziom pomocy
z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich) wynosi maksymalnie 75%
kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Wymagany krajowy wkład Êrodków
publicznych, w wysokoÊci co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze Êrodków
własnych beneficjenta.

W Górze powstało pierwsze targowisko w Polsce dofinansowane z działania „Mój rynek” funkcjonujàcego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach prac remontowych wymieniono nawierzchni´, postawiono
murowane pawilony handlowe i wybudowano zaplecze sanitarne
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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Towary sprzedawane na takich targowiskach sà taƒsze bo wyeliminowani sà poÊrednicy pomi´dzy wytwórcà a odbiorcà
Przeprowadzone i planowane terminy naborów wniosków w ramach działania Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej – w zakresie budowy i modernizacji targowisk stałych
Nazwa województwa

Terminy naborów

Podział Êrodków na
województwa (zł)

1

DolnoÊlàskie

12.09 – 31.10.2011 r.

12 950 181,00

2

Kujawsko-pomorskie

9.07 – 06.09. 2012 r.

12 043 246,50

3

Lubelskie

4

Lubuskie

5

Łódzkie

6

Małopolskie

12.03 – 27.04.2012 r.

16 388 095,50

7

Mazowieckie

29.09 – 23.11.2011 r.

25 583 989,50

8

Opolskie

9

Podkarpackie

10

Podlaskie

11

Pomorskie

26.03 – 21.5.2012 r.

10 862 122,50

12

Âlàskie

2.01 – 29.02. 2012 r.

11 241 769,50

13

Âwi´tokrzyskie

27.02 – 20.04.2012 r.

9 048 253, 50

14

Warmiƒsko-mazurskie

15

Wielkopolskie

16

Zachodniopomorskie

17

Suma

Lp.

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

20.02 – 23.03.2012 r.
1 – 28.02.2013 r.
19.09 – 17.11.2011 r.
I kwartał 2013 r.
12.12.11 – 9.02.2012 r.
16.07 – 13.09.2012 r.

4.04 – 30.04.2012 r.
3.09 – 17.09.12
25.10 – 20.12.2011 r.
IV kwartał 2012 r.
26.09 – 18.11. 2011 r.
19.09 – 05.10.2012 r.

13.02 – 30.03.2012 r.
I kwartał 2013 r.
12.12.2011 – 08.02.2012 r.
III/IV kwartał 2012 r.
27.02 – 30.03.2012 r.

17 295 030,00

7 466 391,00

13 456 377,00

6 643 822,50

14 384 403,00

10 313 743,50

11 473 776,00

Podmiotem wdra˝ajàcym sà samorzàdy województw, które od połowy lipca 2011 r. mogà ogłaszaç
nabory wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiàzane z budowà lub modernizacjà targowisk.
Targowisko modernizowane lub
budowane w ramach PROW 20072013 powinno byç:
1 utwardzone;
1 oÊwietlone;
1 przyłàczone do sieci wodociàgowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
1 wyposa˝one w:
– odpływ wody deszczowej,
– zadaszone stoiska, które powinny
zajmowaç co najmniej połow´ powierzchni handlowej targowiska,
– miejsca parkingowe i urzàdzenia
sanitarno-higieniczne;
1 podzielone na sekcje, w których
b´dà sprzedawane danego rodzaju
towary, z tym ˝e produkty rolno-spo˝ywcze powinny zajmowaç co najmniej połow´ powierzchni handlowej targowiska;
1 zorganizowane tak, aby umo˝liwiç dost´p rolników do punktów
sprzeda˝y w sposób okreÊlony w regulaminie targowiska;
1 oznaczone nazwà „Mój Rynek”.
Do chwili obecnej wszystkie województwa przeprowadziły pierwszy
nabór wniosków na budow´ lub
modernizacj´ targowisk. Decyzje
o kolejnych naborach wniosków,
w przedmiotowym zakresie, podejmie samorzàd województwa w zale˝noÊci od Êrodków, jakie pozostanà do rozdysponowania po pierwszym naborze w ramach przyznanej
poszczególnym województwom,
alokacji. W zakresie budowy i modernizacji targowisk do 4 wrzeÊnia
br. zło˝ono 258 wniosków, z czego
podpisano 134 umowy na kwot´
ponad 118,5 mln zł.

20 585 304,00
11 178 495,00
210 915 000

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cie: archiwum MRiRW, fotolia
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Rolnictwo

Nowe kryteria przyznawania
Êwiadczeƒ socjalnych
Od 1 paêdziernika 2012 roku wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z pomocy społecznej. W porównaniu z obowiàzujàcymi dotychczas w tym zakresie regulacjami, nowe przepisy podwy˝szajà kryteria dochodowe oraz kwoty Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy
społecznej.

Z

miana kryteriów dochodowych, uprawniajàcych do
Êwiadczeƒ z pomocy społecznej, pociàga za sobà, zgodnie
z ustawà z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,
z póên. zm.), automatycznà zmian´, ustalanej na potrzeby tej ustawy, kwoty dochodu 1 ha przeliczeniowego. Wraz z wejÊciem
w ˝ycie rozporzàdzenia, tj.
z dniem 1 paêdziernika 2012 r., kryterium
dochodowe dla osoby
samotnie gospodarujàcej wyniesie 542 zł,
natomiast dla osoby
w rodzinie 456 zł,
a kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego wyniesie 250 zł (w poprzednim stanie prawnym były to odpowiednio kwoty 477 zł, 351 zł, 207 zł).
Maksymalna kwota zasiłku stałego,
wypłacanego na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, wyniesie
od 1 paêdziernika 2012 r. 529 zł
(dotychczas wynosiła 444 zł).
Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w ˝ycie rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012
r. w sprawie wysokoÊci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczàcej
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si´,
stanowiàcych
podstaw´
do ubiegania si´ o zasiłek rodzinny
oraz wysokoÊci Êwiadczeƒ rodzinnych. Rozporzàdzenie to ustala
podniesione kwoty kryteriów
dochodowych

oraz kwoty
zasiłków
rodzinnych. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 listopada 2012 r. wysokoÊç
zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 6

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z póên. zm.) wyniesie miesi´cznie 77 zł na dziecko w wieku
do ukoƒczenia 5 roku ˝ycia, 106 zł
na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku
˝ycia do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia
oraz 115 zł na dziecko w wieku powy˝ej 18 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Podwy˝ka kwot kryteriów dochodowych, warunkujàcych prawo
do Êwiadczeƒ rodzinnych odb´dzie si´ dwustopniowo. Od 1 listopada 2012 r. do 31 paêdziernika 2014 r. kryterium dochodowe ogólne wzroÊnie
z 504 zł do 539 zł, a kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem
niepełnosprawnym
wzroÊnie
z 583 zł do 623 zł. Od 1 listopada 2014 r. wysokoÊç tych kryteriów
dochodowych wyniesie odpowiednio 574 zł i 664 zł. W zakresie
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, ustalajàc dochód rodziny,
uzyskany z gospodarstwa rolnego,
przyjmuje si´, ˝e z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje si´ dochód miesi´czny w wysokoÊci 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie
w drodze obwieszczenia przez
Prezesa Głównego Urz´du
Statystycznego na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: fotolia
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Owoce sprawdzonà
inwestycjà w zdrowie dzieci
Jedno z wyzwaƒ stojàcych przed współczesnà Europà to odwrócenie niepokojàcego, ale powszechnego zjawiska niewłaÊciwej diety zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz wynikajàcych z niego problemów zdrowotnych.

W

prowadzenie u dzieci od
najmłodszych lat prawidłowej, zró˝nicowanej
diety, bogatej w owoce i warzywa,
mo˝e w znaczàcym stopniu wpłynàç na zachowanie dobrego zdrowia przez całe ˝ycie. Dlatego tak
wa˝ne jest, aby nale˝ycie wykorzystaç okres dzieciƒstwa dzieci do tego, aby w naturalny sposób
ukształtowaç u nich takie nawyki ˝ywieniowe, które b´dà procentowały w przyszłoÊci. Program Owoce
w szkole to inwestycja w zdrowà
przyszłoÊç dzieci.

Program Owoce w szkole
Program Wspólnej Polityki Rolnej
Owoce w szkole realizowany jest
w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010 jako jedno z działaƒ
Komisji Europejskiej na rzecz propagowania zdrowej diety. Program ten
ma na celu trwałà zmian´ nawyków
˝ywieniowych dzieci poprzez zwi´kszenie udziału owoców i warzyw
w codziennej diecie, a tak˝e pogł´bienie wiedzy
dzieci na temat

zdrowego od˝ywiania. W ramach
programu uczniowie otrzymujà porcje owoców i warzyw,
a
tak˝e
uczestniczà w specjalnych działaniach edukacyjnych
dotyczàcych zdrowego od˝ywiania organizowanych
przez szkoły.
Polska uczestniczy w programie
od jego uruchomienia przez Komisj´
Europejskà
w
roku
szkolnym 2009/2010 i otrzymuje czwarty, co do wielkoÊci, bud˝et na realizacj´ programu w Unii Europejskiej.
Zgodnie z zało˝eniami programu,
okreÊlonymi w Strategii krajowej1,
mogà w nim uczestniczyç dzieci
z klas I-III szkół podstawowych, które otrzymujà kilka razy w tygodniu
Êwie˝e owoce, warzywa oraz soki.
W roku szkolnym 2011/2012
w
programie

W ramach programu „Owoce w szkole” uczniowie klas I-III szkól podstawowych otrzymujà kilka razy w tygodniu Êwie˝e
warzywa i owoce
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

uczestniczyło przeszło 891 tys. dzieci
z 9,7 tys. szkół podstawowych
(ok.
72% grupy docelowej).

Bogata w owoce
i warzywa
dieta dzieci – dlaczego to
takie wa˝ne?
Dieta
bogata
w owoce i warzywa
jest niezwykle wa˝na w ka˝dym wieku, ale szczególnie
du˝e znaczenie ma dla dzieci w wieku szkolnym. Prawidłowa, zbilansowana dieta jest bowiem niezb´dna dla rozwoju zarówno fizycznego,
jak i umysłowego dzieci, zwi´ksza
ich odpornoÊç oraz wpływa korzystnie na koncentracj´ i skupienie. JednoczeÊnie to właÊnie w wieku szkolnym kształtujà si´ nawyki ˝ywieniowe, które cz´sto pozostajà na całe
dorosłe ˝ycie.
Problem nadwagi i otyłoÊci wÊród
dzieci bardzo cz´sto skutkujàcy powa˝nymi kłopotami zdrowotnymi
w póêniejszym ˝yciu, jest w Europie
bardzo powszechny. Zjawisko to jest
w du˝ej mierze wynikiem prowadzenia niezdrowego stylu ˝ycia,
a zwłaszcza nieprawidłowej diety
i złych nawyków ˝ywieniowych dzieci. W takiej sytuacji bardzo wa˝ne
jest podejmowanie zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym
skutecznych działaƒ propagujàcych
wÊród najmłodszych zdrowe od˝ywianie oraz rzeczywiÊcie wpływajàcych na ich codziennà diet´.
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Ocena skutecznoÊci programu
Program Owoce w szkole, tak jak
wiele innych programów finansowanych ze Êrodków Unii Europejskiej,
musi byç poddawany regularnej
ocenie, która ma wykazaç, czy program jest skuteczny i realizuje swoje
cele, a wi´c – czy Êrodki finansowe
pochodzàce z bud˝etu UE sà wydawane w sposób efektywny.
Przeprowadzanie oceny programu
Owoce w szkole jest obowiàzkiem
nało˝onym na paƒstwa członkowskie uczestniczàce w programie,
okreÊlonym w przepisach Unii Europejskiej. Wyniki badaƒ przeprowadzonych w poszczególnych paƒstwach członkowskich wdra˝ajàcych
program przekazane zostały Komisji
Europejskiej, gdzie zostanà wykorzystane podczas prac nad kształtem
programu w przyszłoÊci. Ocena skutecznoÊci programu ma wykazaç,
czy program jest skuteczny i efektywny, a w szczególnoÊci, czy wpływa
na zmian´ nawyków ˝ywieniowych
dzieci, czyli zwi´kszenie udziału
owoców i warzyw w ich codziennej
diecie oraz na ich wiedz´ na temat
zdrowego od˝ywiania. Pierwsza oce-

programu w Unii Europejskiej. Ocena polskiego programu Owoce
w szkole wykazała m.in. i˝:
1 Program wpłynàł na zwi´kszenie
iloÊci spo˝ywanych owoców i warzyw przez dzieci. Dzieci uczestniczàce w programie jadły w dni

stawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw. Przykład kolegów i kole˝anek jedzàcych owoce i warzywa
zach´cił do ich jedzenia dzieci, które dotychczas tego nie robiły.
Pod wpływem programu dzieci du˝o
rzadziej deklarowały, ˝e nie jedzà

Jabłka i gruszki sà najch´tniej spo˝ywanymi przez dzieci owocami

szkolne o 21% wi´cej owoców i warzyw ni˝ dzieci nieuczestniczàce
w programie.
1 Program zwi´kszył wiedz´ dzieci
na temat zasad zdrowego od˝ywiania. Dzieci uczestniczàce w progra-

owoców i warzyw, bo wolà zjeÊç coÊ
słodkiego lub zajmuje to zbyt wiele
czasu.
1 Uczestnictwo dziecka w programie spowodowało korzystnà zmian´
zachowaƒ rodziców odnoszàcych
si´ do ˝ywienia dzieci. Dzieci cz´Êciej były zach´cane przez rodziców
do jedzenia owoców i warzyw a tak˝e cz´Êciej otrzymywały mi´dzy posiłkami owoce oraz warzywa
do szkoły. Program jest bardzo dobrze oceniany przez rodziców.
1 Program otrzymał pozytywne
oceny od dyrektorów szkół podstawowych, którzy docenili zwłaszcza
jego wartoÊç edukacyjnà oraz popraw´ wartoÊci od˝ywczej diety
dzieci.
Agencja Rynku Rolnego
[ 22 661 78 41
Zdj´cia: archiwum ARR, fotolia

Soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne udost´pniane w ramach programu „Owoce w szkole” wpływajà
pozytywnie na zmian´ nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw

na programu Owoce w szkole została przeprowadzona w odniesieniu
do roku szkolnego 2010/2011 –
drugiego roku szkolnego realizacji
18

mie cz´Êciej wiedziały, ile porcji
owoców i warzyw powinny codziennie spo˝ywaç.
1 Nastàpiły pozytywne zmiany na-

1

Strategia krajowa wdro˝enia w Rzeczypospolitej Polskiej programu Owoce w szkole w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013 dost´pna na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl
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Zmiana oprocentowania
kredytów inwestycyjnych
i kl´skowych

K

redyty z dopłatami Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania sà popularnym êródłem finansowania inwestycji w rolnictwie
oraz wznawiania produkcji rolnej
po kl´skach np. przymrozkach wiosennych lub powodziach. Pomoc
Agencji polega na spłacaniu za kredytobiorc´ cz´Êci oprocentowania
kredytów, dzi´ki czemu ich koszt jest
dla kredytobiorców znacznie ni˝szy
w porównaniu z kredytami udzielanymi przez banki na zasadach komercyjnych. WysokoÊç całkowitego
oprocentowania kredytów preferencyjnych zale˝y od zmiennej stopy redyskontowej weksli przyjmowanych
od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, której wysokoÊç
okreÊla Rada Polityki Pieni´˝nej.
Oprocentowanie kredytów z dopłatami Agencji jest obliczane, jako
wielokrotnoÊç stopy redyskonta weksli wynikajàca bezpoÊrednio z przepisów rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121
ze zm.). Rozporzàdzenie to okreÊla
równie˝, jakà cz´Êç oprocentowania
płaci za kredytobiorc´ Agencja,
a jakà płaci sam kredytobiorca.
W dniu 18 wrzeÊnia 2012 r. weszło w ˝ycie rozporzàdzenie Rady
Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie realizacji niektórych zadaƒ
ARiMR (Dz. U. poz. 988). WprowaBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

dzone zmiany dotyczà mi´dzy
innymi:
1 wysokoÊci całkowitego oprocentowania kredytów inwestycyjnych
i kl´skowych obj´tych dopłatami
Agencji do oprocentowania – zmiana dotyczy wielokrotnoÊci (współczynnika) stopy redyskonta weksli
słu˝àcej do obliczenia całkowitego
oprocentowania kredytu,
1 proporcji, w jakich oprocentowanie kredytów spłacane jest przez
Agencj´ i kredytobiorc´.
WysokoÊç całkowitego oprocentowania kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania
została obni˝ona z 1,6 do 1,5 stopy
redyskonta weksli. Przy obowiàzujàcej aktualnie stopie redyskonta weksli, którà Rada Polityki Pieni´˝nej

ustaliła na poziomie 5%, całkowite
oprocentowanie kredytów wynosi 7,5% (przed zmianami 8%). Z kolei oprocentowanie płacone przez
kredytobiorców zostało w pierwszej
kolejnoÊci zrównane we wszystkich
liniach preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, a jego poziom ustalono jako 0,4 całkowitego oprocentowania kredytu. JednoczeÊnie rozporzàdzenie Rady Ministrów zmieniło
jeszcze jeden parametr majàcy
wpływ na wysokoÊç tej cz´Êci oprocentowania, którà płaci kredytobiorca, tj. minimalne oprocentowanie
dla kredytobiorcy. Zostało ono podwy˝szone z 2% do 3% w skali roku.
Przy obowiàzujàcej aktualnie stopie redyskonta weksli wynoszàcej 5% w przypadku wi´kszoÊci linii

Znacznà cz´Êç oprocentowania nale˝nego bankowi zapłaci za rolnika ARiMR
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kredytowych, w tym cieszàcych si´
du˝à popularnoÊcià kredytów dla
młodych rolników (nMR) i kredytów
na zakup u˝ytków rolnych (nKZ),
wprowadzone zmiany skutkujà wzrostem oprocentowania płaconego
przez kredytobiorców z 2% do 3%
w skali roku. Jedynie dla kredytobiorców zaciàgajàcych kredyty z linii
inwestycyjnej podstawowej (nIP)
zmiany parametrów dotyczàcych
oprocentowania przyniosły obni˝enie jego wysokoÊci z 4% do 3%
w skali roku.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e zmiany w wysokoÊci oprocentowania dotyczà
wyłàcznie kredytów udzielonych
po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r., tj. kredytów udzielanych
od dnia 18 wrzeÊnia 2012 r.
W bie˝àcym roku wielkoÊç udost´pnionej przez Agencj´ akcji kredytowej była niewystarczajàca w sto-

stopy redyskonta weksli. W efekcie
Êrodki, które przeznaczono na dopłaty do nowoudzielanych kredytów
w 2012 r., pozwoliły na uruchomienie akcji kredytowej w wysokoÊci 1 430 mln zł.
W zwiàzku z przedstawionymi powy˝ej zmianami w oprocentowaniu
kredytów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Finansów
wyrazili zgod´ na wygenerowanie
w bie˝àcym roku dodatkowej akcji
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych w łàcznej kwocie 1 570 mln
zł. Dzi´ki temu zwi´kszyła si´ ich
dost´pnoÊç dla osób poszukujàcych
Êrodków finansowych m. in. na rozwój i modernizacj´ gospodarstw
rolnych.
Zmiany w oprocentowaniu wprowadzone zostały równie˝ do preferencyjnych kredytów na wznowienie
produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produk-

na poziomie 1,5% w skali roku
(przed zmianami wynosiła 0,1%).
Pozostałà cz´Êç oprocentowania
kredytu, czyli obecnie 6%, płaci
za kredytobiorc´ Agencja. Natomiast za osoby poszkodowane
w wyniku kl´sk, które nie posiadały
ubezpieczenia, Agencja płaci o połow´ mniej – obecnie 3%. W zwiàzku z tym, cz´Êç oprocentowania kredytów kl´skowych płacona przez te
osoby wynosi obecnie 4,5%
(przed zmianami 4,05%).
Rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2012 r. oprócz
nowych zasad ustalania oprocentowania kredytów z dopłatami Agencji
do oprocentowania wprowadzone
zostały inne zmiany, dotyczàce warunków udzielania kredytów preferencyjnych.
Jednà z wa˝niejszych modyfikacji
jest wprowadzenie zmiany, majàcej
na celu ograniczenie maksymalnej

Zmiany w wysokoÊci oprocentowania – podsumowanie*
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
płacone przez:

Data udzielenia kredytu

Agencj´

Oprocentowanie kredytów kl´skowych
płacone przez:

Kredytobiorc´

Agencj´

Kredytobiorc´

do 17.09.2012 r.

6%
4% – linia nIP

2%
4% – linia nIP

7,99%
3,95% -nieubezpieczeni

0,1%
4,05% -nieubezpieczeni

od 18.09.2012 r.

4,5%

3%

6,0%
3,0% -nieubezpieczeni

1,5%
4,5% -nieubezpieczeni

* wysokoÊci oprocentowania przy stopie redyskonta weksli wynoszàcej 5%

sunku do zgłaszanych przez banki
zapotrzebowaƒ wynikajàcych z istniejàcego, zwłaszcza wÊród rolników, popytu na kredyty preferencyjne. Dzi´ki powy˝szym zmianom,
przy tej samej kwocie udzielanych
kredytów, potrzebne jest mniej Êrodków publicznych na dopłaty do ich
oprocentowania. Ârodki przewidziane w planie finansowym na dopłaty
do oprocentowania kredytów musiały bowiem w pierwszej kolejnoÊci
zostaç przeznaczone na realizacj´
zobowiàzaƒ, tj. na dopłaty do kredytów udzielonych w latach poprzednich, a te znaczàco wzrosły z powodu trzykrotnej podwy˝ki w 2011 r.
20

cji rolnej, w których wystàpiły szkody
spowodowane przez susz´, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódê, huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´ (linie nKL01
i nKL02). Całkowite oprocentowanie tych kredytów jest ni˝sze i tak jak
w przypadku kredytów inwestycyjnych wynosi obecnie 1,5 stopy redyskonta weksli. Natomiast oprocentowanie płacone przez kredytobiorc´ zostało podwy˝szone.
Dla kredytobiorców, którzy w dniu
wystàpienia kl´ski posiadali stosowne umowy ubezpieczenia1 wysokoÊç
oprocentowania ustalona została

kwoty kredytów preferencyjnych
na zakup u˝ytków rolnych do wysokoÊci 1,5 mln zł dla jednego podmiotu, przy czym kwota kredytu
na zakup u˝ytków rolnych nadal nie
b´dzie mogła przekraczaç 80% wartoÊci inwestycji, a w przypadku linii
kredytowej na utworzenie lub powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego (linia nGR) 90% wartoÊci inwestycji. Zmiana dotyczy kredytów obj´tych pomocà Agencji zarówno w postaci dopłat do oprocentowania jak
i w formie cz´Êciowej spłaty kapitału
kredytu. Zmniejszenie maksymalnej
kwoty kredytów preferencyjnych
na zakup u˝ytków rolnych, jakie moBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

gà zostaç udzielone jednemu podmiotowi, wpłynie na zwi´kszenie ich
dost´pnoÊci dla rolników.
Przy ograniczonych Êrodkach
na dopłaty do oprocentowania, kredyty preferencyjne na zakup u˝ytków
rolnych b´dà mogły zostaç udzielone wi´kszej liczbie osób.
Powy˝sza zmiana ma zastosowanie wyłàcznie do kredytów zaciàganych po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21
sierpnia 2012 r., co oznacza, ˝e
przy udzielaniu kredytu sprawdzane
jest, czy suma kwot kredytów udzielanych od dnia 18 wrzeÊnia 2012 r.
na sfinansowanie zakupu u˝ytków
rolnych nie przekracza 1,5 mln zł
dla jednego podmiotu. JednoczeÊnie maksymalna kwota kredytów
preferencyjnych na wszystkie inwestycje w gospodarstwie rolnym nie
uległa zmianie i wynosi 4 mln zł.
Przykłady ustalania maksymalnej
kwoty kredytu na zakup u˝ytków rolnych przedstawione zostały w poni˝szej tabeli.
Osoby ubiegajàce si´ o kredyty
preferencyjne składajà obecnie
oÊwiadczenia o kwotach zaciàgni´tych kredytów na wzorach, które zostały rozszerzone o informacj´
o kwotach kredytów preferencyjnych
przeznaczonych ma zakup u˝ytków
rolnych. OÊwiadczenia te sà wykorzystywane przez banki do sprawdze-

Zgodnie z nowymi zasadami, jeden rolnik mo˝e otrzymaç na kupno ziemi 1,5 miliona zł. kredytu ze wsparciem ARiMR

na wszystkie linie kredytowe zakazu
udzielania kredytów na zakup u˝ytków rolnych, w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od Êredniej powierzchni u˝ytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie ogłoszonej na podstawie
przepisów o płatnoÊciach w ramach
systemu wsparcia bezpoÊredniego.
Zmiana dotyczy osób, które w celu
utworzenia nowego gospodarstwa
rolnego planujà zakupiç u˝ytki rolne
korzystajàc z kredytu z linii inwestycyjnej podstawowej (nIP), z kredytu
w ramach bran˝owego programu
mleczarstwa (nBR15), a tak˝e z kredytu z cz´Êciowà spłatà kapitału
(CSK), do których wprowadzony zo-

w pozostałych liniach kredytowych
umo˝liwiajàcych kredytowanie zakupu u˝ytków rolnych, obowiàzujàce
warunki zwiàzane z minimalnà powierzchnià gospodarstwa pozostały
takie same – zakup u˝ytków rolnych,
zarówno w celu utworzenia jak
i urzàdzenia gospodarstwa rolnego,
musi doprowadziç do osiàgni´cia
ww. Êredniej.
Kolejna zmiana wynikajàca z przyj´tego rozporzàdzenia Rady Ministrów dotyczy kredytowania inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych. W gronie podmiotów mogàcych ubiegaç si´ o kredyty preferencyjne na ten cel znalazły si´ wyłàcznie spółdzielnie i grupy producentów rolnych. Majàc na uwadze

Maksymalna kwota nowego kredytu na zakup u˝ytków rolnych – przykłady
Kredyty na inwestycje w gospodarstwie rolnym udzielone
przed 18.09.2012 r.*
– w tym kredyty na zakup u˝ytków rolnych
Maksymalna kwota nowego kredytu na zakup u˝ytków
rolnych

2 mln zł

3,5 mln zł

3,0 mln zł

–

1,5 mln zł

–

1,5 mln zł

–

1,5 mln zł

0,5 mln zł

1,0 mln zł

1,5 mln zł

*kredyty, które nie zostały jeszcze spłacone

nia m. in. czy udzielenie nowego
kredytu na zakup u˝ytków rolnych
nie spowoduje przekroczenia obowiàzujàcego limitu 1,5 mln zł.
Drugà zmianà dotyczàcà preferencyjnego kredytowania zakupu
u˝ytków rolnych, jest rozszerzenie
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

stał wymóg osiàgni´cia ww. Êredniej
przy tworzeniu nowego gospodarstwa rolnego. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
wymóg ten nie obowiàzuje przy zakupie u˝ytków rolnych w celu urzàdzenia (powi´kszenia) istniejàcego
gospodarstwa rolnego. Natomiast

ograniczone Êrodki na dopłaty
do oprocentowania kredytów zrezygnowano z udzielania kredytów preferencyjnych innym podmiotom prowadzàcym działalnoÊç w przetwórstwie produktów rolnych. Dzi´ki temu zwi´kszona została dost´pnoÊç
21
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Za pieniàdze z preferencyjnie oprocentowanych kredytów rolnicy mogà kupiç nowoczesne maszyny rolnicze

tych kredytów dla spółdzielni i grup
producentów rolnych.
Ostatnia zmiana jest istotna dla
wszystkich podmiotów ubiegajàcych
si´ obecnie o kredyty preferencyjne
i polega na ustaleniu górnego pułapu
prowizji
przygotowawczej
na rzecz banku z tytułu udzielenia
kredytu na poziomie 1% kwoty
udzielonego kredytu. Rozwiàzanie
takie zastàpiło obowiàzujàce wczeÊniej zapisy, zgodnie z którymi wysokoÊç opłat na rzecz banku z tytułu

udzielenia kredytu nie mogła przekraczaç 2% kwoty udzielonego kredytu. Obecnie pierwsza opłata
na rzecz banku, czyli prowizja przygotowawcza, maksymalnie mo˝e
wynieÊç 1%, a wysokoÊç ewentualnych innych opłat zwiàzanych z kredytem (np. za obsług´ kredytu,
za zawarcie aneksu do umowy kredytu, za spłat´ kredytu przed terminem) kredytobiorca mo˝e negocjowaç indywidualnie z bankiem.
Zmiany wynikajàce z nowelizacji

rozporzàdzenia Rady Ministrów
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ ARiMR dotyczàce wysokoÊci
prowizji zostały wprowadzone
do umów o współpracy zawartych
pomi´dzy Agencjà i bankami. Natomiast pozostałe zmiany wymagały
nowelizacji warunków i zasad udzielania kredytów, w zwiàzku z czym
Prezes ARiMR w dniu 5 wrzeÊnia 2012 r. wydał zarzàdzenia:
1 nr 70/2012 zmieniajàce zarzàdzenie Nr 121/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania
kredytów z dopłatà ARiMR do oprocentowania oraz Wykazu działalnoÊci w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat
do oprocentowania kredytów i Zasad udzielania przez ARiMR gwarancji oraz por´czeƒ spłaty kredytów
bankowych,
1 nr 71/2012 zmieniajàce zarzàdzenie Nr 92/2010 z dnia 6 wrzeÊnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania
kredytów na realizacj´ inwestycji
w gospodarstwach rolnych z pomocà ARiMR polegajàcà na cz´Êciowej
spłacie kapitału kredytu.
Teksty obowiàzujàcych obecnie
warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych dost´pne sà
na stronach internetowych Agencji
(www.arimr.gov.pl).
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cia: archiwum ARiMR

1

Z kredytu z dopłatà Agencji skorzystała m.in. Grupa Producentów Rolnych OLERIS Sp. z o.o. Zgodnie z nowymi
zasadami, o kredyty preferencyjne na inwestycje w sektorze przetwórstwa produktów rolnych, mogà ubiegaç si´
wyłàcznie spółdzielnie i grupy producentów rolnych

22

Wymagane jest, aby w dniu wystàpienia szkód,
ubezpieczonych było co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych, z wyłàczeniem łàk i pastwisk, lub co
najmniej 50% liczby zwierzàt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego z ryzyk (susza, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê, huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi, lawina).
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Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw
Jak prawidłowo rozliczyç inwestycje realizowane w ramach działania 312
Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, przeznaczone jest na wsparcie operacji zwiàzanych z podejmowaniem
lub rozwijaniem pozarolniczej działalnoÊci gospodarczej na obszarach wiejskich. Jego beneficjentami mogà byç:
1 osoby fizyczne i prawne – podejmujàce lub wykonujàce działalnoÊç gospodarczà,
1 jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej,
wspólnicy spółek cywilnych – prowadzàce (y) działalnoÊç gospodarczà, jako mikroprzedsi´biorstwo, które: zatrudnia mniej ni˝ 10
pracowników, posiada roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny
poni˝ej 2 mln euro, spełnia wymogi formalne, okreÊlone w stosownych aktach prawnych oraz dokumentach programowych.

D

o koƒca sierpnia 2012 r.
ARiMR zawarła 8417 umów
przyznania pomocy z beneficjentami działania 312 na łàcznà
kwot´ 1,51 mld zł. W tym samym
okresie beneficjenci zło˝yli 5906
wniosków o płatnoÊç poÊrednià lub
ostatecznà, na łàcznà kwot´ 792,4
mln zł, z której wypłacono
ju˝ 624,1 mln zł. Z tego te˝ wzgl´du zasadne jest przypomnienie beneficjentom podstawowych zasad
zwiàzanych z rozliczaniem operacji.

Miejsce i termin składania
wniosków o płatnoÊç
Realizacja operacji zgodnie z zawartà umowà przyznania pomocy
oraz zło˝enie w okreÊlonym terminie prawidłowo sporzàdzonego
wniosku o płatnoÊç warunkuje mo˝liwoÊç wypłaty beneficjentowi refundacji cz´Êci poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wniosek
o płatnoÊç beneficjent składa osobiÊcie lub przez upowa˝nionà osoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

b´ bezpoÊrednio w Oddziale Regionalnym Agencji (ARiMR), właÊciwym ze wzgl´du na miejsce realizacji operacji, je˝eli:
1 zrealizował operacj´ lub jej
etap oraz poniósł zwiàzane z tym
koszty, zgodnie z warunkami okreÊlonymi w umowie oraz stosownych
aktach prawnych dotyczàcych operacji,
1 zrealizował lub realizuje zobowiàzania okreÊlone w umowie,
1 udokumentował zrealizowanie
operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych.
Wniosek sporzàdza si´ na formularzu udost´pnionym przez ARiMR
na stronie internetowej Agencji
(www.arimr.gov.pl m.in. w zakładce
Dla Beneficjenta/Pobierz wnioski)
oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
Zakoƒczenie realizacji operacji
i zło˝enie wniosku o płatnoÊç ostatecznà musi nastàpiç najpóêniej
w okresie:

1 24 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy – w przypadku operacji 1etapowych,
1 36 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach, lecz nie
póêniej, ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r.1
Wniosek o płatnoÊç poÊrednià
(w przypadku operacji realizowanych 2-etapowo) składa si´ po zakoƒczeniu realizacji etapu, najpóêniej w terminie 24 miesi´cy od dnia
zawarcia umowy.
W przypadku operacji obejmujàcej inwestycje polegajàce na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem
leasingu, liczba etapów mo˝e wynieÊç maksymalnie 10. Pierwszy
wniosek o płatnoÊç poÊrednià nale˝y zło˝yç w terminie 12 miesi´cy
od dnia zawarcia umowy,
przy czym wnioski te nie mogà byç
składane cz´Êciej, ni˝ dwa razy
w roku. Zakoƒczenie realizacji operacji i zło˝enie wniosku o płatnoÊç
ostatecznà musi nastàpiç w terminie 60 miesi´cy od dnia zawarcia
umowy, lecz równie˝ nie póêniej,
ni˝ do dnia 30 czerwca 2015 r.2
Obowiàzujàce beneficjenta konkretne daty składania wniosków
o płatnoÊç sà okreÊlone w umowie
przyznania pomocy. Niezło˝enie
wniosku o płatnoÊç przez beneficjenta w wyznaczonym terminie
oraz na pisemne wezwanie Agencji
skutkuje wypowiedzeniem umowy.
W przypadku, gdy beneficjent
obawia si´, ˝e mogà wystàpiç
opóênienia w realizacji operacji,
23
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Pan Mirosław Maciejewski z Kobylnicy (woj. wielkopolskie) dzi´ki pomocy ARiMR zmodernizował istniejàcy ju˝ warsztat naprawy samochodów instalujàc w nim m.in. sprz´t komputerowy z oprogramowaniem i nowoczesny podnoÊnik hydrauliczny

mo˝e wystàpiç do Agencji o zmian´
terminu zło˝enia wniosku o płatnoÊç okreÊlonego w umowie. JeÊli
zmiana dotyczy wydłu˝enia terminu
zło˝enia wniosku o płatnoÊç ostatecznà, a beneficjent otrzymał zaliczk´, mo˝e byç on zobowiàzany
do przedło˝enia gwarancji, posiadajàcej dostosowany do tej zmiany
termin wa˝noÊci. Zgodnie bowiem
z zapisami umowy przyznania pomocy termin wa˝noÊci gwarancji
musi byç co najmniej 4 miesiàce
dłu˝szy od terminu zło˝enia wniosku o płatnoÊç ostatecznà.

ogólnej kwoty pomocy, wynikajàcej
z zawartej umowy.
Realizujàc i przedstawiajàc do
Zmiany kosztów kwalifikowalrozliczenia operacj´ nale˝y szczenych i ich konsekwencje
gólnà uwag´ zwróciç na poprawMo˝e si´ okazaç, i˝ pomimo reali- noÊç przedstawionych do refundazacji pełnego zakresu operacji, wy- cji kosztów. Zgodnie bowiem
sokoÊç poniesionych kosztów kwa- z przepisami prawa unijnego3
lifikowanych, w konsekwencji np. Agencja weryfikujàc wniosek o płatzmiany cen towarów i usług, b´- noÊç jest zobowiàzana do zastosodzie si´ ró˝niç od zaplanowanych wania sankcji, jeÊli podana we
w momencie podpisywania umo- wniosku łàczna kwota pomocy
wy. Ró˝nice te, tzw. odchylenia fi- przekroczy o wi´cej ni˝ 3% kwot´
nansowe, mogà dotyczyç zarówno wyliczonà na podstawie pozytywnie
poszczególnych pozycji, jak i cało- zweryfikowanych – w trakcie oceny
Êci kosztów kwalifikowalnych ope- wniosku – kosztów kwalifikowalPrawidłowe wypełnienie wnionych. W takim przypadku prawidłoracji.
sku o płatnoÊç
W przypadku, gdy okreÊlone po- wo wyliczona wysokoÊç refundacji
JakoÊç zło˝onej dokumentacji ma zycje kosztów kwalifikowalnych po- zostanie dodatkowo pomniejszobezpoÊredni wpływ na czas wena o kwot´ stanowiàcà ró˝nic´
ryfikacji wniosku, a tym samym § W przypadku wystàpienia ró˝nicy po- pomi´dzy kwotà wnioskowanà
na termin, w jakim beneficjent mi´dzy wnioskowanà a zweryfikowanà przez beneficjenta a kwotà obliuzyska refundacj´ kosztów
czonà na podstawie prawidłoprzez
Agen
cj´
kwo
tà
płat
no
Êci
na
st´
pu
kwalifikowalnych operacji. Dlawo poniesionych kosztów kwalitego te˝ wypełniajàc wniosek je jej zmniejszenie.
fikowalnych.
nale˝y post´powaç zgodnie
Przykład:
z zapisami Instrukcji wypełniania dane w zestawieniu rzeczowo-fi- Kwota pomocy:
wniosku o płatnoÊç.
nansowym z realizacji operacji b´- 1 przyznana w umowie –
Dane zawarte we wniosku muszà dà wy˝sze o wi´cej ni˝ 10% w sto- 300 000 zł;
byç spójne. Oznacza to na przy- sunku do przyj´tych w zestawieniu 1 podana przez beneficjenta we
kład, i˝ wnioskowana kwota do wy- rzeczowo-finansowym stanowiàcym wniosku o płatnoÊç ostatecznà –
płaty musi mieç uzasadnienie w po- załàcznik Nr 1 do umowy, wyma- 290 000 zł;
staci danych zawartych w Wykazie gane b´dzie przedstawienie Agen- 1 wyliczona przez Agencj´ w rafaktur lub dokumentów o równo- cji stosownego wyjaÊnienia zmiany mach weryfikacji wniosku –
wa˝nej wartoÊci dowodowej doku- kosztów. Je˝eli przedstawione 260 000 zł.
mentujàcych poniesione koszty w uzasadnieniu argumenty zostanà
Wskaênik odchylenia kwoty wniokwalifikowane, które jednoczeÊnie przez Agencj´ zaakceptowane, to skowanej od kwoty pomocy po wemuszà byç zgodne z danymi zapi- Agencja uwzgl´dni je do wysokoÊci ryfikacji wynosi powy˝ej 3%. Zgod24

sanymi w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji.
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zostaç opłacone w całoÊci, łàcznie
z podatkiem od towarów i usług
(VAT), który nie jest kosztem kwalifikowalnym.
W momencie składania wniosku
o płatnoÊç wspierana operacja musi byç zakoƒczona, tzn. ˝e wszystkie
maszyny, urzàdzenia, infrastruktura,
wyposa˝enie zakupione w jej ramach muszà byç zamontowane,
uruchomione i sprawne a obiekty
budowlane – odebrane i dopuszWymogi dotyczàce dokumentów
czone do u˝ytkowania, jeÊli wymaskładanych z wnioskiem o płatgajà tego przepisy obowiàzujàcego
noÊç
prawa.
Dokumenty, które nale˝y zło˝yç
Jako potwierdzenie zrealizowania
wraz z wnioskiem o płatnoÊç wyoperacji wraz z wnioskiem o płatmienione sà w Załàczniku nr 2
noÊç beneficjent zobowiàzany
do umowy przyznania pomocy.
jest zło˝yç wszystkie niezb´dne
Zgodnie z Instrukcjà wypełniania
opinie, zaÊwiadczenia, uzgodwniosku o płatnoÊç, nale˝y je
nienia, pozwolenia lub inne dezło˝yç w formie oryginałów lub
cyzje zwiàzane z realizacjà opekopii potwierdzonych za zgodracji, o ile wymagajà tego obonoÊç z oryginałem przez:
wiàzujàce przepisy prawa oraz
1 pracownika Agencji, lub
postanowienia umowy, potwier1 notariusza, lub
dzajàce, i˝ operacja spełnia wy1 podmiot, który wydał dokumagania okreÊlone dla niej odment (np. ZUS), lub
powiednimi przepisami prawa.
1 sprzedajàcego lub jego
Wszystkie dokumenty sporzàprzedstawiciela (w przypadku
W nowo powstałym, dzi´ki wsparciu z ARiMR przedsi´biorstwie, produmaszyn i urzàdzeƒ zakupionych kowana jest blacha trapezowa, która mo˝e posłu˝yç m.in. jako element dzone w j´zyku obcym powinny
byç przetłumaczone na j´zyk
w krajach nienale˝àcych do UE). wykoƒczeniowy elewacji
polski przez tłumacza przysi´głeDokumentowanie poniesionych
nymi płatnoÊciami, której wartoÊç go. Załàczone dokumenty, takie jak
kosztów kwalifikowalnych
bez wzgl´du na liczb´ wynikajàcych opinie, protokoły, wypisy, odpisy,
Wraz z wnioskiem o płatnoÊç bene- z niej płatnoÊci nie przekra- zaÊwiadczenia, pozwolenia itp.,
ficjent musi przedstawiç w Agencji cza 10 000 zł brutto mo˝e zostaç uznawane sà przez Agencj´ za wa˝ne bezterminowo, je˝eli w ich treÊci
oryginały dokumentów ksi´gowych rozliczona w formie gotówkowej.
potwierdzajàcych zrealizowanie
Do wniosku o płatnoÊç, w ra- lub w Instrukcji do wniosku o płatoperacji celem ich ostemplowania mach którego rozliczana b´dzie noÊç nie zostało to okreÊlone inapiecz´cià Agencji „Przedstawiono ostatnia rata leasingu, nale˝y dołà- czej. W przypadku, gdy beneficjendo refundacji w ramach Programu czyç dokumenty potwierdzajàce tem pomocy sà wspólnicy spółek
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeniesienie prawa własnoÊci (np. cywilnych, załàczniki odnoszàce si´
na lata 2007-2013”, tj.:
dokumenty potwierdzajàce zapłat´ do beneficjenta powinny dotyczyç
1 oryginały faktur lub dokumen- wartoÊci rezydualnej przedmiotu spółki cywilnej, z wyjàtkiem załàczników, w których okreÊlono inaczej.
tów o równowa˝nej wartoÊci dowo- umowy leasingu).
Do dnia wystàpienia z wnioskiem
dowej oraz – w przypadku, gdy
przedmiot umowy został nabyty po- o płatnoÊç dotyczàcym danego etaDokumenty zwiàzane z podejprzez leasing – oryginały faktur wy- pu (wniosek o płatnoÊç poÊrednià)
mowaniem lub rozwijaniem
stawionych przez finansujàcego lub operacji (wniosek o płatnoÊç
działalnoÊci gospodarczej
na rzecz korzystajàcego (benefi- ostatecznà), wszystkie faktury lub Beneficjenci, podejmujàc lub rozcjenta) i oryginały not obcià˝enio- inne dokumenty ksi´gowe o równo- wijajàc w ramach operacji danà
wa˝nej wartoÊci dowodowej muszà działalnoÊç nie muszà ju˝, jak to
wych (jeÊli dotyczy),
nie zatem z ww. przepisami prawa
unijnego zweryfikowana wyliczona kwota pomocy zostanie dodatkowo pomniejszona o ró˝nic´ mi´dzy tymi kwotami, tj. 30 000 zł.
W konsekwencji kwota refundacji
wyniesie:
260 000 – (290 000 – 260 000)
= 260 000 – 30 000 =
= 230 000 zł.

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

1 oryginały dowodów zapłaty
w formie zapłaty bezgotówkowej
(polecenie przelewu) lub gotówkowej (np. adnotacja sprzedajàcego
o dokonaniu zapłaty przez beneficjenta na fakturze lub dokumencie
o równowa˝nej wartoÊci dowodowej).
Transakcja rozumiana jako dokonanie zapłaty w zwiàzku z wykonaniem jednej umowy lub zamówienia
od jednego kontrahenta, nawet jeÊli
wystawiono kilka faktur dotyczàcych
tej umowy/zamówienia i w zwiàzku
z tym zapłata nastàpiła za ró˝ne cz´Êci zamówienia, bez wzgl´du na długoÊç okresów pomi´dzy poszczegól-
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miało miejsce dotychczas, wraz
z wnioskiem o płatnoÊç przedstawiaç ZaÊwiadczenia o wpisie
do ewidencji działalnoÊci gospodarczej ani odpisu z rejestru przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze
Sàdowym (KRS). Fakt prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej, obj´tej
wsparciem w ramach działania 312, weryfikowany jest bowiem
przez Agencj´ – odpowiednio
w oparciu o baz´ Centralnej Ewi-

przez notariusza albo pracownika
ARiMR.
Je˝eli beneficjent w ramach operacji rozpoczàł działalnoÊç dotyczàcà obrotu materiałem siewnym roÊlin odmian rolniczych i warzywnych musi przedstawiç zaÊwiadczenie wydane przez właÊciwy terytorialnie Wojewódzki Inspektorat
Ochrony RoÊlin i nasiennictwa, potwierdzajàce wpisanie do „rejestru
przedsi´biorców dokonujàcych ob-

młodzie˝owych, schroniskach, polach biwakowych).
Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadawanie im kategorii oraz
prowadzenie ewidencji tych obiektów nale˝y do kompetencji marszałka województwa, właÊciwego
ze wzgl´du na miejsce poło˝enia
obiektu hotelarskiego, z wyjàtkiem
dokonywania zaszeregowania pól
biwakowych i prowadzenia ich ewi-

Nowe maszyny do pozyskiwania i obróbki drewna oraz nowe miejsca pracy w zakładzie pana Piotra Ziemianka z Daƒczowa

dencji i Informacji o DziałalnoÊci
Gospodarczej (CEIDG) lub wyszukiwark´ podmiotów w Krajowym
Rejestrze Sàdowym.
W przypadku, gdy beneficjent
prowadzi działalnoÊç podlegajàcà
przepisom o systemie oÊwiaty (np.
szkoł´, przedszkole) do wniosku
o płatnoÊç powinien załàczyç odpowiednio:
1 zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego obowiàzanà do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych zgodnie z ustawà z dnia 7
wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.), wystawione nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed zło˝eniem wniosku o płatnoÊç, lub
1 kopi´ zezwolenia wydanego
na podstawie art. 58 ust. 3 albo
art. 59a ww. ustawy, poÊwiadczonà za zgodnoÊç z oryginałem
26

rotu materiałem siewnym”. W przypadku natomiast działalnoÊci zwiàzanej z wytwarzaniem produktów
energetycznych z biomasy4 beneficjent zobowiàzany jest przedstawiç
wraz z wnioskiem o płatnoÊç wpis
do rejestru przedsi´biorców wytwarzajàcych lub magazynujàcych biokomponenty.
Do załàczników wymaganych
w przypadku prowadzenia działalnoÊci gospodarczej w zakresie
usług turystycznych nale˝à:
1 decyzja okreÊlajàca kategori´
obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – w przypadku, gdy
w ramach prowadzonej działalnoÊci beneficjent Êwiadczy usługi polegajàce na udost´pnianiu miejsc
noclegowych w obiektach hotelarskich (tj. w hotelach, motelach,
pensjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach

dencji. Nale˝y to bowiem do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właÊciwego ze wzgl´du na miejsce ich poło˝enia;
1 kopia wypisu z ewidencji innych
obiektów, o której mowa w art. 38
ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223,
poz. 2268 z póên. zm.) – w przypadku, gdy w ramach prowadzonej
działalnoÊci beneficjent Êwiadczy
usługi polegajàce na udost´pnianiu miejsc noclegowych w innych
obiektach, w których mogà byç
Êwiadczone usługi noclegowe. Ewidencja ww. obiektów prowadzona jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właÊciwego ze
wzgl´du na miejsce ich poło˝enia.

Dokumentowanie utworzonych
miejsc pracy
Wraz wnioskiem o płatnoÊç beneficjent musi równie˝ udokumentoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

waç wywiàzanie si´ z obowiàzku
utworzenia iloÊci miejsc pracy,
zgodnych ze stanowiskami wskazanymi w Ekonomicznym Planie Operacji – na etapie ubiegania si´
o wsparcie (tzw. wdro˝enia) – w odniesieniu do zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji. W tym celu do wniosku o płatnoÊç ostatecznà nale˝y dołàczyç:
1 umowy o prac´ z pracownikami
(dla etatów powstałych w wyniku
realizacji operacji);
1 zgłoszenie do ubezpieczeƒ ZUS
ZUA (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji);
1 deklaracj´ ZUS DRA wraz z załàcznikami (ZUS RCX (RCA), ZUS
RSA, ZUS RZA), przedstawiajàcà
bie˝àcy
stan
zatrudnienia
z uwzgl´dnieniem utworzonych nowych etatów.
Deklaracja ZUS DRA powinna przedstawiaç stan zatrudnienia
za miesiàc poprzedzajàcy miesiàc
zło˝enia wniosku o płatnoÊç. W sytuacji, gdy beneficjent zatrudnił
pracowników w miesiàcu zło˝enia
wniosku o płatnoÊç, powinien dołàczyç dodatkowo informacj´, i˝ ww.
deklaracj´ przeka˝e niezwłocznie
po jej sporzàdzeniu, w ramach samouzupełnienia.

Dokumentowanie wykonanych
robót budowlanych
Je˝eli beneficjent realizuje operacj´
zwiàzanà z robotami budowlanymi,
uzyskanie dofinansowania wià˝e
si´ równie˝ z koniecznoÊcià wykazania, i˝ w odniesieniu do tej operacji uzyskano wszystkie wymagane
prawem pozwolenia, np. je˝eli pozwolenie na budow´ obiektu nakładało na wykonawc´ obowiàzek
uzyskania pozwolenia na u˝ytkowanie obiektu budowlanego – stanowi
ono
obligatoryjny
załàcznik
do wniosku. Do dokumentów wymaganych w przypadku operacji
zwiàzanych z robotami budowlanymi nale˝à tak˝e:
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

1 zawiadomienie właÊciwego or- cie realizacji robót budowlanych
ganu o zakoƒczeniu budowy, zło˝o- zmienił system ich wykonywania
ne co najmniej 21 dni przed zamie- i nie wszystkie roboty budowlane
rzonym terminem przystàpienia w ramach projektu zostały zlecone
do u˝ytkowania, je˝eli obowiàzek taki wynika z przepisów
prawa
bu dow la ne go
lub właÊciwy organ nało˝ył taki
obowiàzek,
wraz z OÊwiadczeniem beneficjenta, ˝e w ciàgu 21 dni
od dnia zgłoszenia zakoƒczenia robót
właÊciwy organ
nie
wniósł
sprzeciwu albo Na obszarach wiejskich, dzi´ki wsparciu z ARiMR, powstajà firmy oferujàce usługi zwiàzaZa Êwiad cze nie ne z rekreacjà lub wypoczynkiem
wydane przez
właÊciwy organ, ˝e nie wnosi sprze- do wykonania, nale˝y przed zło˝eciwu w przypadku, gdy zawiado- niem wniosku o płatnoÊç zło˝yç
mienie o zakoƒczeniu robót bu- wniosek o aneks, aby zmieniç umodowlanych b´dzie przedkładane w´ w tym zakresie.
przed upływem 21 dni – gdy wyst´Pozostałe dokumenty i kwestie
pujà zadania ju˝ zakoƒczone oraz
zwiàzane z rozliczaniem operacji
dla których odr´bne przepisy naBeneficjenci, którzy zło˝yli wnioski
rzucajà taki obowiàzek;
1 pozwolenie wodnoprawne – o przyznanie pomocy w naborze
w przypadku, gdy wymagana była przeprowadzonym w 2011 r., czyli
decyzja o zatwierdzeniu projektu po dniu wejÊciu w ˝ycie Rozporzàprac geologicznych;
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo1 protokoły odbioru robót lub ju Wsi z dnia 10 marca 2011 r.
protokoły monta˝u lub rozruchu zmieniajàcego
rozporzàdzenie
maszyn i urzàdzeƒ (je˝eli dotyczà) w sprawie szczegółowych warunalbo oÊwiadczenie beneficjenta ków i trybu przyznawania pomocy
o poprawnym wykonaniu robót bu- finansowej w ramach działania
dowlanych lub monta˝u lub rozru- Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´chu z udziałem Êrodków własnych biorstw obj´tego Programem Roz(tak˝e w przypadku zakupu maszyn woju Obszarów Wiejskich na lai urzàdzeƒ wymagajàcych monta˝u ta 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r.,
albo rozruchu),
Nr 55, poz. 335), zobowiàzani sà
1 kosztorys powykonawczy, jeÊli do prowadzenie oddzielnego systedotyczy.
mu rachunkowoÊci albo korzystaJeÊli podczas wykonywania robót nia z odpowiedniego kodu rachunbudowlanych wprowadzono istotne kowego, o których mowa w art. 75
odst´pstwa lub beneficjent w trak- ust. 1 lit. c pkt. i rozporzàdzenia
27
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nr 1698/2005 z dnia 20 wrze- dzeƒ konieczne jest załàczenie porzàdzenia od 1 stycznia br. oboÊnia 2005 r. w sprawie wsparcia do wniosku o płatnoÊç tak˝e Infor- wiàzuje w tym zakresie kurs 1 euro
rozwoju obszarów wiejskich przez macji dotyczàcej parametrów zaku- = 4,0196 zł. Wzory tablic znajdujà
Europejski Fundusz Rolny na rzecz pionej maszyny/urzàdzenia, spo- si´ w Ksi´dze wizualizacji znaku
Rozwoju Obszarów Wiejskich rzàdzonej na formularzu udost´p- Programu Rozwoju Obszarów Wiej(EFRROW), dla wszystkich transak- nionym przez ARiMR. Je˝eli opera- skich na lata 2007-2013, udost´pcji zwiàzanych z realizacjà operacji, cja obejmowała zakup wi´cej ni˝ nionej na stronach internetowych
tj. w odniesieniu do ponoszonych jednej sztuki maszyny lub urzàdze- ARiMR oraz MRiRW.
Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e
nia, informacje o ka˝dej z nich pokosztów kwalifikowalnych.
Beneficjenci prowadzàcy ewiden- winny byç sporzàdzone na oddziel- operacja realizowana w ramach
omawianego działania nie mo˝e
cj´ rachunkowà (ksi´gi rachunko- nych formularzach.
byç finansowana z udziałem
we) – pełnà ksi´gowoÊç, zoinnych Êrodków publicznych.
bowiàzani sà do zło˝enia
Niniejszy artykuł zawiera
oÊwiadczenia o wyodr´bniewybrane informacje i wskaniu osobnych kont albo korzyzówki szczególnie istotne dla
staniu z odpowiedniego kodu
prawidłowego rozliczenia
rachunkowego w ramach prooperacji zrealizowanej w rawadzonych ksiàg rachunkomach działania 312 Tworzewych w rozumieniu ww.
nie i rozwój mikroprzedsi´art. 75 ust. 1 lit. c pkt. i rozbiorstw. Przedstawione inforporzàdzenia
nr
1698/
macje dotyczà równie˝ dzia2005, dla wszystkich transakłania 413 Wdra˝anie lokalcji zwiàzanych z operacjà, jenych strategii rozwoju dla
˝eli dotyczy. Powy˝szy wymóg
operacji, które odpowiadajà
oznacza koniecznoÊç prowawarunkom przyznawania podzenia odr´bnej ewidencji
mocy w ramach działaw ramach prowadzonych
nia 312 Tworzenie i rozwój
ksiàg rachunkowych, nie zaÊ
mikroprzedsi´biorstw (działaodr´bnych ksiàg.
nie 413_312). W szerszym
W przypadku, gdy na podzakresie informacje te zawarstawie odr´bnych przepisów
te sà w poradniku Jak prawibeneficjent nie jest obowiàzadłowo realizowaç i rozliczaç
ny do prowadzenia ksiàg raoperacj´, dost´pnym m.in.
chunkowych, wraz z wniona stronie internetowej
skiem o płatnoÊç zobowiàzaZakup nowoczesnej maszyny wiertniczej przyczynił si´ do wzrostu konkurencyjnony jest zło˝yç zestawienie fak- Êci i wzrostu zatrudnienia firmy beneficjenta z gminy Gruta (woj. kujawsko-po- Agencji.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
tur lub równowa˝nych doku- morskie)
[ 22 318 47 00
mentów ksi´gowych na forWarunkiem dokonania wypłaty
Zdj´cia: archiwum ARiMR
mularzu opracowanym i udost´ppomocy jest równie˝ zamieszczenie
nionym przez Agencj´.
JeÊli dane zdarzenie nie zostanie w miejscu realizacji operacji lub
W przypadku działania 413 Wdra˝anie lokalnych strauwzgl´dnione w oddzielnym syste- siedzibie beneficjenta tablicy infortegii rozwoju dla operacji, które odpowiadajà warunmie rachunkowoÊci albo do jego macyjnej o finansowaniu ze Êrod- kom przyznawania pomocy w ramach działania 312
identyfikacji beneficjent nie wyko- ków UE operacji, której całkowity Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw (dz, 413_312)
nie dłu˝ej, ni˝ do 31 grudnia 2014 r.
rzysta odpowiedniego kodu ra- koszt przekracza 50 000 euro,
Patrz przypis 1
Art. 30 ust. 1 Rozporzàdzenia Komisji nr 65/2011
chunkowego lub nie ujmie go w ze- przeliczony po kursie podanym
ustanawiajàcego szczegółowe zasady stosowania rozstawieniu faktur lub równowa˝nych w rozporzàdzeniu Prezesa Rady Mi- porzàdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu
dokumentów ksi´gowych, kwota nistrów w sprawie Êredniego kursu do wprowadzania procedur kontroli oraz do zasady
jemnej zgodnoÊci w zakresie Êrodków wsparcia rozdo wypłaty zostanie pomniejszo- złotego w stosunku do euro stano- wza
woju obszarów wiejskich (Dz.Urz. L 25 z 28.01.2011 r.).
DziałalnoÊç regulowana w rozumieniu przepisów ustawiàcego podstaw´ przeliczenia
na o 10%.
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoÊci goW odniesieniu do operacji obej- wartoÊci zamówieƒ publicznych. wy
spodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807
mujàcych zakup maszyn lub urzà- Zgodnie z ostatnià zmianà ww. roz- z póên. zm.).
1

2
3

4
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Pieniàdze z PROW
przynoszà dobre efekty
Pomoc z działania Odnowa i rozwój wsi

M

ieszkam na wsi – mówià
z dumà ludzie, którzy przeprowadzili si´ tutaj z miasta. Taka deklaracja wywołuje cz´sto u ich znajomych pewnà zazdroÊç. Bo wiele polskich wsi oferuje swoim mieszkaƒcom ju˝ nie tylko
spokój i czyste powietrze, ale tak˝e
nowoczesnoÊç i wysoki standard ˝ycia – w pełni porównywalny
do spotykanego w miastach. Stało
si´ to mo˝liwe m.in. dzi´ki inwestycjom sfinansowanym ze Êrodków
unijnych, np. z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013, którego wdra˝anie powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nic zatem
dziwnego, ˝e kierunek migracji
z miasta na wieÊ jest coraz bardziej
popularny.
Reprezentacyjny plac wyposa˝ony
w stylowe lampy oÊwietleniowe, pełen roÊlinnoÊci, z równymi chodnikami i ustawionymi wzdłu˝ nich estetycznymi ławkami, gdzie mo˝na odpoczàç, a obok parking dla
samochodów, tak coraz cz´Êciej
wyglàda centrum polskiej wsi. Realizacja m.in. takich inwestycji jest
wspierana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. W ramach tego działania mo˝na otrzymaç dofinansowanie równie˝ na budow´,
przebudow´, remont oraz wyposa˝anie obiektów sportowych lub rekreacyjnych, Êwietlic wiejskich, placów zabaw, Êcie˝ek rowerowych,
a tak˝e odnow´ obiektów koÊcielBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

nych i zabytkowych. Wsparcie mo˝na otrzymaç te˝
na zakup towarów i przedmiotów zwiàzanych z kultywowaniem tradycji społecznoÊci lokalnej lub zachowaniem tradycyjnych zawodów.
Pomoc z działania Odnowa i rozwój wsi, na którà
w ramach PROW na lata 2007-2013, mo˝na przeznaczyç około 5 mld zł, skierowana jest do gmin, instytucji kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorzàdu terytorialnego, koÊciołów i zwiàzków wyznaniowych oraz organizacji pozarzàdowych o statusie organizacji po˝ytku publicznego.
Wdra˝anie tego działania
zostało „delegowane” do
Samorzàdów Województw,
a Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (jako Agencja płatnicza) wypłaca wsparcie po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji
przez beneficjentów.
W PROW 2007-2013
przewidziano dwie drogi,
z których mo˝na skorzystaç,
aby otrzymaç pomoc finansowà z działania Odnowa
i rozwój wsi. Obie umo˝liwiajà ubieganie si´ o dofinansowanie w wysokoÊci
maksymalnie 500 tysi´cy złotych dla jednej miejscowoÊci
w okresie realizacji Programu, ale ró˝nià si´ poziomem

Bezpieczny, kolorowy plac zabaw dla dzieci oraz skate park dla młodzie˝y w Brodach-Parcelach w gminie Pomiechówek, powstał za pieniàdze z PROW 2007-2013

Przydro˝na kapliczka odnowiona dzi´ki pomocy z PROW 2007-2013

Tu grajà potencjalni nast´pcy Marcina Gortata czy Bartosza Kurka.
W Starej Wsi w gminie Celestynów (woj. mazowieckie) wybudowano
boisko do koszykówki i siatkówki

29

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

10_2012 srodki v4_Layout 1 01.10.2012 13:46 Strona 30

wa i rozwój wsi do właÊciwego terytorialnie Samorzàdu
Województwa, mo˝na otrzymaç 500 tys. zł, przy czym
poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizacj´ danej inwestycji.
Na wsparcie dla korzystajàcych z tej drogi, w skali całego kraju, przewidziano
Wróblewo, mała wieÊ na Mazowszu. Gmina Radzanów zainwestowaok. 2,42 mld zł. Samorzàdy
ła, z bardzo dobrym skutkiem, w obiekty sportowo-rekreacyjne. Z tawojewództw zawarły do tej
kich atrakcji korzystajà nie tylko jej mieszkaƒcy, ale i turyÊci
pory umowy z 5588 wnioskujàcymi o takà pomoc beneficjentami. Ponad 2,8 tys.
wnioskodawców zakoƒczyło
i rozliczyło ju˝ swoje inwestycje i do połowy sierpnia br.
ARiMR wypłaciła im ponad 1,45 mld zł dofinansowania.
Druga droga skorzystania
z pomocy na inwestycje zwiàzane z odnowà i rozwojem
wsi w ramach PROW na laW parku w Mokobodach przebudowano stare alejki, posadzono roÊli- ta 2007-2013, polega na
ny, ustawiono nowe ławki i latarnie. Dzi´ki takim inwestycjom, dofi- zło˝eniu wniosku o wsparcie
nansowanym z PROW 2007-2013, park stał si´ bardzo popularnym
miejscem spotkaƒ i odpoczynku wszystkich dzieci, młodzie˝y i osób za poÊrednictwem operujàcej na danym obszarze Lostarszych
kalnej Grupy Działania. LGD
przyjmuje takie wnioski w ramach działania Wdra˝anie
lokalnych strategii rozwoju.
Lokalna Grupa Działania,
do której trafia wniosek,
sprawdza czy planowana inwestycja jest zgodna z lokalnà strategià rozwoju. Dopiero po tej weryfikacji wniosek
jest przekazywany do właÊciwego terytorialnie Samorzàdu Województwa do dalszej
oceny merytorycznej. WybieTak˝e ratusz w Pasymiu koło Olsztyna został odrestaurowany za pie- rajàc takà drog´ skorzystaniàdze z UE
nia z pomocy na odnow´
i rozwój wsi mo˝na tak˝e
dofinansowania mo˝liwego do uzy- otrzymaç maksymalnie 500 tys. zł
skania oraz tym, do kogo składa dla jednej miejscowoÊci w ramach
si´ takie wnioski.
realizacji Programu, jednak w tym
Składajàc wniosek o przyznanie przypadku wy˝szy jest poziom dofipomocy w ramach działania Odno- nansowania, gdy˝ mo˝e osià30

gnàç 80% kosztów kwalifikowanych
operacji. Do połowy sierpnia 2012
r. w LGD zostało zło˝onych ok. 5,2
tys. wniosków, a Samorzàdy Województwa podpisały z beneficjentami, na obecnà chwil´, ponad 3,2
tys. umów o przyznanie pomocy
na kwot´ około 949 mln zł.
1,3 tys. beneficjentów ju˝ zrealizowało oraz rozliczyło swoje inwestycje i ARiMR przekazała na ich
konta bankowe blisko 389 mln zł.
W PROW 2007-2013 na pomoc
w ramach działania Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju, w którym
mo˝na równie˝ dofinansowywaç inwestycje zwiàzane z odnowà i rozwojem wsi, przewidziano około 2,5
mld zł.
Analiza struktury przedsi´wzi´ç
zrealizowanych dotychczas dzi´ki
Êrodkom wypłaconym przez ARiMR
z PROW 2007-2013 w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi
wskazuje, ˝e najwi´cej operacji, bo
a˝ dwie trzecie, dotyczyło budowy
i unowoczeÊniania infrastruktury
publicznej. Najcz´Êciej inwestowano w budynki pełniàce funkcje rekreacyjne, sportowe czy społeczno-kulturalne np. Êwietlice czy domy
kultury. Budowa placów zabaw,
Êcie˝ek rowerowych, czy pieszych
szlaków turystycznych stanowi 18%
wszystkich zakoƒczonych inwestycji.
Kolejne 9% to przedsi´wzi´cia dotyczàce zachowania dziedzictwa
kulturowego, czyli odnowienia budynków sakralnych lub cmentarzy
wpisanych do rejestru zabytków albo obj´tych wojewódzkà ewidencjà
zabytków, a 6% takich operacji dotyczyło inwestycji w sport i rekreacj´, czyli np. urzàdzanie parków
i terenów zielonych czy zagospodarowanie zbiorników wodnych.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: Samorzàd Województwa Mazowieckiego,
Marek Kassa, Ryszard Straus
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Zalesianie gruntów rolnych
W ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013

J

ednym z pierwszych działaƒ w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004–2006
wdro˝onych po przystàpieniu Polski
do Unii Europejskiej było zalesianie
gruntów rolnych. Celem wdro˝onego działania było podniesienie wartoÊci ekonomicznej gruntów rolnych,
gdy˝ w Polsce mamy do czynienia ze
znacznym udziałem gruntów rolnych
o niskiej klasie bonitacyjnej.
Producent rolny podejmujàcy si´
zalesienia gruntów rolnych, uprawniony był do otrzymania 3 rodzajów
płatnoÊci:
1 wsparcia na zalesienie – jednorazowej płatnoÊci ryczałtowej za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leÊnej
wypłacanej w pierwszym roku
po wykonaniu zalesienia;
1 premii piel´gnacyjnej – płatnoÊci
ryczałtowej za poniesione koszty
prac piel´gnacyjnych, wypłacanej
corocznie przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia;
1 premii zalesieniowej – zryczałtowanej płatnoÊci do hektara zalesionych gruntów, wynikajàcej z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leÊne. Premia wypłacana jest co roku, przez 20 lat od zało˝enia uprawy leÊnej.
W ramach PROW na lata 2004–2006, przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie. Beneficjentami programu zostało 7764
rolników, którzy zalesili łàcznie ponad 40 tys. ha gruntów rolnych.
W ramach PROW 2004–2006
na zalesianie gruntów rolnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

Rolnictwa
wypłaciła
kwot´ 667 729 421 zł.
Liczb´ rolników korzystajàcych
z działania zalesianie gruntów rolnych oraz powierzchni´ zalesionà
w podziale na poszczególne województwa przedstawia tabela 1.

w Programie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 okreÊlone zostały dwa działania: zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych ni˝ rolne.
W ramach tych działaƒ, zalesione
mogà byç grunty rolne oraz grunty

Tabela 1. Liczba rolników korzystajàcych z działania Zalesianie gruntów rolnych
oraz powierzchnia zalesiona w podziale na województwa
Województwo

Liczba rolników

Zalesiona powierzchnia
gruntów rolnych (ha)

DolnoÊlàskie

263

2 247,79

Kujawsko-pomorskie

470

2 115,71

Lubelskie

616

2 310,49

Lubuskie

187

2 336,19

Łódzkie

568

1 565,61

Małopolskie

232

214,35

Mazowieckie

1078

2 999,87

110

405,38

1144

2 944,13

Podlaskie

578

2 340,19

Pomorskie

341

2 713,62

Âlàskie

156

241,35

Âwi´tokrzyskie

625

1 605,13

Warmiƒsko-mazurskie

785

10 630,68

Wielkopolskie

455

2 063,64

Zachodniopomorskie

156

3 388,91

7 764

40 123,04

Opolskie
Podkarpackie

Polska

W ramach zalesiania gruntów rolnych, ponad 66% wszystkich nasadzeƒ dotyczyło lasów mieszanych,
blisko 23% zalesieƒ wykonano
przy u˝yciu drzew iglastych, natomiast nieco ponad 10% zalesieƒ
zrealizowano przy u˝yciu drzew liÊciastych.
Struktur´ poszczególnych typów
lasów przedstawia wykres 1.
W ramach nowego okresu programowania na lata 2007–2013,

inne ni˝ rolne, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Rolnik przyst´pujàcy do działania
zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne
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Wykres 1. Struktura poszczególnych typów lasów zało˝onych w ramach PROW
na lata 2004 – 2006

Lasy iglaste

Lasy liÊciaste

uprawniony jest do otrzymania nast´pujàcych rodzajów płatnoÊci:
1 wsparcia na zalesienie – stanowiàcego jednorazowà zryczałtowanà płatnoÊç za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia
uprawy leÊnej, wypłacanà w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia;
1 premii piel´gnacyjnej – stanowiàcej zryczałtowanà płatnoÊç
za poniesione koszty prac piel´gnacyjnych oraz ochrony uprawy leÊnej
przed zwierzynà, wypłacanà corocz-

Lasy mieszane

nie przez 5 lat od dnia wykonania
zalesienia;
1 premii zalesieniowej – stanowiàcej zryczałtowanà płatnoÊç z tytułu utraconych dochodów wynikajàcych z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leÊne, wypłacanà co
roku, przez 15 lat od dnia wykonania zalesienia. Premi´ zalesieniowà
otrzymujà rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzajàcym rok zło˝enia wniosku, co najmniej 25% dochodów

z tytułu prowadzenia działalnoÊci
rolniczej.
Premia zalesieniowa nie przysługuje rolnikowi ubiegajàcemu si´
o płatnoÊci na zalesianie gruntów
innych ni˝ rolne.
W ramach naborów wniosków
o przyznanie pomocy na zalesianie
gruntów rolnych oraz innych ni˝ rolne w latach 2007–2011, beneficjentami programu zostało 6 987
rolników, którzy zalesili blisko 24,5
tys. hektarów swoich gruntów. Z tytułu zalesiania gruntów rolnych oraz
zalesiania gruntów innych ni˝ rolne,
za lata 2007–2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatnoÊci na kwot´
305 407 408 zł, z czego, na zalesianie gruntów rolnych w wysokoÊci 294 752 951 zł oraz na zalesianie gruntów innych ni˝ rolne w wysokoÊci 10 654 457 zł.
Liczb´ rolników oraz powierzchni´ zalesionà w podziale na poszczególne województwa przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Liczba rolników oraz powierzchnia zalesiona w podziale na województwa
Zalesianie gruntów rolnych
Województwo

Liczba rolników

Powierzchnia zalesiona
(ha)

Zalesianie gruntów innych ni˝ rolne
Liczba rolników

Powierzchnia zalesiona
(ha)

DolnoÊlàskie

168

1 292,74

28

52,01

Kujawsko-pomorskie

286

969,01

33

62,61

Lubelskie

629

1 643,99

168

350,46

Lubuskie

81

1 199,94

8

44,09

Łódzkie

565

1 286,44

27

51,64

Małopolskie

175

163,99

28

26,09

Mazowieckie

1241

2 827,88

126

225,36

67

265,27

10

21,70

Podkarpackie

693

1 412,08

232

491,28

Podlaskie

393

1 354,78

34

103,87

Pomorskie

200

1 344,53

10

19,35

Âlàskie

132

179,19

11

11,23

Âwi´tokrzyskie

593

1 218,92

51

100,27

Warmiƒsko-mazurskie

448

4 898,21

71

243,45

Wielkopolskie

331

1 138,03

21

27,09

99

1 694,59

28

125,52

6 101

22 889,59

886

1 956,02

Opolskie

Zachodniopomorskie
Polska

32

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

10_2012 srodki v4_Layout 1 01.10.2012 13:46 Strona 33

BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

Lasy iglaste

Lasy liÊciaste
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Wykres 2. Struktura poszczególnych typów lasów zało˝onych w ramach PROW
na lata 2007 – 2013 Zalesianie gruntów rolnych

Lasy mieszane

Wykres 3. Struktura poszczególnych typów lasów zało˝onych w ramach PROW 2007–2013
Zalesianie gruntów innych ni˝ rolne

Lasy iglaste

Lasy liÊciaste

Lasy mieszane

Wykres 4. Kwoty zrealizowanych płatnoÊci w PLN, z podziałem na województwa

rolnych oraz gruntów innych ni˝ rolne. W 2012 r. do biur powiatowych
ARiMR zło˝onych zostało łàcznie 3 420 wniosków, w tym na zalesianie gruntów rolnych 2 862 wnioski, natomiast na zalesianie gruntów
innych ni˝ rolne 558 wniosków. Powierzchnia zadeklarowana do zale-

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Warmiƒsko-mazurskie

Âwi´tokrzyskie

Âlàskie

Podlaskie

pomorskie

Podkarpackie

Opolskie

Małopolskie

Mazowieckie

Łódzkie

Lubuskie

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Lubelskie

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

DolnoÊlàskie

200
180
160
140
120
100
80
60
420

Kujawsko-pomorskie

W przypadku zalesiania gruntów
rolnych realizowanych w ramach
PROW 2007– 2013, najwi´ksza powierzchnia została zalesiona w województwach warmiƒsko-mazurskim,
mazowieckim oraz zachodniopomorskim. W tych samych województwach najwi´ksze powierzchnie zalesiane były w poprzednim okresie
programowania. W ramach zalesiania gruntów innych ni˝ rolne najwi´ksze powierzchnie zalesione zostały w województwach podkarpackim, lubelskim oraz warmiƒsko-mazurskim.
Struktur´ poszczególnych typów
lasów zało˝onych w ramach działania zalesianie gruntów rolnych
przedstawia wykres 2.
W przypadku zalesieƒ realizowanych w ramach działania zalesianie
gruntów rolnych, ponad 60% wszystkich nasadzeƒ dotyczyło lasów mieszanych, ponad 26% zalesieƒ wykonano przy u˝yciu drzew iglastych,
natomiast nieco ponad 13% zalesieƒ zrealizowano przy u˝yciu drzew
liÊciastych.
Struktur´ poszczególnych typów
lasów zało˝onych w ramach działania zalesianie gruntów innych ni˝
rolne przedstawia wykres 3.
W przypadku zalesiania gruntów
innych ni˝ rolne, blisko 44% wszystkich nasadzeƒ dotyczyło lasów liÊciastych, ponad 30% zalesieƒ dotyczyło lasów mieszanych, natomiast
przy u˝yciu drzew iglastych wykonano nieco ponad 26% nasadzeƒ.
Reasumujàc, w latach 2004–
2011, łàczna powierzchnia zalesieƒ
wynosi blisko 65 tys. ha. W zakresie
wsparcia na zalesianie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła pomoc finansowà
w wysokoÊci 973 136 829 zł.
Kwot´ zrealizowanych płatnoÊci
w podziale na województwa przedstawia wykres 4.
Rok 2012 jest kolejnym rokiem
przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów

sienia wynosi ok. 6,3 tys. ha. Przedmiotowe wnioski dotyczà zalesieƒ,
które zostanà wykonane jesienià 2012 roku oraz wiosnà 2013
roku.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
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Obowiàzki
posiadaczy zwierzàt
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest odpowiedzialna za prowadzenie systemu identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i Êwiƒ. System identyfikacji i rejestracji zwierzàt wykorzystywany jest w szczególnoÊci do ustalania miejsc pobytu
i przemieszczeƒ zwierzàt od urodzenia do Êmierci, co jest elementem Êledzenia etapów produkcji ˝ywnoÊci, zgodnie z zasadà od zagrody do talerza.

W

ramach tego systemu
zapisy ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. U. 2008 r., Nr 204
poz. 1281 ze zm.) nakładajà na posiadaczy zwierzàt okreÊlone obowiàzki.

Obowiàzek rejestracji producenta
w biurze powiatowym ARiMR
Ka˝dy posiadacz zwierzàt gospodarskich, musi posiadaç indywidualny
numer producenta. Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest
na podstawie zło˝onego w biurze

powiatowym ARiMR wniosku o wpis
do ewidencji producentów.

Obowiàzek rejestracji siedziby
stada
Producenci posiadajàcy zwierz´ta
(nawet tymczasowo) majà obowiàzek zarejestrowania miejsc, w których
przebywajà zwierz´ta. W systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt rejestrowane sà siedziby stad, miejsca
gromadzenia, rzeênie. Rejestrowane
sà tak˝e zakłady przetwórcze/spalarnie, w których unieszkodliwiane sà
zwłoki zwierzàt. Rejestracja tych
miejsc musi byç dokonana nie póê-

Âwinie znakuje si´ numerem siedziby stada, w której zwierz´ si´ urodziło. Zwierz´ nieoznakowane nie mo˝e byç przemieszczane.

34

niej ni˝ w dniu wprowadzenia pierwszego zwierz´cia do siedziby stada
lub miejsca gromadzenia, w dniu
uboju pierwszego zwierz´cia lub
unieszkodliwienia zwłok w zakładzie
przetwórczym lub spalarni.

Obowiàzek zaopatrywania si´
w kolczyki dla zwierzàt
Na wniosek posiadacza bydła,
owiec lub kóz kierownik biura powiatowego ARiMR przydziela pul´
numerów identyfikacyjnych zwierzàt
gospodarskich, którymi b´dà znakowane posiadane przez niego zwierz´ta gospodarskie. Âwinie znakuje
si´ numerem siedziby stada, w której
zwierz´ si´ urodziło.

Obowiàzek oznakowania zwierzàt
Posiadacz zwierz´cia ma obowiàzek
jego oznakowania. Oznakowanie
bydła polega na zało˝eniu na obie
mał˝owiny uszne kolczyków z przydzielonym indywidualnym numerem
identyfikacyjnym. W przypadku
owiec i kóz dwoma zwykłymi kolczykami mo˝na oznakowaç tylko te
zwierz´ta, które nie sà przeznaczone
do obrotu pomi´dzy paƒstwami
członkowskimi UE. Oznakowanie
owiec i kóz, w przypadku zwierzàt
przeznaczonych do obrotu pomi´dzy
paƒstwami członkowskimi UE, polega na zało˝eniu na lewà mał˝owin´
usznà kolczyka zwykłego oraz na zało˝eniu na prawà mał˝owin´ usznà
kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator. W przypadku Êwiƒ
oznakowanie polega na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierz´cia gospodarskiego (na obu mał˝owinach usznych Êwini albo na jej
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012
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grzbiecie, z tym, ˝e w prawej mał˝owinie usznej tatuuje si´ 7 pierwszych
znaków tego numeru, a lewej pozostałe znaki tego numeru) albo zało˝eniu na lewà mał˝owin´ usznà kolczyka z numerem identyfikacyjnym
zwierz´cia gospodarskiego.
Zwierz´ nieoznakowane nie mo˝e
byç przemieszczane.

Obowiàzek prowadzenia ksi´gi
rejestracji
W ka˝dej siedzibie stada konieczne
jest prowadzenie ksi´gi rejestracji – odr´bnej dla ka˝dego gatunku.
Do ksiàg rejestracji posiadacz zwierz´cia wpisuje dane zwierz´cia, jego
pochodzenie oraz informacje o miejscu, dokàd zostało przemieszczone.
Zgodnie z wymogami prawa obowiàzuje termin dokonania wpisu
do 7 dni od daty ka˝dego zdarzenia.
Posiadacz owiec i kóz ma obowiàzek dokonania co najmniej raz
na dwanaÊcie miesi´cy – nie póêniej
jednak ni˝ w dniu jesiennego przeglàdu stada – spisu owiec i kóz. Liczb´ spisanych zwierzàt wpisuje
do ksi´gi rejestracji prowadzonej dla
danego gatunku, a wykaz numerów
spisanych zwierzàt ma obowiàzek
przekazaç kierownikowi biura powiatowego ARiMR.

Obowiàzek zaopatrzenia bydła
w paszport
Na podstawie przekazanego do biura powiatowego ARiMR zgłoszenia
bydła do rejestru wydawany jest posiadaczowi paszport bydła, który jest
dokumentem towarzyszàcym zwierz´ciu przy ka˝dym przemieszczeniu.
Do paszportu bydła wpisuje si´ dane
kolejnego posiadacza jak równie˝
dat´ uboju lub padni´cia zwierz´cia.
W przypadku Êmierci zwierz´cia
jego paszport zostaje zwrócony
przez ostatniego posiadacza zwierz´cia do biura powiatowego ARiMR
w terminie 7 dnia od daty Êmierci
zwierz´cia. W przypadku, je˝eli
zwierz´ zostało wysłane do ubojni,
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków posiadacz zwierzàt gospodarskich składa w biurze powiatowym Agencji

jej właÊciciel jest odpowiedzialny
za zwrócenie paszportu do biura powiatowego ARiMR.

Obowiàzek zgłaszania zdarzeƒ
dotyczàcych zwierzàt
Posiadacz zwierz´cia ma obowiàzek
zgłaszania do biura powiatowego
ARiMR ka˝dego zdarzenia dotyczàcego zwierz´cia. Przy zgłaszaniu zdarzeƒ
obowiàzujà nast´pujàce terminy:
1 bydło: wszystkie typy zdarzeƒ – do 7 dni,
1 owce i kozy: oznakowanie – do 180 dni, zmiana miejsca
pobytu – do 7 dni,
1 Êwinie: zmiana liczebnoÊci stada – do 30 dni.
Ponadto podmiot prowadzàcy zakład przetwórczy lub spalarni´ jest
obowiàzany do dokonywania zgłoszeƒ w terminie 7 dni od unieszkodliwienia zwłok zwierzàt gospodarskich.
Baza danych systemu identyfikacji
i rejestracji zwierzàt stanowi narz´dzie nadzoru słu˝b weterynaryjnych
nad systemem identyfikacji rejestracji zwierzàt gospodarskich oznakowanych w Polsce. Baza danych systemu IRZ wykorzystywana jest rów-

nie˝, jako baza referencyjna do realizacji płatnoÊci zwierz´cych,
wsparcia specjalnego, a tak˝e
do weryfikacji wymogów wzajemnej
zgodnoÊci cross-compliance w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzàt, zdrowia zwierzàt, a od roku 2013 – dobrostanu zwierzàt.
Agencja dà˝y do usprawnienia
przekazywania danych przez posiadaczy zwierzàt przez udost´pnienie – poza tradycyjnymi formularzami – mo˝liwoÊci dokonywania zgłoszeƒ na noÊnikach elektronicznych
oraz za poÊrednictwem Internetu.
Aktualizacja bazy danych dokonywana jest równie˝ na podstawie raportów z kontroli gospodarstw przeprowadzanych przez Agencj´ oraz
słu˝by weterynaryjne.
Na stronach internetowych Agencji, w cz´Êci dotyczàcej identyfikacji
i rejestracji zwierzàt, zamieszczane
sà na bie˝àco informacje dotyczàce
obowiàzków nało˝onych zapisami
prawa, wynikajàcych z posiadania
zwierzàt gospodarskich oznakowanych.
Departament Rejestracji Zwierzàt
[ 22 595 07 50
Zdj´cie: archiwum MRiRW, archiwum ARiMR
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ARiMR odpowiada
Spotkałam si´ z informacjà
w prasie, ˝e na posiedzeniu unijny
Komitet
Zarzàdzajàcy
do spraw PłatnoÊci BezpoÊrednich zaaprobował propozycj´
wczeÊniejszych wypłat bezpoÊredniego wsparcia nale˝nego
rolnikom za rok 2012. Zaliczki
mogłyby wynosiç 50% naliczonych kwot, a dokonywanie przelewów ma byç mo˝liwe od 16
paêdziernika, czyli ju˝ od pierwszego dnia nowego roku bud˝etowego dla Europejskiego Funduszu Rolnego. Chciałabym si´
dowiedzieç, czy wczeÊniejsze
dopłaty obejmà tak˝e Polsk´?
W jaki sposób rolnicy mogà
zgłosiç si´ do wczeÊniejszego
pobrania tych nale˝noÊci? Czy
przelewy sà robione automatycznie do wszystkich? Jakie jest
kryterium?
OkreÊlony w artykule 29 ust. 4
rozporzàdzenia
Rady
(WE)
nr 73/2009 mechanizm zaliczkowania płatnoÊci bezpoÊrednich dotyczy mo˝liwoÊci rozpocz´cia wypłat od 16 paêdziernika roku,
za który wsparcie to jest przyznawane. Zgodnie z tymi przepisami Komisja Europejska mo˝e:
1 przewidzieç płatnoÊci zaliczkowe;
1 upowa˝niç paƒstwa członkowskie, w zale˝noÊci od sytuacji bud˝etowej, do przekazania przed
dniem 1 grudnia płatnoÊci zaliczkowych w regionach, w których ze
wzgl´du na nadzwyczajne okolicznoÊci rolnicy stojà w obliczu dotkliwych trudnoÊci finansowych:
– w wysokoÊci do 50% płatnoÊci
lub
– w wysokoÊci do 80% płatnoÊci
w przypadku, gdy płatnoÊci zaliczkowe zostały ju˝ przewidziane.
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W dniu 25 lipca br. Komitet Zarzàdzajàcy do spraw PłatnoÊci BezpoÊrednich Komisji Europejskiej zatwierdził projekt stosownego rozporzàdzenia, zgodnie z którym paƒstwa członkowskie, w tym Polska,
mogà podjàç decyzje o wypłacie
zaliczek w wysokoÊci 50% nale˝nych rolnikowi płatnoÊci bezpo-

muje krajowych płatnoÊci uzupełniajàcych, stosowanych w Polsce
w ramach uproszczonego systemu
płatnoÊci bezpoÊrednich (ang. Single Area Payment Scheme – SAPS).
Działania ARiMR majàce na celu
umo˝liwienie wypłaty zaliczek mogłyby dotyczyç zatem jedynie cz´Êci
finansowanej z bud˝etu unijnego.

Wypłata zaliczek z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich, z uwagi na du˝à liczb´ beneficjentów, mogłaby wpłynàç na
opóênienie realizacji pełnych wypłat dla wi´kszoÊci rolników

Êrednich. Zaliczki mogà byç realizowane od 16 paêdziernika do 1
grudnia 2012 r. Jednak, zgodnie
z przepisami UE, wyplata zaliczek
mo˝e zostaç dokonana po zakoƒczeniu wszystkich wymaganych prawem kontroli (kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu).
JednoczeÊnie podkreÊlenia wymaga fakt, ˝e przewidziana w przepisach wspólnotowych mo˝liwoÊç
wypłaty zaliczek płatnoÊci nie obej-

Poza tym podkreÊliç nale˝y, ˝e
zgodnie z przepisami UE wypłata
zaliczek mo˝e zostaç dokonana po zakoƒczeniu wszystkich wymaganych prawem kontroli (kontroli administracyjnych i kontroli
na miejscu). JednoczeÊnie wypłata
zaliczek w Polsce, zgodnie z prawem krajowym, musi zostaç poprzedzona wydaniem rozporzàdzeƒ
w sprawie stawek płatnoÊci w ramach systemów wsparcia bezpoBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

Êredniego a nast´pnie wydaniem
decyzji w sprawie przyznania tych
płatnoÊci.
Przy podejmowaniu decyzji o wypłacie płatnoÊci zaliczkowych z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich finansowanych z bud˝etu UE nale˝y
mieç w szczególnoÊci na wzgl´dzie
liczb´ beneficjentów płatnoÊci bezpoÊrednich w Polsce (ok. 1 360
tys.), która jest wi´ksza od łàcznej
liczby beneficjentów we Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Austrii i Danii oraz
fakt, i˝ płatnoÊci nie mogà zostaç
przyznane do czasu sprawdzenia
warunków kwalifikowalnoÊci, w tym
przeprowadzenia kontroli na miejscu w ok. 130 tys. gospodarstw rolnych. Ponadto wypłata zaliczek
skutkowałaby koniecznoÊcià zwi´kszenia z 1,3 mln do 2,6 mln liczby
przelewów bankowych.
Z uwagi na powy˝sze uwarunkowania uruchomienie płatnoÊci zaliczkowych mogłoby wpłynàç
na znaczne opóênienie realizacji
pełnych wypłat dla wi´kszoÊci rolników. Cz´Êç płatnoÊci finansowana z bud˝etu krajowego musiałaby
zostaç wypłacona w póêniejszym
terminie. Oznaczałoby to, ˝e ta
cz´Êç płatnoÊci mogłaby zostaç wypłacona w wolniejszym od dotychczasowego tempie, wskutek dodatkowego skomplikowania systemu
i zwi´kszonej dwukrotnie liczby
przelewów z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich. Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e dla wielu producentów
udział krajowych płatnoÊci uzupełniajàcych w całkowitych przychodach z płatnoÊci bezpoÊrednich jest
znaczny, a wi´c opóênienie takie byłoby dla nich bardzo niekorzystne.
Nale˝y wskazaç, ˝e w roku 2011
Polska nie podj´ła decyzji o wypłacie płatnoÊci zaliczkowych, dzi´ki
temu ju˝ w grudniu ok. 44% rolników otrzymało pełne kwoty płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, a do koƒca styczBIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

nia 2012 r. płatnoÊci te zostały zrealizowane dla 78% rolników.
A zatem Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nie planuje w bie˝àcym roku wypłaty zaliczek
z tytułu płatnoÊci bezpoÊrednich.
Natomiast zostanà podj´te wszelkie
działania, aby pełne kwoty płatnoÊci bezpoÊrednich wypłaciç rolnikom w jak najkrótszych terminach – tak, aby Êrodki te mogły zostaç przeznaczone na wiosenne
prace zwiàzane z prowadzeniem
działalnoÊci rolniczej. Natomiast
od 16 paêdziernika 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpocznie wypłat´ płatnoÊci ONW.
Jak du˝e musza byç straty
w gospodarstwie, aby kwalifikowało si´ do obj´cia pomocà
z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia
kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ
zapobiegawczych?
Aby skorzystaç z pomocy w ramach działania Przywracanie po-

tencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk
˝ywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działaƒ zapobiegawczych rolnik musi ponieÊç starty
w Êrodkach trwałych (np. maszynach
rolniczych,
budynkach
do produkcji rolniczej, sadach,
plantacjach wieloletnich, stadach
podstawowych zwierzàt gospodarskich) i jednoczeÊnie w uprawach
rolnych lub zwierz´tach hodowlanych czy te˝ rybach. Straty te muszà
byç okreÊlonej wysokoÊci:
1 co najmniej 10 tys. zł – w przypadku Êrodków trwałych,
1 powy˝ej 30% Êredniej rocznej
produkcji rolnej – w przypadku
szkód w uprawach rolnych, zwierz´tach hodowlanych czy te˝ rybach.
Kto zajmuje si´ szacowaniem
strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek działania kl´sk ˝ywiołowych?
Oszacowanie wysokoÊci strat
w gospodarstwach rolniczych spoczywa na komisjach powołanych
przez wojewodów. Odwiedzajà one

Dla rolników, którym ˝ywioł zniszczył gospodarstwa, ARiMR ma 200 mln zł na odbudow´ produkcji rolniczej
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tereny, które nawiedziły kl´ski ˝ywiołowe i sporzàdzajà odpowiednie
protokoły z wyliczeniem strat powstałych w gospodarstwie. Na podstawie tych protokołów wojewoda
wydaje opini´, w której znajduje si´
zakres szkód powstałych w gospodarstwie oraz ich wysokoÊç. Protokół oszacowania szkód sporzàdzony
przez komisj´ oraz opinia wojewody
stanowià podstaw´ do ubiegania
si´ w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie
pomocy z działania Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk
˝ywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działaƒ zapobiegawczych.
Na jakie wsparcie mogà liczyç
rolnicy, którzy b´dà ubiegaç si´
o przyznanie pomocy w ramach
działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia
kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ
zapobiegawczych?
W całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk
˝ywiołowych oraz wprowadzenie
odpowiednich działaƒ zapobiegawczych jedno gospodarstwo mo˝e otrzymaç maksymalnie 300 tysi´cy złotych pomocy. Przy czym dofinansowanie mo˝e objàç 90%
kosztów kwalifikowanych poniesionych na wykonanie inwestycji przywracajàcych potencjał produkcyjny
w gospodarstwie. Wa˝ne jest równie˝, ˝e otrzymana pomoc nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 130% strat w gospodarstwie oszacowanych przez
wojewódzkà komisj´, a w przypadku rolników którzy ubezpieczyli
swoje gospodarstwa, kwota wsparcia nie mo˝e przekroczyç 144%
38

szkód i jest ona pomniejszana o kwot´ odszkodowania odzyskanego z ubezpieczenia majàtku
trwałego, upraw czy zwierzàt gospodarskich.
Gdzie nale˝y składaç wnioski
o pomoc z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz
wprowadzenie odpowiednich
działaƒ zapobiegawczych?
Wnioski o przyznanie pomocy
z działania Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych
nale˝y zło˝yç w Oddziale Regionalnym ARiMR, właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji.
Wniosek składa si´ osobiÊcie albo
przez upowa˝nionà osob´, mo˝na te˝ wysłaç go rejestrowanà przesyłkà pocztowà. Aby ułatwiç wszystkim zainteresowanym zło˝enie
wniosków, stworzono tak˝e mo˝liwoÊç zło˝enia ich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Czy trzeba spieszyç si´ ze zło˝eniem wniosku o wsparcie
z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia
kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ
zapobiegawczych?
Wnioski o przyznanie pomocy
z działania Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych
mo˝na składaç od 15 paêdziernika
do 26 listopada 2012 roku. O kolejnoÊci przyznawania pomocy nie
b´dzie decydowała kolejnoÊç zło˝enia wniosku, wi´c nie nale˝y si´
spieszyç. Trzeba tylko pami´taç,

aby wniosek o pomoc zło˝yç
w oznaczonym terminie. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa b´dzie przyznawała wsparcie poszkodowanym rolnikom
w kolejnoÊci ustalonej na podstawie liczby punktów, które uzyskały
ich wnioski. Im wi´ksza liczba
punktów tym wy˝sze miejsce na liÊcie okreÊlajàcej kolejnoÊç przyznawania pomocy. Punkty sà przyznawane w dwóch kryteriach – wielkoÊç strat w gospodarstwie i im sà
one wi´ksze tym wi´cej punktów
otrzymuje taki wniosek oraz kwoty
wsparcia o jakà ubiega si´ rolnik
i im jest ona ni˝sza, tym wi´cej
punktów dostaje taki wniosek.
Moi rodzice prowadzà małe
gospodarstwo rolne pod Radomiem. Jest to ich jedyne êródło
utrzymania, a otrzymywane dochody z trudem wystarczajà
na bie˝àce potrzeby. Ja od paêdziernika zaczynam studia
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiem, ˝e studenci z terenów wiejskich, którzy
nie majà pieni´dzy na nauk´,
mogà otrzymaç specjalny kredyt.
Problem w tym, ˝e ani ja, ani
moja rodzina nie posiadamy odpowiednich zabezpieczeƒ, które
pozwoliłyby mi na skorzystanie
z takiego kredytu. Słyszałem jednak, ˝e por´czeƒ spłaty kredytów studenckich udziela Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. B´d´ wdzi´czny
za informacj´ o warunkach, jakie trzeba spełniç, ˝eby skorzystaç z tej formy pomocy. Prosz´
tak˝e o informacje gdzie trzeba
zło˝yç wniosek o przyznanie kredytu studenckiego?
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomaga w uzyskaniu kredytów studentom mieszkujàcym na obszarach wiejskich
poprzez udzielanie por´czeƒ spłaty
takich kredytów. Por´czenia Agencji
BIULETYN INFORMACYJNY 10/2012

udzielane sà do 80% lub do 100%
wykorzystanej kwoty kredytu w zale˝noÊci od wysokoÊci dochodu
na osob´ w rodzinie studenta.
W 2010 r. wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki udzielania
przez ARiMR por´czeƒ spłaty kredytów. Zgodnie z nimi Agencja mo˝e
por´czyç spłat´ 100% wykorzystanej kwoty kredytu je˝eli dochód
na osob´ w rodzinie studenta, ustalony zgodnie z zasadami okreÊlonymi w przepisach o po˝yczkach
i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. Por´czenia udzielane sà przez Agencj´ bezpłatnie
i obejmujà okres o miesiàc dłu˝szy
ni˝ wynikajàcy z umowy o przyznaniu kredytu.
Uzyskanie kredytu studenckiego
z por´czeniem Agencji mo˝liwe jest
wyłàcznie w banku, który podpisał
stosownà umow´ o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu por´czeƒ
spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. oraz Spółdzielczà Grupà Bankowà-Bankiem S.A. powstałym z połàczenia
Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku
Regionalnego S.A.
Ubiegajàc si´ o por´czenie
Agencji, student powinien, w wybranym przez siebie oddziale jednego z powy˝szych Banków, bàdê
w banku spółdzielczym działajàcym
w zrzeszeniu:
1 zło˝yç wniosek o udzielenie por´czenia zgodny z wzorem okreÊlonym przez Agencj´ wraz z: dokumentami okreÊlajàcymi dochody
w rodzinie pozwalajàce ustaliç dochód na osob´ w rodzinie studenta
oraz zaÊwiadczeniem z urz´du gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
1 ustanowiç prawne zabezpieczenie por´czenia ARiMR w formie weksla in blanco,
1 podpisaç umow´ o udzielenie
por´czenia spłaty kredytu studenckiego.
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Pierwszeƒstwo w uzyskaniu por´czenia kredytu studenckiego majà
studenci o dochodach na osob´
w rodzinie w wysokoÊci nie przekraczajàcej 600 zł.
Por´czenia spłaty kredytów studenckich udzielane sà przez Agencj´ w trybie uproszczonym, który
umo˝liwia studentom załatwienie
wszelkich formalnoÊci zwiàzanych
z por´czeniem w banku kredytujàcym działajàcym w imieniu Agencji,
który na podstawie zawartej

O kredyt studenckich mogà si´
ubiegaç wszyscy studenci, w tym
doktoranci, bez wzgl´du na typ
uczelni (publiczna, niepubliczna)
i form´ studiów (studia stacjonarne,
niestacjonarne), pod warunkiem,
˝e rozpocznà studia przed ukoƒczeniem 25 roku ˝ycia.
Kredyty studenckie udzielane sà
przez banki komercyjne z ich własnych Êrodków. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach współpracy z bankami komercyjnymi

Aktualnie wysokoÊç raty kredytu studenckiego wynosi 600 zł

z Agencjà umowy o współpracy
upowa˝niony jest do:
1 wydawania formularzy wniosków, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o por´czenie Agencji
wraz z wymaganà dokumentacjà,
1 zawierania z wnioskodawcami
umów o udzielenie por´czenia
spłaty kredytu studenckiego,
1 przyjmowania weksli własnych
in blan co wy sta wio nych przez
studentów z tytułu zabezpieczeni
po r´ cze nia udzie lo ne go przez
Agencj´.

uczestniczy w finansowaniu systemu
kredytów studenckich poprzez przekazywanie dopłat do odsetek
od udzielonych kredytów pochodzàcych z bud˝etu paƒstwa.
Co trzeba zrobiç, aby otrzymaç
kredyt studencki?
Student ubiegajàcy si´ o udzielenie kredyt studenckiego powinien
zło˝yç w banku:
1 wniosek o udzielenie kredytu, na
formularzu ustalonym przez bank,
1 zaÊwiadczenie wystawione przez
uczelni´ stwierdzajàce, ˝e ubiega39
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jàcy si´ o kredyt jest studentem
bàdê doktorantem,
1 dokumenty wymagane przez
bank dla celów oceny zdolnoÊci
kredytowej oraz zabezpieczenia
spłat kredytu,
1 dokumenty pozwalajàce okreÊliç dochód przypadajàcy na osob´
w rodzinie studenta.
Wnioski o kredyt studencki mo˝na składaç w bankach do 15 listopada ka˝dego roku.
Pierwszeƒstwo w otrzymaniu kredytów majà studenci oraz doktoranci, znajdujàcy si´ w trudnej sytuacji materialnej tj. studenci i doktoranci o niskich dochodach na osob´ w rodzinie.
W danym roku akademickim Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego ogłasza maksymalnà wysokoÊç
dochodu na osob´ w rodzinie,
uprawniajàcà studenta do ubiegania si´ o kredyt studencki – w roku
akademickim 2011/2012 dochód
wynosił 2100 zł, natomiast wysokoÊç dochodu na rok 2012/2013
zostanie ogłoszona w grudniu 2012 r. po zebraniu danych
z banków kredytujàcych o liczbie
zło˝onych wniosków kredytowych
oraz o dochodach studentów ubiegajàcych si´ o kredyty.
Decyzj´ o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujàcy i bank
ten uruchamia wypłat´ kredytu.
Wypłata rat kredytu nast´puje
po podpisaniu umowy kredytu,
która powinna byç za-

warta do dnia 31 marca w danym
roku akademickim, a raty kredytu
wypłacane sà wstecz za okres od 1
paêdziernika. Natomiast banki kredytujàce zobowiàzane sà do 15 lutego poinformowaç studenta czy
przedstawione
zabezpieczenie
spłaty kredytu jest wystarczajàce.
W przypadku, gdy nie jest – student
mo˝e jeszcze ponownie zło˝yç
wniosek o kredyt w innym banku
do 28 lutego.
Inne wa˝ne informacje
Kredyt studencki udzielany jest
na okres studiów (nie dłu˝szy ni˝ 6
lat), a w przypadku doktorantów zostaje przedłu˝ony maksymalnie o 4
lata. Kredyt wypłacany jest w ratach
miesi´cznych, nie dłu˝ej ni˝ przez 10
miesi´cy w roku akademickim. Aktualnie wysokoÊç raty kredytu wynosi 600 zł. Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach
jest przedstawienie w banku w terminach do 31 paêdziernika i 31 marca wa˝nej legitymacji studenckiej
bàdê doktoranckiej. Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu, jeÊli student m. in.: nie przedstawił bankowi
w wymaganym terminie wa˝nej legitymacji, utracił status studenta lub
został zawieszony.
Spłata kredytu rozpoczyna si´
dwa lata od ukoƒczenia studiów,
a liczba rat
spłaty kredytu wy-

nosi dwukrotnoÊç wypłaconych rat.
W przypadku przerwania studiów
spłata kredytu nast´puje poczàwszy
od nast´pnego miesiàca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiàzany przedło˝yç wa˝nà legitymacj´ potwierdzajàcà, ˝e jest studentem. W okresie studiów oraz
w okresie 2 lat po ich ukoƒczeniu
kredytobiorca nie spłaca odsetek
od kredytu, poniewa˝ odsetki te pokrywa BGK ze Êrodków Funduszu
Po˝yczek i Kredytów Studenckich.
Spłat´ odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatà kredytu,
które naliczane sà w wysokoÊci połowy stopy redyskontowej weksli
ogłaszanej przez Narodowy Bank
Polski.
Poczàwszy od roku akademickiego 2010/2011 wprowadzono
mo˝liwoÊç czasowego zawieszenia
spłaty kredytu wraz z odsetkami
na okres maksymalnie 12 miesi´cy,
je˝eli kredytobiorca znajdzie si´
w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratà stałego êródła
dochodu lub w przypadku losowym, uniemo˝liwiajàcym spłat´
kredytu. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç
umorzenia kredytu w wysokoÊci 20% kredytobiorcom, którzy
ukoƒczyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.
Umorzenia takiego dokonuje bank
kredytujàcy na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana lub inny organ jednoosobowy
szkoły wy˝szej. W szczególnych
przypadkach kredyt mo˝e byç tak˝e
cz´Êciowo lub w całoÊci umorzony
kredytobiorcy, znajdujàcemu si´
w trudnej sytuacji ˝yciowej lub
w przypadku trwałej utraty zdolnoÊci do spłaty zobowiàzaƒ (niepełnosprawnoÊç).

Departament Komunikacji Społecznej
22 318 40 90
Zdj´cia: archiwum ARiMR, fotolia
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki obowiàzujàce
od dnia 18 wrzeÊnia 2012 r. (wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 5% od 10 05 2012 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

4,5000

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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