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Przeczyta³e� � przeka¿ s¹siadowi

 Jean Monnet - jeden z twórców zjednoczonej Europy, 3 kwietnia 1952 r.

S³uszne jest d¹¿enie do tego, aby Polska mia³a
swe nale¿ne miejsce w ramach politycznych

i ekonomicznych struktur zjednoczonej Europy. Trzeba
jednak, aby zaistnia³a w nich jako pañstwo, które ma
swoje oblicze duchowe i kulturalne, swoj¹ niezbywaln¹
tradycjê historyczn¹, zwi¹zan¹ od zarania dziejów
z chrze�cijañstwem. Tej tradycji, tej narodowej to¿samo�ci
Polska nie mo¿e siê wyzbyæ. Staj¹c siê cz³onkiem Wspól-
noty Europejskiej Rzeczpospolita Polska nie mo¿e traciæ
niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których
za cenê krwi broni³y pokolenia naszych przodków�.

Jan Pawe³ II

(przemówienie do ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, 3 XII 2001;
cytat za �S³owem biskupów polskich w sprawie wej�cia Polski do Unii
Europejskiej�, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa, 2 maja 2003 r.).

Czego mo¿e siê spodziewaæ
polski rolnik

gdy Polska bêdzie cz³onkiem
Unii Europejskiej?

Przede wszystkim zostanie objêty dzia³aniem instru-
mentów wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej.

Cele WPR
� wspieranie wzrostu produktywno�ci rolnictwa ogó³em

w krajach cz³onkowskich;
� dba³o�æ o wzrost dochodów osób trudni¹cych siê t¹

profesj¹;
� stosowanie interwencji dla stabilizacji rynków poszcze-

gólnych produktów;
� wp³ywanie na masê produkcji rolnej w celu zapewnie-

nia równowagi rynkowej, co oznacza d³ugoterminow¹
stabilizacjê cen hurtowych i cen detalicznych produk-
tów rolnych.

Wspólna polityka rolna opiera siê na czterech zasadach,
solidarnie i bez wyj¹tków stosowanych wobec rolnictwa
wszystkich krajów cz³onkowskich.

Zasady WPR
� zasada jednolito�ci rynku � oznacza swobodê dostêpu

do ca³ego rynku unijnego i swobodê przep³ywu towa-
rów, jednakowe ceny skupu interwencyjnego, takie same
zasady regulacji rynku rolnego, jednakowe regu³y han-
dlu z krajami trzecimi.
Oznaczaæ to bêdzie m.in. z jednej strony - likwidacjê
barier handlowych w wymianie pomiêdzy krajami cz³on-
kowskimi, a z drugiej - zewnêtrzn¹ ochronê polskiego
rolnictwa i jego produktów przed konkurencj¹ krajów
trzecich, nie bêd¹cych cz³onkami Unii.

� zasada preferencji wobec produktów rolnictwa Wspól-
noty oznacza pierwszeñstwo ich zbytu i wyj¹tkowo
rozbudowan¹ ochronê przed konkurencj¹ importu
z pañstw spoza Unii.

* * *

Pytanie do prezydenta
Aleksandra Kwa�niewskiego:

Czy polski rolnik da

sobie radê w Unii?

Tak. Polscy rolnicy bezpo�rednio najwiêcej sko-
rzystaj¹ na cz³onkostwie w UE. Polscy rolnicy uzyskaj¹
takie same ceny interwencyjne i ochronê rynku jak
rolnicy z pañstw UE, za� Unia zaprzestane dop³acania

do eksportu do Polski. Ponadto ka¿dy rolnik otrzyma
dop³aty bezpo�rednie do ka¿dego hektara oraz dodatko-
we wsparcie, je�li gospodaruje w trudnych warunkach

lub chce modernizowaæ gospodarstwo. Naszemu rolnic-
twu nie grozi wiêc nierówna konkurencja, otrzyma na-
tomiast pomoc finansow¹ z Unii w skali wiêkszej ni¿

Polska by³aby w stanie wyp³aciæ z bud¿etu pañstwa.
Aleksander Kwa�niewski

Prezydent RP

�My nie ³¹czymy pañstw, my jednoczymy ludzi.
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Produkcja ro�linna
W strukturze zasiewów w 2001 roku zbo¿a zajmuj¹ po-

wierzchniê 58,3 tys. ha w tym pszenica 7,8 tys. ha, ¿yto
28,1 tys. ha, jêczmieñ 3,7 tys. ha, pszen¿yto 4,0 tys. ha oraz
10,1 tys. ha mieszanki jare. Produkcja ro�linna ma decyduj¹cy
wp³yw na produkcjê roln¹, która stanowi wa¿ne �ród³o docho-
dów wszystkich gospodarstw rolnych i w istotny sposób
oddzia³uje na stan zasobno�ci rynku ¿ywno�ciowego.

Struktura gatunkowa uprawianych ro�lin w powiecie
ró¿ni siê bardzo od �redniej krajowej. Jest to spowodowane
miêdzy innymi okre�lonymi warunkami glebowymi, które
zmuszaj ¹ rolników do uprawy gatunków umiej wymagaj¹-
cych tj. ¿yta, mieszanek zbo¿owych i pszen¿yta. W powie-
cie koniñskim produkcja ro�linna jest w du¿ej mierze pod-
porz¹dkowana produkcji zwierzêcej i z tym zwi¹zanej pro-
dukcji paszy.

Decyduj¹cy wp³yw na wielko�æ powierzchni uprawianych
zbó¿ jak i procentowy udzia³ uprawianych gatunków zbó¿
w powicie koniñskim maj¹ warunki glebowo - klimatyczne,
które sanie najlepsze. Du¿a ilo�æ gleb lekkich, na których
koncentruje siê uprawa ¿yta i ziemniaków powoduje, ¿e
mimo du¿ych wahañ w plonowaniu ziemniaków dalej ich
udzia³ w strukturze zasiewów jest du¿y i stanowi 8-9%.

Dominuj¹ ziemniaki jadalne, w tym rozszerza siê uprawa
odmian pod przetwórstwo spo¿ywcze i przemys³owe. Plony
zbó¿ uzyskiwane przez rolników w powiecie s¹ ni¿sze od
�rednich tak w Polsce jak i Wielkopolsce.

Niska bonitacja gleb - w wiêkszo�ci klasy V i VI, które
stanowi¹ ³¹cznie 53,49% powoduje, ¿e w strukturze zasie-
wów obok uprawy ¿yta i owsa uprawa ziemniaków zajmuje
8,9 tys. ha. Skutkiem tego powiat koniñski nale¿y do naj-
wiêkszych w Polsce producentów ¿yta i ziemniaków. Jest
tak¿e najwiêkszym dostawc¹ ¿yta w województwie wielko-
polskim, a drugim pod wzglêdem produkcji ziemniaków.

Kleczew
W gospodarce gminy dominuj¹c¹ rolê odgrywa prze-

mys³ wydobywczy. Ogó³em w gminie funkcjonuje ponad
420 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 3,8 tys.
osób. Baz¹ dla rolnictwa jest 8,0 tys. ha u¿ytków rolnych,
w�ród których dominuj¹ grunty orne. Do podstawowych
upraw nale¿¹ ¿yto, ziemniaki, pszenica, buraki cukrowe,
warzywa. Na terenie gminy znajduje siê oko³o 1000 indy-
widualnych gospodarstw rolnych.

Charakterystyka ogólna rolnictwa
 powiatu koniñskiego (c.d.)

Adresy
pod którymi pomog¹ rozwiaæ

Twoje w¹tpliwo�ci:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro
Powiatowe w Koninie, ul. Hurtowa 1, tel.: 243-70-70
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.15 � 16.15

2. Oddzia³ Zamiejscowy Wielkopolskiego O�rodka Doradz-
twa Rolniczego w Ko�cielcu, Biuro Powiatowe w Koni-
nie, Aleje 1 Maja 9; tel.: 243-85-57
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.15 � 15.00

3. Starostwo Powiatowe w Koninie, Wydzia³ Ochrony �ro-
dowiska, Rolnictwa i Le�nictwa, Aleje 1 Maja 9, Konin.
Tel.: 243-02-40
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 � 15.30

Kramsk
W gospodarce gminy dominuj¹c¹ rolê odgrywa rolnic-

two. Powierzchnia u¿ytków rolnych siêga 9,9 tys. ha,
w tym oko³o 4,7 tys. ha zajmuj¹ ³¹ki i pastwiska.
W zasiewach dominuj¹ zbo¿a, g³ównie ¿yto i mieszanki
zbo¿owe oraz ziemniaki. W hodowli przewa¿a trzoda chlewna
i byd³o.

Krzymów
W gospodarce gminy najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa rolnic-

two. U¿ytki rolne zajmuj¹ 6,2 tys. ha z czego 2/3 stanowi¹
grunty orne, a 1/3 ³¹ki i pastwiska. Ze wzglêdu na s³abe
gleby przewa¿a uprawa ¿yta i ziemniaków (oko³o 70% upraw).
Hoduje siê byd³o i trzodê chlewn¹. W gminie funkcjonuje
oko³o 900 indywidualnych gospodarstw rolnych.

Rychwa³
Gmina ma charakter rolniczy. U¿ytki rolne zajmuj¹ 9,3

tys. ha, w tym blisko 80% stanowi¹ grunty orne, resztê ³¹ki
i pastwiska. W strukturze upraw przewa¿aj¹ uprawy zbo¿owe
i ziemniaki. W hodowli - trzoda chlewna i byd³o. W gminie
jest oko³o 1 300 indywidualnych gospodarstw rolnych.
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� zasada solidarno�ci finansowej oznacza wspólne pono-
szenie kosztów WPR (jeden wspólny bud¿et) przez kra-
je cz³onkowskie.

� zasada wspó³odpowiedzialno�ci producentów za prze-
kraczanie wyznaczanych maksymalnych progów pro-
dukcyjnych z ustalon¹ gwarantowan¹ cen¹ zbytu, czyli
wspó³odpowiedzialno�ci za skutki obni¿ki cen z tytu³u
nadprodukcji.

Co to oznacza w praktyce?

W Nr 1 Rolnika Koniñskiego przedstawili�my Pañstwu
tabelê obrazuj¹c¹ ogólne, pochodz¹ce z ró¿nych tytu³ów
wsparcie, jakiego bêdzie mog³o oczekiwaæ niewielkie (takie,
jak przeciêtne w naszym powiecie) gospodarstwo rodzinne.
Przypomnijmy g³ówne elementy tego wsparcia.

Dop³aty bezpo�rednie uproszczone - w wyniku wst¹-
pienia Polski do Unii Europejskiej, jako jedyna grupa spo-
³eczna w Polsce, rolnicy otrzymywaæ bêd¹ wsparcie
w ¿ywej gotówce z tytu³u:
� posiadania czy dzier¿awienia u¿ytków rolnych o po-

wierzchni co najmniej 1 hektar (a w tym: grunty orne,
³¹ki trwa³e, pastwiska trwa³e, sady i inne plantacje
wieloletnie) � stawka podstawowa A (tabela ni¿ej);

WA¯NE !!!

ü Aby uzyskaæ dop³aty bezpo�rednie do ³¹k i pa-
stwisk rolnik nie musi wykazywaæ, ¿e posiada
byd³o i owce.

ü Nie bêdzie mia³ obowi¹zku od³ogowania czê�ci grun-
tów.

ü Minimalna powierzchnia dzia³ek uprawnionych do
dop³at podstawowych w obrêbie jednego gospo-
darstwa rolnego, prawdopodobnie wyniesie 0,1
hektara.

ü Nie ustalono maksymalnej powierzchni gospodar-
stwa uprawnionego do dop³at, ani maksymalnej
wysoko�ci dop³at. Oznacza to, ¿e dop³aty otrzy-
maj¹ rolnicy u¿ytkuj¹cy równie¿ bardzo du¿e go-
spodarstwa.

ü Do udowodnienia dzier¿awy wystarczy za�wiad-
czenie z urzêdu gminy po�wiadczaj¹ce fakt u¿yt-
kowania gruntów.

Rolnik bêdzie sk³ada³ wniosek w Biurze Powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR), a warunkiem uzyskania dop³aty bêdzie utrzy-
manie u¿ytków w dobrej kulturze rolnej i poprawne
wype³nienie samego wniosku.

Policz sam
ile stracisz je¿eli Polska nie stanie siê cz³onkiem Unii Europejskiej!

Do wyliczenia wysoko�ci wsparcia nale¿y zastosowaæ stawki z prezentowanej wy¿ej tabeli dop³at uproszczonych. Na potrzeby
wyliczeñ przyjêto maksymalny poziom wsparcia z bud¿etu krajowego. Stawki dop³at nie s¹ ostateczne i mog¹ ulec zmianom. Do obliczeñ
stawek przejêto umowny kurs wymiany 1 EURO = 4,00 z³.

� (dodatkowo) posiadania trwa³ych ³¹k i pastwisk oraz
upraw ro�lin motylkowych wieloletnich � stawka uzu-
pe³niaj¹ca B1 (tabela ni¿ej);

� (dodatkowo) uprawy: zbó¿ (w tym kukurydzy na ki-
szonkê), ro�lin oleistych (rzepak, rzepik, s³onecznik
i soja), wysokobia³kowych (groch, ³ubin, bobik), str¹cz-
kowych (wyka, cieciorka, soczewica), w³óknistych, lnu
i konopi, tytoniu, chmielu, ziemniaków skrobiowych;

� stawka uzupe³niaj¹ca B2 (tabela ni¿ej).

*) w nawiasach podano stawki dop³at przy powiêkszeniu po-
wierzchni o uprawy na pasze zielone. Do wyliczeñ stawek przyjêto
kurs wymiany 1 EURO = 4,00 z³.



We� w³adzê
w swoje rêce!
Zadecyduj sam!

Oddaj g³os
7-8 czerwca
2003 r.
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Dop³aty bezpo�rednie
to nie wszystko!

Dla polskich rolników stan¹ siê dostêpne inne
instrumenty wsparcia finansowego.

Jakie?

1. Dop³ata z tytu³u po³o¿enia gospodarstwa na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania � oko³o 130 � 270 z³ za 1 ha. w zale¿no�ci
od strefy (I lub II � wy¿sza dop³ata) na obszarach
nizinnych.

Na terenach nizinnych � do takich zaliczany jest
powiat koniñski � do obszarów niekorzystnych zali-
cza siê obszary, na których produkcjê ogranicza niska
jako�æ gleb, niesprzyjaj¹ce warunki wodne i klima-
tyczne zwi¹zane z rze�b¹ terenu lub niskie zatrud-
nienie.

Wed³ug danych Oddzia³u Za-
miejscowego WODR w Ko�cielcu do
I strefy obszarów o niekorzystnych
warunkach (ONW) zaliczaj¹ siê na-
stêpuj¹ce gminy powiatu koniñskie-
go: Golina, Rzgów, Rychwa³, Som-
polno, Skulsk, Wierzbinek, nato-
miast do II strefy zosta³y zaliczone
gminy: Grodziec, Kramsk, Krzymów,
Stare Miasto.

Dop³aty te udzielane bêd¹ w formie corocznych
dotacji. Rolnik uzyska dotacjê na z³o¿ony przez sie-
bie wniosek, pod warunkiem, ¿e:

ü gospodarstwo w ca³o�ci lub czê�ciowo jest zloka-
lizowane w granicach ONW

ü jego rolnicza dzia³alno�æ produkcyjna trwa ju¿ co
najmniej 2 lata

ü powierzchnia u¿ytków rolnych zlokalizowanych
w strefie ONW i wykorzystywanych do produkcji
rolniczej wynosi co najmniej 2 ha

ü rolnik przestrzega zasad dobrej praktyki rolniczej
oraz nie stosuje w ¿ywieniu zwierz¹t substancji
zabronionych

ü rolnik zobowi¹¿e siê do prowadzenia produkcji
rolnej na gruntach po³o¿onych na ONW przez
kolejne 5 lat od otrzymania pierwszej dop³aty.

Wniosek o uzyskanie dodatkowej dop³aty z tytu-

³u gospodarowania na ONW bêdzie uzupe³nieniem
do wniosku o dop³atê bezpo�redni¹ sk³adanego
w ARiMR.

2. Wsparcie dla gospodarstw okre�lanych jako
niskotowarowe (to jest takie, w którym roczny do-
chód z produkcji rolniczej wynosi od 4.000 do 40.000
z³) � ma na celu zachêcenie rolników do modernizacji
gospodarstw i w rezultacie do poprawy ich sytuacji
ekonomicznej. Wspierane bêd¹ dzia³ania id¹ce w kie-
runku zwiêkszenia skali produkcji lub podejmowania
nowej dzia³alno�ci gospodarczej, a mianowicie:

ü zakupu lub dzier¿awy dodatkowych gruntów;
ü modernizacji lub budowy pomieszczeñ gospodar-

czych
ü zakupu maszyn i urz¹dzeñ;
ü zakupu stada podstawowego;
ü podjêcia lub rozszerzenia dzia³alno�ci z zakresu

agroturystyki, rêkodzie³a, rzemios³a, us³ug, itp.

Pomoc finansowa na te dzia³a-
nia wyniesie oko³o 5.000 z³ rocznie
na gospodarstwo i bêdzie wyp³aca-
na przez 3 kolejne lata. Je�li rolnik
udowodni, ¿e jego plan zosta³ zre-
alizowany, wyp³aty mog¹ byæ przed-
³u¿one na kolejne 2 lata.

Wyp³aty te nie podlegaj¹ zwro-
towi nawet w przypadku nie zre-
alizowania planu.

Nale¿y w tym miejscu przypo-
mnieæ, ¿e powy¿sze dzia³ania ju¿ mo¿na podejmowaæ
w ramach wsparcia �rodkami funduszu SAPARD.

Uwaga!!

W nastêpnym numerze Rolnika Koniñ-
skiego opiszemy kolejne formy wsparcia,
jakie bêdzie móg³ uzyskaæ polski rolnik
gdy Polska bêdzie cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej: renty strukturalne, program rol-
no-�rodowiskowy, program zalesiania.

Podane informacje oparte zosta³y o dane
�ród³owe Urzêdu Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej oraz OZ WODR w Ko�cielcu.


