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Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zbytu, a tak˝e uzgadnianie warunków dost´pu do nich
to zadanie administracji, natomiast póêniejsze wykorzystanie tych mo˝liwoÊci to ju˝ zadanie producentów
i eksporterów. Polska, jako du˝y producent rolny, mo˝e
rozwijaç swoje rolnictwo w Êcisłym połàczeniu z rozwojem eksportu. Znacznie wi´cej eksportujemy produktów
rolno-spo˝ywczych ni˝ importujemy, a to oznacza, ˝e
nadwy˝ki produkcyjne lokujemy na rynkach zewn´trznych.
Przyszły rok powinien równie˝ owocowaç pozytywnymi skutkami decyzji podejmowanych w roku bie˝àcym.
Mam tutaj na myÊli efekty programu „Mój rynek”. Uruchamiajàc go, zakładaliÊmy powstanie około 300 nowoczesnych targowisk, z czego 200 zmodernizowanych
i 100 zupełnie nowych. Sàdzàc po zainteresowaniu
gmin targowiska te z pewnoÊcià powstanà. Przyczyni
si´ to nie tylko do ucywilizowania warunków sprzeda˝y,
ale tak˝e do odbudowy bezpoÊrednich wi´zi pomi´dzy
sprzedawcà a kupujàcym. B´dzie to tak˝e doskonała
okazja do zaobserwowania podstawowych relacji cenowych, bez czynników zakłócajàcych, chocia˝by z powodu braku poÊredników. Jest to powrót do korzeni
zdrowej gospodarki rynkowej, w której relacje popytu
i poda˝y wyznaczajà ceny, a nie spekulacje na giełdach i zbyt du˝a liczba poÊredników.
Ponadto pracujemy nad rozwiàzaniami dotyczàcymi
ubezpieczenia ryzyka sprzeda˝y, co powinno poprawiç
nie najlepsze relacje pomi´dzy poszczególnymi ogniwami – od producenta poprzez poÊrednika i przetwórc´ a˝ do sprzedawcy.
Czekajà nas te˝ niezb´dne zmiany w systemie ubezpieczeƒ upraw i zwierzàt gospodarskich. Mojà ideà jest to, aby system ten był powszechny, rzeczywiÊcie obejmujàcy wszystkich
rolników, ale jednoczeÊnie, aby nowe rozwiàzania nie
zwi´kszały obcià˝eƒ po stronie rolnika.
W tej kadencji musimy równie˝ podjàç trud reformy systemu ubezpieczeƒ społecznych. Nie jest prawdà, ˝e rolnicy sà wyjàtkowo uprzywilejowanà grupà społecznà. Jestem
przekonany, ˝e stopniowe dojÊcie do systemu pełnej rachunkowoÊci w gospodarstwach rolnych, z ksi´gà przychodów i rozchodów, poka˝e wyraênie, jaka jest rzeczywista
dochodowoÊç w rolnictwie. Ci, którzy uwa˝ajà, ˝e na wsi
sà ogromne pieniàdze dla bud˝etu, przekonajà si´ na konkretnych cyfrach o kosztach i dochodach w ka˝dym gospodarstwie. Wtedy te˝ rolnicy b´dà obj´ci podatkiem dochodowym, jak ka˝dy inny przedsi´biorca. Jestem przekonany,
˝e zmiany te b´dà mogły wejÊç w ˝ycie od nowej perspektywy finansowej, czyli od roku 2014.

Zdaniem ministra
Skoƒczyła si´ kampania wyborcza. Powstał nowy rzàd.
Mam ogromnà satysfakcj´, ˝e po raz pierwszy od dziesi´cioleci jest mo˝liwoÊç kontynuowania prac w kolejnej kadencji.
Przed nami wiele wyzwaƒ, wynikajàcych z pogł´biajàcego si´ kryzysu gospodarczego, zwłaszcza w strefie euro.
Wchodzimy w decydujàcà faz´ dyskusji o przyszłoÊci europejskiego rolnictwa. Od 2014 roku czeka nas nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej. W sytuacji kryzysu niezb´dne sà te˝ zmiany systemowe, które pozwolà racjonalniej wydatkowaç Êrodki bud˝etowe.
Nie mamy jeszcze pełnych danych, dotyczàcych wyników handlu zagranicznego, ale analizy pierwszego półrocza bie˝àcego roku wyraênie wskazujà na wzrost dodatniego salda obrotów, które mo˝e wynieÊç nawet od 2,8 do
3 mld euro. To bardzo korzystna tendencja, która oznacza
dalsze mo˝liwoÊci rozwoju polskiego rolnictwa. W tym roku znaczàco wzrosła sprzeda˝ owoców i warzyw do Wspólnoty Niepodległych Paƒstw. Poszukiwanie nowych rynków
2
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W siedzibie Rady Unii Europejskiej w Brukseli, 14 listopada br. zorganizowana została akcja
promujàca rogale Êwi´tomarciƒskie. Była to doskonała okazja do zaprezentowania walorów smakowych
tego niezwykłego specjału, symbolu tradycji województwa
wielkopolskiego, wÊród przedstawicieli wszystkich paƒstw członkowskich UE.

R

enoma rogala Êwi´tomarciƒskiego wypracowana została
przez cukierników i piekarzy
z Poznania. Rogal ten od co najmniej 150 lat cieszy si´ w Polsce
niesłabnàca popularnoÊcià i powodzeniem. Na czeÊç Êwi´tego Marcina nazwano głównà ulic´ Poznania, a uroczystoÊci ku jego czci sà
obchodzone co roku i stanowià
dziedzictwo całej społecznoÊci stolicy Wielkopolski. Tradycja rozprzestrzeniła si´ równie˝ na pobliskie
powiaty województwa, a spo˝ycie
rogala Êwietomarciƒskiego koncentruje si´ wokół dnia imienin Êw.
Marcina, czyli 11 listopada. Tradycja ta si´ga XVI wieku i zwiàzana jest z uroczystym zakoƒczeniem
prac polowych. W tym dniu konsumpcja rogali si´ga 250 ton, co
daje ok. 1 mln sztuk.
Cechy charakterystyczne rogala
Êwi´tomarciƒskiego zwiàzane sà
z tradycyjnymi metodami wytwarzania przy wykorzystaniu okreÊlonych
surowców. Jego jakoÊç wynika zarówno z tradycyjnej metody wyrobu
oraz smaku i aromatu, uzyskiwanego dzi´ki wykorzystaniu do wyrobu
rzadkiego, a zarazem wykwintnego
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nadzienia, jakim jest biały mak.
Nadzienie z białego maku z dodatkiem aromatu migdałowego zdecydowanie odró˝nia rogala Êwi´tomarciƒskiego od innych słodkich
wypieków. Do wypieku rogali Êwi´tomarciƒskich u˝ywa si´ ciasta
dro˝d˝owego półfrancuskiego. Natomiast zwieƒczeniem tego przysmaku w kształcie półksi´˝yca, jest
słodka pomada posypana rozdrobnionymi orzechami.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rogale
Êwi´tomarciƒskie
w Brukseli
W trakcie sprawowanego przez
Polsk´ przewodnictwa w Radzie UE
promowane były równie˝ truskawki
kaszubskie oraz jabłka łàckie.
Dzieƒ z rogalem Êwi´tomarciƒskim
był zatem kontynuacjà przedsi´wzi´ç promujàcych polskie produkty zarejestrowane w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeƒ geograficznych jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos zachwycony polskim, słodkim specjałem otrzymanym od ministra Marka
Sawickiego
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Pomoc dla najubo˝szych
Parlament Europejski w Strasburgu był 28 wrzeÊnia br. miejscem
sesji plenarnej nt. pomocy dla najubo˝szych. Minister rolnictwa
i rozwoju wsi Marek Sawicki wystàpił z ostrà krytykà pod adresem
tzw. grupy blokujàcej.

W

Radzie Europejskiej wi´kszoÊç paƒstw członkowskich opowiada si´ za
programem pomocy ˝ywnoÊciowej,
ale wyst´puje mniejszoÊç blokujàca. Cz´Êç krajów przeciwnych programowi argumentuje swoje stanowisko twierdzeniem, ˝e realizuje on
cele polityki społecznej, a ta jest
w gestii paƒstw członkowskich. Dlatego te˝, ich zdaniem, UE nie powinna wspieraç ludzi ubogich z bud˝etu unijnego. Komisja Europejska natomiast nie widzi ˝adnych
przeciwwskazaƒ bud˝etowych ani
prawnych do kontynuowania programu. W bud˝ecie unijnym na ten
cel zarezerwowana jest kwota 500
mln euro rocznie, a realizacja programu kosztuje jednego obywatela
zaledwie 1 euro rocznie. Polska
prezydencja dà˝y do wypracowania
kompromisu, który umo˝liwi kontynuacj´ programu w pełnym jego
wymiarze.
Obecny program umo˝liwia
przekazywanie ˝ywnoÊci z zapasów
interwencyjnych na rzecz wyznaczonych organizacji, które rozprowadzajà jà wÊród osób najbardziej
potrzebujàcych w Unii Europejskiej.
Jednak ze wzgl´du na znaczàce
uzale˝nienie programu pomocy
˝ywnoÊciowej od zakupów z rynku
istnieje obawa, ˝e w 2013 roku zasoby te ulegnà dalszemu ograniczeniu lub nawet niemal całkowicie
ich zabraknie.
4

– Mam nadziej´, ˝e debata pozwoli mi rozwiàzaç ten gordyjski
w´zeł zawiàzany 28 listopada 2008
roku. WłaÊnie wtedy powstała
mniejszoÊç blokujàca. Przypominam, ˝e od tego czasu mieliÊmy ju˝
szeÊç prezydencji i poczàwszy
od prezydencji francuskiej ka˝da
z nich ten trudny problem, jak „goràcy kartofel”, przerzucała kolejnym prezydencjom. Ja mówi´ jasno! Polska prezydencja nie chce
tym trudnym tematem dzieliç si´
z nast´pcà. Doło˝ymy wszelkich

staraƒ, ˝eby ten problem został rozwiàzany – podkreÊlił minister Marek Sawicki.
Natomiast zwracajàc si´ głównie
do przedstawicieli paƒstw blokujàcych pomoc, powiedział: – To przykre, ˝e grup´ blokujàcà tworzà paƒstwa, które wczeÊniej bardzo obficie
korzystały z instrumentów interwencji na rynku i wtedy, kiedy te zapasy
były wysokie nie widziały niczego
złego w przekazywaniu ich najubo˝szym. DziÊ, kiedy zapasów interwencyjnych nie ma, robi si´ z tego
sztuczny problem prawny.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e z unijnej,
bezpłatnej pomocy ˝ywnoÊciowej
korzysta 18 milionów osób. Sà to
nie tylko ludzie bezrobotni, bezdomni, migranci, osoby w podeszłym wieku, upoÊledzeni społecznie, ludzie w ró˝ny sposób poszkodowani przez los, lecz tak˝e rodziny
wielodzietne i osoby samotnie wychowujàce dzieci. Ponad 80 milionów obywateli UE jest zagro˝onych
ubóstwem, w tym a˝ 20 milionów
dzieci.
Minister Marek Sawicki ze smutkiem odnotował równie˝ fakt, ˝e
w trakcie posiedzenia PE, na którym omawiana była tak niezwykle
istotna kwestia jakà jest pomoc dla
najubo˝szych, na sali nie było ani
jednego europosła zarówno z frakcji socjaldemokratycznej (w Polsce
SLD), jak i z frakcji konserwatywnej
(w Polsce PiS).
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej

Minister Marek Sawicki podkreÊlał, ˝e program pomocy
dla najubo˝szych powinien byç kontynuowany w pełnym
wymiarze

[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Konferencja
Partnerstwa Wschodniego
Zbli˝anie przepisów paƒstw obj´tych inicjatywà Partnerstwa
Wschodniego z prawem UE w zakresie kwestii weterynaryjnych,
fitosanitarnych oraz bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci – to temat
spotkania, które odbyło si´ 27-28 paêdziernika br. w Krakowie.

K

onferencja, której gospodarzem był polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, zorganizowana została w ramach polskiej prezydencji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
paƒstw Partnerstwa Wschodniego
i Unii Europejskiej, przedstawiciele
Komisji Europejskiej i Parlamentu
Europejskiego oraz mi´dzynarodowych organizacji, stowarzyszeƒ i instytutów naukowych.
Dwudniowe spotkanie poÊwi´cone było przeglàdowi rozwiàzaƒ
oraz przepisów dotyczàcych zdrowia roÊlin i zwierzàt, bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci obowiàzujàcych w krajach Partnerstwa
Wschodniego. Słu˝yło równie˝
omówieniu wyników dotychczasowej współpracy w dziedzinie rolnictwa.
Minister Marek Sawicki, otwierajàc obrady, wyraził nadziej´, ˝e
przedsi´wzi´cie b´dzie przede
wszystkim miejscem dyskusji nad
perspektywami i zakresem dalszego
rozwoju Partnerstwa Wschodniego
w obszarze rolnictwa i przypomniał,
˝e miesiàc wczeÊniej odbył si´
w Warszawie II Szczyt Partnerstwa
Wschodniego.
– W trakcie Szczytu przyj´ta została Wspólna Deklaracja, zwana Deklaracjà Warszawskà, która
stanowi silny polityczny sygnał
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

w sprawie pogł´bienia integracji
oraz dalszego praktycznego zaanga˝owania Unii Europejskiej
i wschodnich partnerów we wspólne działania. W jej tekÊcie znalazły
si´ konkretne zapisy potwierdzajàce
wol´ aktywnej współpracy, w tym,
m.in. zapowiedê gotowoÊci pełnej
integracji paƒstw partnerskich z wewn´trznym rynkiem UE. W tym celu
niezb´dne jest dostosowanie prawodawstwa w ró˝nych sektorach,
w tym, bardzo wa˝nym dla partnerów z Partnerstwa Wschodniego,
rolnictwie – podkreÊlił Marek Sawicki.
Minister zapewnił, ˝e bezpieczeƒstwo oraz jakoÊç ˝ywnoÊci, to priorytety Unii Europejskiej. – Sà one

nierozerwalnie ze sobà połàczone,
a Unia Europejska dba o jak najwy˝szy ich poziom. Poniewa˝ otwieramy si´ na współprac´ z krajami
Partnerstwa Wschodniego, przedstawimy dziÊ nasze standardy i pokazujemy jakà drogà mo˝na do nich dojÊç. Pragniemy podzieliç si´ naszymi doÊwiadczeniami z poczàtków współpracy w tym
zakresie w ramach UE – poinformował minister Sawicki i dodał, ˝e
zarówno bliskoÊç geograficzna, jak
i j´zykowa, oraz dobre kontakty sàsiedzkie Polski i krajów Partnerstwa
Wschodniego sprzyjajà współpracy
i mogà pomóc w unikni´ciu bł´dów podczas negocjacji akcesyjnych.
Na obrady do Krakowa przyjechali wiceministrowie rolnictwa
z Armenii, Azerbejd˝anu, Mołdawii,
Czech, Rumunii, W´gier oraz
przedstawiciele Białorusi, Belgii,
Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii,

Bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci oraz zdrowie roÊlin i zwierzàt to główne tematy dyskusji plenarnej przedstawicieli paƒstw
Partnerstwa Wschodniego( czwarty od lewej minister Marek Sawicki)

5
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Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji,
W´gier, Włoch, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji,
Ukrainy i Wielkiej Brytanii.
Strategia integracyjna w zakresie
rol nic twa i ˝yw no Êci od gry wa
znacz nà ro l´, co pod kre Êla li
przedstawiciele wszystkich paƒstw
uczestniczàcy w konferencji. Ka˝dy
z krajów Partnerstwa Wschodniego ma swoje sposoby, systemy,
oraz standardy hodowli i przetwórstwa, dlatego tematyka ta stanowi
wa˝ny punkt w zakresie stworzenia kompatybilnego systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem ˝yw-

noÊci i rozwoju współpracy handlowej.
– Harmonizacja prawa, reforma
kontroli i stosowanie efektywnych
systemów bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
mo˝e byç łatwiejsze i szybsze dzi´ki
korzystaniu z polskich doÊwiadczeƒ – powiedział minister Sawicki
i dodał: – Partnerstwo Wschodnie,
to kolejny krok do dobrej współpracy handlowej i poprawy relacji mi´dzynarodowych.
Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Unii Europejskiej, skierowana do Armenii, Azerbejd˝anu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukra-

iny. Projekt Partnerstwa został opracowany w 2008 roku wspólnie
przez Polsk´ i Szwecj´. W marcu 2009 roku Rada Europejska wyraziła jednogłoÊne poparcie dla tej
inicjatywy, która stała si´ cz´Êcià
europejskiej polityki sàsiedztwa.
Jednym z głównych celów Partnerstwa Wschodniego jest doprowadzenie do stowarzyszenia pogł´bionych i kompleksowych stref wolnego handlu paƒstw partnerskich
z krajami UE.
Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Nowe produkty ze znakiem
Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç
Kolejny rok funkcjonowania Programu „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”,
programu jakoÊci produktów ˝ywnoÊciowych prowadzonego
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaowocował przyznaniem biało-czerwonego znaku kolejnym 130. produktom.
Certyfikaty potwierdzajàce
nadanie znaków PD˚
przedstawicielom firm, których produkty spełniajà najwy˝sze
standardy jakoÊci, wr´czył minister
Marek Sawicki. Tegoroczna uroczystoÊç odbyła si´ w trakcie programu
„Kocham Ci´, Polsko!”, którego tematyka poÊwi´cona była polskiej
˝ywnoÊci i promowała program
PD˚. Relacja z wydarzenia wyemitowana została w ramach programu
„Kocham Ci´, Polsko! Ekstra”
na antenie Programu 2 Telewizji
Polskiej S.A. 30 wrzeÊnia 2011 r.
oraz na kanale TVP Polonia.
W tym roku znaki PD˚ przyznano
artykułom rolno-spo˝ywczym, wytwarzanym przez 35. producentów,
6

w nast´pujàcych kategoriach: mleko i jego przetwory, mi´so i jego
przetwory, ryby i ich przetwory, wyroby mieszane i przetworzone,
owoce, warzywa, grzyby i ich prze-

W promocji produktów najwy˝szej jakoÊci ministra Sawickiego wspierali polscy artyÊci uczestniczàcy w telewizyjnym
programie „Kocham Ci´, Polsko”
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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twory, przetwory zbo˝owe, wyroby
piekarnicze i ciastkarskie, wyroby
czekoladowe, tłuszcze spo˝ywcze,
napoje alkoholowe.
Głównym celem Programu „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” jest informowanie o wysokiej jakoÊci produktów spo˝ywczych. Znak PD˚ przyznawany jest tylko wyrobom, które

spełniajà kryteria opracowane
przez Kolegium Naukowe ds. jakoÊci produktów ˝ywnoÊciowych.
Oznaczenie znakiem jakoÊci PD˚
jest informacjà, która ma pomagaç
konsumentowi w wyborze odpowiedniego dla niego produktu.
Producenci, którzy chcieliby zgłosiç swoje wyroby do Programu

szczegółowe informacje znajdà si´
na stronie resortu, w zakładce Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç: www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Poznaj-Dobra-Zywnosc/
Departament Promocji i Komunikacji
[ (22) 623 12 04
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Konferencja
Mi´dzynarodowej Rady
Badaƒ Morza
19-23 wrzeÊnia br. w Gdaƒsku, odbyła si´ doroczna Konferencja
Naukowa Mi´dzynarodowej Rady Badaƒ Morza (ICES ASC), zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we
współpracy z Morskim Instytutem Rybackim.

W

ceremonii otwarcia Konferencji wziàł udział sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke. Wiceminister w swoim wystàpieniu, podkreÊlił rol´
i znaczenie polskiego rybołówstwa
w kontekÊcie przygotowywanej
obecnie reformy Wspólnej Polityki
Rybackiej Unii Europejskiej. Szczególnà uwag´ zwrócił na zwiàzane
z tym wyzwania dla Êrodowisk naukowych.
Konferencja organizowana jest
co roku w jednym z 20 paƒstw
członkowskich Mi´dzynarodowej
Rady Badaƒ Morza (ICES). Polska
była jej organizatorem po raz
pierwszy od 1979 r.
ICES jest organizacjà przygotowujàcà doradztwo naukowe dla
Komisji Europejskiej z zakresu stanu zasobów morskich, na podstawie którego Rada UE przyjmuje wysokoÊci limitów połowowych dla
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

poszczególnych gatunków ryb
na dany rok. JakoÊç doradztwa
ICES ma priorytetowe znaczenie
dla okreÊlenia wielkoÊci kwot połowowych mi´dzy innymi dla Morza
Bałtyckiego. W konsekwencji, dzia-

łalnoÊç ICES ma priorytetowe znaczenie dla interesów polskiego rybołówstwa.
W Konferencji uczestniczyli: prezydent ICES Michael M. Sinclair,
sekretarz generalny Gerd Hubold
oraz ok. 700 naukowców i delegatów z paƒstw członkowskich ICES.
Departament Rybołówstwa
[ (22) 623 14 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Nowa Wspólna Polityka Rybacka UE ma zapewniç dynamiczny i zrównowa˝any rozwój europejskiego sektora
rybołówstwa, nieszkodliwy dla Êrodowiska morskiego, podkreÊlił sekretarz stanu Kazimierz Plocke otwierajàc
konferencj´ ICS ASC
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Stawki płatnoÊci
bezpoÊrednich
w 2011 roku
Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym płatnoÊci stosowane w Polsce
w ramach wsparcia bezpoÊredniego podlegajà, podobnie jak
i w innych nowych paƒstwach członkowskich, stopniowemu dochodzeniu do poziomu stosowanego w krajach UE-15 (zasada
phasing-in). W zwiàzku z tym, ich poziom wzrasta corocznie
(do momentu osiàgni´cia wartoÊci 100%, tj. w przypadku Polski
do roku 2013) i poczàwszy od 2004 r. kształtował si´ w sposób
nast´pujàcy: 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70%, a w 2011
r. wynosi 80% poziomu płatnoÊci stosowanych w UE-15.

P

onadto, korzystajàc z mo˝liwoÊci przewidzianej prawem
wspólnotowym, Polska stosuje
uzupełniajàce krajowe płatnoÊci
bezpoÊrednie (z ang. Complementary
National
Direct
Payments – CNDP), które mogà byç
stosowane w wysokoÊci do 30%
płatnoÊci stosowanych w krajach
UE-15. Oznacza to, ˝e ju˝ od 2010
r. całkowite wsparcie, skierowane
do polskich producentów (unijne
i krajowe), wynosi 100% płatnoÊci
stosowanych w UE-15. Z uwagi
na stopniowe zwi´kszanie udziału
bud˝etu unijnego (zgodnie z przywołanà zasadà phasing-in), w latach 2011–2012 maksymalna wysokoÊç uzupełnienia krajowego b´dzie mogła wynieÊç odpowiednio 20% i 10% pełnej koperty płatnoÊci (do roku 2010 dofinansowanie to wynosiło 30%).
Maksymalny poziom wsparcia ze
Êrodków krajowych i unijnych w poszczególnych latach przedstawia
wykres 1.
Powy˝sze, znajduje odzwierciedlenie, w wysokoÊci wsparcia bez8

wszystkich płatnoÊci bezpoÊrednich
jest kurs wymiany PLN/EUR. Ze
wzgl´du na fakt, i˝ przedmiotowe
wsparcie w znacznej cz´Êci pochodzi z bud˝etu Unii Europejskiej, jego
wysokoÊç pierwotnie ustalana jest
w euro. Przeliczenie stawki płatnoÊci
na złotówki odbywa si´ na podstawie kursów wymiany ogłaszanych
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, natomiast terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest
ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed dniem
1 paêdziernika roku, dla którego
pomoc została przyznana.
WysokoÊç kursu wymiany w kolejnych latach została przedstawiona na wykresie 2.
Kurs z wrzeÊnia 2011 r. jest
wprawdzie ni˝szy od tego z ro-

Wykres 1. Całkowity poziom wsparcia bezpoÊredniego w latach 2004-2013

èródło: Opracowano w Departamencie PłatnoÊci BezpoÊrednich MRiRW

poÊredniego i uzupełniajàcego
w przeliczeniu na jednostk´. Poczàwszy od 2011 r., wzrostowi
stawki Jednolitej PłatnoÊci Obszarowej towarzyszy stopniowe zmniejszanie stawek płatnoÊci uzupełniajàcych.
Dodatkowym, zewn´trznym czynnikiem wpływajàcym na wysokoÊç

ku 2004, który wyniósł 4,7352
PLN/EUR, niemniej jednak jest to
najwy˝szy kurs od roku 2005.
W stosunku do poprzedniej kampanii kurs ten jest wy˝szy o 10,5%.
W kampanii roku 2011 zdecydowana wi´kszoÊç stawek płatnoÊci
bezpoÊrednich,
realizowanych
przez ARiMR, b´dzie wy˝sza w poBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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Wykres 2. Kurs wymiany PLN/EUR w latach 2004-2011

èródło: Opracowano w Departamencie PłatnoÊci BezpoÊrednich MRiRW

Wykres 3. Łàczna wysokoÊç stawki JPO i stawki w Sektorze I w latach 2010-2011

èródło: Opracowano w Departamencie PłatnoÊci BezpoÊrednich MRiRW

Wykres 4. Łàczna wysokoÊç stawki JPO i stawki PZ w latach 2010-2011

èródło: Opracowano w Departamencie PłatnoÊci BezpoÊrednich MRiRW

równaniu do roku 2010. OkreÊlone w stosownych rozporzàdzeniach
wysokoÊci stawek, które b´dà obowiàzywały w roku 2011, sà nast´pujàce dla:
• Jednolitej PłatnoÊci Obszarowej: 710,57 PLN/ha (+26,4%);
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

• płatnoÊci uzupełniajàcej do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatnoÊç uzupełniajàcà do powierzchni uprawy chmielu
za 2006 r. (płatnoÊç niezwiàzana z produkcjà): 1 476,08 PLN
(+3,9%);

• oddzielnej płatnoÊci z tytułu owoców i warzyw (płatnoÊç do pomidorów):
173,33
PLN/ton´
(+10,3%);
• przejÊciowej płatnoÊci z tytułu
owoców mi´kkich (łàcznie cz´Êç
unijna i krajowa): 1 761,99
PLN/ha (+10,5%);
• płatnoÊci cukrowej: 56 PLN/ton´ (+11,1%);
• płatnoÊci do krów: 410,89
PLN/szt. (+18,6%);
• specjalnej płatnoÊci obszarowej
do powierzchni uprawy roÊlin
stràczkowych i motylkowatych
drobnonasiennych: 219,53 PLN/
ha (+5,9%).
W zwiàzku z wi´kszà liczbà zgłoszonych zwierzàt kwalifikujàcych si´
do wsparcia do owiec, stawka tej
płatnoÊci w 2011 r. b´dzie ni˝sza
od zeszłorocznej o 2,7% i wyniesie 103,05 PLN/szt.
Stawki płatnoÊci uzupełniajàcych
w tzw. Sektorze I oraz płatnoÊci
zwierz´cej (PZ) wyniosà odpowiednio: 274,23 PLN/ha oraz 396,14
PLN/ha.
Obni˝enie, w porównaniu do roku 2010, wynika jednak z malejàcego udziału krajowych płatnoÊci
w całkowitym wsparciu i zostaje
zrekompensowane przez płatnoÊci
unijne. Oznacza to, ˝e całkowite
wsparcie na hektar upraw obj´tych
tymi płatnoÊciami w 2011 r. (JPO
+ UPO), b´dzie wy˝sze w porównaniu do roku ubiegłego, co przedstawia wykres 3 i wykres 4.
Nale˝y jednoczeÊnie podkreÊliç,
˝e zgodnie z przepisami unijnymi
(art. 29 ust. 2 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.) wypłata płatnoÊci bezpoÊrednich za rok 2011 rozpocznie
si´ z dniem 1 grudnia 2011 r. i potrwa do dnia 30 czerwca 2012 r.

Departament
PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ (22) 623 12 34
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Zmiany w systemie
wsparcia bezpoÊredniego
na 2012 rok

P

lanowane na 2012 r. zmiany
w systemie wsparcia bezpoÊredniego wynikajà, w szczególnoÊci, z modyfikacji realizowanego w Polsce programu wsparcia
specjalnego oraz z koniecznoÊci dostosowania przepisów krajowych
do przepisów wspólnotowych.

Program wsparcia specjalnego
W ramach zmian w programie
wsparcia specjalnego wprowadzanych na 2012 r. przewiduje si´ uruchomienie płatnoÊci do tytoniu, której celem jest poprawa jakoÊci produkowanego w kraju surowca tytoniowego.
Pomoc b´dzie kierowana do rolników uprawiajàcych tytoƒ wysokiej
jakoÊci w rejonach uprawy tytoniu,
którzy zawarli, indywidualnie lub
za poÊrednictwem grup producentów, umowy na upraw´ tytoniu z zatwierdzonymi pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego.

10

PłatnoÊç do tytoniu realizowana b´dzie w latach 2012-2013.
Rocznie wysokoÊç pomocy przekroczy 29 mln euro, z czego prawie 18,6 mln euro (64%) zostanie
przeznaczone na wsparcie do tytoniu typu Virginia, ponad 8,4 mln euro (29%) – na wsparcie do tytoniu typu Burley i ponad 2 mln euro
(7%) – na wsparcie do tytoni ciemnych. W sytuacji zakwalifikowania
do programu szacowanych iloÊci tytoniu, tj. 9,5 tys. ton tytoniu typu Virginia, 3,9 tys. ton tytoniu typu Burley
i 2,4 tys. ton tytoni ciemnych, Êrednie stawki płatnoÊci wyniosà 1,96
euro/kg dla tytoniu typu Virginia, 2,16 euro/kg dla tytoniu typu
Burley i 0,85 euro/kg dla tytoni
ciemnych.
Ârodki finansowe, wydzielone
na wsparcie w danej grupie odmian
tytoniu, dzielone b´dà pomi´dzy rolników proporcjonalnie do udziału
wartoÊci sprzeda˝y surowca dostarczonego przez danego rolnika w wartoÊci
sprze da -

˝y wszystkich partii w danej grupie
odmian tytoniu.
PodejÊcie takie oznacza powiàzanie płatnoÊci z iloÊcià dostarczonego surowca i jego cenà jednostkowà, co umo˝liwia realizacj´ celu
płatnoÊci, którym jest poprawa jakoÊci produkowanego surowca. Cena sprzeda˝y odzwierciedla bowiem
jakoÊç dostarczonego surowca.
WysokoÊç płatnoÊci do tytoniu
przysługujàcej danemu rolnikowi
b´dzie obliczana, jako suma płatnoÊci przyznanych do poszczególnych
partii tytoniu dostarczonych przez
rolnika do zatwierdzonego punktu
odbioru surowca tytoniowego.
W programie wsparcia specjalnego wprowadzono ponadto zmiany
w odniesieniu do ju˝ realizowanych
mechanizmów pomocowych.
Najwa˝niejsza zmiana polega
na zwi´kszeniu puli Êrodków przeznaczonych na poszczególne formy
wsparcia. Kwot´ przeznaczonà
na specjalnà płatnoÊç obszarowà
zwi´kszono o 19,2 mln euro (do 30
mln euro). Dzi´ki temu stawka tej
płatnoÊci, która dotychczas wynosiła ok. 50 euro/ha, mo˝e znaczàco
wzrosnàç. Ârodki przeznaczone
na płatnoÊç do krów powi´kszono o 17,1 mln euro (do 45,6
mln euro). Maksymalna stawka tej płatnoÊci wynosi 142,5
euro/szt. Natomiast kwot´
przeznaczonà na płatnoÊç
do owiec zwi´kszono o ponad
0,4
mln
euro
(do 1,923 euro), a maksyBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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malna stawka tej płatnoÊci wynosi 30 euro/szt.
Poza zwi´kszeniem wysokoÊci
Êrodków przeznaczonych na realizacj´ poszczególnych płatnoÊci, wprowadzono zmian´, polegajàcà
na rozszerzeniu zakresu terytorialnego stosowania wsparcia specjalnego do owiec. Od 2012 r. płatnoÊç
ta b´dzie realizowana równie˝
w województwie łódzkim oraz w województwie Êwi´tokrzyskim.
.

PłatnoÊç do owoców mi´kkich
W 2012 r. uruchomiona zostanie
oddzielna płatnoÊç do owoców
mi´kkich. Zastàpi ona tzw. przejÊciowà płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich, która zgodnie z przepisami
wspólnotowymi mo˝e byç stosowa-

na do 31 grudnia 2011 r. Nowa
płatnoÊç b´dzie przysługiwała
do powierzchni upraw malin i truskawek z okresu referencyjnego, tj.
do powierzchni, do której przyznano
przejÊciowe płatnoÊci do owoców
mi´kkich za rok 2008.
Oddzielna płatnoÊç do owoców
mi´kkich b´dzie mogła zostaç przyznana równie˝ w przypadku, gdy
przejÊciowà płatnoÊç z tytułu owoców mi´kkich za 2008 r. przyznano
mał˝onkowi rolnika, spadkodawcy
rolnika (lub spadkodawcy mał˝onka
rolnika), poprzednikowi rolnika albo
przekazujàcemu gospodarstwo rolne w zwiàzku z wypłacanà rentà
strukturalnà, emeryturà lub rentà
rolniczà z ubezpieczenia społecznego rolników. Warunki przyznania

oddzielnej płatnoÊci do owoców
mi´kkich, w takich przypadkach, b´dà analogiczne do warunków przyznania płatnoÊci o podobnej do niej
konstrukcji (tj. płatnoÊci cukrowej
i płatnoÊci do pomidorów).
Na oddzielnà płatnoÊç do owoców mi´kkich b´dzie przeznaczone
corocznie ponad 11 mln euro z bud˝etu unijnego.
Dodatkowo,w 2012 r., Polska mo˝e przyznaç krajowà pomoc
do owoców mi´kkich, jednak˝e całkowita kwota pomocy wspólnotowej
i krajowej nie mo˝e przekroczyç pułapu wynoszàcego 19,2 mln euro.
Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ (22) 623 12 34
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Wyszukiwarka
Êrodków ochrony roÊlin

O

d niedawna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mo˝na korzystaç z interaktywnej wyszukiwarki informacji dotyczàcych dopuszczonych do obrotu w Polsce
Êrodków ochrony roÊlin.
Powstała ona w ramach prac
zwiàzanych z wdro˝eniem przepisów
rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/
2009 z dnia 21 paêdziernika 2009
roku.
Wyszukiwarka daje mo˝liwoÊç
uzyskania niezb´dnych informacji
o Êrodkach ochrony roÊlin rolnikom, sadownikom, działkowiczom
oraz innym u˝ytkownikom Êrodków
ochrony roÊlin, równie˝ pracownikom Paƒstwowej Inspekcji Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa, podmiotom
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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prowadzàcym obrót Êrodkami
ochrony roÊlin oraz urz´dom rejestracyjnym Êrodków ochrony roÊlin
innych paƒstw Unii Europejskiej.
Po otwarciu głównej strony wyszukiwarki wyÊwietla si´ formularz
wyszukiwania z oÊmioma kryteriami, które mo˝na wziàç pod uwag´
przy wyszukaniu Êrodków ochrony
roÊlin. Mo˝na okreÊliç jedno kryterium wyszukania np. poprzez okreÊlenie nazwy handlowej produktu
lub kilka kryteriów, aby wyszukaç
grup´ Êrodków.
Wyniki wyszukiwania obejmujà nazwy Êrodków ochrony roÊlin spełniajàcych okreÊlone wczeÊniej kryteria,
nazwy substancji czynnych wchodzàcych w ich skład, rodzaj tych Êrodków i liczb´ wyszukanych preparatów. Po wybraniu z listy wyników
Êrodka ochrony roÊlin mo˝na wyÊwietliç jego kart´. W karcie zawarte
sà podstawowe informacje o Êrodku
ochrony roÊlin, m.in. nazwa producenta, numer zezwolenia i ewentualnie numer ostatniej decyzji zmieniajàcej, termin wa˝noÊci, klasyfikacja
oraz zakres stosowania. W informacji o zakresie stosowania Êrodka
ochrony roÊlin wskazane sà uprawy
na jakich mo˝e on byç stosowany,
zwalczane agrofagi, dawki oraz terminy jego stosowania. WyÊwietlonà
kart´ Êrodka mo˝na zapisaç na dysku komputera lub wydrukowaç.

Wyszukiwarka, udost´pniona
z poziomu serwisu internetowego
resortu rolnictwa, jest narz´dziem
dla u˝ytkowników Êrodków ochrony
roÊlin oraz wszelkich grup zawodowych i hobbystów, którym dost´p

do danych dotyczàcych zakresu
stosowania Êrodków ochrony roÊlin
jest niezb´dny.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ (22) 623 21 51
Zdj´cia: archiwum MRiRW

Ochrona prawna odmian
roÊlin i odst´pstwo rolne

O

chrona prawna odmian
roÊlin obejmuje prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej (równie˝ odkrytej i wyprowadzonej) odmiany, a tak˝e do zarobkowego korzystania z niej (wy12

łàczne prawo). Wyłàczne prawo
jest formà ochrony własnoÊci intelektualnej znajdujàcà zastosowanie
w hodowli roÊlin.
Problematyka zwiàzana z ochronà
prawnà odmian roÊlin jest uregulo-

wana w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roÊlin (Dz.U. Nr 137, poz.
1300, z póên. zm.) – w odniesieniu
do krajowego systemu ochrony odmian roÊlin, oraz w przepisach praBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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wa Unii Europejskiej: rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27
lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roÊlin (Dz. Urz. WE L 227 z 1.9.1994,
str. 1, z póên. zm.) oraz rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1768/95
z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiajàcym przepisy wykonawcze w zakresie
odst´pstwa rolnego przewidzianego
w art. 14 ust. 3 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roÊlin
(Dz. Urz. WE L 173 z 25.7.1995,
str. 14, z póên. zm.) – w odniesieniu
do wspólnotowego systemu ochrony
odmian roÊlin.
Jednym z najbardziej istotnych
zagadnieƒ zwiàzanych z wyłàcznym
prawem hodowcy do odmiany, jest
mo˝liwoÊç u˝ywania przez posiadacza gruntów rolnych (rolnika) materiału ze zbioru, jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłàcznym prawem, bez koniecznoÊci
uzyskania zgody hodowcy, jednak
za odpowiednià opłatà uiszczanà
na rzecz hodowcy (odst´pstwo rolne). Odst´pstwo rolne jest zatem
odst´pstwem od przyj´tego systemu
ochrony odmian roÊlin majàcym
na celu zabezpieczenie interesów
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rolników. Odst´pstwo rolne okreÊla
si´ równie˝ mianem „przywileju rolnika”, „przywileju farmera” lub stosuje si´ wprost nazewnictwo funkcjonujàce w paƒstwach angloj´zycznych jako „farm saved seed”.

Zakres zmian w ustawie
o ochronie prawnej odmian
roÊlin
6 wrzeÊnia 2011 r. została opublikowana (Dz.U. Nr 186 poz. 1099),
przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ustawa
o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roÊlin.
Najwa˝niejsze zmiany w ustawie
to:
• poszerzenie kategorii posiadaczy
gruntów rolnych uprawnionych
do korzystania z instytucji odst´pstwa rolnego, bez koniecznoÊci
uiszczania opłaty na rzecz hodowcy
odmiany (drobnych rolników), z posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni do 10 ha do posiadaczy
gruntów rolnych o powierzchni
do 25 ha z wyłàczeniem producentów ziemniaka;
• zwi´kszenie katalogu gatunków
roÊlin uprawnych, w stosunku
do których mo˝liwe jest stosowanie
przez rolników instytucji odst´pstwa

rolnego, z dotychczasowych 8 gatunków (pszenica zwyczajna, ˝yto,
j´czmieƒ, pszen˝yto, owies, kukurydza, rzepak ozimy i ziemniak),
do katalogu 16 roÊlin uprawnych
w zakresie do 25 ha (pszenica zwyczajna, ˝yto, j´czmieƒ, pszen˝yto,
owies, kukurydz´, rzepak, łubin ˝ółty, łubin wàskolistny, lucerna siewna, groch siewny, bobik, wyka siewna, pszenica twarda, rzepik, len
zwyczajny – oleisty) oraz w zakresie
do 10 ha –ziemniak.
Ww. zmiany sà szczególnie korzystne dla producentów rolnych
poprzez zwi´kszenie liczby zwolnionych z opłat producentów rolnych
oraz zwi´kszenie liczby gatunków,
dla których b´dzie mo˝liwe korzystanie z odst´pstwa rolnego.
Ponadto, ustawa wprowadza
zmiany korzystne dla hodowców
roÊlin. Najwa˝niejszà z nich jest
umo˝liwienie pobierania opłat
za u˝ywanie materiału ze zbioru dla
organizacji hodowców, której dany
hodowca jest członkiem.
Zmieniona ustawa weszła w ˝ycie
w dniu 21 wrzeÊnia 2011 r.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ (22) 623 21 51
Zdj´cia: J. Wyszatkiewicz
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„Glebowa materia organiczna
– stara prawda, nowe wyzwania”
W Centrum Konferencyjnym Komisji Europejskiej w Brukseli, odbyła
si´ 21 wrzeÊnia 2011 r. Mi´dzynarodowa Konferencja „Glebowa materia organiczna – stara prawda, nowe wyzwania”. Organizatorami
wydarzenia byli: minister rolnictwa i rozwoju wsi dr Marek Sawicki
oraz Dyrektoriat Badaƒ i Innowacji Komisji Europejskiej. Zało˝enia
merytoryczne i program konferencji zostały przygotowane przez Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

C

elem konferencji było zwrócenie uwagi europejskiej opinii
publicznej, a przede wszystkim
administracji, na sprawy zwiàzane
z zasobnoÊcià oraz znaczeniem glebowej materii organicznej, szczególnie w kontekÊcie post´pujàcych
zmian klimatycznych. Problematyka
ta jest dla naszego kraju szczególnie
istotna, ze wzgl´du na niskà i ciàgle
pogarszajàcà si´ zasobnoÊç naszych
gleb w próchnic´ oraz wysoki poziom zakwaszenia. Spotkanie
w Brukseli było zwieƒczeniem cyklu
krajowych spotkaƒ i seminariów, poÊwi´conych roli i znaczeniu glebowej
materii organicznej oraz próchnicy
w kształtowaniu ˝yznoÊci gleb oraz
dobrostanu Êrodowiska.
W konferencji, którà swoim wystàpieniem zainaugurował minister Marek Sawicki, wzi´ło udział ponad 150 uczestników z krajów Unii
Europejskiej, reprezentujàcych najwa˝niejsze instytucje naukowe i administracj´. Polski minister rolnictwa
podkreÊlił rol´ próchnicy w glebie,
zarówno w wymiarze produkcyjnym
jak i Êrodowiskowym. – Obecne
działania, podejmowane w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, okazujà si´
w tym obszarze niewystarczajàce.
Zach´cam przedstawicieli nauki
do pogł´bionej analizy tej problematyki, w celu dostarczenia rzetelnych
14

argumentów niezb´dnych do opracowania programu ochrony i zachowania glebowej materii organicznej – powiedział Marek Sawicki.
W cz´Êci referatowej konferencji
zostały zaprezentowane najnowsze
informacje na temat aktualnego stanu oraz kierunków zmian zachodzàcych w zasobnoÊci gleb europejskich
w materi´ organicznà. Poza typowo

mo˝e ona odegraç w zapobieganiu
i łagodzeniu kl´sk suszy i powodzi,
które w ostatnich latach sà dotkliwie
odczuwalne w całej Europie.
Konferencja, była dobrà okazjà
do podsumowania i oceny dotychczasowych efektów działaƒ rolno-Êrodowiskowych, ukierunkowanych
na zachowanie i odbudow´ zasobów
glebowej materii organicznej, a jednoczeÊnie dała jednoznaczny sygnał
decydentom o koniecznoÊci wypracowania nowych, bardziej efektywnych instrumentów opartych na aktualnej wiedzy i praktyce agrotechnicznej. Zorganizowanie jej w Brukseli
wspólnie z Komisjà Europejskà,
w trakcie trwania polskiej prezydencji, było niepowtarzalnà okazjà

Podczas konferencji minister Marek Sawicki (czwarty od lewej) omówił rol´ próchnicy w glebie pod kàtem
produkcyjnym i Êrodowiskowym

produkcyjnymi funkcjami próchnicy,
szczegółowo omówione zostały kwestie zwiàzane z mo˝liwoÊciami wiàzania (sekwestracji) w glebie CO2,
co ma istotne znaczenie dla ograniczania efektu cieplarnianego. Prelegenci zwrócili tak˝e uwag´ na potencjalne mo˝liwoÊci próchnicy
w gromadzeniu i zatrzymywaniu wody oraz roli jakà w zwiàzku z tym,

nadania tej problematyce rangi
ogólnoeuropejskiej. W opinii organizatorów i uczestników, konferencja
stanowiła cenny wkład do dyskusji
nad Wspólnà Politykà Rolnà oraz zasadami jej finansowania po 2013 r.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ (22) 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW

BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

biu srodki 11-12_Layout 1 05.12.2011 11:37 Strona 15

Kongres Nauk Rolniczych
Narodowe strategiczne programy badaƒ dla sektora rolno-˝ywnoÊciowego i obszarów wiejskich, to hasło przewodnie II Kongresu Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”

łeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-˝ywnoÊciowego z uwzgl´dnieniem procesów globalizacji i konkurencji.
Uczestnicy II Kongresu podkreÊlaongres został zorganizowany nych propozycji. Europa nie mo˝e
przez MRiRW 5 paêdziernika popieraç reform w duchu stagnacji, li koniecznoÊç ÊciÊlejszej współprabr. w Centralnej Bibliotece konserwacji i płacenia za gotowoÊç cy ministerstwa rolnictwa z resortaRolniczej w Warszawie. Patronat produkcyjnà, nie mo˝e udawaç mi zdrowia, gospodarki i Êrodowihonorowy nad nim sprawował Pre- przed całym Êwiatem, ˝e nie chce ska. Oczekiwaniem wielokrotnie
zydent Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyç w Êwiatowym wzroÊcie formułowanym przez uczestników
Bronisław Komorowski, a medialny produkcji ˝ywnoÊci” – podkreÊlił była poprawa efektywnoÊci wykoTelewizja Polska S. A., Program 1. szef resortu i apelował do naukow- rzystywania Êrodków bud˝etowych
Polskiego Radia oraz Telewizja TVR. ców aby przedstawili swoje propo- działu nauka, w tym tak˝e poprzez
II Kongres poÊwi´cony był wypra- zycje gł´bokiej, z nastawieniem realizacj´ interdyscyplinarnych procowywaniu strategicznych progra- na rozwój, reformy WPR. Wybitnym gramów badawczych w zakresie
mów badaƒ w obszarze nauk rolni- przedstawicielom nauk rolniczych nauk rolniczych i pokrewnych, któczych i pokrewnych wspierajàcych Minister Marek Sawicki wr´czył od- rych zakres merytoryczny powinien
rozwój sektora rolno-˝ywnoÊciowe- znaki honorowe „Zasłu˝ony dla znaleêç zrozumienie zarówno u Kierownictwa Ministerstwa Nauki
go i obszarów wiejskich Polski. Je- Rolnictwa”.
W referatach znalazły odzwiercie- i Szkolnictwa Wy˝szego jak równie˝
go drugim niezwykle istotnym celem było zaakcentowanie proble- dlenie wybrane aspekty funkcjono- w Radzie i Dyrekcji Narodowego
mu efektywnoÊci wdro˝eƒ i mo˝li- wania sektora rolno-˝ywnoÊciowe- Centrum Badaƒ i Rozwoju.
II Kongres Nauk RolniwoÊci upowszechniania wyczych był wa˝nym wydarzeników badaƒ w praktyce
niem naukowo-politycznym.
oraz wskazanie barier
Wskazał propozycje stratei ograniczeƒ.
gicznych programów baOtwierajàc Kongres minidawczych, nakierowanych
ster rolnictwa i rozwoju wsi
na popraw´ efektywnoÊci
dr Marek Sawicki podkreÊlił,
współpracy nauki z gospo˝e Kongres ma szczególny
darkà i wzbogacił wkład Polwymiar, nie tylko ze wzgl´du
ski w dyskusj´ nad „Strategià
na trwajàcà prezydencj´, ale
dla Europejskiej Agendy Batak˝e na trwajàce przygotowania do wielkiej reformy Reforma WPR nie mo˝e dokonaç si´ bez udziału Êwiata nauki - podkreÊlał minister daƒ Naukowych w dziedzinie rolnictwa”. Rozszerzył on
Wspólnej Polityki Rolnej. Marek Sawicki otwierajàc Kongres
równie˝ dyskusj´ nad refor„Nie wyobra˝am sobie, aby
jakakolwiek reforma tej polityki do- go i obszarów wiejskich. Ich tema- mà Wspólnej Polityki Rolnej UE,
konała si´ bez udziału Êwiata na- tyka dotyczyła podstawowych dzia- a tak˝e pozwolił na ocen´ działaƒ
uki, bez udziału nauki pol- łów produkcji, a tak˝e infrastruktu- realizowanych w ramach PROW
skiej” – powiedział mister Sawicki. ry obszarów wiejskich i ich funkcji. 2007-2013. Dostarczył tak˝e cenW swoim wystàpieniu zach´cił całe Zaakcentowane zostały kwestie nych uwag i sugestii dla przyszłego
polskie Êrodowisko naukowe bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego, okresu programowania.
do aktywnego włàczenia si´ dobrostanu zwierzàt i wpływu roldo oceny propozycji legislacyjnych nictwa na Êrodowisko przyrodnicze
Departament Doradztwa,
dotyczàcych WPR, zaprezentowa- oraz na zdrowie ludzi i zwierzàt.
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
nych przez Komisj´ Europejskà. Omówiono zmiany klimatu i zwià[ (22) 623 15 75
„Oczekuj´ aktywnych, innowacyj- zane z tym zagro˝enia, a tak˝e spoZdj´cie: archiwum MRiRW
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Odtwarzanie
produkcji leÊnej
W listopadzie 2011 r. weszło w ˝ycie rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które okreÊliło nowe kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odtwarzania potencjału produkcji leÊnej
zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów
zapobiegawczych” PROW 2007-2013.
Charakterystyka działania
Działanie „Odtwarzanie potencjału
produkcji leÊnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” umo˝liwia wdra˝anie mechanizmów zabezpieczajàcych lasy przed katastrofami naturalnymi, a tak˝e przyczynia
si´ do przywrócenia potencjału biologicznego kompleksom leÊnym. Powy˝sze cele realizowane sà w ramach dwóch schematów:
• Schemat I Wsparcie do obszarów, na których wystàpiła katastrofa
naturalna lub kl´ska ˝ywiołowa – obszary te wyznaczane sà
na podstawie zgłoszeƒ ministra właÊciwego do spraw Êrodowiska.
• Schemat II Wsparcie inwestycji
prewencyjnych w lasach zaliczonych
do dwóch najwy˝szych kategorii zagro˝enia po˝arowego.
Beneficjentem działania sà NadleÊnictwa Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe, zaÊ
właÊciciele lasów prywatnych mogà
uczestniczyç w projektach realizowanych przez beneficjenta.

Nowe zasady naboru wniosków
W Departamencie PłatnoÊci BezpoÊrednich finalizowane sà prace
nad nowelizacjà rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16

z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Odtwarzanie
potencjału produkcji leÊnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” PROW 2007-2013 (Dz.U.
Nr 103, poz. 658 z póên. zm.).
Zmiany proponowane w nowelizacji
majà przede wszystkim na celu ustanowienie nowego sposobu okreÊlania kolejnoÊci rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy oraz, co
za tym idzie, preferowanie projektów, które zakładajà realizacje inwestycji w lasach prywatnych.

Zwi´kszenie pomocy dla lasów
prywatnych
Kryteria oceny wniosków, majà
za zadanie, ustalenie kolejnoÊci
przyznawania pomocy w zale˝noÊci
od procentowego udziału kosztów
kwalifikowalnych operacji przeznaczonych na realizacj´ inwestycji
w lasach nieb´dàcych w zarzàdzie
nadleÊnictwa, w stosunku do wysokoÊci wnioskowanej kwoty pomocy
we wniosku o pomoc. KolejnoÊç ta
b´dzie ustalana przez przyznanie
operacji, uj´tej we wniosku o przyznanie pomocy, okreÊlonej liczby
punktów.

Umo˝liwi to zwi´kszenie udziału
lasów właÊcicieli prywatnych w operacji realizowanej przez nadleÊnictwo i preferowanie tym samym nadleÊnictw, które wyka˝à, ˝e w ramach
realizowanych projektów planowana przez nie operacja przyczyni si´
do odnowienia równie˝ drzewostanów właÊcicieli lasów nieb´dàcych
w zarzàdzie nadleÊnictwa.

Uproszczenie zasad uzyskania
pomocy
Nowelizacja wprowadza tak˝e złagodzenie warunków ubiegania si´
o pomoc w przypadku wystàpienia
katastrof naturalnych w lasach. Proponowane rozwiàzania polegajà
na odstàpieniu od uzale˝nienia
przyznawania pomocy w ramach
Schematu I od zgodnoÊci planowanej operacji z:
• planem urzàdzenia lasu,
• uproszczonym planem urzàdzenia
lasu,
• decyzjà starosty wydanà na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
• sposobem post´powania na wypadek powstania po˝aru.
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu, mo˝liwe b´dzie udzielenie pomocy obszarom leÊnym dotkni´tym katastrofà naturalnà bàdê kl´skà ˝ywiołowà
bez oczekiwania na zakoƒczenie
czasochłonnej procedury aktualizacji ww. dokumentów pod kàtem zaistniałych zjawisk atmosferycznych.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ (22) 623 18 42
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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JakoÊç
– najlepsza inwestycja
Po kilku latach przemian restrukturyzacyjnych w urz´dach, wdra˝anie systemów zarzàdzania stało si´ powszechnym kierunkiem
przeobra˝eƒ. Oprócz firm komercyjnych systemy zarzàdzania
wprowadzajà tak˝e urz´dy administracji publicznej, samorzàdowej, urz´dy skarbowe, oÊrodki opieki medycznej. System zarzàdzania ma zagwarantowaç urz´dowi wiarygodnoÊç, status jednostki przewidywalnej w zakresie jakoÊci, przyjaznej klientowi
i otoczeniu oraz działajàcej w sposób przejrzysty i bezpieczny.

zmami finansowanymi z bud˝etu
krajowego oraz funduszami promocji. Monitoruje rynek biokomponentów i biopaliw oraz realizuje
działania zwiàzane z promocjà i informacjà dotyczàcà produktów rolno-spo˝ywczych. Prowadzi analizy
rynkowe, przygotowuje prognozy
tych rynków, a tak˝e wspomaga
polskich przedsi´biorców w dotaroczàtkowe działania Agencji jàc je do obowiàzujàcych we ciu z ich produktami na rynki krajów spoza UE. W ramach prograzwiàzane były z interwencyj- Wspólnocie Europejskiej.
W kwietniu 2004 r. Agencja Ryn- mów pomocowych finansowanych
nym skupem produktów rolnych oraz artykułów spo˝ywczych, ku Rolnego uzyskała bezwarunko- ze Êrodków krajowych i unijnych,
sprzeda˝à interwencyjnà, groma- wà akredytacj´ i status agencji zapewnia pomoc swoich ekspertów
dzeniem rezerw produktów rolnych płatniczej UE, której funkcj´ pełni paƒstwom kandydujàcym do UE.
oraz ich przetworów, a tak˝e udzie- do dziÊ. Dzi´ki akredytacji, potwier- Bierze udział w procesie decyzyjlaniem przedsi´biorcom por´czeƒ dzajàcej wypełnienie przez ARR wy- nym UE poprzez opiniowanie prodla kredytów zaciàganych na skup mogów stawianych przez Komisj´ jektów aktów prawa unijnego.
W Agencji Rynku Rolnego funkpłodów rolnych. Stopniowo jednak Europejskà unijnym agencjom płatcjonuje certyfikowany sysposzerzano zakres stosotem zarzàdzania zgodny
wanych instrumentów odz kryteriami akredytacji,
działywania na wewn´trzustanowionymi dla agenny rynek rolny. Oprócz
cji płatniczych UE przez
doraênego skupu i sprzeKomisj´ Europejskà obejda˝y produktów rolnych
mujàcy: system zarzàdzawprowadzono dopłaty
nia jakoÊcià zgodny z wydo przechowywania promaganiami mi´dzynaroduktów, eksportu oraz podowej normy ISO 9001
zwolenia na przywóz
oraz system przeciwdziado Polski i wywóz z kraju
łania zagro˝eniom koartykułów rolno-spo˝ywrupcyjnym zgodny z wyczych.
W 2001 r. ARR została Z-ca Prezesa ARR L. Zwolak (drugi z prawej) odbiera statuetk´ konkursu „Panteon Administracji” maganiami dodatkowymi
do normy ISO 9001.
wyznaczona do pełnienia
Na uwag´ zasługuje fakt, ˝e
funkcji agencji płatniczej po akcesji niczym, 1 maja 2004 r., z dniem
Polski do Unii Europejskiej. Wyma- wstàpienia Polski do Unii Europej- Agencja Rynku Rolnego ju˝
gało to wewn´trznej reorganizacji skiej, Agencja mogła rozpoczàç od 2004 roku, w celu wypełnienia
struktur oraz dostosowania metod wypłat´ Êrodków finansowych z ty- warunków akredytacji, podj´ła szefunkcjonowania do wymogów tułu realizacji mechanizmów obj´- reg działaƒ ograniczajàcych wystàpienie zjawisk korupcyjnych:
akredytacyjnych. W konsekwencji tych Wspólnà Politykà Rolnà.
W ramach zadaƒ ustawowych • oddzielono trzy funkcje zwiàzane
rozszerzono w ARR zakres działaƒ
interwencyjnych oraz korygowano ARR administruje mechanizmami z płatnoÊciami, tj. akceptacji, realiistniejàce rozwiàzania, dostosowu- Wspólnej Polityki Rolnej, mechani- zacji oraz ksi´gowania w ramach
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podziału obowiàzków zapewniajà- niom korupcyjnym w Agencji Rynku mo˝e zaufaç pracownikom obsługujàcym go, poniewa˝ zasady,
cych, ˝e ka˝da z tych funkcji jest wy- Rolnego.
Pozytywny wpływ na utrzymanie na jakich działajà urz´dnicy sà
konywana przez pracownika
pod nadzorem innego pracownika, wdro˝onego systemu zarzàdzania transparentne, a efekty ich działaƒ
• wszystkie wnioski podlegajà we- majà równie˝ wprowadzone stale monitorowane przez kadr´
ryfikacji formalno-prawnej i mery- w Agencji zasady zarzàdzania bez- kierowniczà.
Sprawnie działajàcy w Agencji
torycznej z zachowaniem zasady pieczeƒstwem informacji. Przestrzeczterech oczu, zdefiniowano odpo- ganie ich zapewnia odpowiedni system zarzàdzania pozwala oceniç
wiedzialnoÊç ka˝dego pracownika stopieƒ zaanga˝owania pracowni- czy podejÊcie i wprowadzone rozna piÊmie, z okreÊleniem granic fi- ków w utrzymanie bezpieczeƒstwa wiàzania prowadzà do wyników,
systemów informacyjnych oraz słu˝y które planowano uzyskaç. Ma
nansowych,
• przeprowadzono odpowiednie okreÊleniu kierunków rozwoju za- wpływ na wykrycie obszarów, które
wymagajà poprawy. Przestrzeszkolenia personelu,
ganie zasad zarzàdzania
• poszczególne płatnoÊci i zaprzynosi nie tylko korzyÊci
liczki sà identyfikowalne w reumo˝liwiajàce właÊciwe pojestrach ksi´gowych,
dejÊcie do zagro˝eƒ, ale rów• wdro˝ono procedury zanie˝ odpowiednie podejÊcie
pewniajàce, ˝e gwarancje
do całej działalnoÊci organiprzyjmowane sà tylko od inzacji. System pomaga w dostytucji finansowych, spełniaskonaleniu metod organizajàcych warunki obowiàzujàcecyjnych, uporzàdkowaniu cago rozporzàdzenia Ministra
łego obszaru zarzàdzania orFinansów,
ganizacjà oraz daje pewnoÊç,
• rozliczanie zaliczek i płatno˝e ka˝dy pracownik zna cele
Êci jest przedmiotem kontroli
przez upowa˝nionych pra- Podczas Targów POLEKO 2011, ARR otrzymała „Panteon Administracji Polskiej” organizacji i uto˝samia si´
za projekt pt. „Nowoczesny System Zarzàdzania – przepisem na przyjazny urzàd” z jej wynikami jakoÊciowymi
cowników,
poprzez
zaanga˝owanie
• wprowadzono jednolity
standard przygotowywanej doku- rzàdzania bezpieczeƒstwem tych w procesie ustawicznego doskonalenia. Ponadto, poprzez wprowamentacji, okreÊlajàcej przejrzyste systemów.
W celu sprawowania bie˝àcej sa- dzenie usprawnieƒ i udoskonaleƒ,
zasady post´powania pracowników
ARR w celu spełnienia wymogów mooceny i kontroli, w ramach wszyscy pracownicy odnoszà korzyKE odnoÊnie wydatkowania Êrod- struktury organizacyjnej ARR, funk- Êci w zakresie poprawy warunków
cjonujà komórki i stanowiska, któ- pracy, co w znaczàcy sposób wpłyków z bud˝etu UE,
• wdro˝ono system informatyczny rych zadaniem jest czuwanie wa na popraw´ motywacji persowspomagajàcy prawidłowà realiza- nad przestrzeganiem wdro˝onych nelu oraz na wzrost zaanga˝owawymagaƒ. Ponadto, Agencja Rynku nia w rozwój systemu zarzàdzania.
cj´ działaƒ.
Jednà z mo˝liwoÊci doskonalà- Rolnego poddawana jest systema- Rozło˝enie zakresu uprawnieƒ
cych w obszarach szczególnie wra˝- tycznym kontrolom zewn´trznym do podejmowania decyzji i przekaliwych dla wizerunku organizacji prowadzonym zarówno przez krajo- zanie ich na ni˝sze szczeble zarzàniosà wymagania systemu przeciw- we słu˝by kontrolne i certyfikujàce dzania wpłyn´ło na zapewnienie
działania zagro˝eniom korupcyj- oraz urz´dy nadzorujàce prac´ bezpoÊredniego kontaktu z klientanym. Zwalczanie korupcji jest ARR, jak i słu˝by audytowe funkcjo- mi oraz ułatwiło rozpoznawanie ich
przedmiotem licznych aktów praw- nujàce w ramach organów Unii Eu- realnych potrzeb, a w zwiàzku z tym
umo˝liwiło kompleksowà realizacj´
nych, zaczynajàc od Traktatu ropejskiej.
Poza licznymi korzyÊciami, wyni- działaƒ i skutecznà pomoc benefio funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KoniecznoÊç wpisania si´ kajàcymi z wdro˝enia systemu, jed- cjentom.
w działania zwalczajàce zjawiska nà z równie wa˝nych jest nastawieAnna Bogusz
korupcji podejmowane w ramach nie psychiczne beneficjenta. Ma on
Dyrektor Biura Systemów Zarzàdzania ARR
Unii Europejskiej stanowiło jednà pewnoÊç, ˝e jakoÊç pracy jest
EOQ Quality Auditor
z przesłanek wdro˝enia wymagaƒ w Agencji kontrolowana na ró˝nych
Auditor PCBC S.A.
systemu przeciwdziałania zagro˝e- płaszczyznach. Jest przekonany, ˝e
[ (22) 661 74 19
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W

edług najnowszych danych Êrednia cena gruntów rolnych z Zasobu
WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa
w III kwartale 2011 r. wyniosła 17 114 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. 2011 r. nastàpił wzrost
Êredniej ceny o 393 zł, czyli o 2,3%,
a w stosunku do I kwartału br.
o 1957 zł, czyli o 12,9%. Natomiast
porównujàc III kwartał 2011 r.
do III kwartału 2010 r. cena jest wy˝sza o 2070 zł, czyli o 13,8%.
Cena gruntów za III kwartał br. została okreÊlona na podstawie 3,3
tys. umów sprzeda˝y zawartych
w tym okresie i sprzedanych ponad 29 tys. ha gruntów.
Najwy˝sze ceny uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim
(25,4 tys. zł/ha), Êlàskim (24,3 tys.
zł/ha) i opolskim (22,9 tys. zł/ha),
a najni˝sze w województwach: lubelskim (11,0 tys. zł/ha), podkarpackim (11,4 tys. zł/ha) i lubuskim
(11,9 tys. zł/ha).
Najwy˝sze ceny uzyskiwano w grupie obszarowej o powierzchni 300 ha
i wi´cej – 19,9 tys. zł za 1 ha oraz
do 1 ha – 19,5 tys. zł za 1 ha. Najni˝sze zaÊ w grupie obszarowej 1–10 ha – 15,4 tys. zł za 1 ha.
Najwi´kszy wzrost Êrednich cen
w III kwartale br. w porównaniu

Ârednie ceny w III kwartale 2011 r.
w poszczególnych województwach

Pomorskie
20 708
Warmiƒskomazurskie
14 380

Zachodniopomorskie
15 007

Mazowieckie
21 869

Wielkopolskie
21 841

Lubuskie
11 908

¸ódzkie
16 406

Âwi´tokrzyskie
18 838

Opolskie
22 882

Âlàskie
24 292
Ma∏opolskie
17 315

z poprzednim kwartałem nastàpił
w województwie Êwi´tokrzyskim.
W III kwartale 2011 r. Agencja
NieruchomoÊci Rolnych sprzedała
prawie 29,1 tys. ha, tj. o ponad 2,5
tys. ha (10%) wi´cej ni˝ w poprzednim kwartale i o prawie 13 tys. ha
(80%) gruntów wi´cej ni˝ w analo-
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Ârednie ceny gruntów rolnych w latach 2004 – III kw. 2011 (zł/ha)
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Ceny ziemi jednak rosnà

5 607

gicznym okresie 2010 r. W trzech
kwartałach 2011 r. ANR sprzedała
ponad 80 tys. ha, tj. prawie o 26
tys. ha wi´cej, ni˝ w tym samym
okresie ubiegłego roku.
Tak dobry wynik to efekt realizacji
polityki Agencji, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie
nieruchomoÊci ZWRSP poprzez
sprzeda˝ z korzyÊcià dla gospodarstw rodzinnych.
Według stanu na koniec wrzeÊnia 2011 r. w Zasobie WRSP pozostaje nieco ponad 2 mln ha, w tym
w dzier˝awie jest 1,5 mln ha, czyli 75% powierzchni Zasobu.

3 000

Gra˝yna Kapelko
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Rzecznik Prasowy ANR
[ (22) 635 54 98

BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

19

AGENCJA NIERUCHOMOÂCI ROLNYCH

biu srodki 11-12_Layout 1 05.12.2011 11:37 Strona 20

Paƒstwowe zabytki
Agencja NieruchomoÊci Rolnych przygotowała atrakcyjnà ofert´
nieruchomoÊci nierolnych, m. in. 30 obiektów zabytkowych. Zazwyczaj sà to zespoły pałacowo-parkowe, dworskie lub folwarczne.

P

o likwidacji paƒstwowych gospodarstw rolnych Agencja
przej´ła do Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa 2327 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Wi´kszoÊç z nich, bo a˝ 70% wymagała natychmiastowych interwencji
konserwatorów zabytków i w nast´pstwie tego prac zabezpieczajàcych,
remontowych i konserwatorskich.
Dotychczas trwale rozdysponowano
ok. 1590 zespołów, z czego prawie 1200 sprzedano. W Zasobie pozostało ich 770 i zdecydowana wi´kszoÊç z nich, 550, znajduje si´
w dzier˝awie. Innym formom zagospodarowania podlega ok. 120 nieruchomoÊci zabytkowych. Do rozdysponowania w ofercie ANR pozostaje wcià˝ ponad 60 zespołów zabytkowych. Reszt´, albo wniesiono
do spółek, albo przekazano nieodpłatnie jednostkom samorzàdu terytorialnego na realizacj´ celów własnych, na ogół zwiàzanych z kulturà
i dziedzictwem narodowym.
Du˝a cz´Êç obiektów zabytkowych
b´dàcych w ZWRSP powstała
w okresie mi´dzy rozbiorami a dwudziestoleciem mi´dzywojennym.
Po II wojnie Êwiatowej majàtki te
upaƒstwowiono, a w wyniku reformy
rolnej nastàpiła degradacja wielu
z nich. Zabytkami w wi´kszoÊci podzieliły si´ ówczesne resorty oÊwiaty,
zdrowia, kultury i rolnictwa. Obiekty
zacz´ły pełniç funkcj´ bibliotek,
szkół i przedszkoli, placówek ochrony zdrowia czy domów kultury. Zabytki, które znalazły si´ w „zarzàdzie” ministerstwa rolnictwa, przekazano pod nowotworzone paƒstwo20

we przedsi´biorstwa gospodarki rolnej i utworzono w nich biura, Êwietlice, lokale mieszkalne, a niekiedy
hotele.
ANR stara si´ zabezpieczaç i dbaç
o zabytki pozostajàce w jej Zasobie.
Od poczàtku działalnoÊci przeznaczyła na ten cel ponad 110 mln zł,
ale konieczne sà znacznie wi´ksze
nakłady finansowe, aby utrzymaç je
w nale˝ytym stanie. Dlatego Agencja podejmuje działania, by zabytkowe dwory i pałace trafiały w r´ce
prywatne. W bie˝àcej ofercie Agencji NieruchomoÊci Rolnych znajduje
si´ ok. 30 obiektów zabytkowych,
które sà sukcesywnie wystawiane
na sprzeda˝. Oferowane pałace
i dwory mogà byç przeznaczone
pod inwestycje zwiàzane z usługami
sportowo-rekreacyjnymi, hotelowymi, konferencyjnymi i mieszkalnymi.
W 2011 roku sprzedanych ju˝ zostało 8 zabytkowych nieruchomoÊci.

Znalazły si´ wÊród nich Pałac
w Czerninie Dolnej wraz z folwarkiem i parkiem oraz Dwór w Jarosławkach. Pierwszy z nich, o powierzchni ponad 6 ha, poło˝ony
na Dolnym Âlàsku, kupiono za 315
tys. zł, a drugi poło˝ony w Wielkopolsce, o powierzchni przekraczajàcej 3,5 ha, za 282 390 zł. Oba
po obni˝ce ceny.
Tak˝e obecnie w ofercie nieruchomoÊci zabytkowych Agencji znajdujà
si´ interesujàce zabytki. Atrakcyjnym
obiektem zabytkowym jest Pałac
w Ławicy w województwie dolnoÊlàskim. Na działce o łàcznej powierzchni prawie 17,12 ha znajduje
si´ tak˝e liczna zabudowa folwarczna, w tym obory, goł´bnik, stodoła
i magazyn.
Na uwag´ zasługuje równie˝ Pałac w Dłu˝ku w województwie lubuskim. Został on wzniesiony na
przełomie XVIII i XIX wieku,
a w 1856 roku stał si´ własnoÊcià
niemieckiego rodu ksià˝´cego
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym w stylu angiel-

Pałac w Ławicy
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

skim. Łàczna powierzchnia zespołu
pałacowo -folwarczno -parkowego
wynosi 27,4 ha.
W woj. dolnoÊlàskim wystawiono
na sprzeda˝ Pałac w Tyƒczyku Legnickim. Pałac ten powstał w latach 80. XIX wieku, wtedy tak˝e powstał okalajàcy go folwark. Na terenie nieruchomoÊci znajduje si´ niewielkie zadrzewienie, które jest pozostałoÊcià po parku, który kiedyÊ
do niego przylegał. PoÊrodku zadrzewienia le˝y niewielki staw. Łàczna powierzchnia całego zespołu pałacowo-folwarcznego wynosi prawie 31,8 ha.
Obiekty zabytkowe poza swà bezspornà wartoÊcià historycznà i kulturowà posiadajà wymiernà wartoÊç
gospodarczà. Niemal na całym
Êwiecie budowle historyczne stanowià dobrà lokat´ kapitału. NieruchomoÊci zabytkowe Agencja sprzedaje na przetargach nieograniczonych organizowanych przez oddziały
terenowe.
Nale˝àce do Agencji obiekty zabytkowe nadal stanowià dom dla
ponad 1600 rodzin. Najwi´cej
z nich mieszka w zabytkowych dworach i pałacach na Dolnym Âlàsku
i w Wielkopolsce. WejÊcie w ˝ycie
nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa umo˝liwi Agencji nabywanie lokali mieszkaniowych i realizacj´ inwestycji budowlanych, dzi´ki
czemu mo˝liwe b´dzie stopniowe
przenoszenie dotychczasowych lokatorów do nowych mieszkaƒ.
Uwolnione od lokatorów nieruchomoÊci dworskie i pałacowe Agencja
b´dzie mogła wystawiç na sprzeda˝,
co uchroni je przed zupełnà degradacjà i ruinà.
Obecnie Agencja stosuje 50% obni˝k´ uzyskanej ceny sprzeda˝y
dworków i pałaców. Aby z niej skorzystaç, nabywcy muszà we współpracy z konserwatorem zabytków
przedsi´wziàç kroki ku renowacji
nieruchomoÊci. Nabywca zobowiàBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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Pałac w Dłu˝ku

zany jest do przedło˝enia, właÊciwemu oddziałowi terenowemu Agencji
w terminie ustalonym w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków, nie dłu˝szym ni˝ 5 lat
od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y,
dokumentów potwierdzonych przez
konserwatora, okreÊlajàcych zakres
rzeczowy i wartoÊç nakładów, które
poniósł, realizujàc wskazania konserwatorskie w odniesieniu do kupionej nieruchomoÊci. JeÊli nabywca
nie dokona na zakupionej nieruchomoÊci zabytkowej nakładów w wysokoÊci co najmniej uzyskanego obni˝enia ceny jej sprzeda˝y, jest zobowiàzany w ciàgu 30 dni od dnia
upływu tego terminu zapłaciç
na rzecz Agencji okreÊlonà w umowie kwot´, o którà została obni˝o-

na cena sprzeda˝y, powi´kszonà
o przysługujàce Agencji odsetki
ustawowe, liczone od pierwszego
dnia po upływie terminu zapłaty.
Z ofertà nieruchomoÊci zabytkowych, wykazami i harmonogramami
przetargów mo˝na si´ zapoznaç
za poÊrednictwem strony Agencji
NieruchomoÊci Rolnych – www.anr.
gov.pl. Dodatkowo nieruchomoÊci
prezentowane sà na stronie
www.TabelaOfert.pl/ANR, gdzie zamieszczone sà szczegóły dotyczàce
powierzchni, ceny wywoławczej,
przeznaczenia danej nieruchomoÊci
oraz mapy i zdj´cia, w tym uj´cia
z lotu ptaka.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ (22) 635 54 98

Pałac w Tyƒczyku Legnickim
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Mikroprzedsi´biorczoÊç
Beneficjenci i współfinansowane operacje

P

rogram Rozwoju Obszarów Na ich podstawie została przyzna- grup´ beneficjentów, tj. 1,23% stanoWiejskich na lata 2007-2013 na beneficjentom pomoc w wysoko- wià jednostki organizacyjne nieposia(PROW 2007-2013) obejmuje Êci 959,3 mln zł.
dajàce osobowoÊci prawnej. Udział
szerokie spektrum działaƒ przeznaczoNajwi´kszy udział w ogólnej liczbie pozostałych grup beneficjentów równych dla ró˝nych grup odbiorców. podpisanych umów ma województwo nie˝ jest niewielki i wynosi 5,34% dla
Jednym z nich jest działanie 312 Two- wielkopolskie, tj. 16,14%. Uwag´ osób prawnych i 2,47% dla wspólnirzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw, zwraca relatywnie wysoki w tym zakre- ków spółek cywilnych.
majàce na celu wsparcie operacji sie wskaênik w przypadku wojePonad 2/3 beneficjentów (64,9%)
zwiàzanych z podejmowaniem lub wództw: podkarpackiego (10,66%), podejmujàcych lub prowadzàcych
rozwijaniem pozarolniczej działalnoÊci małopolskiego (9,83%) oraz Êlàskie- działalnoÊç jako osoby fizyczne nie
gospodarczej na obszarach wiejskich. go (8,67%). Najni˝szy odsetek podpi- przekroczyła 40 roku ˝ycia Osoby poJego beneficjentami mogà byç:
sanych umów przypada natomiast wy˝ej 50 roku ˝ycia stanowià relatyw• osoby fizyczne i prawne – podejmu- na województwa lubuskie i dolnoÊlà- nie niski odsetek beneficjentów,
jàce lub wykonujàce działaltj. 12% (Wykres 2).
noÊç gospodarczà,
Podpisane umowy dotyczyły
§
Celem
działania
jest
wzrost
• jednostki organizacyjne niew wi´kszoÊci operacji zwiàzaposiadajàce
osobowoÊci konkurencyjnoÊci gospodarczej obszarów
nych z podejmowaniem lub
prawnej, wspólnicy spółek cy- wiejskich, rozwój przedsi´biorczoÊci i rynku
rozwijaniem działalnoÊci gowilnych – prowadzàce (y) pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia spodarczej w zakresie usług dla
działalnoÊç gospodarczà,
ludnoÊci (31,64%) oraz robót
na obszarach wiejskich. Bud˝et działania
jako mikroprzedsi´biorstwo,
i usług budowlanych lub instana cały okres trwania Programu wynosi
które: zatrudnia mniej ni˝ 10
lacyjnych (22,99%) (Wykres 3).
1
023,6
mln
euro,
tj.
ok.
4
068,7
mln
zł.
pracowników, posiada roczny
JednoczeÊnie, marginalny odobrót i/lub całkowity bilans
setek stanowià operacje zwiàroczny poni˝ej 2 mln euro, spełnia wy- skie, tj. odpowiednio: 1,62% i 2,18% zane z magazynowaniem i przechowymogi formalne, okreÊlone w stosow- (Wykres 1).
waniem towarów (0,35%), usługami
nych aktach prawnych oraz dokumenZdecydowana wi´kszoÊç, tj. 77% komunalnymi (0,88%) oraz przetwórtach programowych.
umów dotyczy operacji zwiàzanych stwem produktów rolnych i jadalnych
Pierwszy nabór wniosków o przy- z rozwijaniem lub rozszerzaniem ju˝ produktów leÊnych (0,96%). Niewielki
znanie pomocy przeprowadzony zo- wczeÊniej wykonywanej przez benefi- te˝ udział (1,33%) majà operacje zwiàstał w 2009 r., drugi w 2010 r., trzeci cjentów działalnoÊci gospodarczej.
zane z wytwarzaniem materiałów enernatomiast w dniach od 26 wrzeÊnia
Podstawowà grup´ beneficjentów getycznych z biomasy.
do 7 paêdziernika br. W ramach ww. stanowià osoby fizyczne. Ich udział
Całkowite koszty kwalifikowalne
trzech naborów przyj´to ponad 31,7 w ogólnej liczbie beneficjentów wyno- w przeliczeniu na 1 operacj´ wynoszà
tys. wniosków o przyznanie pomocy si 90,96%. Najmniejszà natomiast Êrednio 379,8 tys. zł, natomiast kwota
na łàcznà kwot´ dofinansowania
w wysokoÊci 6 122 mln zł. Według
Wykres 1. Struktura podpisanych umów wg województw (w %)
stanu na 31 paêdziernika br. połowa
z nich, tj. 15 728 wniosków na łàcznà
kwot´ 3 281,2 mln zł pochodzi
z ostatniego naboru.
Łàczna liczba umów zawartych
do koƒca paêdziernika br. w ramach
kontraktacji zwiàzanej z dwoma
pierwszymi naborami wynosiła 5 626. èródło: raporty Systemu Informacji Zarzàdczej (SIZ)
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Wykres 2. Struktura beneficjentów wg wieku

do 30 roku
31–40 lat
41–50 lat
powy˝ej 50 rokiu

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu informatycznego OFSA PROW 2007-2013

Wykres 3. Struktura operacji wg kategorii
rzemiosło lub
r´kodzielnictwo 5,95%

pozostale
5,53%
usługi dla ludnoÊci
31,64%

sprzeda˝ hurtowa 6,32%
usługi turystyczne oraz
zwiàzane ze sportem,
rekreacjà i wypoczynkiem
7,42%

sprzeda˝ detaliczna
7,98%

roboty i usługi budowlane
lub instalacyjne
22,99%

usługi dla gospodarstw
rolnych lub leÊnictwa
12,17%

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu informatycznego OFSA PROW 2007-2013

przyznanej pomocy 170,4 tys. zł.
Maksymalna natomiast wysokoÊç pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie
mo˝e przekroczyç:
• 100 tys. zł – jeÊli ekonomiczny plan
operacji (biznes plan) przewiduje
utworzenie co najmniej 1 i mniej
ni˝ 2 miejsc pracy,
• 200 tys. zł – co najmniej 2 i mniej
ni˝ 3 miejsc pracy,
• 300 tys. zł – co najmniej 3 miejsc
pracy,
w przeliczeniu na pełne etaty Êrednioroczne. W przypadku, gdy operacja
dotyczy wyłàcznie działalnoÊci zwiàzanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi lub jadalnymi produktami leÊnymi, obj´tymi załàcznikiem nr 1 do traktatu Wspólnot Europejskich, maksymalna kwota pomocy
wynosi 100 tys. zł, niezale˝nie od liczby utworzonych miejsc pracy.
Kwota pomocy przyznanej w ramach omawianych umów jest zró˝nicowana w zale˝noÊci od kategorii
działalnoÊci obj´tej operacjà. Najwy˝sza Êrednia kwota przyznanej pomocy
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

W wyniku realizacji dotychczas zakontraktowanych operacji zostanie
utworzonych 11 576 nowych miejsc
pracy. Oznacza to, i˝ Êrednio w ramach wspieranej operacji powstaje
ok. 2 miejsc pracy. Liczba nowych
miejsc pracy znacznie wzroÊnie w wyniku realizacji operacji zwiàzanych
z ostatnim naborem, który spotkał si´
ze szczególnie du˝ym zainteresowaniem potencjalnych i obecnych mikroprzedsi´biorców. O skali tego zainteresowania mo˝e Êwiadczyç fakt, i˝ liczba zło˝onych wniosków o przyznanie
pomocy jest wi´ksza od liczby wniosków zło˝onych w ramach dwóch
pierwszych naborów. JednoczeÊnie,
zapotrzebowanie na Êrodki finansowe
zgłoszone w ostatnim naborze przekroczyło limity Êrodków pozostajàcych
jeszcze do wykorzystania w ramach
bud˝etu działania 312 na cały okres
realizacji PROW 2007-2013.

Kwota przyznanej pomocy na 1 operacj´ wg głównej kategorii operacji
Lp.

Kwota przyznanej
pomocy (w tys. zł)

Kategoria operacji

1

Usługi dla ludnoÊci

168,9

2

Roboty i usługi budowlane lub instalacyjne

165,0

3

Sprzeda˝ detaliczna

163,6

4

Usługi turystyczne oraz zwiàzane ze sportem, rekreacjà i wypoczynkiem

190,2

5

Usługi dla gospodarstw rolnych lub leÊnictwa

183,2

6

Sprzeda˝ hurtowa

176,2

7

Rzemiosło lub r´kodzielnictwo

176,8

8

Pozostałe

129,5

9

Ogółem

170,5

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu informatycznego OFSA PROW 2007-2013

dotyczy operacji w zakresie usług turystycznych oraz zwiàzanych ze sportem,
rekreacjà i wypoczynkiem – 190,2 tys.
zł, oraz usług dla gospodarstw rolnych
lub leÊnictwa – 183,2 tys. zł (Tabela).
Omawiane operacje w wi´kszoÊci
(80,6%) majà charakter jednoetapowy. Udział operacji realizowanych
w wi´cej ni˝ 2 etapach, co mo˝e mieç
miejsce w przypadku operacji obejmujàcych inwestycje polegajàce
na nabyciu rzeczy b´dàcych przedmiotem leasingu, wynosi 1,19%.

Na podstawie dotychczas podpisanych umów oraz zgłoszonego zapotrzebowania na Êrodki finansowe
w ramach ostatnio przeprowadzonego naboru mo˝na uznaç, i˝ wykorzystanie w całoÊci dost´pnych dla działania 312 limitów finansowych oraz
osiàgni´cie zaplanowanej w PROW
2007-2013 liczby miejsc pracy nie
wydaje si´ byç zagro˝one.
Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ (22) 318 47 00
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Wspieramy
bioró˝norodnoÊç
W XXI wiek wkroczyliÊmy z utratà 95% ró˝norodnoÊci genetycznej, którà wykorzystywaliÊmy w rolnictwie na poczàtku XX wieku.
W ciàgu minionego stulecia znikn´ło na zawsze 1000 ras zwierzàt gospodarskich z 6400 znanych, a według badaƒ FAO w ciàgu najbli˝szych lat na zawsze zginie kolejnych 2000 ras. Oblicza
si´, ˝e w ka˝dym miesiàcu ginà przeci´tnie dwie rasy.

T

ej ponurej wizji próbuje zapobiec Konwencja Ró˝norodnoÊci Biologicznej, która nakazuje zrównowa˝one u˝ytkowanie „wytworzonych przez człowieka ras, linii zwierzàt gospodarskich oraz odmian roÊlin uprawnych”, ze wzgl´du na ich znaczenie dla przyszłoÊci
rolnictwa, a w konsekwencji dla wy˝ywienia ludzkoÊci.
Ochrona zasobów genetycznych
zwierzàt gospodarskich w Polsce
prowadzona jest na podstawie
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzàt gospodarskich (art. 21a,
Dz. U. 02. 207. 1762 z póêniejszymi zmianami).
Lokalne rasy i odmiany sà doskonale przystosowane do miejscowych warunków Êrodowiskowych,
które cz´sto sà bardzo trudne.
Zwierz´ta te mogà byç utrzymywane w warunkach ekstensywnej produkcji i pomimo ubogich zasobów
paszowych dajà produkty o unikalnej jakoÊci. Ponadto, dzi´ki doskonałemu przystosowaniu, utrzymanie
lokalnych ras i odmian pozwala
na zagospodarowanie terenów,
które w innym przypadku nie byłyby
w ogóle u˝ytkowane. Powrót
do ekstensywnego chowu zwierzàt
mo˝e stanowiç istotny element lokalnego i regionalnego rozwoju
gospodarczego.
24

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2005 roku
czynnie włàczyła si´ w to działanie
poprzez program ochrony szczególnie cennych ras, w przypadku których istnieje zagro˝enie wygini´cia
ze wzgl´du na ich niskà liczebnoÊç.
W latach 2005–2011 ARiMR,
w ramach programu wspierania
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzàt (PROW 2004-2006) przyjmowała wnioski o przyznanie płatnoÊci

na ochron´ lokalnych ras zwierzàt
gospodarskich. W ramach programu rolnicy mogli wnioskowaç o pomoc w ramach trzech wariantów:
G01a – Bydło, G01b – Konie,
G01c – Owce.
W ramach wariantów, zostały wyodr´bnione opcje (rasy zwierzàt).
Dla wariantu G01a – Bydło, płatnoÊç mo˝na było otrzymaç na rasy:
bydło polskie czerwone oraz bydło
białogrzbiete.
Wariant G01b – Konie obejmował swoim wsparciem cztery rasy:
huculskie, małopolskie, Êlàskie
oraz koniki polskie.
Najwi´kszym zakresem pomocy
został obj´ty wariant G01c –
Owce, w skład którego weszły
owce rasy: wrzosówka, Êwiniarka,
olkuska, polskie owce górskie od-

Koniki polskie wywodzà si´ bezpoÊrednio od tarpanów – dzikich koni wyst´pujàcych niegdyÊ w Europie Wschodniej
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

miany barwnej, merynos barwny,
owce uhruskie, wielkopolskie, ˝elaênieƒskie, korideil, kamienieckie
oraz pomorskie.
Aby otrzymaç płatnoÊç rolnicy
musieli w ramach 5. letniego planu
zobowiàzaç si´ do:
• realizowania programu ochrony
zasobów genetycznych danej rasy,
• zapewnienia powierzchni trwałych u˝ytków zielonych, odpowiedniej do liczby utrzymywanych zwierzàt,
• utrzymywania ras lokalnych zwierzàt jako uzupełnienie stanu innych
ras, lub utrzymywania jako osobne
stada,
• utrzymywania minimalnej liczby
zwierzàt w stadzie tj. (G01a) 4
krów, (G01b) 3 klaczy, (G01c) 5
matek owiec rasy olkuskiej,
bàdê 10 matek owiec pozostałych
ras.
Najwi´kszà kwotà pomocy
w przeliczeniu na sztuk´, zostały
obj´te konie i wynosiła ona 1300 zł
za klacz, nast´pnie bydło 1080 zł
za krow´ i 310 zł za matk´ owc´.
Tabela 1 przestawia liczb´ zwierzàt do której została przyznana pomoc w ramach Wariantów

G01a – Ochrona lokalnych ras
zwierzàt gospodarskich (Bydło),
G01b – Ochrona lokalnych ras
zwierzàt gospodarskich (Konie)
i G01c – Ochrona lokalnych ras
zwierzàt gospodarskich (Owce)
w latach 2005-2010 w podziale
na województwa w ramach
PROW 2004-2006.
Łàczna kwota wypłaconych Êrodków w ramach wariantów zwierz´cych z PROW 2004-2006
w latach 2005-2010 wyniosła

39 336 509 zł.
Wykres 1 przedstawia kwoty
w złotówkach wydatkowane w województwach w ramach wariantów
ochrony lokalnych ras zwierzàt gospodarskich.
Najwi´kszy udział w wykorzystaniu
Êrodków miały odpowiednio województwa: lubelskie 6 487 111 zł,
pomorskie 5 840 317 zł i małopolskie 5 815 604 zł.
Wykres 2 przedstawia wypłacone
kwoty na ochron´ lokalnych ras

Wykres 1

Tabela 1
Województwo

G01A (szt.)

dolnoÊlàskie
kujawsko-pomorskie

0

Kwota G01A

G01B (szt.)

Kwota G01B

0

1027

1335633

G01C (szt.)
89

Kwota G01C
27652

47

50760

100

129636

1024

317325

lubelskie

364

392914

799

1037576

16314

5056621

lubuskie

0

0

66

85800

198

58280

łódzkie

13

14040

592

768963

2621

812451

małopolskie

3129

3379050

1242

1612416

2659

824138

mazowieckie

195

210816

520

675443

2661

824991

opolskie

0

0

148

192088

0

0

35

38070

1020

1326111

678

210171

592

637754

152

197691

11388

3530240

pomorskie

0

0

95

123058

18443

5717259

Êlàskie

0

0

412

536003

667

206910

26

28080

466

605072

614

190250

479

516974

416

539500

6093

1888709

wielkopolskie

0

0

907

1177904

10162

3149502

zachodniopomorskie

0

0

71

92300

2640

818360

4879

5268458

8033

10435193

76249

23632857

podkarpackie
podlaskie

Êwi´tokrzyskie
warmiƒsko-mazurskie

Suma koƒcowa

BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

25

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

biu srodki 11-12_Layout 1 05.12.2011 11:37 Strona 25

biu srodki 11-12_Layout 1 05.12.2011 11:37 Strona 26

bydło rasy polskiej czerwono-białej
oraz polskiej czarno-białej, konie
rasy wielkopolskiej, zimnokrwiste
w typie sokólskim oraz konie zimnokrwiste w typie sztumskim, owce
rasy cakiel podhalaƒski i merynos
polski w starym typie.
Nowododany wariant 7.4 swoim
zasi´giem obejmuje Êwinie rasy:
puławskiej, złotnickiej białej oraz
złotnickiej pstrej.
Najwi´kszà kwotà pomocy,
w przeliczeniu na sztuk´ w PROW

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Wykres 2

zwierzàt gospodarskich w poszczególnych latach.
W 2011 roku rolnicy w ramach
PROW 2004-2006 Pakiet G01
ubiegajà si´ o kwot´ 1 644 630 zł.
Rok 2007 był ostatnim rokiem
w którym mo˝na było rozpoczàç
program rolnoÊrodowiskowy w zakresie ochrony lokalnych ras zwierzàt gospodarskich w ramach
PROW 2004-2006. Ostatnie zobowiàzania w perspektywie 20042006 koƒczà si´ w lutym 2012 r.,
natomiast rok 2011 był ostatnim
rokiem, w którym rolnicy mogli
składaç wnioski w ramach
PROW 2004-2006.
Od 2008 r. ARiMR wdra˝a nowy program rolnoÊrodowiskowy

Cakle to prymitywna rasa owiec górskich

26

(PROW 2007-2013), który
obejmuje tak˝e dopłaty na zachowanie zagro˝onych zasobów genetycznych zwierzàt
w rolnictwie. W ramach programu zostało zachowane dofinansowanie dla gatunków
z PROW 2004-2006 czyli
krów, koni i owiec. Dodatkowo pomocà zostały obj´te
Êwinie. Podobnie jak w programie na lata 2004-2006,
tak i w obecnym na lata 2007-2013, w ramach wariantów zostały wyodr´bnione
opcje (rasy). Warianty obejmujà swoim zasi´giem rasy
z poprzedniej perspektywy,
a dodatkowo pomocà obj´to

Âwinie rasy złotnickiej pstrej sà obj´te programem Ochrony
Zasobów Genetycznych

2007-2013 zostały obj´te konie
i wynosi ona 1500 zł za klacz, nast´pnie bydło 1140 zł na krow´,
Êwinie 570 zł za macior´ i 320 zł
za matk´ owc´.
Tabela 2 przestawia liczb´ zwierzàt do której została przyznana pomoc w ramach Wariantu 7.1 – Zachowanie lokalnych ras bydła,
7.2 – Zachowanie lokalnych ras
koni, 7.3 – Zachowanie lokalnych
ras owiec, 7.4 – Zachowanie lokalnych ras Êwiƒ w latach 2008-2010
w podziale na województwa w ramach PROW 2007-2013.
Łàczna kwota wypłaconych Êrodków w ramach wariantów Pakietu 7 z PROW 2007-2013
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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Tabela 2

dolnoÊlàskie

W_7_1 (szt.)

Kwota W_7_1

W_7_2 (szt.)

Kwota W_7_2

W_7_3 (szt.)

Kwota W_7_3

W_7_4 (szt.)

Kwota W_7_4

1206

1374367

408

611010

631

202064

19

10944

kujawsko-pomorskie

169

192284

194

290055

4062

1299965

191

109098

lubelskie

658

749482

997

1492320

2162

687034

1409

802589

lubuskie

11

12540

50

75000

247

79040

łódzkie

28

32262

357

533265

1598

510955

298

169575

małopolskie

7398

8413458

717

1072020

10463

3337285

mazowieckie

175

199819

568

846735

2116

677133

512

291743

opolskie

177

202179

113

168900

47

26619

podkarpackie

291

327752

557

833805

991

315882

122

69540

podlaskie

840

956520

603

904230

7212

2307132

15

8550

pomorskie

427

487065

567

847575

6199

1979101

284

162108

Êlàskie

325

370272

335

498825

308

98416

Êwi´tokrzyskie

126

143207

240

360330

495

158515

1256

1428060

318

476631

3497

1117132

124

70452

16

18240

477

714975

6389

2044333

1565

891571

377

427523

54

80535

838

268077

13482

15335030

6553

9806211

47208

15082062

4585

2612789

warmiƒsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Suma koƒcowa

Wykres nr 3

Wykres nr 4

2008
2009
2010

w latach 2008-2010 wyniosła
42 836 092 zł.
Wykres 3 przedstawia kwoty
w złotówkach wydatkowane w województwach w ramach wariantów
Pakietu 7.
Najwi´kszy udział w wykorzystaBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

niu Êrodków miały odpowiednio województwa: małopolskie
12 822 763 zł, podlaskie
4 176 432 zł oraz lubelskie
3 731 424 zł.
Wykres nr 4 przedstawia kwoty
zrealizowanych płatnoÊci w ramach

Pakietu 7 w latach 2008-2010.
W 2011 roku w ramach
PROW 2007-2013 Pakiet 7 o płatnoÊç ubiega si´ 2402 rolników
na łàcznà kwot´ 23 671 949 zł.
W latach 2005-2010 Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
wsparła rolników w zakresie ochrony zagro˝onych zasobów genetycznych zwierzàt gospodarskich kwotà
ponad 90 mln zł, a w 2011 roku
kolejne 25 mln zł trafi do rolników.
Coroczny wzrost zainteresowania
programem oraz zwi´kszajàca si´
liczba zwierzàt nim obj´tych, pozwala na spojrzenie w przyszłoÊç
z coraz wi´kszym optymizmem
i spokojem, ˝e nasze rodzime rasy
zwierzàt gospodarskich nie zostanà
wpisane na polskà czerwona list´
zwierzàt ginàcych i zagro˝onych.
Tak du˝e zainteresowanie ochronà
zagro˝onych gatunków zwierzàt
w rolnictwie wskazuje te˝ jeden
z kierunków w jakim powinno zmierzaç
rolnictwo
w
ramach
PROW 2014-2020.
Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ (22) 318 49 00
Zdj´cia: K. Karczewska, A. Kaw´cka
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Modernizacja przetwórstwa
dzi´ki PROW 2007-2013
rzàdzania przedsi´biorstwem lub
sterowania procesem produkcji lub
magazynowania, wdra˝anie systemów zarzàdzania jakoÊcià oraz
koszty ogólne. Podmioty ubiegajàce
si´ o przyznanie pomocy w ramach
działania 123 muszà spełniaç oboodstawowym instrumentem jàce mniej ni˝ 750 pracowników wiàzujàce wymagania higienicznowdra˝ania pomocy dla sektora i którego obrót nie przekracza rów- -sanitarne, ochrony Êrodowiska
przetwórstwa produktów rol- nowartoÊci 200 mln euro wyra˝onej i dobrostanu zwierzàt. Realizowana operacja – z wyłàczeniem inwenych z udziałem Êrodków UE w okre- w złotych.
Pomoc przyznawana jest na pro- stycji zwiàzanych z ochronà Êrodowisie programowania 2007-2013 jest
działanie 123 „Zwi´kszanie wartoÊci jekty dotyczàce przetwórstwa lub ska – musi prowadziç do poprawy
dodanej podstawowej produkcji rol- wprowadzania do obrotu wyłàcznie ogólnych wyników przedsi´biorstwa,
nej i leÊnej”. Celem działania jest produktów rolnych obj´tych załàcz- wyra˝onych przede wszystkim wzrowsparcie przetwórstwa i wprowadza- nikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot stem wartoÊci dodanej. Ponadto
nia do obrotu produktów rolnych, Europejskich, z wyłàczeniem pro- musi spełniaç wszystkie wymagania
a w szczególnoÊci poprawa konku- duktów rybnych, przy czym produkt okreÊlone przepisami prawa, majàrencyjnoÊci uwarunkowana wzro- powstajàcy w wyniku realizacji ope- ce do niej zastosowanie.
WysokoÊç pomocy mo˝e wynostem wartoÊci dodanej, podniesie- racji musi byç równie˝ produktem
siç 40% kosztów kwalifikowalnych
niem jakoÊci, obni˝aniem kosztów, rolnym.
w przypadku operacji realizorozwojem nowych produktów
wanych przez mikro, małe lub
i technologii produkcji oraz § Limit Êrodków ustalony w PROW 2007Êrednie
przedsi´biorstwa,
poprawa warunków produkcji 2013 dla działania 123 „Zwi´kszanie
oraz 25% w przypadku przedw odniesieniu do wymagawartoÊci dodanej podstawowej produkcji
si´biorstw tzw. Êredniodu˝ych,
nych standardów. Generalnie,
których poziom zatrudnienia
zakres wsparcia obejmuje rolnej i leÊnej” w ramach PROW 2007mieÊci si´ w granicach 250operacje zwiàzane z przetwór- 2013 wynosi 932 mln euro.
750 pracowników, a roczny
stwem oraz wprowadzaniem
Zakres kosztów kwalifikowalnych obrót 50-200 mln euro. Najwy˝do obrotu produktów rolnych, jak
równie˝ przetwórstwem roÊlin obejmuje: budow´ lub remont połà- szy, 50% poziom wsparcia, mogà
na produkty, które wykorzystywane czony z modernizacjà budynków otrzymaç przedsi´biorstwa b´dàce
i budowli wraz z infrastrukturà tech- grupà producentów rolnych lub
sà na cele energetyczne.
Beneficjentem działania mo˝e byç nicznà, zakup i instalacj´ maszyn wst´pnie uznanà grupà producenosoba fizyczna, osoba prawna lub i urzàdzeƒ do przetwarzania, maga- tów, lub uznanà organizacjà produjednostka organizacyjna nie posia- zynowania i przygotowywania pro- centów owoców i warzyw, a tak˝e
dajàca osobowoÊci prawnej, posia- duktów rolnych do przetwarzania przedsi´biorcy prowadzàcy mikro,
dajàca zarejestrowanà działalnoÊç lub sprzeda˝y, zakup specjalistycz- małe lub Êrednie przedsi´biorstwo,
w zakresie przetwórstwa lub wpro- nych Êrodków transportu zewn´trz- którzy co najmniej 25% ogólnej ilowadzania do obrotu produktów rol- nego, zakup Êrodków transportu Êci przetwarzanych produktów rolnych oraz b´dàca przedsi´biorcà niezb´dnych dla sprawnego prze- nych b´dà nabywaç na podstawie
wykonujàcym działalnoÊç jako mi- biegu procesu technologicznego lub umów długoterminowych z ww. podkro, małe czy Êrednie przedsi´bior- magazynowania, zakup i instalacj´ miotami. O 50% poziom wsparcia
stwo lub przedsi´biorstwo zatrudnia- oprogramowania słu˝àcego do za- mogà ubiegaç si´ równie˝ wniosko-

W latach 2007- 2013 bezpoÊrednie wsparcie obszarów wiejskich
odbywa si´ poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
współfinansowany ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej krajów Unii Europejskiej.
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dawcy zamierzajàcy realizowaç operacj´ polegajàcà na przetwarzaniu
produktów rolnych na produkty, które b´dà wykorzystywane na cele
energetyczne.
Maksymalna wysokoÊç pomocy
na jednego beneficjenta w całym
okresie realizacji PROW wynosi 20
mln złotych, a dla przedsi´biorstw
skonsolidowanych 50 mln zł, przy
czym wysokoÊç przyznanej pomocy
na realizacj´ jednego projektu nie
mo˝e byç ni˝sza ni˝ 100 tys. złotych.

Wykres 1. Struktura zawartych umów wg sektorów
(łàczna wartoÊç zawartych umów = 100%)
27,0%
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21,0%
14,0%
Produkcja i przetwórstwo mi´sa
Produkcja soków, przetworów owoców i warzyw
Przetwórstwo mleka i wyrób serów (z wyjàtkiem produkcji masła)
Sprzeda˝ hurtowa
Produkcja oleków i tłuszczów
Pozostałe

Wykres 2. Ârednia wartoÊç autoryzowanych projektów

Wnioski o przyznanie pomocy –
dotychczasowe zaawansowanie
W ramach działania 123 przeprowadzono 5 naborów wniosków. Jeden w kwietniu 2008 roku, dwa nabory w 2009 roku (w kwietniu i grudniu), jeden w sierpniu 2010 roku
oraz nabór w 2011 roku. W naborach 2009 i 2010 roku zostały wprowadzone preferencje przy składaniu
wniosków dla grup producentów rolnych polegajàce na pierwszeƒstwie
w składaniu wniosków, natomiast
nabór z 2011 roku został ograniczony do projektów majàcych na celu
konsolidacj´ przetwórstwa i budow´
centrów handlu hurtowego. W drugim etapie naboru, wnioski mogà
składaç równie˝ grupy producentów
rolnych oraz spółki i spółdzielnie nale˝àce do nich.
Z przedstawionej struktury zawartych umów według bran˝ (Wykres 1)
wynika, ˝e umowy na najwi´kszà
wartoÊç pomocy zawarły przedsi´biorstwa działajàce w bran˝y przetwórstwa mi´sa, a nast´pnie w przetwórstwie owoców i produkcji soków. W stosunku do poprzednich
programów wspierajàcych działania
inwestycyjne w sektorach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego zmniejszył
si´ udział bran˝y mleczarskiej w absorpcji pomocy, natomiast zwi´kszył
si´ udział przedsi´biorstw zajmujàcych si´ sprzeda˝à hurtowà – głównie za sprawà rozszerzenia tego segmentu o mo˝liwoÊç dofinansowania
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Wykres 3. Struktura wypłat wg bran˝y (kwoty)
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Produkcja olejów i tłuszczów
29,0%

operacji w zakresie sprzeda˝y hurtowej zbo˝a i rzepaku oraz mleka
i przetworów mlecznych.
Pozytywnie oceniono 1 277 wniosków na kwot´ 2 144 mln zł, w tym
podpisano 1 155 umów na kwot´ 1 916 mln zł. Nie spełniły kryteriów dost´pu do pomocy 1 064
wnioski na kwot´ 3 219 mln zł.
W ocenie pozostaje 271 wniosków
na kwot´ 1 103 mln zł, w tym 162
jest w przedłu˝eniach na proÊb´
wnioskodawców.

Wnioski o płatnoÊç
Dotychczas zło˝ono 996 wniosków
o płatnoÊç na kwot´ 964 mln zł,
z czego zautoryzowano 886 wniosków na kwot´ 920 mln zł, odmówiono wypłaty lub zredukowano po-

Produkcja i przetwórstwo mi´sa

Pozostałe

moc na kwot´ 52,41 mln zł. W tym
roku zło˝ono 261 wniosków
na kwot´ 257,7 mln zł, zautoryzowano 338 wniosków na kwot´ 323,221 tys. zł (Êrednia wartoÊç: 870 tys. zł).
Najliczniejszà grup´ dotychczas
zrealizowanych wniosków o płatnoÊç stanowià projekty małe,
na kwoty nie przekraczajàce 1 mln zł
pomocy (Wykres 2).
Najwi´kszà grup´ beneficjentów
stanowiły firmy zajmujàce si´ przetwórstwem mi´sa. Pomimo, i˝ przetwórcy mi´sa byli grupà najcz´Êciej
ubiegajàcà si´ o refundacje (niewielkie kwoty wsparcia), to najwi´ksze wsparcie kwotowo otrzymała dotychczas bran˝a produkcji soków
i przetwórstwa owoców (Wykres 3).
29
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Dobre praktyki – przykłady przedsi´wzi´ç z bran˝y owocowo-warzywnej
zrealizowanych przy wsparciu Êrodków PROW
Zakład Produkcyjno-Handlowy WITAMINA (siedziba Mniszew 38, gmina Magnuszew, powiat kozienicki), prowadzony jest
przez Mirosława Szczypka od 1995
roku. Podstawowym przedmiotem
działalnoÊci gospodarczej Zakładu
jest przetwórstwo owoców i warzyw,
a głównymi asortymentami sałatki
warzywne i surówki owocowo-warzywne. Firma prowadzi równie˝
produkcj´ pasteryzowanej marchewki z groszkiem i buraczków,
zajmuje si´ kwaszeniem kapusty
i ogórków, jak równie˝ skupem
i schładzaniem owoców mi´kkich.
W ramach dotychczasowej działalnoÊci właÊciciel zakładu konsekwentnie budował nowoczesne
przedsi´biorstwo specjalizujàce si´
w produkcji sałatek i surówek warzywnych. Modernizował zakład realizujàc inwestycje umo˝liwiajàce
zwi´kszenie produkcji i sprzeda˝y
wyrobów oraz utrzymanie i skuteczne zwi´kszanie udziału wyrobów firmy w rynku.
W przedsi´biorstwie zatrudnionych jest 50 osób, z czego ponad połow´ stanowià kobiety. Przetwórnia zlokalizowana jest w bezpoÊrednim sàsiedztwie gospodarstw ogrodniczych specjalizujàcych si´ w produkcji owoców i warzyw, posiada zatem bardzo zasobne i dogodnie usytuowane zaplecze
surowcowe. Surowiec do produkcji
w 50% nabywany jest na podstawie
zawartych umów długoterminowych. Wyroby oferowane przez
Zakład
Produkcyjno -Handlowy
WITAMINA sprzedawane sà przez
sieci handlowe praktycznie na terenie całego kraju. W 2009 roku
w przedsi´biorstwie zaistniała potrzeba rozbudowy zakładu oraz
modernizacji parku maszynowego.
Istniejàce urzàdzenia nie spełniały
30

oczekiwaƒ w zakresie zarówno wydajnoÊci, jak i energochłonnoÊci
oraz zaawansowania technicznego
i technologicznego, natomiast powierzchnie produkcyjne zakładu
stały si´ zbyt małe w stosunku
do osiàgni´tej skali produkcji. WłaÊciciel nie mógł sprostaç stale rosnàcemu zapotrzebowaniu na wyroby produkowane przez zakład.
Projekt inwestycyjny, którego dotyczył wniosek zło˝ony w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´tego PROW 2007-2013, przewidywał m.in. prace budowlano-modernizacyjne oraz nabycie maszyn
i urzàdzeƒ. Operacja o wartoÊci 7 477 411,69 złotych (udokumentowane koszty kwalifikowalne)
realizowana była przez firm´
od sierpnia 2009 roku do paêdziernika 2011 roku. ARiMR przyznała
dofinansowanie
w
wysokoÊci 3 027 564,00 złotych, z cze-

go 2 270 673 złotych to Êrodki pochodzàce z EFFROW.
Dla zapewnienia odpowiednich
warunków pracy zakładu, w ramach projektu wykonane zostały
nast´pujàce zadania:
• budowa hali produkcyjnej z cz´Êcià magazynowà, chłodnià i zapleczem socjalnym o powierzchni
u˝ytkowej 2 810 m2,
• budowa podczyszczalni Êcieków
o wydajnoÊci do 50 m3/d,
• budowa dróg dojazdowych, placów manewrowych i postojowych
oraz ogrodzenia,
• wykonanie kotłowni.
Ponadto w ramach projektu zostały zakupione i zainstalowane nast´pujàce urzàdzenia: krajalnica
wiórkujàca, wanna do pasteryzacji
kapusty, kocioł warzelny z mieszadłem, szatkownik z przenoÊnikiem,
myjka do mycia pojemników, podajnik szczebelkowy do krajalnicy
wiórkujàcej.
W wyniku instalacji powy˝szych
maszyn/urzàdzeƒ firma uzyskała

Nowe hale produkcyjne i magazynowe ZPH WITAMINA powstały dzi´ki dofinansowaniu z PROW 2007-2013
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011
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Surówki ZPH WITAMINA to bogactwo smaków i doskonała jakoÊç

mo˝liwoÊç rozszerzenia asortymentowego produkcji, poprawienia jakoÊci i warunków produkcji oraz
obni˝enia kosztów jednostkowych.
Poprawie ulegnà warunki bezpieczeƒstwa i higieny pracy, warunki
przechowywania surowców i produktów, jak równie˝ logistyka.
Wszystkie te aspekty przeło˝à si´
na konkurencyjnoÊç firmy na rynku
dajàc mo˝liwoÊç dalszego rozwoju
oraz stawianie czoła konkurencji.
PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e
wszystkie surówki ZPH WITAMINA
sà produkowane bez stosowania
Êrodków konserwujàcych, sztucznych Êrodków barwiàcych i zapachowych, co pozwala zachowaç
naturalne wartoÊci smakowe i od˝ywcze stosowanych surowców. Firma stawia na szeroko poj´tà ekologi´, dlatego u˝ywa jedynie wyselekcjonowanych surowców i stosuje
najbardziej rygorystyczne kryteria
higieny produkcji. Stosuje nowoczesnà technologi´, zgodnà z przyj´tymi normami i procedurami.
Od 1995 roku dba o ustawiczne
podnoszenie jakoÊci, a od 2003
roku pracuje zgodnie z wymaganiami i normami systemu HACCP.
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

Potwierdzeniem osiàgni´tego wysokiego poziomu jakoÊci sà dotychczasowe wyró˝nienia konkursowe:
Certyfikat „Agro Polska” 2003,
Certyfikat „Agro Polska” 2004,
Zwyci´zca Konkursu „Sposób
na Sukces” 2003, Zwyci´zca Konkursu „Polski Producent ˚ywnoÊci” 2004 za produkt „Marchewka
z groszkiem – danie gotowe”, Najlepszy Produkt „Surówka warzywna” na VI Małopolskiej Giełdzie
Spo˝ywczej.
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp.
z o.o. w Kolbuszowej rozpoczàł
produkcj´ 1 lipca 1996 roku.
Przedmiotem działalnoÊci ZPOW
ORZECH jest produkcja przetworów ze Êwie˝ych owoców i warzyw.
Zakład wytwarza m. in.: sałatki,
ogórki, pieczarki, mieszanki warzywne; przetwory z buraków,
chrzanu, papryki; koncentrat pomidorowy, d˝emy, marmolady, powidła, kompoty, sosy, musztardy, kapust´ kwaszonà – łàcznie ponad 80 pozycji asortymentowych
przetworów owocowych i warzywnych.

Odbiorcami wyrobów ZPOW
ORZECH Sp. z o.o. sà hurtownie
i sklepy na obszarze całej Polski,
w tym znane du˝e sieci handlowe.
Praca Zakładu zaowocowała równie˝ rozwojem współpracy z odbiorcami zagranicznymi m.in.
w Szwecji, USA, Niemczech, Izraelu, Słowacji, Rosji, Kanadzie,
Mongolii, Francji, Anglii, Irlandii,
Czechach i na W´grzech.
Produkty ZPOW ORZECH cenione sà za wysokà jakoÊç. Zakład dokłada wszelkich staraƒ by produkowane wyroby były:
• bezpieczne z punktu widzenia
zdrowotnego,
• zgodne z odpowiednimi przepisami norm ˝ywnoÊciowych,
• zaspokajały oczekiwania w zakresie stabilnoÊci i powtarzalnoÊci walorów smakowych,
• sprawiały konsumentom pełnà
satysfakcj´ w zakresie cech funkcjonalnych, estetycznych i smakowych,
przy jednoczesnym zachowaniu
atrakcyjnej dla nabywcy ceny.
Motto firmy: „Z nami smacznie,
z nami zdrowo”, zobowiàzuje
do dbałoÊci o jakoÊç produktów
i zgodnoÊç z wysokimi standarda31
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Nowoczesna linia produkcyjna w ZPOW ORZECH

mi, co dotyczy równie˝ kupowanych
od rolników surowców. TrzynaÊcie
produktów posiada znak Poznaj
Dobrà ˚ywnoÊç, nadawany przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i Êwiadczàcy o wysokiej jakoÊci
wyrobów.

Zło˝ony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach
Działania 123 „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leÊnej” obj´tego PROW
2007-2013
wniosek
o dofinansowanie projektu inwestycyjnego miał
na celu popraw´ jakoÊci
i efektywnoÊci produkcji
przetworów owocowo-warzywnych oraz wprowadzenie nowoczesnego
systemu zarzàdzania produkcjà
(kod
PKD
15.33.A Przetwórstwo
i konserwowanie owoców
i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłàczeniem działalnoÊci usługowej) i obejmował zakup maszyn i urzàdzeƒ
do przetwórstwa owoców i warzyw.
Podstawowym zało˝eniem inwestycji, polegajàcej na zakupie maszyn i urzàdzeƒ do przetwórstwa,
było usprawnienie procesu produkcyjnego oraz zwi´kszenie potencjalnych mocy produkcyjnych

o około 10% (co jest szczególnie
istotne w okresie najwi´kszej poda˝y surowca tj. w okresie sierpieƒ – grudzieƒ), zwi´kszenie wydajnoÊci, utrzymanie i poprawa
standardów jakoÊciowych produktów finalnych oraz wprowadzenie
profesjonalnego sposobu zarzàdzania procesem produkcji.
Inwestycja, polegajàca na rozbudowie i modernizacji zaplecza produkcyjnego Zakładu, pozwoli
na wzrost przychodów Spółki
o 12%, dzi´ki poprawie jakoÊci
produktów finalnych umo˝liwiajàcej powi´kszenie skali produkcji
i sprzeda˝y, a tak˝e:
• popraw´ wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych,
• obni˝enie kosztów produkcji,
dzi´ki ni˝szemu poziomowi energochłonnoÊci nowych maszyn i urzàdzeƒ produkcyjnych w przeliczeniu
na jednostk´ produktu oraz wy˝szà
automatyzacj´ procesów produkcyjnych, co wpływa na zmniejszenie
kosztów robocizny w przeliczeniu
na jednostk´ produktu,
• popraw´ warunków i organizacj´
pracy – nowe oprogramowanie
do kontroli procesu produkcyjnego
i zarzàdzania oraz modernizacja
dotychczasowej linii technologicznej wpłynie istotnie na uporzàdkowanie procesu produkcyjnego oraz
efektywniejsze wykorzystanie siły roboczej,
• poszerzenie rynku odbiorców,
w tym dalszy rozwój eksportu.
Inwestycja realizowana w województwie podkarpackim, w gminie
Kolbuszowa,
o
wartoÊci
830 637,65 zł kosztów kwalifikowanych otrzymała 40% wsparcia finansowego. ARiMR przyznała pomoc w wysokoÊci 332 254,80 zł,
z czego 249 191,10 zł to dofinansowanie z EFFROW.
Departament Oceny
Projektów Inwestycyjnych
[ ((22) 318 47 70

Zmodernizowanie wyposa˝enia ZPOW ORZECH pozwoliło na zwi´kszenie produkcji
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Promocja
produktów rybnych
Rybna dieta pozytywnie wpływa na organizm człowieka i gwarantuje prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie przez całe ˝ycie.
Aby zach´ciç ludzi do spo˝ywania ryb, w Programie Operacyjnym „Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa i nabrze˝nych obszarów rybackich 2007-2013” przewidziano Êrodek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanii promocyjnych”. Tylko skuteczne działania o charakterze promocyjnym mogà doprowadziç do zalecanego przez dietetyków zwi´kszenia spo˝ycia ryb i ich przetworów.

W

ramach tego Êrodka wa z udziałem Roberta Sowy, miAgencja Restrukturyzacji strza kucharskiego i Marcina Proi Modernizacji Rolnictwa kopa, prezentera telewizyjnego.
Pomysłodawcy, poprzez szeroko
podpisała z wnioskodawcami 86
umów na kwot´ ok. 54 mln zł., co zakrojonà kampani´ reklamowà,
stanowi wykorzystanie 94% dost´p- pragnà dotrzeç do jak najwi´kszenego limitu finansowego (wg stanu go grona odbiorców z przekazem,
na dzieƒ 25.10.2011 r.). Realizo- który ma propagowaç spo˝ycie
wane operacje dotyczà kampanii pstràga, jako ryby zdrowej, hodopromocyjnych produktów rybnych, organizacji targów, wystaw tematycznych zwiàzanych
z rybołówstwem morskim lub
rybactwem
Êródlàdowym,
a tak˝e uczestnictwa w tych
targach i wystawach. Ich celem jest zach´canie mo˝liwie
najwi´kszej cz´Êci odbiorców
do spo˝ywania ryb oraz upowszechnianie wiedzy dotyczàcej rodzajów i znaczenia pro- Robert Sowa pokazuje jak rozpoznawaç stan Êwie˝oÊci pstràga
duktów rybnych w racjonalnym ˝ywieniu człowieka.
Najwi´kszym
projektem
w ramach Êrodka 3.4 jest
kampania pt. „Teraz Pstràg”,
realizowana przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych. Umowa z ARiMR
została podpisana na kwot´ 10 mln zł.
W dniu 20 wrzeÊnia 2011 r.
odbyła si´ konferencja praso- Przygotowywanie potraw z pstràga
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

wanej w czystych wodach
i „wdzi´cznej” kulinarnie.
Działania promocyjne b´dzie
prowadziła profesjonalna agencja
reklamowa.Kampania b´dzie realizowana do 2014 r.
Organizatorzy kampanii zwracajà uwag´ na zawartoÊç cennych
kwasów tłuszczowych w mi´sie
pstràgów. Warto pami´taç, ˝e kwasy omega-3 wchodzà w skład budowy komórek w organizmie człowieka i usprawniajà procesy ˝yciowe. Dzi´ki tej kampanii polscy konsumenci dowiedzà si´ o korzyÊciach wynikajàcych z włàczenia
pstràga do codziennego menu.
Działania promocyjne zostały zaplanowane doÊç szeroko i obejmà
wi´kszoÊç dost´pnych noÊników reklamowych: reklam´ zewn´trznà, pras´, internet, radio i telewizj´.
WÊród du˝ych projektów
na uwag´ zasługuje tak˝e
Kampania Towarzystwa Promocji Ryb „Pan Karp
na Êwi´ta – i wiesz co jesz”.
Jej celem jest wsparcie
sprzeda˝y karpia poprzez
propagowanie
walorów
prozdrowotnych i smakowych mi´sa tej ryby w trakcie
warsztatów
kulinarnych
na terenie hipermarketów:
Âlàska, Warszawy, Krakowa,
Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Kampania jest wspierana reklamami w prasie kobiecej i kulinarnej, a tak˝e
w radio i telewizji. Bud˝et
kampanii to blisko 3 mln zł.
Z przedstawionej analizy
i zało˝eƒ wynika, i˝ kampa33
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• „Malborskie spotkania przy rybce” w Malborku;
• „Zdrów jak ryba” – Gmina Stare
Babice;
• „Rybka na ludowo” w Parku Etnograficznym w Olsztynku;
• „Lepiej rybk´ cz´Êciej jadaç, ni˝
na zdrowiu podupadaç” – Gmina Lichnowy;
• „Ryba wpływa do Pelplina” – Gmina Pelplin;
• „Nad morzem smakujà lepiej” – Gmina Krokowa;
• „W Gminie ka˝dy ci to powie – jedzcie ryby, wszak to zdrowie” – Mikołajki Pomorskie;

Wiodàca reklama

Projekt „Pan Karp” 2011 – Karp na Êwi´ta i wiesz, co jesz
(reklama prasowa)

Targi zorganizowane przez Towarzystwo Promocji Ryb

nia trafi do ponad 8 mln
osób.
W ramach kolejnego
projektu Towarzystwa Promocji Ryb na lata 20072012 przewidziane sà imprezy targowe.
Znaczàca liczba kampanii jest przeprowadzana w całym kraju równie˝
na lokalnà skal´.

• „Zdrowy
jak
ryba” – Nowy Staw;
• „Rybko ty moja” – kompleks Kaszubskie Oko;
• „W zdrowym ciele ryb
jest wiele” – Gmina Dzierzgoƒ;
• „Rybna majówka” –
park Miejski w Sztumie.

Oto przykłady:
• XIII Âwi´to ryby w Słupsku;

Departament Wsparcia Rybactwa

Wiesława Bakanowska

34

[ ((22) 318 46 70
Dyplomy i nagrody dla dzieci bioràcych udział plenerze plastycznym – Gmina Stare Babice

Zdj´cia: archiwum ARiMR
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Działania innowacyjne
w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007–2013
W zale˝noÊci od êródła, hasło innowacyjnoÊç jest okreÊlane na tysiàce sposobów. Geneza poj´cia innowacji pochodzi z j´zyka łaciƒskiego;
innovare, czyli „tworzenie czegoÊ
nowego”. Unia Europejska we
wszystkich dokumentach, poczynajàc od Traktatu powołujàcego
Wspólnot´ W´gla i Stali (1951 r.),
poprzez Traktat powołujàcy Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà (1957
r.) oraz przyj´ty w roku 1986 Jednolity Akt Europejski, podnosiła problem konkurencyjnoÊci europejskich
towarów jako jeden z priorytetów
polityki UE. Ostatni Traktat z Lizbony
(2007 r.) w art. 179 okreÊla innowacyjnoÊç, jako jeden z najwa˝niejszych kierunków polityki unijnej.
Zgodnie z podejÊciem Unii w kontekÊcie strategii lizboƒskiej i w Êwietle opracowanego przez OECD
podr´cznika z Oslo, innowacja jest
poj´ciem obejmujàcym:
• odnowienie i poszerzenie gamy
produktów i usług oraz powiàzanych z nimi rynków,
• opracowanie nowych metod projektowania, produkcji, dostaw
i dystrybucji,
• wprowadzenie zmian w zarzàdzaniu, organizacji pracy, warunkach
pracy i umiej´tnoÊciach siły roboczej.
Podstawà do okreÊlenia warunków dost´pu i zakresu wykorzystania
Êrodków na działania innowacyjne
dla rybactwa w latach 2007 – 2013
sà rozporzàdzenia unijne i krajowe.1
Komisja Europejska sprecyzowała
ogólnie, ˝e EFR w latach 20072013 mo˝e wspieraç projekty, które
majà prawdziwie innowacyjny charakter, b´dà przeprowadzane we
BIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

współpracy z podmiotem naukowym
lub technicznym uznanym przez Paƒstwo Członkowskie. Ustawodawca
krajowy w art. 32 wymienionego
powy˝ej rozporzàdzenia MRiRW
wskazuje, ˝e w latach 2007-2013
wspierane b´dà projekty majàce
na celu wdra˝anie nowych rozwiàzaƒ w zakresie ochrony Êrodowiska,
zarówno Êródlàdowego jak i morskiego, wpływajàce na popraw´
metod zarzàdzania, doskonalenie
badaƒ i popraw´ technologii. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie podziału
Êrodków finansowych na realizacj´
PO RYBY 2007-2013 w ramach osi
priorytetowej 3 na Êrodek 3.5 Projekty pilota˝owe zarezerwowano
Êrodki w kwocie 68 203 647 zł. Wykorzystanie ich w chwili obecnej wynosi 95,91%.

Wykonawcy projektów
Poni˝ej przedstawiamy beneficjentów Êrodka 3.5 i zgłoszone przez
nich projekty.
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy zawartej z ARiMR realizuje projekt pt.: „Innowacje w akwakulturze
ryb ze szczególnym uwzgl´dnieniem
biotechniki rozrodu ryb”. Projekt b´dzie realizowany do 2015 r. W ramach projektu prowadzone sà m.in.
badania nad opracowaniem technologii rozrodu w´gorza, Anquilla
anquilla L., w warunkach kontrolowanych. Zespół prowadzàcy badania po gruntownym przeanalizowaniu dost´pnych informacji naukowych oraz w oparciu o własne do-

Êwiadczenia i wiedz´ dokonał wyboru warunków Êrodowiskowych oraz
odpowiednich Êrodków wspomagajàcych rozwój gonad, które majà
doprowadziç do osiàgni´cia dojrzałoÊci, a nast´pnie uzyskania gamet
od tarlaków w´gorza. Zgodnie
z opinià prof. Dariusza Kucharczyka
z WMU w Olsztynie, zespołowi
pod jego kierownictwem udało si´
doprowadziç do udanego, w sztucznych warunkach, tarła w´gorzy oraz
wyhodowaç i utrzymaç przy ˝yciu
larwy w´gorza. Obecnie zespół prowadzi prace badawcze nad powtarzalnoÊcià tego procesu.
W kolejnym projekcie realizowanym przez Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie pt.: „Testowanie technologii produkcji pstràga
w Êwietle Rozporzàdzenia Komisji
(WE) 710/2009”, zostanie przetestowany wpływ nowoczesnych, intensywnych i ekstensywnych technologii chowu pstràga t´czowego
na wartoÊç konsumpcyjnà i jakoÊç
zdrowotnà ryby. Opracowane zostanà podstawy obiektywnej metody
oceny dobrostanu pstràgów na podstawie kumulatywnego badania immunologicznego (stanu odpornoÊci)
i patomorfologicznego ryb, z jednoczesnym powiàzaniem uzyskanych
wyników ze stanem Êrodowiska
i z walorami konsumpcyjnymi pstràga towarowego.
Instytut Rozrodu Zwierzàt i Badaƒ ˚ywnoÊci PAN w Olsztynie
realizuje projekt pt.: „Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry
ryb – mo˝liwoÊci aplikacyjne oraz
wpływ na parametry jakoÊciowe gamet oraz dobrostan tarlaków”, pole35
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gajàcy na wykorzystaniu alternatywnej metody pozyskiwania oocytów
ryb łososiowatych, z zastosowaniem
spr´˝onego gazu (tlen, azot) lub powietrza. Projekt ma za zadanie
sprawdzenie przydatnoÊci tej metody
w produkcji ryb łososiowatych, jesiotrowatych oraz szczupaka i okreÊlenia jej wpływu na zdrowie i płodnoÊç
tarlaków. Zbadana zostanie tak˝e
mo˝liwoÊç dalszego doskonalenia
zastosowania sterylnych gazów podczas tarła.
Model narz´dzia do odgławiania ci´ciem V

Instytut Rybactwa Âródlàdowego
im.
Stanisława
Sakowicza
w Olsztynie w projekcie pt.: „Opracowanie alternatywnych metod zarzàdzania rybołówstwem drapie˝nych ryb jeziorowych polegajàcych
na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzàcego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”, bada efektywnoÊç zarybieƒ
szczupakiem i sandaczem, pochodzàcym z obiegów recyrkulacyjnych.
Badania obejmà równie˝ warunki
Êrodowiskowe, otoczenie zewn´trz-

kresie doskonalenia metod chowu
i hodowli jesiotra ostronosego oraz
eksperymentalnych zarybieƒ”, ma
na celu zbudowanie podstaw realizacji wieloletniego procesu restytucji
jesiotra bałtyckiego. Prace eksperymentalne
b´dà
prowadzone
w dwóch kierunkach: doskonalenia
metod chowu materiału zarybieniowego oraz selektów do przyszłych
stad tarlaków, eksperymentalnych
zarybieƒ i zwiàzanych z nimi badaƒ
Êrodowiskowych i behawioru naryb-

Karp odgłowiony ci´ciem V

ne. W ramach projektu zostanie
przeprowadzony sztuczny rozród
sandacza i szczupaka, a nast´pnie
chów materiału zarybieniowego, jego znakowanie i odłowy w zarybianych zbiornikach, w celu gromadzenia danych dotyczàcych efektów
prowadzonych zarybieƒ.
Kolejny projekt realizowany przez
Instytut pt.: „Projekt pilota˝owy w za36

ku, w tym poznanie tras migracji.
Efektem podejmowanych działaƒ
jest odtworzenie populacji jesiotra
bałtyckiego.
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN – Zaborze realizuje projekt pt.: „Wdro˝enie programu hodowlanego karpia opartego
na markerach genetycznych odpor-

noÊci”. Celem projektu jest identyfikacja markerów genetycznych zwiàzanych z wy˝szà odpornoÊcià
na szereg chorób infekcyjnych oraz
opracowanie i wdro˝enie programu
hodowlanego karpia, opartego
na wytypowanych markerach genetycznych. Koƒcowym produktem
projektu b´dzie wyselekcjonowanie
populacji karpia posiadajàcego
markery genetyczne zwiàzane z wy˝szà odpornoÊcià, co umo˝liwi produkcj´ i rozpowszechnienie na rynku
materiału obsadowego karpi charakteryzujàcego si´ podwy˝szonà
odpornoÊcià oraz korzystnymi cechami produkcyjnymi, zgodnymi
z oczekiwaniami polskich hodowców i konsumentów.
Akademia Morska w Szczecinie
realizuje projekt pt.: „Zmniejszenie
zu˝ycia paliwa i obni˝enie toksycznoÊci gazów wylotowych silników rybackich jednostek pływajàcych”.
Zasadniczym celem projektu jest wypracowanie zało˝eƒ pozwalajàcych
na zmniejszenie zu˝ycia paliwa przez
kutry rybackie, zmniejszenie poziomu emisji zwiàzków toksycznych gazów wylotowych silników rybackich
jednostek pływajàcych.
Uniwersytet Szczeciƒski w ramach
projektu pt.: „Restauracja rybacka
zlewni Drawy z uwzgl´dnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy ÊrodoBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

wiska oraz rozwoju społeczno – gospodarczego regionu”, planuje
w wodach zlewni Drawy odtworzenie warunków do naturalnego rozrodu ryb i odbudow´ naturalnej infrastruktury rzek i jezior zapewniajàcych rybom naturalnà przestrzeƒ ˝yciowà. Celem projektu jest tak˝e
opracowanie technik umo˝liwiajàcych ju˝ na etapie podchowu wyl´gu, adaptacj´ ryb w warunkach naturalnych.
Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Âniadeckich w Bydgoszczy we współpracy
z Morskim Instytutem Rybackim
w Gdyni realizuje projekt pt.: „Innowacyjne technologie pozyskiwania
wartoÊciowych produktów rynkowych z odpadów surowców rybnych”. Współrealizator projektu – Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa MIR-PIB,
udost´pnił na potrzeby tego artykułu
materiały, z których wynika, ˝e realizacj´ projektu, wywołała potrzeba
zagospodarowania produktów odpadowych powstajàcych w procesie
obróbki ryb na produkty konsumpcyjne. Zgodnie z danymi ww. Instytutu, w roku 2009 import z Norwegii
do Polski głównie Êwie˝ych łososi
patroszonych z głowami wyniósł
około 74 000 ton. Powstajàce podczas ich przetwarzania odpady (głowy, kr´gosłupy, płetwy, skóry i inne)
zgodnie z szacunkami stanowià
około 30% masy przetworzonego
surowca. Oszacowano wi´c, ˝e
w 2009 r. podczas przetwarzania łososi na produkty w´dzone powstały
surowce odpadowe o masie około 18 000 ton, zawierajàce:
• około 16% białka ogólnego, czyli
około 2880 ton,
• około 22% oleju rybnego, czyli
około 3960 ton,
• około 3% substancji mineralnych,
czyli około 540 ton.
Zagospodarowanie tych odpadów, głównie na produkty konsumpBIULETYN INFORMACYJNY 11-12/2011

cyjne, jest celem projektu, realizowanego w IV etapach.
Etap I (01-12.2010 r.), obejmował okreÊlenie bazy surowcowej,
sposobów i warunków post´powania z surowcem odpadowym z łososi, ich charakterystyki technologicznej, chemicznej i mikrobiologicznej
oraz oceny jej przydatnoÊci na mo˝liwe, optymalne kierunki przetwórstwa.
Etap II (01-12.2011 r.), to badanie ró˝nych sposobów pozyskiwania

nii do przetwórstwa surowców odpadowych z łososi oraz wykonanie
próbnych partii półproduktów
i produktów o zwi´kszonej wartoÊci
dodanej.
Politechnika Koszaliƒska we
współpracy z Morskim Instytutem
Rybackim w Gdyni realizuje czteroetapowy projekt pt.: „Kompleksowy
system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spo˝ywcze i paszowe”. Celem projektu jest opraco-

Stołowa przecinarka oÊci w filetach

cennych składników zawartych w surowcach odpadowych z łososi
do otrzymywania półproduktów
i produktów o zwi´kszonej wartoÊci
dodanej, stanowiàcych podstaw´
opracowania odpowiednich technologii i koncepcji kompleksowego ich
wykorzystania.
Etap III (01-12.2012 r.), opracowanie (na podstawie badaƒ i dokonanej oceny rezultatów), optymalnych technologii, uwzgl´dniajàcych
aspekty ekonomiczne i Êrodowiskowe, a przede wszystkim jakoÊci zdrowotnej i handlowej otrzymywania
produktów o zwi´kszonej wartoÊci
dodanej.
Etap IV (01-12.2013 r.), wypracowanie zało˝eƒ doÊwiadczalnej li-

wanie i wdro˝enie w gospodarstwach rybackich oraz zakładach
przetwórczych, systemu kompleksowego wykorzystywania karpi. Zakłada si´, ˝e proponowany system
technologiczny przetwarzania b´dzie
bezodpadowy i przyjazny Êrodowisku.
Etap I (10-12.2010 r.), przeprowadzono porównawczà ocen´ wartoÊci u˝ytkowej i od˝ywczej karpi
oraz półproduktów z karpi, jako surowców ˝ywnoÊciowych i produktów
rynkowych z punktu widzenia konsumentów. Opracowano technologi´
wytwarzania filetów „bezostnych”
z karpi oraz przemysłowà wersj´ stołowego urzàdzenia do przecinania
oÊci w filetach z karpi.
37
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Etap II (01-12.2011 r.), to opracowanie koncepcji urzàdzeƒ do odgławiania karpi ci´ciem okołoskrzelowym. W celu zmechanizowania
obróbki wst´pnej karpi b´dzie opracowana przemysłowa wersja urzàdzenia do odgławiania karpi ci´ciem okołoskrzelowym. Prowadzàcy
badania dokonajà analizy właÊciwoÊci surowców odpadowych
po płatowaniu i filetowaniu, jako

i projektu mobilnej przetwórni kontenerowej. Opracowany te˝ b´dzie
sposób zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z przetwórstwa karpi.

Podsumowanie
Majàc doÊwiadczenie w wykorzystaniu Êrodków na projekty innowacyjne skierowane do sektora rybackiego, ju˝ w Sektorowym Programie

Kr´gosłup karpia po filetowaniu

materiału do odzyskiwania mi´sa.
Zbadane zostanà techniczno-technologiczne mo˝liwoÊci, sposobów
i warunków odzyskiwania jadalnego
mi´sa z kostnych pozostałoÊci
po płatowaniu/filetowaniu karpi.
Etap III (01-12.2012 r.), opracowana b´dzie koncepcja urzàdzeƒ
do patroszenia karpi i przemysłowa
wersja urzàdzenia do patroszenia
karpi w połàczeniu z technologià
wykorzystywania odzyskiwanego
mechanicznie mi´sa z kostnych pozostałoÊci po płatowaniu lub filetowaniu karpi do wytwarzania nowego
typu produktów spo˝ywczych. Zbadana zostanie równie˝ trwałoÊç nowego typu produktów spo˝ywczych
podczas przechowywania. Etap
IV (01-12.2013 r.), zakłada opracowanie koncepcji mobilnej przetwórni
kontenerowej karpi dla potrzeb małych i Êrednich gospodarstw rybackich oraz wypracowanie zało˝eƒ
38

Operacyjnym 2004–2006, podmioty zainteresowane realizacjà
projektów, doskonale wpisały si´
w potrzeby polskich przedsi´biorców
działajàcych w szeroko poj´tym otoczeniu sektora rybackiego i podj´ły
si´ realizacji ciekawych rozwiàzaƒ,
które niewàtpliwie b´dà miały pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjnoÊci bran˝y rybnej wobec producentów z Unii Europejskiej. Przedsi´biorcy coraz cz´Êciej zdajà sobie
spraw´ z potrzeby współpracy
i wprowadzania innowacyjnych rozwiàzaƒ, ale ogranicza ich brak wiedzy jak to zrobiç. KonkurencyjnoÊç
sektora rybackiego na rynkach Êwiatowych nie b´dzie mo˝liwa bez rozwijania innowacji technologicznych
w zakresie poprawy wydajnoÊci, jakoÊci oraz atrakcyjnoÊci produktów
rybnych przy równoczesnym przestrzeganiu wymogów ochrony Êrodowiska. Do realizacji tych celów

niezb´dne jest efektywne wykorzystanie potencjału badawczego polskich instytucji naukowych, zgodne
z przyj´tà strategià innowacyjnoÊci
i poszanowaniem zasad wytyczonych w prawodawstwie unijnym. Po˝àdana jest współpraca pomi´dzy
głównymi podmiotami gospodarki
rybnej tj.: rybactwa, przetwórstwa
rybnego, nauki, administracji. Zsynchronizowane współdziałanie na
wszystkich etapach łaƒcucha powiàzaƒ, daje podstawy do racjonalnego
rozwoju całej bran˝y, a dodatkowo
umo˝liwia obni˝enie kosztów działalnoÊci przedsi´biorstw. Działania
innowacje potrzebujà przyjaznego
otoczenia we wszystkich kategoriach
podmiotowych i przedmiotowych.
Przyjazne i celowe strategie oraz inwestycje w badania i rozwój przyciàgnà
inwestorów
prywatnych,
a wprowadzenie nowych pomysłów
na rynek stanie si´ łatwiejsze. Wiele
procedur administracyjnych i regulacyjnych dotyczàcych badaƒ i innowacji pozostaje w gestii Paƒstw
Członkowskich. Unia wytycza
i wskazuje przykładowe obszary oraz
rozwiàzania, zgodnie z jej kompetencjami pozostawiajàc Paƒstwom
Członkowskim decyzje, co do przepisów oraz kierunków polityki z tym
zwiàzanej.
Zofia Miłkowska
Departament Wsparcia Rybactwa
[ (22) 318 46 70
Zdj´cia: archiwum ARiMR

1
Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 41);
Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 498/2007
z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiajàce szczegółowe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 19);
Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 25 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacj´ Êrodków obj´tych osià priorytetowà 3.
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Nowa forma
pomocy kredytowej
Jednym z bardziej popularnych instrumentów wspierania procesów rozwojowych w rolnictwie polskim jest dofinansowanie rozwoju w postaci kredytów preferencyjnych. Kredyty preferencyjne
majà charakter celowy i udzielane sà na ÊciÊle okreÊlone zadania
realizowane w ramach polityki rolnej. Podmioty, które realizujà
inwestycje w rolnictwie lub w przetwórstwie produktów rolnych,
mogà ubiegaç si´ o kredyty z pomocà Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, tzw. kredyty preferencyjne.

nem inwestycji, a tak˝e nie odstàpił
od realizacji celu inwestycji, nie zaprzestał trwale spłaty kapitału lub
odsetek, nie sprzedał bez zgody
banku, zakupionych za kredyt Êrodków trwałych i nie zmienił bez zgody banku kierunku produkcji rolnej.
Przeznaczenie kredytu linii CSK
jest szerokie i umo˝liwia sfinansowanie inwestycji polegajàcych
Od jesieni ubiegłego roku Agen- sienie intensywnoÊci pomocy m.in. na:
cja Restrukturyzacji i Modernizacji z 22% do 35% kredytu oraz • zakupie u˝ytków rolnych,
Rolnictwa uruchomiła nowà form´ zwi´kszenie maksymalnej kwoty • budowie, przebudowie, remoncie
połàczonym z:
pomocy w ramach udzielanych kre- pomocy z 33 000 zł do
– modernizacjà budynków lub
dytów preferencyjnych dla gospo- 75 000 zł.
Maksymalna kwota pomocy
budowli słu˝àcych do produkcji
darstw rolnych polegajàcà na cz´rolnej, przechowywania, magaÊciowej spłacie kapitału kredytu. (75 000 zł) wypłacana jest
zynowania, przygotowywania
Oferta ta została skierowa- w dwóch ratach:
produktów rolnych do sprzedana do gospodarstw rolnych, gdy˝ • I rata – w wysokoÊci 75% kwoty
pomocy (maksymalnie 56 250
˝y, w tym sprzeda˝y bezpoÊredpodmioty prowadzàce gospodarzł),
niej,
stwa rolne sà głównym odbiorcà
– zakupem, monta˝em inudzielanej pomocy w formie
stalacji technicznej, wypodopłat do oprocentowania § Suma wypłacanych przez Agencj´ kwot
sa˝eniem, kosztami rozkredytów.
pomocy w formie cz´Êciowej spłaty kapitału
biórki i unieszkodliwienia
Uruchamiajàc nowà forwynikajàcej z umów kredytu z linii CSK
materiałów szkodliwych
m´ wsparcia, w Warunkach
pochodzàcych z rozbiórki,
i zasadach udzielania kre- zawartych przez danego kredytobiorc´
je˝eli rozbiórka jest niedytów na realizacj´ inwesty- w ciàgu pi´ciu lat nie mo˝e
przekraczaç
75
000
zł.
zb´dna w celu realizacji
cji w gospodarstwach rolnych z cz´Êciowà spłatà kainwestycji,
pitału – Symbol CSK przyj´to, ˝e • II rata – w wysokoÊci 25% kwoty • zakupie budynków lub budowli,
wysokoÊç pomocy Agencji nie mopomocy (maksymalnie 18 750 • zakupie lub instalacji maszyn,
˝e przekroczyç 22% kwoty udzielourzàdzeƒ, wyposa˝enia do prozł).
nego kredytu i nie mo˝e byç wy˝sza
dukcji rolnej, przechowywania,
I rat´ pomocy Agencja przekazuni˝ 33 000 zł w ciàgu 5 lat. Wycho- je, gdy kredytobiorca zrealizuje inmagazynowania, przygotowywadzàc naprzeciw oczekiwaniom za- westycj´, udokumentuje wydatki
nia produktów rolnych do sprzeinteresowanych rolników Minister- poniesione z kredytu i wniesienie
da˝y (np. sprz´t do uprawy, piel´stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wkładu własnego oraz uruchomi
gnacji, ochrony, nawo˝enia
na wniosek Agencji Restrukturyzacji działalnoÊç zgodnie z planem inwei zbioru roÊlin, ciàgniki i przyczei Modernizacji Rolnictwa, zaakcep- stycji i umowà kredytu. Natopy rolnicze, maszyny lub urzàdzetowało wprowadzenie zasadniczych miast II rata pomocy jest wypłacania do przechowywania, czyszzmian w warunkach i zasadach ich na, gdy kredytobiorca prowadzi
czenia, sortowania, konfekcjonoudzielania obejmujàcych podnie- działalnoÊç rolniczà zgodnie z plawania produktów rolnych),
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przy czym zaznaczyç nale˝y, ˝e
kupowane maszyny lub urzàdzenia nie mogà byç u˝ywane oraz
nie mogà mieç w dniu sprzeda˝y
wi´cej ni˝ 5 lat,
• zakładanie, wyposa˝enie sadów
lub plantacji wieloletnich, w tym
roÊlin energetycznych.
O kredyt mogà ubiegaç si´
osoby fizyczne, posiadajàce pełnà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wyłàczeniem emerytów i rencistów

kładów zwiàzanych z inwestycjà
i zgodnych z listà nakładów wymienionà w przeznaczeniu kredytu.
Okres kredytowania nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 5 lat i dłu˝szy ni˝ 10
lat. Pozostałe warunki kredytowania, tj. ewentualnà karencj´ w spłacie kredytu oraz wysokoÊç oprocentowania kredytu inwestor ustala
z bankiem. Oprocentowanie kredytu okreÊlane jest w umowie kredytu przez bank.

okres kredytowania i karencji
w spłacie kredytu, informacje o posiadaniu odpowiednich kwot produkcyjnych lub o êródle pozyskania
brakujàcych kwot produkcyjnych,
je˝eli dany rynek obj´ty jest systemem kwotowania produkcji, a tak˝e informacj´ o rynkach zbytu,
w szczególnoÊci, je˝eli inwestycja
skutkuje wzrostem produkcji.
O kredyt z linii CSK mo˝na obecnie ubiegaç si´ w: Banku Polskiej

Kredyt linii CSK mo˝na przeznaczyç m.in. na zakup u˝ytków rolnych i maszyn oraz modernizacj´ budynków lub budowli słu˝àcych do produkcji rolnej

majàcych ustalone prawo do renty
z tytułu niezdolnoÊci do pracy oraz
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci
prawnej podejmujàce lub prowadzàce działalnoÊç rolniczà w gospodarstwach rolnych.
Kwota udzielonego kredytu
z linii CSK nie mo˝e przekroczyç 80% wartoÊci nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne
i wynosiç wi´cej ni˝ 4 mln zł. Ró˝nica mi´dzy wartoÊcià nakładów inwestycyjnych, a kwotà kredytu stanowi wkład własny kredytobiorcy
(co najmniej 20% wartoÊci inwestycji). Wkład własny mo˝e zostaç
przeznaczony na sfinansowanie na40

Procedura ubiegania si´
o kredyt z cz´Êciowà spłatà kapitału przez wnioskodawc´ polega
na zło˝eniu w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji,
oÊwiadczeniami sporzàdzonymi wg
wzorów okreÊlonych w przez Agencj´ oraz kompletem dokumentów
wymaganych przez bank.
Plan inwestycji, poza informacjami wymaganymi przez bank
do oceny zdolnoÊci kredytowej, powinien wskazywaç cel inwestycji,
struktur´ jej finansowania (przeznaczenie i kwot´ kredytu oraz wkładu
własnego), planowany okres realizacji inwestycji, kierunek produkcji
w okresie kredytowania jak równie˝

SpółdzielczoÊci S. A., SGB-Banku S.A. (powstałym z połàczenia
Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S. A.), a tak˝e w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki
˚ywnoÊciowej S. A., ING Banku
Âlàskim S.A. oraz Banku Pekao S.A.
Szczegółowe warunki i zasady
udzielania kredytu z cz´Êciowà
spłatà kapitału dost´pne sà
na stronie internetowej ARiMR
pod adresem www.arimr.gov.pl
w zakładce „Pomoc krajowa”.
Departament Wsparcia Krajowego
[ ((22) 318 48 50
Zdj´cia: P. LeÊniewski, M. Klank, archiwum ARiMR
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
od 9 czerwca 2011 r. (stopa redyskonta weksli – 4,75%)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

nIP

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,8000

2,0000

0,1000

3,8500

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

4

SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

5

Bank BPH S.A.

6

ING Bank Âlàski S.A.

7

Bank Zachodni WBK S.A.

8

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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