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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Poczàtek nowego roku to jednoczeÊnie zakoƒczenie
polskiej prezydencji. Była to pierwsza prezydencja, która w ramach postanowieƒ Traktatu Lizboƒskiego ÊciÊle
współpracowała z Parlamentem Europejskim, zgodnie
z zasadà współdecydowania.
Mam ogromnà satysfakcj´, ˝e udało si´ wyjÊç z debatà nad propozycjami Komisji Europejskiej (KE),
przedstawionymi w tzw. pakiecie legislacyjnym, poza gmach Rady. Doceniam tak˝e trud i zaanga˝owanie
posłów PE w projekt trzech wspólnych debat Rady, PE
i KE, podczas których omówiono kwestie dotyczàce reformy WPR do 2020 roku. Zwa˝ywszy na fakt, i˝ Traktat
nie narzuca koniecznoÊci współpracy pomi´dzy instytucjami na tak wczesnym etapie prac, ta inicjatywa była
w mojej ocenie nowatorskim podejÊciem. Dlatego te˝
jestem przekonany, ˝e wyniki wzajemnej współpracy
polskiej prezydencji i Parlamentu Europejskiego, w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, b´dà stanowiły
dobrà podstaw´ dla kolejnych prezydencji.
Jednym z sukcesów polskiej prezydencji było tak˝e
uzgodnienie Programu Pomocy dla Osób Najbardziej
Potrzebujàcych w UE na lata 2012 i 2013. Polska prezydencja, podobnie jak Parlament Europejski, traktowała kwesti´ kontynuacji tego programu priorytetowo.
Wbrew temu, co twierdzili niektórzy nasi europosłowie,
to właÊnie polska prezydencja uporczywie wracała
do debaty nad tym tematem podczas czterech kolejnych posiedzeƒ Rady AGRIFISH (we wrzeÊniu, paêdzierniku, listopadzie i grudniu) uzyskujàc w grudniu porozumienie.
2

Podczas styczniowego posiedzenia
unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa odbyła si´ publiczna debata ministrów na temat regulacji rynków rolnych w ramach reformy WPR
po 2013 r. Niestety zarysował si´ wyraêny podział krajów na 2 grupy w zakresie propozycji zniesienia kwot cukrowych od 2015 r.
Przedstawiajàc nasze stanowisko,
opowiedziałem si´ za utrzymaniem
kwotowania w sektorze cukru do 2020
roku. Podobne stanowiska zaprezentowali moi koledzy z Rumunii, Słowacji,
Finlandii, Belgii, Francji, Portugalii, W´gier, Grecji i Litwy. W debacie wielu ministrów podkreÊlało potrzeb´ utrzymania interwencji na rynkach rolnych
w formie siatki bezpieczeƒstwa, w czasach niestabilnych warunków produkcji
rolniczej. Grupa paƒstw liberalnych zaapelowała natomiast o zniesienie subsydiów eksportowych, jako instrumentu zakłócajàcego
handel na rynkach mi´dzynarodowych (Wielka Brytania, Holandia, Szwecja, Niemcy).
Podczas obrad prezydencja duƒska przedstawiła program prac na I półrocze 2012 r., podkreÊlajàc wag´
prac nad reformà WPR oraz dobrostanem zwierzàt.
Ju˝ w połowie stycznia zorganizowałem spotkanie
z organizacjami rolniczymi, zwiàzkami zawodowymi,
bran˝owymi organizacjami rolniczymi, samorzàdem
rolniczym oraz spółdzielczoÊcià rolniczà, w ramach prowadzonej przeze mnie debaty publicznej, dotyczàcej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.
Przedstawiłem do konsultacji wst´pny projekt oceny
pakietu legislacyjnego, dotyczàcego WPR do 2020. Poprosiłem te˝ uczestników spotkania o zapoznanie si´
z tym projektem i przedstawienie uwag do tego materiału do koƒca stycznia. Zaapelowałem równie˝
do wszystkich organizacji rolniczych o aktywne włàczanie si´ w debat´ na wszystkich mo˝liwych płaszczyznach, tak˝e w rozmowach ze swoimi odpowiednikami
w UE.
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej jest obecnie najwa˝niejszà wspólnà sprawà organizacji, rolników i ministra rolnictwa. Prace nad kształtem unijnej polityki rolnej po roku 2013 wchodzà w kolejnà faz´ – po prezentacji dokumentów przechodzimy do ich omawiania,
do zgłaszania własnych propozycji i koncepcji i ten czas
musimy bardzo dobrze wykorzystaç.
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Podsumowanie polskiej
prezydencji w Radzie UE
W lipcu 2011 r. Polska po raz pierwszy, od chwili wejÊcia do UE
w 2004 roku, przej´ła półroczne przewodnictwo w Radzie UE. Minister Marek Sawicki przez 6 miesi´cy przewodniczył obradom Rady
z udziałem ministrów, odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa w paƒstwach członkowskich Unii Europejskiej. Był to czas intensywnej pracy nad wieloma dossier – pakiet jakoÊciowy, program pomocy ˝ywnoÊciowej dla najubo˝szych, płatnoÊci bezpoÊrednie, rozwój obszarów wiejskich, kwestie zwiàzane z rybołówstwem oraz wiele innych.

S

ukcesem polskiej prezydencji
było przyj´cie Konkluzji Rady,
dotyczàcej Zielonej Ksi´gi
w sprawie działaƒ promocyjnych
i informacyjnych obejmujàcych produkty rolne. Po raz pierwszy od lat
udało si´, na forum Rady Ministrów
UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
osiàgnàç jednomyÊlnoÊç i przyjàç
konkluzje Rady.

Polska prezydencja uzyskała tak˝e
polityczne porozumienie w kwestii
programu pomocy ˝ywnoÊciowej
dla osób najbardziej potrzebujàcych
w Unii Europejskiej. Osiàgni´te,
z bardzo du˝ym wysiłkiem, porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego zapewni kontynuacj´ programu w latach 2012-2013. Roczny
bud˝et programu ustalono na kwo-

t´ 500 mln euro. Dobiegajà koƒca
tak˝e prace nad pakietem mlecznym, które sfinalizowane zostanà
za prezydencji duƒskiej.
Polska prezydencja przebiegła
pod znakiem dwóch reform Wspólnej Polityki Rybackiej, której propozycj´ KE opublikowała w lipcu oraz
Wspólnej Polityki Rolnej, opartej
na propozycji pakietu legislacyjnego
KE z paêdziernika 2011 roku. Obie
reformy wpisujà si´ w realizacj´
priorytetów w dziedzinie rolnictwa
i rybołówstwa, jakie zało˝yła sobie
polska prezydencja.
To polska prezydencja zapoczàtkowała na forum UE dyskusj´ na temat mo˝liwoÊci poprawy konkurencyjnoÊci rolnictwa poprzez wykorzystanie odnawialnych êródeł energii
na obszarach wiejskich. W zorgani-

Uczestnicy nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa Unii Europejskiej we Wrocławiu, 11-13.09.2011 r.
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Przewodniczàcy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dacian Ciolos˛ podczas konferencji prasowej
podsumowujàcej Nieformalnà Rad´ Ministrów we Wrocławiu, 13.09.2011 r.

zowanej konferencji, poÊwi´conej
tej tematyce, udział wzi´li czołowi
politycy i eksperci z dziedziny rolnictwa w Europie. Temat ten był póêniej
wielokrotnie omawiany podczas
spotkaƒ zarówno na szczeblu mi´dzynarodowym, jak i roboczym.
Polska prezydencja to tak˝e czas
promocji ˝ywnoÊci. Serca Europejczyków podbijały nie tylko truskawki
i jabłka, ale tak˝e rogale Êwi´tomarciƒskie, a wszystkie wpisane
do rejestru chronionych oznaczeƒ
geograficznych. Celem akcji, prowadzonej przez prezydencj´, było
uÊwiadomienie konsumentom walorów smakowych promowanych produktów, zaspokajajàcych gusta nawet najbardziej wymagajàcych konsumentów oraz ich najwy˝szej
jakoÊci.
Tradycjà jest, i˝ ka˝da prezydencja
goÊci u siebie ministrów rolnictwa
i rybołówstwa, podczas nieformalnej
rady. Minister Marek Sawicki, jako
gospodarz Nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa,
przyjàł we Wrocławiu ministrów
wraz z delegacjami z paƒstw członkowskich UE. Była to okazja do dyskusji nad „Zielonà Ksi´gà w sprawie
działaƒ promocyjnych i informacyjnych, obejmujàcych produkty rolne”, a tak˝e do prezentacji osià4

gni´ç polskiego rolnictwa. Zaproszeni goÊcie mogli obejrzeç budow´
biogazowni, gospodarstwo zajmujàce si´ hodowlà koni, a tak˝e prywatne muzeum powozów i winnic´, jako alternatywne formy działalnoÊci
na terenach rolniczych.
We Wrocławiu, z inicjatywy ministra Marka Sawickiego, postanowiono o rozpocz´ciu otwartej debaty, dotyczàcej Wspólnej Polityki Rolnej, z przedstawicielami ró˝nych
Êrodowisk – politycznego, nauki
oraz organizacji rolniczych i NGOs.
W trakcie trzech debat nastàpiła wymiana poglàdów i koncepcji doty-

czàcych ró˝nych aspektów Wspólnej
Polityki Rolnej, które stanowiç b´dà
podstaw´ do dalszych prac
nad osiàgni´ciem kompromisu
w sprawie przyszłego kształtu tej polityki. Uczestnicy debat wyra˝ali
obawy, zwiàzane z niekorzystnym
wpływem propozycji KE na uproszczenie WPR, odnoszàc si´ do koncepcji „zazielenienia” I filara WPR
oraz do zniesienia w nowych paƒstwach członkowskich uproszczonego systemu płatnoÊci bezpoÊrednich
(SAPS). Wyra˝ali tak˝e opini´, i˝ Europa potrzebuje silnej WPR z ambitnym bud˝etem, który sprosta nowym
wyzwaniom. Powinna to byç polityka
rozwoju, zapewniajàca bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe w obliczu rosnàcego popytu, zmian klimatycznych
i zmniejszajàcych si´ zasobów.
W trakcie debat padły tak˝e głosy, i˝
KE, w podziale Êrodków, powinna sprawiedliwie uwzgl´dniç wszystkie kraje członkowskie, a uczestniczàcy w debacie naukowcy dyskutowali nad zagadnieniami, dotyczàcymi skutecznoÊci i efektywnoÊci w realizacji celów, postawionych przed
Wspólnà Politykà Rolnà.
Podsumowanie cyklu debat odbyło
si´ w Warszawie 9 stycznia 2012 roku, podczas konferencji ekspercko-

GoÊcie nieformalnego spotkanie we Wrocławiu oglàdali 12.09.2011 r. konie hodowane w gospodarstwie Lesieniec
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Polskie „Jabłka łàckie” sà pi´kne i smakowite – zapewniali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
i Przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dacian Ciolos˛ rozmawiajà
o rogalach Êwi´tomarciƒskich

-medialnej pt. „Dokàd zmierza
WPR?”.
Podczas półrocznej prezydencji
odbyło si´ wiele konferencji i spotkaƒ tematycznych zarówno w Polsce, jak i w Brukseli. GoÊciliÊmy dyrektorów agencji płatniczych UE, dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za rybołówstwo, dyrektorów ds. rozwoju obszarów wiejskich,
głównych lekarzy weterynarii oraz
wielu ekspertów z dziedziny rozwoju
obszarów wiejskich, ochrony roÊlin
i nasiennictwa.
Polska prezydencja to tak˝e czas
otwarcia na kraje pozaeuropejskie.
Minister Marek Sawicki był gospodarzem konferencji nt. zbli˝ania
przepisów paƒstw inicjatywy Partnerstwa Wschodniego do prawa UE
w zakresie spraw weterynaryjnych,
fitosanitarnych oraz bezpieczeƒstwa
i jakoÊci ˝ywnoÊci. Spotkanie,
o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, poÊwi´cone było przeglàdowi rozwiàzaƒ, dotyczàcych powy˝szych kwestii w krajach Partnerstwa Wschodniego, a jego celem
było omówienie dotychczasowych
wyników współpracy w dziedzinie
rolnictwa z krajami obj´tymi inicjatywà Partnerstwa Wschodniego.
SzeÊç miesi´cy polskiej prezydencji to okres wyt´˝onej pracy na rzecz
umocnienia jednoÊci europejskiej,
okres pracy na rzecz wypracowania
dobrych rozwiàzaƒ dla europejskiego rolnictwa i rybactwa, a tym samym dla wszystkich obywateli Unii
Europejskiej. W trakcie tych szeÊciu
miesi´cy mieliÊmy okazj´ współpracowaç zarówno z instytucjami UE,
jak i kolegami z paƒstw członkowskich. MieliÊmy okazj´ zmierzyç si´
z wieloma wyzwaniami. A wszystko
po to, by lepiej słu˝yç celom Unii
Europejskiej.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej

Poczàtek polskiej prezydencji w Radzie UE przebiegł pod znakiem truskawek kaszubskich. Drugi od lewej: Premier RP
Donald Tusk, Przewodniczàcy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Przewodniczàcy Komisji Europejskiej José Barroso
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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Zielony Tydzieƒ w Berlinie
„Zielony Tydzieƒ” to najwi´ksze targi ˝ywnoÊci, rolnictwa i ogrodnictwa, a tak˝e jedno z najwa˝niejszych spotkaƒ producentów oraz
przetwórców ˝ywnoÊci z całego Êwiata.
W tym roku odbywała si´ 77. ju˝ edycja berliƒskich targów. Swoje
produkty zaprezentowało ponad 1600 wystawców z 59 krajów.

W

Berlinie przebywało ponad 70 ministrów rolnictwa. Byli tu tak˝e członkowie Parlamentu Europejskiego,
politycy i czołowi przedstawiciele
przemysłu rolno-spo˝ywczego z całego Êwiata. Krajem partnerskim targów była w tym roku Rumunia.
W ubiegłym roku rol´ t´ pełniła Polska, a nasze wystàpienie na uroczystoÊci otwarcia oraz nowatorska forma promocji spowodowały du˝e zainteresowanie polskà ˝ywnoÊcià zarówno zwiedzajàcych, jaki i mediów.
Oficjalnego otwarcia targów tegorocznego „Zielonego Tygodnia” dokonała niemiecka minister ˝ywnoÊci,
rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse
Aigner, która była równie˝ goÊciem
na polskim stoisku. Minister Aigner
powiedziała, ˝e konsumenci niemieccy przyzwyczaili si´ ju˝ do polskich
smaków, a polskie produkty coraz
cz´Êciej goszczà na ich stołach.

Minister Sawicki podkreÊlił, ˝e jedna czwarta polskiego eksportu towarów rolno-spo˝ywczych trafia na rynek
niemiecki. „Zielony Tydzieƒ” to tak˝e
miejsce dyskusji o najbardziej istotnych zagadnieniach polityki rolnej.
Podczas swojego pobytu w Berlinie
minister Sawicki przeprowadził wiele
rozmów bilateralnych z ministrami rolnictwa paƒstw uczestniczàcych w targach. Skupiały si´ one głównie
na sprawach dotyczàcych wymiany
handlowej oraz reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Odbywało si´ tu równie˝
Âwiatowe Forum dla Wy˝ywienia i Rolnictwa, któremu towarzyszył Berliƒski
Szczyt Ministrów Rolnictwa. Głównym
tematem obu tych wydarzeƒ było bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe. Podczas
szczytu stwierdzono, ˝e sytuacja ˝ywnoÊciowa na Êwiecie jest w dalszym
ciàgu bardzo napi´ta. W ubiegłym
roku liczba głodujàcych na Êwiecie
wynosiła 925 milionów.

W ocenie Polski, którà przedstawił
wiceminister Andrzej Butra, kluczowym znaczeniem bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego jest zrównowa˝one
zwi´kszanie produkcji i dà˝enie
do równowagi w rolnictwie uwzgl´dniajàc klimat, ochron´ naturalnych
zasobów ziemi, zwłaszcza dost´pnoÊci do zdatnej wody, oraz dbałoÊç
o bioró˝norodnoÊç.
W ramach targów „Zielony Tydzieƒ” została tak˝e zorganizowana konferencja na temat rynku mleka. W imieniu polskiego ministra rolnictwa, uczestniczył w niej główny inspektor artykułów rolno-spo˝ywczych
Stanisław Kowalczyk. Konferencj´
zorganizował Federalny Zwiàzek
Niemieckich Hodowców Bydła
Mlecznego. W trakcie dyskusji poruszano głównie kwesti´ prac nad tzw.
pakietem mlecznym oraz omawiano
skutki jego wprowadzenia.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne polskie wystàpienie odbywało si´ pod hasłem „Polska
…schmeckt!” – Polska smakuje, a jego motywem przewodnim było pachnàce, polskie jabłko.
W skład Polskiego Stoiska Narodowego wchodziło stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(nr. 106) oraz 12 stoisk wojewódzkich. W stoisku ministerstwa prezentowanych było 27 firm, których produkty posiadajà znak PD˚ – Poznaj
Dobrà ˚ywnoÊç. Nie brakowało te˝
wyst´pów zespołów ludowych, kapel
i pokazów artystycznych.
Tegoroczna, berliƒska, kulinarna podró˝ przez Polsk´ cieszyła si´
du˝à popularnoÊcià. „Zielony Tydzieƒ” odwiedziło w tym roku ponad 400 tys. goÊci.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38

Minister Ilse Aigner i minister Marek Sawicki podczas spotkania w polskim stoisku
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Polsko-Ukraiƒskie
Memorandum
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie, na ró˝nych forach, wyra˝ało gotowoÊç dzielenia si´ ze stronà ukraiƒskà polskimi
doÊwiadczeniami w zakresie dostosowania sektora rolnego do prawodawstwa UE. W ubiegłych latach, w ramach programu polskiej
pomocy rozwojowej, realizowano szereg projektów z zakresu rolnictwa na rzecz Ukrainy, w tym z dziedziny doradztwa rolniczego i weterynarii.

W

2010 r. strona ukraiƒska
wystàpiła z propozycjà
podpisania memorandum, regulujàcego kwestie wsparcia
dla Ukrainy w zakresie dostosowania rolnictwa i obszarów wiejskich
do standardów Unii Europejskiej. Po
przeprowadzeniu konsultacji wewnàtrz- i mi´dzyresortowych oraz
uzgodnieniu przez stron´ polskà
i ukraiƒskà ostatecznego tekstu,
7 grudnia 2011 r. w Warszawie doszło do podpisania dokumentu. Nale˝y zaznaczyç, ˝e Memorandum, zawarte mi´dzy Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki ˚ywnoÊciowej Ukrainy, dotyczàce wsparcia, ze strony polskiego
ministerstwa, działaƒ Ukrainy w zakresie dostosowania rolnictwa i obszarów wiejskich do standardów Unii
Europejskiej, zostało podpisane
w szczególnym dla Polski okresie – sprawowania przewodnictwa
w Radzie UE.
Minister polityki rolnej i gospodarki ˝ywnoÊciowej Ukrainy Mykoła Prysia˝niuk powiedział, ˝e Ukraina bardzo liczy na dalszà pomoc z polskiej
strony, celem przyspieszenia procesu
dostosowywania prawa w dziedzinie
rolnictwa do europejskich standardów. Stwierdził, ˝e Ukraina b´dzie

BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

wcià˝ dà˝yła do integracji europejskiej, wyraził te˝ zadowolenie z faktu
zakoƒczenia negocjacji nad „Pogł´bionà i Kompleksowà Umowà
o Strefie Wolnego Handlu” (DCFTA),
która ma byç integralnà cz´Êcià
Umowy Stowarzyszeniowej UE–Ukraina.
Podpisanie Memorandum odbyło
si´ przy okazji wizyty studyjnej w Polsce ministra Mykoły Prysia˝niuka,
podczas której delegacja ukraiƒska
zapoznała si´ z zasadami funkcjo-

nowania Programu Leader i wdra˝aniem w Polsce projektów współfinan so wa nych z te go pro gra mu,
a tak ˝e od wie dzi ła War szaw skà
Giełd´ Towarowà i gospodarstwa
rolne.
Memorandum jest wyrazem poparcia Polski dla proeuropejskich aspiracji Ukrainy. Ma na celu dalsze wzmocnienie współpracy mi´dzy Polskà
a Ukrainà, a tak˝e mi´dzy Ukrainà
a Unià Europejskà, dotyczàcej wszystkich istotnych kwestii, zwiàzanych
z dostosowaniem ukraiƒskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do standardów UE.
Harmonizacja ukraiƒskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ze
standardami unijnymi, o której
jest mowa w Memorandum, dotyczy na st´ pu jà cych kie run ków
działaƒ:

Minister Mykoła Prysia˝niuk oraz minister Marek Sawicki podpisujà Memorandum
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• rozwoju polityki rolnej i okreÊlenie jej priorytetów,
• rozwoju wsparcia instytucjonalnego do realizacji polityki rolnej,
• dostosowania przepisów prawnych do wymogów UE,
• wdro˝enia unijnych standardów
w zakresie rozwoju rynków rolnych,
• doskonalenia, rozwoju i wdro˝enia skutecznych mechanizmów finansowych polityki rolnej,
• przygotowania i wdro˝enia efektywnych inwestycji i przedsi´wzi´ç
innowacyjnych, majàcych na celu
rozwój sektora rolnego,
• poprawy, rozwoju i wdro˝enia
skutecznych mechanizmów rozwoju
obszarów wiejskich,
• rozwoju nauk rolniczych i edukacji rolniczej,
• promocji tworzenia rolniczych or-

ganizacji pozarzàdowych i ich
współpracy z organizacjami europejskimi,
• wspierania rozwoju infrastruktury
rolnej,
• stworzenia systemu działaƒ, majàcych na celu skutecznà realizacj´
reformy gruntowej,
• ustanowienia efektywnej współpracy z instytucjami mi´dzynarodowymi,
• poprawy jakoÊci i bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci.
Kwestie wspólnych projektów
w dziedzinie rolnictwa, b´dà m.in.
przedmiotem prac polsko-ukraiƒskiej
grupy roboczej ds. standaryzacji w rolnictwie, powołanej w 2010 r. przez
Polsko-Ukraiƒskà Komisj´ Mi´dzyrzàdowà ds. Współpracy Gospodarczej
z inicjatywy ministra Marka Sawickie-

go. Pierwsze posiedzenie tej grupy odbyło si´ 10 czerwca 2011 r. w Kijowie.
Projekty wsparcia technicznego
mogà byç cz´Êciowo finansowane,
w ramach polskiej pomocy rozwojowej, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w drodze konkursu, organizowanego przez MSZ, czy te˝ ze
Êrodków UE, w tym Partnerstwa
Wschodniego lub mi´dzynarodowych instytucji finansowych. W procesie przygotowywania projektów
uczestniczyç mogà tak˝e inne zainteresowane podmioty: przedstawiciele
regionów i instytucji, jak równie˝ innych ministerstw.
Departament Unii Europejskiej
i Współpracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Mi´dzynarodowe Targi
AGROTRAVEL
Ju˝ po raz czwarty w Kielcach, od 20 do 21 kwietnia 2012 r., odb´dzie si´ najbarwniejsza, najweselsza i najsmakowitsza impreza sezonu targowego. Mi´dzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL, bo tu o nich jest mowa, sà wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju, unikatowym.
Targi AGROTRAVEL to
swego rodzaju festiwal
dzie dzic twa kul tu ro wo -kra jo bra zo we go
europejskich wsi, to miejsce wspaniałej okazji do relaksu i zabawy,
poznania folkloru, obrz´dów, zwyczajów oraz ˝ycia codziennego
i tradycji wiejskiej. Towarzyszyç im
b´dzie równie˝ promocja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych.
8

Targi AGROTRAVEL, poprzez wyspecjalizowanie, pozwalajà na wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, promocji licznie reprezentowanych krajów i regionów oraz
prezentacji ofert i atrakcji turystyki
wiejskiej. Tym samym, charakterystycznà cechà AGROTRAVEL jest
mo˝liwoÊç upowszechnienia, w jednym miejscu i tym samym czasie,
jak˝e bogatej oferty produktów tu-

rystyki wiejskiej, którà prezentujà
m.in. lokalne grupy działania, stowarzyszenia i zrzeszenia agroturystyczne oraz inne krajowe i zagraniczne podmioty, specjalizujàce si´
w rozwoju turystyki na obszarach
wiejskich. W dotychczasowych edycjach Mi´dzynarodowych Targów
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL swojà ofert´, ka˝dego roku, prezentowało blisko 150
wystawców z kraju i zagranicy. Odwiedzajàcy natomiast reprezentujà
liczne grono zarówno podmiotów
bran˝owych, jak i klientów indywidualnych.
Targi AGROTRAVEL to równie˝
miejsce bezpoÊredniego spotkania
specjalistów, ekspertów i praktyBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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ków. Jest to doskonała platforma
wymiany wiedzy oraz doÊwiadczeƒ
pomi´dzy wszystkimi uczestnikami/partnerami działaƒ, majàcych
na celu rozwój regionu/kraju poprzez turystyk´ wiejskà. To tu omawiane sà problemy prawne dotyczàce turystyki wiejskiej, poruszane
sà wa˝kie problemy sektora oraz
trendy, wahania rynku i wpływ
czynników ekonomiczno -społecznych na rozwój turystyki wiejskiej.
Słu˝à temu, cieszàce si´ w poprzednich edycjach ogromnym zainteresowaniem, liczne wydarzenia
towarzyszàce, tj.: konferencje,
szkolenia, warsztaty czy spotkania.
Jednym z nich b´dzie mi´dzynarodowa konferencja pt.: „Perspektywy Rozwoju Turystyki Wiejskiej
w Europie”, organizowana 20
kwietnia 2012 roku. Podejmowane
podczas konferencji zagadnienia
to: rentownoÊç europejskiej turystyki wiejskiej, jej wpływ na rozwój

obszarów wiejskich, a tak˝e wskazanie nowego podejÊcia do rozwoju tego sektora gospodarki.
W konferencji uczestniczyç b´dzie
ok. 350 osób, w tym krajowi i zagraniczni eksperci z dziedziny rolnictwa, rozwoju wsi oraz turystyki.
Przewiduje si´, ˝e efekty podj´tych
działaƒ wpiszà si´ w nurt prac koncepcyjnych nad nowà perspektywà
finansowà Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Ponadto nie zabraknie licznych
atrakcji w postaci sceny kultury,
Agro-Kina, jarmarku, karczmy regionalnej czy konkursów z ciekawymi nagrodami.
Z uwagi na wyjàtkowoÊç i niecodzienny charakter tego wydarzenia,
w imieniu wszystkich organizatorów
przedsi´wzi´cia – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sportu
i Turystyki, Marszałka Województwa
Âwi´tokrzyskiego, Prezesa Polskiej
Organizacji Turystycznej, Prezesa

Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa GoÊcinne” oraz
Prezesa Targów Kielce S. A., serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: wystawców – do
prezentacji, liderów polskiej wsi –
do udziału w wymianie doÊwiadczeƒ, turoperatorów – do udanych
zakupów atrakcji turystyki wiejskiej,
a odwiedzajàcych – do poznania
turystycznych „skarbów” obszarów
wiejskich.
Podczas AGROTRAVEL 2012,
dzi´ki współpracy podmiotów
z sektora administracji rzàdowej,
samorzàdowej oraz non-profit, hala wystawowa na trzy dni wypełni
si´ niezwykłymi barwami, prezentujàcymi najpi´kniejsze zakàtki Polski
i Europy. Zapraszamy.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum ARiMR

W Polsce ponad 7000 kwater agroturystycznych czeka na goÊci
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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NieruchomoÊci rolne
Skarbu Paƒstwa
Zasady gospodarowania
Ustawa z 16 wrzeÊnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw weszła w ˝ycie 3 grudnia 2011 r. Zawiera ona szereg regulacji, umo˝liwiajàcych rolnikom powi´kszenie
gospodarstw rolnych z gruntów znajdujàcych si´ w Zasobie WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa.

J

ednym z najistotniejszych rozwiàzaƒ, zawartych w ustawie, jest
mo˝liwoÊç wyłàczenia za zgodà
dzier˝awcy 30% u˝ytków rolnych
dzier˝awionych z Zasobu, celem przeznaczenia ich do sprzeda˝y na rzecz
rolników, zamierzajàcych powi´kszyç
lub utworzyç gospodarstwo rolne. Regulacja ta przyczyni si´ do pełniejszego urzeczywistnienia zasady wyra˝onej
w art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z którà podstawà
ustroju rolnego paƒstwa jest gospodarstwo rodzinne. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, i˝ dzi´ki takiej regulacji
do Zasobu mo˝e powróciç nawet 150
tys. ha gruntów rolnych, które zostanà
zbyte na rzecz polskich rolników, co
ma istotne znaczenie w kontekÊcie
upływu w 2016 roku, wynegocjowanego przez Polsk´ i zawartego w Traktacie Akcesyjnym, okresu przejÊciowego na zakup bez ograniczeƒ nieruchomoÊci rolnych przez cudzoziemców.
NieruchomoÊci Zasobu WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa b´dà zbywane
na preferencyjnych warunkach, bowiem ustawa przewiduje mo˝liwoÊç
rozło˝enia ceny sprzeda˝y na raty
na okres 15 lat pod warunkiem wpłaty 10% ceny przed zawarciem umowy
sprzeda˝y. Oprocentowanie, rozło˝onej na raty nale˝noÊci, zgodnie z de10

cyzjà Rady z 20 listopada 2009 r.
w sprawie przyznania przez władze
Rzeczypospolitej Polskiej pomocy paƒstwa na zakup nieruchomoÊci rolnych
w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2013 r. (Dz.Urz. UE L 4
z 8.1.2010, s. 89), wynosi 2%.
Nowym rozwiàzaniem, zawartym
w ustawie, jest równie˝ mo˝liwoÊç
sprzeda˝y nieruchomoÊci Zasobu bez
przetargu, je˝eli mo˝e ona poprawiç
warunki zagospodarowania nieruchomoÊci przyległej, stanowiàcej własnoÊç osoby chcàcej nabyç nieruchomoÊç Zasobu, o ile nieruchomoÊç ta

nie mo˝e byç zagospodarowana samodzielnie.
Ponadto ustawa wprowadza przepisy, zapobiegajàce wyst´powaniu zjawiska bezumownego u˝ytkowania
nieruchomoÊci Zasobu. W tym celu
Agencja NieruchomoÊci Rolnych mo˝e korzystaç z danych zgromadzonych
przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawartych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatnoÊci. Dodatkowo Agencja mo˝e
domagaç si´ od osób, władajàcych
nieruchomoÊciami Zasobu bez tytułu
prawnego, zapłaty wynagrodzenia
za korzystanie z danej nieruchomoÊci
w wysokoÊci stanowiàcej pi´ciokrotnoÊç wywoławczej wysokoÊci czynszu.
Ustawa reguluje równie˝ sprawy
mieszkaniowe, gdy˝ zgodnie z przyj´tymi rozwiàzaniami, Agencja mo˝e

Dzi´ki ustawie do Zasobu WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa mo˝e powróciç ponad 150 tys. ha gruntów rolnych, które
zostanà sprzedane polskim rolnikom
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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nabywaç lokale i budynki mieszkalne
lub realizowaç inwestycje w zakresie
budownictwa mieszkaniowego, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców. Powy˝sza regulacja
dotyczy najemców zamieszkujàcych
budynki zabytkowe. Najemcy tych budynków nie dokonywali w nich inwestycji, co powodowało, ˝e obiekty te
niszczejà. Dzi´ki powy˝szej regulacji
Agencja mo˝e zaproponowaç najemcom lokale zast´pcze a budynki zabytkowe przeznaczyç do sprzeda˝y.
Ustawa nowelizuje tak˝e przepisy
o kształtowaniu ustroju rolnego, m.in.
w zakresie zmiany przesłanek, pozwalajàcych uznaç osob´ fizycznà za rolnika indywidualnego. Dotychczasowe

wymogi były zbyt ogólne, stàd te˝ cz´sto w przetargach ograniczonych
uczestniczyły osoby, które formalnie
spełniały ustawowe kryteria, ale nie
były zwiàzane z rolnictwem, a grunty
Zasobu nabywały jedynie do otrzymania dopłat, czy te˝ w celach spekulacyjnych. W celu zapobie˝enia wyst´powania tych zjawisk ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie wymogu zamieszkiwania przez okres 5 lat w gminie, na obszarze której jest poło˝ona jedna z nieruchomoÊci rolnych
wchodzàcych w skład gospodarstwa
rolnego.
Zmianie uległa struktura Agencji
NieruchomoÊci Rolnych. Ustawa zakłada bowiem likwidacj´ Rady Nad-

zorczej Agencji, tak jak to miało miejsce w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Agencji Rynku Rolnego.
WejÊcie w ˝ycie ustawy z 16 wrzeÊnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw z pewnoÊcià
przyczyni si´ do poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkaƒców wsi, w szczególnoÊci rolników dotychczas gospodarujàcych na gospodarstwach małoobszarowych.
Departament Gospodarki Ziemià
[ 22 623 18 41
Zdj´cie: Paweł LeÊniewski, archiwum ARiMR

Kształtowanie
Êrodowiska rolniczego
Program pod nazwà „Wspieranie działaƒ w zakresie kształtowania Êrodowiska rolniczego i zrównowa˝onego rozwoju produkcji
rolniczej w Polsce” b´dzie kontynuacjà programu wieloletniego,
realizowanego przez Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w latach 2005-2010.

gospodarki wodnej i pokrycia zapotrzebowania na bioenergi´;
• Analiza wpływu WPR i innych
czynników kształtujàcych wykorzystanie przestrzeni rolniczej na Êrodowisko;

G

łównym celem Programu jest
realizacja zadaƒ na rzecz administracji publicznej, wspieranie działaƒ administracyjnych
w szczególnoÊci ministra rolnictwa
i rozwoju wsi w zakresie kształtowania Êrodowiska rolniczego i zrównowa˝onego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce z uwzgl´dnieniem zasad Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
W programie uwzgl´dniono 18
zadaƒ, pogrupowanych w czterech
priorytetach:
• Dostosowywanie rolnictwa do zmian
klimatycznych w zakresie ochrony gleb,
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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Program realizowany przez IUNG-PIB dotyczy uwzgl´dnienia osiàgni´ç nauki przy wspieraniu rozwoju produkcji roÊlinnej i kształtowaniu Êrodowiska rolniczego

• Systemy wspierania działaƒ w zakresie zrównowa˝onego rozwoju,
bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci;
• Doskonalenie metod upowszechniania wiedzy przez doradztwo rolnicze.
Tematyka zadaƒ o charakterze
słu˝b publicznych, uwzgl´dnionych
w Programie, obejmuje najbardziej
istotne aspekty nadzoru nad realizacjà zasad WPR, kształtowaniem Êrodowiska rolniczego i zrównowa˝onym rozwojem produkcji roÊlinnej.
Zadania, realizowane w ramach
Programu, sà zgodne z dokumentami strategicznymi: „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, „Odnowiona Strategia Zrównowa˝onego Rozwoju UE” oraz „Strategia Europa 2020”.
Tematyka, uj´ta w Programie, zmierza do wspierania rozwoju produkcji
roÊlinnej i wpływa na kształtowanie
Êrodowiska rolniczego z uwzgl´dnieniem osiàgni´ç nauki w tym zakresie.
Przewidziane zadania b´dà stanowiły
wsparcie do realizacji działaƒ o istotnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, a dotyczàcych:
• wspierania zrównowa˝onego rozwoju obszarów wiejskich;
12

• dywersyfikacji działalnoÊci rolniczej w celu zapewnienia alternatywnych êródeł dochodu;
• zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów wiejskich;
• aktywizacji społecznoÊci wiejskiej
i poprawy infrastruktury społecznej;
• poprawy konkurencyjnoÊci rolnictwa;
• poprawy efektywnoÊci i dochodowoÊci gospodarstw rolnych przez ich
modernizacj´ i zmian´ struktur rolnych;
• wzmacniania rozwoju społeczeƒstwa informacyjnego;
• wzmacniania znaczenia i udziału
rolników na rynku produktów rolnych.
Przewidziane do realizacji zadania
majà du˝e znaczenie praktyczne,
stanowiàc istotne wsparcie do podejmowanych decyzji administracyjnych.
Wykonawcà Programu b´dzie Instytut, posiadajàcy unikalnà baz´
danych o Êrodowisku rolniczym, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem Êrodowiska glebowego oraz o wpływie
uwarunkowaƒ przyrodniczych i agrotechniczno-organizacyjnych na wy-

dajnoÊç produkcji rolniczej. Podejmowane działania Instytutu nakierowane sà na wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa w aktualnych jego
uwarunkowaniach, zdeterminowanych przez członkowstwo w UE i oddziaływanie globalizacji; nastawione
sà na problemy rozwoju zrównowa˝onego rolnictwa i na wspieranie
działaƒ praktyki gospodarczej oraz
władz administracyjnych i samorzàdowych. Instytut wspiera innowacyjnoÊci polskiego rolnictwa czy szerzej
agrobiznesu.
Zadania Programu nawiàzujà
m.in. do koncepcji rolnictwa zrównowa˝onego, uwzgl´dniajàcego potrzeby ochrony gleb i przeciwdziałania zmianom klimatu. Sà zgodne z:
• Politykà ekologicznà Paƒstwa
w latach 2009-2012 z perspektywà
do 2016 r.;
• Protokołem z Kioto do Ramowej
Konwencji ONZ o ochronie klimatu
Ziemi;
• Politykà Klimatycznà Polski. Strategiami redukcji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020 r.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: IUNG-PIB, Paweł LeÊniewski, archiwum ARiMR
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Szkolenia kluczowym filarem
Integrowanej Produkcji
Wzrastajàce wymagania konsumentów spowodowały, ˝e produkty rolne, które trafiajà na rynek, muszà spełniaç okreÊlone kryteria. Rolnicy konkurujà, w szerszym ni˝ dotàd stopniu, na wspólnotowym rynku potwierdzajàc, ˝e ˝ywnoÊç, produkowana w naszym kraju, odpowiada rygorystycznym normom bezpieczeƒstwa.
Najnowsze osiàgni´cia nauki i techniki rolniczej majà ułatwiç
sprzeda˝ oraz zapewniç konkurencyjnoÊç produktów rolnych
na rynku przy jednoczesnej dbałoÊci o Êrodowisko.

Êlin i nasiennictwa lub bezpoÊrednio
w siedzibach tych jednostek.
Nale˝y pami´taç równie˝ o obowiàzku stosowania Êrodków ochrony
roÊlin sprz´tem sprawnym technicznie, który zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie
powoduje zagro˝enia zdrowia człowieka, zwierzàt lub Êrodowiska. Zatem wszystkie opryskiwacze ciàgniDobrowolne uczestnictwo cji, nawo˝enia, ochrony przed orga- kowe i samobie˝ne polowe lub saw jednym z krajowych syste- nizmami szkodliwymi, techniki wyko- downicze muszà byç poddawane
mów jakoÊci ˝ywnoÊci, ja- nywania zabiegów oraz sposobu okresowym badaniom ich sprawnokim jest Integrowana Produkcja – IP, ewidencjonowania prowadzonych Êci technicznej. Badania te prowapozwala na otrzymanie wysokiej ja- czynnoÊci, zwiàzanych z prowadze- dzà jednostki organizacyjne, upokoÊci i bezpiecznych dla konsumen- niem IP. Zagadnienia te uj´te sà wa˝nione przez wojewódzkiego inta płodów rolnych, podlegajàcych w metodykach produkcji poszcze- spektora ochrony roÊlin i nasienniccertyfikacji i oznakowaniu stosow- gólnych gatunków roÊlin uprawnych, twa. Okres zimowy sprzyja pracom
które dost´pne sà na stronie interne- przygotowawczym, dlatego te˝ warnym logo.
to równie˝ sprawdziç sprz´t, któProducent rolny, zainteresowary wiosnà b´dzie wykorzystywany
ny uzyskaniem urz´dowego cer- § ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
tyfikatu IP, musi jednak spełniç szkolenia w zakresie IP oraz stosowania do stosowania Êrodków ochrony
kilka wymagaƒ formalnych oraz Êrodków ochrony roÊlin wydawane jest roÊlin.
Uzyskanie certyfikatu IP uprawzdobyç specjalistycznà wiedz´.
producentom rolnym na okres 5 lat.
nia producenta do korzystania
Ustawa z 18 grudnia 2003 r.
z działania „Uczestnictwo rolnio ochronie roÊlin nakłada
na niego obowiàzek ukoƒczenia towej Paƒstwowej Inspekcji Ochrony ków w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”
szkolenia w zakresie stosowania RoÊlin i Nasiennictwa. Wa˝nym ele- i ubiegania si´ o zwrot poniesionych
Êrodków ochrony roÊlin oraz odr´b- mentem, omawianym podczas szko- kosztów, maksymalnie do wysokonego szkolenia w ramach integro- leƒ, jest tak˝e znajomoÊç sygnaliza- Êci 2750 zł rocznie.
JednoczeÊnie zbie˝noÊç zało˝eƒ
wanej produkcji. Szkolenia z Inte- cji agrofagów, wykorzystywanie progrowanej Produkcji, w wymiarze 16 gów ekonomicznej szkodliwoÊci pa- sytemu integrowanej produkcji z zagodzin, prowadzone sà odr´bnie togenów oraz programów wspoma- sadami integrowanej ochrony roÊlin
pozwala stwierdziç, ˝e wdro˝enie
w odniesieniu do roÊlin sadowni- gania decyzji w ochronie roÊlin.
Wykorzystujàc okres zimowy warto krajowego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci
czych, warzywniczych i rolniczych.
Programy szkoleƒ kładà nacisk jest skorzystaç z ofert jednostek szko- integrowanej produkcji w chwili
na wiele aspektów produkcji, w tym leniowych i zapisaç si´ na odpo- obecnej gwarantuje wypełnienie obochron´ upraw, ochron´ Êrodowiska wiednie szkolenie. Wykaz jednostek ligatoryjnego od 2014 r. wymogu
oraz bezpieczeƒstwo osób wykonu- szkoleniowych, prowadzàcych szko- wprowadzenia zasad integrowanej
jàcych zabiegi Êrodkami ochrony ro- lenia w zakresie IP oraz stosowania ochrony roÊlin.
Êlin. Na ka˝dym szkoleniu producent Êrodków ochrony roÊlin, dost´pny
rolny zdobywa wiedz´ na temat za- jest na stronach internetowych wojeDepartament Hodowli i Ochrony RoÊlin
kładania danej uprawy, jej piel´gna- wódzkich inspektoratów ochrony ro[ 22 623 21 51
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JakoÊç ˝ywnoÊci
w działaniach PROW
Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”
jest jednym z działaƒ, realizowanych w ramach osi I Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i skierowane
jest do producentów rolnych, którzy aktywnie uczestniczà w wytwarzaniu produktów rolnych wysokiej jakoÊci, przeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi.

S

zczegóły funkcjonowania działania okreÊlone zostały w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach
jakoÊci ˝ywnoÊci” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Mechanizm działania umo˝liwia
producentom rolnym, wytwarzajàcym
produkty rolne w okreÊlonych systemach jakoÊci ˝ywnoÊci, odzyskiwanie
kosztów poniesionych na kontrole, jakie przeprowadzone sà w ich gospodarstwach celu uzyskania certyfikatów
potwierdzajàcych jakoÊç produktów
przez nich wytwarzanych, a tak˝e
kosztu uczestnictwa producenta rolnego w wybranym systemie jakoÊci ˝ywnoÊci.
Ze wsparcia, w ramach działania,
mogà skorzystaç producenci, wytwarzajàcy produkty rolne:
• wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (WE)
nr 509/2006, lub
których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia
i chronionych oznaczeƒ geograficznych, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 510/2006, lub
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• rolnictwa ekologicznego, wytworzone zgodnie z rozporzàdzeniem Rady
(WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylajàcym rozporzàdzenie (EWG) nr 2092/91, lub
• integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin, lub
• wytworzone zgodnie ze specyfikacjà
i standardami systemu „JakoÊç Tradycja”.
Aby móc skorzystaç ze wsparcia
w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”,
producent rolny musi zło˝yç wniosek
o przyznanie pomocy do Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, nast´pnie
otrzymaç pozytywnà decyzj´ administracyjnà o przyznaniu pomocy, w której okreÊlony zostanie okres pomocy
dla producenta rolnego. Do wniosku
o przyznanie pomocy, producent rolny
musi dołàczyç certyfikat jakoÊci ˝ywnoÊci lub oÊwiadczenie o wytwarzaniu
produktów w ramach wybranego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci.
Po uzyskaniu pozytywnej decyzji,
przyznajàcej pomoc, producent rolny
ma prawo zło˝yç 5 kolejnych wniosków o płatnoÊç. Do wniosku o płatnoÊç nale˝y dołàczyç certyfikat jakoÊci
˝ywnoÊci oraz dowody ksi´gowe, które potwierdzà poniesienie kosztów
kontroli i certyfikacji oraz ewentualnie
składki na rzecz grupy producentów
w danym okresie pomocy.
Producent rolny mo˝e otrzymaç
wsparcie maksymalnie w 5 kolejnych 12 miesi´cznych okresach pomocy, liczonych od dnia:
• wydania certyfikatu zgodnoÊci,
Êwiadectwa jakoÊci lub zgłoszenia
do wojewódzkiego inspektora ochro-

Kiełbasa lisiecka – zarejestrowana 12.10.2010 r. w rejestrze chronionych oznaczeƒ geograficznych
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ny roÊlin i nasiennictwa zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji lub
• zło˝enia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oÊwiadczeniem, w którym zostanà wskazane: produkty i rodzaj produkcji, jakie zostały obj´te
systemem kontroli, dane jednostki
certyfikujàcej, do której zgłosił si´ producent rolny oraz data obj´cia systemem kontroli.
Na podstawie kosztów ponoszonych przez producentów, uczestniczàcych w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci,
ustalone zostały maksymalne kwoty
wsparcia, które wynoszà:
• 3 200 zł – w przypadku systemów
jakoÊci ˝ywnoÊci, w zakresie których
produkty uzyskujà statut: Chronionej
Nazwy Pochodzenia, Chronionego
Oznaczenia Geograficznego bàdê
Gwarantowanej Tradycyjnej SpecjalnoÊci,
• 996 zł – w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego,
• 2 750 zł – w przypadku integrowanej produkcji,
• 1 470 zł – w przypadku systemu JakoÊç Tradycja.
Producent rolny, wytwarzajàcy produkty rolne wysokiej jakoÊci, mo˝e
ubiegaç si´ o zwrot kosztów faktycznie
poniesionych w okresie pomocy,
za który składa wniosek o płatnoÊç.
W tym miejscu warto zaznaczyç,
˝e 7 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wyraziła zgod´ na podniesienie maksymalnej kwoty wsparcia dla
rolników ekologicznych w ramach
działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”
PROW 2007-2013 z 996 zł do
3 000 zł. Zwi´kszona stawka wsparcia b´dzie obowiàzywała od momentu wprowadzenia zmiany w treÊci
PROW 2007-2013 oraz rozporzàdzenia wykonawczego dla działania
„Uczestnictwo rolników w systemach
jakoÊci ˝ywnoÊci”.
Nabór wniosków w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” został uruchomiony 15 kwietnia 2009 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

Obwarzanek krakowski – zarejestrowany 29.10.2010 r. w rejestrze chronionych oznaczeƒ geograficznych

Do koƒca 2011 r. zło˝onych zostało 19 615 wniosków o przyznanie pomocy. Na podstawie zło˝onych wniosków, Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydali dla wi´kszoÊci producentów rolnych pozytywne decyzje przyznajàce wsparcie.
Do koƒca 2011 r. zło˝onych zostało 18 560 wniosków o płatnoÊç
na kwot´ 13 392 949,16 zł.

Działania informacyjne
i promocyjne
Działanie „Działania informacyjne
i promocyjne” jest działaniem realizowanym w ramach osi I Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, skierowanym do producentów rolnych, którzy wytwarzajà
produkty rolne lub Êrodki spo˝ywcze

w ramach systemów jakoÊci ˝ywnoÊci.
Szczegóły funkcjonowania działania
okreÊlone zostały w rozporzàdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9
czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Mechanizm działania umo˝liwia
producentom, zorganizowanym w dowolnej formie prawnej (grupa producentów, składajàca si´ z co najmniej
dwóch członków), którzy wytwarzajà
produkty rolne w okreÊlonych systemach jakoÊci ˝ywnoÊci, odzyskanie
do 70% kosztów kwalifikowalnych,
okreÊlonych w załàczniku do rozporzàdzenia wykonawczego dla działa-

Olej rydzowy – zarejestrowany 15.06.2009 r. w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalnoÊci
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nia „Działania informacyjne i promocyjne”, które grupa przeznaczyła
na działalnoÊç promocyjnà swoich
produktów.
Grupa producentów, aby móc skorzystaç z działania „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 20072013, powinna:
• zostaç wpisana do centralnego rejestru przedsi´biorców, o którym mowa w art. 22 ustawy o Agencji Rynku
Rolnego,
• posiadaç numer identyfikacyjny,
nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencyjnym producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci,
• zrzeszaç wyłàcznie producentów wysokojakoÊciowych produktów w ramach systemów jakoÊci ˝ywnoÊci, takich jak: Gwarantowane Tradycyjne
SpecjalnoÊci, Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia
Geograficzne, rolnictwo ekologiczne,
integrowana produkcja lub „JakoÊç
Tradycja”.
Aby móc skorzystaç ze wsparcia,
w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”, grupa producentów składa w Centrali Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy, do którego musi dołàczyç certyfikat jakoÊci ˝ywnoÊci, potwierdzajàcy produkcj´, zgodnie ze standardami
wybranego przez producentów systemu jakoÊci ˝ywnoÊci oraz projekt działaƒ promocyjnych.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy, grupa
ma 75 dni na podpisanie umowy
z ARR, która przygotowuje formularz
umowy, zawierajàcy m.in. zobowiàzania grupy producentów do: przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych
do weryfikacji, udost´pniania danych
niezb´dnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji, zło˝enia ankiety monitorujàcej operacj´, zło˝enia
sprawozdania koƒcowego z realizacji
operacji, informowania ARR o ka˝dej
16

W ramach systemu QMP wytwarzana jest wołowina i młoda wołowina, zgodnie z zadeklarowanà specyfikacjà produktu

zmianie danych oraz przechowywania
dokumentów dotyczàcych przyznanej
pomocy.
Pomoc finansowa wypłacana jest
na podstawie wniosku o płatnoÊç,
składanego przez grup´ po zakoƒczeniu operacji lub jej etapu. Do wniosku
o płatnoÊç, grupa producentów b´dzie musiała dołàczyç:
• kopie dowodów ksi´gowych oraz
innych dokumentów potwierdzajàcych
poniesione koszty,
• sprawozdanie z realizacji operacji.
Zgodnie z umowà, podpisanà przez
grup´ z Agencjà Rynku Rolnego, grupa realizuje działania promocyjne,
dotyczàce swoich produktów, które
mogà polegaç np. na wydruku ulotek
reklamowych, broszur, reklamie w radio lub telewizji, uczestnictwie w targach. Wybór działania promocyjnego
zale˝y wyłàcznie od grupy producentów, a szczegóły działania oraz warunki płatnoÊci okreÊlone zostajà
w umowie beneficjenta z ARR.
Ponadto, w przypadku grupy, która
nie ma ˝adnej mo˝liwoÊci odzyskania
podatku od towarów i usług VAT, podatek ten jest kosztem kwalifikujàcym
si´ do refundacji w ramach działania.

Quality Meat Program
Warto tak˝e wspomnieç, i˝ 7 grudnia 2011 r., Komisja Europejska wyraziła zgod´ na wpisanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013 nowego, krajowego systemu jakoÊci ˝ywnoÊci, tj.
Quality Meat Program (QMP). W ramach systemu QMP wytwarzana jest
wołowina i młoda wołowina, zgodnie
z zadeklarowanà specyfikacjà produktu, a zgodnoÊç z tà specyfikacjà
jest weryfikowana przez niezale˝ny organ kontrolny. Od momentu wprowadzenia Systemu QMP do treÊci
PROW 2007-2013 oraz rozporzàdzeƒ wykonawczych dla działaƒ:
„Uczestnictwo rolników w systemach
jakoÊci ˝ywnoÊci” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”, producenci w Systemie QMP b´dà mogli staraç
si´ o dodatkowe wsparcie w ramach
ww. dwóch działaƒ PROW 20072013.
Dodatkowo, o mo˝liwoÊç wpisania
si´ na list´ systemów jakoÊci ˝ywnoÊci,
w ramach których mo˝na uzyskaç
wsparcie w zakresie działaƒ: „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci
˝ywnoÊci” oraz „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 2007-2013,
ubiegajà si´ twórcy kolejnych, krajowych systemów jakoÊci ˝ywnoÊci, tj.
Pork Quality System (PQS) w zakresie
wieprzowiny oraz System Gwarantowanej JakoÊci ˚ywnoÊci (QAFP) w zakresie wieprzowiny oraz mi´sa drobiowego.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
[ 22 623 18 42
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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ARR administruje obrotem
towarowym z zagranicà
Pomimo wielu zmian ekonomicznych zarówno w Polsce, jak
i na Êwiecie, administrowanie obrotem towarowym z zagranicà
pozostaje jednym z podstawowych zadaƒ realizowanych przez
ARR. Stosowanie regulacji mechanizmów handlu zagranicznego
na rynkach rolnych polega głównie na wydawaniu i rozliczaniu
pozwoleƒ na przywóz/wywóz produktów rolno-spo˝ywczych, jak
równie˝ na naliczaniu oraz wypłacaniu refundacji wywozowych
przy eksporcie produktów poza UE.

C

zynnoÊci wykonywane przez
pracowników ARR w zakresie
administrowania wymianà towarowà z zagranicà sprzyjajà stabilizacji rynku wewn´trznego, pozwalajà
na monitorowanie wolumenu przywozu i wywozu towarów na/z terytorium Unii Europejskiej oraz zwi´kszajà konkurencyjnoÊç produktów rolno-spo˝ywczych przy ich eksporcie
do krajów trzecich.
Funkcjonowanie Agencji Rynku
Rolnego jako agencji płatniczej,
wspierajàcej współprac´ polskich
beneficjentów z ich kontrahentami
w krajach trzecich, cechuje ciàgły
wzrost zainteresowania działaniem
ARR. Przedstawione w Tabeli 1 statystyki porównawcze za lata 2010-

2011 stanowià potwierdzenie zainteresowania mechanizmami handlu
zagranicznego administrowanymi
przez ARR.
Działania, zwiàzane z administrowaniem obrotem towarowym produktami rolno-spo˝ywczymi, podzielone sà na obsług´: importu, eksportu bez refundacji oraz eksportu z refundacjà.

Import produktów rolno-spo˝ywczych
Import niektórych produktów rolno-spo˝ywczych z krajów trzecich obj´ty jest wymogiem posiadania pozwolenia na przywóz. W ramach systemu
pozwoleƒ w zakresie importu wydawane sà pozwolenia na przywóz bez

preferencji, po obni˝onych stawkach
celnych, w ramach kontyngentów
oraz w ramach przetargu na stawk´
celnà.
W roku 2011 wydano 895 pozwoleƒ, w tym:
• 746 pozwoleƒ w ramach przywozu
bez preferencji,
• 146 pozwoleƒ w ramach przywozu
po obni˝onych stawkach celnych
oraz w ramach kontyngentów,
• 3 pozwolenia na przywóz w ramach przetargu na stawk´ celnà.
Bioràc pod uwag´ rynki rolne, najwi´cej pozwoleƒ wydano beneficjentom importujàcym z krajów trzecich:
Êwie˝e owoce i warzywa – 250 pozwoleƒ, ry˝ – 214 pozwoleƒ, banany – 203 pozwolenia, zbo˝a – 160
pozwoleƒ, a tak˝e cukier oraz drób
i jaja.

Eksport produktów rolno-spo˝ywczych bez refundacji
Eksport niektórych produktów rolno-spo˝ywczych, nie obj´ty systemem refundacji, podlega wymogowi posiadania pozwolenia na wywóz.

Tabela1.
Wyszczególnienie

2010 r.

2011 r.

Dynamika

Wydane pozwolenia wraz z zaÊwiadczeniami P2

4011

6302

+ 57%

Rozliczone pozwolenia

2745

4845

+ 77%

Kwota zablokowanych zabezpieczeƒ (w tys. PLN)

ok. 91 000

ok. 359 000

+ 295%

Kwota zwolnionych zabezpieczeƒ (w tys. PLN)

ok. 21 000

ok. 188 000

+ 795%

3547

6318

+ 78%

Wnioski o wypłat´ refundacji – WPR1
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W roku 2011 wydano łàcznie 246
pozwoleƒ na wywóz oraz 40 wyciàgów z pozwoleƒ, w tym:
• 110 pozwoleƒ na wywóz zbó˝
(w tym 92 pozwolenia na wywóz màki pszennej),
• 81 pozwoleƒ na wywóz cukru,
• 43 pozwolenia na wywóz serów,
• 12 pozwoleƒ na wywóz ry˝u.
Sto sun ko wo no wym me cha ni zmem WPR w ramach rynku cukru,
którym administruje ARR jest wywóz
cukru pozakwotowego. Działania
Agencji polegajà m.in. na wydawaniu pozwoleƒ na wywóz cukru pozakwotowego, tj. takiego, który nie
mo˝e byç przeznaczony na zaspoko je nie po trzeb kon sump cyj nych
na terenie Wspólnoty, a mo˝e zostaç wyeksportowany do wybranych
krajów nieb´dàcych członkami UE.
W roku gospodarczym 2010/2011
ARR wydała 7 pozwoleƒ na wywóz
133,4 tys. ton cukru pozakwotowego, co stanowi 9,87% limitu
ustalonego ogółem przez KE. Natomiast na rok 2011/2012 wyda-

no 10 pozwoleƒ na łàcznà iloÊç ponad 225 tys. ton, co sta no wi
16,66% ogólnego limitu ustalonego przez KE.

Eksport produktów rolno-spo˝ywczych z refundacjà
Agencja Rynku Rolnego ma za zadanie wspieraç eksport produktów rolno-spo˝ywczych do krajów trzecich.
Jednym z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, które majà wyrównywaç
szanse unijnych producentów
na sprzeda˝ produktów na Êwiatowym rynku sà refundacje wywozowe
do produktów sprzedawanych poza obszar Unii Europejskiej. Refundacje te pokrywajà cz´Êciowo lub
całkowicie ró˝nic´ pomi´dzy cenami
Êwiatowymi, a cenami produktów we
Wspólnocie. Pozwalajà tym samym
konkurowaç towarom unijnym z towarami na rynkach Êwiatowych. Stanowià te˝ główny instrument wspierajàcy przedsi´biorców i handlowców w eksporcie nadwy˝ek rynkowych bran˝y rolno-spo˝ywczej.

W roku 2011 wydano łàcznie 5161 pozwoleƒ na wywóz z refundacjà, w tym:
• 4258 pozwoleƒ na wywóz wołowiny i ciel´ciny,
• 478 pozwoleƒ na wywóz drobiu
i jaj,
• 235 pozwoleƒ na wywóz wieprzowiny,
• 190 zaÊwiadczeƒ P2 dotyczàcych
wywozu do Stanów Zjednoczonych
Ameryki makaronów. Przedło˝enie
zaÊwiadczenia P2 w urz´dzie celnym
na terenie USA upowa˝nia importera
do skorzystania z obni˝onej stawki
celnej przy dopuszczeniu makaronu
do swobodnego obrotu w USA. Mo˝liwoÊç skorzystania przez importera
z obni˝onej stawki celnej na podstawie okazanego zaÊwiadczenia P2
znacznie zwi´ksza konkurencyjnoÊç
polskich przedsi´biorców.
Wnioski o refundacje wywozowe – w ARR na podstawie pozwoleƒ
na wywóz z refundacjà wystawionych
w 2011 r. oraz w latach wczeÊniejszych, zarejestrowano 6318 wnio-

Najwi´cej pozwoleƒ wydano beneficjentom importujàcym z krajów trzecich Êwie˝e owoce i warzywa
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sków o refundacje wywozowe, z tego
na rynkach:
• wołowiny i ciel´ciny – 5285,
• drobiu i jaj – 521,
• wieprzowiny – 512.
Wypłaty refundacji wywozowych – w 2011 r. łàczne wypłaty refundacji wywozowych, zrealizowane
przez ARR, wyniosły ok. 58 000 tys.
PLN. Najwy˝szy poziom wypłat refundacji odnotowano na rynkach:
• wołowiny i ciel´ciny – ok. 43 500
tys. PLN,
• wieprzowiny – ok. 8 700 tys. PLN,
• cukru – ok. 4 800 tys. PLN (rozliczenie wywozu dokonanego w latach
poprzednich)
• oraz drobiu i jaj – ok. 837 tys.
PLN.
Tabela 2 prezentuje iloÊci wniosków o refundacje oraz kwoty wypłacone w latach 2010- 2011.
Obecnie, w zwiàzku z ustaleniem
przez Komisj´ Europejskà wielu stawek refundacji (np. mleko, zbo˝a)
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Najwi´cej, bo a˝ 33 663 tys. PLN wypłacono do wywozu prawie 36 tys. ton çwierç tuszy Êwie˝ej wołowiny i ciel´ciny

ku 2011, z wypłaconych 43 498 tys.
PLN do wywozu z refundacjà wołowiny i ciel´ciny o łàcznej iloÊci 48 034
ton, najwi´cej, bo a˝ 33 663 tys.
PLN wypłacono do wywozu prawie 36 tys. ton çwierç tuszy Êwie˝ej
wołowiny i ciel´ciny. Główne kierunki eksportu wołowiny z refundacjà to:

odbiorcami tego towaru były: Ukraina, USA, Albania, Kanada, Mołdawia, Republika Korei, Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Ogółem w roku 2011 najwi´ksze
kwoty refundacji wypłacono w zwiàzku z wywozem do nast´pujàcych krajów:

Tabela 2.
Wyszczególnienie
IloÊç wniosków o refundacje – WPR1
Kwota zrealizowanych płatnoÊci
(w tys. PLN)

na poziomie „0”, system refundacji
opiera si´ głównie na rynku wołowiny i ciel´ciny, wieprzowiny oraz drobiu i jaj.
Rok 2011, na rynku wołowiny
i ciel´ciny, charakteryzuje si´ du˝ym
wzrostem liczby wystawionych pozwoleƒ na wywóz z wczeÊniej wyznaczonà stawkà refundacji. Zwiàzane
jest to z uchyleniem we wrzeÊniu 2010 roku zakazu importu mi´sa i ˝ywca wołowego na rynek turecki oraz z intensyfikacjà wywozu mi´sa do krajów arabskich. PodkreÊliç
nale˝y, i˝ w roku 2011 na rynku wołowiny i ciel´ciny ARR wydała
a˝ 4258 pozwoleƒ na wywóz z refundacjà przy 1900 takich pozwoleƒ wydanych w roku poprzednim. W roBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

2010 r.

2011 r.

Dynamika

3547

6318

+ 78%

45 000

58 000

+ 29%

Turcja, Rosja, Kazachstan, Kosowo,
Macedonia, Izrael, Chorwacja, Majotta, Egipt, Tunezja oraz Ukraina.
W roku 2011 na rynku drobiu i jaj
ARR wypłacono ok. 837 tys. PLN
w formie refundacji do wywozu mi´sa drobiowego do łàcznej iloÊci 361
ton oraz 31 895 380 szt. drobiu ˝ywego. Najwi´ksze kwoty wypłacono
do wywozu drobiu ˝ywego, mi´sa
drobiowego a tak˝e produktów z jaj
do nast´pujàcych krajów: Ukraina,
BiałoruÊ, Mołdawia i Japonia.
W ramach rynku wieprzowiny w roku 2011 refundacje wypłacane były
do wyrobów przetworzonych takich
jak: podroby jadalne (7 186 tys.
PLN), konserwy (1 532 tys. PLN) oraz
kiełbasa (14 tys. PLN). Głównymi

• Turcji – 29 754 tys. PLN,
• USA – 7 339 tys. PLN,
• Rosji – 5 623 tys. PLN.
Nale˝y pami´taç, i˝ Komisja Europejska planuje przeprowadziç reform´ WPR.
W projekcie zmian po roku 2013
przewidywane jest pozostawienie systemu refundacji wywozowych, które
b´dà mogły byç przyznane do zbó˝,
ry˝u, cukru, wołowiny i ciel´ciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny, jaj oraz mi´sa drobiowego.
Anna Biernacka-Noworyta
Agencja Rynku Rolnego
[ 22 661 72 00
Zdj´cia: archiwum MRiRW, Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mi´snego
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ANR podsumowała
2011 rok
Rok 2011 był dla Agencji NieruchomoÊci Rolnych dobry i wa˝ny.
Przede wszystkim widoczny stał si´ efekt prac na rzecz przyspieszenia prywatyzacji paƒstwowej ziemi, jakie realizowane sà
od kilku lat. W 2011 roku Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha
gruntów, czyli o 30% wi´cej w porównaniu do 2010 roku (Wykres 1). JednoczeÊnie jest to wynik najlepszy od 9 lat. Oprócz
sprzeda˝y, Agencja w 2011 roku trwale rozdysponowała, głównie poprzez nieodpłatne przekazanie uprawnionym podmiotom,
ponad 14 tys. ha. Ogółem z zasobów ziemi paƒstwowej ubyło
w minionym roku niemal 140 tys.ha.

T

ak istotny wzrost sprzeda˝y to
rezultat przeprowadzonych
zmian proceduralnych i organizacyjnych wewnàtrz Agencji, które
zaowocowały wzrostem efektywnoÊci
i przejrzystoÊci działania oraz przyspieszeniem realizacji zadaƒ.
W 2011 roku Agencja przeprowadziła ponad 93,5 tys. przetargów, w tym
ponad 92,5 tys. na sprzeda˝ (Wykres 2). Dla porównania warto odnotowaç, ˝e w 2008 roku liczba
przetargów była prawie o połow´
mniejsza – wyniosła niecałe 52 tys.
Agencja zwi´kszyła tak˝e ofert´ w trybie bezprzetargowym na rzecz dzier˝awców i byłych właÊcicieli nieruchomoÊci. Procedury sprzeda˝y obj´ły
w minionym roku ponad 300 tys. ha
paƒstwowych gruntów.
Osiàgni´cie takich wyników nie
byłoby mo˝liwe, gdyby oferta Agencji
nie spotkała si´ z zainteresowaniem
rolników. Dzi´ki korzystnym cenom
zbytu wi´kszoÊci produktów rolnych
w okresie ostatnich dwóch lat, w rolnictwie znalazły si´ Êrodki na zakup
ziemi. Popyt wspierany był tak˝e
przez preferencyjne kredyty na zakup
ziemi z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, a tak˝e przez wykorzy-

20

stywanie przez ANR mo˝liwoÊci
sprzeda˝y gruntów na raty.
Spore zainteresowanie zakupem
ziemi od Agencji skutkowało wzrostem cen. W roku 2010 Êrednia cena 1 ha wynosiła ok. 15,3 tys. zł.
Agencja szacuje, ˝e w 2011 roku
Êrednia cena wzroÊnie o kilkanaÊcie
procent i przekroczy 17 tys. zł
za 1 ha.
Dobre rezultaty sprzeda˝y przeło˝yły si´ tak˝e na najlepszy w historii wynik finansowy Agencji. W efekcie
ANR odprowadziła do kasy paƒstwa
za 2011 rok ok. 2 mld zł.
Rok 2011 był dla Agencji wa˝ny
równie˝ ze wzgl´du na dat´ 3 grud-

nia. W tym dniu weszła w ˝ycie istotna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa, przewidujàca m.in.
wyłàczenie, z wi´kszych obszarowo
dzier˝aw, 30% u˝ytków rolnych i ich
przeznaczenie do sprzeda˝y głównie
na rzecz rolników indywidualnych
powi´kszajàcych gospodarstwa rodzinne. W pierwszym półroczu 2012
roku Agencja wysyłaç b´dzie dzier˝awcom propozycje wyłàczeƒ. Nast´pnie wyłàczone grunty b´dà przygotowywane do sprzeda˝y (podziały
geodezyjne i wycena). Pierwsze grunty z wyłàczeƒ pojawià si´ w sprzeda˝y na rynku w 2013 roku.
Agencja b´dzie dà˝yç do tego, by
czynnoÊci, zwiàzane z realizacjà nowych przepisów, nie wyhamowały
osiàgni´tego tempa prywatyzacji.
Dlatego w 2012 roku przygotowana zostanie oferta ziemi do sprzeda˝y podobna do tej z roku 2011. Nale˝y wi´c przypuszczaç, ˝e jeÊli nie
zmieni si´ koniunktura w rolnictwie,
kolejne ponad 100 tys. ha paƒstwowych gruntów zasili prywatne gospodarstwa rolne.

Wykres 1. Powierzchnia sprzedanych nieruchomoÊci rolnych w tys. ha
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Wykres 2. Liczba przeprowadzonych przetargów na sprzedaê w latach 2007-2011

Według stanu na koniec 2011 roku w Zasobie WłasnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa pozostało ok. 1,96 mln
ha, z tego prawie 1,47 mln ha (75%
powierzchni Zasobu) znajduje si´
w dzier˝awie. Najwi´ksze powierzchnie w dzier˝awie sà zlokalizowane
na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego,
dolnoÊlàskiego i warmiƒsko-mazurskiego. Jednak obecnie dzier˝awa

ma znaczenie malejàce. W odniesieniu do funkcjonujàcych umów dzier˝awy, kontynuowane b´dà działania,
majàce na celu zmniejszanie zarówno ich liczby, jak i dzier˝awionej powierzchni, na rzecz wzrostu sprzeda˝y, głównie na powi´kszenie gospodarstw rodzinnych. Warto odnotowaç, ˝e jeszcze w 2007 r. powierzchnia nowowydzier˝awianych gruntów
wynosiła 42 tys. ha, natomiast

w 2011 tylko niecałe 11 tys. ha. Wydzier˝awianie ogranicza si´ obecnie
do sytuacji, kiedy dana nieruchomoÊç z okreÊlonych przyczyn nie mo˝e lub nie powinna byç przeznaczona do sprzeda˝y. Skrócono te˝ okres,
na jaki wydzier˝awiane sà nieruchomoÊci oraz na jaki mo˝na przedłu˝aç
dotychczasowe umowy. Przy przedłu˝aniu umów dokonuje si´ urynkowienia czynszu.
W Zasobie WRSP pozostaje tak˝e
do rozdysponowania ponad 310 tys.
gruntów w postaci ok. 500 tys. działek. Najwi´kszà powierzchnià dysponujà oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie
i Gdaƒsku. Cały proces sprzeda˝y
i dzier˝awy gruntów realizowany jest
przez 16 oddziałów terenowych i filii
Agencji.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ 22 635 54 98
Zdj´cie: archiwum MRiRW

W 2011 roku Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha gruntów, czyli o 30% wi´cej w porównaniu do 2010 roku
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012
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Przetwórstwo wykorzystało
ponad 1 mld złotych
owoców i warzyw oraz produkcja 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
operacji w zakresie sprzeda˝y hurtowej zbo˝a i rzepaku oraz mleka

Limit Êrodków ustalony w PROW 2007-2013 dla działania 123
„Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” wynosi 932 mln euro; przyjmujàc kurs euro na poziomie 4 zł – limit dla działania wynosi około 3,728 mld zł.

W

ramach działania 123 nabory wniosków przeprowadzono w 4 kolejnych latach
(2008 rok – kwiecieƒ, 2009 rok –
kwiecieƒ i grudzieƒ, 2010 rok – sierpieƒ, 2011 rok – paêdziernik i listopad).
W naborach 2009 i 2010 roku zostały wprowadzone preferencje
przy składaniu wniosków dla grup
producentów rolnych, polegajàce
na pierwszeƒstwie w składaniu wniosków. Nabór z paêdziernika 2011 roku został ograniczony do projektów,
majàcych na celu konsolidacj´ przetwórstwa oraz budow´ centrów handlu hurtowego, w drugiej cz´Êci naboru wnioski mogły składaç równie˝ grupy producentów rolnych i spółki b´dàce ich własnoÊcià.
Ogółem w latach 2008-2011 zło˝ono 2845 wniosków o przyznanie
pomocy na kwot´ 7,9 mld zł, czyli ponad dwukrotnie wi´cej od dost´pnego
limitu (Wykres 1). Potwierdza to tez´
o ogromnym zainteresowaniu krajowego przemysłu przetwórczego zaproponowanà formà pomocy.

mitu dost´pnych Êrodków na działanie 123.
Najwi´cej wniosków o przyznanie
pomocy i opiewajàcych na najwy˝sze
kwoty pomocy zło˝yły przedsi´biorstwa z bran˝y przetwórstwa mi´sa,
drugie miejsce zajmuje przetwórstwo

Wykres 1. Liczba zło˝onych wniosków, kwoty pomocy, koszty inwestycji w latach 2008-2011
19 456

mln zł

Liczba (szt.)

20 000
18 000
16 000

Kwota pomocy
wnioskowana (mln zł)

14 000
12 000

7 901

10 000

5 579

8 000
3 728

3 728

6 000

2 160

2 845

4 000

1 256

Koszt operacji (mln zł)

2 000
0
Zło˝one WoPP

Podpisane Umowy

Wykres 2. Liczba zło˝onych wniosków o płatnoÊç według bran˝y
163
Produkcja mi´sa

17
102

7
Przetwórstwo owoców, warzyw
i produkcja soków

Etap oceny
Do koƒca roku 2011 pozytywnie oceniono 1366 wniosków o przyznanie
pomocy na kwot´ 2,39 mld zł, co stanowi 64% limitu Êrodków dla tego
działania, z tego dotychczas zawarto 1256 umów przyznania pomocy
na kwot´ 2,16 mld zł, co stanowi
około 57,90% wykorzystania kwoty li22

Limit pomocy (mln zł)

Przetwórstwo mleka
147
Inne
Sprzeda˝ hurtowa
Produkcja olejów i tłuszczów
393
217

Produkcja alkoholu
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i przetworów mlecznych, a poprzez
ostatnià tegorocznà nowelizacj´
przepisów, równie˝ mi´sa i wyrobów
z mi´sa.
Dzi´ki wsparciu do tej pory powstało 76 nowych zakładów przetwórczych, a 408 zostało rozbudowanych.
W 98% zrefundowanych inwestycji
przedsi´biorcy, w ramach zrealizowanych projektów, kupili tak˝e wiele nowoczesnych i wydajnych maszyn czy
urzàdzeƒ produkcyjnych oraz zainstalowali linie technologiczne. Wsparcie,
otrzymane z ARiMR, zostało tak˝e
przeznaczone na poprawienie jakoÊci
wytwarzanych produktów oraz zwi´kszenie kontroli nad bezpieczeƒstwem
˝ywnoÊci. Bioràc pod uwag´, ˝e Êredni poziom dofinansowania wynosi
około 40% kosztów kwalifikowalnych,
wielu przedsi´biorców nie zdecydowałoby si´ na przeprowadzenie inwestycji bez wsparcia.
Dzi´ki wsparciu do tej pory powstało 76 nowych zakładów przetwórczych, a 408 zostało rozbudowanych

§ W ramach działania 123
„Zwi´kszanie wartoÊci
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leÊnej”
do koƒca roku 2011
zrealizowane zostały
płatnoÊci na łàcznà kwot´
1 057 094 460,86 zł.
Najwi´kszà grup´ beneficjentów
pod wzgl´dem liczby autoryzowanych
wniosków stanowià firmy zajmujàce si´
przetwórstwem mi´sa (Wykres 2). Znikomy udział w refundacji miały przedsi´biorstwa zajmujàce si´ produkcjà
olejów i tłuszczów, co jest konsekwencjà
wysokonakładowych inwestycji ze
znacznym udziałem prac budowlanych.
Dotychczas najwi´ksza cz´Êç wypłaconej pomocy została przekazana beneficjentom z bran˝y mi´snej – 283
mln zł (27%). Kolejnym sektorem, który uzyskał najwi´ksze dofinansowanie
jest bran˝a owocowo-warzywna.
Ârednio na realizowany projekt przyBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

padło ponad 1,2 mln zł dofinansowania, a w sektorze mi´snym około 0,8
mln zł (Wykres 3).
Ârodki finansowe, które sà wypłacane przez ARiMR, w ramach działania
„Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej”,
przyczyniły si´ zapewne do tego, i˝
obecnie przemysł rolno-spo˝ywczy

nale˝y do najszybciej rozwijajàcych si´
dziedzin gospodarki w Polsce. WartoÊç sprzeda˝y wytwarzanych przez ten
przemysł produktów wynosi 15% całej
produkcji przemysłowej.
Departament Oceny
Projektów Inwestycyjnych
[ 22 318 47 70
Zdj´cie: archiwum ARiMR

Wykres 3. Struktura płatnoÊci według bran˝y
14,0%

15,0%

3,0%
1,0%

15,0%
27,0%

25,0%
Produkcja mi´sa
Przetwórstwo owoców, warzyw i produkcja soków
Przetwórstwo mleka
Inne
Sprzeda˝ hurtowa
Produkcja olejów i tłuszczów
Produkcja alkoholu

23

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

1-2 2012 biu srodki v4_Layout 1 10.02.2012 09:07 Strona 24

Wsparcie gospodarstw
dotkni´tych kl´skami
W 2010 r. zakres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) został rozszerzony – po dokonaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosownych
uzgodnieƒ z Komisjà Europejskà – o nowe działanie 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działaƒ zapobiegawczych”. Potrzeba taka powstała w konsekwencji wystàpienia w 2010 roku kl´sk ˝ywiołowych w postaci
powodzi i osuwisk ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno w uprawach, jak i w majàtku słu˝àcym do produkcji rolnej.

do osób fizycznych nie obowiàzujà
wymogi dotyczàce wieku oraz kwalifikacji zawodowych.
Z uwagi na przyj´te cele działania,
pomoc mo˝e byç przyznana na operacj´, która ma charakter inwestycji
odtworzeniowej, co stanowi istotnà
w tym zakresie ró˝nic´ w porównaniu
do zasad obowiàzujàcych w działaniu 121. Z tego te˝ wzgl´du zakres
kosztów kwalifikowalnych w obu ww.
działaniach wykazuje pewne ró˝nice
w okreÊlonych pozycjach tych koszO pomoc mogà ubiegaç si´ osoby tów. Ró˝nice polegajà głównie na
uwagi na coraz cz´stsze przypadki wyst´powania w przy- fizyczne, osoby prawne, wspólnicy tym, i˝ przypadku działania 126 zarodzie ró˝nego rodzaju nie- spółek cywilnych, spółki osobowe kres ten obejmuje koszty:
korzystnych zjawisk atmosferycznych, prawa handlowego, b´dàce(y) po- • remontu budynków lub budowli
katalog zdarzeƒ losowych, upraw- siadaczami samoistnymi lub zale˝ny- wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, maganiajàcy do ubiegania si´ o wsparcie mi:
w ramach omawianego działania, • gospodarstwa rolnego w rozumie- zynowania, przygotowywania do
obejmujàcy poczàtkowo ww. powo- niu Kodeksu cywilnego, o powierzch- sprzeda˝y lub sprzeda˝y bezpoÊreddzie i osuwiska ziemi, w 2011 r. zo- ni co najmniej 1 ha u˝ytków rolnych, niej produktów rolnych, wiat i gara˝y,
który nie musi byç połàczony z ich
stał powi´kszony o inne kl´ski ˝ywio- lub
łowe, takie jak: przymrozki wiosenne, • nieruchomoÊci słu˝àcej do prowa- modernizacjà,
ujemne skutki przezimowania, susz´, dzenia produkcji w zakresie działów • odtwarzania sadów i plantacji wiedeszcz nawalny, huragan, grad, lawi- specjalnych produkcji rolnej w rozu- loletnich, z wyłàczeniem plantacji
choinek oraz roÊlin na cele enern´ i piorun.
getyczne, a nie ich zakładania
Działanie 126 ma charakter § Maksymalna kwota pomocy
z wyłàczeniem plantacji choinek,
inwestycyjny, podobnie, jak wynosi 300 tys. zł na jedno
wiÊni, malin, truskawek i porzedziałanie 121 „Modernizacja
gospodarstwo w okresie realizacji
czek oraz roÊlin na cele energegospodarstw rolnych”. Inne
natomiast, ni˝ w działa- Programu, natomiast poziom pomocy
tyczne,
finansowej
–
maksymalnie
90%
kosztów
niu 121, sà jego cele, które
• zakupu stada podstawowego
kwalifikowalnych.
obejmujà:
zwierzàt hodowlanych w rozu• przywrócenie funkcjonalnomieniu ustawy z dnia 29 czerwÊci budynkom lub budowlom w go- mieniu przepisów o ubezpieczeniu ca 2007 r. o organizacji hodowli
spodarstwach rolnych,
społecznym rolników, spełniajàce(y) i rozrodzie zwierzàt gospodarskich,
• odtworzenie produkcji zwierz´cej kryteria dost´pu okreÊlone w stosow- nie obejmuje natomiast kosztów zanym rozporzàdzeniu Ministra Rolnic- kupu:
przez zakup inwentarza ˝ywego,
• odtworzenie plantacji wieloletnich, twa i Rozwoju Wsi*. Kryteria te jed- • sprz´tu komputerowego,
nak, w porównaniu do obowiàzujà- • rzeczy u˝ywanych.
• odtworzenie parku maszynowego,
• przywrócenie funkcjonalnoÊci in- cych, w przypadku podobnych grup
Pomoc przyznaje si´, je˝eli wysofrastruktury technicznej w gospodar- wnioskodawców działania 121, sà koÊç szkód w gospodarstwie (spowołagodniejsze. W odniesieniu np. dowanych przez huragan, powódê,
stwie rolnym.

Z
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Wiele gospodarstw rolnych zostało zniszczonych przez powodzie, powiat sandomierski, maj 2010 r.

deszcz nawalny, grad, piorun, obsuni´cie si´ ziemi, lawin´, susz´, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich), oszacowanych przez komisj´, powołanà przez
wojewod´ właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce wystàpienia tych szkód
wynosi:
• w uprawach rolnych, zwierz´tach
gospodarskich** lub rybach – Êrednio powy˝ej 30% Êredniej rocznej
produkcji rolnej z trzech lat poprzedzajàcych rok, w którym wystàpiła
szkoda, albo z trzech lat w okresie
pi´cioletnim, poprzedzajàcym rok,
w którym wystàpiła szkoda, z pomini´ciem roku o najwy˝szej i najni˝szej
produkcji w gospodarstwie rolnym,
oraz
• w budynkach, budowlach, maszynach lub urzàdzeniach słu˝àcych
do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierzàt gospodarskich – nie mniej ni˝ 10 000 zł.
Pomoc przyznaje si´ i wypłaca
do wysokoÊci: nieprzekraczajàcej 130% wartoÊci szkód spowodoBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

Woda zniszczyła mnóstwo budynków gospodarskich, powiat sandomierski, maj 2010 r.

wanych w gospodarstwie przez ww.
kl´ski w budynkach, budowlach, maszynach lub urzàdzeniach słu˝àcych
do produkcji rolnej, sadach lub
plantacjach wieloletnich, lub stadach
podstawowych zwierzàt gospodarskich, oszacowanych przez komisj´,
lecz nie wi´kszej ni˝ wysokoÊç 144%
wartoÊci tych szkód, pomniejszonej

o kwot´ odszkodowania, uzyskanego
z tytułu ubezpieczenia ww. składników majàtkowych od ryzyka wystàpienia takich okolicznoÊci.
W ramach omawianego działania 126 zostały przeprowadzone dotychczas 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy (tj. 30 wrzeÊnia – 12
listopada 2010 r., 30 listopada – 30
25
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Pomoc przyznaje si´ do szkód w gospodarstwie, oszacowanych przez komisj´, powołanà przez wojewod´ właÊciwego
ze wzgl´du na miejsce wystàpienia tych szkód. Zdj´cia wykonano w maju 2010 r. w powiecie sandomierskim

Pomoc przyznaje si´ i wypłaca do wysokoÊci nieprzekraczajàcej 130% wartoÊci szkód, oszacowanych przez komisj´,
lecz nie wi´kszej ni˝ wysokoÊç 144% wartoÊci tych szkód, pomniejszonej o kwot´ odszkodowania uzyskanego z tytułu
ubezpieczenia składników majàtkowych od ryzyka wystàpienia takich okolicznoÊci

grudnia 2010 r., 2 lutego – 15 marca
2011 r., 18 lipca – 29 sierpnia 2011
roku).
Poszkodowani, przez kl´ski ˝ywiołowe, rolnicy zło˝yli łàcznie 4350
wniosków o przyznanie pomocy
na kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 339,1 mln zł. Pod wzgl´dem liczby zło˝onych wniosków dominujà trzy
26

województwa, tj. lubelskie, Êwi´tokrzyskie, mazowieckie (Wykres 1).
Przypada na nie ponad 2/3 zło˝onych wniosków.
Głównà przyczynà powstania
szkód w gospodarstwach rolnych
wnioskodawców jest powódê (Wykres 2). Jest to zrozumiałe z uwagi
na fakt, i˝ w ramach trzech pierw-

szych naborów wniosków mo˝na było ubiegaç si´ o pomoc finansowà
na przywrócenie potencjału gospodarstw zniszczonych w wyniku powodzi lub obsuni´ç si´ ziemi. Poszerzony katalog zdarzeƒ losowych zaczàł
bowiem obowiàzywaç od czwartego
naboru wniosków.
W wi´kszoÊci przypadków, tj. ponad 3/4 planowanych operacji, ich
głównym celem jest odtworzenie parku maszynowego. WÊród pozostałych celów relatywnie du˝y odsetek
stanowi przywracanie funkcjonalnoÊci: budynkom i budowlom (12,38%)
i infrastruktury technicznej (8,87%),
oraz odtwarzanie plantacji wieloletnich (8,12%).
W okresie od uruchomienia działania 126 do koƒca 2011 r. zostało
podpisanych 2077 umów przyznania
pomocy na łàcznà kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 147,3 mln zł.
W tym samym okresie Agencja zrealizowała 1213 płatnoÊci dla 1183
beneficjentów w kwocie 70,9 mln zł.
Zgłoszone, w ramach dotychczasowych naborów, zapotrzebowanie
na Êrodki finansowe nie wyczerpuje
bud˝etu wyznaczonego dla omawianego działania na cały okres realizacji PROW 2007-2013, wynoszàcego 100 mln euro (ok. 400 mln zł).
Kolejny, piàty nabór planowany jest
w I kwartale br.
Omawiajàc wparcie ze Êrodków
PROW 2007-2013 udzielane gospodarstwom rolnym dotkni´tym kl´skami ˝ywiołowymi nale˝y równie˝
wspomnieç o działaniu 311 „Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej”. Zgodnie z wprowadzonymi w 2010 roku zmianami***,
w przypadku wystàpienia ww. kl´sk
w tym samym zakresie, jak w działaniu 126, wnioskodawcom przysługuje zwi´kszony do 80% poziom dofinansowania, o ile:
• w zwiàzku z wystàpieniem tej szkody, rolnikowi lub jego domownikowi
lub mał˝onkowi tego rolnika nie
przyznano pomocy finansowej w raBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

Wykres 1. Liczba zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy według województw
1067
922

352

42

34

33

11

8

4
Pomorski

42

Podlaski

Zachodniopomorski

Wielkopolski

Opolski

Kujawsko-pomorski

Podkarpacki

Małopolski

Mazowiecki

Âwi´tokrzyski

Lubelski

44

Warmiƒsko-mazurski

150

Łódzki

160

Lubuski

175

Âlàski

383

DolnoÊlàski

932

èródło: raporty Systemu Informacji Zarzàdczej (SIZ) ARiMR

Wykres 2.Struktura wnioskowanych operacji według rodzaju kl´ski ˝ywiołowej
6,77%
przymrozki

8,99%
huragan

0,07%
lawina

4,65%
ujemne skutki
przezimowania

10,86%
deszcz nawalny

61,10%
powódê

mach działania „Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej” lub
„Przywracanie potencjału produkcji
rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013,
• wniosek o przyznanie pomocy został zło˝ony w roku, w którym wystàpiła szkoda, lub w roku nast´pujàcym po tym roku.
Skala tej formy wsparcia jest dotychczas stosunkowo niewielka.
O podwy˝szony poziom wsparcia
wystàpiło bowiem 44 wnioskodawców, wszyscy w ramach naboru przeprowadzonego w 2010 r. W przypadku 41 z nich zostały do koƒca 2011 r. podpisane umowy przyznania pomocy na łàcznà kwot´ 3,8
mln zł.

Departament Działaƒ Inwestycyjnych
[ 22 318 47 00
Zdj´cia: archiwum ARiMR

5,71%
grad
0,95%
osuni´cia ziemi
0,18%
piorun

* z dnia 13 wrzeÊnia 2010 r. w sprawie szczegó-

0,69%
susza

łowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Przywracanie
potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyni-

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013.

ku wystàpienia kl´sk ˝ywiołowych oraz wprowa-

Wykres 3. Struktura wnioskowanych operacji według celu głównego
8,87%
przywracanie funkcjonalnoÊci
infrastruktury technicznej

dzenie odpowiednich działaƒ zapobiegawczych”
obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

0,28%
odtwarzanie
produkcji zwierz´cej

skich na lata 2007-2013.
** W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.

8,12%
odtwarzanie
plantacji wieloletnich

12,38%
przywracanie
funkcjonalnoÊci
budynkom lub
budowlom

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospo75,52%
odtwarzanie
parku
maszynowego

darskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223,
poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857)
*** Rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 7 wrzeÊnia 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

èródło: obliczenia własne na podstawie danych z Aplikacji OFSA PROW 2007-2013
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

(Dz. U. z 2010 r., Nr 166, poz 1125).
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Grupy producentów
rolnych po 2004 roku

W

sparcie dla grup producentów rolnych, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, łàczy z działaniem „Grupy
producentów rolnych”, obj´tym Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2004-2006 – ta sama nazwa
i jednakowe zasady udzielania po-

mocy. Ró˝nic´ i to zasadniczà, stanowi skala Êrodków przeznaczonych
w obu programach na ten cel.
W obecnym okresie programowania
jest to kwota ponad 20-krotnie wi´ksza, przy czym cz´Êç jest przeznaczona na realizacj´ płatnoÊci dla grup
zarejestrowanych w latach 20042006.

Wsparcia udziela si´ w celu ułatwienia tworzenia i działalnoÊci administracyjnej grup producentów
rolnych, które przyczyniajà si´
do dostosowywania produkcji
do wymogów rynkowych, wspólnie
wprowadzajà grupy towarów wytwarzanych przez ich członków do obrotu, zajmujà si´ przygotowaniem pro-

W Polsce zarejestrowano 784 grupy producentów rolnych.
Najwi´cej z nich powstało w sektorze zbó˝ i roÊlin oleistych

28
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duktów do sprzeda˝y, sà silniejszymi
partnerami dla odbiorców hurtowych oraz ustalajà wspólne zasady
informowania o produkcji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zbiorów
i dost´pnoÊci produktów.
Grupy funkcjonujà na rynku wÊród
innych podmiotów gospodarczych,
podlegajàc tym samym, co one regułom ekonomicznym i rynkowym,
konkurujàc z nimi w kraju i za granicà. Nie sà jednak ukierunkowane
na generowanie zysków dla samej
grupy, lecz na osiàganie korzyÊci
przez jej członków.
W Polsce proces podejmowania
przez rolników wspólnych działaƒ,
m.in. w zakresie sprzeda˝y produk-

BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

tów rolnych, jest szczególnie istotny
ze wzgl´du na du˝e rozdrobnienie
rolnictwa. Ârednie polskie gospodarstwo rolne zajmuje powierzchni´
ok. 10 ha, wi´c nie jest w stanie wyprodukowaç du˝ej partii jednolitego
towaru, którà mogłoby samodzielnie
zaoferowaç eksporterom, odbiorcom
hurtowym bàdê sieciom handlowym
uzyskujàc satysfakcjonujàce ceny. Silny indywidualizm rolników, którzy nie
sà przekonani do podejmowania
wspólnych działaƒ na rynku, stanowi
barier´ do rozwoju tej formy działalnoÊci i wpływa na obecny poziom zainteresowania pomocà dla organizujàcych si´ grup producentów. Jest to
skutek zaszłoÊci historycznych, który

jednak ust´puje i b´dzie coraz mniej
odczuwalny w wyniku zmian pokoleniowych wÊród właÊcicieli gospodarstw rolnych.

Informacje podstawowe
Grupy producentów rolnych działajà
na podstawie przepisów ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z póên.
zm.). Ustawa okreÊla, ˝e członkami
grupy mogà byç osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej oraz osoby
prawne prowadzàce gospodarstwo
rolne w rozumieniu przepisów o po-
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datku rolnym lub prowadzàce dzia- si´ od dnia wydania decyzji przez • zasady tworzenia i wykorzystywania
łalnoÊç rolniczà w zakresie działów marszałka województwa, nie mo˝e funduszu specjalnego, je˝eli b´dzie
byç krótszy ni˝ trzy lata działalnoÊci on utworzony;
specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto grupy producentów rol- grupy, a informacja o zamiarze wy- • sankcje wobec członka grupy, któnych prowadzà działalnoÊç gospo- stàpienia z grupy powinna byç zło˝o- ry nie wypełnia nało˝onych na niego
darczà, jako przedsi´biorcy posiada- na na piÊmie co najmniej 12 miesi´- obowiàzków;
jàcy osobowoÊç prawnà, pod warun- cy przed koƒcem danego roku dzia- oraz postanowienia dotyczàce
łalnoÊci grupy (obowiàzek ten nie w szczególnoÊci:
kiem, ˝e:
• zostały utworzone przez producen- dotyczy członków grupy, którzy otrzy- • zaopatrzenia członków grupy
tów jednego produktu rolnego lub mali postanowienie o spełnieniu wa- w Êrodki do produkcji;
runków w ramach programu rent • zasad wspólnego u˝ytkowania
grupy produktów;
• działajà na podstawie statutu lub strukturalnych);
sprz´tu rolniczego;
• promocji produktów lub grupy
umowy (aktu zało˝ycielskiego);
• składajà si´ z członków, udziaproduktów
wprowadzonych
łowców lub akcjonariuszy (˝aden § Bud˝et, przeznaczony na wsparcie
do obrotu;
• przechowywania, konfekcjonoz nich nie mo˝e posiadaç wi´cej grup producentów rolnych w ramach
ni˝ 20% głosów na walnym zgro- PROW 2007-2013, wynosi 146,0 mln wania i standaryzacji produktów
lub grupy produktów.
madzeniu lub zgromadzeniu euro, z czego 109,5 mln euro (75%)
W procesie tworzenia grupy
wspólników);
b´dzie pochodziło z bud˝etu UE
• przychody ze sprzeda˝y proproducentów rolnych nale˝y taka 36,5 mln euro (25%) to wkład
duktów lub grup produktów, wy˝e uwzgl´dniç przepisy rozporzàtworzonych w gospodarstwach bud˝etu krajowego Polski.
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozczłonków grupy, stanowià wi´cej
woju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008
ni˝ połow´ przychodów grupy ze • zasady zbywania akcji lub udzia- r. w sprawie wykazu produktów i grup
sprzeda˝y produktów lub grup pro- łów w spółce akcyjnej lub spółce produktów, dla których mogà byç
duktów, dla których grupa została z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià;
tworzone grupy producentów rol• wymóg przynale˝noÊci tylko nych, minimalnej rocznej wielkoÊci
utworzona;
• okreÊlà, obowiàzujàce członków do jednej grupy w zakresie danego produkcji towarowej oraz minimalnej
grupy, zasady, dotyczàce jakoÊci i ilo- produktu lub grupy produktów;
liczby członków grupy producentów
Êci dostarczanych grupie produktów • wymóg sprzeda˝y przez członków rolnych (Dz.U. Nr 72, poz. 424
lub grup produktów oraz sposoby grupy całoÊci produktów lub grupy z póên. zm.).
przygotowania produktów do sprze- produktów za poÊrednictwem grupy
Bioràc pod uwag´, ˝e istotà grupy
da˝y, uj´te w formie aktu zało˝yciel- oraz odst´pstwa od tej zasady;
producentów rolnych jest pełnienie
• zasady dostarczania przez człon- przez nià pomocniczej roli wobec jej
skiego.
Grupy producentów rolnych mogà ków grupy informacji, dotyczàcej członków, równie˝ zakres obowiàzprowadziç działalnoÊç w oparciu wielkoÊci sprzeda˝y i cen uzyskiwa- ków podatkowych grup powinien byç
o form´ prawnà spółki z ograniczonà nych za produkty, z uwagi na które analogiczny jak zakres obowiàzków
odpowiedzialnoÊcià, spółdzielni, grupa została utworzona, a sprzeda- podatkowych rolników. Tym samym
zrzeszenia lub stowarzyszenia. wanych poza grupà;
wprowadzono w ustawie z dnia 15
W procesie tworzenia takiej grupy
bardzo wa˝ny jest wybór właÊciwej
Wykres 1. Liczba grup producentów rolnych zarejestrowanych od 1 maja 2004 r.
formy prawnej, która pozwoli na najpełniejsze zrealizowanie jej celów,
250
a co za tym idzie opracowanie statu205
200
tu lub umowy spółki. Akt zało˝ycielski
150
142
grupy, oprócz wymagaƒ, okreÊlonych
150
121
w odr´bnych przepisach, powinien
91
100
zawieraç w szczególnoÊci:
37
50
• zasady przyjmowania do grupy no23
15
wych członków oraz wyst´powania
0
od
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2007 r.
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2009 r.
2010 r.
2011 r.
członków z grupy, przy czym mini01.05.2004 r.
malny okres członkostwa, który liczy
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Wykres 2. Liczba grup producentów rolnych zarejestrowanych od 1 maja 2004 r.
w poszczególnych województwach.
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Wykres 3. Liczba grup producentów rolnych zarejestrowanych od 1 maja 2004 r.
ze wzgl´du na produkt lub grup´ produktów.
Kwiaty Êwie˝e-ci´te, doniczkowe

1

RoÊliny energetyczne lub do wykorzystania
Konie ˝ywe

7
1

Produkty rolnictwa ekologicznego

5

Miód naturalny i inne produkty pszczelarskie

1

Owce lub kozy ˝ywe

3

Króliki ˝ywe

2

Ozdobne roÊliny ogrodnicze, szkółkarstwo roÊlin

2

Materiał siewny lub sadzeniaki
Szyszki chmielowe

5
1

Buraki cukrowe

13

Bydło ˝ywe, mi´so wołowe
Lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty

25
1

Drób ˝ywy

145

Ziemniaki
LiÊcie tytoniu suszone
Jaja ptasie

24
3
10

Mleko krowie

51

Ziarno zbó˝

65

Nasiona roÊlin oleistych

61

Ziarno zbó˝ i nasiona roÊlin oleistych
Trzoda chlewna ˝ywa

wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz
o zmianie innych ustaw, zmiany w zakresie stałego zwolnienia z podatku
od nieruchomoÊci od budynków i budowli zaj´tych przez grup´ producentów rolnych wpisanà do rejestru grup,
wykorzystywanych wyłàcznie na prowadzenie działalnoÊci w zakresie
sprzeda˝y produktów lub grup proBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

211
147

duktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, a tak˝e zaopatrzenia członków grupy w Êrodki
do produkcji, przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów zgodnie
z jej aktem zało˝ycielskim. Poprzednio okres zwolnienia obejmował tylko
pierwsze 5 kolejnych lat po uzyskaniu
wpisu grupy do rejestru.

Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały zwolnienie z podatku
dochodów, pochodzàcych ze sprzeda˝y produktów lub grup produktów,
dla których grupa została utworzona,
wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w cz´Êci wydatkowanej na rzecz członków tej
grupy w roku podatkowym lub roku
po nim nast´pujàcym, w zakresie zakupu Êrodków produkcji przekazanych członkom grupy producentów
rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.
Od 10 maja 2010 r. grupy producentów rolnych mogà skorzystaç
z wyprzedzajàcego finansowania
w pierwszym roku działalnoÊci grupy.
Maksymalna kwota tego wsparcia
wynosi 50 000 zł.
Grupy producentów rolnych mogà ubiegaç si´ o pomoc finansowà
w ramach działania 123 „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leÊnej”. W ramach
tego działania grupy mogà ubiegaç
si´ o dofinansowanie w zakresie
m.in. sprzeda˝y hurtowej produktów
rolnych – zakres rodzajów działalnoÊci wspieranych został wymieniony w załàczniku do rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 paêdziernika 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiej skich na la ta 2007-2013
(Dz.U. Nr 200, poz. 1444 z póên.
zm.).
W ramach tego działania wsparcie
jest przyznawane dla przedsi´biorstw,
spełniajàcych kryteria małych i Êrednich przedsi´biorstw oraz dla przedsi´biorstw, zatrudniajàcych mniej
ni˝ 750 pracowników lub wykazujàcych obroty poni˝ej 200 mln euro.
Pomoc przyznawana jest w formie
refundacji cz´Êci poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których
31
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mo˝na zaliczyç m.in. koszty budowy
i rozbudowy budynków i budowli,
wykorzystywanych do produkcji czy
magazynowania, zakupu maszyn
i urzàdzeƒ, specjalistycznych Êrodków transportu, wdra˝ania systemów
zarzàdzania jakoÊcià oraz koszty
ogólne.
Maksymalna wysokoÊç pomocy,
o jakà mogà ubiegaç si´ ww. podmioty, to 20 mln zł.

Proces tworzenia grup
producentów rolnych
Uwzgl´dniajàc stopniowo rosnàce
zainteresowanie tworzeniem grup
producentów rolnych, uznano potrzeb´ kontynuacji działania wspierajàcego, które realizowano w PROW
2004-2006. W latach 2004-2011
wpisano do rejestrów 784 grupy producentów rolnych (Wykres 1). Prowadzone w całym kraju akcje informacyjne o zasadach tworzenia grup
i warunkach udzielania pomocy oraz
realizacja pierwszych płatnoÊci
na rzecz utworzonych ju˝ grup, przyczyniajà si´ do zwi´kszenia tempa
powstawania nowych podmiotów.
Łàcznie grupy producentów rolnych,
skupiajà ju˝ ponad 15 tys. producentów, a liczba członków poszczególnych grup waha si´ od 5
do 1724.
Najwi´cej grup producentów rolnych zostało zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, dolnoÊlàskim i kujawsko-pomorskim, natomiast najmniej w województwie Êwi´tokrzyskim i małopolskim (Wykres 2).
Najwi´cej grup powstało w sektorze
zbó˝ i roÊlin oleistych (211) oraz trzody chlewnej (147). Wykres 3 przedstawia podział grup producentów rolnych ze wzgl´du na rodzaj produktu
lub grupy produktów, dla których
utworzone zostały grupy na terenie
całego kraju w latach 2004-2010.
WÊród zarejestrowanych od 1 maja 2004 r. grup producentów rolnych, prowadzàcych działalnoÊç jako
przedsi´biorcy, majàcy osobowoÊç
32

prawnà, dominujà spółki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià – 521
oraz spółdzielnie – 220. Ponadto zarejestrowanych jest 36 zrzeszeƒ i 7
stowarzyszeƒ.

Warunki otrzymania pomocy
O wspar cie w ra mach PROW
2007-2013 mogà si´ ubiegaç grupy producentów rolnych, wpisane
do rejestru grup, prowadzonego
przez marszałka województwa właÊciwego dla miejsca siedziby grupy,
w okresie mi´dzy 1 stycznia 2007 r.
a 31 grudnia 2013 r. Ponadto grupa musi uzyskaç numer identyfikacyjny, nadawany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, w biurze powiatowym
ARiMR właÊciwym ze wzgl´du na
siedzib´ grupy.

WysokoÊç pomocy
W ramach Działania 142 PROW
2007-2013 przewidziano wsparcie,
majàce na celu ułatwienie tworzenia
i działalnoÊci administracyjnej grup
producentów rolnych w ciàgu pierwszych pi´ciu lat ich istnienia. Pomoc,
podobnie jak w ramach PROW
2004-2006, przyznawana jest w formie procentowego ryczałtu obliczanego na podstawie rocznej wartoÊci
netto przychodów ze sprzeda˝y produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków
grupy i wynosi:
• 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartoÊci
produkcji sprzedanej, stanowiàcej
równowartoÊç w złotych do sumy 1 000 000 euro, odpowiednio
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piàtym roku, oraz
• 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartoÊci produkcji sprzedanej, stanowiàcej równowartoÊç w złotych powy˝ej
sumy 1 000 000 euro, odpowiednio
w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piàtym roku.
WysokoÊç wsparcia za dany rok
działalnoÊci grupy nie mo˝e przekroczyç:

• w pierwszym i drugim roku –
100 000 euro;
• w trzecim roku – 80 000 euro;
• w czwartym roku – 60 000 euro;
• w piàtym roku – 50 000 euro.
Przykład: wartoÊç produktów sprzedanych (po przeliczeniu zł na euro
stanowi 1 200 000 euro – nale˝na pomoc wynosi 5% z 1 000 000
euro i 2,5% z 200.000 euro w 1 roku przyznania pomocy, co daje kwot´ wsparcia 55 000 euro.
Grupa producentów rolnych mo˝e
otrzymaç wsparcie tylko jeden raz
w ciàgu swojej działalnoÊci, niezale˝nie od tego czy êródłem tej pomocy
był bud˝et krajowy czy bud˝et UE.

Realizacja wsparcia dla grup
w ramach PROW 2007-2013
Oddziały regionalne ARiMR rozpocz´ły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach
Działania 142 „Grupy producentów
rolnych” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 16 lipca 2007 r. Do 31 grudnia 2011 r.
do Agencji wpłyn´ło 686 wniosków
o przyznanie pomocy finansowej,
na podstawie których wydanych zostało 655 decyzji o przyznaniu pomocy finansowej. W nast´pstwie wydanych decyzji, przyznajàcych pomoc,
w kolejnych latach, grupy producentów rolnych zło˝yły 1170 wniosków
o wypłat´ Êrodków finansowych. Dokonano płatnoÊci dla 503 grup producentów rolnych na łàcznà kwot´
ponad 182 mln zł.
Ponadto 139 grup producentów
rolnych zło˝yło wnioski o przyznanie
wyprzedzajàcego finansowania na
łàcznà kwot´ prawie 5,9 mln zł.

Departament Działaƒ Społecznych
i Ârodowiskowych
[ 22 318 49 00
Zdj´cia: Marcin Klank (zbo˝e), archiwum ARiMR, archiwum MRiRW
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Usługi dla gospodarki
i ludnoÊci wiejskiej
Stan realizacji na koniec 2011 r.
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sowych przeznaczonych na realizacj´ działania. Pod wzgl´dem liczebnoÊci umów wyró˝niajà si´ dwa
województwa – lubelskie i wielkopolskie, gdzie zawarto w sumie 568 umów, co stanowi 24%
wszystkich umów. Ârednia wartoÊç

realizowanego projektu wynosi 2,1
mln zł.
W ramach działania „Podstawowe usługi (…)” operacje realizowane sà w jednym lub dwóch etapach. Czas realizacji operacji wynosi odpowiednio 24 lub 36 mie-

Wykres 1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej
– liczba zło˝onych wniosków o przyznanie pomocy wg województw
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èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (wg stanu na 31.12.2011 r.)

Wykres 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej
– wartoÊç zrealizowanych płatnoÊci wg województw (w mln zł)
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inàł kolejny rok wdra˝ania
i realizacji projektów w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej”. Działanie to cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród
beneficjentów. O wsparcie mogà
ubiegaç si´ gminy, jednoosobowe
spółki gmin, gminne zakłady bud˝etowe oraz w zakresie targowisk
stałych zwiàzki mi´dzygminne.
Najliczniejszà grup´, wÊród realizowanych projektów, stanowià
operacje z zakresu gospodarki
wodno -Êciekowej,
polegajàce
m.in. na budowie i rozbudowie wodociàgu i kanalizacji oraz modernizacji stacji uzdatniania wody. Realizacja projektów, w ramach niniejszego działania, znaczàco wpływa
na popraw´ warunków i standardów ˝ycia mieszkaƒców wsi, zwi´ksza atrakcyjnoÊç turystycznà obszarów wiejskich, korzystnie oddziaływuje na Êrodowisko.
Od uruchomienia działania
„Podstawowe usługi (…)” do koƒca 2011 roku wnioskodawcy zło˝yli
około 3,6 tys. wniosków o przyznanie pomocy na kwot´ ogółem 10,8
mld zł. W liczbie zło˝onych wniosków przodujà wi´ksze województwa. Najwi´cej – 494 wnioski zło˝ono w województwie mazowieckim (na kwot´ ponad 1,5 mld zł)
oraz lubelskim – 353 wnioski
(na kwot´ 0,9 mld zł) (Wykres 1).
Do koƒca 2011 roku zawarto 2430 umów na łàcznà kwot´
ponad 5,2 mld zł, co stanowi 74%
wykorzystania limitu Êrodków finan-

płatnoÊci zrealizowane dla operacji zakoƒczonych

èródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (wg stanu na 31.12.2011 r.)
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si´cy. Wi´kszoÊç zło˝onych wniosków, jak ju˝ wspomniano, dotyczy
operacji długoterminowych z zakresu gospodarki wodno-Êciekowej,
dla których aktualnie rozpoczyna si´ etap rozliczania operacji.
Najcz´Êciej dotyczy to rozliczenia
pierwszego etapu realizacji operacji. Do 31 grudnia 2011 roku beneficjenci zakoƒczyli 930 operacji.
ARiMR zrealizowała 1397 zleceƒ
płatnoÊci na kwot´ ogółem 1,6 mld
zł.
Wykres 2 ilustruje struktur´ zrealizowanych płatnoÊci. W województwie wielkopolskim, Êwi´tokrzyskim,

lubelskim oraz mazowieckim,
w wartoÊci zrealizowanych płatnoÊci, znaczàcy udział stanowià operacje dwuetapowe, dla których dotychczas nie zrealizowano płatnoÊci
ostatecznej.
Aktualnie trwajà kolejne nabory
wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludnoÊci
wiejskiej” ogłaszane indywidualnie
przez poszczególne samorzàdy województw. W zwiàzku z uruchomieniem w drugiej połowie ubiegłego
roku nowego zakresu pomocy, polegajàcego na budowie, moderni-

zacji i wyposa˝eniu targowiska stałego, w szeÊciu województwach
(dolnoÊlàskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i pomorskie) ogłoszono i przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy w tym zakresie. Kolejne
siedem województw (lubelskie,
łódzkie, małopolskie, opolskie, Êlàskie, Êwi´tokrzyskie oraz warmiƒsko-mazurskie) planuje przeprowadzenie naborów ju˝ w pierwszym
kwartale br.
Departament Działaƒ Delegowanych
[ 22 318 43 50
Zdj´cia: archiwum ARiMR

Wyposa˝enie placówki oÊwiatowej w system solarny – projekt zrealizowany w ramach
PROW 2007-2013

Ł´townia-GoÊciniec przepompownia Êcieków P-1

Usługi w zakresie napraw

Samochód do wywozu odpadów komunalnych – projekt zrealizowany w ramach
PROW 2007-2013
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Efekty wsparcia krajowego
w 2011 roku
Od poczàtku swojej działalnoÊci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje programy pomocy krajowej, wspierajàc w ten sposób działania, które słu˝à przede wszystkim rozwojowi produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych.
W ostatnich latach pomoc krajowa w obszarze rolnictwa stanowi,
podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, uzupełnienie
programów pomocowych, finansowanych przy udziale Êrodków
unijnych. Programy pomocy krajowej nadal cieszà si´ popularnoÊcià, zwłaszcza wÊród rolników, poszukujàcych taniego êródła finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych

W

2011 r. ARiMR, realizujàc
zadania
finansowane
z bud˝etu krajowego, wypłaciła w sumie 779 479,34 tys. zł.
Ârodki te wykorzystano głównie
na pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych – 587 676,20 tys. zł (75%)
i dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji rolnej
po kl´skach – 88 199,88 tys. zł
(11%) (Wykres 1). Ponadto, pomoc
przeznaczona została na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych
zwierzàt gospodarskich, cz´Êciowà
spłat´ za kredytobiorc´ kapitału kredytu oraz realizacj´ zobowiàzaƒ z tytułu udzielonej w poprzednich latach
pomocy na zalesianie gruntów.

Dopłaty do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych
i kl´skowych
Zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi z dopłatà Agencji do oprocentowania w 2011 r. było wi´ksze
ni˝ w roku poprzednim. Według
wst´pnych danych za 2011 r., przekazanych przez banki współpracujàce z Agencjà, udzielonych zostało 14 615 preferencyjnych kredytów
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2012

inwestycyjnych (wzrost o 19,93%
w porównaniu do 2010 r.) o łàcznej
kwocie 3 107 313,68 tys. zł* (wzrost
o 30,44%). Łàczna wartoÊç inwestycji, wygenerowanych w zwiàzku
z udzielonymi kredytami, wyniosła
4 177 648,04 tys. zł. Ârednio kredytem finansowano 74,38% wartoÊci
inwestycji, a na pokrycie pozostałych 25,62% kredytobiorcy anga˝owali własne Êrodki.
Z kredytów korzystały przede wszystkim gospodarstwa rolne i działy spe-

cjalne produkcji rolnej, które zawarły 14 592 umowy kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania,
w łàcznej kwocie 3 074 286,31 tys.
zł. Natomiast zakładom przetwórstwa
produktów rolnych udzielono 23 kredyty na kwot´ 33 027,37 tys. zł.
W 2011 r. Agencja postawiła inwestorom do dyspozycji 10 linii kredytowych z dopłatami do oprocentowania. Najwi´kszà popularnoÊcià
cieszyły si´ kredyty dla młodych rolników – linia nMR, których zaciàgni´to 4854 (33,21% wszystkich
kredytów)
w
łàcznej
kwocie 1 160 488,73 tys. (37,35%)
oraz kredyty na zakup gruntów rolnych – linia nKZ – 6525 udzielonych
kredytów (44,65%) w kwocie 1 025 892,69 tys. zł (33,02%).
Du˝e zainteresowanie rolników
wzbudziły równie˝ kredyty udzielane
na nowe technologie produkcji – linia nNT – 1197 (8,19%) zaciàgni´tych kredytów w łàcznej kwocie 463 245,32 tys. zł (14,91%).

Wykres 1. Struktura pomocy krajowej wypłaconej w 2011 r.
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Inwestycje, realizowane przy udziale kredytów z dopłatami Agencji
do oprocentowania, słu˝yły głównie
realizacji nast´pujàcych celów:
• poprawa
struktury
agrarnej – 8 166 kredytów (55,87%),
• poprawa efektywnoÊci produkcji,
polegajàca w szczególnoÊci na
zmniejszeniu kosztów wytwarzania –
3 299 kredytów (22,57%),
• poprawa warunków pracy oraz
lepsze wykorzystanie zasobów pracy – 1 350 kredytów (9,24%).
Bioràc pod uwag´ rodzaj działalnoÊci, prowadzonej przez kredytobiorców, stwierdziç mo˝na, ˝e w łàcznej kwocie, udzielonych kredytów,
najwy˝szy udział majà podmioty prowadzàce działalnoÊç w zakresie
uprawy zbó˝, które zaciàgn´ły kredyty na sum´ 1 039 029,10 tys. zł,
(33,44%), a tak˝e gospodarstwa zajmujàce si´ chowem i hodowlà bydła
mlecznego – 357 130,26 tys. zł zaciàgni´tych kredytów (11,49%) oraz
produkcjà drobiu – 282 348,27 tys.
zł (9,09%).
Z analizy przeznaczenia kredytów
preferencyjnych, udzielonych w zeszłym ro ku, wy ni ka, ˝e słu ˝y ły
one przede wszyst kim za ku po wi
gruntów rolnych, na który wykorzystano łàcznie 1 422 509,83 tys. zł
kredytów, a tak˝e zakupowi lub budowie budynków inwentarskich –
452 275,11 tys. zł oraz zakupowi
ciàgników – 339 063,06 tys. zł
(Wykres 2).
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W 2011 r. kredyty inwestycyjne z dopłatami Agencji do oprocentowania
udzielane były przez szeÊç banków.
Najwi´kszej liczby kredytów udzielił
Bank Polskiej SpółdzielczoÊci S.A. –
6032
kredyty
(łàczna
kwota 1 009 004,03 tys. zł) (Wykres 3).
Na drugim miejscu uplasował si´
SGB-Bank S.A.,** który udzielił 5635
kredytów (1 028 818,38 tys. zł),
a na trzecim Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A. – 2603 kredyty
(944 004,29 tys. zł). Pozostałe banki,
w których udzielano kredytów preferencyjnych to: Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i ING Bank Âlàski S.A.
W ramach dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich i w 2011 r.,
Agencja przekazała bankom Êrodki
w kwocie 587 676, 20 tys. zł,
w tym 290 384,02 tys. zł z tytułu dopłat
do oprocentowanych kredytów, udzielonych po 1 maja 2007 r. (tj. na warunkach dostosowanych do przepisów UE).
Agencja kontynuowała równie˝
stosowanie pomocy w formie dopłat
do oprocentowania kredytów na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej poszkodowanych
w wyniku kl´sk. Udzielano kredytów
kl´skowych zarówno inwestycyjnych – na odtworzenie zniszczonych
Êrodków trwałych, jak i obrotowych – na przywrócenie produkcyjnoÊci.

Odpowiadajàc na wnioski przedło˝one przez wojewodów, Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r.
wyraził 143 zgody na uruchomienie
przez Agencj´ preferencyjnych kredytów kl´skowych. W wyniku powodzi,
gradu, deszczu nawalnego, suszy,
huraganu, pioruna, ujemnych skutków przezimowania i obsuni´cia si´
ziemi poszkodowanych zostało
37 328 podmiotów, prowadzàcych
gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej. Komisje, powołane przez wojewodów do szacowania strat, stwierdziły, ˝e kl´ski wystàpiły we wszystkich województwach
na powierzchni ogólnej 585 856 ha,
a poniesione straty wyniosły łàcznie 1 407 636,61 tys. zł.
W ww. okresie banki udzieliły łàcznie 18 963 kredytów na wznowienie
działalnoÊci po wystàpieniu kl´sk
w kwocie 676 899,00 tys. zł, w tym:
• 42 kredyty inwestycyjne w kwocie 2 179,66 tys. zł,
• 18 921 kredytów obrotowych
w kwocie 674 719,34 tys. zł.
W 2011 r. wystàpiło zwi´kszone
zapotrzebowanie na kredyty kl´skowe. Banki udzieliły o 122,02% kredytów wi´cej ni˝ w roku poprzednim
w kwocie wy˝szej o 174,75%.
Kwota przekazanych przez Agencj´
dopłat do oprocentowania kredytów
kl´skowych wyniosła 88 199,88 tys.
zł, w tym 56 441,63 tys. zł dotyczyło
kredytów kl´skowych udzielonych
po 1 maja 2007 r.
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Cz´Êciowa spłata kapitału
kredytów inwestycyjnych
W 2011 r. osoby zainteresowane realizacjà przedsi´wzi´ç w gospodarstwach rolnych mogły wybraç innà
form´ pomocy Agencji przeznaczonà
na realizacj´ inwestycji, jakà jest cz´Êciowa spłata kapitału kredytu. Zastosowanie tej pomocy zmniejsza pozostałà do spłaty kwot´ kredytu,
a tym samym wpływa na obni˝enie
raty kredytu.
Banki współpracujàce z Agencjà
udzieliły 249 kredytów z cz´Êciowà
spłatà kapitału w łàcznej kwocie 25 864,43 tys. zł. Najwi´kszà liczb´ takich kredytów udzieliły: SGB –
Bank S.A. – 192 kredyty w kwocie
18 805,91 tys. zł oraz BG˚ S.A. – 38
kredytów w kwocie 4 874,83 tys. zł.
Agencja wypłaciła w zeszłym roku
pomoc w postaci cz´Êciowej spłaty
kapitału kredytu w łàcznej kwocie 3 358,76 tys. zł.

Por´czenia i gwarancje spłaty
kredytów bankowych
Rolnicy oraz właÊciciele zakładów
przetwórstwa produktów rolnych,
którzy chcieliby skorzystaç z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych lub
kl´skowych, ale nie posiadajà wystarczajàcych dla banku zabezpieczeƒ spłaty kredytu, mogà otrzymaç
dodatkowà pomoc Agencji w formie
gwarancji lub por´czeƒ spłaty kredytów. W 2011 r. Agencja udzieliła 28
por´czeƒ spłaty kredytów inwestycyj-
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nych w łàcznej kwocie 8 800 tys. zł,
w tym 25 por´czeƒ na zakup udziałów w łàcznej kwocie 7 320 tys. zł.
Agencja por´cza równie˝ spłat´
kredytów studenckich udzielanych studentom zamieszkujàcym obszary wiejskie. Ułatwia to zaciàgni´cie kredytu
młodzie˝y majàcej trudnoÊci z ustanowieniem wymaganych przez bank zabezpieczeƒ spłaty kredytu. W 2011 r.
Agencja udzieliła 173 por´czeƒ spłaty kredytów studenckich, udzielonych
przez banki w roku akademickim 2010/2011, w kwocie 2 494 tys.
zł. JednoczeÊnie w 2011 r. Agencja
zrealizowała 10 roszczeƒ banków z tytułu udzielonych por´czeƒ spłaty kredytów studenckich w łàcznej kwocie 114 tys. zł.

Pomoc finansowa Agencji
na koszty utylizacji padłych
zwierzàt gospodarskich
W planie finansowym Agencji
na rok 2011 było przewidziane wydatkowanie 68 491 tys. zł na pomoc finansowà dla producentów rolnych, z tytułu poniesionych przez nich kosztów
utylizacji padłego bydła, owiec, kóz,
koni oraz Êwiƒ. Od stycznia do grudnia 2011 r. Agencja przekazała rolnikom, na podstawie umów zawartych
z 12 przedsi´biorcami, prowadzàcymi
działalnoÊç w zakresie przetwarzania
lub spalania padłych zwierzàt, pomoc
finansowà w wysokoÊci 57 281 tys. zł.
Za okres styczeƒ – listopad przedstawiono do dofinansowania przez

Agencj´ koszty zbioru i transportu
oraz unieszkodliwienia ponad 894
tys. sztuk padłych zwierzàt, w tym:
• 107,3 tys. szt. bydła, w tym 31,3
tys. szt. podlegajàcego badaniom
w kierunku BSE,
• 5,7 tys. szt. owiec, w tym 3,8 tys. szt.
podlegajàcych badaniom w kierunku
TSE,
• 2,1 tys. szt. kóz, w tym 1,8 tys. podlegajàcych badaniom w kierunku TSE,
• 3,2 tys. szt. koni,
• 775,7 tys. sztuk fizycznych Êwiƒ
w tym 69,9 tys. szt. o masie ciała powy˝ej 110 kg, 149,8 tys. szt. o masie
ciała od 50 do 110 kg, 173,0 tys. szt.
o masie ciała od 20 do 50 kg,
oraz 383,0 tys. szt. o masie ciała
do 20 kg.
W grudniu 2011 r., celem kontynuowania w bie˝àcym roku pomocy
na koszty utylizacji, Agencja zawarła
umowy z 13 firmami, prowadzàcymi
działalnoÊç w zakresie przetwarzania
lub spalania padłych zwierzàt.
W projekcie planu finansowego
Agencji na 2012 r., zaplanowano
wydatki na pomoc zwiàzanà z kosztami utylizacji, ponoszonymi przez
producentów rolnych na takim samym poziomie jak w 2011 r., tj.
w wysokoÊci 68 491 tys. zł.

Pomoc na zalesienia gruntów
rolnych
Działajàc zgodnie z art. 14 ust. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
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Wykres 2. Przeznaczenie kredytów inwestycyjnych
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skich ze Êrodków pochodzàcych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze
zm.), Agencja kontynuowała przekazywanie na rachunki starostw powiatowych i miast na prawach powiatu,
Êrodków finansowych na wypłat´
ekwiwalentów dla ok. 8 tys. właÊcicieli gruntów rolnych, którzy w latach 2002-2003 dokonali ich zalesienia, na podstawie ustawy z dnia 8
czerwca 2001 r. o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia. (Dz.
U. Nr 73, poz. 764 ze zm.). Łàczna powierzchnia gruntów zalesionych, na podstawie ww. przepisów,
wyniosła 19 500 ha.
38

W 2011 r. Agencja udzieliła pomocy w formie wypłaty ekwiwalentów
za zalesienie gruntów rolnych w wysokoÊci 42 963,50 tys. zł.

Pomoc krajowa w 2012 roku
Przekazany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakres rzeczowy
zadaƒ do realizacji przez Agencj´
w ramach pomocy krajowej w 2012 r.
jest taki, jak w ubiegłym roku i obejmuje:
• kontynuowanie dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych
w latach 1994-2011,
• stosowanie dopłat do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych w ramach nast´pujàcych

linii kredytowych: na zakup u˝ytków
rolnych nKZ, młody rolnik nMR, linie
bran˝owe nBR, na zakup u˝ytków
przeznaczonych na utworzenie lub
powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego nGR, na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji nNT, podstawowa nIP, dla grup producentów
rolnych nGP,
• udzielanie pomocy w formie cz´Êciowej spłaty kapitału kredytów
na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych,
• stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji oraz odtworzenie Êrodków
trwałych w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystàpiły szkody spowodowane przez susz´, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê,
huragan, piorun, obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´ w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich,
• realizacj´ udzielonych, a tak˝e
udzielanie nowych por´czeƒ i gwarancji,
• dofinansowania za poÊrednictwem
zakładów utylizacyjnych kosztów utylizacji padłych zwierzàt gospodarskich ponoszonych przez rolników,
• finansowania zalesieƒ gruntów rolnych.
Szczegółowe warunki udzielania przez ARiMR pomocy z bud˝etu krajowego dost´pne sà
na stronie internetowej pod adresem www.arimr.gov.pl w zakładce Pomoc krajowa.
Departament Wsparcia Krajowego
[ 22 318 48 50
Zdj´cie: archiwum MRiRW

* wg danych przekazanych przez banki i poprawnie zweryfikowanych do dnia 17.01.2012 r.
** SGB-Bank S.A. powstał w wyniku połàczenia
w dniu 05.09.2011 r. dwóch banków, które
współpracujà z Agencjà od wielu lat, tj. Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.
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Pozytywna ocena pracy
ARiMR
Z opublikowanego przez TNS OBOP raportu „Polska wieÊ i rolnictwo. Jesieƒ 2011” wynika, ˝e 77% badanych rolników oceniło
dobrze i bardzo dobrze (12%) działalnoÊç Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 19% procent respondentów nie precyzuje swojej oceny, a tylko 3% uwa˝a, ˝e ARiMR pracuje raczej
êle i co wa˝ne nie odnotowano w ogóle ocen bardzo złych. Te wyniki sà lepsze ni˝ uzyskane w takim badaniu wiosnà 2011 r., kiedy prac´ ARiMR oceniło pozytywnie 71% badanych, w tym 9%
bardzo dobrze i wi´cej było wtedy osób, które nie oceniły jednoznacznie pracy ARiMR – 22%, a 5% wskazało ˝e ARiMR pracuje
raczej êle oraz 1%, ˝e bardzo êle.

O

becne wyniki badania opinii
publicznej to du˝y sukces
ARiMR, wynikajàcy zapewne
m.in. ze sprawnego przeprowadzenia naborów wniosków o udzielenie
wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
czy z umo˝liwienia rolnikom składania wniosków o przyznanie dopłat
bezpoÊrednich przez Internet. Udzielajàcy odpowiedzi docenili, ˝e Agencja przeprowadziła w ostatnim czasie, i to bez ˝adnych problemów, kilka „wa˝nych” naborów wniosków
o pomoc w ramach
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PROW 2007-2013, takich jak: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;
„Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej”; „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw” czy „Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leÊnej” oraz zebrała wnioski o udzielenie wsparcia
z tego Programu rolnikom poszkodowanym przez ró˝nego rodzaju kl´ski
˝ywiołowe.

W 2011 roku Agencja przygotowała te˝ najwi´kszà w swojej historii
promocj´ oferowanego przez nià
wsparcia, zawierajàcà informacje
o terminach przyjmowania wniosków
oraz o zasadach i warunkach otrzymania wsparcia. Szeroki kolporta˝
informacji o mo˝liwej do uzyskania
pomocy, przeprowadzony wÊród potencjalnych zainteresowanych jej
otrzymaniem, przyniósł doskonałe
efekty, o czym najlepiej Êwiadczy du˝a liczba zło˝onych wniosków o pomoc. Ich iloÊç sprawiła, ˝e łàczne
kwoty wsparcia, o które wystàpili
wnioskodawcy znacznie przekroczyły
dost´pne limity finansowe przewidziane na wsparcie z poszczególnych
działaƒ.
W kampanii informacyjno-promocyjnej PROW na lata 2007-2013 zostały wykorzystane wszystkie mo˝liwe
„kanały” dotarcia, które najbardziej
cenià rolnicy i potencjalni zainteresowani pomocà. Była wi´c ona prowadzona w stacjach telewizyjnych,
w tym głównie w TVP i Polsacie,
w Polskim Radiu i RMF FM, na portalu internetowym ARiMR oraz poprzez
kolporta˝ ulotek i broszur przeprowadzony głównie przez Oddziały Regionalne i Biura Powiatowe ARiMR. Wybór sposobów dotarcia do rolników
i innych beneficjentów z informacjami oraz promocjà programów pomocowych dla sektora rolno-spo˝ywczego był wynikiem analizy poprzednio opublikowanych wyników badaƒ
TNS OBOP z wiosny br., pokazujàcych, ˝e najwi´cej osób (67% rolników) czerpie informacje o działalnoÊci ARiMR z telewizji publicznej. Dru39
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gie miejsce zajmujà w tym rankingu
oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji (38%). Na dalszych miejscach znajdujà si´ znajomi i rodzina (28%), choç w tym przypadku te
osoby te˝ chyba czerpià wiedz´
o działaniach Agencji z tych samych
êródeł. Niestety przeprowadzony
sonda˝ nie daje jasnej odpowiedzi
w tej kwestii. Silnà pozycj´ w informowaniu o działaniach ARiMR majà
tak˝e urz´dy powiatowe i gminne
(28%), co wskazuje na to, ˝e rolnicy
cenià bezpoÊredni kontakt z osobami, które znajà i które majà wiedz´
o ARiMR. Du˝à popularnoÊcià
w zdobywaniu informacji cieszy si´
wÊród rolników Internet (17%), z którego korzysta prawie tyle samo osób
co ze specjalnych broszur, ulotek i informatorów (18%). Niewielka w procesie informacyjnym jest rola radia.
Z badaƒ wynika, ˝e wiedz´ o działaniach ARiMR z radia ogólnopolskiego czerpie 7% rolników. To trzy razy
wi´cej ni˝ liczba osób korzystajàcych
z rozgłoÊni lokalnych. Zupełnie
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na odwrót kształtujà si´ gusta rolników, gdy chodzi o informacje pozyskiwane za poÊrednictwem gazet.
Ch´tnie czerpià oni bowiem wiedz´
z gazet lokalnych i regionalnych
(9%), a tak˝e z prasy specjalistycznej
(16%), du˝o rzadziej korzystajà natomiast z prasy ogólnopolskiej (3%).
Z badaƒ wynika tak˝e, ˝e rolnicy potrzebujà w dalszym ciàgu informacji
o działaniach prowadzonych przez
ARiMR, ale tak˝e o efektach wdra˝ania Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. Spełniajàc te oczekiwania rolników wyra˝ane ju˝ wczeÊniej, ARiMR przygotowała i wyemitowała jesienià ubr.
w dwóch stacjach telewizyjnych spot,
w którym pokazała efekty osiàgni´te
dzi´ki temu Programowi. Podobny
spot wyemitowany został te˝ w dwóch
radiowych rozgłoÊniach ogólnopolskich. Przygotowana została równie˝
specjalna zakładka w portalu internetowym ARiMR prezentujàca inwestycje,
które powstały dzi´ki wsparciu Agencji, a tak˝e wydany został „Katalog do-

brych praktyk rolniczych” prezentujàcy
efekty PROW na lata 2007-2013.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie b´dzie spoczywaç na laurach i b´dzie udoskonalaç, zgodnie z oczekiwaniami rolników, swojà prac´ i procesy informacji o swoich działaniach oraz o efektach osiàgni´tych dzi´ki pomocy uzyskanej z ARiMR w ramach
PROW 2007-2013.
Badanie „Polska wieÊ i rolnictwo.
Jesieƒ 2011” – przeprowadzone
przez TNS OBOP – zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencji NieruchomoÊci Rolnych oraz
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy zastosowaniu metody
wywiadu bezpoÊredniego przeprowadzonego na próbie 1500 osób
(867 rolnicy, 633 nierolnicy) w okresie 16-28 wrzeÊnia 2011 r.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: 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

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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

AGROTRAVEL 2012
które odb´dà si´ w dniach 20 – 22 kwietnia 2012
na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

