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Zdaniem ministra
Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozpoczà∏ si´ pó∏roczny czas naszej Prezydencji. Jest to
du˝e wyzwanie, ale tak˝e ogromna odpowiedzialnoÊç. Musimy zapewniç sprawne funkcjonowanie Unii Europejskiej
w tym okresie. ˚ycie przynosi coraz to nowe wyzwania, które wymagajà odpowiedniej reakcji. Rozpoczynajàc naszà
Prezydencj´ mamy do czynienia z powa˝nym kryzysem finansowym w Grecji, który rzutuje na ca∏à Uni´ Europejska,
a w tym tak˝e na nas.
Nieudolne zachowanie niemieckich s∏u˝b w sprawie bakterii E. coli przynios∏o drastyczny spadek popytu na warzywa,
a zw∏aszcza na ogórki i pomidory. Straty tym spowodowane
dotkn´∏y tak˝e polskich producentów.
Ze wzgl´du na brak stosownej reakcji ze strony Komisji Europejskiej, jak i Prezydencji, na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa UE, które odbywa∏o
si´ na W´grzech pod koniec maja br., z∏o˝y∏em formalny wniosek o zwo∏anie w trybie pilnym nadzwyczajnej Rady Ministrów
z udzia∏em komisarzy ds. zdrowia i rolnictwa, by wyjaÊniç sytuacj´ dotyczàcà bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci w UE, przyczyny krytycznej sytuacji na rynku warzyw, funkcjonowanie odpowiednich inspekcji i s∏u˝b oraz wprowadziç dzia∏ania naprawcze.
Opiesza∏oÊç w podejmowaniu decyzji i dezinformacja
na temat êród∏a zachorowaƒ doprowadzi∏y w konsekwencji
do na∏o˝enia przez Federacj´ Rosyjskà embarga na wszystkie warzywa pochodzàce ze Wspólnoty. Skutkiem rosyjskiego embarga z poczàtku czerwca by∏y równie˝ straty polskich
eksporterów.
Ju˝ 6 czerwca rozmawia∏em telefonicznie z rosyjskà minister rolnictwa Jelenà Skrynnik na temat wprowadzonego embarga na unijne warzywa. Rozwiàzanie tego problemu nale˝y jednak do KE, która podejmuje dzia∏ania w imieniu
wszystkich paƒstw cz∏onkowskich. Wnioskowane przeze mnie
nadzwyczajne posiedzenie RM ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa
odby∏o si´ dwa dni póêniej. W obradach uczestniczy∏o
dwóch Komisarzy: do spraw zdrowia – John Dalli oraz rolnictwa – Dacian Ciolos.
Przedstawione propozycje nie by∏y satysfakcjonujàce. Zaproponowane na rekompensaty Êrodki w wysokoÊci 210 mln
euro sà zdecydowanie zbyt ma∏e.
Szczyt Unia – Rosja odby∏ si´ 10 czerwca br. a jego efektem by∏a zapowiedê cz´Êciowych ust´pstw Rosji wobec eks2

portowanych na jej rynek przez UE warzyw i owoców. JesteÊmy pe∏noprawnym cz∏onkiem UE i dlatego uwa˝am, ˝e to
Komisja Europejska, jako odpowiedzialna za polityk´ bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci w UE powinna gwarantowaç bezpieczeƒstwo produktów, nie dyskryminujàc poszczególnych
Paƒstw Cz∏onkowskich.
Niespe∏na dwa tygodnie póêniej (22 czerwca br.) Komisja
Europejska osiàgn´∏a porozumienie w sprawie zniesienia
embarga na∏o˝onego na warzywa pochodzàce z Unii Europejskiej. W jego wyniku paƒstwa europejskie muszà przygotowaç certyfikaty potwierdzajàce monitorowanie produkcji
odnoÊnie bezpieczeƒstwa w zwiàzku z bakterià E. coli.
Jako jedno z pierwszych paƒstw Unii Europejskiej spe∏niliÊmy warunki porozumienia. Z naszej strony certyfikaty wystawia Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa.
Zgodnie z zapowiedziami rzecznika prasowego Komisji Europejskiej Polska, oraz Holandia i Belgia, mia∏y byç pierwszymi krajami, z których warzywa b´dà mog∏y byç znów eksportowane na rynek rosyjski.
Tymczasem pierwsze dni po osiàgni´ciu porozumienia pokaza∏y, ˝e tylko Holandia mog∏a wysy∏aç swoje warzywa,
a nasze w dalszym ciàgu nie uzyska∏y dost´pu do tego rynku.
Ten przyk∏ad pokazuje jak bardzo niedoskona∏y jest ca∏y
unijny system negocjacji i uzgodnieƒ. Znów mamy do czynienia z nieuzasadnionym podzia∏em na paƒstwa lepsze i gorsze.
Wobec zaistnia∏ej sytuacji za˝àda∏em wyjaÊnieƒ od unijnego komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej KE Johna Dalli.
Rozpocz´ta ju˝ nasza Prezydencja b´dzie musia∏a zajàç
si´ równie˝ i tym tematem.
Przyk∏ad ten pokazuje tak˝e jak istotna jest rzeczywista reforma Wspólnej Polityki Rolnej i wynikajàcych z niej mechanizmów. Jak widaç istotà jest, aby poszczególne paƒstwa UE
mia∏y takie same prawa, aby nie by∏o podzia∏ów, a WPR by∏a rzeczywiÊcie jednà Wspólnà Politykà Rolnà – prostà, jasnà, sprawiedliwà i dajàcà mo˝liwoÊç szybkiego reagowania
na pojawiajàce si´ sytuacje.
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Priorytety polskiej prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej
w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi
• Reforma systemu p∏atnoÊci bezpoÊrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.
• Kompleksowa i komplementarna polityka rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
• Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeƒstwa energetycznego
i rozwoju gospodarczego UE.
• Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej po 2012 r.
KALENDARZ SPOTKA¡ PLANOWANYCH PRZEZ RESORT ROLNICTWA
W CZASIE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.)
LIPIEC
Konferencja: „Energetyczne wykorzystanie bio16
masy pochodzenia rolniczego wa˝nym elementem Wspólnej Polityki Rolnej” (Sopot)
18
Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa AGRIFISH (Bruksela)
24-26 Spotkanie Dyrektorów Generalnych ds. Rybo∏ówstwa (Sopot)
WRZESIE¡
Seminarium: „Funkcjonowanie instytucji zarzà5
dzajàcych paƒstwowymi gruntami rolnymi
w krajach UE” (Warszawa)
8-10 Spotkanie Attachés ds. Rybactwa Paƒstw
Cz∏onkowskich UE (Gdaƒsk)
11-13 Nieformalna Rada Ministrów ds. Rolnictwa
i Rybo∏ówstwa (Wroc∏aw)
11-13 Wyjazdowe posiedzenie Specjalnego Komitetu
ds. Rolnictwa SCA (Wroc∏aw)
17-24 Doroczna Konferencja Naukowa Mi´dzynarodowej Rady Badaƒ Morza ICES ASC (Gdaƒsk)
19-20 Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa AGRIFISH (Bruksela)
21
Konferencja: „Glebowa materia organiczna – stara prawda, nowe wyzwania” (Bruksela)
21-23 Konferencja Dyrektorów Agencji P∏atniczych
Paƒstw Cz∏onkowskich UE (Sopot)
26-28 Nieformalne spotkanie Dyrektorów ds. rozwoju
obszarów wiejskich (Biebrzaƒski Park Narodowy)
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

26-29 Nadzwyczajne spotkanie G∏ównych Lekarzy
Weterynarii Paƒstw Cz∏onkowskich UE (Kraków)
PAèDZIERNIK
Konferencja: „Ochrona prawna odmian roÊlin
11
w UE w XXI wieku” (Bruksela)
17-19 Konferencja: „Wybrane zagadnienia rejestracji
Êrodków ochrony roÊlin w myÊl przepisów rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009” (Poznaƒ)
19-20 Europejski Kongres Gmin Wiejskich (Warszawa)
20-21 Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa AGRIFISH (Luksemburg)
26-28 Konferencja ministerialna: „Zbli˝anie przepisów paƒstw obj´tych inicjatywà Partnerstwa
Wschodniego z prawem UE w zakresie kwestii
weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ywnoÊci” (Kraków)
26-28 Konferencja: „Gospodarowanie zasobami
wodnymi w rolnictwie” (Warszawa, Falenty)
LISTOPAD
14-15 Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa AGRIFISH (Bruksela)
GRUDZIE¡
15-16 Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo∏ówstwa AGRIFISH (Bruksela)
3
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Spotkanie w Koblencji
30 czerwca br. minister Marek Sawicki przebywa∏ w Nadrenii,
gdzie na zaproszenie Zwiàzku Zawodowego Niemieckich Rolników, bra∏ udzia∏ w dyskusji dotyczàcej przysz∏oÊci Wspólnej Polityki Rolnej. Spotkanie odbywa∏o si´ w ramach Walnego Zgromadzenia Cz∏onków Niemieckiego Zwiàzku Zawodowego Rolników.

si´cy. Niemiecka kanclerz podkreÊli∏a równie˝ potrzeb´ zapewnienia
sprawiedliwych warunków finansowych dla nowych paƒstw cz∏onkowskich.
Polski minister rolnictwa wzià∏
równie˝ udzia∏ w dyskusji panelo-

M

inister Marek Sawicki
w swoim wystàpieniu
omówi∏ priorytety polskiej Prezydencji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem sektora rolnego. PodkreÊli∏ koniecznoÊç wi´kszego wsparcia skierowanego na rozwój rolnictwa Unii
Europejskiej, co przyczyni si´ do
zwi´kszenia konkurencyjnoÊci na
globalnym rynku. Nawiàzujàc
do przedmówców, polski minister
rolnictwa wskaza∏ na potrzeb´
utrzymania regulacji na rynkach
rolnych, przeciwstawiania si´ dzia∏aniom
spekulacyjnym
oraz
wzmocnienie pozycji producentów
rolnych wobec odbiorców surowców i sieci detalicznych. Zach´ci∏
rolników i polityków do wspó∏pracy oraz wymiany doÊwiadczeƒ
w zakresie energii odnawialnej,
w tym wykorzystania biomasy. Minister poinformowa∏, ˝e 18 lipca
br. w Sopocie odb´dzie si´ konferencja Energetyczne wykorzystanie
biomasy pochodzenia rolniczego
wa˝nym elementem Wspólnej Polityki Rolnej.
W wydarzeniu uczestniczy∏a
kanclerz Niemiec Angela Merkel,
która w swoim wystàpieniu podkreÊli∏a potrzeb´ utrzymania obecnych rozmiarów rolnictwa, w tym
odpowiedniego miejsca rolnictwa
farmerskiego. PodkreÊli∏a te˝ wa˝4

Minister Marek Sawicki

nà funkcj´, jakà, poza wy˝ywieniem, mo˝e spe∏niaç rolnictwo,
a mianowicie wk∏ad w rozwój
energii odnawialnej. Kanclerz
Merkel wskaza∏a na potrzeb´ wypracowania modelu ubezpieczeƒ
dla rolników na poziomie federalnym. Pozytywnie oceni∏a zaproponowane przez Komisj´ Europejskà
nowe ramy finansowe, zauwa˝ajàc
jednoczeÊnie, ˝e dyskusja nad bud˝etem potrwa jeszcze wiele mie-

wej na temat przysz∏oÊci rolnictwa
europejskiego, zorganizowanej
z udzia∏em przedstawiciela Komisji
Europejskiej oraz reprezentantów
zwiàzków rolniczych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Piknik
„Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”
Podczas Pikniku „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç” zorganizowanego
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 czerwca br., wystawcy zaprezentowali polskie produkty najwy˝szej jakoÊci.

S

zynka wiejska pieczona, kie∏basa Lisiecka, kabanosy, ˝urek kujawski, sery, jogurty, kefir oraz pieczarki, pomidory,
truskawki, d˝emy, pierogi i naleÊniki, herbatki owocowe i zio∏owe,
rozmaite przyprawy, a nawet piwa
miodowe oraz pszeniczne i wiele
innych polskich, smakowitych,
pachnàcych i zdrowych produktów
zagoÊci∏o w ogrodach Szko∏y
G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego.
GoÊciem honorowym pikniku by∏
prezes rady Ministrów Donald Tusk,
któremu towarzyszy∏ minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.
Piknik otworzy∏ minister Marek
Sawicki wraz z honorowymi ambasadorami dobrej, zdrowej ˝ywnoÊci, czyli grupà dzieci uczestniczàcych w programach „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.
Minister, serdecznie powita∏ licznie zgromadzonych goÊci i wytwórców tradycyjnych produktów ˝ywnoÊciowych i zach´ca∏ do poznania
i posmakowania najlepszych polskich produktów, które z jednej
strony przygotowywane sà wed∏ug
dobrych starych receptur, a z drugiej wytwarzane w najnowoczeÊniejszych zak∏adach przetwórczych. Dzi´ki dobrym surowcom,
sprawdzonej recepturze i nowoczesnemu przetwórstwu, polska ˝ywBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

noÊç jest dziÊ znana i ceniona nie
tylko w Europie, lecz tak˝e na ca∏ym Êwiecie
Marek Sawicki podkreÊli∏ równie˝, ˝e Polska jest znaczàcym eksporterem produktów rolno-spo˝ywczych, czego dowodem jest kwota

oko∏o 54 mld z∏, którà nasz kraj
osiàgnà∏ dzi´ki sprzeda˝y na zagranicznych rynkach. „W handlu zagranicznym mamy ciàgle nadwy˝k´
ponad 10,5 ml z∏.” – powiedzia∏
Minister.
Premier Tusk zapewnia∏, ˝e nasze
ogórki, jak równie˝ inne polskie
warzywa, sà zdrowe i bezpieczne,
oraz ˝e b´dà mu towarzyszyç podczas mi´dzynarodowych spotkaƒ
w czasie polskiej Prezydencji w UE.

5

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

1-40 Biuletyn lipcowy

7/27/11

9:11 AM

Page 6

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Prosto z gabinetu

Premier zapowiedzia∏ tak˝e swój
udzia∏ w organizowanej w Strasburgu imprezie promujàcej polskie truskawki.
Podczas imprezy oko∏o 100 firm
prezentowa∏o
swoje
wyroby,
w tym 40 ze znakiem PD˚. Sà to
produkty najwy˝szej jakoÊci, które
stale znajdujà si´ pod kontrolà,
dzi´ki czemu ich walory jakoÊciowe
i smakowe niezmiennie utrzymujà
si´ na tym samym wysokim poziomie.
Piknik PD˚ z roku na rok cieszy
si´ coraz wi´kszym zainteresowa-

6

niem, zarówno wystawców jak
i zwiedzajàcych. Oprócz licznych
degustacji i pokazów kulinarnych
mo˝na tu znaleêç szereg innych
atrakcji. Konkursy i zabawy dla
dzieci, pokazy zabytkowych maszyn
rolniczych czy warsztaty dotyczàce
tak istotnych zagadnieƒ, jak chemia w ˝ywnoÊci, produkcja parówek czy smaki i zapachy w ˝ywnoÊci, warsztaty technologiczne prowadzone przez specjalistów z Wydzia∏u Nauk o ˚ywnoÊci SGGW.
Dzieci bawi∏y si´ na „Mlecznej
wyspie”, na której promowane by∏o

spo˝ywanie mleka. Natomiast mi∏oÊnicy zwierzàt mieli mo˝liwoÊç
odwiedzenia mini zoo, w którym
prezentowano zwierz´ta gospodarskie: krowy, owce, Êwinie, a tak˝e
drób.
Piknik ju˝ na stale wpisa∏ si´
w kalendarz kulinarnych wydarzeƒ
organizowanych w Warszawie i jest
cennà imprezà promujàcà polskà
˝ywnoÊç.
Biuro Prasowe
[ (22) 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Spotkanie ministrów
Grupy Wyszehradzkiej
14 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
uczestniczy∏ w spotkaniu ministrów rolnictwa paƒstw Grupy Wyszehradzkiej (S∏owacja, Polska, Czechy, W´gry) oraz Bu∏garii i Rumunii w Sliac na S∏owacji.

G

∏ównym tematem spotkania by∏a reforma WPR
oraz propozycja Parlamentu Europejskiego
(tzw. Raport Dessa) w zakresie WPR
do 2020 r. Ministrowie wspólnie
zadeklarowali dà˝enie do radykalnej reformy WPR po 2013 r., odrzucajàc propozycje zmian kosmetycznych w tej polityce oraz wprowadzania do dyskusji tematów kierujàcych dyskusj´ na boczne tory,
pozostawiajàc istotne kwestie tej reformy bez propozycji rozwiàzaƒ.
Ministrowie rolnictwa uczestniczàcy w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej byli zgodni, ˝e nale˝y dokonaç istotnych zmian w polityce
rolnej UE w zakresie jej uproszczenia, nowych kryteriów dystrybucji
Êrodków dla paƒstw cz∏onkowskich
oraz zwi´kszenia wsparcia skierowanego na rozwój i unowoczeÊnienie rolnictwa.
Drugim tematem obrad ministrów by∏ obecny kryzys na rynku
warzyw w Unii Europejskiej oraz
proponowane przez Komisj´ Europejskà dzia∏ania w celu rekompensowaniu strat poniesionych przez
producentów rolnych. Ministrowie
obecni na spotkaniu przedstawili
wielkoÊç strat poniesionych z powodu bacterii E coli w poszczególnych
paƒstwach oraz uzgodnili wspólne
stanowisko dotyczàce formy reBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

UE na rekompensaty dla producentów warzyw oraz uwzgl´dnienie rekompensat dla niezrzeszonych producentów równie˝ w formie innej
ni˝ mechanizm wycofania z rynku.

kompensat za poniesione straty.
Ministrowie zaproponowali podniesienie poziomu unijnej kwoty na rekompensaty, ustalenie kopert krajowych dla poszczególnych paƒstw

Departament Unii Europejskiej
i Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Od lewej: Wiceminister Rolnictwa Rumunii Adrian Radulescu, Minister Rolnictwa Polski Marek Sawicki, Minister Rolnictwa
S∏owacji Zsolt Simon, Wiceminister Rolnictwa Czech Juraj Chmiel, Wiceminister Rolnictwa Bu∏garii Tzvetan Dimitrow.

Konferencja prasowa po spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej.
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Wizyta Dyrektora
Generalnego DG
ds. rolnictwa
Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego wizyt´ w Polsce w dniu 27 maja 2011 r. z∏o˝y∏ Jose Manuel Silva Rodriguez, Dyrektor Generalny DG ds. rolnictwa i rozwoju wsi
Komisji Europejskiej.

D

yrektor Silva Rodriguez
spotka∏ si´ z ministrem Sawickim a tak˝e z dyrektorami departamentów MRiRW
oraz prezesami Agencji: ARiMR,
ANR i ARR. Wizyta mia∏a charakter
techniczny i zwiàzana by∏o z konsultacjami przed Prezydencjà Polski
w Radzie UE. DoÊwiadczenie dyrektora Silvy Rodrigueza jest niebagatelne, gdy˝ pe∏ni on t´ funkcj´ ju˝
po raz drugi.
Spotkania, w których wzià∏ udzia∏
Silva Rodriguez by∏y okazjà do dyskusji na temat przysz∏oÊci Wspólnej
Polityki Rolnej. Dyrektor poinformowa∏ o przewidywanym planie prac
nad pakietem legislacyjnym dotyczàcym WPR w nowej perspektywie
finansowej. Podczas wspólnej z ministrem Markiem Sawickim konferencji prasowej zwróci∏ uwag´
na fakt, ˝e „Komisja Europejska
postrzega polskà Prezydencj´ jako
bardzo istotnà dla przysz∏oÊci europejskiego rolnictwa” i doda∏, ˝e
„wynika to z tego, i˝ Polska jest krajem o silnym rolnictwie i ma jasno
wypracowanà wizj´ przysz∏ej
Wspólnej Polityki Rolnej, a czekajàca nas zmiana jest najwi´kszà
z dotychczasowych”. Odnoszàc si´
8

do propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 dyrektor
Rodriguez zwróci∏ uwag´, ˝e KE
bierze pod uwag´ rzeczywisty stan
europejskiego rolnictwa, decyzje

od dwóch, obowiàzujàcych dziÊ
systemów wsparcia do jednego,
bardziej ujednoliconego. PodkreÊli∏
równie˝ koniecznoÊç utrzymania I i II filara WPR. II filar powinien
uwzgl´dniaç strategi´ roku 2020,
a wi´c powinien sprzyjaç podniesieniu innowacyjnoÊci i konkurencyjnoÊci europejskiego rolnictwa
prowadzàc do zwi´kszenia wartoÊci
dodanej.

Konferencja prasowa Ministra Marka Sawickiego z udzia∏em Dyrektora Generalnego DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi KE
Jose Manuela Silva Rodriguez oraz Zast´pcy Dyrektora Generalnego DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi KE Jerzego Plewy.

w sprawie WPR, jakie mia∏y miejsce
w roku 2003, a tak˝e dokonuje
analizy wp∏ywu, czyli bada, na ile
i jak g∏´boka mo˝e byç reforma.
Nie wykluczy∏ jednak tak˝e pewnego okresu przejÊciowego, który pozwoli∏by na p∏ynne przejÊcie

Dyrektor Silva Rodriguez okreÊli∏
swojà wizyt´ w Polsce jako niezwykle interesujàcà i efektywnà.
Departament Unii Europejskiej
i Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Wizyta w Chiƒskiej
Republice Ludowej
W dniach 17-22 maja 2011 r., podsekretarz stanu Jaros∏aw Wojtowicz przebywa∏ w Chiƒskiej Republice Ludowej. Wyjazd zwiàzany by∏ z organizowanà w Szanghaju Mi´dzynarodowà Wystawà
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych SIAL China.

Z

roku na rok roÊnie zainteresowanie wÊród polskich
przedsi´biorstw szanghajskimi targami. Wynika to
z wysokiej jakoÊci polskich produktów rolno-spo˝ywczych oraz
coraz wi´kszego uznania, jakim
cieszà si´ one wÊród chiƒskich
konsumentów. Strona chiƒska wysoko ceni udzia∏ MRiRW i zaanga˝owanie polskiego przemys∏u rolno-spo˝ywczego w targach, czego
wyrazem jest propozycja organizatorów SIAL China obj´cia przez
Polsk´ roli wystawcy honorowego
w roku 2012.
Podczas tegorocznych targów
minister Wojtowicz wzià∏ udzia∏
m.in.
• w ceremonii otwarcia Wystawy
SIAL China,
• w uroczystym otwarciu pawilonu
Polski Wschodniej,
• w konferencji prasowej na temat
potencja∏u sektora spo˝ywczego
Polski Wschodniej,
• w spotkaniach z producentami
i wystawcami w pawilonie Stowarzyszenia Rzeêników i W´dliniarzy
RP (SRiW RP) i zapozna∏ si´ z ekspozycjà,
• w spotkaniu promocyjnym SRiW
RP po∏àczonym z konferencjà praBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

sowà i degustacjà potraw na bazie
polskiego mi´sa i jego przetworów
oraz odby∏ spotkania z importerami mi´sa.

nych mi´sa. Media otrzyma∏y tak˝e informacje na temat w∏aÊciwoÊci polskich produktów mi´snych,
mo˝liwoÊci zakupu oraz przepisów
kulinarnych.
Podsekretarz stanu J. Wojtowicz
przeprowadzi∏ rozmowy z Komisjà
Rolnictwa Szanghaju, której przewodniczy∏ dyrektor Shao Lin Chu.
Obejmowa∏y one zagadnienia

Podsekretarz stanu Jaros∏aw Wojtowicz przecina wst´g´ podczas uroczystego otwarcia pawilonu Polski Wschodniej.

Na spotkaniu „Europejski stó∏
– tradycja, nowoczesnoÊç i jakoÊç”, przekazane zosta∏y informacje dotyczàce hodowli zwierzàt,
ochrony zdrowia, procesów wytwórczych oraz walorów zdrowot-

z zakresu promocji polskich produktów rolno-spo˝ywczych. Wiceminister podkreÊla∏ wysokà jakoÊç
polskich wyrobów wynikajàcà z tego, ˝e polskie zak∏ady przetwórcze
reprezentujà obecnie najwy˝szy
9
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Prosto z gabinetu

Êwiatowy poziom, a rolnictwo jest
dostosowane do wysokich unijnych wymagaƒ i standardów weterynaryjnych, sanitarnych, i fitosanitarnych.
Wspomnia∏
tak˝e
o ogromnym zainteresowaniu polskich przedsi´biorców udzia∏em
w wydarzeniach wystawienniczych
i targowych w Chinach, czego
przyk∏adem jest obecnoÊç polskich
produktów (jedyny europejski kraj)
w Mi´dzynarodowym Centrum Logistycznym Xijiao w Szanghaju.
Przedstawiciel polskiego resortu
rolnictwa wyrazi∏ równie˝ zadowolenie z faktu, ˝e w 2011 r. doprowadzono do koƒca procedur´ dost´pu polskiego mi´sa drobiowego do eksportu na rynek chiƒski.
Podzi´kowa∏ w∏adzom Szanghaju
za wsparcie w finalizowaniu wspomnianej procedury. Zaznaczy∏, ˝e
strona polska jest zainteresowana doprowadzeniem do koƒca
procedury dopuszczenia mi´sa
wieprzowego do eksportu na rynek chiƒski. Wyrazi∏ nadziej´, ˝e
strona polska b´dzie mog∏a uzyskaç wsparcie w∏adz Szanghaju
tak˝e w tym zakresie. Wiceminister
zaprosi∏ delegacj´ w∏adz miasta,
jak i Departamentu Rolnictwa
do z∏o˝enia wizyty w Polsce, co
zosta∏o przyj´te z zadowoleniem.
Podsekretarz stanu Jaros∏aw
Wojtowicz spotykajàc si´ z kierownictwem Naczelnej Administracji
Kontroli JakoÊci, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) i Urz´du ds.
Certyfikacji i Akredytacji (CNCA),
wyrazi∏ zadowolenie z powodu
uzyskania przez pi´ç polskich zak∏adów pozwolenia na eksport
mi´sa drobiowego na rynek chiƒski.
Omawiane by∏y równie˝ kwestie
Êwiadectwa zdrowia i kwestionariusza dla mi´sa wieprzowego,
które sà analizowane przez stron´
chiƒskà. Rozmawiano tak˝e na te10

mat kolejnego etapu procedury
dopuszczenia mi´sa wieprzowego
do eksportu na rynek chiƒski, czyli
wizyty inspektorów CNCA w zak∏adach, zainteresowanych eksportem na ten rynek. Strona chiƒska
wst´pnie zadeklarowa∏a mo˝liwoÊç przeprowadzenia inspekcji
do koƒca tego roku.
W Ministerstwie Rolnictwa Chiƒskiej Republiki Ludowej omawiano
dotychczasowe kontakty polsko
– chiƒskie w dziedzinie rolnictwa.
Minister wyrazi∏ nadziej´, ˝e chiƒscy konsumenci docenià walory
polskich produktów, szczególnie
produktów mi´sa drobiowego,
do eksportu którego dopuszczono
pierwszych pi´ç polskich zak∏adów. PodkreÊli∏ ogromnà rol´ naturalnego sposobu wytwarzania
˝ywnoÊci w Polsce. Ekologicznej
produkcji sprzyjajà naturalne warunki, w tym czysta woda i nieska˝ona nadmiernym stosowaniem
Êrodków chemicznych gleba.
Ponadto poruszono kwesti´ dotyczàcà Piàtego Spotkania Sta∏ej
Grupy Roboczej w Chinach, które
wst´pnie zaplanowano na paêdziernik br. Strony zobligowa∏y si´
do przygotowania propozycji tematów z dziedziny rolnictwa, których omówieniem zainteresowane
sà obie strony. Jednym z elementów obrad Grupy Roboczej ma byç
przygotowanie porozumienia, u∏atwiajàcego obrót towarami rolno-spo˝ywczymi. Wiceminister promowa∏ polskie wystawy i targi
w 2011 r. oraz ich szeroki zasi´g
tematyczny, od produkcji rolno-spo˝ywczej po szeroko poj´te
otoczenie rolnicze tj. mechanizacja rolnictwa, przetwórstwo rolno-spo˝ywcze. Strona chiƒska wyrazi∏a g∏´bokie zainteresowanie imprezami wystawienniczymi w Polsce, w szczególnoÊci targami Polagra Food w Poznaniu.

Podsekretarz stanu poinformowa∏ o licznych wydarzeniach i spotkaniach unijnych podczas polskiej
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawi∏ tak˝e priorytety
resortu rolnictwa w zwiàzku z prezydencjà Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przypomnia∏, ˝e jednym
z planowanych wydarzeƒ w trakcie
prezydencji jest wizyta Zespo∏u
Negocjacyjnego z zakresu Oznaczeƒ Geograficznych delegacji
Chin i Komisji Europejskiej
w Brukseli oraz w Krakowie. Kolejnym wa˝nym wydarzeniem, które mo˝e si´ przyczyniç do wzmocnienia kontaktów, b´dzie Szczyt
Unia Europejska – Chiny, planowany na drugà po∏ow´ 2011 r.
Wizyta wiceministra w Chiƒskiej
Republice Ludowej jest kontynuacjà prowadzonych od lat dzia∏aƒ
promujàcych wysokiej jakoÊci polskie produkty rolno-spo˝ywcze
na rynku chiƒskim. Udzia∏ w targach SIAL China jest nawiàzaniem
do wizyt kierownictwa resortu rolnictwa w Szanghaju w poprzednich latach. W trakcie rozmów zarówno strona polska jak i strona chiƒska wyrazi∏y ch´ç dalszego
rozwoju polsko-chiƒskich relacji
w dziedzinie rolnictwa. Obserwowany obecnie spadek chiƒskiego
eksportu, mo˝e stanowiç dodatkowà zach´t´ dla firm, zainteresowanych nawiàzaniem wspó∏pracy ze
stronà chiƒskà. Podejmowane sà
dzia∏ania w kierunku pobudzenia
wewn´trznej konsumpcji, co stwarza mo˝liwoÊci do nawiàzania
szerszej wspó∏pracy w dziedzinie
rolnictwa, zarówno w zakresie wymiany handlowej, jak i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej.
Departament Unii Europejskiej
i Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej
[ (22) 623 24 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Rolnictwo

P∏atnoÊci
bezpoÊrednie
w ramach WPR 2020 r.

W

dniu 16 czerwca 2011
roku w Warszawie odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja wysokiego szczebla „P∏atnoÊci bezpoÊrednie w ramach WPR 2020”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wzi´li udzia∏ przedstawiciele administracji rzàdowych paƒstw
cz∏onkowskich UE, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli
równie˝ reprezentanci Parlamentu
RP, Êrodowisk naukowych, zwiàzków i organizacji rolniczych, a tak˝e administracji paƒstwowej wspó∏pracujàcej z MRiRW w zakresie
Wspólnej Polityki Rolnej.
Celem dyskusji by∏o porównanie
i przybli˝enie stanowisk poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich odnoÊnie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, w tym, w szczególnoÊci, przysz∏ego kszta∏tu p∏atnoÊci bezpoÊrednich. Podstaw´ do debaty stanowi∏
Komunikat Komisji Europejskiej
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego i Komitetu Regionów z dnia 18 listopada 2010 r.
„WPR do 2020 r.: sprostaç wyzwaniom przysz∏oÊci zwiàzanym z ˝ywnoÊcià, zasobami naturalnymi oraz
aspektami terytorialnymi”. Dyskusja
zosta∏a podzielona na trzy sesje panelowe, w trakcie których paƒstwa
cz∏onkowskie przedstawia∏y swoje
stanowiska w odniesieniu do poszczególnych zagadnieƒ.

Pierwsza sesja panelowa
Pierwsza sesja dotyczy∏a tzw. zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR). Jednà z przedstawionych
w Komunikacie propozycji Komisji
Europejskiej, w ramach nowego
systemu p∏atnoÊci bezpoÊrednich,
jest wprowadzenie obowiàzkowego, „ekologicznego” sk∏adnika tych
p∏atnoÊci na ca∏ym terytorium Unii
Europejskiej, w celu poprawienia
efektywnoÊci WPR w realizacji celów Êrodowiskowych. Zgodnie

z propozycjà Komisji, dzia∏ania obj´te tym komponentem p∏atnoÊci
mia∏yby charakter jednoroczny
i wykracza∏yby poza wymogi zasady
wzajemnej zgodnoÊci – Komisja
proponuje takie dzia∏ania jak:
utrzymanie trwa∏ych u˝ytków zielonych, pokrywa zielona, p∏odozmian
i ekologiczne od∏ogowanie.
W dyskusji odnoszàcej si´
do „zazielenienia” p∏atnoÊci bezpoÊrednich, paƒstwa cz∏onkowskie
w wi´kszoÊci wyrazi∏y opini´, i˝
p∏atnoÊci bezpoÊrednie po 2013 r.
mogà efektywnie przyczyniaç si´
do realizacji wspólnotowych celów
Êrodowiskowych, co jednoczeÊnie
przyczyni∏oby si´ do publicznej legitymizacji p∏atnoÊci bezpoÊrednich,
jako wynagrodzenia dla rolników
unijnych za dostarczane dobra publiczne zwiàzane ze Êrodowiskiem.
Wiele paƒstw zwróci∏o jednak
uwag´, i˝ funkcje Êrodowiskowe
p∏atnoÊci bezpoÊrednich ju˝ dziÊ sà
realizowane poprzez normy dobrej
kultury rolnej zgodnej z ochronà
11
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Rolnictwo
Êrodowiska w ramach wymogów
wzajemnej zgodnoÊci. Wskazywano
tak˝e na funkcjonujàce w ramach
drugiego filara WPR dzia∏ania Êrodowiskowe oraz na mo˝liwoÊci
wdro˝enia podobnych dzia∏aƒ
w ramach pierwszego filara, tj. tak
zwanego „wsparcia specjalnego”.
PodkreÊlano równie˝, ˝e ewentualne wprowadzenie proekologicznego elementu p∏atnoÊci nie powinno
byç sprzeczne z istniejàcymi dzia∏aniami rolnoÊrodowiskowymi oraz
nie powinno dublowaç istniejàcych
norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochronà Êrodowiska.
JednoczeÊnie, uczestnicy dyskusji
byli zgodni, i˝ zazielenienie nie mo˝e byç sprzeczne z ideà uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Wprowadzane rozwiàzania nie powinny
dodatkowo komplikowaç tej polityki, ani nak∏adaç dodatkowych obcià˝eƒ na administracj´, czy te˝
na rolników. Ponadto, paƒstwa
cz∏onkowskie wskazywa∏y, ˝e dzia∏ania realizujàce zazielenienie powinny byç elastycznie dostosowane
do uwarunkowaƒ poszczególnych
krajów oraz nie powinny przys∏aniaç podstawowego celu rolnictwa,
jakim jest produkcja ˝ywnoÊci.

Druga sesja
Druga sesja panelowa by∏a poÊwi´cona wsparciu dla obszarów
o szczególnych utrudnieniach naturalnych (obecne ONW). W przedstawionym przez Komisj´ Komunikacie proponuje si´ zwi´kszenie
znaczenia wsparcia obszarów charakteryzujàcych si´ naturalnymi
utrudnieniami dla produkcji rolnej,
czyniàc go elementem obowiàzkowym w pierwszym filarze (p∏atnoÊci
bezpoÊrednie) i umo˝liwiajàc uzupe∏niajàce wsparcie w ramach filaru drugiego (tak jak obecnie). Instrument ten ma zapewniç zrównowa˝onà gospodark´ ziemià w miejscach, gdzie niezb´dne jest utrzymanie ekstensywnych metod produkcji, a tak˝e przyczyniç si´ do za12

chowania potencja∏u produkcji rolnej na ca∏ej powierzchni UE.
Dyskusja na temat roli tego instrumentu jest tym bardziej uzasadniona, gdy˝ równolegle trwajà prace nad obiektywnymi, ujednoliconymi w ca∏ej UE kryteriami wyznaczania obszarów o naturalnych
utrudnieniach.
W toku debaty, cz´Êç paƒstw
cz∏onkowskich opowiedzia∏a si´
za umiejscowieniem wsparcia dla
obszarów charakteryzujàcych si´
naturalnymi utrudnieniami w pierwszym filarze WPR, jako obowiàzkowego komponentu nowego systemu p∏atnoÊci bezpoÊrednich, który
w pe∏ni by∏by finansowany ze Êrodków wspólnotowych. Pozwoli∏oby to
na uproszczenie, popraw´ przejrzystoÊci i skutecznoÊci WPR.
Pojawi∏y si´ równie˝ opinie, i˝
obecna rola i konstrukcja stosowanych instrumentów okaza∏a si´ skuteczna, wi´c wspieranie obszarów
ONW w dalszym ciàgu powinno byç
umiejscowione w drugim filarze
WPR. To rozwiàzanie bowiem pozwala lepiej dostosowaç system
wsparcia do specyficznych potrzeb
paƒstw cz∏onkowskich. Cz´Êç uczestników debaty stwierdzi∏a, i˝ niezale˝nie od umiejscowienia tego wsparcia
w strukturach WPR (I lub II filar), jego

forma nie mo˝e doprowadziç
do zwi´kszenia biurokracji.
RównoczeÊnie wi´kszoÊç paƒstw
cz∏onkowskich podkreÊli∏a, i˝ przygotowywane przez KE nowe kryteria
do wyznaczenia obszarów o naturalnych utrudnieniach powinny
w sposób prawid∏owy odnosiç si´
do istniejàcych ograniczeƒ biofizycznych. Z tego wzgl´du konieczne sà dalsze prace, dzi´ki którym
ONW zostanà wyznaczone w sposób obiektywny i porównywalny we
wszystkich krajach UE.

Trzecia sesja
Sesja trzecia dotyczy∏a kryteriów
dystrybucji p∏atnoÊci bezpoÊrednich. W Komunikacie Komisja
wskazuje, i˝ nowa dystrybucja p∏atnoÊci bezpoÊrednich powinna byç
powiàzana z aktualnymi celami dla
WPR, tak, aby by∏a zrozumia∏a dla
podatników. Kryteria dystrybucji
powinny byç zarówno gospodarcze
– aby p∏atnoÊci bezpoÊrednie mog∏y spe∏niç podstawowà funkcj´
wspierania dochodu, oraz Êrodowiskowe – w celu wspierania dostarczania dóbr publicznych. JednoczeÊnie, Komisja k∏adzie nacisk
na kwesti´ sprawiedliwego podzia∏u Êrodków, który – zarówno gospodarczo jak i politycznie, oraz w spoBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011
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sób pragmatyczny i realny – b´dzie
odzwierciedla∏ zadeklarowane cele
p∏atnoÊci, przy jednoczesnym unikni´ciu powa˝nych zak∏óceƒ, które
mog∏yby mieç daleko si´gajàce
skutki dla niektórych regionów i/lub
systemów produkcyjnych.
W ocenie Polski, konieczne jest
dostosowanie systemu p∏atnoÊci
do zdefiniowanych na nowo celów
WPR. Wymaga to odejÊcia
od obecnych, powiàzanych z historycznà produkcjà, kryteriów alokacji Êrodków pomi´dzy paƒstwa
cz∏onkowskie w ramach pierwszego
filara WPR i zastosowania kryteriów
obiektywnych. Pozwoli to na zapewnienia spójnoÊci nowego podzia∏u
wsparcia z celami WPR. Ponadto,
rzeczywistym wyzwaniem obecnej
reformy WPR jest wyrównanie poziomu p∏atnoÊci bezpoÊrednich, co
nie zosta∏o w odpowiedni sposób
odzwierciedlone w cz´Êci Komunikatu dotyczàcej redystrybucji p∏atnoÊci. Redystrybucja p∏atnoÊci bezpoÊrednich nie powinna byç jednak
celem reformy, a jedynie konsekwencjà d∏ugo oczekiwanej zmiany
w kierunku wi´kszej wewn´trznej
spójnoÊci WPR.
Na forum wspólnotowym, w tym
tak˝e podczas konferencji, najcz´Êciej dyskutowane by∏y nast´pujàce
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

podejÊcia do dystrybucji wsparcia
bezpoÊredniego:
• odzia∏ Êrodków wed∏ug obiektywnych kryteriów (np. powierzchnia
u˝ytków rolnych, warunki Êrodowiskowe, iloÊç trwa∏ych u˝ytków zielonych, si∏a nabywcza);
• podzia∏ Êrodków z zastosowaniem tzw. podejÊcia pragmatycznego (tunelowego), polegajàcy na zapewnieniu ka˝demu z paƒstw
cz∏onkowskich minimalnego poziomu dop∏at (np. nie mniej ni˝ 80%
Êredniej UE);
• kombinacja dwóch powy˝szych
modeli.
Dyskusja w Warszawie potwierdzi∏a ró˝norodnoÊç stanowisk w tej
sprawie. Paƒstwa cz∏onkowskie
przedstawia∏y rozmaite podejÊcia
i argumenty w zakresie wyznaczania
obiektywnych kryteriów podzia∏u
p∏atnoÊci bezpoÊrednich. Wskazywano na wykorzystanie powierzchni
u˝ytków rolnych, jako wy∏àczne lub
przynajmniej podstawowe kryterium
podzia∏u tych p∏atnoÊci. Ponadto,
zwrócono uwag´ na mo˝liwoÊç wykorzystania nast´pujàcych kryteriów:
powierzchni kwalifikujàcej si´ dziÊ
do p∏atnoÊci, wartoÊci dodanej brutto, parytetu si∏y nabywczej, liczby zatrudnionych w rolnictwie (okreÊlonych np. jako liczba pe∏nozatrudnio-

nych). Propozycje obejmowa∏y równie˝ uwzgl´dnienie pozycji p∏atnika
netto, wskaênika PKB na mieszkaƒca, czy te˝ uwzgl´dnienie kosztów
zwiàzanych z utrzymaniem gruntów
rolnych w poszczególnych krajach
cz∏onkowskich UE. Dyskusja potwierdzi∏a, jak trudne b´dzie osiàgni´cie kompromisu w tej sprawie.
W trakcie konferencji zwrócono
tak˝e uwag´, i˝ obecnie w Komisji
Europejskiej trwajà prace nad przygotowaniem dokumentu oceniajàcego wp∏yw zmian (ang. Impact Assessment) proponowanych przez Komisj´ rozwiàzaƒ. W zwiàzku z tym,
wielu przedstawicieli paƒstw cz∏onkowskich wstrzyma∏o si´ z przedstawianiem szczegó∏owych stanowisk
do czasu opublikowania w/w dokumentu, co prawdopodobnie nastàpi
w drugiej po∏owie roku. Natomiast
propozycje legislacyjne w zakresie
zreformowanej WPR spodziewane
sà pod koniec paêdziernika 2011 r.
***
Konferencja odby∏a si´ na kilkanaÊcie dni przed obj´ciem przez
Polsk´ przewodnictwa w Radzie UE
i w zwiàzku z tym by∏a jednym z elementów przygotowaƒ do pe∏nienia
tej wa˝nej roli. W toku debaty pojawi∏o si´ wiele nowych wàtków i argumentów. W opinii uczestników,
konferencja by∏a wa˝nym elementem trwajàcej debaty nad przysz∏oÊcià WPR po 2013 r. – pozwoli∏a
lepiej poznaç i przybli˝yç stanowiska zarówno paƒstw cz∏onkowskich, jak równie˝ pozosta∏ych stron
procesu decyzyjnego – Komisji Europejskiej, która b´dzie autorem
propozycji legislacyjnych, oraz Parlamentu Europejskiego, który
od czasu wejÊcia w ˝ycie Traktatu
z Lizbony wspó∏decyduje, wraz
z paƒstwami cz∏onkowskimi, o przyj´ciu rozwiàzaƒ prawnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.
Departament P∏atnoÊci BezpoÊrednich
[ (22) 623 12 34
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Ulepszanie
krajowych êróde∏ bia∏ka

W

czerwcu br. pod obrady Komitetu Rady Ministrów skierowany zosta∏ opracowany w resorcie rolnictwa projekt uchwa∏y
w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego na lata 2011-2015
„Ulepszanie krajowych êróde∏ bia∏ka
roÊlinnego, ich produkcji, systemu
obrotu i wykorzystania w paszach”.
Program b´dzie realizowany przez
Instytut Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa PIB w Pu∏awach, Instytut Genetyki RoÊlin PAN w Poznaniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
Za g∏ówny cel w programie postawiono dzia∏ania zmierzajàce
do zwi´kszenia wartoÊci biologicznej i u˝ytkowej krajowych êróde∏
bia∏ka roÊlinnego, a w konsekwencji dywersyfikacj´ bia∏kowych su-

na wypadek zapaÊci w globalnym
handlu produktami rolno-spo˝ywczymi wymagajà zastosowania zast´pczych, wysokobia∏kowych sk∏adników, porównywalnych pod wzgl´dem jakoÊciowym i ekonomicznym
do soi. Mogà nimi byç nasiona roÊlin stràczkowych (groch, bobik, ∏ubiny) oraz poekstrakcyjna Êruta rzepakowa. Wprowadzenie tych komponentów do pasz wymaga
uwzgl´dnienia zawartoÊci bia∏ka,
jego wartoÊci biologicznej oraz
zwiàzanych z tym efektów uzyskiwanych w ˝ywieniu zwierzàt gospodarskich. Wymagana jest tak˝e dost´pnoÊç na rynku du˝ych partii jednolitego surowca. W ostatnich latach
krajowa hodowla roÊlin wytworzy∏a
wysokoplenne odmiany, przystosowane do nowoczesnych systemów
uprawy i zró˝nicowanych kierunków u˝ytkowania. Nadal jednak ga-

Ênie, w efekcie zwi´kszenia atrakcyjnoÊci uprawy roÊlin stràczkowych
nastàpi zwi´kszenie powierzchni
upraw ze 180 000 ha, do co najmniej 300 000 ha.
Ponadto roÊliny stràczkowe majà
wp∏yw na plonowanie roÊlin nast´pczych. Dla zbó˝ wzrost plonu
bez ˝adnych dodatkowych nak∏adów, takich jak nawo˝enie, wynosi
od 0,5-1 t/ha. Bioràc pod uwag´
cen´ interwencyjnà skupu zbó˝,
przychody rolników zwiàzane z wy˝szym udzia∏em roÊlin stràczkowych
w p∏odozmianie (zak∏adany wzrost
o min. 120 000 ha) wzrosnà nawet
o 48 000 000 z∏ rocznie.
Do realizacji w Programie przewidziano nast´pujàce obszary tematyczne:
• zwi´kszenie stabilnoÊci i jakoÊci
plonu wysokobia∏kowych roÊlin
stràczkowych;

rowców do produkcji pasz, obecnie
w wi´kszoÊci pochodzàcych z genetycznie zmodyfikowanej soi.
Polska dla zaspokojenia potrzeb
paszowych importuje rocznie oko∏o 2 mln ton Êruty sojowej. Niech´ç
spo∏eczeƒstwa do produktów GMO
oraz potrzeba zabezpieczenia êróde∏ surowców dla produkcji pasz

tunki i odmiany majà pewne wady,
ujemnie wp∏ywajàce na stabilnoÊç
i jakoÊç plonów, a w konsekwencji
konkurencyjnoÊç do innych upraw.
Wykonawcy programu zak∏adajà,
˝e w wyniku przeprowadzonych
prac i uzyskanych rozwiàzaƒ wzrost
plonowania roÊlin stràczkowych wyniesie oko∏o 0,2 t/ha. Jednocze-

• nowe trendy w agrotechnice
roÊlin stràczkowych i sposoby
zwi´kszania op∏acalnoÊci uprawy;
• krajowe êród∏a bia∏ka roÊlinnego w ˝ywieniu zwierzàt monogastrycznych;
• ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a tak˝e op∏a-
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calnoÊci wykorzystania roÊlin stràczkowych na cele paszowe w Polsce;
• produkcja wysokiej jakoÊci
pasz z trwa∏ych u˝ytków zielonych.
Opracowane rozwiàzania, powiàzane z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, zaowocujà
otrzymaniem dobrego jakoÊciowo
produktu przy jednoczesnym do-

broczynnym wp∏ywie roÊlin motylkowatych (bobowatych) na potencja∏ plonotwórczy u˝ytków rolnych.
Priorytety Programu znajdujà odzwierciedlenie w dokumentach krajowych i mi´dzynarodowych, zobowiàzujàcych do dzia∏aƒ na rzecz
ekorozwoju oraz b´dà uzupe∏nieniem ju˝ prowadzonych przez Mini-

60 lat IOR-PIB
Dnia 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Instytutu Ochrony RoÊlin
– Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu i w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemys∏u Rolno-Spo˝ywczego w Szreniawie odby∏y si´ uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Instytutu.

P

odsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk nakreÊli∏ najwa˝niejsze wyzwania stojàce
przed Instytutem, do których zaliczy∏ przygotowania naszego kraju
do wdra˝ania od 1 stycznia 2014 r.
integrowanej ochrony roÊlin oraz
kwestie zwiàzane z szeroko rozumianym bezpieczeƒstwem ˝ywnoÊci.
Instytut jest wa˝nym zapleczem naukowo – badawczym polskiej ochrony roÊlin. Jego zadaniem jest tworzenie naukowych i praktycznych podstaw rozwoju ochrony roÊlin w Polsce. Instytut realizuje je m. in. przez
badania naukowe oraz opracowywanie i sta∏à modernizacj´ programów ochrony roÊlin. W 2009 r. zosta∏o otwarte Centrum Badaƒ Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Centrum jest nowoczesnà
i unikalnà w skali kraju jednostkà
spe∏niajàcà najwy˝sze standardy
bezpieczeƒstwa fitosanitarnego.
W jednostce tej prowadzone sà praBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

ce badawcze dotyczàce organizmów
kwarantannowych i inwazyjnych,
a jednoczeÊnie inne badania w ramach krajowych i mi´dzynarodo-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia∏aƒ, w zakresie zwi´kszenia udzia∏u
roÊlin motylkowatych w strukturze
zasiewów.

Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ (22) 623 21 51
Zdj´cie: archiwum MRiRW

genów RoÊlin i Badania ich Bioró˝norodnoÊci.
Zespo∏y naukowe Instytutu uzyska∏y
akredytacj´ Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badaƒ i oceny skutecznoÊci biologicznej Êrodków
ochrony roÊlin, a laboratoria analityczne posiadajà status Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Od 1 stycznia 2010 r. Instytut realizuje inwestycj´, w której zlokalizowane b´dzie jedyne w Polsce Centrum
Diagnostyczne Medycyny RoÊlin.
W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki

Pracownicy Instytutu wyró˝nieni odznakà: „Zas∏u˝ony dla rolnictwa”.

wych projektów badawczych. Instytut
posiada unikalne bazy danych dotyczàce pozosta∏oÊci Êrodków ochrony
roÊlin,
wyst´powania
chorób
i szkodników na terenie kraju, a tak˝e kolekcj´ izolatów w Banku Pato-

i Szkolnictwa Wy˝szego za lata 20052009 Instytut znalaz∏ si´ w pierwszej
kategorii jednostek, czyli kategorii A.
Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ (22) 623 21 51
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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90 lat Morskiego
Instytutu Rybackiego
W dniu 16 czerwca 2011 r. w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR) w Gdyni odby∏a si´ uroczystoÊç obchodów Jubileuszu 90-lecia Instytutu oraz Morskich Badaƒ Rybackich w Polsce.
UroczystoÊç zosta∏a obj´ta honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z

tej okazji wr´czone zosta∏y
medale im. profesora Kazimierza Demela, a nast´pnie odby∏y si´ wyk∏ady laureatów. Prof. dr Victor Sapozhnikov
(Russian Federal Research Institute
of Fishery and Oceanography
– VNIRO, Moskwa, Rosja) wyg∏osi∏
wyk∏ad pt. „Przyczyny zmian ekosystemu mórz po∏udniowych Rosji
(Morze Czarne, Morze Azowskie
i Morze Kaspijskie)”. Prof. dr Bodo von Bodungen (Leibniz-Institute
for Baltic Sea Research, Rostock,
Niemcy), omówi∏ temat pt. „Badaç
z ciekawoÊci czy wed∏ug schematu,
czyli jak najlepiej pomóc naszemu
ekosystemowi”.
Sekretarz stanu Kazimierz Plocke,
wr´czy∏ wyró˝nionym pracownikom
MIR ordery i odznaczenia paƒstwowe nadane przez Prezydenta RP
oraz 9 honorowych odznak „Zas∏u˝ony dla rolnictwa”. Na r´ce Dyrektora Instytutu dr hab. Tomasza Linkowskiego z∏o˝y∏ gratulacje i ˝yczenia dalszych sukcesów w pracy Instytutu.
Wiceminister poinformowa∏ zebranych o decyzji Rady Ministrów,
na wniosek Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nadajàcej status
Paƒstwowego Instytutu Badawczego (PIB) Morskiemu Instytutowi Ry-

16

backiemu w Gdyni. Przyznanie statusu oznacza, ˝e MIR sta∏ si´ cz∏onkiem strategicznego „klubu” PIB-ów w Polsce. Od tego momentu
MIR b´dzie nosi∏ oficjalnà nazw´

nie statusu PIB Êwiadczy o du˝ej
randze oraz znaczeniu dla planowania i realizacji polityki paƒstwa,
prowadzonych w sposób ciàg∏y badaƒ i monitoringu w tych instytutach. Instytut realizuje zadania
o charakterze s∏u˝b publicznych,
szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki paƒstwa.
Zadaniem Instytutu jest prowadzenie badaƒ naukowych i prac
rozwojowych
obejmujàcych
w szczególnoÊci dziedziny i dyscypliny dajàce naukowe podstawy zarzàdzania rybo∏ówstwem morskim:
oceanografia, rybactwo, biologia,
ekologia, technologia przetwórstwa, chemia ˝ywnoÊci i Êrodowiska, bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci,
technika po∏owów i ekonomika. Ja-

Wystàpienie Sekretarza Stanu MRiRW Kazimierza Plocke.

Morski Instytut Rybacki – Paƒstwowy
Instytut Badawczy.
Obecnie w Polsce funkcjonuje
ponad 120 instytutów badawczych, ale tylko 14 z nich posiada
status paƒstwowego instytut badawczego, z czego a˝ 7 jednostek
znajduje si´ w nadzorze Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzyma-

ko najd∏u˝ej dzia∏ajàca jednostka
w sektorze rybo∏ówstwa, posiada
on wieloletnie doÊwiadczenie
w tych pracach co ma zasadnicze
znaczenie dla polityki rybackiej
w kraju i w Unii Europejskiej.
Departament Rybo∏ówstwa
[ (22) 623 14 71
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Stypendia po raz dziesiàty
Ruszy∏a dziesiàta, jubileuszowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Po raz pierwszy wnioski o tegoroczne stypendium nale˝y sk∏adaç on-line. Formularze zosta∏y uaktywnione 1 lipca,
a termin sk∏adania wniosków mija 16 sierpnia br.

O

stypendia mogà ubiegaç
si´ tegoroczni maturzyÊci spe∏niajàcy nast´pujàce kryteria: pochodzà
z rodzin popegeerowskich (rodzice
zatrudnieni w tych gospodarstwach
na podstawie umowy o prac´ przez
co najmniej 3 lata), mieszkajà
na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkaƒców, nale˝à do rodzin b´dàcych w trudnej
sytuacji materialnej (dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ lub dochód osoby uczàcej si´ jest nie
wy˝szy ni˝ 970 z∏ netto lub 1190 z∏
netto, gdy w rodzinie jest dziecko
legitymujàce si´ orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci), zdobyli na egzaminie maturalnym
∏àcznà liczb´ punktów nie ni˝szà
ni˝ 105, obliczonà zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest
zamieszczony w za∏àczniku do Regulaminu stypendiów.
Stypendium wynosi 5 tys. z∏ i jest
wyp∏acane w 10 miesi´cznych ratach, od paêdziernika 2011 r.
do lipca 2012 r. Po pierwszym roku
stypendyÊci pomostowi majà szanse uzyskania dalszej pomocy, ale
tyko wówczas, gdy majà dobre wyniki w nauce.
W dotychczasowych 9 edycjach
przyznano 13 316 stypendiów,
z których ponad po∏ow´, bo
a˝ 6 972 stypendia, przyznano abBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

solwentom szkó∏ ponadgimnazjalnych pochodzàcym z rodzin popegeerowskich. ¸àczna kwota prze-

mu przyznanych zostanie ok. 700
stypendiów.
Oprócz m∏odzie˝y ze Êrodowisk
popegeerowskich o stypendia mogà te˝ ubiegaç si´ uczestnicy fina∏ów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zast´pczych
oraz placówek opiekuƒczo-wychowawczych, a tak˝e laureaci konkur-

Informacji na temat stypendiów szukaj
w Oddzia∏ach Terenowych ANR
ul. Miƒska 60, 54-610 Wroc∏aw
tel. (71) 35 63 907

ul. 8 Marca 13, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 85 37 839

ul. Hetmaƒska 38, 85-039 Bydgoszcz
tel. (52) 34 93 773 wew. 110

ul. Powstaƒców Warszawy 28,
83-000 Pruszcz Gd.
tel. (58) 30 23 725

ul. Kar∏owicza 4, 20-027 Lublin
tel. (81) 53 46 052
ul. Jagielloƒczyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 71 15 584
oraz
Filia Oddzia∏u
ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra
tel. (68) 32 93 378
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
tel. (22) 53 11 554
oraz
Filia Oddzia∏u
ul. Pó∏nocna 27/29, 91-420 ¸ódê
tel. (42) 63 61 239
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
tel. (77) 40 00 919

znaczona na te stypendia dla zdolnej m∏odzie˝y z terenów wiejskich
przekroczy∏a w ubieg∏ym roku wartoÊç 52 milionów z∏otych. Przewiduje si´, ˝e w obecnej edycji progra-

ul. G∏owackiego 6, 61-448 Olsztyn
tel. (89) 52 48 894 do 895
oraz
Filia Oddzia∏u
ul. Sportowa 22, 16-400 Suwa∏ki
tel. (87) 56 27 997
ul. Fredry 12, 61-701 Poznaƒ
tel. (61) 85 60 649
oraz
Filia Oddzia∏u
ul. Motylewska 7, 64-920 Pi∏a
tel. (67) 21 10 414
ul. Wa∏y Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. (91) 81 44 200
oraz
Filia Oddzia∏u
ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin
tel. (94) 34 33 930

su Dyplom Marzeƒ posiadajàcy rekomendacje lokalnych organizacji
pozarzàdowych.
Organizatorem i operatorem
Programu jest ∏ódzka Fundacja
17
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Edukacyjna Przedsi´biorczoÊci. Jego inicjatorami i – w poczàtkowej
fazie – g∏ównymi fundatorami byli:
Polsko-Amerykaƒska
Fundacja
WolnoÊci, Narodowy Bank Polski
oraz Agencja NieruchomoÊci Rolnych. DziÊ grono fundatorów liczy
sobie ok. 100 instytucji, wÊród nich
wiele znanych fundacji i organizacji
po˝ytku publicznego.
Agencja od poczàtku aktywnie
uczestniczy w Programie Stypendiów Pomostowych. W pierwszych
trzech latach sfinansowa∏a ona stypendia 2 tys. studentów, natomiast
od 2005 roku zajmuje si´ sprawami organizacyjnymi. ¸àcznie w latach 1999–2005 ANR na dzia∏alnoÊç socjalnà, m.in. wypoczynek
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dzieci i m∏odzie˝y, dowóz do szkó∏
i posi∏ki w sto∏ówkach oraz stypendia, przeznaczy∏a ponad 500 milionów z∏.
Program Stypendiów Pomostowych zapoczàtkowano w 2002 roku. Jego celem by∏o zniwelowanie
dysproporcji w dost´pie do szkolnictwa wy˝szego mi´dzy m∏odzie˝à
pochodzàcà ze wsi a tà z du˝ych
miast. Ponadto celem tej inicjatywy
by∏o u∏atwienie tej m∏odzie˝y podj´cia decyzji o kontynuacji kszta∏cenia si´ na stacjonarnych studiach

Miliard z∏otych
do bud˝etu
W koƒcu czerwca br. Agencja NieruchomoÊci Rolnych wp∏aci∏a
do bud˝etu paƒstwa 1 miliard 23 mln z∏. Jest to kwota wynikajàca z ró˝nicy mi´dzy wp∏ywami uzyskanymi z gospodarowania
mieniem Zasobu w poprzednim roku obrotowym, a Êrodkami wydatkowanymi na realizacj´ ustawowych zadaƒ (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa art. 20
ust. 5a).

W

latach
ubieg∏ych
– za rok 2008
i 2009 – Êrodki
wypracowywane,
a nast´pnie przekazywane przez
Agencj´ bezpoÊrednio do bud˝etu
paƒstwa kszta∏towa∏y si´ na poziomie odpowiednio: 824 mln z∏ i 705
mln z∏.
Tak dobry wynik za 2010 rok to
efekt sprzeda˝y nieruchomoÊci,

18

z której wp∏ywy stanowi∏y 83%
wp∏ywów z gospodarowania mieniem Zasobu. Natomiast sprzeda˝y
sprzyja∏y dzia∏ania podj´te przez
Agencj´, takie jak: uproszczenie
procedur sprzeda˝y, organizowanie
wi´kszej liczby przetargów, zwi´kszenie powierzchni oferowanych
gruntów, zintensyfikowanie promocji i sprzeda˝y terenów inwestycyjnych, ograniczenie przed∏u˝ania

magisterskich, jednolitych bàdê
dwustopniowych, na polskich
uczelniach paƒstwowych.
Wszelkie informacje dotyczàce
Programu Stypendiów Pomostowych znajdujà si´ na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl. Na tej samej stronie mo˝na równie˝ znaleêç odnoÊnik
do wykazu Oddzia∏ów Terenowych
ANR, które udzielajà szczegó∏owych informacji.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ (22) 635 54 98

umów dzier˝awy i systematyczne
urynkowianie czynszów dzier˝awnych.
W ca∏ym 2011 roku Agencja odprowadzi do paƒstwowej kasy ponad 2,5 mld z∏. Jest to najwy˝sza
kwota w 20-letniej historii Agencji,
jakà ANR ma wp∏aciç do bud˝etu
w ciàgu zaledwie 12 miesi´cy.
Kolejne Êrodki w formie zaliczek
ANR wp∏aci w trzech kwartalnych
ratach: 300 mln z∏ do koƒca lipca; 350 mln z∏ do koƒca paêdziernika i 700 mln z∏ do 10 grudnia br.
Warto zaznaczyç, ˝e od 2005 r.
do koƒca maja 2011 r. Agencja
przekaza∏a do bud˝etu paƒstwa
ju˝ 5 mld z∏.
Ponadto ANR na bie˝àco zasila
Fundusz Rekompensacyjny, z którego wyp∏acane sà rekompensaty dla
Zabu˝an. Na ten cel Agencja, w latach 2006–2010, wp∏aci∏a ju˝ ponad 2,5 miliarda z∏otych. W tym roku b´dzie to kwota ok. 265 mln z∏.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ (22) 635 54 98
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PROW po pó∏metku
Modernizacja i rozwój wsi oraz sektora rolno-spo˝ywczego stanowià jeden z priorytetów wykorzystania Êrodków unijnych w Polsce. Kluczowe znaczenie w tym zakresie majà instrumenty wsparcia oferowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Ârodki na realizacj´ tego programu pochodzà z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,4 mld euro) oraz z bud˝etu krajowego (4 mld
euro). W ramach EFRROW oprócz nowych projektów finansowane sà tak˝e zobowiàzania z lat 2004-2006 w wysokoÊci 3 mld
euro. Dzia∏ania Programu realizowane sà w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Polsce jest najwi´kszym tego typu programem w ca∏ej UE (14% alokacji bud˝etu przypadajàcego
na wszystkie kraje).
omoc finansowa z PROW
2007-2013 udzielana rolnikom, przedsi´biorcom i lokalnym samorzàdom oraz w∏aÊcicielom lasów przeznaczana jest
na budow´ nowoczesnego, konkurencyjnego sektora rolno-spo˝ywczego i leÊnictwa, prowadzenie
dzia∏alnoÊci rolniczej zgodnej
z ochronà Êrodowiska naturalnego,
na rozwój kultury i zachowanie tradycji na wsi oraz dzia∏ania na rzecz
podniesienia jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców wsi i ich aktywizacji spo∏eczno-gospodarczej.
Od poczàtku uruchomienia Programu w dzia∏aniach wdra˝anych
przez ARiMR przeprowadzono
43 nabory wniosków (w tym 4 nabory majà charakter ciàg∏y). W tym
czasie wp∏yn´∏y wnioski o przyznanie pomocy na kwot´ ponad
46,7 mld z∏ oraz zawarto umowy,
bàdê wydano decyzje na kwot´ 27,7 mld z∏. Do 31.05.2011 r.
wyp∏acono beneficjentom 23,7

P
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mld z∏1 (tj. 35% kwoty przewidzianej do wykorzystania w ramach
Programu), w tym 8,6 mld z∏ w ramach zobowiàzaƒ z okresu 20042006. Wyp∏acona kwota stanowi 18,3% ca∏oÊci pomocy udzielonej dotychczas przez ARiMR
od 1994 r.
Wyp∏aty w ramach realizowanych dzia∏aƒ PROW 2007-2013
wzrastajà z roku na rok. W 2010 r.

osiàgn´∏y
rekordowà
kwot´
8,4 mld z∏2.
Najwi´ksze p∏atnoÊci w ramach
PROW 2007-2013 przypadajà
na: ONW (25,0%), „Renty strukturalne” (20,6%), „Modernizacj´ gospodarstw rolnych” (17,6%), „Program rolno-Êrodowiskowy” (16,7).
Te dzia∏ania wykorzysta∏y równie˝
najwi´ksze Êrodki w stosunku
do przyznanego im limitu.
Najwi´ksze wykorzystanie limitu
(ponad 90%) osiàgni´to w dzia∏aniu b´dàcym zobowiàzaniem
z lat 2004-2006 „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”.
Od poczàtku uruchomienia Programu, najwi´ksza kwota, bo blisko 5,4 mld z∏ (25% p∏atnoÊci w ramach PROW 2007-2013) zosta∏a
przeznaczona na wsparcie dla
817,8 tys. beneficjentów, prowadzàcych produkcj´ rolniczà na terenach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Na wyp∏at´ rent strukturalnych
z tego Programu ARiMR wyda∏a

Wykres 1. Pomoc w ramach PROW 2007-2013 na tle pomocy udzielonej przez
ARiMR od 1994 r. w mld z∏ i w %, wg stanu na 31.05.2011 r.

Pomoc wspó∏finansowana
z funduszy unijnych
111,9 mld z∏ – 86,4%
Pomoc krajowa
17,6 mld z∏ – 13,6%

PROW 2007-2013
23,7 mld z∏ – 18,3%

Pozosta∏e instrumenty
w ramach funduszy unijnych
(p∏atnoÊci bezpoÊrednie
PROW 2004-2006, SPO, WOROiW,
PO Ryby 2007-2013)
88,2 mld z∏ – 68,1%
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Dla 505 beneficjentów dzia∏ania
do tej pory ponad 4,5 mld z∏ toÊci dodanej podstawowej produk(20,6% p∏atnoÊci w ramach Progra- cji rolnej i leÊnej”. Celem dzia∏ania „Grupy producentów rolnych”
mu). Renty otrzymuje miesi´cznie jest poprawa konkurencyjnoÊci ARiMR wyp∏aci∏a ponad 176 mln
oko∏o 71,5 tys. rolników, którzy przedsi´biorstw w sektorze prze- z∏. Pieniàdze te trafi∏y do grup zrzepo ukoƒczeniu 55 lat zdecydowali twórstwa i wprowadzania do obro- szajàcych producentów rolnych,
si´ na przekazanie swojego gospo- tu produktów rolnych, uwarunko- które wspólnie wprowadzajà swoje
wana wzrostem wartoÊci dodanej, towary do obrotu.
darstwa nast´pcy.
Przedsi´biorcy przyczyniajàcy si´
Wi´kszoÊç tych pieni´dzy, wg sta- jakoÊci produkcji, obni˝eniem kosznu na koniec 2010 roku, inwesto- tów oraz rozwojem nowych produk- do wzrostu konkurencyjnoÊci gorzy przeznaczyli na zakup nowocze- tów, procesów i technologii pro- spodarczej obszarów wiejskich,
snych ciàgników, maszyn i urzàdzeƒ dukcji, jak równie˝ poprawa wa- rozwoju przedsi´biorczoÊci i rynku
rolniczych (93%). Dzi´ki zrealizo- runków produkcji w odniesieniu pracy, a w konsekwencji wzrostu
wanym inwestycjom zakupiono po- do obowiàzujàcych i nowowprowa- zatrudnienia na obszarach wiejskich otrzymali z tytu∏u inwenad 170 tys. maszyn rolnistycji zwiàzanych z tworzeniem
czych, narz´dzi, Êrodków § ARiMR wyp∏aci∏a ponad 3,8 mld z∏ dla
transportu, wyposa˝enia do- blisko 28,3 tys. rolników, którzy zrealizowali lub rozwojem mikroprzedsi´biorstw 183,2 mln z∏. Pomoc
datkowego do produkcji rol- inwestycje wspierane z dzia∏ania
takà otrzyma∏o blisko 1,5 tys.
nej (w tym oprogramowania),
„Modernizacja gospodarstw rolnych”.
beneficjentów.
elementów wyposa˝enia, eleSpoÊród wszystkich krajów
mentów maszyn, 16,2 tys. ciàgników oraz wybudowano lub zmo- dzanych standardów. SpoÊród za- UE, Polska wykorzysta∏a najwi´cej
dernizowano budynki gospodarcze koƒczonych operacji 18% zwiàza- unijnych Êrodków z EFRROW (p∏ato powierzchni prawie 852,8 tys. nych by∏o z wprowadzeniem no- noÊci poÊrednie i zaliczki), tj. 4,8
m2, 17,0 tys. m d∏ugoÊci dróg do- wych produktów, procesów i tech- mld euro5.
jazdowych, za∏o˝ono 10,4 tys. ha nologii produkcji4.
Szczegó∏owe informacje na temat
Rolnikom, którzy zalesili grunty, realizacji
powierzchni plantacji wieloletnich3.
wszystkich
dzia∏aƒ
Dla blisko 120,3 tys. rolników, ARiMR wyp∏aci∏a blisko 367,9 mln PROW 2007-2013 zawarte sà
którzy realizujà programy rolnoÊro- z∏. Pomoc otrzyma∏o 11,6 tys. rolni- w Tabeli na str. 22.
dowiskowe w swoich gospodar- ków, którzy za∏o˝yli uprawy leÊne
stwach ARiMR wyp∏aci∏a ponad 3,6 na s∏abych glebach niezapewniajàZró˝nicowanie regionalne
mld
z∏
(16,7%
wydatków cych plonu gwarantujàcego odpoudzielonej pomocy
PROW 2007-2013). Gospodar- wiednie dochody. Dzi´ki zrealizo- Analiza wykorzystania pomocy
stwa przechodzàce na ekologiczne wanym projektom zalesiono po- udzielonej w ramach PROW 2007metody produkcji otrzymujà z tego wierzchni´ 16,3 tys. ha.
2013 w uk∏adzie regionalnym wyprogramu dofinansowanie przez 5
Rolnicy i ich domownicy, którzy kaza∏a, ˝e najwi´ksze kwoty p∏atnolat. Pomoc finansowa udziela- uruchomili przedsi´wzi´cia two- Êci zrealizowane zosta∏y dla nast´na jest w ramach 9 pakietów. rzàce na terenach wiejskich nowe pujàcych województw (Wykres 2):
Wsparciem rolnoÊrodowiskowym miejsc a pracy w dzia∏alnoÊci in- • mazowieckiego – 3 464,4 mln z∏,
obj´ta zosta∏a powierzchnia wyno- nej ni˝ rolnicza, otrzymali dofi- • wielkopolskiego– 2 793,4 mln z∏,
szàca 1,2 mln ha u˝ytków rolnych nansowanie z dzia∏ania „Ró˝nico- • lubelskiego
– 2 319,2 mln z∏,
– 2 131,7 mln z∏.
oraz Êredniorocznie 29,4 tys. zwie- wanie w kierunku dzia∏alnoÊci • podlaskiego
rzàt w gospodarstwach.
Najmniejsze kwoty p∏atnoÊci zrenierolniczej” w wysokoÊci 315,3
Na premie u∏atwiajàce start m∏o- mln z∏. Wsparcie to wyp∏acone alizowane zosta∏y dla województwa
dym rolnikom ARiMR wyda∏a 776,4 zosta∏o dla 3,9 tys. beneficjen- opolskiego (506,6 mln z∏) i Êlàskiemln z∏. Takà premi´ otrzyma∏o po- tów, przede wszystkim w dziedzi- go (551,1 mln z∏).
nad 12,2 tys. beneficjentów.
Analiza wykorzystania pomocy
nie us∏ug dla ludnoÊci (15%), reARiMR wyp∏aci∏a ponad 720,4 alizacji robót i us∏ug budowla- udzielonej w ramach PROW 2007mln z∏ 579 przedsi´biorcom z sek- nych lub instalacyjnych (11%), 2013 w uk∏adzie regionalnym,
tora rolno-spo˝ywczego, którzy zre- us∏ug turystycznych oraz us∏ug na 1 gospodarstwo rolne powyalizowali inwestycje dofinansowy- zwiàzanych ze sportem, rekreacjà ˝ej 1 ha6 wg GUS, wykaza∏a, ˝e
wane z dzia∏ania „Zwi´kszanie war- i wypoczynkiem (9%).
najwy˝sze kwoty p∏atnoÊci zrealizo20
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Wykres 2. Regionalne zró˝nicowanie wyp∏aconych przez ARiMR Êrodków pomocy w ramach dzia∏aƒ PROW 2007-2013, wg stanu na 31.05.2011 r. (w mln z∏)

1 070,3

DolnoÊlàskie

1 597,5

Kujawsko-pom.

2 319,2

Lubelskie
655,3

Lubuskie

1 654,1

¸ódzkie
966,4

Ma∏opolskie

3 464,4

Mazowieckie
Opolskie

506,6
1 032,3

Podkarpackie

2 131,7

Podlaskie
1 092,5

Pomorskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie

551,1
1 171,0
1 410,6

Warmiƒsko-maz.

2 793,4

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

1 196,5

U∏atwianie startu m∏odym rolnikom (112)
Renty strukturalne (113)
Korzystanie z us∏ug doradczych (114)
Modernizacja gospodarstw rolnych (121)
Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leÊnej (123)
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leÊnictwa (125)
Przywracanie potencja∏u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywio∏owych oraz wprowadzenie
odpowiednich dzia∏aƒ zapobiegawczych (126)
Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci (132)
Wspieranie Gospodarstw Niskotowarowych (141) zobowiàzania 2004-2006
Grupy producentów rolnych (142)
ONW (211/212)
Program rolnoÊrodowiskowy (214)
Zalesianie (221/223)
Odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego przez katastrofy... (226)
Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej (311)
Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw (312)
Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej (321)
Odnowa i rozwój wsi (322,313,323)
Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju (413)
Wdra˝anie projektów wspó∏pracy (421)
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania (431)

W ostatnich latach og∏aszano nabory wniosków o wsparcie we
wszystkich dzia∏aniach tego Programu i do Agencji nap∏yn´∏a olbrzymia liczba wniosków o przyznanie pomocy, których szybkie
rozpatrzenie jest teraz priorytetem
Agencji. Z ogromnym zainteresowaniem spotka∏o si´ oferowane
wsparcie z dzia∏aƒ: „Modernizacja
gospodarstw rolnych”, „Renty
strukturalne”, „U∏atwianie startu
m∏odym rolnikom” (na zmienionych zasadach), „Korzystanie
z us∏ug doradczych”, „Uczestnictwo
rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci”, „Ró˝nicowanie w kierunku
dzia∏alnoÊci nierolniczej” oraz
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw”. Cz´Êç zagospodarowanych pieni´dzy jest zaplanowana do wyp∏aty w ramach przyj´tych
przez ARiMR zobowiàzaƒ wieloletnich, które wynikajà z umów zawartych ju˝ przez Agencj´. Dotyczy
to np. wyp∏acania przyznanych
w ubieg∏ych latach rent strukturalnych, czy corocznych dop∏at do zalesieƒ, dzia∏aƒ rolnoÊrodowiskowych oraz grup producenckich.
P∏atnoÊci w ramach PROW 20072013 realizowane b´dà do 2015
roku.
Departament Programowania
i SprawozdawczoÊci
[ (22) 318 46 70

wane zosta∏y w województwach:
zachodniopomorskim (166,4 tys.
z∏), warmiƒsko-mazurskim (151,1
tys. z∏), pomorskim (132,6 tys. z∏),
kujawsko–pomorskim (113,5 tys.
z∏), wielkopolskim (100,9 tys. z∏)
i lubuskim (93,4 tys. z∏). Najmniejsze kwoty przypadajà na gospodarstwa w województwach: ma∏opolskim (22,6 tys. z∏) i podkarpackim
(23,1 tys. z∏). Ârednia krajowa wynosi 63,2 tys. z∏.
Analiza udzielonego wsparcia
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

na 1 ha UR w ramach
PROW 2007-2013 wykaza∏a, i˝
Êrednio najwi´ksze kwoty p∏atnoÊci
przypadajà na województwa: pomorskie (7,9 tys. z∏), kujawsko-pomorskie (7,8 tys. z∏), wielkopolskie
(7,7 tys. z∏), Êwi´tokrzyskie (7,3 tys.
z∏), a najmniejsze na podkarpackie
(5,5 tys. z∏) i lubuskie (5,7 tys. z∏).
Ârednia krajowa wynosi 6,9 tys. z∏.
Obecnie ARiMR znajduje si´
w kluczowym punkcie wdra˝ania
PROW na lata 2007-2013.

1

Do 30.06. ARiMR wyp∏aci∏a 24,6 mld w ramach
PROW 2007-2013
W 2011 r. do 30 czerwca wyp∏acono beneficjentom
ju˝ 4,8 mld z∏.
3
Dane na temat efektów rzeczowych tego i innych dzia∏aƒ dotyczà koƒca 2010 r. z uwagi na sposób ich monitorowania w cyklach pó∏rocznych (wed∏ug stanu
na 30 czerwca oraz 31 grudnia).
4
Do koƒca 2010 roku.
5
Na podstawie European Commission, Directorate-General For Agriculture And Rural Development, Directorate G. Horizontal aspects of rural development,
AGRI/2011/606493-EN wg stanu na 30.04.2011 r.,
http://circa.europa.eu/
6
http://www.stat.gov.pl/bdr dane za 2009 r.
2
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Realizacja dzia∏aƒ PROW 2007-2013 wg stanu na 31.05.2011 r.

Z∏o˝one
wnioski

Wydane
decyzje/
umowy

Kwota wydanych decyzji/ umów
(w mln z∏)

Liczba
ró˝nych
beneficjentów**

Wyp∏acona kwota
(w mln z∏)

Wykorzystanie limitu

321

52

46,82

8

2,09

1,33%

U∏atwianie startu m∏odym rolnikom

22 581

17 531

1 166,10

12 240

776,40

47,07%

Renty strukturalne *

28 528

18 750

23,11

71 539

4 452,08

44,40%

Korzystanie z us∏ug doradczych

21 811

16 142

70,24

5 374

11,70

2,52%

Modernizacja gospodarstw rolnych

77 911

34 558

4 767,95

28 259

3 811,09

51,16%

Zwi´kszanie wartoÊci dodanej podstawowej produkcji
rolnej i leÊnej

2 614

1 040

1 646,50

579

720,36

19,56%

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwiàzanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leÊnictwa

427

302

1 085,18

30

84,20

3,35%

Przywracanie potencja∏u produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywio∏owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia∏aƒ zapobiegawczych

3 053

1 230

80,93

116

4,87

1,24%

Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci

17 168

13 529

73,84

5 594

3,90

1,24%

8

3

0,29

2

0,23

0,19%

0,00

152 810

2 118,42

90,26%

Nazwa dzia∏ania

Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leÊnictwie

Dzia∏ania informacyjne i promocyjne
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych – zobowiàzania z lat 2004-2006
Grupy producentów rolnych

555

535

108,90

505

176,04

31,77%

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

3 714 765

2 951 031

5 412,34

817 759

5 397,83

56,05%

Program rolnoÊrodowiskowy (p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowe)

477 409

356 693

3 621,64

120 290

3 609,84

39,38%

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni˝ rolne

10 911

7 452

157,93

11 619

367,91

18,25%

Odtwarzanie potencja∏u produkcji leÊnej zniszczonego
przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

276

109

232,09

7

5,02

1,27%

Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej

16 704

7 809

673,38

3 895

315,35

23,00%

Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw

15 523

3 787

622,71

1 498

183,17

4,54%

Podstawowe us∏ugi dla gospodarki i ludnoÊci wiejskiej

2 808

2 029

4 750,69

673

702,58

11,56%

Odnowa i rozwój wsi

6 502

4 220

1 949,68

1 873

724,76

31,10%

Wdra˝anie Lokalnych Strategii Rozwoju

17 695

5 961

620,03

1 580

67,17

2,75%

236

112

2,85

15

0,20

0,33%

1 018

957

453,33

337

110,10

18,33%

840

533

155,24

22

66,14

6,29%

4 439 664

3 444 365

27 721,77

1 011 089

23 711,45

34,44%

Wdra˝anie projektów wspó∏pracy
Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia∏ania
Pomoc techniczna
RAZEM

* Wnioskowane kwoty rent strukturalnych przedstawia prognozowane wysokoÊci miesi´cznych p∏atnoÊci ** ¸àczna liczba ró˝nych beneficjentów nie jest sumà poszczególnych dzia∏aƒ z uwagi na fakt, i˝ beneficjent mo˝e uczestniczyç w kilku dzia∏aniach jednoczeÊnie.
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Pomoc dla poszkodowanych
w wyniku kl´sk
Ka˝dego roku wiele gospodarstw rolnych doznaje powa˝nych
szkód w wyniku ró˝nych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Zniszczeniu ulegajà plony, budynki inwentarskie oraz sprz´t rolniczy. Gospodarstwa rolne po wystàpieniu kl´ski znajdujà si´
w trudnej sytuacji – przywrócenie produkcyjnoÊci oznacza koniecznoÊç poniesienia wysokich nak∏adów finansowych.

W

ielu rolników boryka
si´ wówczas z trudnoÊciami finansowymi
i ma problem ze sp∏atà kredytów preferencyjnych zaciàgni´tych w latach poprzednich,
a tak˝e ze znalezieniem Êrodków
niezb´dnych na bie˝àcà produkcj´.
Pomoc Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, realizowana w ramach funduszy bud˝etu krajowego, skierowana do osób poszkodowanych w wyniku kl´sk ma
na celu:
• u∏atwienie sp∏aty zaciàgni´tych
kredytów preferencyjnych,
• udzielenie wsparcia na wznowienie produkcji po wystàpieniu kl´ski.

Pomoc w sp∏acie zaciàgni´tych
kredytów preferencyjnych
Kredytobiorcy, którzy majà problemy
ze sp∏atà zaciàgni´tych kredytów,
mogà zwróciç si´ do banku kredytujàcego z wnioskiem o zastosowanie
rozwiàzaƒ przewidzianych w warunkach i zasadach udzielania kredytów
preferencyjnych.
W przypadku wszystkich kredytów
z dop∏atami ARiMR do oprocentowania – zarówno inwestycyjnych jak
i kl´skowych – w okresie kredytowaBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

nia bank mo˝e zastosowaç prolongat´ sp∏aty rat kapita∏u i odsetek,
a tak˝e wyd∏u˝yç okres sp∏aty kredytu poza maksymalny okres
sp∏aty. W odniesieniu do kredytów
„kl´skowych” po up∏ywie maksymalnego okresu sp∏aty Agencja nie b´dzie stosowa∏a dop∏at, a oprocentowanie kredytu nie mo˝e byç wy˝sze
ni˝ wynikajàce z umowy zawartej
pomi´dzy Agencjà a Bankiem
wspó∏pracujàcym.
Je˝eli w trakcie okresu sp∏aty wystàpià nieprzewidziane, losowe
i niezawinione przez kredytobiorc´
okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce terminowà sp∏at´ kredytów inwestycyjnych, w tym kredytów kl´skowych
z linii nKL01 (np. poniesienie szkód
w wyniku z∏ych warunków atmosferycznych) okres od dnia udzielenia kredytu do ca∏kowitej jego
sp∏aty wraz z odsetkami mo˝e
zostaç wyd∏u˝ony o nie wi´cej
ni˝ 3 lata poza maksymalny
okres kredytowania, przy czym
maksymalna kwota dop∏at mo˝e zostaç zwi´kszona, o ile nie
spowoduje to przekroczenia ∏àcznej
wysokoÊci
pomocy
(tabela).
W przypadku kredytów inwestycyjnych z linii dla gospodarstw rodzin-

nych (nGR) nie ma mo˝liwoÊci wyd∏u˝enia okresu sp∏aty, natomiast
istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszenia kwoty dop∏at.
Maksymalny okres sp∏aty kredytów inwestycyjnych

Linia
kredytowa

Maksymalny
okres, na
jaki mo˝e
zostaç udzielony kredyt

Maksymalny
okres sp∏aty
kredytu po
wyd∏u˝eniu

nKL01

5 lat
8 lat

8 lat
11 lat

nIP
nBR10
nBR13
nBR14
nBR15

8 lat

11 lat

nKZ
nMR
nGP
nOR
nNT

15 lat

18 lat

nGR

20 lat

20 lat

Rok 2010 by∏ wyjàtkowo trudny
dla polskich rolników, bowiem
znaczny obszar kraju ucierpia∏
na skutek z∏ych warunków atmosferycznych, g∏ównie w wyniku powodzi. W zwiàzku z tym wprowadzono
do warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych mo˝liwoÊç
zawieszenia przez bank sp∏aty rat
kapita∏u kredytu bankowego
w celu wznowienia produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Sp∏ata
oprocentowania kredytu bankowego
za kredytobiorc´ jest dokonywana przez Agencj´ przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ 2 lata, liczàc od dnia za23
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wieszenia przez bank sp∏aty rat kapita∏u kredytu bankowego, pod warunkiem do∏àczenia przez kredytobiorc´ do wniosku opinii wojewody
zawierajàcej okreÊlenie zakresu i wysokoÊci szkód oszacowanych przez
komisj´ powo∏anà przez wojewod´
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
wystàpienia szkód spowodowanych
przez powódê, obsuni´cie si´ ziemi
lub huragan w 2010 r. Oprocentowanie kredytów, zawieranych po 1
maja 2007 r., zap∏acone przez
Agencj´ za kredytobiorc´ w okresie
zawieszenia przez bank sp∏aty rat kapita∏u kredytu, pomniejsza kwot´ dop∏at ustalonà w umowie kredytu.
Natomiast w przypadku kredytów
udzielonych do 30 kwietnia 2007 r.,
po zakoƒczeniu okresu zawieszenia
sp∏aty kredytobiorca:
• b´dzie p∏aci∏ odsetki od kredytu
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie
o kredyt, jaka wynosi∏a do dnia zawieszenia sp∏aty rat kapita∏u,
• zobowiàzany b´dzie do zwrotu
kwoty odsetek wyp∏aconych przez
Agencj´ za kredytobiorc´ (bez odsetek ustawowych) w okresie zawieszenia sp∏aty kapita∏u.
Ponadto, wraz z zawieszeniem
sp∏aty rat kapita∏u bank mo˝e zastosowaç wyd∏u˝enie okresu kredytowania.
Celem udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku kl´sk
wprowadzono równie˝ zmian´
do warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych, zgodnie z którà w przypadku czasowego zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci
z powodu wznawiania produkcji
przez kredytobiorc´ w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, w których wystàpi∏y
szkody, dop∏aty do kredytu sà nadal
stosowane pod warunkiem przed∏o˝enia w banku opinii wojewody zawierajàcej okreÊlenie zakresu i wysokoÊci szkód oszacowanych przez komisj´ powo∏anà przez wojewod´
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
wystàpienia szkód.
24
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Pomoc na wznowienie produkcji
po wystàpieniu kl´ski
Rolnicy poszkodowani w wyniku kl´ski mogà korzystaç z pomocy ARiMR
w formie dop∏at do oprocentowania
kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
i dzia∏ach specjalnych produkcji
rolnej, w których wystàpi∏y szkody
spowodowane przez susz´, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódê, huragan, piorun,
obsuni´cie si´ ziemi lub lawin´.
Nowelizacja rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.
w sprawie realizacji niektórych zadaƒ ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121
ze zm.) wprowadzi∏a obni˝onà
do 0,1% wysokoÊç oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji przez producentów rolnych,
którzy ubezpieczyli co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych, z wy∏àczeniem ∏àk i pastwisk, lub 50%
zwierzàt gospodarskich od co najmniej jednego z ww. ryzyk. Pozostali
kredytobiorcy p∏acà oprocentowanie powi´kszone o po∏ow´ dop∏at
p∏aconych przez Agencj´ w przypadku rolników ubezpieczonych.
Przy obowiàzujàcych obecnie stopach procentowych rolnicy, którzy
nie ubezpieczyli swoich upraw lub
zwierzàt gospodarskich mogà korzystaç z kredytów kl´skowych oprocentowanych aktualnie na poziomie 3,85%.
Zatem, aby skorzystaç z kredytu
kl´skowego z oprocentowaniem
ustalonym dla kredytobiorcy na poziomie 0,1% w skali roku nale˝y pami´taç o zawarciu umowy ubezpieczenia, która b´dzie obejmowa∏a
ochronà ubezpieczeniowà, w okresie 12 miesi´cy, wymaganà przepisami powierzchni´ upraw lub liczb´
zwierzàt gospodarskich. Umowa
ubezpieczenia winna obowiàzywaç
w dniu, w którym wystàpi∏y szkody.
Je˝eli szkody wystàpi∏y w okresie czasu obejmujàcym wi´cej ni˝ jeden
dzieƒ, to wystarczajàcym jest, jeÊli

umowa ubezpieczenia obowiàzywa∏a
w dniu jego rozpocz´cia.
Kredyty „kl´skowe” udzielane sà
w ramach dwóch linii kredytowych
– inwestycyjnej (Symbol
– nKL01) i obrotowej
(Symbol – nKL02).
Kredyt „kl´skowy” inwestycyjny
mo˝e
zostaç
przeznaczony
na finansowanie
nak∏adów
niezb´dnych na odtworzenie Êrodków
trwa∏ych po kl´sce
poprzez:
1) przywrócenie
funkcji u˝ytkowych:
• zniszczonych lub
uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-sk∏adowych, szklarni
i innych budynków
i budowli s∏u˝àcych
do produkcji, a tak˝e
urzàdzeƒ i obiektów
s∏u˝àcych do zasilania
w wod´, energi´ elektrycznà, gaz i odprowadzenie
Êcieków
w obr´bie gospodarstwa, pomieszczeƒ
socjalnych, zagrodowych oczyszczalni
Êcieków,
placów
w obr´bie gospodarstw rolnych, dojazdów ∏àczàcych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecià dróg publicznych, ogrodzeƒ, murów oporowych poprzez ich odbudow´ lub
wykonanie lub wykonanie niezb´dnych remontów kapitalnych,
• uszkodzonych ciàgników, maszyn,
urzàdzeƒ rolniczych i urzàdzeƒ do zarzàdzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów
kapitalnych,
2) przywrócenie produkcyjnoÊci poprzez zakup:
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• kwalifikowanego materia∏u szkó∏karskiego na odtworzenie sadu,
• stada podstawowego inwentarza
˝ywego,
3) zakup w miejsce zniszczonych: ciàgników, maszyn, urzàdzeƒ rolniczych,
urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji,
a tak˝e samochodów ci´˝arowych, dostawczych
lub specjalistycznych
wy∏àcznie dla potrzeb
zwiàzanych z produkcjà w dzia∏ach
specjalnych produkcji rolnej.
Przeznaczenie
kredytu „kl´skowego” obrotowego obejmuje zakup
rzeczowych Êrodków obrotowych
do produkcji rolnej
np.: kwalifikowanego materia∏u siewnego i szkó∏karskiego,
nawozów
mineralnych, Êrodków ochrony
roÊlin, paliwa na cele
rolnicze, inwentarza
˝ywego zaliczanego
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci do Êrodków
obrotowych, matek
pszczelich u˝ytkowych
i reprodukcyjnych, pasz
treÊciwych i koncentratów
paszowych dla zwierzàt gospodarskich, materia∏ów opa∏owych do ogrzewania szklarni
i tuneli, pasz obj´toÊciowych
itp.
Kredytobiorcami mogà
byç osoby fizyczne, posiadajàce
pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej, które dozna∏y
szkód we w∏asnym lub dzier˝awionym
w okresie wieloletnim gospodarstwie
rolnym, dziale specjalnym produkcji
rolnej lub gospodarstwie rybackim.
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

Kredyty kl´skowe majà specjalnà
procedur´ uruchamiania pomocy. W pierwszej kolejnoÊci komisja
powo∏ana przez wojewod´ szacuje
wysokoÊç szkód, które powsta∏y
w wyniku kl´ski w danym gospodarstwie. Nast´pnie wojewoda zg∏asza
wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyra˝enie zgody na uruchomienie pomocy. Po wyra˝eniu
przez Ministra stosownej zgody
Agencja uruchamia linie preferencyjnych kredytów kl´skowych na wznowienie produkcji po danej kl´sce.
Formalnym dokumentem potwierdzajàcym wystàpienie szkody jest
opinia wojewody dotyczàca zakresu i wysokoÊci szkód spowodowanych przez kl´sk´. Uzyskanie takiej
opinii jest warunkiem ubiegania si´
przez poszkodowanego o kredyt.
Kredyty preferencyjne udzielane sà
przez banki wspó∏pracujàce z Agencjà z ich w∏asnych Êrodków. Banki
mogà udzielaç kredytów w terminach:
• do 31 grudnia tego samego roku
– w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
• do 30 czerwca nast´pnego roku
– w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.
Ubiegajàc si´ o kredyt „kl´skowy” w pierwszej kolejnoÊci poszkodowany pobiera w banku formularz
wniosku o kredyt. JeÊli rolnik zamierza staraç si´ o kredyt kl´skowy inwestycyjny nale˝y przygotowaç plan inwestycji. Kolejnym krokiem jest z∏o˝enie w banku wniosku o kredyt wraz
z planem inwestycji (w przypadku kredytu inwestycyjnego), opinià wojewody i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.
Wk∏ad w∏asny kredytobiorcy
przy udzielaniu kredytu „kl´skowego”
nie jest wymagany. Kredytobiorca
zobowiàzany jest natomiast w termi-

nie 3 miesi´cy od dnia pobrania
Êrodków finansowych z banku udokumentowaç wykorzystanie kredytu
„kl´skowego” inwestycyjnego fakturami VAT, fakturami VAT RR, rachunkami lub innymi dowodami wp∏aty,
w tym wystawionymi na podstawie
aktu notarialnego, umowy sprzeda˝y
lub prawomocnego orzeczenia sàdu
wystawionymi po dniu wystàpienia
szkody. W przypadku kredytu kl´skowego obrotowego udokumentowaniu podlega co najmniej 50% wydatków.
Okres kredytowania dla kredytu
kl´skowego inwestycyjnego nie mo˝e
wynosiç wi´cej ni˝ 8 lat, natomiast
dla kredytu kl´skowego obrotowego
– maksymalnie 4 lata. Karencja
w sp∏acie kredytu nie mo˝e byç d∏u˝sza ni˝ 2 lata (nKL01) i 4 lata
(nKL02).
Kwota kredytu w przypadku linii inwestycyjnej nie mo˝e przekroczyç
wartoÊci odtworzeniowej Êrodków
trwa∏ych, a w przypadku linii obrotowej kwoty obni˝enia dochodu i jednoczeÊnie nie mo˝e wynosiç wi´cej
ni˝:
• 4 mln z∏ dla gospodarstw rolnych,
• 8 mln z∏ dla dzia∏ów specjalnych
produkcji rolnej.
O kredyty mo˝na ubiegaç si´
w nast´pujàcych bankach:
• Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci
S. A.,
• Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A.,
• Mazowieckim Banku Regionalnym S. A.,
• Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A.,
• ING Banku Âlàskim S. A.,
• Banku Zachodnim WBK S. A.,
• Banku Polska Kasa Opieki S. A.,
a tak˝e w bankach spó∏dzielczych
zrzeszonych w BPS S. A., SGB
GBW S.A. i MR Bank S.A.

Departament Wsparcia Krajowego
[ (22) 318 48 50
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Zasada
wzajemnej zgodnoÊci
Ocena pierwszych dwóch lat funkcjonowania (cz. I)

O

nej zgodnoÊci wynoszàcego minitrzymanie pe∏nej p∏atno- • Zdrowie zwierzàt,
mum 1% rolników wnioskujàcych
Êci w ramach systemów • Zdrowie roÊlin,
o p∏atnoÊç w ramach systemów
wsparcia bezpoÊrednie- • Zg∏aszanie chorób,
wsparcia bezpoÊredniego, ONW,
go oraz niektórych dzia- Obszar C:
programu rolnoÊrodowiskowego
∏aƒ nieinwestycyjnych PROW • Dobrostan zwierzàt.
W paƒstwach UE-15 system kon- oraz z tytu∏u zalesiania gruntów rol2007-2013 (ONW, program rolnoÊrodowiskowy, zalesianie grun- troli przestrzegania wymogów wza- nych Agencja Restrukturyzacji i Motów rolnych) jest zwiàzane ze spe∏- jemnej zgodnoÊci by∏ wdra˝any dernizacji Rolnictwa przeprowadzinieniem przez rolników szeregu wy- stopniowo poczàwszy od 2005 ro- ∏a 16 638 kontroli, natomiast
ku. W paƒstwach cz∏onkowskich, w 2010 roku ich liczba, w wyniku
magaƒ dotyczàcych:
• utrzymania gruntów rolnych które przystàpi∏y do wspólnoty 1 ma- podwy˝szenia poziomu kontroli
na skutek stwierdzonych niewchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa w Dobrej Kulturze § W nowych paƒstwach cz∏onkowskich, zgodnoÊci, wzros∏a o ponad 7%
i wynios∏a 17 824.
Rolnej zgodnie z ochronà w tym w Polsce, wymogi wzajemnej
W zakresie kontroli wymogów
Êrodowiska (Good Agricultu- zgodnoÊci wdra˝ane sà stopniowo.
wzajemnej zgodnoÊci w obszaral and Enviromental CondiW Polsce od 1 stycznia 2009 roku
rze identyfikacji i rejestracji
tions – GAEC) okreÊlonych
zwierzàt organem w∏aÊciwym
w za∏àczniku III do rozporzà- obowiàzujà wymogi z obszaru A,
wymogi z obszaru B od 1 stycznia 2011 do przeprowadzenia kontroli
dzenia Rady nr 73/2009,
jest powiatowy lekarz weteryna• podstawowych wymogów roku, natomiast wymogi z obszaru C
rii. Liczba kontroli w 2009
w zakresie zarzàdzania (Sta- zostanà wdro˝one w roku 2013.
i 2010 roku wynika∏a z przepitutory Management Requirements – SMR) okreÊlonych w za- ja 2004 r. mechanizm ten by∏ ogra- sów szczegó∏owych RKE 1082/
∏àczniku II do rozporzàdzenia Rady niczony do kontroli przestrzegania 2003 (byd∏o), RKE 1505/2006
norm dobrej kultury rolnej (DKR) (owce i kozy) oraz RKE 1122/2009
nr 73/2009.
Powy˝sze normy oraz wymogi zgodnej z ochronà Êrodowiska. (Êwinie) z zastosowaniem w∏aÊcisk∏adajà si´ na jeden mechanizm Rok 2009 by∏ pierwszym rokiem, wych dla tych przepisów: wielkoÊci
noszàcy wspólnà nazw´ zasady w którym polskich rolników kontro- próby kontrolnej i metody typowawzajemnej zgodnoÊci (ang. lowano dodatkowo pod kàtem prze- nia do kontroli:
strzegania wymogów podstawowych • 5% gospodarstw (siedzib stad)
cross-compliance).
Wymogi wzajemnej zgodnoÊci z obszaru Ârodowisko (Obszar A) w skali kraju posiadajàcych zwiezosta∏y podzielone na trzy obszary, oraz Identyfikacji i Rejestracji Zwie- rz´ta z gatunku byd∏o,
które obejmujà nast´pujàce zagad- rzàt. Wymogi wzajemnej zgodnoÊci • 3% gospodarstw (siedzib stad)
nie sà nowymi przepisami, obowià- w skali kraju posiadajàcych zwienienia:
zywa∏y w krajowym prawodawstwie rz´ta z gatunku owce i kozy (z 5%
Obszar A:
• Identyfikacj´ i rejestracj´ zwie- wczeÊniej, nowym elementem by∏o pog∏owiem zwierzàt),
jedynie powiàzanie przyznawania • 1% gospodarstw ubiegajàcych
rzàt,
• Kwestie ochrony Êrodowiska na- wskazanych na wst´pie p∏atnoÊci si´ o p∏atnoÊci i posiadajàcych
zwierz´ta z gatunku Êwinie.
z przestrzeganiem tych przepisów.
turalnego,
W 2009 roku do tych kontroli zoW 2009 roku w wyniku typowaObszar B:
nia do kontroli w zakresie wzajem- sta∏o wytypowanych 42 014 rolni• Zdrowie publiczne,
26
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Wykres l. Liczba rolników wytypowana do kontroli w latach 2009-2010 w poszczególnych województwach
Liczba producentów wytypowanych do kontroli Cross Compliance
898
906

DolnoÊlàskie
744
771

Kujawsko-pom.

1 872

Lubelskie

2 362

533
532

Lubuskie

1 297
1 348
1 346
1 363

¸ódzkie
Ma∏opolskie

2 219
2 283

Mazowieckie
434
456

Opolskie

1 886
1 916

Podkarpackie
917
908

Podlaskie
425
450

Pomorskie

524

Âlàskie

667
949

Âwi´tokrzyskie

1 256

726
740

Warmiƒsko-maz.

1 393
1 373

Wielkopolskie
475
493

Zachodniopomorskie
0

500

1000

2009

ków. W 2010 wytypowano 37 402
rolników, natomiast w zwiàzku ze
stwierdzonymi w 2009 roku nieprawid∏owoÊciami poziom kontroli zosta∏ zwi´kszony do 40 935 rolników.
Liczb´ rolników wytypowanych
i skontrolowanych w poszczególnych województwach przez ARiMR
w latach 2009 i 2010 w zakresie
wzajemnej zgodnoÊci przedstawia
Wykres 1.
Na podstawie analizy wyników
kontroli zrealizowanych przez
ARiMR w 2009 roku w zakresie
przestrzegania norm i wymogów
wzajemnej zgodnoÊci stwierdzono
wystàpienie 7 235 niezgodnoÊci,
natomiast w 2010 roku ok. 4 500.
Znaczne zmniejszenie liczby stwierdzonych niezgodnoÊci spowodowane jest g∏ównie podniesieniem
ÊwiadomoÊci rolników w zakresie
przestrzegania norm i wymogów
wzajemnej zgodnoÊci. Jest to wynikiem dzia∏alnoÊci informacyjnej
ARiMR prowadzonej poprzez np.
ró˝nego rodzaju broszury przesy∏aBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

1500

2010

2000

2500

ne indywidualnie do ka˝dego rolnika, ulotki, materia∏y poglàdowe,
szkolenia dla doradców rolniczych
itp., a tak˝e informacje umieszczane na stronie ARiMR o na∏o˝onych
na rolnika obowiàzkach wynikajàcych z prawa krajowego i unijnego,
jak równie˝ informacje w mediach.
Mniejsza liczba niezgodnoÊci w zakresie norm DKR wynika równie˝
z faktu niekwalifikowania do p∏atnoÊci w 2010 r. gruntów poroÊni´tych drzewami lub krzewami (powy˝ej 50 szt./ha) np. ∏àk i pastwisk,
albo gruntów ornych po∏o˝onych
na stokach o nachyleniu powy˝ej 20º. W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2009 r. stwierdzono 1400 przypadków niezgodnoÊci
dla powy˝ej opisanej normy.
Najwi´cej niezgodnoÊci, zarówno
w roku 2009 jak i w 2010 stwierdzono w przestrzeganiu norm do-

Brak wykaszania lub wykonywania zabiegów uprawowych zapobiegajàcych wyst´powaniu i rozprzestrzenianiu chwastów na gruntach ugorowanych.

Wypalanie na gruntach rolnych.
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brej kultury rolnej zgodnej z ochronà Êrodowiska.
Najwi´cej niezgodnoÊci w zakresie norm dobrej kultury rolnej (DKR)
stwierdzono w zakresie:
• braku koszenia i usuwania, co
najmniej raz w roku do 31 lipca,
okrywy roÊlinnej lub braku wypasania zwierzàt na ∏àkach i pastwiskach (2564 – w roku 2009, 2090
– w roku 2010);
• braku prowadzenia uprawy lub
ugorowania gruntów ornych (1865
– w 2009 roku, 1021 – w roku 2010);
• nieprzeprowadzania koszenia lub
zabiegów uprawowych zapobiegajàcych wyst´powaniu i rozprzestrzenianiu chwastów na gruntach ugorowanych, co najmniej raz w roku
w terminie do 31 lipca (982 – w roku 2009, 739 – w 2010 roku).
Na wykresach przedstawiono
procentowy udzia∏ najcz´Êciej
stwierdzanych niezgodnoÊci w zakresie norm DKR w roku 2009 (Wykres 2) oraz roku 2010 (Wykres 3).
Nale˝y równie˝ podkreÊliç, i˝
znaczàco zmniejszy∏a si´ liczba
stwierdzonych przypadków wypalania gruntów rolnych z poziomu 31
w 2009 roku do poziomu 13
w 2010, co mog∏o by∏o wynikiem
nie tylko wzrostu ÊwiadomoÊci rolników zwiàzanej z ochronà Êrodowiska naturalnego, ale równie˝
obawà przed usankcjonowaniem
tego typu niezgodnoÊci najwy˝szà
liczbà punktów (zasi´g – 5, dotkliwoÊç – 5, trwa∏oÊç – 5), jak równie˝
groêbà potraktowania jej jako celowej niezgodnoÊci, co generalnie
nale˝y odnotowaç jako pozytywny
efekt wdro˝enia zasady wzajemnej
zgodnoÊci.

Departament Kontroli na Miejscu
[ (22) 318 45 00
Departament Rejestracji Zwierzàt
[ (22) 595 07 50
Zdj´cia: archiwum ARiMR

28

Page 28

Wykres 2. Procentowy udzia∏ najcz´Êciej stwierdzonych niezgodnoÊci w zakresie
norm DKR w 2009 roku
NiezgodnoÊci w zakresie norm DKR w 2009 r.
N.01

N.03

N.04

N.05

N.06

N.07

N.08

N.09

N.05
1,32%
N.04
36,89%

N.08
0,04%

N.07
20,24%

N.09
0,09%
N.06
9,45%

N.03
14,13%

N.01
26,83%

Oznaczenia:
N. 01 – grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roÊlin lub nie jest ugorowany,
N. 03 – na gruntach ugorowanych nie przeprowadzono koszenia lub zabiegów uprawowych zapobiegajàcych wyst´powaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca,
N. 04 – nie przeprowadzono np. na ∏àkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roÊlinnej w terminie lub nie by∏y na nich wypasane zwierz´ta.
N. 05 – rolnik nie utrzymuje okrywy roÊlinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego na 40 % powierzchni gruntów ornych wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego,
N. 06 – na gruntach rolnych stwierdzono Êlady wypalania,
N. 07 – grunty rolne, na których nie jest prowadzona plantacja wierzby (Salix sp.), wykorzystywanej do wyplatania, albo
plantacja zagajników o krótkiej rotacji, wykorzystywanych na cele energetyczne, sà poroÊni´te drzewami lub
krzewami lub ∏àki i pastwiska albo grunty orne po∏o˝one na stokach o nachyleniu powy˝ej 20? sà poroÊni´te
drzewami i krzewami, których liczba przekracza 50 szt./ha,
N. 08 – na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ci´˝kim sprz´tem w okresie wysycenia profilu glebowego
wodà,
N. 09 – plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwa∏e sà zachwaszczone, oraz na plantacjach
zagajników o krótkiej rotacji stwierdzono niezachowanie minimalnego odst´pu (1,5 m) od granicy sàsiedniej
dzia∏ki gruntu, na której zosta∏a za∏o˝ona taka sama plantacja, lub u˝ytkowanej, jako grunt leÊny, lub stwierdzono niezachowanie minimalnego odst´pu (3 m) pomi´dzy zagajnikami, a sàsiednimi dzia∏kami, które sà u˝ytkowane jako grunt rolny.

Wykres 3. Procentowy udzia∏ najcz´Êciej stwierdzonych niezgodnoÊci w zakresie
norm DKR w 2010 roku
NiezgodnoÊci w zakresie norm DKR w 2010 r.
N.01

N.03

N.04

N.05

N.11

N.06

N.08

N.05
5,31%
N.11
2,59%

N.04
49,75%

N.06
0,,31%
N.03
17,59%

N.07

N.01
24,30%

N.10

N.12

N.12
0,05%
N.10
0,05%
N.08
0,02%

N.07
0,02%

N. 01 – grunt orny nie jest wykorzystywany do uprawy roÊlin lub nie jest ugorowany,
N. 03 – na gruntach ugorowanych nie przeprowadzono koszenia lub zabiegów uprawowych zapobiegajàcych wyst´powaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca,
N. 04 – nie przeprowadzono na ∏àkach lub pastwiskach wymaganego koszenia i usuwania okrywy roÊlinnej w terminie
lub nie by∏y na nich wypasane zwierz´ta,
N. 05 – rolnik nie utrzymuje okrywy roÊlinnej w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego na 40 % powierzchni gruntów ornych wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego,
N. 06 – na gruntach rolnych stwierdzono Êlady wypalania,
N. 07 – na gruntach rolnych wykonywano zabiegi uprawowe ci´˝kim sprz´tem w okresie wysycenia profilu glebowego
wodà,
N. 08 – w obr´bie dzia∏ki rolnej zosta∏y zniszczone rowy do 2 metrów szerokoÊci,
N. 10 – brak pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego w trybie okreÊlonym w przepisach prawa wodnego w przypadku
nawadniania gruntów rolnych wodà podziemnà za pomocà deszczowni lub poboru wody powierzchniowej lub
podziemnej w iloÊci wi´kszej ni˝ 5m2 na dob´, w celu nawadniania,
N. 11 – plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwa∏e sà zachwaszczone, a na plantacjach zagajników o krótkiej rotacji stwierdzono niezachowanie minimalnego odst´pu (1,5 m) od granicy sàsiedniej dzia∏ki gruntu, na której zosta∏a za∏o˝ona taka sama plantacja, lub u˝ytkowanej, jako grunt leÊny, lub stwierdzono
niezachowanie minimalnego odst´pu (3 m) pomi´dzy zagajnikami, a sàsiednimi dzia∏kami, które sà u˝ytkowane jako grunt rolny,
N. 12 – grunty orne po∏o˝one na stokach o nachyleniu powy˝ej 20? sà wykorzystywane do uprawy roÊlin wymagajàcych
utrzymywania redlin wzd∏u˝ stoku lub sà utrzymywane jako ugór czarny.
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Màdrze zainwestowane
pieniàdze
Inwestycje wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (cz. II)

Mo˝liwoÊç dofinansowania inwestycji realizowanych przez wst´pnie uznane grupy producentów owoców i warzyw w ramach
wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej
mia∏a istotny wp∏yw na wzrost liczby tworzàcych si´ grup w Polsce, a tym samym przyczyni∏a si´ do stabilizacji sektora i wi´kszego zorganizowania rynku owoców i warzyw w naszym kraju.

W

roku 2004 status wst´pnego uznania posiada∏y 24 grupy producentów, w roku 2005 funkcjonowa∏o 45 wst´pnie uznanych
grup producentów, w 2006 roku 64 grupy, natomiast w roku 2009 dzia∏a∏o ju˝ 155 wst´pnie
uznanych grup producentów owoców i warzyw. Wed∏ug stanu na 31
marca 2011 r. status wst´pnego
uznania posiada ogó∏em 178 podmiotów zrzeszajàcych oko∏o 2,8
tys. cz∏onków – producentów owoców i warzyw. Najwi´cej grup powsta∏o w województwie mazowieckim – 66, wielkopolskim – 38 oraz
kujawsko-pomorskim – 34.
Od dnia akcesji Polski do Unii
Europejskiej do 31 marca 2011 r.,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyp∏aci∏a pomoc finansowà 159 wst´pnie uznanym
grupom producentów owoców
i warzyw, na ∏àcznà kwot´ 1,29 mld
z∏, w tym:
• na pokrycie kosztów zwiàzanych
z utworzeniem grupy producentów
i prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej – 89,78 mln z∏,
• na pokrycie cz´Êci kwalifikowa-

BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

nych kosztów inwestycji uj´tych
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania – 1 198, 07
mln z∏.
Grupy producentów korzystajà
z pomocy finansowej na pokrycie
cz´Êci kwalifikowanych kosztów inwestycji zwiàzanych ze zbiorem,
przechowywaniem, magazynowaniem lub przygotowaniem owoców
i warzyw do sprzeda˝y, uj´tych
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, w wysokoÊci 75%
poniesionych kosztów inwestycji
(25% kosztów inwestycji grupa producentów pokrywa ze Êrodków w∏asnych).
Kwalifikowanymi kosztami inwestycji, do których wst´pnie uznane
grupy producentów otrzymujà pomoc finansowà, sà m.in. koszty:
• zakupu, budowy, rozbudowy,
przebudowy i remontu budynków
oraz budowli przeznaczonych
do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców
i warzyw do sprzeda˝y;
• zakupu i monta˝u infrastruktury
technicznej zwiàzanej z u˝ytkowaniem budynków oraz budowli,
o których mowa powy˝ej, oraz ich

technicznego wyposa˝enia, w zakresie niezb´dnym dla potrzeb
przechowywania, magazynowania
lub przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y;
• zagospodarowania terenu w zakresie niezb´dnym do zapewnienia
w∏aÊciwego dojazdu, eksploatacji
i zabezpieczenia inwestycji w cz´Êci
uzasadniajàcej ich wykorzystanie
bezpoÊrednio w procesie technologicznym s∏u˝àcym przechowywaniu,
magazynowaniu, sortowaniu lub
przygotowaniu owoców i warzyw
do sprzeda˝y;
• zakupu gruntu przeznaczonego
pod budow´ lub rozbudow´ budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu, o którym mowa
powy˝ej;
• zakupu narz´dzi oraz zakupu
i monta˝u maszyn oraz urzàdzeƒ
przeznaczonych do przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzeda˝y, w szczególnoÊci przeznaczonych do ich mycia, czyszczenia,
sortowania, pakowania, konfekcjonowania, krojenia, ci´cia, szatkowania, obierania lub drylowania;
• zakupu narz´dzi oraz zakupu
i monta˝u maszyn oraz urzàdzeƒ
przeznaczonych do zbioru owoców
i warzyw, z wy∏àczeniem ciàgników
i przyczep rolniczych;
• zakupu samochodów ci´˝arowych o dopuszczalnej masie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 tony, z wy∏àcze29
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niem samochodów przeznaczonych
do przewozu osób;
• zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà inwestycji, w szczególnoÊci
dotyczàce prac budowlanych.
W wyniku uzyskanej dotychczas
pomocy finansowej, wst´pnie uznane grupy producentów mog∏y zrealizowaç szereg inwestycji zwiàzanych ze zbiorem, przechowywaniem, magazynowaniem oraz przygotowaniem do sprzeda˝y owoców
i warzyw, wyprodukowanych przez
swoich cz∏onków.
Kontynuujàc prezentacj´ inwestycji dokonanych dzi´ki pomocy unijnej przedstawimy kilka przyk∏adów
wst´pnie uznanych grup producentów, które zajmujà si´ przede
wszystkim produkcjà owoców.

Grupa producentów
WILGA FRUIT Sp. z o. o.:
Grupà producentów, która z pe∏nym sukcesem wykorzysta∏a Êrodki
finansowe w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw
Unii Europejskiej jest dzia∏ajàca
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na rynku od kwietnia 2003 r. grupa
producentów WILGA FRUIT Sp.
z o.o. Grupa ta uzyska∏a status
wst´pnego uznania w paêdzierniku 2005 r., nie dysponujàc jeszcze
wyposa˝eniem technicznym umo˝liwiajàcym przygotowanie owoców
i warzyw do sprzeda˝y, a tak˝e nie
majàc doÊwiadczenia w administrowaniu, zarzàdzaniu i prowadzeniu sprzeda˝y owoców i warzyw,
wyprodukowanych przez swoich
cz∏onków. Uzyskanie statusu wst´pnie uznanej grupy producentów
i realizacja planu dochodzenia
do uznania, umo˝liwi∏o grupie pozyskanie infrastruktury zwiàzanej
z przechowywaniem oraz przygotowaniem produktów do sprzeda˝y.
Obecnie grupa zrzesza 61 producentów owoców i warzyw, którzy
na obszarze ok. 700 ha produkujà
blisko 20 tys. ton jab∏ek deserowych i ok. 4 tys. ton kapusty pekiƒskiej. Produkowane owoce i warzywa dostarczane sà przede wszystkim na rynki hurtowe, do sieci sklepów detalicznych oraz wysy∏ane

na eksport (g∏ównie do Rosji).
W ramach realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, w czerwcu 2008 r., grupa WILGA FRUIT Sp. z o.o. uruchomi∏a
centrum logistyczne, wyposa˝one
w nowoczesnà lini´ sortowniczà
do jab∏ek z wodnym roz∏adunkiem,
który zapobiega uszkodzeniom
owoców w trakcie procesu sortowania, (co znacznie przed∏u˝a czas
przydatnoÊci do spo˝ycia) oraz maszyn´ pakujàcà jab∏ka w woreczki
foliowe.
Zakupiona przez grup´ WILGA
FRUIT Sp. z o.o. linia sortujàca, zapewnia przygotowanie do sprzeda˝y wszystkich jab∏ek produkowanych przez jej cz∏onków oraz umo˝liwia sprostanie wymaganiom jakoÊciowym stawianym przez odbiorców, w szczególnoÊci przez du˝e
sieci handlowe.
Otrzymana pomoc finansowa
umo˝liwi∏a grupie producentów pozyskanie w∏asnej bazy przechowalniczej z technologià kontrolowanej
atmosfery (KA), oraz ograniczonej

Grupa producentów WILGA FRUIT Sp. z o.o. – centrum logistyczne.
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Grupa producentów WILGA FRUIT Sp. z o.o. – linia sortujàca do jab∏ek.

zawartoÊci tlenu (ULO), w której
jest w stanie przechowaç oko∏o 23
tys. ton owoców i warzyw. Przechowalnie o takiej pojemnoÊci pozwalajà na realizacj´ zamówieƒ
od kontrahentów przez ca∏y rok.
Grupa dokona∏a równie˝ zakupu
specjalistycznych platform s∏u˝àcych do zbioru owoców (jab∏ek
i gruszek), które podobnie jak infrastruktura zwiàzana z przechowywaniem i przygotowaniem owoców
i warzyw do sprzeda˝y stanowià
kwalifikowany koszt inwestycji.
WILGA FRUIT Sp. z o. o., realizujàc zatwierdzony plan dochodzenia
do uznania, skorzysta∏a z pomocy
finansowej przeznaczonej dla
wst´pnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, na ∏àcznà
kwot´ 48,81 mln z∏. Natomiast
w styczniu bie˝àcego roku, po zakoƒczeniu realizacji pi´cioletniego
planu dochodzenia do uznania,
grupa osiàgn´∏a status uznanej organizacji producentów.

Grupa producentów
JAB¸USZKO Sp. z o. o.:

Grupa producentów WILGA FRUIT Sp. z o.o. – komory ch∏odnicze.

Poczàtki dzia∏alnoÊci grupy producentów JAB¸USZKO Sp. z o.o.
si´gajà 2003 r., kiedy w sk∏ad grupy wchodzi∏o 16 cz∏onków – producentów owoców i warzyw. Spó∏ka

Grupa producentów WILGA FRUIT Sp. z o.o. – platformy samobie˝ne do zbioru owoców.
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011
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Grupa producentów JAB¸USZKO Sp. z o.o. – rega∏y przesuwne w komorze ch∏odniczej.

Grupa producentów JAB¸USZKO Sp. z o.o. – automatyczna paletyzacja.

nie mia∏a wówczas w∏asnej siedziby, nie mia∏a te˝ mo˝liwoÊci sprzeda˝y ca∏ej produkcji wszystkich gatunków owoców i warzyw, produkowanych przez jej cz∏onków, z uwagi
na brak odpowiedniej infrastruktury
magazynowej i transportowej,
umo˝liwiajàcej sprostanie wymaganiom stawianym przez odbiorców.
W grudniu 2005 r., decyzjà Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego, grupa producentów uzyska∏a
status wst´pnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw. Uzyskanie wst´pnego uznania i realizacja planu dochodzenia do uznania,
umo˝liwi∏o grupie pozyskanie infrastruktury zwiàzanej z przechowywa32

niem oraz przygotowaniem owoców do sprzeda˝y.
Obecnie grupa zrzesza 58 producentów owoców, którzy na obszarze 567 ha produkujà g∏ównie
jab∏ka (oko∏o 20 tys. ton). Ponadto, rolnicy wchodzàcy w sk∏ad grupy produkujà tak˝e: grusze, wiÊnie,
czereÊnie, czarne porzeczki, truskawki i Êliwki. Produkowane owoce dostarczane sà do sieci sklepów
detalicznych oraz eksportowane
(g∏ównie do Rosji).
W ramach realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania, grupa JAB¸USZKO Sp. z. o.o.
wybudowa∏a w∏asnà siedzib´ o powierzchni 1,9 ha, w której znajdujà

si´ pomieszczenia biurowe, socjalne, hala do wst´pnego sortowania
owoców i ich pakowania, a w centralnej cz´Êci dwie komory ch∏odnicze. Komora przygotowana na 450
ton jab∏ek przeznaczona jest
do przechowywania owoców, które
oczekujà na wst´pne sortowanie
oraz tych, które zosta∏y ju˝ poddane sortowaniu.
W ramach realizowanego procesu
przygotowania
owoców
do sprzeda˝y, grupa zakupi∏a nowoczesny system rega∏ów przejezdnych, umo˝liwiajàcy dost´p do ka˝dej partii towaru przechowywanej
w danej komorze ch∏odniczej.
Grupa posiada m.in. nowoczesnà maszyn´ sortujàcà z wodnym
roz∏adunkiem, maszyn´ wa˝àco-pakujàcà oraz urzàdzenia etykietujàce poszczególne opakowania
owoców. Powy˝sze maszyny gwarantujà odpowiednià jakoÊç owoców wprowadzanych na rynek, zarówno pod wzgl´dem ich przesortowania wed∏ug koloru, rumieƒca,
rozmiaru, wagi, d∏ugoÊci, itp., jak
i dok∏adnoÊci pakowania w dogodne opakowania.
Przygotowane do sprzeda˝y owoce eksportowane sà g∏ównie do Rosji, ale tak˝e do Skandynawii, Bu∏garii i Francji. W celu zabezpieczenia transportu wyprodukowanych
przez cz∏onków grupy owoców
do odbiorców zagranicznych, grupa zainwestowa∏a we w∏asny tabor
samochodów ci´˝arowych, które
naby∏a z udzia∏em dotacji w ramach wspólnej organizacji rynku
owoców i warzyw.
Realizujàc zatwierdzony plan dochodzenia do uznania, grupa skorzysta∏a z pomocy finansowej przeznaczonej dla wst´pnie uznanych
grup producentów owoców i warzyw, na ∏àcznà kwot´ 48,43 mln
z∏. W marcu bie˝àcego roku,
po zakoƒczeniu 5. letniego okresu
realizacji planu dochodzenia
do uznania, grupa uzyska∏a decyzj´
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Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego o uznaniu za organizacj´ producentów owoców i warzyw.
Reasumujàc, mo˝na powiedzieç,
˝e dzi´ki uzyskanemu dofinansowaniu grupy producentów owoców
i warzyw dysponujà specjalistycznym, spe∏niajàcym najwy˝sze Êwiatowe standardy, wyposa˝eniem
do zbioru, magazynowania, przechowywania, oraz przygotowania
owoców i warzyw do sprzeda˝y.
Majà w∏asne siedziby, bazy przechowalnicze, centra logistyczne wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze
urzàdzenia do mycia, czyszczenia,
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Grupa producentów JAB¸USZKO Sp. z o.o. – linia pakujàca owoce.

Grupa producentów JAB¸USZKO Sp. z o.o. – samochody ci´˝arowe.

sortowania, pakowania i konfekcjonowania owoców i warzyw, oraz
Êrodki transportu, umo˝liwiajàce
dostawy produktów do odbiorców,
z zachowaniem ich jakoÊci. Pozyskanie przez grupy producentów
ww. infrastruktury technicznej,
z w∏asnych Êrodków, bez mo˝liwoÊci korzystania ze wsparcia finansowego, w wi´kszoÊci przypadków by∏oby niemo˝liwe.
Korzystanie przez wst´pnie uznane grupy producentów owoców
i warzyw ze Êrodków finansowych
w ramach wspólnej organizacji rynBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

ków owoców i warzyw Unii Europejskiej, w szczególnoÊci przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach planów dochodzenia do uznania,
przyczyni∏o si´ do wzmocnienia
konkurencyjnoÊç i pozycji rynkowej
tych podmiotów oraz rolników
w nich zrzeszonych. W ostatnich latach odnotowano dynamiczny rozwój grup i organizacji producentów
owoców i warzyw w Polsce, w tym
znaczny post´p w koncentracji dostaw realizowanych za ich poÊrednictwem. Tym samym, mechanizm

pomocy finansowej kierowany
do grup producentów, w skali kraju
przyczyni∏ si´ do wi´kszego zorganizowania rynku owoców i warzyw
w Polsce, gdy˝ udzia∏ sprzeda˝y
owoców i warzyw realizowanej
przez grupy i organizacje producentów, w wartoÊci produkcji owoców i warzyw ogó∏em, wzrós∏ z kilku procent w roku 2004 do kilkunastu procent w roku 2010.
Departament P∏atnoÊci BezpoÊrednich
[ (22) 318 49 60
Zdj´cia: archiwum producentów
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Pomoc w zakresie osi 3
PO Ryby 2007-2013

S

k∏adanie wniosków o dofinansowanie w zakresie osi
priorytetowej 3 „Ârodki s∏u˝àce wspólnemu interesowi” trwa ju˝ od 25 wrzeÊnia 2009 roku. Na wsparcie osi
przeznaczono fundusze w kwocie
przekraczajàcej 780 mln z∏. Wnioskodawcy z∏o˝yli w Oddzia∏ach Regionalnych ARiMR ∏àcznie 523
wnioski o dofinansowanie, z czego
do 15 kwietnia 2011 r. zawarto 184 umowy na ∏àcznà kwot´ 632,8 mln z∏.
W ramach osi priorytetowej 3 wyró˝niamy nast´pujàce obszary pomocy:
Ârodek 3.1 „Dzia∏ania wspólne”
swoim zakresem obejmuje operacje majàce na celu pomoc w tworzeniu i restrukturyzacji uznanych
organizacji producentów wprowadzajàcych do obrotu produkty rybne obj´te wspólnymi normami handlowymi lub produkty akwakultury,
opracowanie lub wdro˝enie systemów s∏u˝àcych ustaleniu i Êledzeniu
pochodzenia produktów rybnych.
W ramach dzia∏aƒ wspólnych
wspierane sà równie˝ szkolenia,
konferencje majàce na celu propagowanie wspó∏pracy mi´dzy przedstawicielami nauki i organizacjami
sektora rybackiego oraz mi´dzy samymi organizacjami.
Ârodek 3.2 „Ochrona i rozwój
flory i fauny wodnej” s∏u˝y realizacji projektów zwiàzanych z budo34

wà urzàdzeƒ przeznaczonych
do ochrony i rozwoju flory i fauny
wodnej, majàcych na celu przywrócenie dróg migracyjnych dla ryb
w´drujàcych i dost´pu do ich tarlisk. Mo˝liwe sà równie˝ inwestycje
wspomagajàce ochron´ i zachowanie stanu Êrodowiska naturalnego w ramach programu Natura 2000, w przypadku, gdy wià˝e
si´ to z dzia∏alnoÊcià po∏owowà.
Ârodek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏adunku i przystaniach” dotyczy inwestycji zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa, warunków postoju lub
obs∏ugi statków rybackich, poprawà warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy w portach rybackich,
miejscach wy∏adunku oraz polepszeniu jakoÊci lub atrakcyjnoÊci
produktów rybnych pochodzàcych
z po∏owów w wodach morskich.
Ârodek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanii promocyjnych”
obejmuje realizacj´ projektów polegajàcych na opracowaniu i przeprowadzeniu kampanii promocyjnych produktów rybnych, a tak˝e
organizowaniu targów lub wystaw
tematycznych zwiàzanych z rybo∏ówstwem morskim lub rybactwem
Êródlàdowym. Dofinansowaniem
obj´te mogà byç operacje majàce
na celu wspieranie wzrostu popytu
na gatunki nie w pe∏ni eksploatowane, opracowanie i przeprowadzenie badaƒ rynku rybnego, a tak-

˝e dzia∏ania zwiàzane z certyfikacjà i znakowaniem produktów rybnych.
Ârodek 3.5 „Projekty pilota˝owe” wspiera operacje majàce
wp∏yw na zmniejszenie negatywnego wp∏ywu rybactwa Êródlàdowego
i rybo∏ówstwa morskiego na Êrodowisko, doskonalenie metod chowu
i hodowli, badania w zakresie rybactwa Êródlàdowego, a tak˝e stosowanie nowych technologii
w przetwórstwie ryb.
W ramach Êrodka 3.1 „Dzia∏ania wspólne” podpisano 35 umów
na kwot´ 26,2 mln z∏, co stanowi
wykorzystanie limitu w 100,2 %.
Pomocà finansowà obj´te zosta∏y
operacje dotyczàce organizacji
szkoleƒ i pomocy eksperckiej w zakresie rybo∏ówstwa morskiego,
chowu i hodowli oraz przetwórstwa
ryb i innych organizmów wodnych.
Do realizowanych przedsi´wzi´ç
nale˝a∏y m.in. szkolenia w zakresie
dobrej praktyki higienicznej i dobrej
praktyki produkcyjnej przeprowadzone wÊród uczestników obrotu
rynkowego, w tym hodowców karpia i pstràga. Tematyka szkoleƒ
obejmowa∏a równie˝ zagadnienia
dotyczàce wymagaƒ systemu
HACCP dla zak∏adów produkcyjnych, przetwórczych, obrotu ˝ywnoÊci
i ˝ywienia
zbiorowego.
Na uwag´ zas∏uguje tak˝e projekt
dotyczàcy opracowania za∏o˝eƒ
do „Wspólnej Polityki Rybackiej”.
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Wykres 1. Procentowy udzia∏ poszczególnych Êrodków realizowanych w ramach osi 3

Procentowy udzia∏ poszczególnych Êrodków
realizowanych w ramach osi 3

Wykres 2. Liczba podpisanych umów dla operacji realizowanych w ramach osi 3
(wg stanu na 15.04.2011 r.)

Liczba podpisanych umów w zakresie osi 3

Wsparcie finansowe przeznaczone zosta∏o równie˝ na organizacj´
konferencji naukowych, m.in. takich jak:
• XXXIV Krajowa Konferencja
– Szkolenie dla Hodowców Ryb ¸ososiowatych w 2010 r. w dniach 8
– 9 paêdziernika w Jastrz´biej Górze.
• Konferencja naukowa dotyczàca
restytucji jesiotra 21- 30 stycznia 2011 r. podczas targów Grüne
Woche w Berlinie.
• XVI Konferencja Hodowców Karpia w dniach 2 – 4 marca 2011 r.
w Teresinie.
Do innych wa˝nych projektów sfiBIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

nansowanych w ramach Êrodka 3.1 nale˝y zaliczyç „III Mi´dzynarodowà Konferencj´ Jesiotrowà”, która odby∏a si´ w Warszawie 24 listopada 2010 r. Jej celem
by∏a wymiana praktycznych doÊwiadczeƒ w zakresie bardzo specyficznej i skomplikowanej hodowli jesiotra ukierunkowanej na pozyskanie kawioru. By∏a to unikalna okazja spotkania si´ w gronie
hodowców ryb z ca∏ego Êwiata.
Wysoki wskaênik wykorzystania
Êrodków finansowych dotyczy równie˝ Êrodka 3.2. „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”. Realizowane operacje polegajà na budowie lub instalacji urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych w´drówk´ ryb migrujàcych w miejscu przegrodzenia
(spi´trzenia) wody w cieku, utrzymaniu siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych gatunków w´drownych
przez rozbiórk´ jazów oraz usuwanie innych budowli lub urzàdzeƒ
stanowiàcych przeszkod´.
Wnioskodawcy, zgodnie z danymi
na dzieƒ 15 kwietnia 2011 roku, realizujà 6 projektów na kwot´ 45,2
mln z∏ co stanowi 69% wykorzystania dost´pnego limitu finansowego
dla tego Êrodka. WÊród podpisanych umów najwy˝szà kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 25 mln z∏

XVI Konferencja Hodowców Karpia organizowana w dniach 2 - 4 marca 2011 r., w ramach której odby∏o si´ szkolenie
producentów ryb karpiowatych w Teresinie.
Zdj´cie: archiwum Polskiego Towarzystwa Rybackiego
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otrzyma∏o Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w PrzemyÊlu na realizacj´ operacji
w zakresie „Przebudowy jazu pi´trzàcego w km 168+850 rzeki San
w PrzemyÊlu na przep∏awk´ dla
ryb”, której celem jest budowa urzàdzeƒ s∏u˝àcych ochronie i rozwoju
fauny i flory wodnej.
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niego, a tak˝e przebudow´ Pomostu Rybackiego w Porcie Rybackim
Ko∏obrzeg wraz z reorganizacjà ruchu na terenie portu. Mniejsze projekty zwiàzane by∏y mi´dzy innymi
z modernizacjà instalacji elektrycznej na Nabrze˝u Wschodnim
w Porcie Rybackim Ko∏obrzeg oraz
z zakupem i monta˝em odbojnic

Dofinansowana kwotà 6.5 mln z∏ przebudowa urzàdzenia umo˝liwiajàcego w´drówk´ ryb migrujàcych przez urzàdzenie pi´trzàce usytuowane w km 63+760 biegu rzeki Wis∏ok w Rzeszowie. WysokoÊç dofinansowania 6 488 786 z∏ (netto).
Zdj´cie: archiwum MRiRW

Bardzo istotnà formà wsparcia
dla polskiego sektora rybo∏ówstwa
morskiego jest Êrodek 3.3. „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wy∏adunku i przystaniach”. W ramach tej formy pomocy zosta∏y podpisane 64 umowy na kwot´ ok. 463 mln z∏. Du˝e
projekty inwestycyjne dotyczy∏y rozbudowy Morskiej Przystani Rybackiej w Kuênicy, Przystani Rybackiej
w Gdyni Oksywie i Ob∏u˝e.
Przy udziale pomocy finansowej
w ramach Êrodka 3.3 modernizowany jest Port Rybacki w Pucku wraz
z budowà budynku gospodarczo-socjalnego dla potrzeb rybaków.
Inwestycje obj´∏y równie˝ remonty
Nabrze˝y Pó∏nocnego i Zachod36

wraz z drabinkami wejÊciowymi
na potrzeby dolnej cz´Êci Portu
Dar∏owo. Dodatkowo w celu prawid∏owego sk∏adowania, zamra˝ania
i przechowywania produktów rybnych pochodzàcych z po∏owów
w wodach morskich, na terenie
Portu Rybackiego Gryf w Szczecinie
oraz Dalekomorskiego Portu Rybackiego Gdaƒsk budowana jest
ch∏odnia sk∏adowa wraz z niezb´dnà infrastrukturà.
WÊród podpisanych umów najwy˝szà kwot´ dofinansowania 58
mln z∏ obj´ta zosta∏a Ko∏obrzeska
Grupa Producentów Ryb sp. z o.
o na realizacj´ operacji „Modernizacja i rozbudowa budynku produkcyjnego i fabryki lodu z przezna-

czeniem na zamra˝anie i sk∏adowanie ryb zamro˝onych, produkcj´
lodu z zapleczem socjalno biurowym, oraz dobudowa cz´Êci sk∏adowania odpadów rybnych”.
Kolejnym Êrodkiem, który wzbudzi∏
du˝e zainteresowanie wnioskodawców jest Êrodek 3.4 „Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne” (podpisano 69 projektów
na kwot´ 32,2 mln z∏.) Realizowane
operacje zwiàzane by∏y z przeprowadzeniem kampanii promocyjnych
produktów rybnych, organizowaniem targów lub wystaw tematycznych zwiàzanych z rybo∏ówstwem
morskim lub rybactwem Êródlàdowym oraz uczestnictwem w tych targach lub wystawach. Ich celem by∏
wzrost sprzeda˝y produktów rybnych
oraz zach´canie mo˝liwie najwi´kszej cz´Êci odbiorców do spo˝ywania ryb, upowszechnianie wiedzy dotyczàcej rodzajów i znaczenia produktów rybnych w racjonalnym ˝ywieniu cz∏owieka. WÊród projektów
realizowane sà: Kampania promocyjna produktów rybo∏ówstwa
i akwakultury w S∏upsku pod. tyt.
„XIII Âwi´to Ryby” oraz kampania
promocyjna ryb i produktów rybnych w powiecie malborskim „Malborskie spotkania przy rybce”. W ramach podpisanych umów najwy˝szà
kwot´ dofinansowania w wysokoÊci 2,2 mln z∏ otrzyma∏o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rybactwa
i Ochrony Ârodowiska RYB-EKO
na realizacj´ projektu „Opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktów rybnych pochodzàcych z ryb akwenów jeziorowych
i zalewowych”.
Lokalne kampanie promocyjne
doskonale równie˝ realizujà za∏o˝enie, jakim jest wzrost sprzeda˝y ryb.
Âwietnym tego przyk∏adem jest
Kampania promocyjna karpia
„Zdrów jak ryba”, której g∏ównym
celem by∏a promocja spo˝ycia ryb
i produktów rybnych wÊród lokalnej
gminnej spo∏ecznoÊci Stare Babice.
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Remont Pomostu w Porcie Rybackim Ko∏obrzeg.

Zdj´cie: archiwum ARiMR

• Uniwersytetu Szczeciƒskiego dotyczàca zlewni Drawy z uwzgl´dnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy Êrodowiska oraz rozwoju
spo∏eczno – gospodarczego regionu.
• Zak∏adu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii
Nauk „Wdro˝enie programu hodowlanego
karpia
opartego
na markerach genetycznych odpornoÊci”.
• Politechniki Szczeciƒskiej pt.
„Kompleksowy system przetwarza-

Baner informujàcy o Kampanii promocyjnej karpia „Zdrów jak ryba” zorganizowanej na terenie Gminy Stare Babice w dniu 26 wrzeÊnia 2010 r.

Zosta∏ on osiàgni´ty poprzez promocj´ tradycyjnych oraz nowatorskich produktów z karpia za poÊrednictwem panelu kulinarnego,
konkursu wiedzy, gier i zabawy. Badane by∏y tak˝e preferencje konsumentów ryb za pomocà ankiet.
Do grona mniejszych kampanii
promocyjnych, które zach´ca∏y
do spo˝ywania zarówno ryb s∏odkowodnych jak i morskich nale˝à:
• Kampania w Gminie Przodkowo
pod tytu∏em „Piknik z ikrà”;
• Kampania promocyjna w Gminie
Gniewino pod tytu∏em „Rybko Ty
Moja 2010”;
BIULETYN INFORMACYJNY 7/2011

• Kampania w Gminie Pelplin
pod tyt. „Ryba wp∏ywa do Pelplina”;
• Kampania na terenie gminy Miko∏ajki Pomorskie;
• Kampania na terenie gminy Krokowa „Nad morzem ryby smakujà
lepiej”.
W ramach Êrodka 3.5 „Projekty
pilota˝owe” wnioskodawcy realizujà ∏àcznie 10 projektów na kwot´ 65,4 mln z∏., co stanowi 100%
dost´pnej alokacji. Operacje
w zakresie doskonalenie metod
chowu i hodowli oraz stosowania
nowych technologii w przetwórstwie
ryb, dotyczy∏y m.in. projektów:

Zdj´cie: archiwum ARiMR

nia karpi na nowoczesne produkty
spo˝ywcze i paszowe” – w ramach
poprawy stosowanych technologii
w zakresie przetwórstwa ryb.
WÊród podpisanych umów najwy˝sza kwota dofinansowania
w wysokoÊci ok. 33,8 mln z∏ dotyczy projektu Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie „Innowacje w akwakulturze ryb ze
szczególnym uwzgl´dnieniem biotechniki rozrodu ryb”.

Departament Wsparcia Rybactwa
[(22) 318 46 76
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ARiMR odpowiada
Od 15 lat prowadz´ m∏yn pogeesowski. Wytwarzam kilkanaÊcie rodzajów doskona∏ej jakoÊci màki, z których mój syn zamierza wypiekaç tradycyjne pieczywo. Na uruchomienie piekarni zamierzamy skorzystaç z kredytu preferencyjnego.
W zwiàzku z tym chcielibyÊmy si´ dowiedzieç, jaka jest procedura przy ubieganiu si´ o t´ form´
pomocy? Kto decyduje o udzieleniu kredytu: bank
czy ARiMR? Jakie wydatki mo˝na sfinansowaç ze
Êrodków z kredytu preferencyjnego?
Kredyty preferencyjne udzielane sà przez banki
wspó∏pracujàce z ARiMR ze Êrodków w∏asnych banków,
a dzi´ki dop∏atom ARiMR kredytobiorcy p∏acà tylko
cz´Êç oprocentowania, która obecnie wynosi w przypadku wi´kszoÊci linii kredytowych 2% w skali roku.
Nale˝y pami´taç, ˝e wniosek o kredyt wraz z planem
inwestycji (biznesplanem) oraz innymi wymaganymi dokumentami nale˝y z∏o˝yç do banku. On wniosek rozpatruje i podejmuje decyzj´ o przyznaniu kredytu. Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dop∏aca do oprocentowania tych kredytów na podstawie zapotrzebowaƒ zg∏aszanych przez banki.
Obecnie o kredyt preferencyjny mo˝na ubiegaç si´
w nast´pujàcych bankach: Banku Polskiej Spó∏dzielczoÊci S. A., Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S. A.,
Mazowieckim Banku Regionalnym S. A., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S. A.,
ING Banku Âlàskim S. A., Banku Zachodnim WBK S. A.,
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Banku Polska Kasa Opieki S.A. O kredyty mo˝na si´
równie˝ ubiegaç w bankach spó∏dzielczych zrzeszonych
w GBW S. A., BPS S.A. i MR Banku S.A.
Preferencyjnym kredytowaniem obj´te sà inwestycje
majàce na celu m. in. zwi´kszenie oferty towarowej
i lepsze jej dostosowanie do wymagaƒ rynku, popraw´
jakoÊci produktów rolnych, popraw´ efektywnoÊci produkcji, w tym zmniejszenie kosztów wytwarzania, utrzymanie lub popraw´ warunków w zakresie wymagaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska, a tak˝e popraw´ warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy.
Zak∏ady przetwórstwa produktów rolnych mogà
wykorzystaç kredyty preferencyjne na:
• budow´ lub remont po∏àczony z modernizacjà budynków lub budowli s∏u˝àcych do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury
technicznej stanowiàcej integralnà cz´Êç tych budynków lub budowli, budow´ oczyszczalni i podczyszczalni
Êcieków,
• zakup lub zakup i instalacj´ maszyn lub urzàdzeƒ
do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniajàcych utrzymanie jakoÊci i bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów lub pó∏produktów oraz ich przygotowania do sprzeda˝y,
• zakup lub zakup i instalacj´ aparatury pomiarowej,
kontrolnej oraz sprz´tu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
• zakup komputerów i oprogramowaƒ s∏u˝àcych
do zarzàdzania przedsi´biorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
• zakup Êrodków transportu niezb´dnych dla
sprawnego przebiegu procesu technologicznego
lub do magazynowania,
• zakup specjalistycznych Êrodków transportu
przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniajàcych spe∏nienie warunków bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci lub dobrostanu zwierzàt,
• wdra˝anie procedury systemów zarzàdzania jakoÊcià,
• koszty ogólne bezpoÊrednio zwiàzane z przygotowaniem i realizacjà inwestycji, które nie przekraczajà 12%
kwoty kredytu, obejmujàce przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, op∏aty za patenty lub licencje,
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a tak˝e koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Warto wspomnieç, ˝e wysokoÊç obj´tego dop∏atami
Agencji kredytu na realizacj´ inwestycji w przetwórstwie
produktów rolnych mo˝e wynosiç nie wi´cej ni˝ 70%
wartoÊci inwestycji i nie wi´cej ni˝ 16 mln z∏. Od kredytobiorcy wymaga si´, aby zaanga˝owa∏ wk∏ad w∏asny
stanowiàcy nie mniej ni˝ 30% wartoÊci inwestycji. Oceny wk∏adu w∏asnego dokonuje bank na podstawie dokumentów przed∏o˝onych przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytowej.
W mojej okolicy od lat na polach niszczeje du˝o
s∏omy, rzepaczanki i innych niepotrzebnych odpadów roÊlinnych. Chcia∏bym je zagospodarowaç.
Przymierzam si´ do uruchomienia w swoim gospodarstwie biogazowni, a tak˝e produkcji brykietów do celów grzewczych. W zwiàzku z tym pytam,
kiedy ARiMR planuje og∏osiç najbli˝szy nabór
wniosków na dzia∏anie „Ró˝nicowanie w kierunku
dzia∏alnoÊci nierolniczej” bo chcia∏bym skorzystaç
z tego dzia∏ania przy pozyskiwaniu Êrodków
na dofinansowanie wspomnianych przedsi´wzi´ç.
Jakich zmian nale˝y oczekiwaç w nowym naborze?
Najbli˝szy nabór wniosków w ramach dzia∏ania „Ró˝nicowanie w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej” zostanie uruchomiony w III kwartale 2011 roku. Ma byç on
adresowany do wnioskodawców, zainteresowanych
uzyskaniem wsparcia na operacje zwiàzane z budowà
biogazowni, na które b´dzie przys∏ugiwa∏a zwi´kszona do 500 tys. z∏ maksymalna kwota pomocy. Nabór
ten ma byç przeprowadzony w ramach ogólnopolskiej
puli Êrodków, bez wyznaczania limitów na poszczególne województwa. Stosowne zmiany w tym zakresie przywiduje przygotowana obecnie nowelizacja rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podzia∏u Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W przypadku niewykorzystania dost´pnej puli Êrodków przeprowadzony zostanie kolejny nabór, podczas
którego b´dà przyjmowane wnioski na operacje dotyczàce wszystkich, dotychczas wspieranych w ramach tego dzia∏ania kierunków dzia∏alnoÊci pozarolniczej
– wed∏ug kryteriów wyboru, okreÊlonych w obecnie
przygotowywanej nowelizacji stosownego rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania tej formy pomocy.
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W tym roku ukoƒczy∏em studia w zakresie ekonomiki produkcji ze specjalizacjà w agrobiznesie,
chcia∏bym zapytaç, czy moje wykszta∏cenie jest
wystarczajàce do uzyskania pomocy na „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” w ramach
PROW 2007-2013. Czy musz´ koƒczyç kursy kwalifikacyjne w ODR? Dodam jeszcze, ˝e mam sporà praktyk´ w rolnictwie, gdy˝ pomaga∏em rodzicom w wykonywaniu wszystkich prac w okresie
wakacyjnym i w przerwach mi´dzysemestralnych.
Zasady udzielania pomocy na „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” w ramach PROW na lata 2007-2013
reguluje rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 17 paêdziernika 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia∏ania „U∏atwianie startu m∏odym rolnikom” obj´tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 200
poz. 1443 z póên. zm). Przepisy te okreÊlajà m. in., ˝e
warunek dotyczàcy kwalifikacji zawodowych uwa˝a si´
za spe∏niony, je˝eli osoba fizyczna posiada wykszta∏cenie rolnicze zasadnicze zawodowe, Êrednie lub wy˝sze.
W przypadku wykszta∏cenia innego ni˝ rolnicze, jak
równie˝ w przypadku tytu∏u kwalifikacyjnego lub tytu∏u
zawodowego, w zale˝noÊci od poziomu wykszta∏cenia,
nale˝y mieç jeszcze odpowiedni sta˝ pracy w rolnictwie,
a w przypadku studiów wy˝szych mogà byç kierunki studiów, których zakres kszta∏cenia lub standardy kszta∏cenia obejmujà treÊci zwiàzane z rolnictwem w wymiarze
∏àcznym, co najmniej 120 godzin, jak równie˝ studia
podyplomowe w zakresie zwiàzanym z rolnictwem.
Za studia podyplomowe w zakresie zwiàzanym z rolnictwem uznaje si´ studia, których program obejmuje co
najmniej jedno z nast´pujàcych zagadnieƒ: ekonomika
rolnictwa, organizacja lub technologia produkcji rolniczej, marketing artyku∏ów rolnych, rachunkowoÊç rolnicza, agrobiznes.
Szczegó∏owy wykaz kierunku studiów, zawodów i specjalnoÊci oraz tytu∏ów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, a tak˝e rodzaje dokumentów potwierdzajàcych
posiadanie kwalifikacji zawodowych zosta∏y przedstawiane w za∏àczniku do wy˝ej wspomnianego rozporzàdzenia.
Za posiadanie wykszta∏cenia uznaje si´ ukoƒczenie
nauki w szkole (zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym). Natomiast w wyniku ukoƒczenia kursu i zdania egzaminu przed specjalnie do tego celu powo∏anà
komisjà mo˝na uzyskaç tytu∏ kwalifikacyjny lub tytu∏u
zawodowy, który jak wynika z przepisu § 6 ust 1 pkt 2
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tego rozporzàdzenia, aby spe∏niç wymagane kwalifikacje, musi byç uzupe∏niony, co najmniej 3-letnim sta˝em
pracy w rolnictwie.
Za sta˝ pracy w rolnictwie uznaje si´ okres, liczony
do dnia z∏o˝enia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:
• podlega∏ ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników, jako
domownik, lub
• by∏ zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o prac´ lub spó∏dzielczej umowy o prac´,
na stanowisku zwiàzanym z prowadzeniem produkcji
rolnej,
• odby∏ sta˝, o którym mowa w art. 53 ust. 1 z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên.
zm.), obejmujàcy wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci rolniczej.
Sam fakt pomocy rodzicom przy pracach w gospodarstwie rolnym i mieszkania z rodzicami na terenie
gospodarstwa w trakcie szko∏y Êredniej oraz studiów,
zgodnie z tym rozporzàdzeniem, nie jest uwa˝any
za sta˝ pracy w rolnictwie.
Osoba nieposiadajàca wymaganych kwalifikacji zawodowych, a spe∏niajàca pozosta∏e warunki przyznania
pomocy, mo˝e uzyskaç premi´, je˝eli zobowià˝e si´
do uzupe∏nienia wykszta∏cenia w terminie trzech lat
od dnia dor´czenia wnioskodawcy przez Agencj´ decyzji (warunkowej) przyznajàcej pomoc. Za uzupe∏nienie
wykszta∏cenia rolniczego uwa˝a si´ ukoƒczenie szko∏y,
minimum zawodowej rolniczej, w systemie dziennym
lub zaocznym. Natomiast ukoƒczenie kursu, jak równie˝ zdobycie tytu∏u kwalifikacyjnego lub tytu∏u zawodowego nie jest traktowane, jako uzupe∏nienie wykszta∏cenia. Dlatego nie musi Pan koƒczyç kursów
ODR-owskich. Sàdzimy, ˝e skoro specjalizowa∏ si´ Pan
w agrobiznesie w czasie studiów, to treÊci zwiàzane
z rolnictwem obejmowa∏y co najmniej 120 godzin
i Paƒskie kwalifikacje zawodowe – zgodnie z wspomnianymi regulacjami prawnymi – sà wystarczajàce
do spe∏nianie warunku przyznania premii dla m∏odego
rolnika w ramach obecnego PROW.
W moim gospodarstwie z powodu wiosennych
przymrozków wymarz∏y jab∏onie. Czy b´dà móg∏
skorzystaç z pomocy w ramach dzia∏ania „Przywracanie potencja∏u produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywio∏owych oraz
wprowadzenie odpowiednich dzia∏aƒ zapobiegawczych”?
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Straty w gospodarstwach spowodowane przymrozkami kwalifikujà si´ do przyznania pomocy z dzia∏ania
„Przywracanie potencja∏u produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wystàpienia kl´sk ˝ywio∏owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia∏aƒ zapobiegawczych”.
W nowym naborze wniosków, który odb´dzie si´ od 18
lipca do 29 sierpnia 2011 r. o pomoc mogà ubiegaç
si´ rolnicy, w których gospodarstwach powsta∏y szkody
wywo∏ane przez przynajmniej jedno z wymienionych
zdarzeƒ losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki
przezimowania, susz´, powódê, deszcz nawalny, huragan, grad, obsuni´cie si´ ziemi, lawiny i uderzenie
pioruna. Bardzo istotne jest, ˝e pomoc b´dzie mog∏a
byç przyznana, je˝eli wysokoÊç szkód oszacowanych
przez komisj´ powo∏anà przez wojewod´ w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce wystàpienia szkody, b´dzie wynosiç:
• w uprawach rolnych, zwierz´tach gospodarskich lub
rybach Êrednio powy˝ej 30% wielkoÊci Êredniej rocznej
produkcji rolnej,
oraz
• co najmniej 10 tys. z∏. w Êrodkach trwa∏ych s∏u˝àcych
produkcji rolnej,
co okreÊlane jest w protokole oraz opinii wojewody
z oszacowania zakresu i wysokoÊci strat w gospodarstwie rolnym. Oba te warunki muszà byç spe∏nione
∏àcznie.
Warto dodaç, ˝e maksymalna kwota pomocy, jakà
mo˝na b´dzie otrzymaç na jedno gospodarstwo
w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 wynosi 300 tys. z∏, a refundacji podlega a˝ do 90% kosztów
kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta
na inwestycje przywracajàce potencja∏ produkcyjny gospodarstwa. JednoczeÊnie kwota wsparcia nie mo˝e
przekraczaç 130% wartoÊci szkód powsta∏ych w Êrodkach trwa∏ych s∏u˝àcych do produkcji rolnej. Nale˝à
do nich budynki, budowle, maszyny czy te˝ urzàdzenia
s∏u˝àce do produkcji rolnej, sady, plantacje wieloletnie
oraz stada podstawowe zwierzàt gospodarskich.
W przypadku rolników, którzy ubezpieczyli te sk∏adniki
gospodarstwa, pomoc b´dzie przyznawana do wysokoÊci 144% wartoÊci tych szkód, pomniejszonych o kwot´ uzyskanego odszkodowania.

Departament Komunikacji Spo∏ecznej
[ (22) 318 40 90
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
od 9 czerwca 2011 r. (stopa redyskonta weksli – 4,75%)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

nIP

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,8000

2,0000

0,1000

3,8500

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

4

SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

5

Bank BPH S.A.

6

ING Bank Âlàski S.A.

7

Bank Zachodni WBK S.A.

8

Bank PEKAO S.A.

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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