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MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zdaniem ministra

Stanisław Kalemba
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Paƒstwo!
Polska jest wielkim zwyci´zcà szczytu brukselskiego.
Wygrali te˝ mieszkaƒcy wsi i rolnicy.
7 i 8 lutego br. były decydujàcymi dla unijnego bud˝etu dniami. Po wielogodzinnych dyskusjach wreszcie osiàgni´ty został kompromis.
Ze szczególnà mocà podkreÊlam, ˝e przyj´te rozwiàzania sà dla nas korzystne mimo tego, ˝e w perspektywie finansowej 2014-2020 dla całej Unii Europejskiej
tych Êrodków jest o około 10% mniej. Jednak w dalszym
ciàgu jesteÊmy najwi´kszym unijnym beneficjentem Êrodków na polityk´ spójnoÊci, a na rolnictwo mamy nawet
wi´cej o około 10% ni˝ w koƒczàcej si´ perspektywie
lat 2007-2013.
Naszym celem było zapewnienie polskim rolnikom
Êcie˝ki dojÊcia do poziomu Êrednich płatnoÊci w Unii
Europejskiej. Udało si´ utrzymaç poziom obecny,
a do roku 2020 powinniÊmy osiàgnàç Êrednià unijnà
w wysokoÊci 250-260 euro/ha. Bioràc pod uwag´, ˝e
płatnoÊci bezpoÊrednie nie b´dà dofinansowywane
2

z bud˝etu krajowego, zadbaliÊmy o to, aby z II filara
WPR mo˝na było przesunàç do I filara do 25% Êrodków. Dzi´ki temu płatnoÊci dla naszych rolników b´dà
mogły stopniowo wzrastaç. Zmniejszenie natomiast
Êrodków w ramach II filaru nie b´dzie odczuwane
na terenach wiejskich. Mamy ju˝ wst´pnie uzgodnionà
umow´ partnerskà z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Ogromny bud˝et polityki spójnoÊci dotyczy przecie˝ całej Polski, w tym tak˝e terenów wiejskich. To
z tych pieni´dzy b´dà mogły byç finansowane mi´dzy
innymi drogi lokalne, szerokopasmowy Internet czy te˝
infrastruktura techniczna.
Mamy tak˝e mo˝liwoÊci dofinansowania II filara z bud˝etu krajowego. Jest jeszcze jedna, bardzo dobra informacja. Dotyczy ona przede wszystkim gmin. Otó˝ b´dà
one mogły doliczyç VAT do kosztów unijnych programów. To pozwoli zaoszcz´dziç w skali kraju około 7 mld
euro, które zostanà w bud˝etach gminnych i b´dà mogły
byç wykorzystane m.in. na kolejne projekty słu˝àce rozwojowi tych terenów.
Najwa˝niejsze jest jednak to, aby wszystkie te Êrodki
racjonalnie wykorzystaç skupiajàc si´ na projektach, które b´dà tworzyç nowe miejsca pracy, bo to jest w tej
chwili najwa˝niejsze.
Zwracam uwag´, ˝e rolnictwo stabilizuje gospodark´
narodowà. To w nim powstajà realne wartoÊci, a nie wirtualne pieniàdze. Dzi´ki dotychczasowym działaniom
osiàgamy rekordowe wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spo˝ywczymi. Wst´pne dane mówià o blisko 17 mld euro w odniesieniu do wartoÊci sprzeda˝y
i 3,8 mld euro dodatniego salda tej wymiany. Nie ma
drugiej dziedziny, która miałaby takie wyniki w mi´dzynarodowej wymianie handlowej. Warto inwestowaç w rolnictwo i przemysł przetwórczy, sà to konkretne miejsca
pracy i realne wpływy do bud˝etu. Musimy mieç na uwadze równie˝ i to, ˝e według prognoz demografów, przyrost ludnoÊci w kolejnych latach spowoduje, ˝e w roku 2050 b´dziemy musieli w skali Êwiata zwi´kszyç produkcj´ ˝ywnoÊci o 70%. Warto, aby w tym wzroÊcie aktywnie uczestniczyli polscy rolnicy, przetwórcy i eksporterzy. Mamy bardzo dobrà ˝ywnoÊç, ch´tnie kupowanà
przez konsumentów w całej Unii Europejskiej, jak i coraz
cz´Êciej poza nià.
I to chyba nie wszystkim odpowiada.
Poczàtek roku przyniósł bowiem niepokojàce wieÊci
na temat polskiej ˝ywnoÊci, a zwłaszcza jej jakoÊci. Zacz´ło si´ od wpisu duƒskiej minister rolnictwa na jednym
z portali. Bezpodstawne wyra˝enie dezaprobaty, dla jakoÊci naszej ˝ywnoÊci spotkało si´ z mojà ostrà reakcjà.
Wpis został usuni´ty, ale komentarze w mediach trwały
jeszcze pewien czas. Nie przebrzmiały echa tej wypowiedzi, a ju˝ pojawiły si´ nowe zarzuty. Najpierw ze strony
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Słowacji w sprawie wafli wyprodukowanych w Polsce
z mleka w proszku, które zostało ska˝one Êrodkiem stosowanym do zwalczania gryzoni. Nast´pnie z Irlandii
i Wielkiej Brytanii i ostatnio z Hiszpanii. Te ostatnie dotyczyły sfałszowania hamburgerów wołowych mi´sem koƒskim, które pochodzi z Polski.
Jestem przekonany, ˝e te ataki na naszà ˝ywnoÊç spowodowane sà przede wszystkim ch´cià ochrony własnych producentów i obawà przed rosnàcà wÊród konsumentów popularnoÊcià polskiej ˝ywnoÊci. Wst´pne dane
za ubiegły rok potwierdzajà kolejny rok wzrostu eksportu
naszych artykułów rolno-spo˝ywczych. Osiàgn´liÊmy rekordowe rezultaty sprzedajàc produkty za około 17,5
mld euro, przy czym rekordowe było te˝ dodatnie saldo tych obrotów, które przekroczyło 4,1 mld euro. Te wyniki oznaczajà, ˝e od naszego przystàpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku wzrosły one ponad trzykrotnie.
Nie dziwi, zatem rosnàca obawa przed polskà ˝ywnoÊcià. Tymczasem ta ˝ywnoÊç broni si´ sama – swoim
smakiem, zapachem i wysokà jakoÊcià.
Przedstawione powy˝ej zarzuty dotyczà przest´pstw,
a nie jakoÊci ˝ywnoÊci. Je˝eli ktoÊ fałszuje skład produktu to jest przest´pcà, a nie producentem i nim zajmà si´ odpowiednie organa Êcigania. Nasze słu˝by
kontrolne, od razu po pojawieniu si´ pierwszych informacji, podj´ły właÊciwe działania kontrolne i wyjaÊniajàce. W przypadku ska˝enia mleka w proszku, strona polska bezzwłocznie powiadomiła o tym fakcie unijny system i podj´ła odpowiednie kroki. Chcemy wyjaÊniç wszystkie wzajemne wàtpliwoÊci i niedomówienia
poprzez bezpoÊrednià współprac´ słu˝b inspekcyjnych
Polski i Słowacji.
Na marginesie tej kwestii chc´ zwróciç uwag´ na jeszcze jednà, ale bardzo istotnà spraw´. Otó˝, na przykładzie hamburgerów, z przykroÊcià stwierdzam, znacznà,
delikatnie mówiàc, niefrasobliwoÊç naszych mediów, które omawiajàc zagadnienie u˝ywajà słowa „wołowina ska˝ona koninà”.
W mediach zagranicznych mówi si´ wyraênie o zanieczyszczeniu, a nie o ska˝eniu. J´zyk polski posiada pi´kny
zasób słów, z którego warto korzystaç. Czym innym jest
bowiem zanieczyszczenie, a zupełnie czym innym ska˝enie. To ostatnie jednoznacznie sugeruje odbiorcy zagro˝enie zwiàzane ze ska˝eniem ˝ywnoÊci zwiàzkami szkodliwymi, niebezpiecznymi dla zdrowia. Natomiast w tym przypadku mo˝emy mówiç o sfałszowaniu składu produktu,
a nie o jego ska˝eniu niebezpiecznà koninà. Sam jestem
mocno zainteresowany wyjaÊnieniem tej sprawy. Na razie
nie mamy dowodów, ˝e konina pochodzi z Polski.
Uwa˝am, ˝e w takich sprawach niezb´dna jest du˝a
precyzja i wielkie poczucie odpowiedzialnoÊci za pisane
lub wypowiadane słowo.
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A, ˝e polska ˝ywnoÊç cieszy si´ uznaniem konsumentów, po raz kolejny, przekonałem si´ osobiÊcie
podczas styczniowych targów „Zielony Tydzieƒ” w Berlinie, gdzie polskie stoiska były oblegane przez niemieckich, i nie tylko, konsumentów.
Ze spraw bie˝àcych, u progu nowego roku, pragn´
zwróciç uwag´ jeszcze na dwie kwestie. Pierwsza
z nich dotyczy bud˝etu. Otó˝ łàcznie do rolnictwa
i na wieÊ trafi w 2013 r. około 53 mld zł z bud˝etu krajowego i europejskiego. W dalszej cz´Êci Biuletynu
przedstawione sà bardziej szczegółowe informacje
na ten temat. Dodam tylko, ˝e wydatki na finansowanie zadaƒ z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa zaplanowane zostały w bud˝ecie
krajowym w kwocie 22,6 mld zł. Zostanà one uzupełnione Êrodkami z bud˝etu europejskiego w kwocie
24,2 mld zł. Ponadto, Kasa Rolniczego Ubezpiecze nia Społecznego otrzyma dotacj´ z bud˝etu paƒstwa
w kwocie 16,5 mld zł na wypłat´ rent i emerytur
rolniczych.
Drugà kwestià, na którà chc´ zwróciç jeszcze uwag´,
jest sprawa dobrostanu zwierzàt. Przypominam, ˝e
od poczàtku tego roku w Polsce obowiàzujà zasady
wzajemnej zgodnoÊci dotyczàce te˝ obszaru C, czyli
dbania o tzw. dobrostan zwierzàt i obejmujà posiadaczy wszystkich gatunków zwierzàt gospodarskich.
Głównym celem wymogów w zakresie dobrostanu
zwierzàt jest zapewnienie zwierz´tom gospodarskim
dobrych warunków przetrzymywania, opieki i ochrony
ze strony rolnika, jak równie˝ zaspokojenie wszystkich
potrzeb biologicznych i mo˝liwoÊci naturalnego zachowania zwierzàt. W dobrostanie wa˝ne jest, by zwierz´ta gospodarskie nie były traktowane jak przedmiot
produkcji, ale przede wszystkim, jako istoty ˝yjàce,
które sà zdolne do odczuwania cierpienia.
Polscy rolnicy stosujà si´ do wszystkich wymagaƒ.
Przypominam, ˝e wprowadzenie wymogów wzajemnej
zgodnoÊci (cross compliance) wynika z przepisów Unii
Europejskiej i sà one jednakowe we wszystkich krajach
wspól no ty. Dzi´ ki te mu ˝yw noÊç wy pro du ko wa na na terenie Unii Europejskiej, niezale˝nie od kraju
producenta, spełnia te same wymogi wzajemnej zgodnoÊci, a co za tym idzie, jest takiej samej jakoÊci.
Dlatego te˝, nie zgadzam si´ na zarzuty docierajàce
do nas z mediów zagranicznych, ˝e nasza ˝ywnoÊç jest
złej lub niskiej jakoÊci. Obowiàzujà nas te same procedury, te same przepisy i stosujemy si´ do nich tak samo, jak ma to miejsce w innych krajach. Warto to jednak przy ka˝dej okazji podkreÊlaç, bo widaç nie
wszystkim si´ podoba, ˝e polska ˝ywnoÊç zdobywa
uznanie wÊród coraz wi´kszej grupy konsumentów
w Unii Europejskiej i poza nià.
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Prosto z gabinetu

Spotkanie
z dyplomatami

M

inister Stanisław Kalemba tradycyjnie ju˝, równie˝ z poczàtkiem tego
roku, zło˝ył noworoczne ˝yczenia
przedstawicielom korpusu dyplomatycznego podczas spotkania
zorganizowanego w ministerstwie
rolnictwa i rozwoju wsi.
Witajàc goÊci zaznaczył, ˝e poczàtek roku to czas, kiedy z optymizmem patrzymy na stojàce
przed nami wyzwania. Najwa˝niejsze z nich zwiàzane sà obecnie

z kryzysem ekonomicznym i problemami w zakresie bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊciowego. Unia Europejska
natomiast stoi przed kolejnymi wyzwaniami zwiàzanymi z reformà
polityki rolnej.
– Jest to moment, w którym bardzo wyraêne staje si´ znaczenie
konstruktywnej współpracy mi´dzynarodowej. Dlatego te˝ chciałbym
Paƒstwu podzi´kowaç za dotychczasowà wspólnà prac´, Paƒstwa
uwagi i inicjatywy. Mam nadziej´,
˝e w 2013 roku nie zabraknie okazji do realizacji wspólnych przedsi´wzi´ç, przynoszàcych korzyÊci sek4

torowi rolno-spo˝ywczemu w naszych krajach – podkreÊlił polski
minister rolnictwa.
Stanisław Kalemba zwrócił uwag´ na fakt, ˝e motywacjà do dalszej
wyt´˝onej pracy, zarówno w resorcie, jak i w ramach całego sektora
rolno-spo˝ywczego w Polsce, jest
to, i˝ bran˝a ta, jako jedyna w kraju, osiàgn´ła w 2012 roku dodatnie saldo w handlu zagranicznym.
– Polski sektor rolno -spo˝ywczy doskonale radzi sobie na rynkach zagranicznych, a polskie
produkty rolno -spo˝ywcze sà hitem
eksportowym. Konsumenci
doceniajà wysokà

lecz tak˝e konsumentów zwiàzanych z bardziej odległymi obszarami kulturowymi – zaznaczył minister.
Jak co roku, w spotkaniu uczestniczyli ambasadorzy oraz radcowie
zajmujàcy si´ kwestiami rolnymi – przedstawiciele placówek dyplomatycznych krajów, które majà
siedziby w Warszawie.
Noworoczne spotkania w resorcie sà zawsze okazjà do wymiany
zdaƒ, prezentacji poglàdów, ale
przede wszystkim do zapoznania
si´ z bogactwem oraz ró˝norodnoÊcià Polski i jej regionów. Tym razem minister zaprosił zagranicznych
goÊci do kulinarnej podró˝y na Pomorze. Region ten przynale˝y
do Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego, elitarne-

Minister Stanisław Kalemba podczas
rozmowy z ambasadorami: (od lewej)
Turcji Yusufem Ziya Özcanem, Brazylii
Yorge Kadrim i Indonezji Darmansjahem
Djumala

jakoÊç polskiej ˝ywnoÊci i trosk´
producentów o bezpieczeƒstwo.
Nasze produkty cechujà si´ równie˝
unikalnymi walorami smakowymi.
Dzi´ki temu nasza bogata, zró˝nicowana oferta, spotyka si´ z zainteresowaniem nie tylko wymagajàcych konsumentów europejskich,

go stowarzyszenia tych
regionów Starego Kontynentu, które mogà poszczyciç si´ szczególnie
wysokà jakoÊcià produkowanej lokalnie ˝ywnoÊci. Wieczór uÊwietnił tak˝e wyst´p
artystyczny zespołu pieÊni i taƒca
„Gdynia”.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Rozmowy
polsko-francuskie

P

olska jak i Francja opowiadajà si´ za zwi´kszeniem Êrodków, zarówno na płatnoÊci
bezpoÊrednie, jak i rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spo˝ywczego
i obszarów wiejskich – mówili podczas wspólnej konferencji prasowej
minister Stanisław Kalemba oraz
minister rolnictwa Francji Stéphane
Le Foll. Ministrowie spotkali si´
w Warszawie, aby rozmawiaç o podobnym podejÊciu Polski i Francji
do finansowania WPR w nowej perspektywie 2014-2020.
– Z jednej strony musimy daç
konsumentom gwarancj´, ˝e europejska ˝ywnoÊç jest zdrowa i bezpieczna, ˝e spełnia najwy˝sze standardy. Z drugiej natomiast chroniç
naturalne Êrodowisko i dbaç o klimat, a wszystko to wymaga odpowiednich
nakładów
finansowych – podkreÊlał polski minister.
Podczas wizyty francuskiego ministra w Polsce, strony ustaliły, ˝e zostanà powołane zespoły robocze,
których prace doprowadzà do ustalenia wspólnego stanowiska w kwestiach zazielenienia, sektora mleczarskiego w obliczu likwidacji kwot
mlecznych, wyznaczania obszarów
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz wsparcia dla upraw roÊlin białkowych.
Działanie takie jest szczególnie
wa˝ne w kontekÊcie szczytu UE,
który odb´dzie si´ w lutym przyszłego roku. Motywacjà do podj´cia
prac jest przekonanie o tym, ˝e
wspólne, jednakowe wymagania
rynkowe powinny mieç swoje odzwierciedlenie w podobnym poziomie płatnoÊci.
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

Obaj ministrowie bardzo pozytywnie ocenili polsko -francuskà
współprac´ na poziomie sektora
rolnego. W zwiàzku ze zbli˝ajàcym
si´ spotkaniem paƒstw Trójkàta
Weimarskiego obaj ministrowie,
zauwa˝yli koniecznoÊç nale˝ytego
przygotowania cz´Êci rolnej tak,
aby w ramach Komitetu Wspierania
Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej zostały omówione najistotniejsze dla bran˝y rolnej kwestie.

stwierdzajà, ˝e zasadà ogólnà uboju jest ogłuszanie zwierzàt przed ich
wykrwawieniem. Odst´pstwa od tej
zasady majà zastosowanie w przypadku uboju rytualnego. Stanowisko ministra rolnictwa Francji polega na Êcisłym stosowaniu zasady
ogólnej wynikajàcej z przepisów
prawa oraz odst´pstwa ze Êcisłym
poszanowaniem zasad prawnych
i aspektów religijnych – powiedział
Stephane Le Foll. Stanisław Kalemba poinformował, ˝e stanowisko
polskiego ministra rolnictwa jest
podobne. – Z jednej strony nale˝y
dbaç o ochron´ zwierzàt, ale z drugiej nale˝y równie˝ pami´taç o ludziach. Ubój rytualny to nie tylko
zapewnienie wolnoÊci wyznania,
lecz tak˝e 6 tysi´cy miejsc pracy
i wartoÊç eksportu na poziomie

Polska i Francja opowiadajà si´ za zwi´kszeniem Êrodków, zarówno na płatnoÊci bezpoÊrednie, jak i rozwój rolnictwa,
przemysłu rolno-spo˝ywczego i obszarów wiejskich podkreÊlali podczas konferencji prasowej minister Stanisław
Kalemba (z lewej) oraz minister Stéphane Le Foll

Podczas wspólnej konferencji poruszony został równie˝ temat uboju
rytualnego. Zarówno polski jak
i francuski minister majà w tej kwestii podobne stanowisko, które mówi z jednej strony o ochronie zwierzàt, a z drugiej o wolnoÊci wyznania. – Wiem, ˝e w Polsce jest to bardzo aktualny temat i wywołuje wiele emocji. Podobnie było we Francji. Przepisy europejskie wyraênie

1,2-1,5 mld zł – przypomniał szef
polskiego resortu rolnictwa.
Minister Le Foll podzi´kował
za dwa dni spotkaƒ. PodkreÊlił, ˝e
była to jego pierwsza wizyta w Polsce, a zaplanowane i przeprowadzone rozmowy sprawiły, ˝e była
ona bardzo owocna.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Nie b´dzie upraw GMO

U

stawa o nasiennictwie, którà
Parlament przyjàł 9 listopada ubiegłego roku wdra˝a
nowe przepisy nasienne Unii Europejskiej tj.: dyrektyw´ Rady
2008/90/WE w sprawie obrotu
materiałem rozmno˝eniowym roÊlin
sadowniczych oraz roÊlinami sadowniczymi przeznaczonymi do
produkcji owoców, dyrektyw´
Komisji 2009/145/WE przewidujàcà pewne odst´pstwa
w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i rejonach zagro˝onych erozjà
genetycznà oraz dyrektyw´
Komisji 2010/60/WE przewidujàcà pewne odst´pstwa dotyczàce wprowadzania do obrotu
mieszanek pastewnych materiału
siewnego przeznaczonych do wykorzystania w celu ochrony Êrodowiska naturalnego. Zapewnia ona
hodowcom odmian roÊlin, przedsi´-

biorcom nasiennym oraz u˝ytkownikom materiału siewnego takie same
prawa i obowiàzki jak podmiotom
nasiennym w innych paƒstwach Unii
Europejskiej. Tym samym mo˝-

na oczekiwaç zwi´kszenia konkurencyjnoÊci polskiego sektora nasiennego na jednolitym rynku.

Nowa ustawa b´dzie pozytywnie
oddziaływaç na odbiorców materiału siewnego, którzy b´dà mieli
dost´p do wyprodukowanego
w Polsce materiału szkółkarskiego
spełniajàcego wy˝sze wymagania
jakoÊciowe oraz do materiału siewnego tradycyjnych odmian warzyw
i mieszanek roÊlin pastewnych
dla ochrony Êrodowiska.
W odniesieniu do zagadnieƒ dotyczàcych organizmów genetycznie zmodyfikowanych, ustawa dokonuje wdro˝enia wyroku Europejskiego Trybunału SprawiedliwoÊci z dnia 16 lipca 2009 r. (sprawa C -165/08) poprzez usuni´cie
przepisów dotyczàcych zakazu
obrotu i rejestracji w krajowym
rejestrze materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Trybunał uznał powy˝sze
zakazy za niezgodne z przepisami
Unii Europejskiej.

Zakaz stosowania materiału siewnego GMO w praktyce oznacza zakaz upraw GMO
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Nadzorem Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w zakresie zastosowanego materiału siewnego obj´te b´dà wszystkie gospodarstwa rolne posiadajàce uprawy
ziemniaka

Rozporzàdzenia Rady Ministrów
w sprawie zakazu stosowania
genetycznie zmodyfikowanej
kukurydzy MON 810 i ziemniaka
Amflora
Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy o nasiennictwie Rada Ministrów
przyj´ła 2 stycznia 2013 r. dwa rozporzàdzenia w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego 235
odmian kukurydzy linii MON 810
oraz ziemniaka odmiany Amflora.
Zakaz stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora
został opublikowany w Dz. U.
z dnia 9 stycznia 2013 r. poz. 27,
a dotyczàcy materiału siewnego
kukurydzy linii MON 810 w Dz. U.
z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 39.
Rozporzàdzenia weszły w ˝ycie 28
stycznia 2013 r., równoczeÊnie
z nowà ustawà o nasiennictwie.
WejÊcie w ˝ycie rozporzàdzeƒ,
dla gospodarstw rolnych oznacza
zakaz stosowania materiału siewnego GMO, co w praktyce oznacza
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

zakaz upraw GMO. Daje to pewnoÊç, ˝e uprawy roÊlin, w tym ekologiczne, nie b´dà nara˝one
na konsekwencje wynikajàce
z obecnoÊci GMO w Êrodowisku
rolniczym. W zwiàzku z tymi zakazami gospodarstwa rolne, posiadajàce uprawy kukurydzy i ziemniaka,
b´dà obj´te nadzorem Paƒstwowej
Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w zakresie zastosowanego
materiału siewnego.

Kontrola upraw
Przepisy nowej ustawy o nasiennictwie poszerzajà kompetencje Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa, która niezale˝nie
od ju˝ prowadzonego nadzoru
nad wytwarzaniem, ocenà i obrotem materiałem siewnym b´dzie
sprawowała nadzór nad jego stosowaniem. W zwiàzku z tym, gospodarstwa rolne posiadajàce
uprawy kukurydzy i ziemniaka, b´dà obj´te nadzorem Paƒstwowej In-

spekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w zakresie zastosowanego materiału siewnego. W praktyce oznacza to kontrolowanie upraw, a tym
samym eliminowanie tych, do zało˝enia których bezprawnie został
u˝yty materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Sankcje za nieprzestrzeganie
zakazów
Zgodnie z art. 123 ust. 3 nowej
ustawy o nasiennictwie zastosowanie materiału siewnego roÊlin genetycznie zmodyfikowanych wià˝e
si´ z nało˝eniem przez Paƒstwowà
Inspekcj´ Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa sankcji w wysokoÊci 200%
wartoÊci zastosowanego materiału
siewnego oraz nakazu zniszczenia
tej uprawy.

Departament Hodowli i Ochrony RoÊlin
[ 22 623 21 51
Zdj´cia: fotolia
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Składki zdrowotne w 2013 r.
1 stycznia 2013 r. weszła w ˝ycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Przedłu˝yła ona na 2013 r. obowiàzujàce w 2012 r. zasady
opłacania składek zdrowotnych za rolników prowadzàcych działalnoÊç rolniczà, w oparciu o gospodarstwo rolne oraz domowników rolników pracujàcych w gospodarstwie rolnym lub dziale
specjalnym produkcji rolnej, podlegajàcych ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

dajàcej 9% dochodu z tego działu,
ustalonego dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych miesi´cznie, ale nie mniej
ni˝ 9% kwoty najni˝szego wynagrodzenia. Składk´ zdrowotnà w takiej
wysokoÊci opłacajà równie˝ rolnicy,
którzy łàczà prowadzenie działalnoÊci rolniczej w dziale specjalnym
z gospodarstwem rolnym bez
ie zmieniły si´ tak˝e zasady KRUS z dotacji bud˝etowej prze- wzgl´du na wielkoÊç tego gospoopłacania składek zdro- znaczonej na ten cel. Za pozosta- darstwa. Natomiast za domowniwotnych przez rolników łych ubezpieczonych płatnikiem ków, je˝eli jest to dział specjalny saprowadzàcych działalnoÊç rolniczà składek zdrowotnych jest rolnik. moistny, rolnik opłaca składk´
w oparciu o dział specjalny produk- Oznacza to, ˝e rolnik prowadzàcy zdrowotnà ryczałtowà w wysokoÊci
gospodarstwo rolne o powierzch- równej 33,4% przeci´tnego wynacji rolnej.
Zgodnie z przepisami, składka ni 6. i wi´cej hektarów przeliczenio- grodzenia w sektorze przedsi´zdrowotna za rolników i domowni- wych u˝ytków rolnych, opłaca biorstw. Za domownika łàczàcego
ków, podlegajàcych ubezpieczeniu składki do KRUS za ka˝dà osob´ prac´ w gospodarstwie rolnym
społecznemu w KRUS, uzale˝nio- ubezpieczonà w jego gospodar- z pracà w dziale specjalnym składk´
zdrowotnà
na jest od wielkoopłaca rolnik weÊci gospodarstwa
dług zasad oborolnego. Wynowiàzujàcych dla
si 1 zł miesi´cznie
domownika praod ka˝dego hekcujàcego tylko
tara przeliczeniow gospodarstwie
wego u˝ytków rolrolnym, tj. tylko
nych za ka˝dà
wtedy, gdy gospoosob´ ubezpiedarstwo rolne ma
czonà w tym gopowierzchni´ 6
spodarstwie rollub wi´cej ha
przeliczeniowych.
Składka zdrowotna naliczana jest miesi´cznie, z tym, ˝e rolSkładka zdrowotna za rolników i domowników, podlegajàcych ubezpieczeniu społecznemu w KRUS,
wynosi 1 zł miesi´cznie od ka˝dego hektara przeliczeniowego u˝ytków rolnych za ka˝dà osob´ nik opłaca składki
ubezpieczonà
kwartalnie, w terminach przewinym (tj. za rolnika, jego mał˝onka stwie rolnym z własnych Êrodków. dzianych dla składek na ubezpiei domowników). Z tym, ˝e za osoby Składki opłacone przez rolnika czenie zdrowotne rolników.
ubezpieczone w gospodarstwach KRUS przekazuje do NFZ.
Rolnicy prowadzàcy działalnoÊç
rolnych nie wi´kszych ni˝ 6 ha przeDepartament Doradztwa,
liczeniowych u˝ytków rolnych skład- rolniczà w oparciu o dział specjalOÊwiaty Rolniczej i Nauki
k´ zdrowotnà do Narodowego ny produkcji rolnej, opłacajà skład[ 22 623 15 75
Funduszu Zdrowia (NFZ) opłaca k´ zdrowotnà w kwocie odpowiaZdj´cia: fotolia
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Emerytury rolnicze

1

stycznia 2013 r. weszła w ˝ycie
ustawa z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Społecznych oraz niektórych
innych ustaw, która stopniowo podwy˝sza wiek emerytalny, a˝ do osiàgni´cia docelowo 67 lat w 2020
roku dla m´˝czyzn, a w 2040 dla
kobiet. Zmiana ta dotyczy tak˝e
osób podlegajàcych ubezpieczeniu
społecznemu rolników. Ponadto
w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzane sà tak˝e inne
zmiany w zakresie przyznawania
i wypłaty Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych rolniczych.
Od 1 stycznia 2013 r. o emerytur´ rolniczà w dotychczasowym wieku emerytalnym, tj. dla kobiet
po ukoƒczeniu wieku 60 lat, a dla
m´˝czyzn 65 lat, ubiegaç si´ mogà
wyłàcznie
kobiety
urodzone
do dnia 31 grudnia 1952 r. i m´˝czyêni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom
podlegajàcym ubezpieczeniu społecznemu rolników, ustawowy minimalny wiek emerytalny podwy˝szony został stopniowo o 1 miesiàc
w ka˝dym kwartale. Docelowy wiek
emerytalny – minimum 67 lat dotyczyç wi´c b´dzie kobiet urodzonych
po dniu 30 wrzeÊnia 1973 r.,
i m´˝czyzn urodzonych po dniu 30
wrzeÊnia 1953 r.
Znowelizowana ustawa pozostawia rolnikom mo˝liwoÊç przechodzenia na tzw. wczeÊniejszà emerytur´ rolniczà na dotychczasowych
zasadach, tj. po ukoƒczeniu przez
kobiet´ 55 lat, a przez m´˝czyzn´ 60 lat, jednak˝e jest to Êwiadczenie wygasajàce. Przysługiwaç
b´dzie bowiem tylko tym rolnikom,
którzy do dnia 31 grudnia 2017 r.
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

oprócz wymaganego wieku spełnià
tak˝e wszystkie pozostałe warunki
niezb´dne do przyznania tego
Êwiadczenia, tj. legitymowaç si´ b´dà co najmniej 30. letnim sta˝em
ubezpieczeniowym rolniczym i zaprzestanà prowadzenia działalnoÊci
rolniczej (przeka˝à gospodarstwo
rolne). Z mo˝liwoÊci wczeÊniejszego
przejÊcia na emerytur´ rolniczà skorzystaç wi´c b´dà mogły kobiety
urodzone do dnia 31 grudnia
1962 r. oraz m´˝czyêni urodzeni do
dnia 31 grudnia 1957 r., tj. odpowiednio o 8 lat i 4 miesiàce wczeÊniej w przypadku kobiety i o 7 lat
wczeÊniej w przypadku m´˝czyzny.
Âwiadczenie to, tak jak dotychczas,
b´dzie wypłacane w kwocie ni˝szej
ni˝ normalna emerytura rolnicza,
poniewa˝ b´dzie obni˝ane o 5%
kwoty najni˝szej emerytury za ka˝dy

JednoczeÊnie ustawa wprowadza
nowe Êwiadczenie emerytalne dla
rolników, którzy nie osiàgn´li wieku
emerytalnego, tzw. cz´Êciowà emerytur´ rolniczà. Przysługiwaç b´dzie
ona rolnikowi po ukoƒczeniu 62
lat, je˝eli jest kobietà i po osiàgni´ciu 65 lat, je˝eli jest m´˝czyznà,
o ile legitymuje si´ odpowiednio
długim sta˝em ubezpieczeniowym
rolniczym: 35 lat dla kobiety i 40
lat dla m´˝czyzny. Cz´Êciowa emerytura rolnicza wypłacana b´dzie
w wysokoÊci równej 50% kwoty
„normalnej” emerytury rolniczej,
bez wzgl´du na fakt prowadzenia
lub nie działalnoÊci rolniczej w gospodarstwie rolnym. Po osiàgni´ciu
ustawowego wieku emerytalnego
osobom uprawnionym do cz´Êciowej emerytury rolniczej, KRUS
z urz´du b´dzie zamieniał to Êwiad-

Cz´Êciowa emerytura rolnicza wypłacana b´dzie w wysokoÊci 50% kwoty „normalnej” emerytury, bez wzgl´du na fakt
prowadzenia lub nie działalnoÊci rolniczej w gospodarstwie rolnym

rok brakujàcy do osiàgni´cia przez
Êwiadczeniobiorc´ ustawowego
wieku emerytalnego. Wraz z przybli˝aniem si´ do wieku emerytalnego
b´dzie ono z urz´du stopniowo,
po upływie ka˝dego roku, podwy˝szane a˝ do osiàgni´cia pełnej
wysokoÊci.

czenie na emerytur´ rolniczà. Odmiennie jak w systemie powszechnym (ZUS), pobieranie cz´Êciowej
emerytury nie b´dzie miało wpływu
na wysokoÊç przyszłej emerytury
rolniczej. Z tego tytułu nie b´dzie
ona obni˝ana. Wypłata pełnej
emerytury rolniczej (cz´Êci składko9
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wej wraz cz´Êcià uzupełniajàcà)
uzale˝niona b´dzie od warunków
ogólnych wynikajàcych z przepisów
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dotyczàcych zaprzestania prowadzenia działalnoÊci
rolniczej. Z uwagi na stopniowe
podwy˝szanie wieku emerytalnego,
cz´Êciowa emerytura rolnicza b´dzie dost´pna dla kobiet dopiero

po 31 grudnia 1947 r.), jednak˝e
tak samo jak w przypadku kobiet
b´dzie dla m´˝czyzn dost´pna jeszcze wczeÊniejsza emeryta rolnicza
(dla urodzonych do dnia 31 grudnia 1957 r.).
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników obj´ły tak˝e Êwiadczenia rentowe. Od 1
stycznia 2013 r. b´dzie mo˝na łà-

Od 1 stycznia 2013 r. o emerytur´ rolniczà w dotychczasowym wieku emerytalnym, ubiegaç si´ mogà wyłàcznie kobiety
urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r. i m´˝czyêni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r.

od 2020 r., tj. kobiet urodzonych
po dniu 31 grudnia 1958 r. Jednak˝e kobiety urodzone po dniu 31
grudnia 1958 r. ale do dnia 31
grudnia 1962 r. b´dà jeszcze mogły w tym czasie skorzystaç z wczeÊniejszej emerytury rolniczej, o ile
spełniły wymagane do jej przyznania warunki do koƒca 2017 r. Natomiast dla m´˝czyzn cz´Êciowa
emerytura rolnicza dost´pna b´dzie
zaraz po wejÊciu w ˝ycie ustawy, tj.
ju˝ teoretycznie po 1 stycznia 2013, poniewa˝ ustawowy wiek
emerytalny m´˝czyzn ju˝ b´dzie
wy˝szy ni˝ 65 lat (dla urodzonych
10

czyç pobieranie okresowej renty
rolniczej z tytułu niezdolnoÊci
do pracy z pracà zarobkowà poza gospodarstwem rolnym na takich samych zasadach jak w przypadku renty rolniczej stałej. Dotychczas podj´cie zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, stanowiàcej tytuł do ubezpieczenia w ZUS,
przez rencist´ uprawnionego
do okresowej renty rolniczej z KRUS
wiàzało si´ z utratà prawa do tego
Êwiadczenia.
Wprowadzone zmiany ustawowe
dotyczà równie˝ zasady zawieszalnoÊci wypłaty cz´Êci uzupełniajàcej

emerytury albo renty rolniczej
w przypadku, gdy działalnoÊç rolniczà w gospodarstwie rolnym prowadzi rolnik wraz z mał˝onkiem,
a tylko jedno z nich nabyło prawo
do emerytury lub renty rolniczej.
W tym przypadku emerytowi lub
renciÊcie Êwiadczenie wypłacane
b´dzie w całoÊci (cz´Êç składkowa
wraz z cz´Êcià uzupełniajàcà), je˝eli
jego mał˝onek podlega ubezpieczeniu
emerytalno -rentowemu
z mocy ustawy. W pozostałych przypadkach, tak jak dotychczas, wypłacana b´dzie tylko cz´Êç składkowa emerytury lub renty rolniczej,
a wypłata cz´Êci uzupełniajàcej b´dzie zawieszona w całoÊci lub
w okreÊlonej cz´Êci do czasu zaprzestania prowadzenia działalnoÊci rolniczej (przekazania gospodarstwa rolnego).
Ustawa, w przepisach przejÊciowych, wprowadziła jeszcze jedno
nowe Êwiadczenie emerytalne rolnicze – okresowà emerytur´ rolniczà,
która b´dzie przyznawana przez
KRUS osobom, które nie osiàgn´ły
jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, a upłynàł im okres wypłaty renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współfinansowanej ze Êrodków
europejskich. Okresowa emerytura
rolnicza przysługiwaç b´dzie
w kwocie równej najni˝szej emeryturze, do czasu osiàgni´cia wieku
emerytalnego. Po osiàgni´ciu wieku emerytalnego osoba ta musi
wnioskowaç o przyznanie jej emerytury ustawowej – rolniczej
(z KRUS) lub z powszechnego systemu emerytalnego (z ZUS) w zale˝noÊci od przebytego sta˝u ubezpieczeniowego w całym okresie aktywnoÊci zawodowej.

Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cia: fotolia
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Zmiany w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego weszły w ˝ycie 31 grudnia ubiegłego roku. Ustawa opublikowana zostało w Dz. U. z dnia 17 grudnia 2012 r. poz. 1414.
Najwa˝niejsza zmiana dotyczy zmiany podległoÊci oÊrodków doradztwa rolniczego (ODR).

W

myÊl nowych przepisów –
ODR-y podlegajà zarzàdowi województwa. Tym
samym, zmianie ulegajà kompetencje zarzàdu województwa. Dotychczas cz´Êç zadaƒ przypisana była zarzàdowi, a cz´Êç sejmikowi województwa. Obecnie do
zadaƒ zarzàdu województwa nale˝y:
1 powoływanie dyrektora oÊrodka
doradztwa rolniczego;
1 powoływanie członków Rady
Społecznej Doradztwa Rolniczego
(RSDR);
1 mo˝liwoÊç przekazywania prowadzenia wojewódzkich oÊrodków
doradztwa rolniczego właÊciwej
miejscowo izbie rolniczej;
1 powoływanie, na wniosek dyrektora ODR, zast´pców dyrektora;
1 tworzenie, na wniosek dyrektora
ODR, oddziałów;
1 nadawanie statutu ODR-owi;
1 zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego ODR;
1 wydawanie zgody dyrektorowi
ODR na podejmowanie decyzji
w sprawach przekraczajàcych zakres zwykłego zarzàdu;
1 zatwierdzanie regulaminu Rady
Społecznej Doradztwa Rolniczego;
1 zatwierdzanie, na wniosek dyrektora, cennika usług odpłatnie
Êwiadczonych przez ODR;
1 zatwierdzanie programów działalnoÊci i planów finansowych oraz
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

sprawozdaƒ z realizacji programów
działalnoÊci;
1 kontrola i ocena działalnoÊci jednostki, dyrektora i RSDR.
Drugà, niezwykle wa˝nà zmianà,
jest wprowadzenie przepisu, na
podstawie którego ODR-y b´dà
mogły otrzymywaç dotacje podmiotowe z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego na nieodpłatne wykonywanie zadaƒ z zakresu doradztwa rolniczego, okreÊlo-

nych w ustawie. Taka treÊç przepisu
umo˝liwi oÊrodkom doradztwa rolniczego pozyskanie dodatkowych
Êrodków na swojà działalnoÊç oraz
zwi´kszy mo˝liwoÊci dostosowania
działalnoÊci oÊrodków doradztwa
rolniczego do kierunków rozwoju
wyznaczonych w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustanowionych przez właÊciwe organy
samorzàdu terytorialnego.
Pozostałe zmiany majà charakter
porzàdkujàcy. Wraz ze zmianà
podległoÊci zmianie uległ termin

przedkładania sprawozdania z realizacji rocznego programu działalnoÊci – został wydłu˝ony o 1 miesiàc i okreÊlony na dzieƒ 28 lutego
roku nast´pujàcego po roku, który
sprawozdanie obejmuje. Ponadto,
do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, działajàcej przy
ka˝dym oÊrodku doradztwa rolniczego, zamiast dwóch przedstawicieli sejmiku województwa b´dzie
delegowany jeden przedstawiciel
sejmiku i jeden zarzàdu. Doprecyzowano, ˝e przedstawiciele zwiàzków zawodowych i szkoły ponadgimnazjalnej w Radzie powinni byç
zgłaszani przez podmioty działajàce
na obszarze danego województwa.
Zastàpiono termin „jednostki badawczo-rozwojowe” obecnie obowiàzujàcym terminem „instytuty badawcze”, równoczeÊnie okreÊlajàc,
˝e do składu Rady mogà delegowaç swojego przedstawiciela szkoły
wy˝sze lub instytuty badawcze,
kształcàce i realizujàce działania
na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi.
Dzi´ki nowelizacji przepisów
ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego zostanie ujednolicony
nadzór nad jednostkami podległymi samorzàdom województw oraz
zostanà uproszczone procedury,
zwiàzane z funkcjonowaniem ODR.
Zaproponowane zmiany przyczynià
si´ do podniesienia efektywnoÊci
pracy doradczej i usprawnienia zarzàdzania oÊrodkami doradztwa
rolniczego.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: fotolia

11

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

1_2_2013 srodki_Layout 1 14.02.2013 13:16 Strona 12

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rolnictwo

BHP w rolnictwie
Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeƒstwie Pracy

J

u˝ po raz piàty rusza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeƒstwie Pracy
w Rolnictwie pod honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby i rektora SGGW prof. dr Alojzego Szymaƒskiego.
Celem tego przedsi´wzi´cia, podobnie jak w poprzednich edycjach,
jest m. in. popularyzowanie wÊród
młodzie˝y szkół rolniczych znajomoÊci zagro˝eƒ i zasad bezpiecznej
pracy w rolnictwie oraz szerzenie
idei bezpiecznej pracy wÊród młodych rolników. Konkurs obejmuje
zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy we
wszystkich działach rolnictwa, przepisy i dobrà praktyk´ rolniczà ze

szczególnym uwzgl´dnieniem zasad
bezpieczeƒstwa pracy w rolnictwie
i ochrony Êrodowiska. Adresowany
jest on do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leÊnym z terenu całej Polski. Organizatorami sà: Wydział In˝ynierii Produkcji SGGW; redakcja miesi´cznika AGROmechanika – Technika
w gospodarstwie; KRUS i MRiRW.
Terminarz konkursu:
1 do 1 marca 2013 r. szkoły zgłaszajà uczniów do Konkursu;
1 22 marca 2013 r. – eliminacje
szkolne – I etap Konkursu;
1 do 27 marca 2013 r. – szkolne
komisje konkursowe przesyłajà
protokoły z I etapu;
1 19 kwietnia 2013 r. – II etap
Konkursu, eliminacje centralne na

Wydziale In˝ynierii Produkcji
SGGW w Warszawie połàczone
z ogłoszeniem wyników i finałem
Konkursu.
Na laureatów konkursu czeka 5
indeksów na Wydział In˝ynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa mo˝e
ponadto przyznaç uczestnikom
Konkursu, ich opiekunom, a tak˝e
szkołom dyplomy, nagrody rzeczowe i pieni´˝ne.
Zgłoszenia przyjmowane sà drogà
elektronicznà na adres e-mail: konkurs@agromechanika.net.pl. Szczegóły znajdà si´ na stronach internetowych organizatorów.
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75

Rolnictwo w bud˝ecie
zadaniowym w 2013 r.

S

W układzie bud˝etu zadanioweejm w dniu 12 grudnia 2012 planowane zostały w bud˝ecie
roku przyjàł ustaw´ bud˝eto- krajowym w kwocie 22,6 mld zł. go wydatki na rolnictwo, rozwój
wà na 2013 r., do której po- Wydatki te uzupełnione zostanà wsi, rynki rolne i rybołówstwo przyprawki zgłosili senatorowie. Po Êrodkami z bud˝etu europejskiego pisane sà do poszczególnych funkprzyj´ciu przez Sejm poprawek w kwocie 24,2 mld zł. Ponadto cji, a nast´pnie zadaƒ realizowai nast´pnie podpisaniu ustawy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia nych w ramach danej funkcji. Przyprzez Prezydenta RP – ustawa bu- Społecznego otrzyma dotacj´ z bu- pisane wydatki w cz´Êciach bud˝etowych, których dysponentem
d˝etowa na 2013 rok zostajest Minister Rolnictwa i Roznie ogłoszona w Dzienniku § Łàcznie do rolnictwa i na wieÊ trafi
woju Wsi i wojewodowie, reUstaw i b´dzie podstawà do w 2013 r. ponad 52,2 mld zł z bud˝etu
alizowane b´dà w głównej
realizacji wydatków w kwo- krajowego i europejskiego
mierze w funkcji 21 – Polityka
tach w niej zaplanowanych
rolna i rybacka, na realizacj´
na poszczególne zadania.
Wydatki na finansowanie zadaƒ d˝etu paƒstwa w kwocie 16,5 mld której zaplanowano w 2013 r. praz zakresu rolnictwa, rozwoju wsi, zł na wypłat´ rent i emerytur wie 20,5 mld zł.
W ramach tej funkcji, w bud˝ecie
rynków rolnych i rybołówstwa za- rolniczych.
12
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zadaniowym okreÊlonych zostało,
do realizacji w roku 2013 siedem
zadaƒ:
1 21.1. Rozwój produkcji roÊlinnej
i ochrona roÊlin uprawnych – 270
mln zł,
1 21.2. Rozwój produkcji zwierz´cej i hodowli zwierzàt – 130 mln zł,
1 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzàt oraz zdrowia publicznego – 670 mln zł,
1 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego paƒstwa oraz rolnictwo ekologiczne i ˝ywnoÊç regionalna, tradycyjna i systemy jakoÊci ˝ywnoÊci – 70 mln zł,
1 21.5. Wspieranie infrastruktury
wsi – 490 mln zł,
1 21.6. Wspieranie rybactwa Êródlàdowego i rybołówstwa morskiego – 660 mln zł,
1 21.7. Realizacja wspólnej polityki
rolnej oraz pomocy krajowej – 18 190 mln zł.
Z powy˝szych siedmiu zadaƒ dwa
zadania: 21.6. Wspieranie rybactwa Êródlàdowego i rybołówstwa
morskiego i 21.7. Realizacja
wspólnej polityki rolnej oraz pomocy krajowej – sà zadaniami priorytetowymi.
Wspólnym celem działaƒ dla
funkcji 21. jest wzmocnienie konkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych
poprzez wspieranie dochodów gospodarstw rolnych oraz rozwój obszarów wiejskich. Osiàgni´ciu tego
celu ma słu˝yç wykorzystanie
w 100% zaplanowanych Êrodków
na realizacj´ dopłat bezpoÊrednich, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
Programu Operacyjnego Zrównowa˝ony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrze˝nych obszarów rybackich
na lata 2007-2013.
W realizacji bud˝etu zadaniowego istotne jest osiàgni´cie zamierzonej na dany rok wartoÊci
miernika.
W zadaniu priorytetowym 21.6.
Wspieranie rybactwa ÊródlàdoweBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013
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270 mln zł z bud˝etu zadaniowego zostanie przeznaczone na rozwój produkcji roÊlinnej i ochron´ roÊlin uprawnych

go i rybołówstwa morskiego okreÊlono dwa mierniki:
1 procentowy – udział eksportu ryb
i bezkr´gowców wodnych w eksporcie zwierzàt ˝ywych i produktów
pochodzenia zwierz´cego ogółem,
który ma osiàgnàç w 2013 r. poziom 19,5%,
1 liczbowy – liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu
na jednego stra˝nika Paƒstwowej
Stra˝y Rybackiej, który ma w 2013 r.
osiàgnàç poziom 92,3 szt.

W zadaniu priorytetowym 21.7.
Realizacja wspólnej polityki rolnej
oraz pomocy krajowej okreÊlono
cztery mierniki:
1 liczbowy – liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych
mechanizmów, który obrazuje działania Agencji Rynku Rolnego. W roku 2013 ARR zamierza wydaç decyzje, w których okreÊli kwot´ pomocy dla 286 307 beneficjentów,
1 procentowy – powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku

Na rozwój produkcji zwierz´cej i hodowli oraz ochron´ zdrowia i dobrostanu zwierzàt, a tak˝e zdrowia publicznego
przekazano łàcznie 800 mln zł

13
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Wspieranie rybactwa Êródlàdowego i rybołówstwa morskiego to kolejne 660 mln zł w bud˝ecie zadaniowym

do powierzchni gruntów ornych.
W 2013 r. planuje si´ uzyskanie
miernika na poziomie 42%,
1 liczbowy – liczba zawartych
umów i wydanych decyzji, który
przestawia efektywnoÊç i stopieƒ
wdro˝enia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. W 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wyda decyzje lub podpisze umowy
z 903 118 beneficjentami. Umo˝liwi to zaanga˝owaç Êrodki na realizacj´ PROW w 100%,
1 procentowy – powierzchnia grun-

tów rolnych, na których obni˝ono
koszty gospodarowania w stosunku
do ogółu gruntów rolnych w województwie. Miernik ten obrazuje
efektywnoÊç usług z zakresu doradztwa rolniczego, których celem
jest upowszechnianie wiedzy wÊród
mieszkaƒców obszarów wiejskich.
W 2013 r. zaplanowano miernik
na poziomie wi´kszym lub równym 62,1 %.
Za realizacj´ działaƒ odpowiedzialny jest nie tylko Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ale równie˝
instytucje i jednostki podległe

i nadzorowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewodowie i jednostki podległe wojewodzie.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jest odpowiedzialny równie˝ za realizacj´ wybranych działaƒ:
1 z funkcji 3 – Edukacja, wychowanie i opieka – ze wzgl´du na finansowanie 45 szkół rolniczych,
1 z funkcji 6 – Polityka gospodarcza kraju – w zwiàzku z realizacjà
kontroli przez Inspekcj´ JakoÊci
Handlowej Artykułów Rolno-Spo˝ywczych,
1 z funkcji 7 – Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo – w zwiàzku z planowanym
stworzeniem systemu infrastruktury
informacji przestrzennej w zakresie
tematu danych przestrzennych,
obiektów rolniczych i akwakultury,
1 z funkcji 9 – Kultura i dziedzictwo
narodowe – ze wzgl´du na finansowanie Centralnej Biblioteki Rolniczej i współfinansowanie czterech
muzeów rolniczych,
1 z funkcji 11 – Bezpieczeƒstwo zewn´trzne i nienaruszalnoÊç granic – w zwiàzku z udziałem w realizacji zadania z zakresu gotowoÊci
struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony paƒstwa,
1 z funkcji 22 – Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, w której sà zaplanowane zadania i wydatki na administracj´.
Wydatki w układzie bud˝etu zadaniowego przypisane do dyspozycji Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz wojewodom, b´dà powi´kszone o Êrodki uruchomione
z rezerw celowych na finansowanie
zadaƒ zwiàzanych z rolnictwem,
rozwojem wsi, rynkami rolnymi
i rybołówstwem.
A. Szelàgowska
Departament Finansów

70 mln zł przeznaczono na zadania dotyczàce kształtowania ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne, ˝ywnoÊç
regionalnà, tradycyjnà i systemy jakoÊci ˝ywnoÊci
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Jedzenie łàczy narody
Targi Zielony Tydzieƒ w Berlinie

P

oprzez jedzenie łàczà si´ narody – powiedziała niemiecka
minister ˝ywnoÊci i rolnictwa
Ilse Aigner, witajàc si´ na polskim
stoisku narodowym z ministrem Stanisławem Kalembà. Polski minister
podkreÊlił, ˝e w zakresie produktów
rolno-spo˝ywczych, ju˝ od wielu lat,
Republika Federalna Niemiec jest
naszym głównym partnerem handlowym. – W ubiegłym roku sprzeda˝ artykułów rolno-spo˝ywczych
do Niemiec przekroczyła 3 mld euro. Najwi´kszym zainteresowaniem
niemieckich konsumentów cieszà
si´ wysokiej jakoÊci, polskie produkty drobiowe i mleczarskie, ryby w´dzone, soki i przetwory owocowe,

tyki Rolnej. Stanowi okazj´ do spotkaƒ bilateralnych i wielostronnych,
które dotyczà zarówno szczegółowych kwestii zwiàzanych z rolnictwem, jak i strategicznych kierunków polityki rolnej.
To właÊnie przyszłoÊç WPR była
głównym motywem spotkaƒ bilateralnych ministra Kalemby. Podczas
rozmów z ministrem rozwoju obszarów wiejskich Republiki W´gierskiej
Sándorem Fazekasem mówiono
o bud˝ecie na WPR. Wspólnie
stwierdzono, ˝e nie mo˝e byç on
mniejszy ni˝ dotychczas. Polski minister podkreÊlił koniecznoÊç wyrównania, do Êredniej unijnej, wysokoÊci płatnoÊci bezpoÊrednich. Dla

ministra Kalemby na stoisku ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi był
równie˝ wiceminister polityki rolnej
i gospodarki ˝ywnoÊciowej Ukrainy
Ołeksandr Wasyliowycz Seƒ. Rozmawiano o współpracy w zakresie
hodowli i ochrony roÊlin oraz dost´pie polskich produktów do ukraiƒskiego rynku.
W tym roku Krajem Partnerskim
targów była Holandia, która wystàpiła pod hasłem „Qualitat wachst in
Holland” (JakoÊç roÊnie w Holandii).
Minister rolnictwa tego kraju Sharon
Dijksma odwiedziła polskie stoisko,
gdzie wymieniła z ministrem Kalembà poglàdy na temat współpracy
w zakresie nauki i doradztwa. – War-

Minister Stanisław Kalemba goÊcił na polskim stoisku niemieckà minister ˝ywnoÊci i rolnictwa Ilse Aigner oraz minister rolnictwa Holandii Sharon Dijksm. Spotkał si´ równie˝
z ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Wasiljewiczem Fiodorowem

a tak˝e wyroby piekarnicze i cukiernicze – podkreÊlił minister Kalemba
cz´stujàc swojego goÊcia tradycyjnymi przysmakami z Polski. – Tu
gdzie jest dobra ˝ywnoÊç, targowi
goÊcie dobrze si´ czujà – stwierdziła niemiecka minister. Minister Kalemba zaznaczył, ˝e targi to nie tylko miejsce promocji i nawiàzywania
kontaktów handlowych. Zielony Tydzieƒ jest tak˝e wa˝nym miejscem
dyskusji o przyszłoÊci Wspólnej PoliBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

obu krajów wa˝ny jest te˝ rozwój obszarów wiejskich. Unijnego bud˝etu
dotyczyły tak˝e rozmowy z ministrem
rolnictwa Litwy Vigilijusem Juknà.
PodkreÊlano koniecznoÊç utrzymania jego wysokoÊci oraz potrzeb´ silnego wsparcia rozwoju produkcji
zwierz´cej w ramach II filara WPR.
Litwa równie˝ podziela poglàd dotyczàcy dà˝enia do osiàgni´cia Êredniej unijnej w zakresie wysokoÊci
płatnoÊci bezpoÊrednich. GoÊciem

to uczyç si´ wzajemnie i wymieniaç
doÊwiadczeniami – powiedział polski minister i zapewnił o kontynuowaniu współpracy m.in. w zakresie
produkcji jabłek.
Grüne Woche to tak˝e ponad 300
imprez towarzyszàcych: sympozjów,
prelekcji, seminariów. Jednà z nich
było, przygotowywane przez polskà
Organizacj´ Producentów Ryb Jesiotrowatych, seminarium „Innowacje szansà na zrównowa˝one rybac15
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Produkty zaprezentowane na stoiskach zachwycały ró˝norodnoÊcià, smakiem i zapachem

two”. Ta dwudniowa impreza odbywała si´ pod honorowym patronatem ministra Stanisława Kalemby. – Restytucja jesiotra, innowacyjne
kierunki i osiàgni´cia badaƒ prowadzonych przez Morski Instytut Rybacki – PIB, alternatywne techniki rybackie w Morzu Bałtyckim, a tak˝e rozwiàzania przyj´te przez Instytucje Zarzàdzajàce paƒstw członkowskich
dla wspierania projektów innowacyjnych to tylko niektóre z tematów
omawianych podczas seminarium – informował dziennikarzy sekretarz stanu Kazimierz Plocke. Wiceminister dodał, ˝e mamy du˝e
szanse, aby zadowoliç konsumentów poprzez dostarczenie na stół dobrej polskiej ryby – jesiotra.
W tym roku hitem na polskim stoisku okazał si´ polski kawior, z polskiego jesiotra. – Aby odbudowaç
populacj´ tej ryby, ˝yjàcej w naturalnych warunkach morza bałtyckiego,

najwa˝niejsze b´dzie wdro˝enie innowacyjnego programu badaƒ naukowych realizowanego we współpracy polsko-niemieckiej – powiedział wiceminister Plocke. – Mało
kto wie, ˝e Polska jest producentem
kawioru. Rocznie produkujemy około kilkuset ton tego specjału. Natomiast produkcja jesiotra w Polsce
si´ga około 400 ton rocznie.
W 2004 roku, przed wstàpieniem
do Unii Europejskiej, był to zanikajàcy gatunek. Jesiotr łàczy we wspólnych działaniach walki o jego restytucj´ Polsk´, Niemcy i Litw´ – podkreÊlił wiceminister.
Tradycyjnie ju˝ berliƒskie targi były
okazjà do spotkania z uczestniczàcymi w wydarzeniu przedstawicielami
mediów. – Polska jest jednym z najwi´kszych producentów ˝ywnoÊci
w Unii Europejskiej. Polska ˝ywnoÊç
jest rozpoznawalnà markà nie tylko
w Europie, ale i na Êwiecie. Ten sek-

tor wykazuje cały czas tendencj´
wzrostowà – mówił minister Stanisław Kalemba, rozpoczynajàc konferencj´ prasowà.
Zapewnił te˝, ˝e w zakresie ˝ywnoÊci mamy du˝y potencjał produkcyjny. – JesteÊmy drugim na Êwiecie
i pierwszym w Unii Europejskiej producentem jabłek. Zajmujemy trzecie,
po Chinach i USA, miejsce w Êwiatowej produkcji pieczarek, a pierwsze
w unijnej. W produkcji drobiu uplasowaliÊmy si´ na trzecim miejscu
w Europie, a do pozostałych unijnych krajów eksportujemy ponad 30% tej produkcji – zaznaczył
minister Kalemba.
W mi´dzynarodowej wymianie
handlowej produktami rolno-spo˝ywczymi w ubiegłym roku wyniki
Polski były rekordowe. Dane
za dziesi´ç miesi´cy 2012 roku
pokazujà, ˝e sprzedaliÊmy pro dukty rolno -spo˝ywcze za sum´

Polska produkuje kilkaset ton kawioru z jesiotra rocznie. W czasie berliƒskich targów był on niezaprzeczalnym hitem polskiego stoiska
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14,212 mln euro. Natomiast dodatnie saldo obrotów za dziesi´ç miesi´cy ubiegłego roku wyniosło
3,2 mln euro, podczas gdy za cały 2011 rok wyniosło 2,6 mln euro.
To pokazuje, ˝e tendencje wzrostowe utrzymujà si´, a rolnictwo w Polsce jest niezwykle wa˝nym działem
gospodarki – powiedział minister.
W tym roku Zielony Tydzieƒ ukierunkowany był na produkty o charakterze regionalnym i lokalnym.
Prezentowali je producenci z ponad 50. krajów. Na stoiskach polskich wystawców smakowicie prezentowały si´ tradycyjne, regionalne
w´dliny, sery, jabłka i wypieki wpisane na prowadzonà przez ministerstwo rolnictwa List´ Produktów Tradycyjnych. – Ju˝ 36 polskich produktów znajduje si´ w rejestrze produktów chronionych przez Komisj´ Europejskà – podkreÊlił minister. Zaznaczył te˝, ˝e promowane na ministerialnym stoisku polskie produkty majà wysokà jakoÊç, której zapewnieniem jest znak Programu „Poznaj

jowi rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. – W Polsce płatnoÊci bezpoÊrednie za 2012 rok wyniosły 240
euro/ha, w tym z unijnego bud˝etu 215 euro, a 25 z krajowego. Walczymy o to, aby w nowej perspektywie finansowej płatnoÊci były sprawiedliwe i nie ni˝sze ni˝ Êrednia unijna. W 2014 r. np. na poziomie 240
euro, a za 2-3 lata 260 euro/ha.
Wa˝ne jest dla nas tak˝e utrzymanie
wsparcia w II filarze, na rozwój wsi
oraz pomocy krajowej – powiedział
minister podkreÊlajàc, ˝e ministrowie, z którymi rozmawiał w Berlinie
rozumiejà nasze stanowisko.
W drugim targowym dniu minister
Kalemba przeprowadził szereg wa˝nych rozmów bilateralnych. Spotkał
si´ z ministrem rolnictwa Federacji
Rosyjskiej Nikołajem Wasiljewiczem
Fiodorowem, z bawarskim ministrem wy˝ywienia, rolnictwa i leÊnictwa Helmutem Brunnerem, z ministrem rolnictwa Czarnogóry Petarem
Ivanoviçem. Jak co roku, w czasie
berliƒskiego Zielonego Tygodnia Fe-

„Polska SCHMECKT!” (Polska smakuje!) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 12. stoisk wojewódzkich,
z których przedstawicielami spotkał
si´ tak˝e polski minister. – Dzi´kuj´,
˝e tu jesteÊcie i tak pi´knie prezentujecie naszà ˝ywnoÊç. ObecnoÊç tu
jest wa˝na i pomaga nie tylko w promocji naszej wspaniałej ˝ywnoÊci,
lecz tak˝e regionów – powiedział
minister.
W tym roku, główny nacisk został
poło˝ony właÊnie na promocj´ produktów regionalnych. Targowi goÊcie zachwyceni byli smakiem prezentowanych na polskich stoiskach
produktów tradycyjnych – unikatowych, regionalnych wyrobów wytwarzanych od lat według oryginalnych
receptur. Były wÊród nich: wyroby
piekarnicze, przetwory ekologiczne,
w´dliny, soki ze Êwie˝ych warzyw
i owoców, miody, majonezy, sosy,
sałatki, ryby, ró˝nego rodzaju sery
twarogowe, pleÊniowe i w´dzone,
jogurty, a tak˝e wina i inne napoje
alkoholowe.

Promowane na ministerialnym stoisku polskie produkty majà wysokà jakoÊç, co potwierdza znak Programu „Poznaj Dobrà ˚ywnoÊç”

Dobrà ˚ywnoÊç”. – Znak ten przyznawany jest tylko wyrobom, które
spełniajà najwy˝sze kryteria jakoÊciowe. Do tej pory uzyskało go
456 produktów, pochodzàcych
z prawie 100 firm – zaznaczył szef
resortu.
Nawiàzujàc do debaty o przyszłoÊci WPR minister Kalemba zapewnił,
˝e Polska bardzo dobrze wykorzystuje unijne Êrodki. Wspierane z krajowego bud˝etu słu˝à zarówno rozwoBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

deralne Ministerstwo ˚ywnoÊci, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów zorganizowało Âwiatowe Forum dla
Wy˝ywienia i Rolnictwa – GFFA
2013. W tym roku odbywało si´
ono pod hasłem „Odpowiedzialne
inwestycje w wy˝ywienie i rolnictwo – kluczowy czynnik zapewnienia
bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego
i rozwoju obszarów wiejskich”.
Polskie Stoisko Narodowe to
wspólne wystàpienie pod hasłem

Mi´dzynarodowe Targi Gospodarki ˚ywnoÊciowej, Rolnictwa
i Ogrodnictwa Grüne Woche to jedna z najwi´kszych na Êwiecie tego typu imprez, organizowana ka˝dego
roku w styczniu na terenach Targów
Berliƒskich od 1926 r., w tym roku
odbyła si´ po raz 78. Polska uczestniczyła w tym wydarzeniu po raz 27.
Biuro Prasowe
[ 22 623 18 38
Zdj´cia: archiwum MRiRW
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Targi i wystawy

B´dziemy na BioFach 2013

W

zorem lat ubiegłych równie˝ w tym roku minister stwo, zamierza promowaç
polskà ˝ywnoÊç ekologicznà na Mi´dzynarodowych Targach ˚ywnoÊci
i Produktów Ekologicznych BioFach,
które odbywaç si´ b´dà od 13
do 16 lutego w Norymberdze.

stawienniczym Nuernberg w Niemczech, Messezentrum, 90471. B´ dà tu prezentacje produktów ˝yw noÊci ekologicznej prowadzone
przez polskie organizacje producentów produktów ekologicznych,
a tak˝e stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

i animacji, przez cztery targowe dni
prowadzone b´dà pokazy przygo towania daƒ z mi´sa wołowego
i wieprzowego, wyrabiania masła
i sera oraz przygotowanie daƒ z se rem, wyciskania soków owocowych, kiszenia kapusty, a tak˝e de gustacje produktów przygotowywa-

BioFach, jedne z najwi´kszych targów ekologicznych na Êwiecie, sà doskonałym miejscem do zaprezentowania polskiej oferty ˝ywnoÊci ekologicznej oraz mo˝liwoÊci dynamicznie
rozwijajàcego si´ polskiego rolnictwa ekologicznego

Targi te, jedne z najwi´kszych,
w bran˝y ekologicznej na Êwiecie, sà
doskonałym miejscem do zaprezentowania polskiej oferty ˝ywnoÊci ekologicznej oraz mo˝liwoÊci dynamicznie rozwijajàcego si´ polskiego rol nictwa ekologicznego. Kilka tysi´cy
wystawców z całego Êwiata przyje˝d˝a do Norymbergii, aby promowaç
ekologicznà ˝ywnoÊç i rolnictwo oraz
produkty pochodzenia naturalnego.
Polskie stoisko nr 5-326 o powierzchni 200 m² zlokalizowane
b´dzie w hali nr 5, w Centrum Wy -

W targach BioFach 2013 wezmà
udział organizacje bran˝owe:
1 Polska Ekologia;
1 Klaster Dolina Ekologicznej ˚ywnoÊci;
1 Biopolska;
1 Augustowsko -Podlaskie Stowarzyszenie Ekorolników;
1 Kujawsko -Pomorskie Stowarzy szenie Producentów Ekologicznych
Ekołan;
1 Ekoland.
Na stanowisku umo˝liwiajàcym
prowadzenie pokazów kulinarnych

nych na bazie zbó˝ takich jak pieczywo, ciasta, makarony, pierogi,
mi´sa i w´dlin, owoców, soków
i innych przetworów owocowych,
miodów, warzyw i przetworów warzywnych, bigosu. Na telebimach
b´dzie mo˝na oglàdaç pokazy kulinarne i filmy o polskim rolnictwie
ekologicznym.

Departament Promocji i Komunikacji
[ 22 623 12 04
Zdj´cia: fotolia

Targi AGROTRAVEL
Piàta, jubileuszowa edy cja Mi´dzynarodowych
Targów Turystyki Wiej skiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL odbywaç si´ b´dzie
od 5 do 7 kwietnia br., na terenie
18

Centrum Wystawienniczo -Kongre sowego Targów Kielce S. A,
Targi AGROTRAVEL to najwa˝ niejsza wyspecjalizowana impre za wystawiennicza w Polsce, która
integruje bran˝´ turystycznà z ob -

szarów wiejskich Europy. Sà doskonałà okazjà do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi
oraz wymiany doÊwiadczeƒ wÊród
licznych podmiotów działajàcych
w sektorze turystyki na obszarach
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013
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wiejskich. Ich charakterystycznà cechà jest mo˝liwoÊç upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Targi AGROTRAVEL to wyjàtkowe
miejsce, pełne barw i zapachów,
przywodzàce na myÊl wakacyjny
wypoczynek pod gruszà i wspomnienia z dzieciƒstwa. To równie˝
miejsce wspaniałej okazji do relaksu i zabawy, poznania folkloru, obrz´dów, zwyczajów oraz ˝ycia codziennego i tradycji wiejskiej. Towarzyszy im równie˝ promocja lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych. Co roku hale wystawiennicze gromadzà blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 20-tysi´cznà publicznoÊç.
Targi tworzà niepowtarzalnà okazj´ do spotkaƒ w szerokim, mi´dzynarodowym gronie, elity turystyki
wiejskiej, do nawiàzywania cennych bezpoÊrednich partnerskich
kontaktów oraz wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy wszystkimi uczestnikami działaƒ w obszarze rozwoju
turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Szeroka oferta imprez towarzyszàcych tj. konferencje, szkolenia,
warsztaty, skierowana do ró˝nych
Êrodowisk (ludzi nauki, doradztwa,
oÊwiaty, samorzàdowców, przedsi´biorców, bran˝y turystycznej, przedstawicieli lokalnych inicjatyw pozarzàdowych) słu˝y wymianie wiedzy
i doÊwiadczeƒ oraz kreowaniu kierunków rozwoju turystyki wiejskiej.
Mi´dzynarodowa konferencja,
która od poczàtku towarzyszy Targom AGROTRAVEL, w tym roku b´dzie stanowiç swego rodzaju forum
dyskusyjne nad programem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Podczas konferencji planowane jest
nowatorskie podejÊcie do kwestii
rozwoju sektora turystyki, majàce
swoje êródła w jego interdyscyplinarnym charakterze. Dotychczasowe uj´cie zadaƒ turystycznych
w licznych programach i strateBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

giach skutkuje tym, i˝ obszary wiejskie otrzymały nowe, lepsze oblicze, dzi´ki zmodernizowanej i zbudowanej infrastrukturze oraz zmienionej przestrzeni publicznej, nie
pami´tajàc o znaczeniu rozwoju
przedsi´biorczoÊci turystycznej, ró˝norodnoÊci oferty turystyki wiejskiej,
metodach jej promocji oraz jakoÊci
kapitału społecznego. Na tych
ostatnich aspektach powinno si´
koncentrowaç wsparcie dla turystyki wiejskiej w przyszłym okresie fi-

dycyjnych, karczma regionalna,
scena kultury dla artystów ludowych
czy study tour po regionie.
Do udziału w jubileuszowej, piàtej edycji Targów AGROTRAVEL serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych:
1 wystawców – którzy z pasjà i kreatywnoÊcià chcà wypromowaç
swoje małe ojczyzny,
1 liderów polskiej wsi – do ukazania potencjału realizowanych
działaƒ,

Odwiedzajàcy tegoroczne targi AGROTRAVEL b´dà mogli, podobnie jak w latach ubiegłych, zapoznaç si´
z propozycjami sp´dzania wolnego czasu na polskiej i europejskiej wsi

nansowania,
odnoszàce
si´
w szczególnoÊci do takich kwestii
jak: poprawa jakoÊci Êwiadczonych
usług, instrumenty wsparcia dla
agroturystyki, strategie promocyjno-marketingowe, atrakcyjnoÊç turystyczna wsi. Dlatego podczas
konferencji szczególne znaczenie
zostanie nadane budowaniu podstawy integracji działaƒ, aby
w efekcie kształtowaç polityk´ rozwoju turystyki wiejskiej jako zrównowa˝onà i przynoszàcà oczekiwane efekty wszystkim zainteresowanym grupom podmiotów.
Jak co roku, w ramach targów
zostanie zaproponowana równie˝
szeroka oferta warsztatów dla
uczestników targów, w tym dla młodzie˝y, oraz jarmark produktów tra-

1 przedstawicieli podmiotów bran˝owych – do poszukiwania nietuzinkowych atrakcji turystyki wiejskiej
pozwalajàcych na prze˝ywanie niesamowitych przygód,
1 ludzi nauki, oÊwiaty, doradztwa,
samorzàdowców, przedsi´biorców,
przedstawicieli sektora non-profit – do uczestniczenia w kreowaniu
nowego oblicza agroturystyki,
1 odwiedzajàcych – do odbycia
niezapomnianej podró˝y w czasie
i przestrzeni.
Wi´cej informacji znajduje si´
na stronie: http://agro.travel/pl
Departament Doradztwa,
OÊwiaty Rolniczej i Nauki
[ 22 623 15 75
Zdj´cie: archiwum MRiRW
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Owoce w szkole

W

II semestrze roku szkolnego
2012/2013,
w programie Owoce
w szkole b´dzie uczestniczyło ponad 10 tys. szkół podstawowych,
tj. o ponad 400 szkół wi´cej
ni˝ w I semestrze bie˝àcego roku
szkolnego.
Po zimowych feriach dostawy
owoców i warzyw do szkół b´dà organizowane przez 106. zatwierdzonych dostawców, a 7 zatwierdzonych szkół samodzielnie b´dzie pozyskiwało i udost´pniało owoce
oraz warzywa dzieciom ze swoich
szkół. W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 owoce i warzywa
b´dzie spo˝ywało ponad 950 tys.
dzieci klas I-III, co stanowi 86%
liczby dzieci z grupy docelowej
obejmujàcej 1 105 386 (tj.
o ok. 4% wi´cej ni˝ w I semestrze).
Przez okres 10 wybranych tygodni

semestru, ka˝de dziecko uczestniczàce w programie otrzyma po 23
porcje owoców i warzyw, tj. przez 3
tygodnie – po 3 porcje owocowo-warzywne w tygodniu oraz przez 7
tygodni – po 2 porcje owocowo-warzywne w tygodniu.

ale równie˝ uczestniczà w działaniach edukacyjnych informujàcych
o zdrowych nawykach ˝ywieniowych oraz zaletach spo˝ywania
owoców i warzyw. Dotychczasowa
ocena realizacji programu potwierdziła, ˝e przyczynił si´ on do istot-

Ka˝de dziecko uczestniczàce w programie otrzymuje jednorazowo porcj´ składajàcà si´ z jednego produktu
owocowego i jednego produktu warzywnego

W ramach programu udost´pniane sà równie˝ soki
owocowe

20

W ramach programu Owoce
w szkole udost´pniane sà:
1 Êwie˝e owoce: jabłka, gruszki,
truskawki,
1 Êwie˝e warzywa: marchew, rzodkiewki, papryka słodka,
1 soki owocowe, warzywne oraz
owocowo-warzywne.
Ka˝de dziecko uczestniczàce
w programie otrzymuje jednorazowo porcj´ składajàcà si´ z jednego
produktu owocowego i jednego
produktu warzywnego.
W ramach programu Owoce
w szkole dzieci nie tylko otrzymujà
bezpłatnie porcje owoców i warzyw,

nego wzrostu spo˝ycia owoców
i warzyw przez dzieci oraz zwi´kszenia wiedzy dzieci na temat zasad
zdrowego od˝ywiania.
Program wpłynàł pozytywnie
na zmian´ nastawienia dzieci
do jedzenia owoców i warzyw oraz
spowodował korzystnà zmian´ zachowaƒ rodziców dzieci uczestniczàcych w programie odnoszàcych
si´ do ˝ywienia dzieci.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR
[ 22 661 76 13
Zdj´cia: fotolia
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˚ywnoÊç dla najubo˝szych

A

gencja Rynku Rolnego od
dziesi´ciu lat skutecznie
realizuje w Polsce program
Dostarczanie nadwy˝ek ˝ywnoÊci
najubo˝szej ludnoÊci UE. Do organizacji charytatywnych, w 2013 roku,
zostanà dostarczone artykuły spo˝ywcze o łàcznej wartoÊci ok. 75,4
mln euro, czyli ok. 309,5 mln zł.
Agencja rozstrzygn´ła ju˝ przetarg
na dostarczanie artykułów spo˝ywczych. Wpłyn´ły 42 oferty przetargowe, w tym 4 oferty zło˝one przez
przedsi´biorców z innych krajów UE.
Z przedsi´biorcami, których oferty
okazały si´ najkorzystniejsze, ARR
podpisze umowy na dostawy artykułów spo˝ywczych do magazynów organizacji charytatywnych (16 przedsi´biorców, w tym 2 z innych krajów
członkowskich UE).
Łàcznie, w tym roku do organizacji charytatywnych trafi ok. 100 tysi´cy ton artykułów spo˝ywczych
z ró˝nych grup towarowych, w tym:
artykuły zbo˝owe, mleczne, owocowo-warzywne, mi´sne, cukier i olej
rzepakowy. W bie˝àcym roku dostawy ˝ywnoÊci b´dà realizowane
do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej (FPB˚, Caritas Polska,
PKPS, PCK). Za poÊrednictwem
ok. 7500 lokalnych organizacji charytatywnych i po˝ytku publicznego
˝ywnoÊç trafi do osób uprawnionych
w całym kraju.
Program dostarczania nadwy˝ek
˝ywnoÊci ludnoÊci najubo˝szej, realizowany jest Unii Europejskiej
od 1987 roku. Polska uczestniczy
w nim od 2004 roku. W ostatnich
latach, Komisja Europejska przeznaczała na realizacj´ programu
ok. 500 mln euro rocznie. W programie uczestniczy obecnie 19
paƒstw. Polska jest trzecim paƒBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

stwem, po Włoszech i Hiszpanii,
pod wzgl´dem wielkoÊci bud˝etu
przeznaczonego na program. WartoÊç programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła:
1 w 2011 roku – 75,4 mln euro,
1 w 2012 roku – 75,3 mln euro,
1 w 2013 roku – 76,9 mln euro.
Od 2012 roku program nie jest
ju˝ ÊciÊle powiàzany z rozdysponowaniem nadwy˝ek towarów z zapasów interwencyjnych. Ârodki finansowe przeznaczane na jego realizacj´ mogà byç wykorzystane na zakup produktów ˝ywnoÊciowych
na rynku. Obecnie głównym celem

w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593), tj.:
1 ubóstwa,
1 sieroctwa,
1 bezdomnoÊci,
1 bezrobocia,
1 niepełnosprawnoÊci,
1 długotrwałej lub ci´˝kiej choroby,
1 przemocy w rodzinie,
1 potrzeby ochrony macierzyƒstwa
lub wielodzietnoÊci,
1 bezradnoÊci w sprawach opiekuƒczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

Osoby uprawnione do otrzymania pomocy w ramach programu, otrzymajà łàcznie ok. 100 tys. ton artykułów
spo˝ywczych z ró˝nych grup towarowych

programu jest zapewnienie zbilansowanej diety osobom potrzebujàcym (artykuły z ró˝nych grup towarowych). Zgodnie z zaleceniami
Parlamentu Europejskiego i Rady,
wybór produktów do dystrybucji,
powinien uwzgl´dniaç wartoÊç od˝ywczà i mo˝liwoÊci dystrybucyjne
organizacji.
Osobami uprawnionymi do otrzymywania pomocy w ramach programu Dostarczanie nadwy˝ek ˝ywnoÊci najubo˝szej ludnoÊci Unii Europejskiej sà osoby, które znajdujà si´
trudnej sytuacji ˝yciowej i potrzebujà
wsparcia z powodów okreÊlonych

1 braku umiej´tnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia młodzie˝y opuszczajàcej placówki opiekuƒczo-wychowawcze,
1 trudnoÊci w integracji osób, które
otrzymały status uchodêcy,
1 trudnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia po zwolnieniu z zakładu karnego,
1 alkoholizmu lub narkomanii,
1 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
1 kl´ski ˝ywiołowej lub ekologicznej.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR
[ 22 661 76 13
Zdj´cie: fotolia
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Uszczelnienie
systemu sprzeda˝y
gruntów rolnych

P

rezes Agencji NieruchomoÊci
Rolnych znowelizował trzy
zarzàdzenia w sprawie:
sprzeda˝y nieruchomoÊci ZWRSP
(zarzàdzenie nr 10/2013), zasad
dzier˝awy nieruchomoÊci ZWRSP
(zarzàdzenie nr 9/2013), zabezpieczenia nale˝noÊci ANR (zarzàdzenie nr 7/2013).
Zmiany, jakich dokonał Prezes
ANR w wewn´trznych uregulowaniach, majà na celu uspołecznienie
procesu rozdysponowania gruntów
rolnych Zasobu na przetargach
ograniczonych oraz uszczelnienie
systemu sprzeda˝y z korzyÊcià dla
rolników indywidualnych zainteresowanych powi´kszaniem gospodarstw rodzinnych w całym kraju.
W wyniku tej nowelizacji przedstawiciele rolników wskazani przez
Izb´ Rolniczà znajdà si´ w składzie
komisji przetargowych. To mi´dzy
innymi na ich wniosek Agencja b´dzie odst´powała od przeprowadzania przetargów w zwiàzku z uzasadnionymi wàtpliwoÊciami odnoÊnie osób majàcych uczestniczyç
w tej procedurze. Równie˝ na wniosek Izby Rolniczej oddziały terenowe Agencji b´dà przeprowadzały
ograniczone przetargi ofertowe (pisemne). W tych przetargach przy
wyłanianiu potencjalnych nabywców wÊród rolników indywidualnych, poza cenà i warunkami płatnoÊci, majà byç brane pod uwag´
równie˝ inne kryteria, w tym m.in.
powierzchnia gospodarstwa potencjalnego nabywcy oraz odległoÊç
22

jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomoÊci.
Uszczegółowiono równie˝ procedury korzystania przez ANR z kodeksowego prawa odkupu. Przewidziano tak˝e stosowanie przy sprzeda˝y na raty nieruchomoÊci rolnych
w trybie przetargu ograniczonego
oraz w ramach pierwszeƒstwa nabycia na utworzenie albo powi´kszenie gospodarstwa rodzinnego,
zabezpieczeƒ jedynie w formie hipoteki oraz weksla in blanco.
Wprowadzono do umów sprzeda˝y gruntów zbywanych w trybie
przetargów ograniczonych postanowienia, majàce na celu zapobie˝enie odsprzeda˝y tych gruntów
oraz wykorzystywaniu ich na cele
niezwiàzane z osobistym prowadzeniem działalnoÊci rolniczej.
Prezes Agencji zaznaczył, ˝e praktyczne doÊwiadczenia wynikajàce
z wdra˝ania nowych regulacji mogà w przyszłoÊci uzasadniç koniecznoÊç ich doskonalenia tak, by
w wi´kszym stopniu przyczyniły si´
do wspierania przez ANR procesu
powi´kszania i tworzenia gospodarstw rolnych.
Znowelizowane zarzàdzenie Prezesa ANR dotyczàce zabezpieczenia nale˝noÊci ANR weszło w ˝ycie
z dniem 16 stycznia br., a dwa pozostałe 21 stycznia br. Ich pełna
treÊç została zamieszczona na stronie internetowej ANR w dziale
„O Agencji”.
Biuro Rzecznika Prasowego ANR
[ 22 452 54 05
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20 lat ANR

Z

apoczàtkowane na przełomie lat 80-tych i 90-tych
minionego stulecia przemiany ustrojowe w Polsce dotyczyły
równie˝ polskiej wsi. Co prawda 2/3 powierzchni u˝ytków rolnych (ziemi rolnej) było w r´kach
prywatnych i stanowiło własnoÊç
rolników indywidualnych, ale
a˝ 25% było we władaniu, b´dàcych w wi´kszoÊci na kraw´dzi bankructwa, zadłu˝onych paƒstwowych
przedsi´biorstw gospodarki rolnej
(popularnie pegeerów). Wymusiło
to decyzj´ o powołaniu w paêdzierniku 1991 roku ustawà o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa Agencji WłasnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa (od 16 lipca 2003 roku jej nast´pcà prawnym jest Agencja NieruchomoÊci
Rolnych), która miała za zadanie
rozwiàzanie skutków gospodarki
paƒstwowej w rolnictwie trwajàcej
blisko pół wieku! O skali wyzwaƒ
w zakresie przekształceƒ strukturalnych i własnoÊciowych jakie stan´ły
przed Agencjà, Êwiadczy chocia˝by
wielkoÊç przej´tego przez nià majàtku: 4,7 miliona hektarów gruntów, majàtek trwały o wartoÊci 9
miliardów złotych, ponad 336 tysi´cy mieszkaƒ, 6 tysi´cy obiektów
przemysłowych oraz zabytków.
Do tego nale˝y dodaç 2 miliardy
ró˝nych zobowiàzaƒ (długów)
po pegeerach.
Z perspektywy 20 lat nie ma wàtpliwoÊci, ˝e zakres i skala zadaƒ,
jakie nało˝ono na Agencj´ nie
znajdujà porównania z ˝adnà innà
instytucjà w sektorze rolnym w tej
cz´Êci Europy.
Na poczàtku nadrz´dnym celem
Agencji była restrukturyzacja i rozdysponowanie przej´tego mienia.
W nast´pnych latach wzrastało
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znaczenie innych celów, w tym
realizacja zadaƒ rzàdowych: restrukturyzacja przej´tych długów,
nadzór właÊcicielski nad spółkami
strategicznymi, pomoc społeczna dla Êrodowisk popegeerowskich, w tym przeciwdziałanie bezrobociu. W 2003 roku, praktycznie
w „przeddzieƒ” wejÊcia Polski do
Unii Europejskiej, Agencja otrzymała nowe instrumenty prawne
majàce na celu rozwój gospodarstw rodzinnych i przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji gruntów. Wtedy te˝ zmieniała nazw´
z Agencji WłasnoÊci Rolnej Skarbu
Paƒstwa na Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych. Obecnie, wraz z ostatnià nowelizacjà ustawy (weszła
w ˝ycie 3 grudnia 2011 roku)
Agencja skoncentrowana jest
na realizacji procesu trwałego rozdysponowania nieruchomoÊci Zasobu do czasu uwolnienia rynku
gruntów rolnych w Polsce, co nastàpi, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, po 1 maja 2016 roku. Wydaje si´, ˝e jest to ostatni znaczàcy
etap w prywatyzacji majàtku po byłych pegeerach.

Bilans dokonaƒ
W ciàgu 20 lat Agencja sprzedała 2,2 miliona hektarów gruntów,
które trafiły w r´ce rolników lub
do przedsi´biorstw rolnych. Dzi´ki
tak realizowanej prywatyzacji powstało ponad 5 tysi´cy gospodarstw towarowych o powierzchni
ponad 100 hektarów, które w wi´kszoÊci dobrze radzà sobie na zjednoczonym rynku europejskim,
a 300 tysi´cy gospodarstw powi´kszyło swój areał o 5,5 hektara. To
pokazuje ogromnà rol´, jakà
Agencja spełniła przy powi´kszaniu
gospodarstw rodzinnych w Polsce,
23
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szczególnie na terenach gdzie było samorzàdów, w tym wi´kszoÊç gmin gramu Pomocy Ârodowiskom Popedu˝o paƒstwowych przedsi´biorstw w Polsce. Agencja nieodpłatnie geerowskim zamierza przeznagospodarki rolnej (pegeerów). przekazała grunty: Lasom Paƒstwo- czyç 237 milionów złotych na poW Zasobie pozostaje 1,84 milio- wym (153 tys. ha), koÊcielnym oso- moc gminom i spółdzielniom
na hektarów z tego 1,36 milio- bom prawnym (86 tys. ha), samo- mieszkaniowym.
Majàc ÊwiadomoÊç skutków i lina hektarów znajduje si´ w dzier˝a- rzàdom (53 tys. ha), parkom narowie. To właÊnie dzier˝awcy, szcze- dowym, spółdzielniom mieszkanio- czàc si´ z dramatem cz´sto całych
gólnie na poczàtku transformacji, wym, instytutom naukowym, spo- rodzin pracujàcych na terenach
wzi´li na siebie ci´˝ar odpowiedzialnoÊci za zagospodarowanie
Stan zasobu i grunty w dzier˝awie na 31 paêdziernika 2012 r.
Zasób WRSP (dzier˝awa) w tys. ha
paƒstwowych gruntów i du˝à cz´Êç
polskiego przemysłu rolno -spo˝ywczego.
WÊród gruntów b´dàcych w ZaPomorskie
144,2 (102,1)
Warmiƒsko-mazurskie
sobie jest kilkadziesiàt tysi´cy hek218,6 (163,5)
Zachodniopomorskie
tarów gruntów nierolnych, cz´sto
357,6 (259,9)
niezwykle cennych terenów inwestyPodlaskie
41,8 (28,9)
cyjnych, poło˝onych w granicach
Kujawsko-pomorskie
112,7 (95,5)
du˝ych miast, specjalnych stref ekonomicznych, wa˝nych w´złów koMazowieckie
39 (21,7)
Wielkopolskie
munikacyjnych. To powoduje, ˝e
259 (209,5)
coraz cz´Êciej partnerami biznesoLubuskie
142,9 (98,4)
wymi Agencji sà inwestorzy zagraŁódzkie
niczni z całego Êwiata. Praktycznie
24,3 (15,1)
Lubelskie
nie ma w Polsce du˝ych inwestycji
DolnoÊlàskie
55,3 (35,4)
246,3 (188,7)
infrastrukturalnych bez terenów naÂwi´tokrzyskie
le˝àcych do Agencji.
15,4 (7,4)
Opolskie
Âlàskie
Trzeba równie˝ pami´taç, ˝e ANR
85,6 (76,2) 41,8 (26,1)
sprawuje w imieniu paƒstwa nadzór
Podkarpackie
nad 46 spółkami o szczególnym
Małopolskie
37,7 (22,9)
16,4 (7,9)
znaczeniu dla gospodarki narodoZasób: 1 838 587 ha
wej. WÊród nich sà znane na całym
Dzier˝awa: 1 359 190 ha
Êwiecie stadniny koni arabskich
czystej krwi i perła w koronie – Stadnina Koni Janów Podlaski
słynàca z dorocznej, najstarszej łecznym, fundacjom – kolejne 52 po zlikwidowanych pegeerach
na Êwiecie Aukcji Pride of Poland. tys. ha. Nie ma w Polsce gminy po- Agencja otrzymała ustawowe naW spółkach agencyjnych prowa- pegeerowskiej, gdzie dzi´ki przeka- rz´dzia, które do 2004 roku podzona jest hodowla twórcza i za- zanym nieodpłatnie gruntom lub zwalały jej wymiernie wspieraç Êrochowawcza oraz gromadzony naj- bezzwrotnej pomocy finansowej dowiska popegeerowskie. W pierwcenniejszy materiał genetyczny ro- (łàcznie 1 miliard złotych) nie po- szej kolejnoÊci na rzecz tych rodzin
za kilka procent wartoÊci
Êlin i zwierzàt decydujàcy
sprzedała ponad 300 tysi´cy
o post´pie biologicznym,
§ Łàcznie od 2004 roku Agencja wpłaciła
przej´tych do Zasobu miesza cz´sto tak˝e bezpieczeƒdo
paƒstwowej
kasy
prawie
11,3
mld
zł.
kaƒ, co pozwoliło na zabezstwie ˝ywnoÊciowym Polski.
pieczenie warunków lokaloDzisiaj wartoÊç majàtku
tych spółek to ponad 1,7 miliarda wstała infrastruktura lub obiekty, wych dla setek tysi´cy ludzi. Byli
złotych. Ich zysk tylko za 2011 rok które na co dzieƒ polepszajà pracownicy pegeerów wykupili
wyniósł ponad 103 miliony złotych. i wpływajà na komfort ˝ycia miesz- mieszkania za 5% ich wartoÊci, koBeneficjentami działalnoÊci Agencji kaƒców. Równie˝ obecnie, pomimo rzystajàc z prawnie ustalonych prew ciàgu ostatnich 20 lat poza rol- ograniczeƒ ustawowych, Agencja ferencji. Agencja zrealizowała
nictwem, było wiele instytucji oraz na lata 2009-2012 w ramach Pro- ogromnà liczb´ działaƒ i progra24
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mów w celu polepszenia trudnej sytuacji materialnej i społecznej byłych pracowników ppgr i członków
ich rodzin. ANR wraz z majàtkiem
przej´ła ponad 193 tys. pracowników. Kilkadziesiàt tysi´cy z nich nadal pracuje w przekształconych
przedsi´biorstwach, cz´Êç przeszła
do innych zawodów albo na emerytur´ bàdê rent´, a reszta niestety
została bez pracy. Wprawdzie
obecnie bezrobocie wÊród byłych
pracowników ppgr to tylko mała
statystycznie cz´Êç ogólnego bezrobocia na wsi, ale jego koncentracja
cz´sto w całych osiedlach w małych
wsiach i miasteczkach, wywołuje
bardzo negatywne skutki społeczne, niestety do dnia dzisiejszego.
Dlatego te˝, do 2005 r., na aktywizacj´ zawodowà byłych pracowników ppgr i ich rodzin oraz szeroko
rozumianà pomoc społecznà, skierowanà właÊnie do tego Êrodowiska, Agencja wydatkowała ponad miliard złotych, z tego nieco
ponad 1/3 trafiła do Funduszu Pracy. W swoich działaniach na rzecz
Êrodowiska byłych pracowników
ppgr Agencja koncentrowała si´
tak˝e na pomocy socjalnej przede
wszystkim dla najsłabszych – ludzi
starszych, dzieci i młodzie˝y. O ile
w 1998 r. Agencja zafundowała 630 stypendiów, to w roku szkolnym 2004/2005 (ostatnim, gdy te
programy realizowała, bo póêniej
ju˝ t´ mo˝liwoÊç odebrały Agencji
przepisy) było tych stypendiów 46,5
tysiàca. W tym czasie Agencja była
najwi´kszym donatorem stypendiów w Polsce dla dzieci z rodzin
popeggerowskich w szkołach Êrednich i ponadgimnazjalnych! Podobnie, jeÊli chodzi o organizowanie
wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci (kilkadziesiàt tysi´cy wyjazdów rocznie), do˝ywianie dzieci
w szkołach, ochron´ zdrowia (organizacja akcji „białe soboty i niedziele”, leczenie sanatoryjne, zakup leków i sprz´tu rehabilitacyjneBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

go). Do dnia dzisiejszego Agencja
czynnie uczestniczy w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych
dla studentów pierwszego roku,
którego była w 2002 r. pomysłodawcà i donatorem do 2005 roku
wraz z Polsko-Amerykaƒskà Funda-

W zasobie ANR na koniec paêdziernika ub. r. znajdowało si´ 1 838 587 ha

cjà WolnoÊci i Narodowym Bankiem Polskim. Na prawie 15 tysi´cy
przyznanych do tej pory stypendiów, połow´ otrzymała młodzie˝
pochodzàca z rodzin popegeerowskich. Wymienione działania
w znacznym stopniu ograniczyły
ujemne skutki wynikajàce z restrukturyzacji i prywatyzacji pegeerów.

Gospodarka finansowa ANR
Od poczàtku swojej działalnoÊci
Agencja była instytucjà samofinansujàcà, co oznaczało, ˝e nie tylko
nie czerpie Êrodków z bud˝etu
na bie˝àcà działalnoÊç, ale wszystkie wypracowane nadwy˝ki odprowadza właÊnie do bud˝etu lub
na cele wskazane przez rzàd bàdê
okreÊlone ustawowo. Agencja bardzo szybko uregulowała wszelkie
zobowiàzania po byłych pegeerach, a nast´pnie przez wiele lat
realizowała programy rzàdowe,

w tym skierowane do Êrodowisk popegeerowskich, na które przeznaczała setki milionów złotych rocznie.
Poczàwszy od 2004 r. Agencja
odprowadza do bud˝etu paƒstwa
kwot´ wynikajàcà z ró˝nicy mi´dzy
wpływami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym
roku obrotowym, a Êrodkami wydatkowanymi na realizacj´ ustawowych zadaƒ. Od 2005 r. do koƒca
paêdziernika 2012 r. ANR odprowadziła do bud˝etu kwot´ ponad 8,3 mld zł. Ponadto, regularnie zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego Zabu˝anom wypłacane sà odszkodowania. Na ten cel
w okresie od 2006 do koƒca paêdziernika 2012 r. Agencja wpłaciła
niemal 2,94 mld zł. To właÊnie
Êrodki wypracowane przez Agencj´
pozwoliły, chocia˝ cz´Êciowo naprawiç krzywdy wyrzàdzone Zabu˝anom.

20 lat i co dalej?
Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa z 16 wrzeÊnia
2011 r. jasno wskazała cele, na
których powinna koncentrowaç si´
Agencja w najbli˝szym okresie. Natomiast powa˝na dyskusja o przyszłoÊci Agencji i jej ewentualnej roli
w niewàtpliwie czekajàcymi Polsk´
chocia˝by przekształceniami strukturalnymi w sektorze gospodarstw
indywidualnych ciàgle przed ANR.
Bioràc pod uwag´ ogrom i wag´
zadaƒ zrealizowanych przez Agencj´ w ciàgu ostatnich 20 lat, nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e ANR ma zarówno doÊwiadczenie, ludzi oraz
potencjał, aby nowym wyzwaniom,
w warunkach nieograniczonej konkurencji europejskiej, sprostaç.
Gra˝yna Kapelko
Rzecznik Prasowy ANR
[ 22 452 54 05
Zdj´cia: fotolia
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ARiMR
przyjmuje wnioski
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski o przyznanie płatnoÊci bezpoÊrednich, pomocy ONW i płatnoÊci rolnoÊrodowiskowych. Wnioski mo˝na składaç tak˝e przez Internet.

W

roku 2013 rolnicy ju˝
po raz dziesiàty b´dà
mogli ubiegaç si´ o płatnoÊci bezpoÊrednie. W tym roku,
podobnie jak w latach ubiegłych,
na jednym formularzu wniosku mo˝na ubiegaç si´ o przyznanie płatnoÊci w ramach systemów wsparcia
bezpoÊredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (płatnoÊci ONW) oraz płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej (PROW 20072013). W roku 2013 rolnicy mogà
ubiegaç si´ o płatnoÊci z tytułu
przejÊciowego wsparcia krajowego,
które przyznawane b´dzie na tych
samych zasadach, jak krajowe
płatnoÊci uzupełniajàce w roku 2012. Rolnicy w ramach płatnoÊci bezpoÊrednich b´dà mogli
ubiegaç si´ o przyznanie:
1 jednolitej płatnoÊci obszarowej
(JPO);
1 uzupełniajàcej płatnoÊci obszarowej (UPO):
– do grupy upraw podstawowych,
26

– do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatnoÊç w roku 2006,
– do powierzchni upraw roÊlin
przeznaczonych na pasz´ uprawianych na trwałych u˝ytkach zielonych (płatnoÊci zwierz´ce);
1 płatnoÊci uzupełniajàcej:
– dla producentów surowca tytoniowego – płatnoÊç niezwiàzana do tytoniu,
– w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego – płatnoÊç niezwiàzana do skrobi;
1 wsparcia specjalnego:
– specjalnej płatnoÊci obszarowej
do powierzchni upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych,
– płatnoÊci do krów i owiec,
– płatnoÊci do tytoniu;
1 płatnoÊci cukrowej;
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu
owoców i warzyw (płatnoÊç do pomidorów);
1 oddzielnej płatnoÊci z tytułu
owoców mi´kkich.
W roku 2013 wniosek o przyznanie płatnoÊci nale˝y składaç w terminie od 15 marca do 15 maja.

Po upływie tego terminu wniosek
mo˝na zło˝yç jeszcze przez kolejne 25 dni, w tym roku do 10 czerwca 2013 roku, jednak wówczas nast´puje redukcja nale˝nych rolnikowi płatnoÊci o 1% za ka˝dy roboczy
dzieƒ opóênienia.
Zmiany do wniosku o przyznanie
jednolitej płatnoÊci obszarowej, płatnoÊci uzupełniajàcych, specjalnej
płatnoÊci obszarowej do powierzchni
upraw roÊlin stràczkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatnoÊci
ONW oraz płatnoÊci rolnoÊrodowiskowej mo˝na składaç, bez ˝adnych
sankcji finansowych, do 31 maja 2013 roku. Zło˝enie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie
póêniej ni˝ do 10 czerwca 2013 r.,
spowoduje obni˝enie płatnoÊci
do powierzchni działek rolnych, dla
których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za ka˝dy dzieƒ
roboczy opóênienia (liczàc od 3
czerwca 2013 r. włàcznie).
Wszyscy rolnicy, którzy ubiegali
si´ o płatnoÊci w roku ubiegłym,
otrzymajà tzw. wnioski spersonalizowane na 2013 rok wraz z załàcznikami graficznymi. ARiMR jest
w trakcie wysyłania tych dokumentów do około 1,35 mln rolników.
Wniosek o przyznanie płatnoÊci
nale˝y zło˝yç do Kierownika Biura
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

Powiatowego właÊciwego ze wzgl´- cy zwierz´ta w swoich gospodar- 1 system podpowie tak˝e, gdzie
du na miejsce zamieszkania lub stwach, majà mo˝liwoÊç dokony- mogły zostaç popełnione bł´dy,
siedzib´ rolnika. Mo˝na to zrobiç wania za poÊrednictwem tego syte- podczas wypełniania wniosku,
1 wypełnianego wniosku nie trzeosobiÊcie, za poÊrednictwem pocz- mu ich rejestracji.
Je˝eli rolnikowi został ju˝ przyzna- ba od razu zatwierdzaç, co jest jedty lub te˝ drogà internetowà. Szczenoznaczne z jego przekazagólnie ten ostatni sposób jest
niem do Agencji, zawsze mo˝bardzo wygodny, dlatego za§
Rol
ni
ku,
złó˝
wnio
sek
o
płat
no
Êci
przez
na go zapisaç i poprawiç takch´camy do składania wniosków o przyznanie płatnoÊci Internet. Mo˝esz to zrobiç ju˝ od 15 marca. ˝e w nast´pnych dniach.
Rolnicy, którzy podali we
obszarowych przez Internet.
wniosku o wpis do ewidencji
Warunkiem zło˝enia wniosku o przyznanie płatnoÊci za po- ny login i kod dost´pu, wystarczy tyl- producentów adres poczty elektroÊrednictwem formularza umieszczo- ko wejÊç na stron´ ARiMR, zalogo- nicznej, a nie posiadajà loginu
nego na stronie internetowej Agen- waç si´ do systemu informatycznego i kodu dost´pu do systemu teleincji jest nadanie rolnikowi loginu Agencji (http://www. arimr. gov. formatycznego ARiMR, otrzymali
i kodu dost´pu do systemu telein- pl/dla-beneficjenta/system-teleinfor- wniosek o ich nadanie. Ponadto
formatycznego ARiMR. Wniosek matyczny-arimr.html) oraz wypełniç formularz takiego wniosku dost´pny jest na wskazanej stronie intero nadanie loginu i kodu dost´pu wniosek o przyznanie płatnoÊci.
Zło˝enie wniosku przez Internet netowej oraz w biurach powiatomo˝na składaç w ciàgu całego rowych i oddziałach regionalnych
ku kalendarzowego. Wniosek ten jest łatwe:
1 w portalu internetowym Agencji ARiMR.
mo˝e zło˝yç osoba, która:
1 ma nadany nr identyfikacyjny pod wy˝ej wskazanym adresem
Rolnicy, którzy w roku ubiegłym
gospodarstwa (została wpisa- znajduje si´ szczegółowa instrukcja zło˝yli wniosek o przyznanie płatnona do krajowego systemu ewidencji wraz z rysunkami, które podpowie- Êci za poÊrednictwem Internetu nie

Ju˝ od 15 marca mo˝na ubiegaç si´ tak˝e o przyznanie płatnoÊci do krów i owiec. Wniosek mo˝na zło˝yç tak˝e przez Internet

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnoÊci),
1 nie ma nadanego nr identyfikacyjnego gospodarstwa, ale zło˝y
wniosek o jego nadanie.
Jednorazowe nadanie rolnikowi
loginu i kodu dost´pu do sytemu
teleinformatycznego ARiMR umo˝liwia składanie wniosków o przyznanie płatnoÊci równie˝ w kolejnych
latach. Ponadto rolnicy posiadajàBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

dzà jak wypełniç wniosek i załàczniki graficzne,
1 po zalogowaniu si´ do systemu
informatycznego Agencji, Twój
wniosek o przyznanie płatnoÊci
na rok 2013 b´dzie ju˝ tak wypełniony, jak spersonalizowany wniosek papierowy, który otrzymałeÊ
pocztà,
1 dost´pne sà załàczniki graficzne, na których narysujesz swoje
działki rolne,

otrzymajà z ARiMR spersonalizowanego wniosku w wersji papierowej.
Spersonalizowany wniosek jest
udost´pniony na stronie internetowej Agencji, w aplikacji umo˝liwiajàcej składanie wniosków przez
Internet.

Departament PłatnoÊci BezpoÊrednich
[ 22 318 49 60
Zdj´cia: fotolia
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Rolniczy Oskar zdobyty

K

ampania, przygotowana przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, promujàca Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, za poÊrednictwem piàtej cz´Êci serialu Ranczo,
zwyci´˝yła w konkursie na najlepszy innowacyjny projekt komunikacyjny, dotyczàcy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (CAP
COMMUNICATION
AWARDS
2012). Taki werdykt ogłosiło
w Brukseli 10 grudnia ubiegłego
roku w godzinach wieczornych,
podczas uroczystej gali, jury oceniajàce poszczególne projekty. To
bezprecedensowy sukces ARiMR,

poniewa˝ nigdy wczeÊniej kampania promocyjna nie zwyci´˝yła
w ˝adnym innym mi´dzynarodowym konkursie. Projekt, który
przygotowała ARiMR zostawił
w pokonanym polu dwa finałowe
projekty, zrealizowane przez Uni´
Europejskà oraz przez holenderski
odpowiednik naszego ministerstwa rolnictwa (Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation). Konkurs CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 zorganizowała Dyrekcja ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej z okazji przypadajàcego w 2012 roku 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej. Ze wzgl´du

na ogromne zainteresowanie,
którym si´ cieszy, okreÊlany jest
mianem „rolniczych Oskarów”.
Kampania, przygotowana przez
Agencj´ Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, zapisała si´ ju˝
na zawsze w historii UE. B´dà jà
mogli obejrzeç mieszkaƒcy całej
Unii Europejskiej, bowiem Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, wpisała jà do bazy danych, która zawiera najlepsze
projekty w dziedzinie społecznego
komunikowania w Europie. Nasza kampania jest znakomitym
przykładem do naÊladowania
w innych paƒstwach.

Kampania ARiMR, promujàca PROW 2007-2013, zdobyła „rolniczego Oskara” w mi´dzynarodowym konkursie UE
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ARiMR zwyci´˝yła w kategorii INNOWACYJNA KOMUNIKACJA. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR Marek Kassa (z prawej) i Wiesław Stefaniak Naczelnik w DKS
(z lewej) w towarzystwie Daciana Ciolosa, Komisarza UE ds. Rolnictwa, z nagrodà za zaj´cie 1 miejsca

Zgodnie z regulaminem konkursu o nagrody mo˝na si´ było
ubiegaç w kilku kategoriach,
a w ka˝dej z nich do ostatecznej
rozgrywki zostały nominowane
po trzy najlepsze projekty. Kampania ARiMR, po pokonaniu
wczeÊniejszych etapów konkursowych, znalazła si´ w finałowej
trójce najbardziej cenionej i presti˝owej kategorii: INNOWACYJNA KOMUNIKACJA.
O wejÊciu kampanii ARiMR do
finału konkursu CAP COMMUNICATION AWARDS 2012 zadecydowało niezale˝ne jury zło˝one
z wybitnych europejskich ekspertów ds. komunikacji społecznej
oraz specjalistów w dziedzinie
Wspólnej Polityki Rolnej w składzie: Sean Mac Niven – ekspert
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

ds. innowacyjnej komunikacji
społecznej, Alejandro Izquiero
Lopez – oficer prasowy Komitetu
ds. Ekonomicznych i Społecznych
UE, Xavier Pavard – oficer prasowy Rady UE ds. Rolnictwa, Jacques van Outryve – dziennikarz rolniczy akredytowany przy UE, Florence Ranson – dyrektor ds. Komunikacji Społecznej Federacja
Banków Europejskich.
Kampania, przygotowana przez
ARiMR, polegała na wprowadzeniu wàtków zwiàzanych z wdra˝anym przez Agencj´ Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 do 13 odcinków piàtej cz´Êci serialu Ranczo,
który został wyemitowany w TVP
w 2011 r. W ten sposób do dialogów bohaterów serialu została

włàczona tematyka PROW 20072013. Program ten był równie˝
promowany w krótkich filmikach,
pokazujàcych „kulisy powstawania” poszczególnych odcinków
serialu oraz w zwiastunach, zach´cajàcych do jego oglàdania.
Ten pomysł na popularyzacj´
w całym społeczeƒstwie mo˝liwoÊci skorzystania ze Êrodków, rozdzielanych w ramach PROW
2007-2013 oraz efektów, osiàgni´tych dzi´ki wypłaconym ju˝
Êrodkom, okazał si´ wielkim sukcesem, bowiem ka˝dy odcinek
piàtej serii Rancza oglàdało Êrednio 6,65 mln widzów.

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
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Warto korzystaç z usług
doradców
Kto nie zdà˝ył zło˝yç wniosku o przyznanie wsparcia w ramach
działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów finansowanego z PROW 2007-2013 w 2012 roku,
mo˝e zrobiç to ju˝ od 2 stycznia 2013 roku. Od tego bowiem
dnia w biurach powiatowych ARiMR mo˝na składaç wnioski
o przyznanie takiej pomocy.

T

ermin ten podał do publicznej wiadomoÊci Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zbigniew Banaszkiewicz za poÊrednictwem serwisu
internetowego ARiMR. Dotychczas
agencja przeprowadziła cztery nabory wniosków o przyznanie pomocy z tego działania. Po weryfikacji

zło˝onych wówczas dokumentów,
decyzje o przyznaniu pomocy otrzymało ponad 42 tys. rolników
na łàcznà kwot´ 161 mln zł.
Aby ułatwiç dost´p do usług doradczych, od 2011 r. złagodzone
zostały niektóre przepisy korzystania z takiej pomocy. Zasadnicza
zmiana polega na umo˝liwieniu

otrzymania wsparcia z działania
Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy lasów
tak˝e tym rolnikom, którzy dotychczas nie korzystali z dopłat bezpoÊrednich. WczeÊniej było to niemo˝liwe.
Zakres kosztów, które mo˝na zrefinansowaç z tego działania jest
bardzo szeroki i obejmuje m.in.
usługi doradcze w zakresie leÊnym,
usługi doradcze dotyczàce przestrzegania wymogów wzajemnej
zgodnoÊci oraz spełniania zasad
bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
a tak˝e zarzàdzania gospodarstwem rolnym. Tak ukierunkowane

Od 2 stycznia br. BP ARiMR przyjmujà wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” finansowanego
z PROW 2007-2013. Dotychczas, w ramach czterech naborów, ponad 42 tys. rolników otrzymało decyzje o przyznaniu pomocy na łàcznà kwot´ 161 mln zł
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doradztwo,
dofinansowywane
z PROW 2007-2013, ma usprawniç niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.
Wsparcie mo˝e otrzymaç wnioskodawca, który zawarł umow´
o Êwiadczenie płatnych usług doradczych z jednostkà uprawnionà
do prowadzenia takiej działalnoÊci.
Do Êwiadczenia rolnikom płatnych
usług doradczych uprawnione sà:
oÊrodki doradztwa rolniczego, izby
rolnicze oraz inne podmioty, które
uzyskały stosownà akredytacj´ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz podmiotów akredytowanych
znajduje si´ na stronie internetowej
MRiRW).
Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty

kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, lecz nie
mo˝e byç wy˝sze ni˝ równowartoÊç 1500 euro na gospodarstwo
w całym okresie realizacji PROW.
Uzyskanie wsparcia przebiega dwuetapowo. Najpierw wymagane jest
zło˝enie wniosku o pomoc. Je˝eli
wnioskodawca otrzyma decyzj´ przyznajàcà mu takie wsparcie, wówczas, dopiero po zrealizowaniu usług doradczych i opłaceniu
faktur, powinien w tym samym BP
ARiMR zło˝yç wniosek o płatnoÊç
w terminie 12 miesi´cy od dnia,
w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała si´ ostateczna.
Wnioski b´dà przyjmowane
do nast´pnego dnia roboczego nast´pujàcego po dniu podania

do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Agencji (www.
arimr.gov.pl) informacji, z której
wynika, ˝e zapotrzebowanie na
Êrodki finansowe wynikajàce ze zło˝onych wniosków osiàgn´ło poziom co najmniej 120% Êrodków finansowych dost´pnych na takie
wsparcie w ramach PROW 20072013. W przypadku, gdy nie zostanie opublikowana informacja dotyczàca przekroczenia 120% Êrodków finansowych dost´pnych w ramach PROW 2007-2013, termin
składania wniosków o przyznanie
pomocy upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cie: fotolia

Pomoc na utylizacj´

W

2013 roku 11 firm b´dzie Êwiadczyło usługi
utylizacyjne otrzymujàc
wsparcie z ARiMR.
Umowy na Êwiadczenie usług utylizacyjnych obejmujàcych zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych
zwierzàt gospodarskich Agencja zawarła z nast´pujàcymi podmiotami:
1 Eko – Stok Sp. z o. o.;
1 Energoutil Jan Laskowski;
1 Jasta Sp. z o. o.;

BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

PP-H Hetman Sp. z o. o.;
PPP Bacutil Sp. J.;
Promarol – Plus Sp. z o. o.;
PW Amba Sp. z o. o.;
Saria Polska Sp. z o. o.;
Struga S. A.;
ZP-H Barbara Rakowska;
ZR-P Farmutil HS S.A.
Wszystkie te podmioty współpracowały ju˝ z Agencjà w 2012 r.
W tym roku, w poszczególnych
województwach, usługi utylizacyjne
1
1
1
1
1
1
1
1

Êwiadczyç b´dzie od dwóch
do oÊmiu firm. Rolnik sam decyduje, komu zleci wykonanie takiej
usługi. Zanim jednak do tego dojdzie warto zapoznaç si´ z ofertà cenowà przedsi´biorców działajàcych
w danym regionie, którà mo˝na znaleêç na portalu internetowym
ARiMR (www.arimr.gov.pl) w zakładce Pomoc krajowa.
Zasady korzystania w 2013 r.
z usług utylizacyjnych z dofinanso-
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waniem Agencji dla producentów
rolnych nie ulegajà zmianie w stosunku do obowiàzujàcych w minionym okresie. Oznacza to, ˝e pomoc mo˝e otrzymaç producent rolny prowadzàcy gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Wsparcia nie mogà jednak otrzymaç producenci, którzy
nie spełniajà kryterium małego lub
Êredniego przedsi´biorstwa okreÊlonego w Załàczniku I do rozporzàdzenia Komisji Europejskiej nr
(WE) 800/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. Pomoc mo˝e byç udzielona na dofinansowanie kosztów
zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierzàt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, koni oraz
Êwiƒ. Kwota, jakà ewentualnie b´dà musieli zapłaciç rolnicy, zale˝y
od wieku i gatunku padłego zwierz´cia. Agencja sfinansuje za rolni-

§ Rolnik sam decyduje komu

zleci wykonanie usługi
utylizacyjnej.
ka pełne koszty zbioru i transportu
padłego bydła, owiec, kóz, koni
oraz Êwiƒ, a tak˝e pokryje w 100%
koszty unieszkodliwiania bydła, które ukoƒczyło 48 miesiàc ˝ycia oraz
owiec i kóz, które ukoƒczyły 18
miesiàc ˝ycia (zwierz´ta z tych grup
podlegajà badaniom w kierunku
TSE).
Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poni˝ej 48 miesiàca ˝ycia, a owiec i kóz
poni˝ej 18 miesiàca ˝ycia oraz Êwiƒ
i koni niezale˝nie od ich wieku,
Agencja mo˝e dofinansowaç
do 75% kosztów poniesionych
przez producenta rolnego.
W przypadku producentów rolnych b´dàcych płatnikami podatku
VAT, dofinansowanie Agencji nie
obejmuje kwoty podatku VAT.
32

Agencja pokryje 100% kosztów unieszkodliwienia padłego bydła powy˝ej 48. miesiàca ˝ycia

Pomoc udzielana przez ARiMR
na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych
zwierzàt gospodarskich jest, obok
kredytów preferencyjnych, jednà
z tzw. form pomocy krajowej w ca-

łoÊci finansowanych z bud˝etu krajowego i w obecnej formie jest ona
udzielana od 2008 r.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: Artur Kubat, fotolia

ARiMR, bez wzgl´du na wiek padłej trzody, mo˝e dofinansowaç do 75% kosztów utylizacji poniesionych przez
producenta rolnego
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

Do ARiMR
po unijne pieniàdze
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez
cały czas nabory wniosków w ramach niektórych działaƒ finansowanych ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego RYBY 20072013.
PROW 2007-2013

Uczestnictwo rolników
w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci
W ramach tego działania mo˝na otrzy maç wspar cie m.in.
na po kry cie kosz tów kon tro li,
które niezb´dne sà do otrzymania stosownych certyfikatów potwierdzajàcych, ˝e dany produkt
przeznaczony do spo˝ycia przez

Korzystanie z usług doradczych
przez rolników i posiadaczy
lasów
ARiMR przyznaje dofinansowanie
na pokrycie cz´Êci kosztów usług
doradczych poniesionych przez rolników np. na opracowanie planu
działalnoÊci rolnoÊrodowiskowej,
czy planu dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej
zgodnoÊci. Posiadacze lasów mogà

tów rolnych przez pi´ç pierwszych
lat od ich utworzenia. Grup´ producentów mo˝e zało˝yç ju˝ pi´ciu
rolników, którzy prowadzà jednà
z 29 rodzajów produkcji; nale˝y
do niej m.in. uprawa zbó˝, hodowla trzody chlewnej, bydła, koni,
drobiu czy te˝ produkcja mleka.
PO RYBY 2007-2013

Rybołówstwo Êródlàdowe
Wnioski o przyznanie pomocy
na inwestycje realizowane w ramach Êrodka 2.4 Rybołówstwo
Êródlàdowe mo˝na było składaç od
29 stycznia do 11 lutego 2013 r.
w oddziałach regionalnych ARiMR.

W oddziałach regionalnych ARiMR producenci ˝ywnoÊci nadal mogà składaç wnioski o wsparcie w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoÊci ˝ywnoÊci” m.in.
na pokrycie kosztów kontroli, które niezb´dne sà do otrzymania certyfikatów, potwierdzajàcych wytwarzanie produktów zgodnie z systemem Gwarantowanej Tradycyjnej
SpecjalnoÊci, Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego czy produkcji ekologicznej

ludzi, został wytworzony zgodnie
z systemem np. Gwarantowanej
Tradycyjnej SpecjalnoÊci, Chronio nej Na zwy Po cho dze nia,
Chronionego Oznaczenia Geogra ficz ne go, pro duk cji eko lo gicznej, integrowanej produkcji,
specyfikacjà i standardami systemu JakoÊç Tradycja czy Quality
Meat Program (produkcja wołowiny). Zapraszamy do składania
wniosków w oddziałach regionalnych ARiMR.
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

natomiast otrzymaç pomoc na pokrycie cz´Êci kosztów usług doradczych zwiàzanych np. z ochronà leÊnej ró˝norodnoÊci biologicznej.
Wnioski mo˝na składaç w biurach
powiatowych ARiMR.

Grupy producentów rolnych
W Oddziałach Regionalnych
ARiMR mo˝na składaç wnioski
o przyznanie pomocy finansowej
na pokrycie kosztów zakładania
i funkcjonowania grup producen-

Wachlarz przedsi´wzi´ç, które mogà byç dofinansowane w ramach
takiego wsparcia jest szeroki.
Obejmuje on bowiem m.in. zakup,
budow´, przebudow´, remonty
obiektów budowlanych lub urzàdzeƒ słu˝àcych do wyładunku
i przechowywania produktów rybnych, naprawy sprz´tu pływajàcego
i sprz´tu rybackiego. Wsparcie
mo˝na równie˝ otrzymaç na remonty np. magazynów sprz´tu rybackiego, zaplecza socjalnego,
33
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a tak˝e nabrze˝a lub miejsca postoju sprz´tu pływajàcego słu˝àcego do połowu ryb. Do otrzymania
pomocy kwalifikujà si´ tak˝e budowy obiektów słu˝àcych do przecho-

scach wyładunku i przystaniach.
Dofinansowanie mo˝e byç wykorzystane tak˝e na modernizacj´ łodzi
rybackiej np. wymian´ silnika, czy
na wykonanie prac, które majà

w chów i hodowl´ ryb mo˝na było
składaç od 1 do 14 lutego 2013 r.
Dofinansowanie z ARiMR mo˝na otrzymaç jedynie na zakup i instalacj´ urzàdzeƒ napowietrzajàcych i natleniajàcych. Wnioski
o przyznanie wsparcia nale˝y składaç do oddziału regionalnego
Agencji, właÊciwego ze wzgl´du
na miejsce poło˝enia obiektu chowu lub hodowli, w którym b´dzie
realizowana operacja.

Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzàdzania
krajowà flotà rybackà
Do 29 marca 2013 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmujà wnioski,
o przyznanie wsparcia finansowego
w ramach Êrodka 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu
zarzàdzania krajowà flotà rybackà.
Pomoc mo˝na otrzymaç m.in.
na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia umo˝liwiajàce
zdobycie innego zawodu. Wsparcie
w formie rekompensaty finansowej
przysługuje równie˝ rybakom, którzy utracili miejsca pracy bàdê zdecydowali si´ przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´. Mo˝na je uzyskaç
tak˝e na pokrycie cz´Êci kosztów
nabycia statku rybackiego.

Inwestycje na statkach rybackich
i selektywnoÊç

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi przez cały czas nabory wniosków w ramach niektórych
działaƒ finansowanych ze Êrodków PROW 2007-2013 oraz PO RYBY 2007-2013

wywania i oczyszczania Êcieków
oraz unieszkodliwiania odpadów,
a tak˝e inwestycje, które prowadzà
do poprawy warunków wst´pnego
przetwarzania, wyładunku, przewo˝enia, pakowania lub przechowywania produktów rybnych w miej34

prowadziç do poprawy jakoÊci produktów rybnych.

Inwestycje w chów i hodowl´
ryb
Wnioski o przyznanie pomocy w ramach Êrodka 2.1 Inwestycje

Równie˝ do 29 marca 2013 r.
w oddziałach rRegionalnych ARiMR
mo˝na składaç wnioski o przyznanie pomocy na Inwestycje na statkach rybackich i selektywnoÊç (Êrodek 1.3). Inwestycje takie mogà dotyczyç poprawy bezpieczeƒstwa
na statkach, warunków pracy, higieny, jakoÊci produktów, wydajnoÊci
energetycznej oraz zakupu narz´dzi
umo˝liwiajàcych selektywny połów
np. sieci o wi´kszych oczkach.

Rybactwo przybrze˝ne
Do 28 czerwca 2013 r. mo˝na składaç w ARiMR wnioski
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

o przyznanie pomocy w ramach
Êrodka 1.4 Rybactwo przybrze˝ne.
Miejsce zło˝enia wniosku o pomoc
zale˝y od rodzaju operacji. I tak:
1 jeÊli operacja dotyczy rybactwa
przybrze˝nego na niewielkà skal´
i ma na celu popraw´ kwalifikacji
zawodowych i przeprowadzenie
szkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa
(operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. e rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.Urz. UE L 233 z 15.08.
2006 r., str. 1 z póên. zm.) wnioski
o dofinansowanie nale˝y składaç
do oddziału regionalnego Agencji
właÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania albo siedzib´ wnioskodawcy;
1 je˝eli inwestycja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà
skal´ i jej celem jest wspieranie organizacji produkcji, przetwórstwa
i łaƒcucha zbytu produktów rybactwa (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. b rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego) wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym
Agencji właÊciwym ze wzgl´du
na miejsce realizacji operacji;
1 natomiast w przypadku, gdy
operacja dotyczy rybactwa przybrze˝nego na niewielkà skal´ i ma
zach´ciç do dobrowolnych działaƒ
na rzecz obni˝ania nakładu połowowego w celu ochrony zasobów
ryb (operacja realizowana zgodnie
z art. 26 ust. 4 lit. c rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1198/2006
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie nale˝y składaç w oddziale regionalnym Agencji w:
– Szczecinie – gdy zaprzestanie
działalnoÊci połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zaBIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

Ze wsparcia wypłacanego przez Agencj´ w ramach PO RYBY 2007-2013 skorzystało wiele nadbałtyckich portów m.in.
port w Kołobrzegu…

i zakładów przetwórczych. A pomoc mo˝na otrzymaç tak˝e na inne przedsi´wzi´cia

kresu działania okr´gowego inspektora rybołówstwa morskiego
z siedzibà w Szczecinie lub Słupsku,
– Gdyni – gdy zaprzestanie działalnoÊci połowowej miało miejsce
na obszarze terytorialnego zakresu
działania okr´gowego inspektora
rybołówstwa morskiego z siedzibà
w Gdyni.
Wi´cej informacji o przedstawio-

nej wy˝ej pomocy finansowej mo˝na uzyskaç na portalu internetowym (www.arim.gov.pl), w placówkach ARiMR, a tak˝e u naszych
konsultantów obsługujàcych bezpłatnà infolini´ 0 800 38 00 84.
Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia, Artur Kubat, Stanpol S.A.
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Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju
Dodatkowe Êrodki finansowe na działanie 413 w ramach Osi 4 Leader

W

terminie od 2 lipca
do 31 lipca 2012 r. lokalne grupy działania
(LGD) miały mo˝liwoÊç ubiegania
si´ o Êrodki na realizacj´ dodatkowych zadaƒ w ramach swoich strategii. Do konkursu przystàpiły 154
LGD, z których wybrano 72.
Wybrane do realizacji dodatkowych zadaƒ LGD dysponujà nowymi Êrodkami na realizacj´ lokalnych strategii rozwoju. Oznacza to,
i˝ wnioskodawcy b´dà mieli szans´
na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursów
ogłaszanych przez LGD w działaniu 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju.
Warto przypomnieç, i˝ w działaniu 413 mo˝liwe jest ubieganie si´
o wsparcie na:
1 operacje, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej
lub
1 operacje, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw lub
1 operacje, które odpowiadajà
warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi lub
1 małe projekty, tj. operacje, które nie odpowiadajà warunkom
przyznania pomocy w ramach działaƒ osi 3 ale przyczyniajà si´
do osiàgni´cia celów tej osi.
Ostateczny limit dost´pnych Êrodków na realizacj´ lokalnych strategii
rozwoju (LSR) w zakresie dodatko36

wych zadaƒ wynosi 343,8 mln zł.
LGD mogły ubiegaç si´ o dodatkowe wsparcie na realizacj´ działania 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju w maksymalnej wysokoÊci 5 mln zł na danà strategi´
oraz o dodatkowe Êrodki na pokrycie kosztów bie˝àcych (administracyjnych) LGD w maksymalnej wysokoÊci 10% kwoty wnioskowanej
na działanie 413.
Chcàc otrzymaç dodatkowe
Êrodki, LGD były zobowiàzane
poddaç ocenie efektywnoÊç swoich
działaƒ oraz realizacj´ lokalnych
strategii rozwoju, a tak˝e dokonaç
oceny LSR w odniesieniu do dodatkowych zadaƒ. Kryteria w tym zakresie zostały okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów
i sposobu wyboru lokalnej grupy
działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103
poz. 659 z póên. zm.).
Bud˝et na dodatkowe zadania wg zło˝onych przez LGD zapotrzebowaƒ
wynosił
łàcznie
508 289 413,70 zł, z czego:
1 na działanie 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju – 471 349 046,22 zł
1 na pokrycie kosztów bie˝àcych
(administracyjnych)
LGD
–
36 940 367,48 zł.
46% LGD uprawnionych do
ubiegania si´ o wybór na realizacj´
dodatkowych zadaƒ (154 z 336
LGD) zawnioskowało Êrednio

Wózek widłowy i maszyna do zgniatania karoserii zakupione przez firm´ z Brodnicy – jeden z wielu przykładów
wsparcia w ramach działania „Ró˝nicowanie w kierunku działalnoÊci nierolniczej”
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013

Dofinansowanie mogà otrzymaç m.in. operacje, odpowiadajàce warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw”. Zakład pana Piotra Ziemianka z Daƒczowa zakupił nowe maszyny do
pozyskiwania i obróbki drewna

Nowy plac zabaw w gminie Czy˝ew – Osada powstał dzi´ki wsparciu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Liczba LGD wybranych do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadaƒ
wg województw
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o kwot´ 3 060 708,09 zł na działanie 413 Wdra˝anie lokalnych
strategii rozwoju oraz o prawie 8%
tej kwoty na pokrycie kosztów bie˝àcych (administracyjnych) LGD.
O wybór LGD do realizacji LSR
na dodatkowe zadania najwi´cej
grup ubiegało si´ w woj. małopolskim (24), najmniej – w woj. kujawsko-pomorskim (4) i opolskim (4).
O najwy˝szy Êredni bud˝et
na działanie 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju,
tj.
o 4 232 836,95 zł wnioskowały
LGD z woj. lubuskiego, natomiast
o najni˝szy Êredni bud˝et,
tj. 1 991 674,22 zł – LGD z woj.
małopolskiego. O najwy˝szà wartoÊç bud˝etu ogółem na dodatkowe zadania zawnioskowały natomiast LGD z woj. mazowieckiego
(57 834 930 zł), o najmniejszà – LGD z woj. opolskiego
(12 064 940 zł).
21% LGD wybranych do realizacji dodatkowych zadaƒ z ogólnej
liczby uprawnionych (72 z 336
LGD) otrzymało Êrednio kwot´ 3 455 879,06 zł na działanie 413 Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju oraz ponad 8% tej
kwoty na pokrycie kosztów bie˝àcych (administracyjnych) LGD.
Najwi´cej grup zostało wybranych w woj. lubelskim (10), najmniej – w woj. lubuskim (2),
łódzkim (2), opolskim (2) i podkarpackim (2).
O najwy˝szy Êredni bud˝et
na działanie 413 Wdra˝anie lokalnych
strategii
rozwoju,
tj. 4 782 500,00 zł wnioskowały
LGD z woj. łódzkiego, natomiast
o najni˝szy Êredni bud˝et,
tj. 2 135 559,16 zł – z woj. Êwi´tokrzyskiego. O najwi´kszà wartoÊç
bud˝etu ogółem na dodatkowe zadania zawnioskowały natomiast
LGD
z
woj.
lubelskiego
(41 028 474,99 zł), o najmniejszà – LGD z woj. opolskiego
(6 414 940,00 zł).

èródło: Lista krajowa LGD
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WielkoÊç Êrodków na dodatkowe zadania wg województw
37,39
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14,77

mazowieckie

Bud˝et ogółem na dodatkowe
zadania w ramach działania 413
Wdra˝anie lokalnych strategii rozwoju wynosi 248 823 292,65 zł.
Ka˝da z LGD indywidualnie decydowała w ramach LSR, na jakie zakresy w działaniu 413 przeznaczone b´dà dodatkowe Êrodki oraz jakie przedsi´wzi´cia b´dà mogły byç
wybrane przez organ decyzyjny.
Szczegółowe informacje o LGD
wybranych w ramach konkursu sà
zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych samorzàdów województw.
Informacje dotyczàce planowanych terminów ogłaszania naborów
wniosków oraz ogłoszenia o mo˝liwoÊci składania wniosków za poÊrednictwem LGD sà zamieszczane
m.in. na stronach internetowych
poszczególnych LGD. W odniesieniu do operacji, które odpowiada-

lubelskie
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èródło: Lista krajowa LGD

jà warunkom przyznania pomocy
w ramach działania Ró˝nicowanie
w kierunku działalnoÊci nierolniczej
oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsi´biorstw – informacje o planowanych naborach wniosków sà rów-

nie˝ dost´pne na stronie internetowej ARiMR.
Departament Działaƒ Delegowanych
[ 22 318 43 50
Zdj´cia: archiwum ARiMR

ARiMR odpowiada
Czy wykonanie ka˝dej inwestycji z dofinansowaniem przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 jest
kontrolowane?
W ramach działaƒ inwestycyjnych
PROW na lata 2007-2013 ustalono trzy rodzaje czynnoÊci kontrolnych (trzy typy sprawdzeƒ). Pierwszy
typ kontroli to wizytacje w miejscu,
które de facto stanowià uzupełnienie kontroli administracyjnych. Drugi typ kontroli to kontrole na miejscu realizowane na etapie obsługi
wniosku o płatnoÊç oraz kontrole
ex-post. Wizytacje w miejscu obejmujà projekty, których poziom dofinansowania przekracza próg 35%
38

maksymalnego poziomu wsparcia
w ramach poszczególnych działaƒ,
np. w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych próg ten
jest ustanowiony na poziomie nieco
ponad 100 tys. zł. Z drugiej strony,
jako paƒstwo członkowskie i agencja płatnicza, zobowiàzani jesteÊmy
do skontrolowania, co najmniej 4%
wydatków, deklarowanych corocznie do Komisji Europejskiej, w ramach kontroli na miejscu. Kontrola
na miejscu inicjowana jest w wyniku procesu typowania, w którym
wykorzystywane sà czynniki analizy
ryzyka, bàdê te˝ poprzez losowe
skierowanie projektu do kontroli
na miejscu. Kontrole ex-post natomiast obejmujà 1% wydatków i realizowane sà w okresie 5 lat od wypłaty pomocy.

Co dzieje si´ wtedy, gdy kontrolerzy stwierdzà, ˝e rolnik czy
przedsi´biorca nie wywiàzał si´
z przyj´tych zobowiàzaƒ?
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoÊci podczas kontroli
na miejscu w stosunku do operacji
realizowanych przez rolników bàdê
przedsi´biorców, nieprawidłowoÊci
te skutkujà odpowiednimi sankcjami wobec rolników, które mogà
przybieraç form´ albo redukcji
kwoty pomocy w stosunku do realizowanej operacji, wykluczenia
z przyznania pomocy bàdê wykluczenia wieloletniego. Decyzj´, co
do kwalifikacji stwierdzonych nieprawidłowoÊci, podejmujà pracownicy zajmujàcy si´ merytorycznà
obsługà wniosków.
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013
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Od dnia 18 wrzeÊnia 2012 r.
obowiàzujà nowe regulacje dotyczàce maksymalnej kwoty kredytu
preferencyjnego na zakup u˝ytków
rolnych. Zmiany wprowadzone zostały na podstawie rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie realizacji niektórych zadaƒ ARiMR (Dz.U. poz.
988) i polegajà na ograniczeniu
maksymalnej kwoty kredytów na zakup u˝ytków rolnych do wysokoÊci 1 500 000 zł dla jednego podmiotu. Kwota kredytu na zakup
u˝ytków rolnych (Symbol nKZ) nadal
nie mo˝e przekraczaç 80% wartoÊci
inwestycji. Nie zmieniła si´ tak˝e
maksymalna (łàczna) kwota kredytów preferencyjnych na wszystkie inwestycje w gospodarstwie rolnym – dotyczàce zakupu ziemi i inne, która wynosi 4 000 000 zł.
Warto przypomnieç, ˝e przy ustalaniu kwoty nowego kredytu, brane sà
pod uwag´ kwoty wczeÊniej udzielonych kredytów preferencyjnych,
je˝eli kredyty te nie zostały jeszcze
w całoÊci spłacone.
W opisanej sytuacji pierwszy kredyt na zakup ziemi udzielony został
przed 18 wrzeÊnia 2012 r. i z tego
powodu nie wchodzi do ww. limitu
BIULETYN INFORMACYJNY 1-2/2013
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Mam dwa kredyty z dopłatami
Agencji do oprocentowania, które obecnie spłacam. Obydwa sà
kredytami na zakup ziemi o symbolu nKZ. Pierwszy zaciàgnàłem
we wrzeÊniu 2009 r. w kwocie 980 000 zł, a drugi w paêdzierniku 2012 r. w kwocie 550 000 zł. Mam mo˝liwoÊç
dokupienia kolejnych działek
rolnych i chciałbym dostaç na to
jeszcze jeden kredyt nKZ w wysokoÊci 700 000 zł. Prosz´ o odpowiedê czy mog´ staraç si´
o takà kwot´ preferencyjnego
kredytu, czy nie spowoduje to
przekroczenia limitu kredytu
na ziemi´.

Kwota kredytu na zakup u˝ytków rolnych (Symbol nKZ) nie mo˝e przekroczyç 80% wartoÊci inwestycji

kredytów preferencyjnych na zakup
u˝ytków rolnych wynoszàcego 1,5
mln zł. Suma drugiego kredytu zaciàgni´tego w paêdzierniku 2012 r.
i kredytu planowanego do zaciàgni´cia nie przekracza tego limitu
(550 000 zł + 700 000 zł
= 1 250 000 zł). Z kolei suma
wszystkich dotychczas zaciàgni´tych
kredytów (980 000 zł i 550 000 zł)
oraz nowego kredytu (700 000 zł)
wyniesie 2 230 000 zł, a wi´c b´dzie ni˝sza od maksymalnej kwoty
kredytów preferencyjnych na inwestycje w gospodarstwie rolnym wynoszàcej 4 000 000 zł.
W zwiàzku z powy˝szym informujemy, ˝e mo˝e Pan ubiegaç si´
o kredyt z linii nKZ w kwocie 700 000 zł.
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o udzielenie odpowiedzi
na moje pytanie, a mianowicie
chciałbym otrzymaç informacje
na piÊmie czy mog´ kupiç gospodarstwo rolne od siostry. Takie pismo jest mi potrzebne
do banku, poniewa˝ staram si´

o kredyt Młody Rolnik nMR z dopłatami Agencji do oprocentowania na zakup tego gospodarstwa. W zasadach Agencji jest
zakaz udzielania kredytów
na zakupy dokonywane „mi´dzy
wst´pnymi”, co bank rozumie,
jako mi´dzy „brat – siostra”
i z tego wzgl´du potrzebuj´ wyjaÊnienia z Agencji.
Zasady udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji
do oprocentowania zawierajà katalog wyłàczeƒ, które uniemo˝liwiajà
udzielenie kredytu. Nale˝y do nich
m.in. zakup u˝ytków rolnych, budynków lub ich cz´Êci, maszyn
i urzàdzeƒ, je˝eli umowa jest zawarta mi´dzy:
1 mał˝onkami,
1 rolnikiem a nast´pcà, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, je˝eli nast´pca jest zst´pnym, przysposobionym
albo pasierbem rolnika,
1 rolnikiem a jego zst´pnym,
przysposobionym albo pasierbem
i dotyczy przekazania gospodar39
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Nie stanowi naruszenia warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych zawarcie umowy sprzeda˝y na zakup
u˝ytków rolnych, budynków, maszyn lub urzàdzeƒ pomi´dzy rodzeƒstwem

stwa rolnego, gdy rolnik ubiega si´
o przyznanie renty strukturalnej,
1 osobami fizycznymi a spółkami
prawa handlowego, w których
wspólnikami lub akcjonariuszami
sà te osoby,
1 spółkami prawa handlowego,
w których wspólnikami lub akcjonariuszami sà ci sami wspólnicy lub
akcjonariusze.
Wskazany wy˝ej katalog posługuje si´ poj´ciem „zst´pni” dla okreÊlenia stosunku pokrewieƒstwa
osób, mi´dzy którymi zawarcie
umowy dyskwalifikuje z otrzymania
kredytu preferencyjnego. Wskazaç
jednak nale˝y, i˝ siostra nie jest osobà, która zawiera si´ w definicji poj´cia „zst´pni”. OkreÊlenie „zst´pni”
jest to stosunek, jaki zachodzi pomi´dzy osobami majàcymi wspólnych przodków w linii „prostej” – od najstarszego do najmłodszego krewnego, np. dzieci i wnuki
sà zst´pnymi swoich rodziców
i dziadków. Natomiast rodzeƒstwo,
sà to osoby pochodzàce od wspólnych rodziców i łàczy ich stosunek
pokrewieƒstwa w linii bocznej.
40

Reasumujàc, zawarcie z siostrà
umowy sprzeda˝y na zakup u˝ytków
rolnych, budynków, maszyn lub
urzàdzeƒ nie stanowi naruszenia
warunków i zasad udzielania kredytów preferencyjnych i jest zgodne
z przepisami prawa powszechnie
obowiàzujàcego w tym zakresie.
Prosz´ o informacje nt. wymogów wzajemnej zgodnoÊci dotyczàcych kojców dla cielàt.
Ciel´ta, dla ich prawidłowego
rozwoju, powinny przebywaç w kojcach grupowych. Cielàt nie wolno
wiàzaç, wyjàtkiem jest wiàzanie
podczas karmienia na nie dłu˝ej
ni˝ 1 godzin´. Trzymanie cielàt
w pojedynczych kojcach dopuszczalne jest jedynie w nast´pujàcych
przypadkach:
1 choroby cielàt;
1 do ukoƒczenia przez nie 8 tygodnia ˝ycia;
1 do ukoƒczenia 6 miesiàca ˝ycia, ale jedynie wtedy, gdy w gospodarstwie znajduje si´ mniej
ni˝ 6 sztuk cielàt jednoczeÊnie;

1 gdy ciel´ta trzymane sà ze swoimi matkami w okresie karmienia.
Wymiary pojedynczego kojca powinny byç nast´pujàce:
1 szerokoÊç kojca powinna byç,
co najmniej równa wysokoÊci ciel´cia w kł´bie przy jego pomiarze
w pozycji stojàcej;
1 długoÊç kojca powinna wynosiç, co najmniej 110% całkowitej
długoÊci
ciel´cia
mierzonej
od czubka nosa do kraw´dzi ogonowej guza kulszowego.
Kojce, w których przebywajà pojedyncze ciel´ta, poza izolatkami
dla chorych zwierzàt, muszà mieç
a˝urowe Êciany co najmniej w górnej cz´Êci przegród, umo˝liwiajàce
wzajemne widzenie si´ i dotykanie.
Kojce grupowe dla cielàt muszà
mieç takie wymiary, aby powierzchnia przypadajàca na 1 ciel´ wynosiła:
1 1,5 m2 przy jego masie
do 150 kg;
1 1,7 m2 przy jego masie powy˝ej 150 kg do 220 kg;
1 1,8 m2 przy jego masie ponad 220 kg.
Trzeba równie˝ zadbaç o to, aby
w kojcach zarówno pojedynczych,
jak i grupowych, miejsce do le˝enia
było suche, czyste i zapewniało
komfort odpoczynku zwierz´tom. I jeszcze wa˝ne jest, aby ciel´ta do 2 tygodnia ˝ycia były trzymane w pomieszczeniach wyposa˝onych w Êciółk´.
Wi´cej szczegółów dotyczàcych
wymogów wzajemnej zgodnoÊci,
mo˝na znaleêç w broszurze wydanej przez ARiMR w 2012 r., która
została opublikowana na portalu
internetowym ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/dla-benefi cjen ta/bi blio te ka/pu bli ka cje -i -opracowania.html

Departament Komunikacji Społecznej
[ 22 318 40 90
Zdj´cia: fotolia
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl´skowych udzielanych przez Banki
wysokoÊç stopy redyskonta weksli - 4,00% od 07 02 2013 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´
w liniach kredytowych:
Lp.

Banki wspó∏pracujàce z ARiMR

1

Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

2

Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3

SGB – Bank S.A.

4

Bank BPH S.A.

5

ING Bank Âlàski S.A.

6

Bank Zachodni WBK S.A.

7

Bank PEKAO S.A.

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

nKL01,
nKL02
– ubezpieczeni

nKL01,
nKL02
– nieubezpieczeni

3,0000

1,5000

3,7500

oznaczenia symboli linii kredytowych:
nIP
nMR
nKZ
nGP

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

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