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�Kwotowanie w zasadzie  ogra-
nicza  niekontrolowany  wzrost

produkcji, ale  przynosi  produ-
centowi mleka wymierne korzy-

�ci. Pozwala rolnikowi rozs¹d-
nie  zaplanowaæ  wielko�æ  pro-

dukcji w ci¹gu roku i uzyskaæ
dochody zapewniaj¹ce jej  op³a-

calno�æ. Do tej pory to by³o
praktycznie  niemo¿liwe.�.... wiê-

cej w rozmowie z Prezesem Ta-
deuszem Wojdyñskim, na str. 1

�Komu przys³uguje prawo do

renty strukturalnej?  Kiedy
i gdzie, nale¿y sk³adaæ wniosek

o rentê strukturaln¹? Jakie do-
kumenty bêd¹ potrzebne do z³o-

¿enia wniosku?�... odpowiedzi
na te i inne pytania -  w mate-

riale Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej na str. 2

�O obowi¹zkach wynikaj¹cych

z ustawy o systemie identyfika-
cji i rejestracji zwierz¹t  przy-

pomina Biuro Powiatowe
ARiMR w Koninie na str. 3

�Najwiêcej wniosków o p³atno-

�ci obszarowe w stosunku do
liczby producentów zosta³o z³o-

¿onych w województwach: wiel-
kopolskim � 91,9%, kujawsko-

pomorskim � 90,5%, podlaskim
� 90,5%, ³ódzkim � 89,2% i war-

miñsko-mazurskim � 89,1%� � co
mówi¹ statystyki ARiMR, str. 4
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M.B. Co s¹dzi Pan Prezes o projekcie
ustawy o organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych?
Czy zapisy ustawy zapewniaj¹ odpo-
wiednie wsparcie dla gospodarstw roz-
wijaj¹cych siê lub rozpoczynaj¹cych
produkcjê mleka?
Jakie korzy�ci dla spó³dzielni mleczar-
skich przewiduje Pan w zwi¹zku z wej-
�ciem w ¿ycie nowych przepisów?

Tadeusz Wojdyñski:
Dzisiaj nale¿y mówiæ o obowi¹zuj¹cej ustawie
a nie projekcie, poniewa¿ wiêkszo�æ jej przepi-
sów wesz³a w ¿ycie z dniem uzyskania przez
Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Jedynie
przepisy dotycz¹ce postêpowania w przypadku
przekroczenia przyznanej ilo�ci referencyjnej dla
dostawców hurtowych i bezpo�rednich wchodz¹
w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2005 r. Oznacza to
dla producentów mleka, ¿e w pierwszym roku
naszej obecno�ci w Unii Europejskiej nie bêd¹
ponosiæ ¿adnych kar za przekroczenie kwoty
mlecznej. Ustawa okre�la kompetencje organów
pañstwa w zakresie organizacji rynku mleka
i rynku przetworów mlecznych oraz procedury
zwi¹zane z rozdzia³em kwoty mlecznej.

Kwotowanie w zasadzie ogranicza niekon-
trolowany wzrost produkcji, ale przynosi produ-
centowi mleka wymierne korzy�ci. Pozwala rol-
nikowi rozs¹dnie zaplanowaæ wielko�æ produk-
cji w ci¹gu roku i uzyskaæ dochody zapewniaj¹-
ce jej op³acalno�æ. Do tej pory to by³o praktycz-
nie niemo¿liwe. Czêsto niewystarczaj¹ca inter-
wencja pañstwa na rynku mas³a i mleka w prosz-
ku, nap³yw do Polski dotowanej ¿ywno�ci
i zmniejszaj¹cy siê popyt na produkty mleczne
nie gwarantowa³y producentowi mleka w³a�ci-
wej ceny. Ustawa nie przewiduje bezpo�rednie-
go wsparcia finansowego dla gospodarstw pro-
dukuj¹cych mleko, ale dostosowuje sektor mle-
czarski do mechanizmów Wspólnej Polityki Rol-
nej. S¹ to dop³aty do przechowywania, przetwór-

Tadeusz Wojdyñski,
Prezes  Okrêgowej
Spó³dzielni Mleczarskiej
w Koninie

Szczególne miejsce w�ród kierunków produkcji podejmowanej przez rolnicz¹ spo-
³eczno�æ naszego powiatu zajmuje  produkcja zwierzêca, w tym chów krów mlecznych.
St¹d te¿, na ³amach �Kuriera� go�cimy p. Tadeusza Wojdyñskiego, Prezesa Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej w Koninie.

stwa i spo¿ycia w ¿³obkach, przedszkolach i szko-
³ach wskazanych przetworów mlecznych oraz
zakup interwencyjny i sprzeda¿ interwencyjna
mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku.

To  po�rednie wsparcie  zapewnia  rolniko-
wiop³acalno�æ produkcji mleka w d³u¿szym
okresie, gwarantuje jego zbyt i stabilizuje ry-
nek wyrobów mleczarskich.

¯eby otrzymaæ wymierne korzy�ci finanso-
we z nowych uregulowañ prawnych, koniecz-
ne by³o dostosowanie naszych standardów
w produkcji i przetwórstwie mleka do obowi¹-
zuj¹cych w Unii Europejskiej przed dniem ak-
cesji. Nie wszystkim to siê uda³o. W bran¿y  mle-
czarskiej 204 zak³ady przetwórcze otrzyma³y
prawo do handlu na jednolitym rynku Unii
Europejskiej, 144 zak³ady otrzyma³y okres
przej�ciowy na dostosowanie produkcji do
norm unijnych do 2006 r. z prawem sprzeda¿y
swoich wyrobów tylko na rynku krajowym,
15 zak³adów zaprzesta³o produkcji. W naszym
powiecie ponad 90% gospodarstw specjalizuj¹-
cych siê w produkcji mleka spe³nia wymogi
unijne. Dziêki temu nasza spó³dzielnia otrzy-
ma³a prawo do handlu na rynku UE. Nie by³ to
jedyny warunek, trzeba by³o jeszcze dostosowaæ
ca³y proces produkcyjny i organizacjê  pracy
du¿ym nak³adem  �rodków finansowych. My-
�lê, ¿e warto to by³o zrobiæ, poniewa¿ dostêp do
rynku UE i systemu interwencji okre�lonego
ustaw¹ umo¿liwia dalszy rozwój spó³dzielni
i jest to najwiêksza korzy�æ dla wszystkich spó³-
dzielni mleczarskich, które zrealizowa³y  posta-
nowienia zawarte w Dyrektywie Nr 92/46 Ko-
misji Unii Europejskiej.

M.B. Co to jest Fundusz Promocji Mleczar-
stwa? Jakim s³u¿y celom i jakie s¹ zasady
gospodarowania �rodkami Funduszu?

T.W.: Fundusz Promocji Mleczarstwa zosta³
utworzony na mocy omawianej ustawy o orga-
nizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Jest pewnego rodzaju obligatoryjnym podatkiem,

do którego stosuje siê przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. � Ordynacja podatkowa. Od
ka¿dego skupionego kilograma mleka  dokonuje
siê wp³aty w wysoko�ci 0,1 grosza na wyodrêb-
niony rachunek Agencji Rynku Rolnego. Zgro-
madzonymi �rodkami dysponuje Prezes ARR
zgodnie ze szczegó³owymi zasadami  gospoda-
rowania Funduszem, które okre�la Komisja Po-
rozumiewawcza do Spraw Mleka i Przetworów
Mlecznych. Komisjê  powo³uje na okres 4 lat Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w liczbie 18 cz³on-
ków, którzy reprezentuj¹ w  równej liczbie pro-
ducentów i przetwórców mleka oraz 2 cz³onków
reprezentuje samorz¹d rolniczy.
Fundusz ma s³u¿yæ miêdzy innymi:
� dofinansowaniu i promocji spo¿ycia mle-

ka lub przetworów  mlecznych  przez  dzieci
i  m³odzie¿,

dokoñczenie na str. 2
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dokoñczenie ze strony 1

� dofinansowaniu organizacji akcji promocyj-
nych i informacyjnych zwi¹zanych z mlekiem
i jego przetworami w kraju i za  granic¹,

� wspieraniu  prac  badawczo � rozwojowych
maj¹cych na celu poprawê jako�ci produk-
tów mlecznych oraz wzrost ich spo¿ycia,

� dofinansowaniu szkoleñ dostawców oraz
podmiotów skupuj¹cych.
Wykorzystanie �rodków z Funduszu do tej

pory  by³o niewielkie i nie s³u¿y³o w nale¿yty spo-
sób promocji wyrobów mleczarskich na rynku
krajowym. Przyczyn¹ na pewno by³ zbyt d³ugo
trwaj¹cy spór kompetencyjny pomiêdzy  Preze-
sem  ARR,  a  Komisj¹. Cz³onkowie Komisji uwa-
¿ali, ¿e powinni mieæ decyduj¹cy wp³yw na spo-
sób wydatkowania �rodków, poniewa¿ reprezen-
tuj¹ p³atników. Prezes uwa¿a³, ¿e �rodki powin-
ny byæ wydatkowane zgodnie z ustaw¹ o zamó-
wieniach publicznych. Obecnie ta kwestia zosta³a

regulowana w ustawie. My�lê, ¿e  zgromadzone
�rodki w kwocie ponad 30 milionów z³otych
w najbli¿szym czasie zostan¹ wykorzystane z po-
¿ytkiem dla polskiego sektora mleczarskiego.

M.B. Jak przedstawia siê analiza aktual-
nych danych skupu mleka i stanu spo-
¿ycia przetworów mlecznych na tere-
nie powiatu koniñskiego? Jakie wg Pana
Prezesa s¹ perspektywy rozwoju pro-
dukcji mleka w naszym powiecie
w pierwszych latach po integracji z UE?

T.W.: Skup mleka na terenie powiatu koniñskiego
ma tendencje wzrostow¹. Za 5 m-cy bie¿¹cego
roku Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska  w Koni-
nie skupi³a o 3,5% wiêcej mleka ni¿
w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Wzrosto-
wi skupu towarzyszy do�æ du¿y spadek ilo�ci go-
spodarstw dostarczaj¹cych mleko do Spó³dzielni.
To zjawisko postrzegam pozytywnie jako  objaw
postêpuj¹cej koncentracji w tej sferze  produkcji

W maju b.r. ukaza³o siê d³ugo oczeki-
wane Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegó³owych warunków i try-
bu udzielania pomocy finansowej na uzy-
skiwanie rent strukturalnych. Na ³amach
Kuriera Powiatowego wielokrotnie ju¿ pi-
sano na ten temat. Jednak ci¹gle wielu rol-
ników trafia do biura Wielkopolskiej Izby
Rolniczej z licznymi pytaniami.

Oto najczê�ciej pojawiaj¹ce siê pytania
i wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia odpowiedzi:

1. Kiedy i gdzie, nale¿y sk³adaæ wniosek
o rentê strukturaln¹?

Wnioski, o renty strukturalne, jeszcze nie
ukaza³y siê. Bêd¹ dostêpne w Biurach Powia-
towych ARiMR, najprawdopodobniej w ostat-
nich dniach lipca i ju¿ od 1 sierpnia bêd¹ mo-
g³y byæ tam sk³adane. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, bêdzie je rozpatry-
waæ wed³ug kolejno�ci wp³ywu.

Agencja ma obowi¹zek rozpatrzenia wnio-
sku w ci¹gu 40 dni i udzielenia odpowiedzi rol-
nikowi. Je�li rolnik otrzyma odpowied� pozy-

tywn¹, to w ci¹gu 6 miesiêcy musi odp³atnie
lub nieodp³atnie przekazaæ, ewentualnie wy-
dzier¿awiæ gospodarstwo nastêpcy.

2. Komu przys³uguje prawo do renty
strukturalnej?

Rentê strukturaln¹ przyznaje siê producen-
towi rolnemu, je¿eli ³¹cznie spe³nia on nastê-
puj¹ce warunki:
a) ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wie-

ku emerytalnego i nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury lub renty z ubezpiecze-
nia spo³ecznego lub ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników. Wniosek musi byæ z³o¿o-
ny nie pó�niej ni¿ 6 miesiêcy przed osi¹-
gniêciem wieku emerytalnego.

b) prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alno�æ rol-
nicz¹ w gospodarstwie rolnym w okresie
co najmniej 10 lat poprzedzaj¹cych z³o¿e-
nie wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym
okresie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu rolników, przez okres co naj-
mniej 5 lat;

c) w dniu z³o¿enia wniosku o rentê struktu-

raln¹ podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu;

d) przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej po-
wierzchni u¿ytków rolnych wynosz¹cej co
najmniej 1 ha;

e) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej;
f) wpisany zosta³ do ewidencji producentów,

stanowi¹cej czê�æ krajowego systemu ewi-
dencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie p³atno�ci;

g) nie posiada zaleg³o�ci z tytu³u op³acania sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne rolników.

3. Czy  istnieje mo¿liwo�æ wydzier¿awie-
nia gospodarstwa i otrzymania renty struk-
turalnej?

Tak, je�li osoba wydzier¿awiaj¹ca nie jest
potomkiem, ani pasierbem, ani nie pozostaje
z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie do-
mowym mo¿na gospodarstwo przekazaæ
w dzier¿awê na okres 10 lat. Umowa w tym
celu sporz¹dzona musi byæ w formie aktu no-
tarialnego lub pisemnej umowy zg³oszonej
w ewidencji gruntów i budynków. Przekazane
byæ musz¹ wszystkie u¿ytki rolne wchodz¹ce
w sk³ad tego gospodarstwa, bêd¹ce zarówno

Renty strukturalne raz jeszcze

rolnej. Na podkre�lenie zas³uguje fakt, ¿e  wielu
rolników na terenie powiatu inwestuje w produk-
cje  mleka. My�lê, ¿e  warto  t¹  dziedzinê  produk-
cji  rozwijaæ, jest to sta³e i  pewne  �ród³o  dochodu
dla  rolnika. Ponadto w naszym  regionie  mamy
dobrze  zorganizowan¹ i nowoczesn¹ bazê prze-
twórcz¹ i sprzyjaj¹ce naturalne warunki w doli-
nie  Warty  do  produkcji  mleka. Spo¿ycie  prze-
tworów  mlecznych  jest jeszcze  w  Polsce  o 40%
ni¿sze ni¿ w  krajach Unii Europejskiej. Nasz po-
wiat w tym zakresie nie odbiega  od  wska�ników
krajowych. Prognozy dla Polski  przewiduj¹ na
najbli¿sze lata wzrost spo¿ycia mleka w przeli-
czeniu na jednego mieszkañca. Mo¿e  to  byæ  jesz-
cze  jedna  przes³anka  zachêcaj¹ca  do  rozwoju
produkcji  mleka  w  Polsce.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê

Z Tadeuszem Wojdyñskim, Prezesem Okrêgo-
wej Spó³dzielni Mleczarskiej w Koninie

 rozmawia³a Marta J. Bagrowska.

26 czerwca br. odby³o siê Walne Zebranie Przedstawicieli
Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w Koninie.

W Zebraniu wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz miasta
i powiatu koniñskiego.
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przedmiotem odrêbnej w³asno�ci rolnika i jego
ma³¿onka, jak równie¿ przedmiotem ich wspó³-
w³asno�ci. Na w³asne potrzeby rolnik mo¿e
pozostawiæ nie wiêcej ni¿ 0,5 ha u¿ytków rol-
nych z zastrze¿eniem, i¿ nie bêdzie prowadzi³
na nich produkcji towarowej.

4. Komu mo¿na przekazaæ gospodarstwo?
1) osobie, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce

warunki:
a) jest rolnikiem m³odszym ni¿ rolnik

przekazuj¹cy gospodarstwo rolne lub
nastêpc¹,

b) posiada kwalifikacje zawodowe przydat-
ne do prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej,

c) nie ma ustalonego prawa do emery-
tury lub renty z ubezpieczenia spo-
³ecznego lub zaopatrzenia emerytal-
nego, lub ubezpieczenia spo³eczne-
go rolników,

d) zobowi¹¿e siê do prowadzenia dzia³al-
no�ci rolniczej na przejêtych u¿ytkach
rolnych przez okres co najmniej 5 lat;

2) osobie prawnej albo jednostce organizacyj-
nej nie posiadaj¹cej osobowo�ci prawnej:
a) je¿eli dzia³alno�æ rolnicza nale¿y do za-

kresu jej dzia³ania lub
b) na cele ochrony przyrody w rozumie-

niu przepisów o ochronie przyrody,
a w szczególno�ci na tworzenie lub po-
wiêkszanie parków narodowych lub
rezerwatów przyrody;

3) osobie fizycznej, osobie prawnej albo jed-
nostce organizacyjnej nie posiadaj¹cej oso-
bowo�ci prawnej z przeznaczeniem do za-
lesienia, je¿eli u¿ytki te zosta³y przezna-
czone do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

5. Jakie kwalifikacje musi posiadaæ na-
stêpca?

Osoba posiada kwalifikacje zawodowe,
je¿eli ma:
1) wykszta³cenie rolnicze �rednie lub wy¿sze;
2) wykszta³cenie rolnicze zasadnicze zawodo-

we lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie
przydatnym do prowadzenia dzia³alno�ci
rolniczej i co najmniej 3-letni okres pracy
w gospodarstwie rolnym;

3) wykszta³cenie �rednie lub wy¿sze na kie-
runku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3-
letni okres pracy w gospodarstwie rolnym;

4) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym
ni¿ rolniczy i ukoñczone studia podyplo-
mowe w zakresie zwi¹zanym z rolnictwem;

5) wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze
zawodowe inne ni¿ rolnicze i co najmniej
5-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym.
Dokumentem potwierdzaj¹cym okres pra-

cy w gospodarstwie rolnym jest:
1) dokument stwierdzaj¹cy okres podlegania

ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z
tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej
lub pracy w gospodarstwie rolnym w cha-
rakterze domownika lub

2) o�wiadczenie osoby pracuj¹cej w gospodar-
stwie rolnym o okresie wykonywanej pracy
w tym gospodarstwie, potwierdzone o�wiad-
czeniem posiadacza gospodarstwa rolnego,

w którym by³a wykonywana praca, lub
3) dokument potwierdzaj¹cy okres posiada-

nia gospodarstwa rolnego, wraz z o�wiad-
czeniem o okresie prowadzenia dzia³alno-
�ci rolniczej w tym gospodarstwie rolnym.

6. Czy w trakcie pobierania renty struk-
turalnej wolno pracowaæ?

Wyp³ata renty strukturalnej ulega zawiesze-
niu, je¿eli:
1) uprawniony do renty strukturalnej podej-

mie zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹
podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia
spo³ecznego;

2) uprawniony do renty strukturalnej lub jego
ma³¿onek podejmie prowadzenie dzia³al-
no�ci rolniczej, jako w³a�ciciel (wspó³w³a-
�ciciel) lub posiadacz (wspó³posiadacz)
gospodarstwa rolnego.

7. Jakie dokumenty bêd¹ potrzebne do
z³o¿enia wniosku?

Do wniosku, do³¹cza siê dokumenty po-
twierdzaj¹ce spe³nienie warunków do uzyska-
nia renty strukturalnej, w tym potwierdzaj¹ce:
I. ³¹czn¹ powierzchniê i stan prawny posiada-

nego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, ja-
kim podlega³a powierzchnia i stan prawny
tego gospodarstwa w ostatnich 5 latach przed
z³o¿eniem wniosku. Dokumentami takimi, s¹:

1) akt notarialny;
2) prawomocne orzeczenie s¹du;
3) ostateczna decyzja administracyjna;
4) wypis z ksiêgi wieczystej;
5) wypis z ewidencji gruntów i budynków;
6) za�wiadczenie w³a�ciwego wójta (bur-

mistrza lub prezydenta miasta);
7) inne dokumenty, w tym o�wiadczenia,

potwierdzaj¹ce ³¹czn¹ powierzchniê
i stan prawny posiadanego gospodar-
stwa rolnego.

II. okres prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej
w ostatnich 10 latach przed z³o¿eniem
wniosku oraz podleganie ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu oraz nieposiadanie
zad³u¿enia w op³acaniu sk³adek na ubez-
pieczenie spo³eczne rolników.
Dokumentami potwierdzaj¹cymi s¹ w/w
dokumenty oraz:
1) za�wiadczenie Kasy Rolniczego Ubez-

pieczenia Spo³ecznego o okresach pod-
legania ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu w ostatnich 10 latach przed z³o-
¿eniem wniosku o rentê strukturaln¹;

2) o�wiadczenie o prowadzeniu dzia³al-
no�ci rolniczej w okresach nieobjêtych
ubezpieczeniem.

III. kwalifikacje zawodowe przejmuj¹cego go-
spodarstwo rolne.

Opracowa³a: El¿bieta Bryl

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie z dniem
2 kwietnia 2004 roku ustawy o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierz¹t (Dz.U. Nr 91, poz
872) Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie pragnie
zwróciæ uwagê Pañstwa na najistotniejsze obo-
wi¹zki wynikaj¹ce z tej ustawy.
W ARiMR rejestrowane i identyfikowane s¹
zwierzêta z gatunków: byd³o, �winie, owce
i kozy.
Ka¿dy hodowca wymienionych zwierz¹t zobo-
wi¹zany jest posiadaæ w³asny numer siedziby
stada (PL+9.cyfrowy numer gospodarstwa + 3-
cyfrowy numer  stada).
1. Oznakowanie
� BYD£O � kolczyki, po jednym w ka¿dym

uchu o identycznych numerach (PL+12
cyfr) oraz paszport.

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, ¿e organizuje szkolenie na temat
VAT-u w rolnictwie. Osoby zainteresowane proszone s¹ o zg³aszanie siê

do delegatów w swych gminach.

� �WINIE
- kolczyk w lewym uchu (PL+12 cyfro-

wy numer siedziby stada) lub
- tatua¿ na uszach (na prawym uchu:

PL+ piêæ pierwszych cyfr z numeru sie-
dziby stada, na lewym uchu: pozosta-
³e siedem cyfr),

- tatua¿ na grzbiecie(PL+12-cyfrowy nu-
mer siedziby stada).

� KOZY, OWCE � kolczyk w lewym uchu
(o niepowtarzalnym numerze identyfikacyjnym)
lub tatua¿ w uszach dla sztuk  znakowanych
przez Polski Zwi¹zek Owczarski.

Ka¿dy posiadacz owcy, kozy lub �wini jest
obowi¹zany niezw³ocznie oznakowaæ  zwie-
rzê gospodarskie i zg³osiæ to do BP ARiMR, nie
pó�niej ni¿ przed dniem opuszczenia przez
zwierzê gospodarskie siedziby stada, /w przy-
padku �wiñ � zg³oszenie okre�la liczbê tych
zwierz¹t/.

2. Rejestr zwierz¹t
Dla ka¿dego z wymienionego gatunku zwie-
rz¹t nale¿y prowadziæ ksiêgi rejestracji, w któ-
rych na bie¿¹co zapisywaæ trzeba wszelkie
zmiany w stanie stada. Jednocze�nie nale¿y
zg³aszaæ w Biurze Powiatowym ARiMR na od-
powiednich drukach ka¿de zdarzenia, w tym:
zg³oszenia do rejestru, zg³oszenie przemiesz-

Biuro powiatowe ARiMR w Koninie
informuje i przypomina
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czenia /kupno, sprzeda¿/, zg³oszenie padniê-
cia lub uboju w³asnego.

TERMINY ZG£OSZEÑ:
- byd³o � 7  dni od  daty zdarzenia,
- �winie, owce, kozy � 30 dni od daty zdarze-
nia, z wyj¹tkiem  urodzenia.

Rejestracja urodzeñ ciel¹t:
Cielê urodzone w gospodarstwie musi byæ

zakolczykowane i zg³oszone  do rejestru
w tym samym gospodarstwie. W tym celu nale-
¿y z³o¿yæ w BP ARiMR wniosek o wydanie kol-
czyków dla byd³a i wnie�æ op³atê za paszport.

Kierownik BP w ci¹gu 2 dni przyznaje pulê kol-
czyków. Po zakolczykowaniu cielêcia trzeba je
zg³osiæ  do rejestru i dopiero wówczas paszport
bêdzie przes³any na adres w³a�ciciela paszport.

Zg³oszenie �wiñ do rejestru:
Od czasu masowej akcji zwi¹zanej z nada-

waniem numerów siedzib stad oraz wydawa-
niem ksi¹g rejestracji dla �wiñ minê³o kilka mie-
siêcy, a mimo to nieznaczny odsetek gospoda-
rzy zg³osi³ do tej pory zarówno zg³oszenie �wiñ
do rejestru, jak i zmiany stanu stada �wiñ.
Ka¿de gospodarstwo hoduj¹ce �winie jest zo-
bowi¹zane prowadziæ ksiêgê rejestracji �wiñ

oraz niezw³ocznie zg³osiæ te zdarzenia
w BP ARiMR.

Zg³oszenie koni do rejestru:
Konie nale¿y rejestrowaæ w Wielkopolskim

Zwi¹zku Hodowców Koni /adres: 60-837 Poznañ,
ul. Mickiewicza 33,  tel.  /0-61, 847-14-52/.

Biuro Powiatowe ARiMR w Koninie,
ul. Hurtowa 1, tel.: 243-70-70,  czynne jest

codziennie w godzinach od 815 do 1615.

Anna Botor
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koninie

Termin sk³adania wniosków o przyznanie
p³atno�ci bezpo�rednich do gruntów rolnych
bez sankcji up³yn¹³ 30 czerwca br. Do Biur Po-
wiatowych Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wp³ynê³o w tym czasie 1 622
985 wniosków o wpis do ewidencji producen-
tów i 1 376 226 wniosków o przyznanie p³at-
no�ci bezpo�rednich, co stanowi 85 % liczby
zarejestrowanych producentów rolnych.
 

Najwiêcej wniosków o p³atno�ci obsza-
rowe w stosunku do liczby producentów
zosta³o z³o¿onych w województwach: wiel-
kopolskim � 91,9%, kujawsko-pomorskim
� 90,5%, podlaskim � 90,5%, ³ódzkim �
89,2% i warmiñsko-mazurskim � 89,1%.

Informacja nt. wniosków o przyznanie p³atno�ci
bezpo�rednich do gruntów rolnych zebranych
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa do 30 czerwca br.

  Najmniej wniosków z³o¿ono w wojewódz-
twach: ma³opolskim � 75,7% oraz �l¹skim �
77,7%. Przyczyn¹ relatywnie mniejszej liczby
wniosków z³o¿onych w tych województwach
mog¹ byæ nieuregulowane stosunki w³asno-
�ciowe i du¿e rozdrobnienie gospodarstw
(du¿y udzia³ dzia³ek o powierzchni mniejszej
ni¿ 0,1 ha).

Przed³u¿enie terminu sk³adania wniosków
o przyznanie p³atno�ci bezpo�rednich do grun-
tów rolnych do 30 czerwca w stosunku do pier-
wotnego terminu, tj. do 15 czerwca, spowodo-
wa³o, ¿e ponad 150 000 wnioskodawców mo-
g³o jeszcze z³o¿yæ wnioski o przyznanie p³at-
no�ci bez sankcji.

W chwili obecnej wnioskodawcy maj¹
jeszcze mo¿liwo�æ z³o¿enia wniosku o przy-
znanie p³atno�ci bezpo�rednich do gruntów
rolnych po terminie, tj. po 30 czerwca br.
Prowadzi to jednak do zmniejszenia o 1%
za ka¿dy dzieñ roboczy kwoty, do której
rolnik by³by uprawniony w przypadku ter-
minowego z³o¿enia wniosku. Je¿eli opó�-
nienie w z³o¿eniu wniosku wyniesie powy-
¿ej 25 dni kalendarzowych, wniosek nie
zostanie przyjêty. Tak wiêc ostateczny ter-
min sk³adania wniosków (z sankcjami) up³y-
wa 26 lipca br.

Wnioski o przyznanie p³atno�ci bezpo�red-
nich do gruntów rolnych bêd¹ podlega³y:
- kontroli kompletno�ci (100 % wniosków),
- kontroli administracyjnej (100% wniosków)

 oraz  
- kontroli na miejscu (5,5% wniosków).

Je¿eli oka¿e siê, ¿e z³o¿one wnioski s¹ nie-
kompletne, wówczas wnioskodawcy, którzy je
z³o¿yli, bêd¹ zobowi¹zani do usuniêcia braków.
Je¿eli kontrola administracyjna wyka¿e b³êdy
we wnioskach, wówczas wnioskodawcy, któ-
rzy z³o¿yli b³êdnie wype³nione wnioski, bêd¹
zobowi¹zani do z³o¿enia wyja�nieñ.

Wybrane wnioski bêd¹ te¿ kontrolowane
na miejscu. Wnioskodawcy mog¹ spodziewaæ
siê kontroli w gospodarstwie w lipcu i sierp-
niu. Kontrola polegaæ bêdzie na sprawdzeniu
zgodno�ci danych podanych we wniosku o
przyznanie p³atno�ci ze stanem faktycznym w
gospodarstwie.

Po przeprowadzonych kontrolach, zgod-
nie z harmonogramem obs³ugi wniosku o przy-
znanie p³atno�ci bezpo�rednich do gruntów rol-
nych, ARiMR naliczy p³atno�ci (pa�dziernik br.),
podejmie decyzje o ich przyznaniu (pa�dzier-
nik � listopad br.), a nastêpnie bêdzie je wy-
p³acaæ. P³atno�ci wyp³acane bêd¹ na rachunki
bankowe od 1 grudnia 2004 roku do 30 kwiet-
nia 2005 r.

Komunikat ARiMR  nades³any poczt¹
elektroniczn¹ w dniu 2.07. 2004r


