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W  ślad za toczącą się korespondencją 
w sprawie zmiany zasad szacowania 
strat w rolnictwie spowodowanych 

przez suszę oraz nieodpowiadających stanowi 
faktycznemu raportach IUNG dotyczących war-
tości klimatycznego bilansu wodnego – 13 sierp-
nia 2019 r. Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej 
Izby Rolniczej ponownie wystąpił do MRiRW 
w tej sprawie.

Fakt dokonania w bieżącym roku zmiany 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu 
wodnego dla poszczególnych grup i gatunków 
roślin uprawnych i gleb (poprzez nowe wartości 
klimatycznego bilansu wodnego oraz uwzględ-
nienie progowych wartości KBW dla kukurydzy 
uprawianej na ziarno i kiszonkę oraz rzepaku 
i rzepiku na pierwszej kategorii gleb) nieste-
ty niewiele zmienia w sytuacji, kiedy stan fak-
tyczny na polach nie znajduje odzwierciedle-
nia w raportach IUNG. System ten jest nadal 
wadliwy i w dalszym ciągu krzywdzi rolników. 

Nawet systematyczne zwiększanie stacji pomia-
rowych nie wpływa na precyzyjne określenie 
stanu suszy. A przecież to warunkuje otrzyma-
nie przez rolników odszkodowań z tytułu ubez-
pieczonych upraw.

Dlatego też, do czasu opracowania kom-
pleksowego, precyzyjnego systemu monito-
ringu suszy, Zarząd KRIR zawnioskował o taką 
zmianę przepisów, aby komisje miały możli-
wość szacowania start w oparciu o ocenę 
stanu faktycznego na miejscu.

Dodatkowo, przekazano pismo Podkar-
packiej Izby Rolniczej, wnosząc jednocześnie 
o zmianę przedmiotowych przepisów w zakre-
sie w szacowania strat w gospodarstwach o pro-
filu zwierzęcym. Obecne procedury, aktualne 
wzory protokołów i sposób określania dochodu 
w gospodarstwach są niekorzystne dla gospo-
darstw zajmujących się hodowlą zwierząt. 
Posiadanie zwierząt znacznie podnosi dochód 
z gospodarstwa, a to w ostateczności obniża% 
poniesionych strat w gospodarstwie.

Niech komisje decydują  
o szacowaniu strat do czasu 
opracowania precyzyjnego  
systemu monitoringu suszy

Rolnicy oczekują  
obniżenia wieku emerytalnego

Z arząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
na wniosek XIII Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników w celu obniżenia wieku emerytalnego 
dla kobiet do 55 lat i dla mężczyzn do 60 lat. 
Praca w rolnictwie wymaga ciągłej dyspozy-
cji. Zarówno kobiety jak i mężczyźni pracują-
cy w gospodarstwie wykonują swoje obowiąz-

ki stale, nie mają urlopów wypoczynkowych, 
macierzyńskich, czy wychowawczych. Zda-
niem samorządu rolniczego Warmii i Mazur 
podniesienie wieku emerytalnego spowodo-
wało, że później są przekazywane gospodar-
stwa rolne dzieciom rolników. W rezultacie 
wielu młodych ludzi nie chce czekać i rezygnu-
ją z uprawy ziemi. Zasadne jest zatem przywró-
cenie wcześniejszych emerytur, w celu zapew-
nienia ciągłości funkcjonowania gospodarstw 
rolnych.
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Dziedziczenie a premia 
dla młodych rolników

W związku z przekazanym przez Zarząd 
KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej odnośnie zmiany przepisów 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Premie dla młodych rolników” 
w ramach poddziałania „Pomoc 
w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 w odniesieniu 
do osób niepełnoletnich w przypadku 
dziedziczenia – resort rolnictwa 
poinformował, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 
1 przedmiotowego rozporządzenia pomoc 
finansowa jest przyznawana osobie 
fizycznej, która przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie 
wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed 
dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła 
prowadzenie działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym.

D zień rozpoczęcia prowadzenia działalno-
ści rolniczej w gospodarstwie został zde-
finiowany w § 4 ust. 1 w/w rozporządze-

nia, zgodnie z którym, co do zasady, za dzień 
rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie uznaje się dzień, w którym 
osoba fizyczna po raz pierwszy stała się wła-
ścicielem lub weszła w posiadanie gospodar-
stwa o powierzchni użytków rolnych wynoszą-
cej co najmniej 1 ha.

W § 4 ust. 2 tego rozporządzenia uwzględ-
niono jednak wyjątki dotyczące osób niepeł-
noletnich oraz osób, które stały się właścicielem 
lub posiadaczem gospodarstwa w wyniku dzie-
dziczenia; określono dla nich późniejszą datę 
rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie. Jeżeli dziedziczy osoba nie-
pełnoletnia, za dzień rozpoczęcia prowadzenia 
działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje 

się dzień uzyskania przez tę osobę pełnolet-
ności lub dzień uprawomocnienia się posta-
nowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 
albo zarejestrowania przez notariusza aktu 
poświadczenia dziedziczenia (w zależności 
od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, 
możliwe jest określenie jeszcze późniejszej 
daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolni-
czej w gospodarstwie. Jeżeli po dniu rozpoczęcia 
prowadzenia działalności rolniczej w gospodar-
stwie, zdefiniowanym zgodnie z przytoczonymi 
wyżej przepisami (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia), 
osoba fizyczna wystąpiła o płatności bezpo-
średnie, pomoc finansową związaną z dzia-
łalnością rolniczą lub kredyt preferencyjny, 
zarejestrowała zwierzęta gospodarskie lub 
dział specjalny produkcji rolnej lub dokona-
ła innej czynności świadczącej o prowadzeniu 
działalności rolniczej w gospodarstwie jako kie-
rujący, za dzień rozpoczęcia prowadzenia dzia-

łalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się 
dzień dokonania najwcześniejszej z tych czyn-
ności, jeżeli osoba fizyczna uprawdopodobni, 
że nie rozpoczęła prowadzenia działalności rol-
niczej przed tym dniem.

W świetle powyższych przepisów, w przypad-
ku dziedziczących osób niepełnoletnich, za dzień 
rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej 
w gospodarstwie można przyjąć datę późniejszą 
niż dzień uzyskania pełnoletności.

Kolejny etap  
wyborów do izb  
rolniczych za nami

2 8 lipca 2019 r. odbyły się wybory do izb 
rolniczych, w trakcie których wybra-
no blisko 4 tys. członków rad powia-

towych. W głosowaniu udział wzięło ponad  
65 tys. osób, co stanowiło średnio 5,93% upraw-
nionych. W kolejnym etapie (do 18 sierpnia) 
Rady Powiatowe wybrały swojego przewodni-
czącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie 
wojewódzkiej izby rolniczej. O tym, kto znajdzie 
się w Zarządzie wojewódzkiej izby, dowiemy 
się po 8 września – bo do tego dnia ustępujący 
Zarząd ma obowiązek zwołać pierwsze posie-
dzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia.
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Najważniejsze 
wyzwania polskiego 
rolnictwa zadaniem 
Zarządu KRIR

20 sierpnia 2019 r. podczas konferencji 
prasowej Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych przedstawił swoje stanowisko 
odnośnie polityki rolnej na przyszłe 
lata. W związku ze zbliżającymi się 
wyborami parlamentarnymi Zarząd 
KRIR przygotował dokument dotyczący 
najważniejszych uwarunkowań 
i problemów rozwoju rolnictwa i wsi 
w Polsce, który chciałby przedyskutować 
z komitetami wyborczymi i wskazać 
problemy, które wymagają pilnych zmian.

S ektor rolno-spożywczy stoi przed szere-
giem wyzwań. Podstawowe wyzwanie 
sprowadza się do potrzeby zapewnienia 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywno-
ściowego przy ograniczonych zasobach ziemi, 
wody i powietrza. Rolnictwo, w przeciwieństwie 
do większości pozostałych sektorów gospodarki, 
jest w ogromnym stopniu uzależnione od warun-
ków pogodowych. Zmiany klimatyczne powo-
dują, że zwiększa się częstotliwość i intensyw-
ność zjawisk ekstremalnych. Przykładem są nie 
tylko susze, ale też powodzie, huragany, przy-
mrozki wiosenne czy pożary. Skutkiem takich 
zjawisk często jest częściowa lub całkowita utra-
ta dochodu przez producentów rolnych, któ-
rzy bez wsparcia zarówno z budżetu krajowe-
go, jak i budżetu UE, nie są w stanie poradzić 
sobie w ciężkiej sytuacji. Na wsparcie ze stro-
ny państwa oraz wypłatę stosownych odszko-
dowań powinni również liczyć rolnicy, którzy 
ponieśli straty w uprawach i płodach rolnych, 
wyrządzone przez zwierzynę łowną.

Rolnictwo to nie tylko ważna dla zdrowia 
produkcja wysokiej jakości żywności. Rolnic-
two to także działalność, która generuje liczne 
dobra publiczne i usługi w zakresie środowiska, 
np. kształtowanie krajobrazu rolniczego, kre-
owanie cennych ekosystemów rolniczych (np. 
łąk i pastwisk), czy zapewnienie odpowiedniej 
retencji wody.

Dlatego też, przed wyborami Zarząd KRIR 
planuje zorganizować konferencję z komiteta-
mi wyborczymi, aby dowiedzieć się jak poważ-
nie traktują sprawy rolnictwa oraz jakie mają 

propozycje rozwiązań m.in. w kwestii walki 
z ASF, odbudowy produkcji zwierzęcej w kraju, 
walki z suszą, czy ograniczenia populacji dzi-
kich zwierząt.

Wapnowanie gleb – jak to jest  
z transportem nawozu?

W związku z uruchomieniem 
„Ogólnopolskiego programu regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie” oraz wątpliwościami 
zgłaszanymi przez rolników 
Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
kwalifikowalności usługi transportu.

Z  ogólnie dostępnych informacji, jak rów-
nież ustnych rozmów z pracownikami 
MRiRW, na które powołują się pytają-

cy, wynika, że faktury za wapno nawozowe 
powinny być wystawiane w dotychczasowy 
sposób. Obecnie rolnicy kupują wapno nawo-
zowe od producentów i dystrybutorów w cenie 
obejmującej 8% stawki podatku VAT. W cenę 
wliczony jest transport nawozu do gospodar-
stwa. Taki sposób postępowania potwierdziła 
Krajowa Informacja Skarbowa stwierdzając, 
że „w przypadku, gdy podatnik dokonuje dosta-

wy towaru, której elementem (kosztem dodat-
kowym) jest usługa transportu, która to usłu-
ga nie jest przedmiotem oddzielnej transakcji, 
to koszt tej usługi wlicza się do podstawy opo-
datkowania dostawy. Całość transakcji podle-
ga opodatkowaniu stawką podatku VAT właści-
wą dla towaru. Natomiast, jeśli przedmiotem 
świadczenia są odrębne czynności, wówczas 
każdą z nich należy opodatkować odrębnie 
według zasad dla nich obowiązujących.”

Niektóre stacje chemiczno-rolnicze, żąda-
ją od rolników przedstawiania faktur, na któ-
rych wyodrębniony jest koszt transportu, twier-
dząc, że kosztem kwalifikowanym programu 
jest koszt wapna nawozowego, a koszt transpor-
tu powinien być zapłacony przez rolnika. Kon-

sekwencją takiego podejścia jest, konieczność 
płacenia wyższej stawki VAT (którego rolnicy 
nie będący „watowcami” nie będą mogli odzy-
skać) i utrudnienie w rozliczaniu, co zniechę-
ci mniejszych rolników do korzystania z pro-
gramu.

Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o przed-
stawienie jasnej interpretacji, czy rolnicy 
składający wnioski o wsparcie wapnowania 
regeneracyjnego gleb z załączonymi faktura-
mi wystawionymi w dotychczasowy sposób, 
zawierającymi w cenie nawóz wapniowy łącz-
nie z transportem otrzymają dotację w łącz-
nej wysokości z „Ogólnopolskiego programu 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie”.
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Producenci drobiu 
bez wsparcia  
w PROW 2014-2020

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia 
KRIR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wskazało, że na obecnym etapie 
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒2020 nie 
przewiduje się rozszerzenia grona 
beneficjentów ww. instrumentu wsparcia 
o rolników prowadzących inny niż 
ekologiczny chów drobiu. Warto jednak 
podkreślić, że rozpoczęto już prace 
w zakresie analizy potrzeb w obszarze 
wsparcia inwestycyjnego producentów 
rolnych po 2020 roku.

S posób ukierunkowania pomocy 
w poszczególnych działaniach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014—2020 (PROW 2014‒2020) został określo-
ny na podstawie analizy SWOT przeprowadzo-
nej na potrzeby programu, opinii ekspertów, 
uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku 
konsultacji publicznych i negocjacji programu 
z Komisją Europejską. Programując instrumen-
ty pomocy finansowej brano pod uwagę rów-
nież Ekspertyzę pt.: Koncepcja ukierunkowania 
wsparcia gospodarstw rolnych w perspekty-
wie lat 2014—2020, przygotowaną przez Insty-
tut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej.

W ramach PROW 2014‒2020 przewidzia-
no różne instrumenty wsparcia skierowane 
do podmiotów prowadzących działalność rol-
niczą. Pomoc, której celem jest poprawa wyni-
ków gospodarstw oraz ułatwianie ich restruk-
turyzacji i modernizacji, dostępna jest m.in. 
w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. 
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia MRiRW 
z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych „objętego PROW 2014—2020 
(Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.), pomocy nie 
przyznaje się na operację dotyczącą chowu dro-
biu, chyba że chów ten jest ekologiczny, zgod-
nie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produk-
cji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-

gicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., 
str. 1, z późn. zm.), albo operacja będzie pole-
gała na zmianie sposobu chowu z nieekologicz-
nego na ekologiczny.

W sprawie prac nad nowym okresem pro-
gramowania MRiRW zwróciło się o udostęp-
nienie wszystkich materiałów, w tym analiz, 
ekspertyz, opinii, pomocnych w nakreśleniu 
obecnej sytuacji w omawianym sektorze pro-
dukcji. Na etapie tworzenia projektu doku-
mentów programowych, które będą obowią-
zywały w następnej perspektywie finansowej, 
niezwykle istotna jest aktywność interesa-
riuszy tj. organizacji branżowych, producen-

tów rolnych, w zdiagnozowaniu problemów 
i szans polskiego rolnictwa, w tym w kontek-
ście poszczególnych sektorów produkcji rol-
nej. Istotne jest, aby zgłaszane postulaty, były 
wsparte uzasadnieniem, opartym na obiek-
tywnych danych.

Nowy okres programowania to możliwość 
wnikliwego przeanalizowania dotychczaso-
wych rozwiązań, w tym dotyczących ukie-
runkowania pomocy inwestycyjnej, jednakże 
podejmowane decyzje muszą wynikać z obiek-
tywnej oceny sytuacji. Należy również pamię-
tać, że ze względu na oczywiste ogranicze-
nia budżetowe, nie ma możliwości wsparcia 
wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Oczekiwane zmiany  
w przetargach na ziemięW   związku z  wnioskiem Zarzą-

du KRIR w sprawie dopuszczenia 
do udziału w przetargach ogra-

niczonych organizowanych przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rolników, któ-
rzy posiadają akcje lub udziały w spółkach 
prawa handlowego kontrolowanych przez 
Skarb Państwa, będących właścicielami nie-
ruchomości rolnych, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 13 sierpnia 
2019 r. poinformowało, że przy najbliższej 
nowelizacji ustawy z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 817, z późń. zm.) rozważy możliwość 
wprowadzenia takiego rozwiązania.
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Letni wypoczynek dzieci rolnikówW 2019 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
we współpracy w wojewódzkimi 
izbami rolniczymi, po raz kolejny była 
organizatorem wypoczynku letniego 
w formie kolonii z programem promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla 
dzieci rolników objętych rolniczym 
systemem ubezpieczenia społecznego.

W  trakcie letniego wypoczynku reali-
zowany był program profilaktycz-
ny, który miał na celu wykształ-

cenie wśród dzieci i młodzieży postaw 
bezpiecznego i aktywnego wypoczynku oraz 
rozwoju zainteresowań, w tym, krajoznaw-
czych, turystycznych, sportowych czy kultu-
ralnych. Dzieci miały także możliwość zapo-
znania się z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy.

Była to również okazja odpoczynku i zaba-
wy oraz nawiązywania trwałych i dobrych 
relacji z innymi.

KRIR wnioskuje  
o refundację podatku ccp
12 sierpnia 2019 r. Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych wystąpił do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie 
przeznaczenia środków de minimis 
na pokrycie należności z tytułu 2% 
podatku od czynności cywilno-prawnych 
zapłaconego przez rolników przy zakupie 
gruntów rolnych w okresie listopad-
grudzień 2018 r.

P ula środków w ramach pomocy de mini-
mis dla rolników w Polsce wyczerpała 
się 7 listopada 2018 roku. Od tego dnia 

wstrzymana została pomoc suszowa dla rolni-
ków, których straty w uprawach nie przekro-
czyły 30 proc. Rolnicy od tego dnia nie mogli 
skorzystać np. z preferencyjnej ulgi zwolnienia 

z opłat skarbowych przy zakupie ziemi czy pre-
ferencyjnego kredytu na jej zakup. Nie otrzyma-
li również w 2018 roku należnych im dopłat do 
materiału siewnego pomimo tego, że pula indy-
widualna dla rolnika nie została przekroczona.

Pomoc de minimis została ponownie uru-
chomiona po 1 stycznia 2019 roku. Dodatko-
wo od 14 marca 2019 roku Komisja Europejska 
zwiększyła limit pomocy dla Polski, zwiększa-
jąc tym samym pulę pomocy de minimis dla 
jednego producenta rolnego z 15 000 euro 
do 20 000 euro w okresie trzech lat podat-
kowych.

ARiMR od 28 stycznia 2019 wznowiła 
wydawanie decyzji przyznających jednora-
zową pomoc finansową rolnikom poszkodo-
wanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź 
i jej wypłatę. Również od marca 2019 wypłaco-

no zaległą dotację do materiału siewnego należ-
ną rolnikom w 2018 roku.

Nie uwzględniono natomiast rolnikom 
pokrycia preferencyjnej ulgi zwolnienia z opła-
ty skarbowej przy zakupie ziemi. Rolnicy nie 
otrzymali zwrotu uiszczonych notariuszom 
opłat z tytułu 2% podatku od czynności cywil-
no-prawnych przy zakupie, a w przypadku, 
gdy notariusz zwolnił rolnika z tego podat-
ku pomimo braku limitu krajowego otrzymu-
ją wezwanie do zapłaty tego podatku z rygo-
rem odsetek karnych.

W związku z powyższym Zarząd KRIR 
wystąpił o pokrycie ze zwiększonej puli de 
minimis należności z tytułu 2% podatku od 
czynności cywilno-prawnych zapłaconego 
przez rolników przy zakupie gruntów rolnych 
w okresie listopad – grudzień 2018 roku.
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Brak usprawnień  
w rozdysponowaniu 
„śmieciówek”

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie 
usprawnienia zagospodarowania małych 
działek rolnych, wchodzących w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poinformowało, że rozdysponowanie 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa przeprowadzane jest 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z późn. 
zm.) oraz przepisami wydanych do 
niej aktów wykonawczych. Art. 24 tej 
ustawy stanowi, że KOWR gospodaruje 
Zasobem WRSP w pierwszej kolejności 
w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży 
nieruchomości rolnych na powiększenie 
lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, 
na zasadach określonych w rozdziałach 
6 lub 8 tej ustawy. Z przepisów ustawy 
wynika, że co do zasady rozdysponowanie 
nieruchomości Zasobu WRSP, zarówno 
w drodze sprzedaży jak i dzierżawy, 
przeprowadzane jest w trybie 
przetargu. W pierwszej kolejności 
organizowane są przetargi ograniczone, 
skierowane w szczególności do rolników 
indywidualnych, chcących powiększać 
swoje gospodarstwa rodzinne. 
W przypadku nieruchomości, co do 
których przetargi ograniczone nie zostały 
rozstrzygnięte KOWR organizuje przetargi 
nieograniczone.

P rocedura przygotowania nieruchomo-
ści do przetargu na sprzedaż lub dzier-
żawę nieruchomości ZWRSP jest rozło-

żona w czasie i wiąże się z przygotowaniem 
dokumentacji, dokonaniem oceny stanu nieru-
chomości, wykonaniem operatu szacunkowe-
go w przypadku sprzedaży, publikacją wyka-
zu i ogłoszenia o przetargu, oceną kwalifikacji 
rolniczych (w przypadku przetargów ograni-
czonych do rolników indywidualnych zamie-
rzających powiększyć swoje gospodarstwa 
rodzinne), przeprowadzeniem przetargu, ewen-
tualnym procesem odwoławczym, uzgodnie-
niem zabezpieczeń realizacji umowy, zawarciem 
umowy i przekazaniem nieruchomości. Wszyst-
kie z tych elementów są konieczne do przepro-
wadzenia procedury przetargowej niezależnie 
od powierzchni rozdysponowywanej nierucho-
mości. Zainteresowanie zakupem lub dzierża-
wą nieruchomościami Zasobu dotyczy przede 
wszystkim gruntów o większym areale, nato-
miast grunty o niewielkim areale, co do zasa-
dy, są gruntami trudno zbywalnymi, stąd też 
ich liczba w ZWRSP jest znaczna.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa są zawarte regulacje, które 
mogą być stosowane przez KOWR, w celu 
sprawniejszego zagospodarowania niewielkich 
powierzchniowo nieruchomości wchodzących 
w skład ZWRSP. Art. 29 ust. 1h ustawy stano-

wi, że nieruchomość Zasobu lub jej część może 
być sprzedana bez przetargu, jeśli może popra-
wić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej stanowiącej własność osoby chcącej 
nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nie-
ruchomość ta nie może być zagospodarowana 
samodzielnie. Niemożność samodzielnego zago-
spodarowania nieruchomości może mieć miejsce 
w szczególności wówczas, gdy brak jest dostę-
pu do drogi publicznej, nieruchomość ma nie-
wielką powierzchnię lub nieregularny kształt, 
które uniemożliwiają rolnicze użytkowanie przy 
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Art. 29 
ust. 3a ustawy stanowi natomiast, że w przy-
padku nierozstrzygnięcia przetargu, KOWR, 
ogłaszając kolejne przetargi, może ustalić niż-
szą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż 
polowa ceny ustalonej według zasad określo-
nych w art. 30 ustawy. Natomiast jeżeli kolejny 

przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby 
nabywcy, KOWR może sprzedać nieruchomość 
bez przetargu za cenę nie niższą niż cena wywo-
ławcza ostatniego przetargu. Zgodnie zaś z art. 
40 ust. 2 ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa może zwolnić dzierżawcę z opłat czyn-
szowych w okresie pierwszych 3 lat dzierżawy 
użytków rolnych odłogowanych co najmniej 
przez okres jednego roku przed dniem zawar-
cia umowy dzierżawy albo na okres nie dłuższy 
niż 5 lat w przypadkach uzasadnionych stanem 
przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji 
tworzących nowe miejsca pracy.

W przypadku zainteresowania wydzierżawie-
niem, czy też nabyciem nieruchomości wchodzą-
cej w skład ZWRSP, istnieje możliwość zwróce-
nia się do właściwego OT KOWR z wnioskiem 
o rozpoczęcie procedury rozdysponowania tej 
nieruchomości.
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Zawód rolnika i wyzwania 
związane z rentownością

Rentowność i efektywność ekonomiczna 
gospodarstw rolnych jest poważnym 
problemem w UE, gdzie dochód rolnika 
wynosi średnio tylko 46,5% dochodu 
w innych sektorach gospodarki. Pomimo 
niskiej rentowności sektor rolny UE 
odgrywa kluczową rolę jako siła napędowa 
gospodarek wiejskich i producent 
żywności wysokiej jakości, w której 
przestrzega się najwyższych na świecie 
norm. Nie da się osiągnąć zrównoważenia 
środowiskowego w oderwaniu od równie 
istotnego ekonomicznego, handlowego, 
ekologicznego i społecznego aspektu 
działalności rolniczej.

1 8 lipca 2019 r. Europejski Komitet Ekono-
miczno-Społeczny (EKES) sporządził opi-
nię w celu podkreślenia ważnej roli euro-

pejskich rolników i ich wkładu w gospodarkę 
UE, przyczyniania się do bezpieczeństwa żyw-
nościowego na świecie i utrzymywania żywot-
ności obszarów wiejskich. Często wkład ten nie 
jest doceniany tak, jak na to zasługuje, co znie-
chęca nowe pokolenie do przejmowania gospo-
darstw rodzinnych i zmniejsza atrakcyjność sek-
tora dla nowych podmiotów.

Sektor rolny UE zapewnia konsumentom bez-
pieczeństwo żywnościowe w obliczu rosnącej pre-
sji wynikającej ze zmiany klimatu i wymogów 
społecznych dotyczących zrównoważenia śro-
dowiskowego. Ponadto europejski sektor rolny 
aktywnie przyczynia się do utrzymania konku-
rencyjności i dynamiki UE na rynkach międzyna-
rodowych i do działań na rzecz zapewnienia Unii 
dodatniego bilansu handlowego. Sektor rolny UE 
jest też jednym z największych źródeł zatrudnie-
nia, dając pracę ponad 40 mln osób w całej Unii. 
W tych dziedzinach rolnictwo nierzadko jest jedy-
nym sektorem gospodarki, który generuje wzrost 
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

W UE potrzebny jest sprawiedliwy, przejrzy-
sty, dobrze funkcjonujący i sprawiedliwy łań-
cuch dostaw żywności, który byłby korzystny dla 
rolników i wszystkich zainteresowanych stron, 
w tym przetwórców i detalistów, a przede wszyst-
kim konsumentów.

Rolnicy w UE w znacznym stopniu przyczy-
niają się do przeciwdziałania zmianie klimatu, 
ponieważ coraz częściej obserwują ich skutki, 
doświadczając zmieniających się czasów żniw, 
wczesnych lub późnych przymrozków, poża-
rów, powodzi i suszy. Skuteczne środki mające 
na celu przystosowanie się do zmiany klimatu 
mają zatem zasadnicze znaczenie dla długotrwa-
łej rentowności gospodarstw rolnych. Jednocze-
śnie rolnicy redukują emisje zarówno w gospo-
darstwie, jak i poza nim, stosując zrównoważone 
praktyki zarządzania poprzez wdrażanie nowych 
technologii, jak również poprzez bardziej efek-
tywne wykorzystanie upraw, słomy, obornika 
i innych pozostałości do pozyskiwania energii 
ze źródeł odnawialnych, poprzez ogrzewanie 
energią słoneczną oraz dostarczanie energii elek-
trycznej z energii wiatrowej i z innych źródeł. 
Produkty pochodzące z upraw roślin uprawnych 
i pozostałości z hodowli zwierząt gospodarskich 

mogą być również wykorzystywane do produkcji 
biopaliw i odnawialnych materiałów przemysło-
wych w gospodarstwie w oparciu o zasady gospo-
darki o obiegu zamkniętym. Przyczynia się to do 
ograniczenia emisji w innych sektorach i zmniej-
szenia zależności UE od dostaw paliw kopalnych.

JAKIE ROZWIĄZANIA WIDZI EKES?
Rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzin-
nych, tak cenione przez konsumentów europej-
skich, wymaga dobrej polityki, sprawiedliwych 
i rozsądnych regulacji połączonych z silnymi 
i skutecznymi przepisami, które pomogą złago-
dzić poważne zagrożenie wynikające ze skraj-
nych wahań cen oraz z coraz większego braku 
równowagi sił w łańcuchu dostaw.

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE 
DOSTOSOWANE DO POTRZEB ROLNIKÓW, 
PODEJŚCIE OPIERAJĄCE SIĘ NA 
ZAANGAŻOWANIU WIELU PODMIOTÓW 
I BEZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE 
ZAINTERESOWANYCH STRON
Dla praktycznej realizacji badań kluczowe zna-
czenie ma uczestnictwo zainteresowanych stron. 
Umieszczenie interesów rolników w centrum 
procesu innowacji nie tylko znacznie przyspie-
szy jego oddziaływanie, ale także zapewni moż-
liwość praktycznego wykorzystania wyników 
badań naukowych i innowacji. Ponadto pomoże 
to zapewnić lepsze wydatkowanie przyznanych 
funduszy na badania naukowe.

Rolnicy, gospodarstwa rolne, właściciele 
lasów i ich spółdzielnie mogą być – także dzięki 
programom rządowym – siłą napędową innowa-
cji i wzrostu gospodarczego. W związku z tym 
należy promować i wspierać od samego począt-
ku ich udział w działaniach badawczych i inno-
wacyjnych w dziedzinie rolnictwa, żywności, 
leśnictwa i akwakultury. Ich zaangażowanie na 
wszystkich etapach realizacji projektów zapewni 
bardziej stymulowane popytem badania i inno-
wacje, a także przyczyni się do zniwelowania 

obecnej luki między środowiskiem akademic-
kim a praktyką – w kierunku rozwiązań mają-
cych praktyczne zastosowanie. W ostatecznym 
rozrachunku powinno to doprowadzić do tego, 
że nasi rolnicy i producenci rolni staną się bar-
dziej konkurencyjni.

DOSKONAŁOŚĆ I JAKOŚĆ (PRODUKTY 
EKOLOGICZNE, OZNACZENIA 
GEOGRAFICZNE, MARKA I KRÓTKI 
ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI)
Produkty mające dużą wartość dodaną, w tym 
produkty z oznaczeniem geograficznym i pro-
dukty ekologiczne, są solidnym źródłem docho-
du dla wielu podmiotów, zwłaszcza rolników. 
Tego rodzaju łańcuchy żywnościowe są jeszcze 
bardziej godne uwagi, jeśli nie występują w nich 
pośrednicy. W takim przypadku te krótkie łańcu-
chy dostaw stają się bardzo korzystnym źródłem 
dochodu dla rolników i dla społeczności wiej-
skiej, w której wytwarza się tego typu produkty.

Dokładniej rzecz ujmując, krótkie łańcuchy 
dostaw w UE stanowią alternatywę dla trady-
cyjnych, dłuższych łańcuchów żywnościowych, 
w których drobni producenci rolni lub spółdziel-
nie często mają niewielką siłę przetargową, a kon-
sument nie może śledzić pochodzenia żywno-
ści od znanego producenta lub z danego obszaru 
lokalnego. Taki system żywnościowy ma duże 
znaczenie, ponieważ stanowi odpowiedź na sze-
reg potrzeb i możliwości, zarówno dla rolników, 
jak i konsumentów. Rozwój różnych rodzajów 
krótkich łańcuchów dostaw żywności (tj. bezpo-
średnia sprzedaż przez jednostki lub zbiorowa 
sprzedaż bezpośrednia, partnerstwa – rolnictwo 
wspierane przez społeczność lokalną) jest jednym 
z podejść przyjmowanych w ramach wspólnej 
polityki rolnej w celu poprawy konkurencyjno-
ści w Europie. Krótkie łańcuchy dostaw żywności 
mogą stanowić siłę napędową zmian i stanowić 
wzór służący zwiększeniu przejrzystości, zaufa-
nia, sprawiedliwości i wzrostowi w całym łańcu-
chu rolno-spożywczym.

Wystarczająca ilość żywności zapewnia pewną 
społeczną stabilność życia obywateli UE, z którą 
kontrastuje sytuacja na tych obszarach naszej pla-
nety, na których występuje niedostatek żywno-
ści, prowadzący w pewnym stopniu do migracji 
ekonomicznej do Europy lub do innych krajów.

EDUKACJA I ROZWIJANIE NOWYCH 
UMIEJĘTNOŚCI DLA SEKTORA 
PIERWOTNEGO
Kształcenie w sektorze pierwotnym ma kluczo-
we znaczenie dla wspierania modernizacji i lep-
szego wykorzystania nowych technologii. Jest to 
dziś niezwykle istotne, gdyż umiejętności cyfro-
we stają się niezbędnym elementem nowocze-
snego zarządzania gospodarstwem. Umiejętności 
te są potrzebne w wielu dziedzinach, a rolnic-
two nie jest tu wyjątkiem.


