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Szanowni Pañstwo!

Kierujemy do Pañstwa pierwszy numer �Rolni-
ka Koniñskiego�. Nieodp³atnej, specjalnej miniga-
zetki, za po�rednictwem której chcemy przekazaæ
�ród³owe, pozbawione zbêdnych komentarzy infor-
macje o warunkach wej�cia Polski do Unii Euro-
pejskiej, o tzw. wspólnej polityce rolnej Unii Euro-
pejskiej oraz o funduszach strukturalnych, z któ-
rych bêdziecie mogli uzyskaæ wsparcie dla swych
dzia³añ rozwojowych.

Powiat Koniñski jest przede wszystkim ojczyzn¹
rolników, dlatego te¿ przedstawimy g³ównie infor-
macje dotycz¹ce tej dziedziny � postaramy siê
pomóc Pañstwu w udzieleniu sobie jasnej odpo-
wiedzi na pytanie: czego mo¿e oczekiwaæ polski
rolnik oraz wybrany przez niego samorz¹d lokalny
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej.

Nie ukrywamy, ¿e tym samym chcemy u³atwiæ
podjêcie obywatelskiej decyzji o udziale w referen-
dum w dniach 7-8 czerwca 2003 r.

Takie podej�cie wynika z przekonania, ¿e
w zakresie waszych warsztatów pracy, jakimi s¹
wasze gospodarstwa rodzinne, w sprawach rozwo-
ju lokalnego jeste�cie dla siebie najlepszymi auto-
rytetami. Sami potraficie podejmowaæ optymalne
decyzje, umiecie wskazaæ co dla was, dla waszych
dzieci, wnuków i spo³eczno�ci lokalnych jest wa¿-
ne i potrzebne.

Ka¿dy z kolejnych numerów dziêki wspó³pracy
z Poczt¹ Polsk¹, zostanie dostarczony bezpo�rednio
do wiêkszo�ci gospodarstw rolnych naszego powiatu.

�Rolnik Koniñski� wydawany jest przez Staro-
stwo Powiatowe w Koninie przy wsparciu �rodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej.

Przeczyta³e� � przeka¿ s¹siadowi

Dlaczego kraje Europy Zachodniej
rozpoczê³y i przez 50 lat

kontynuuj¹ proces integracji
gospodarczej?

Nie wnikaj¹c w szczegó³y o charakterze histo-
rycznym i politycznym mo¿na powiedzieæ, ¿e przy-
czyn¹ by³o przekonanie o wy¿szo�ci wspólnego
dzia³ania nad samodzielno�ci¹, nie naruszaj¹cego
suwerenno�ci.

Europa by³a zniszczona po II wojnie, a nie chcia³a
ci¹gle pozostawaæ na �garnuszku� Stanów Zjedno-
czonych. I tak, krok po kroku wspólnym wysi³kiem,
najpierw 6 krajów, pó�niej 9, 12 i wreszcie 15 kra-
jów cz³onkowskich, nie tylko siê odbudowa³o, ale
zbudowa³o konkurencyjn¹, gospodarcz¹ i polityczn¹
potêgê �wiatow¹. Osi¹gniêta si³a gospodarcza po-
zwala Wspólnocie na dba³o�æ m.in. o rolnictwo na
równi z innymi sektorami. Wspólna Polityka Rolna,
wspierana finansami ca³ej Wspólnoty, uzgadniana
przez wszystkie kraje, jest gwarancj¹ uzyskiwania
pozytywnej rentowno�ci w gospodarstwach rolnych.
£¹cznie ze wspóln¹ polityk¹ handlow¹, stanowi¹
gwarancje zbytu produktów rolnych na jednolitym
rynku europejskim. Tu nie ma ce³ i innych barier
handlowych. One staj¹ na drodze towarów z krajów
trzecich. Dla unii celnej, jak¹ jest Unia Europejska,
najwa¿niejszy jest interes wewnêtrzny obywateli
i podmiotów gospodarczych. To jest jeden z zasad-
niczych powodów kolejnych rozszerzeñ Unii i po-
wodzenia idei integracji europejskiej, jako takiej. To
jest tak¿e powód dla którego, kolejne polskie rz¹dy,
prowadzi³y ¿mudne i trudne dzia³ania przystosowu-
j¹ce Polskê do zasad obowi¹zuj¹cych w Unii Euro-
pejskiej. Przez ostatnie cztery lata negocjowa³y kon-
trakt, a w nim wzajemne zobowi¹zania, wynikaj¹ce
z naszego cz³onkostwa.

El¿bieta Streker-Dembiñska
starosta koniñski

Piotr Matyba
przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Koniñskiego



Po akcesji Polski do Unii Europejskiej do pol-
skiego rolnictwa i obszarów wiejskich trafi �rednio-
rocznie prawie 2.469 mln EUR (1 euro = 4,25 z³),
to jest oko³o dwukrotnie wiêcej pieniêdzy ni¿
wynios³y wydatki z polskiego bud¿etu na rolnic-
two ogó³em w 2002 r. (1.271 mln EUR). Bêd¹ to
pieni¹dze zwi¹zane z:
1. P³atno�ciami bezpo�rednimi (na

hektar u¿ytków rolnych) � bez-
po�rednia korzy�æ w³a�ciciela czy
dzier¿awcy ziemi.

2. Interwencj¹ rynkow¹ i subsydiami
eksportowym � wspomaganie dzia-
³añ zwi¹zanych ze zjawiskiem nad-
produkcji oraz wspomagania eks-
portu (dop³aty pokrywaj¹ce ró¿nice pomiêdzy
ni¿szymi cenami �wiatowymi a wy¿szymi kra-
jowymi).

3. Dzia³aniami na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich � wspieranie przede wszystkim rozwoju

�Tak dla Polski�
Aleksander Kwa�niewski � prezydent RP

Polska historia zna ju¿ dostatecznie du¿o przegapionych okazji i niewykorzystanych szans. Nasze dzieci
i wnuki nie zrozumia³yby i nie wybaczy³yby nam, gdyby�my odsunêli Polskê od realizacji europejskiej wizji.

Potrzebne jest my�lenie pozytywne, potrzebny jest nam optymizm i wiara w siebie. Kiedy zapytaj¹ nas,
dlaczego chcemy byæ w Unii Europejskiej, mamy wiele argumentów.

Chcemy byæ w Unii Europejskiej, by ¿yæ w�ród przyjació³, partnerów, sojuszników!
Chcemy byæ w Unii Europejskiej, by rozwijaæ szybciej nasz¹ gospodarkê i korzystaæ w pe³ni z najnowszych

technologii! Chcemy byæ w Unii Europejskiej, by nasze problemy i sukcesy dzieliæ solidarnie z innymi narodami
europejskimi.

Chcemy byæ w Unii Europejskiej, by nasze dziedzictwo narodowe, kultura, to¿samo�æ cywilizacyjna mog³y
siê rozwijaæ i promieniowaæ pe³nym blaskiem w europejskim pejza¿u duchowym.

Chcemy byæ w Unii Europejskiej, by pokolenia Polaków, dzisiejsze i nastêpne, mog³y byæ dumne ze swojego
Narodu, swojego kraju i swojego kontynentu; by mog³y ¿yæ w pokoju, cieszyæ siê ¿yciem dostatnim i bezpiecznym.

Jest wielka szansa, ¿e na drogach jednocz¹cej siê Europy w XXI wieku spotkamy równie¿ w³asn¹, polsk¹
pomy�lno�æ.

Dlatego chcemy byæ w Unii Europejskiej!

Przeczyta³e� � przeka¿ s¹siadowi

infrastruktury obszarów wiejskich, prowadzo-
nego przez samorz¹dy lokalne, u³atwiaj¹cego
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej oko³o-
rolniczej.

4. Funduszami strukturalnymi w rolnictwie � cel,
jak w pkt. 3, a tak¿e na walkê z bezrobociem,
ochronê �rodowiska, poprawê efektywno�ci rol-
nictwa.
Wynegocjowano, ¿e p³atno�ci bezpo�rednie

w latach 2004, 2005, 2006 bêd¹ mog³y osi¹gn¹æ
odpowiednio wysoko�æ 55%, 60% i 65% poziomu
stawek unijnych, co w znacznym stopniu poprawi
warunki konkurencji polskich rolników na jednoli-
tym rynku.

W toku negocjacji uda³o siê uzgodniæ mechani-
zmy ³agodz¹ce nierówne warunki konkurencji po-

miêdzy polskim rolnictwem a rolnic-
twem krajów cz³onkowskich Unii. W³¹-
czono miêdzy innymi zapisy dotycz¹-
ce kontroli przywozu towarów rolnych
do Polski oraz mo¿liwo�æ zastosowania
barier ochronnych w sytuacji wyst¹-
pienia trudno�ci � np. sezonowej nad-
produkcji.

Wynegocjowane warunki akcesji daj¹
mo¿liwo�æ dodatkowego dofinansowania z krajowe-
go bud¿etu dla tych kierunków produkcji, które
w wyniku zastosowania uproszczonego systemu p³at-
no�ci bezpo�rednich uzyskaj¹ du¿o ni¿sze wsparcie
unijne, prowadz¹ce do utraty konkurencyjno�ci.

ROLNIK KONIÑSKI

Co wynegocjowano
w obszarze �Rolnictwo�,

czyli czego mo¿ecie Pañstwo
oczekiwaæ

w latach (2004-2006)

po wst¹pieniu Polski do Unii?

7-8 czerwca
2003 r.

referendum
unijne



Przeczyta³e� � przeka¿ s¹siadowi

Za³o¿enia:
a) przyjêto 55% poziom dop³at bezpo-

�rednich w 2004 r.
b) stawka dop³at w systemie uprosz-

czonym 363 z³/ha rocznie
c) wsparcie dla gospodarstw niskoto-

warowych 5000 z³/gospodarstwo
rocznie

d) stawka dop³at na obszar LFA (obsza-
ry o trudnych warunkach gospoda-
rowania)160 z³/ha rocznie

e) wsparcie dostosowañ do standardów
UE 800 z³/ha

f) kurs 4 z³/EUR
Wnioski:
a) w 2004r. gospodarstwo mo¿e uzy-

skaæ maksymalnie 15.002 z³
b) dop³aty bezpo�rednie i ewentualnie

dop³aty LFA gospodarstwo bêdzie
uzyskiwaæ corocznie

c) wsparcie dla gospodarstw niskoto-
warowych w kwocie 5.000 z³ go-
spodarstwo bêdzie mog³o uzyskiwaæ
przez okres 3-5 lat

d) kwota na dostosowania w wysoko�ci
6.048 z³ jest jednorazowa

Opracowano w Sekcji Analiz
Ekonomicznych Polityki Rolnej
SAEPR / FAPA i Starostwa
Powiatowego w Koninie

Dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego inwestycji

lub innych przedsiêwziêæ gospodarczych ze �rodków Unii Europejskiej.

Szkolenie w zakresie:

- przygotowania wniosku o uzyskanie dotacji,

- przygotowanie wniosku kredytowego do banku,

- opracowanie biznesplanu przedsiêwziêcia.

STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

Aleje 1 Maja 9, Konin

24 maja 2003 r., godz. 9.00, sala 252

ROLNIK KONIÑSKI

*) Instrument ten bêdzie polega³ na
rekompensowaniu rolnikom kosztów pono-
szonych w zwi¹zku z dostosowaniami do
standardów UE w zakresie wymogów �ro-
dowiskowych, higieny, dobrostanu zwierz¹t,
bezpieczeñstwa ¿ywno�ci i bezpieczeñstwa
pracy.



Przeczyta³e� � przeka¿ s¹siadowi

Rolnicy powiatu koniñskiego prowadzili w 2002
roku dzia³alno�æ na powierzchni 111,7 tys. ha
u¿ytków rolnych tj. 5,9% u¿ytków w wojewódz-
twie. W stosunku do 1999 roku powierzchnia u¿yt-
ków rolnych zwiêkszy³a siê o 0,6%, czyli o 622 ha
wzrost ten nast¹pi³ w powierzchni sadów, ³¹k
i pastwisk. Ponad 79% ogólnej powierzchni u¿yt-
ków rolnych powiatu stanowi³y w 2002 roku grunty
orne. Grunty orne w powiecie zajmowa³y powierzch-
niê 88.494 ha i stanowi³y 56,1% ca³ej powierzchni
powiatu i 5,6% ca³ej powierzchni gruntów ornych
Wielkopolski.

Rolnictwo zdominowane jest przez prywatne, ro-
dzinne gospodarstwa rolne, których
w powiecie koniñskim jest 14,2 tys.,
zajmuj¹, one prawie 94% wszyst-
kich u¿ytków rolnych powiatu, go-
spodarstwa indywidualne s¹ rozdrob-
nione.

Najwiêcej jest gospodarstw
o powierzchni od l do 5 ha. Sta-
nowi¹ one odpowiednio - 45,5%
ogólnej liczby gospodarstw. Nato-
miast gospodarstw powy¿ej 15 ha
jest 1052, co stanowi zaledwie
7,4%. Mimo znacznej poprawy wiel-
ko�ci gospodarstw w ostatnim cza-
sie, nadal wystêpuje du¿e rozdrob-
nienie. Przeciêtna ich powierzch-
nia wynosi zaledwie 7,0 ha, przy
�redniej w województwie wielko-
polskim 9,4 ha.

Gmina Golina
Gospodarka gminy ma charak-

ter rolniczy. U¿ytki rolne zajmuj¹

8,3 tys. ha, z czego 6,2 tys. ha stanowi¹ grunty
orne, a 2,1 tys. ha ³¹ki i pastwiska. Du¿e zró¿ni-
cowanie gleb poci¹ga za sob¹ i zró¿nicowanie upraw.
Obok ¿yta i ziemniaków uprawia siê pszenicê
i buraki cukrowe. W hodowli przewa¿a trzoda chlew-
na. Funkcjonuje oko³o 1,1 tys. indywidualnych go-
spodarstw rolnych.

Gmina Grodziec
Gospodarka tej gminy ma równie¿ charakter

rolniczy. Powierzchnia u¿ytków rolnych wynosi 6,6
tys. ha, w tym oko³o 28% stanowi¹ ³¹ki i pastwi-
ska. W uprawach dominuj¹ ¿yto i ziemniaki, choæ

uprawia siê równie¿ pszenicê, jêcz-
mieñ, owies. W hodowli najwy¿sz¹
pozycjê zajmuj¹ byd³o i trzoda
chlewna. W gminie jest 1 098 in-
dywidualnych gospodarstw rolnych.

Gmina Kazimierz Biskupi
Gospodarka gminy ma charak-

ter przemys³owo rolniczy. U¿ytki
rolne zajmuj¹ obszar 4,7 tys. ha,
w tym grunty orne 4,2 tys. ha,
³¹ki i pastwiska 450 ha. W upra-
wach przewa¿aj¹ ¿yto i ziemniaki,
ponadto uprawia siê pszenicê, jêcz-
mieñ, owies. W hodowli dominuje
trzoda chlewna. Na terenie gminy
funkcjonuje oko³o 720 indywidu-
alnych gospodarstw rolnych.

W nastêpnych numerach �Rol-
nika Koniñskiego� przedstawimy
rolnictwo w kolejnych gminach po-
wiatu koniñskiego.

Mieszkañcy pañstw
Unii Europejskiej s¹
zachwyceni smakiem

naszych jab³ek.
Zatem sadownicy unijni
powinni baæ siê naszej

produkcji. ale si³a
organizacyjna ich grup
producenckich mo¿e byæ
decyduj¹ca w konkurencji

na otwartym rynku
europejskim. Warto wiêc

szybko braæ
przyk³ad z ich organizacji

produkcji.
Halina Michalska,

gospodarstwo sadownicze
w Mostkach, gmina

Sompolno

�Rolnik Koniñski� � wydawnictwo Starostwa Powiatowego w Koninie, Wydzia³ Promocji i Informacji, Aleje 1 Maja

9, 62-510 Konin, tel. (063) 243-02-24, fax (063) 243-02-25, powiat@powiat.konin.pl, www.powiat.konin.pl

Redakcja: Andrzej Dusza

Druk: Drukarnia Wydawnicza TRANS-DRUK, Kra�nica Kol. 84, tel. (063) 245-83-31, transdruk@konin.lm.pl

�Rolnik Koniñski� zosta³ opublikowany dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Pogl¹dy w nim wyra¿one nale¿¹

do Starostwa Powiatowego w Koninie i nie odzwierciedlaj¹ w ¿adnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

ROLNIK KONIÑSKI

Charakterystyka ogólna rolnictwa

powiatu koniñskiego


