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1. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA JAKO INSTYTUCJA WYKONAWCZA 
I PROROZWOJOWA 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy tworzące nowe ramy instytucjonalnego 
wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce1 polegające na: 

 utworzeniu jednostki odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej 
wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi (instytucji rozwojowej) – Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR), 

 zniesieniu Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wykorzystaniu ich 
zasobów do zapewnienia funkcjonowania KOWR, a także realizacji nowych zadań przez ARiMR, 

 utworzeniu jednej instytucji wykonującej zadania agencji płatniczej Unii Europejskiej na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)2. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 
2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623, z późn. zm.) oraz statutu 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nadanego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r., a także innych obowiązujących przepisów prawa. 
Według zapisów ustawowych, KOWR jest „państwową osobą prawną będącą agencją 
wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.  

Głównym celem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest realizacja zadań wynikających 
z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia 
rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje politykę państwa w zakresie: tworzenia  
i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz rozwoju spółek strategicznych 
Skarbu Państwa, wdrażania innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, 
stabilizacji rynków rolnych oraz promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Oprócz 
zadań ustawowych, wykonuje również inne zadania delegowane. 

Utworzenie KOWR, jako instytucji rozwojowej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, wynikało  
z potrzeby uruchomienia nowych instytucji, rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów 
niezbędnych do prowadzenia aktywnej krajowej polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich 
z uwzględnieniem zadań z zakresu programowania rozwoju na szczeblu centralnym  
i lokalnym.  

Wprowadzone zmiany mają także na celu ograniczenie kosztów administracyjnych, poprawę 
jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów oraz rolników.  

 

 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia  

10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, z późn. zm.). 
2
 Skupienie zadań agencji płatniczej w jednym podmiocie (tj. w ARiMR) nie eliminuje możliwości delegowania zadań 

agencji płatniczej innym podmiotom, co wynika z art. 7 ust. l akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 
814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, z późn. zm. Taka możliwość wykorzystana została w przepisach 
ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z którymi zadania agencji płatniczej 
w szeregu obszarach będzie wykonywać KOWR, jako zadania delegowane. 
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Wykres 1. Zakres tematyczny działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Priorytetem dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest właściwe podejście do rolników, 
kontrahentów i beneficjentów. Każdy interesant, który zwróci się do siedziby czy oddziału 
KOWR, zostanie obsłużony w sposób kompetentny, uzyska każdą możliwą pomoc i fachowe 
wsparcie. Dlatego w pierwszych dniach działania uczyniono wszystko, aby zachować ciągłość 
i sprawność działania w zakresie obsługi kontrahentów, beneficjentów oraz rolników. 

Warto odnotować, że w pierwszych dniach funkcjonowania nowej instytucji, tj. od 1 do  
20 września 2017 r., do KOWR wpłynęło ponad 11,7 tys. spraw. KOWR z kolei wysłał blisko 
13 tys. odpowiedzi dotyczących spraw o różnej tematyce. 

2. KIERUNKI STRATEGICZNE DZIAŁAŃ KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA 

Docelowo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma stać się instytucją przygotowaną 
strukturalnie i posiadającą odpowiednie kompetencje do tego, aby wdrażać zadania związane  
z programami pomocowymi dla rolnictwa oraz doradztwem rolniczym, zarządzać nowymi 
instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, a także pełnić funkcje 
rozwojowe, promocyjne oraz edukacyjne. 

Kierunkami strategicznymi działań KOWR w zakresie gospodarowania nieruchomościami 
rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego oraz 
nadzoru nad spółkami strategicznymi są: 

 tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, 

 przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, 

 nadzór nad mieniem Zasobu WRSP oraz realizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 

 rozwój obszarów wiejskich, 

 dialog społeczny, 

 wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach Skarbu Państwa, 

 rozwój nadzorowanych spółek strategicznych Skarbu Państwa.  
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Celami strategicznymi działań KOWR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, rynków 
produktów rolnych, promocji żywności i innych zadań są: 

 wspieranie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, 

 stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych, 

 promocja żywności, systemy jakości żywności, żywność regionalna i tradycyjna, 

 kształtowanie nawyków żywieniowych, 

 edukacja i wiedza na obszarach wiejskich, 

 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa stanie się instytucją monitorującą stan polskiego rolnictwa,  
a także będzie realizował zadania z zakresu programowania rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Prace będą wykonywane z wykorzystaniem analiz strategicznych i prognoz uzyskanych  
w ramach stworzonego systemu monitorowania rynku i badań ekonomiczno-rynkowych, a także  
w oparciu o dane rzeczywiste i informacje uzyskane w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym. 
Z uwagi na rozwojowy charakter zadań realizowanych przez KOWR rozszerzona zostanie 
współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi podległymi MRiRW oraz instytucjami 
naukowymi spoza resortu rolnictwa.  

3. UTWORZENIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA W DOKUMENTACH 
STRATEGICZNYCH 

Utworzenie KOWR wpisuje się w opracowywaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
„Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020(2030)” i „Pakt 
dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020(2030)”3, a także w sporządzony przez MRiRW „Program 
działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019”, „Program rozwoju głównych 
rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020” oraz w „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” przyjętą przez Rząd RP uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 14 lutego 2017 roku 4. 

Wykres 2. Utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dokumentach strategicznych 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA 

                                                 
3
 Dokument implementacyjny strategii dotyczącej rozwoju wsi i rolnictwa. 

4
https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf 

Dokument Ministerstwa Rozwoju (odczyt – wrzesień 2017 r.). 

„Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą 

do 2030 r.)” 

Dokumenty rządowe Dokumenty MRiRW 

„Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

na lata 2017- 
-2020(2030)” 

„Program 
działań 

Ministerstwa 
Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 
na lata 

2015-2019” 

„Strategia 
zrównoważonego 

rozwoju wsi, 
rolnictwa 

i rybactwa na lata 
2012-2020(2030)” 

„Program 
rozwoju 

głównych 
rynków 
rolnych 

w Polsce 
na lata 

2016-2020” 

https://www.mr.gov.pl/media/34300/SOR_2017_maly_internet_14072017_wstepPMM.pdf
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa posiada wyodrębnione jednostki organizacyjne – Centralę 
w Warszawie oraz 17 oddziałów terenowych (OT) w każdym województwie (w województwie 
zachodniopomorskim funkcjonują 2 OT KOWR)5.  

Wykres 3. Oddziały terenowe i filie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 
Źródło: opracowano w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 

W strukturze organizacyjnej Centrali KOWR wydzielono następujące piony: innowacji i rozwoju, 
gospodarowania nieruchomościami, nadzoru nad spółkami, rynków rolnych, finansowo- 
-administracyjny oraz operacyjny. 

Aby usprawnić realizację zadań dla beneficjentów Dyrektor Generalny KOWR może tworzyć  
filie OT KOWR. Zachowane zostały również istniejące komórki zamiejscowe oddziałów 
terenowych. 

 
 
Wykres 4. Schemat zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

                                                 
5 OT KOWR maja siedzibę w następujących miastach: Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Gorzów Wielkopolski, Łódź, 
Kraków, Warszawa, Opole, Rzeszów, Białystok, Pruszcz Gdański, Mikołów, Kielce, Olsztyn, Poznań, Koszalin 
oraz Szczecin. 
 

Krajowy 
Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa 
(instytucja wykonawcza 

i prorozwojowa) 
 

Dodatkowo funkcje 
rozwojowe, promocyjne 

i edukacyjne 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq2fyJ0rLTAhXBBywKHQxCCkgQjRwIBw&url=http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nasz-dziennik-drogie-biura-w-arimr-afera-w-arimr/zbk4k6&psig=AFQjCNG3T0MEKNjqm-GBSrapjwLtWiRZow&ust=1492764183746716
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* Mechanizmy delegowane z ARiMR. 

** KOWR jest instytucją pośredniczącą, 

a Instytucją zarządzającą PO PŻ jest 

MRPiPS. 

*** KOWR jest partnerem Ministerstwa 

Rozwoju w realizacji branżowego programu. 

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

 

5. GŁÓWNE ZADANIA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA 

Agencja 
Rynku Rolnego 

(agencja płatnicza 
i wykonawcza) 

Agencja 
Nieruchomości 

Rolnych 

(agencja wykonawcza) 

Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 

Rolnictwa 
(agencja płatnicza 

i wykonawcza)  

Przeniesienie wszystkich zadań  
ANR do KOWR, przede 
wszystkim: 
 gospodarowanie 

nieruchomościami rolnymi 
Zasobu Własności Rolnej 
Skarby Państwa (dzierżawa 
i sprzedaż), 

 kształtowanie ustroju rolnego 
w ramach pierwokupu 
i nabycia, 

 wydawanie decyzji 
administracyjnych 
dotyczących obrotu gruntami 
rolnymi w Polsce (UKUR), 

 nadzór nad spółkami hodowli 
roślin i zwierząt 
gospodarskich, 

 udzielanie bezzwrotnej 
pomocy finansowej na 
utrzymanie infrastruktury na 
terenach wiejskich, 

 współpraca 
z samorządami w zakresie 

nieodpłatnego 
przekazywania gruntów. 

Przeniesienie części zadań ARR do KOWR: 

 mechanizmy z zakresu odnawialnych źródeł 
energii, 

 wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora 
rolno-spożywczego z zagranicą, 

 promowanie produktów rolno-żywnościowych, 
metod ich produkcji, a także systemów jakości, 

 monitorowanie umów na dostarczanie produktów 
rolnych, 

 obsługa funduszy promocji produktów rolno- 
-spożywczych, 

 Program dla szkół*, 

 zakupy interwencyjne towarów rolno- 
-spożywczych*, 

 dopłaty do prywatnego przechowywania*, 

 mechanizmy w zakresie handlu zagranicznego*, 

 monitorowanie produkcji wina i uprawy 
winorośli*, 

 monitorowanie rynku mleka*, 

 monitorowanie produkcji cukru*, 

 wspieranie realizacji branżowych kampanii 
promocyjnych z WPR*, 

 wdrażanie działania „Systemy jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych” PROW 2014- 
-2020*, 

 wsparcie rynku produktów pszczelich*,  

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa**, 

 branżowy program promocji polskich specjalności 
żywnościowych***. 

 

Przeniesienie części zadań ARR 
do ARiMR, przede wszystkim: 

 mechanizmy uruchamiane 
w sytuacjach nadzwyczajnych 
(np. z powodu rosyjskiego 
embarga lub ASF), 

 administrowanie 
rozdysponowywaniem 
owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do 
sprzedaży, 

 uznawanie i kontrolowanie 
grup i organizacji 
producentów oraz ich 
zrzeszeń, 

 obsługa programów 
operacyjnych uznanych 
organizacji producentów 
owoców i warzyw, 

 uznawanie i kontrolowanie 
grup producentów rolnych 
i ich związków, 

 dopłaty do materiału 
siewnego. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWoI2Sh6zVAhWBJ5oKHVpUAS8QjRwIBw&url=http://gminajozefow.pl/godziny-pracy-biura-arimr/&psig=AFQjCNHvXjxU3vbBBnx9VjPq_BKJsU7Atg&ust=1501333997433080
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjag87F0bLTAhXFBSwKHaCBBkAQjRwIBw&url=http://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ%3D13%26menu%3D18%26dzialy%3D18%26akcja%3Dartykul%26artykul%3D4548&psig=AFQjCNH7J-hOS8nU4mVo9cSTW4KVgZHxFg&ust=1492764040327034
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Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), kształtowania 
ustroju rolnego oraz zarządzania spółkami strategicznymi należy m.in.: 

 tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,  

 tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego 
Zasobu WRSP,  

 restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,  

 obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na  
cele rolne, 

 administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,  

 zabezpieczenie majątku Skarbu Państwa,  

 inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych, 

 popieranie organizowania na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych, 

 kształtowanie ustroju rolnego w ramach pierwokupu i nabycia, 

 wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących obrotu gruntami rolnymi w Polsce (UKUR), 

 wykonywanie praw z udziałów i akcji oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad 
działalnością 42 spółek Skarbu Państwa (w spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza  
i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt 
decydujący o postępie biologicznym, dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości 
materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Ponadto ELEWARR Sp. z o.o. zajmuje się 
głównie obrotem i przechowywaniem zbóż). 

Do zadań KOWR w zakresie rynków produktów rolnych, PROW i innych działań 
(przeniesionych ze zniesionej ARR) należy (część z tych zadań jest wykonywana jako działanie 
krajowe, a część jako działania delegowane z ARiMR, Ministerstwa Rozwoju lub Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Pomocy Społecznej): 

 wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w rolnictwie  
(w tym realizacja mechanizmów monitorowania produkcji biogazu rolniczego, biokomponentów 
i biopaliw ciekłych oraz biopłynów) – działanie krajowe, 

 gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej 
infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 
oraz biokomponentów (działanie krajowe), 

 działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów rolnych  
i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych  
i żywnościowych (działanie krajowe), 

 obsługiwanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (działanie krajowe), 

 wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą (działanie 
krajowe), 

 monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego 
(działanie krajowe), 

 gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji dotyczących rynków produktów rolnych  
i żywnościowych (działanie krajowe), 

 opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej 
polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (działanie krajowe), 

 prowadzenie branżowego program promocji polskich specjalności żywnościowych (działanie 
delegowane z Ministerstwa Rozwoju), 
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 wspieranie realizacji branżowych i międzybranżowych programów promocyjno-informacyjnych 
w ramach WPR (działanie delegowane z ARiMR), 

 wdrażanie dwóch poddziałań w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych” PROW 2014-2020 (działanie delegowane z ARiMR), 

 realizowanie w Polsce unijnego „Programu dla szkół” (działanie delegowane z ARiMR), 

 prowadzenie zakupów interwencyjnych wybranych towarów rolno-spożywczych (działanie 
delegowane z ARiMR), 

 realizowanie dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych (działanie 
delegowane z ARiMR), 

 administrowanie mechanizmami WPR dotyczącymi handlu zagranicznego towarami rolno- 
-spożywczymi (działanie delegowane z ARiMR), 

 realizowanie wsparcia rynku produktów pszczelich (działanie delegowane z ARiMR),  

 monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych (działanie delegowane z ARiMR), 

 monitorowanie produkcji wina i uprawy winorośli (działanie delegowane z ARiMR), 

 monitorowanie rynku mleka (działanie delegowane z ARiMR), 

 monitorowanie produkcji cukru (działanie delegowane z ARiMR), 

 realizacja zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jako 
instytucja pośrednicząca i beneficjent (działanie delegowane z MRPiPS). 

Zgodnie z zapisami ustawowymi jednostki sektora finansów publicznych mogą, za zgodą 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, powierzać Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia 
Rolnictwa realizację zadań dla nich określonych, zapewniając KOWR na ten cel odpowiednie 
środki finansowe. 

6.1. GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA 

 
6.1.1. Dzierżawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 

Szczególnie dogodnym i nadal stosunkowo łatwo dostępnym sposobem użytkowania 
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa jest dzierżawa. W dotychczasowej działalności 
zniesionej ANR była to również najszerzej stosowana forma rozdysponowania nieruchomości 
Zasobu, głównie dlatego, że w przeciwieństwie do transakcji kupna nie wymaga angażowania 
tak znacznego kapitału. Kapitał ten można przeznaczyć na zakup innych, trwałych i obrotowych 
środków produkcji. Dzierżawa zwłaszcza dużych nieruchomości, zorganizowanych w postaci 
gospodarstw, wymaga jedynie wykupu majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych.  

Zgodnie z umowami dzierżawy, zawieranymi przez KOWR, dzierżawcy mają prawo do 
używania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa oraz pobierania pożytków przez określony 
czas. W zakresie tego prawa dzierżawcy mogą między innymi: 

 prowadzić działalność gospodarczą na przedmiocie dzierżawy według własnego uznania, 

 ponosić nakłady inwestycyjne zwiększające wartość przedmiotu dzierżawy, po uzyskaniu 
pisemnej zgody KOWR oraz ustaleniu sposobu rozliczenia za dokonane ulepszenia, 

 żądać obniżenia czynszu dzierżawnego za dany okres gospodarczy, jeśli wskutek okoliczności,  
za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły 
przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, 

 skorzystać z ustawowego pierwszeństwa nabycia dzierżawionej nieruchomości, jeżeli dzierżawa 
trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, 
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 skorzystać z możliwości dalszego dzierżawienia nieruchomości (ponad okres ustalony w umowie) 
na nowych warunkach uzgodnionych z KOWR, bez stosowania przetargu,  

 przekazać prawa i obowiązki wynikające z umowy swoim spadkobiercom. 

Wykres 5. Grunty Zasobu WRSP w dzierżawie wg województw (stan na 30.06.2017 r.) 

 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Na koniec czerwca 2017 r. w dzierżawie pozostawało 1 050 tys. ha (tj. 76% powierzchni 
pozostającej w Zasobie), na podstawie ponad 60 tys. zawartych umów. Warto podkreślić, że 
97% umów dzierżawy zawartych jest o powierzchni do 100 ha, które powiększają lub tworzą 
gospodarstwa rodzinne.  

Wykres 6. Liczba umów dzierżawy gruntów w Zasobie WRSP wg województw (stan na 30.06.2017 r.) 

 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Aktualnie dzierżawa jest podstawową formą rozdysponowania państwowej ziemi, z której 
rolnicy są bardzo zadowoleni. Grunty rolne KOWR wydzierżawia na przetargach,  
a podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą 
uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć 
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gospodarstwo rodzinne. Przetargi mają formę licytacyjną lub pisemnych ofert, a w przypadku 
tej drugiej, wysokość czynszu nie jest decydującym kryterium wyłaniania zwycięzcy. 

Największy areał gruntów w dzierżawie znajduje się w Polsce północno-zachodniej.  
W I półroczu 2017 r.: 

 przeprowadzonych zostało 6 650 przetargów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni  
41 117 ha,  

 rozstrzygnięte zostały 4 644 przetargi na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 33 063 ha, 

 zawarte zostały 4 603 umowy dzierżawy na grunty o łącznej powierzchni 42 951 ha. 

Realizowane zadania w zakresie wydzierżawiania nieruchomości rolnych w 2015 r. do 2017 r. 
jednoznacznie wskazują na zmianę polityki państwa w zakresie gospodarowania Zasobem WRSP 
poprzez odejście od sprzedaży państwowych gruntów na rzecz dzierżawy. Poniżej 
przedstawiono wykres dotyczący wydzierżawiania gruntów rolnych z Zasobu WRSP w okresie 
styczeń 2015 r. – sierpień 2017 r. 

Wykres 7. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych z Zasobu WRSP w okresie styczeń 2015 r. 
– sierpień 2017 r. 

 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Praktycznie w całości grunty wydzierżawiane są w przetargach ograniczonych na rzecz 
rolników indywidualnych, co znacznie poprawia strukturę obszarową gospodarstw 
rodzinnych oraz ich sytuację ekonomiczną. 

6.1.2. Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa 

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw z 14 kwietnia 2016 r. spowodowała, że sprzedaż nieruchomości 
rolnych została mocno ograniczona. Ustawodawca przewidział pewne wyjątki w przypadkach 
uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi. Nie należy jednak spodziewać się jej 
wzrostu. Ustalono bowiem plan sprzedaży w kolejnych latach (do 2019 r.) na poziomie 7 tys. ha 
rocznie. Warto odnotować, że ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą 
m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod 
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budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, 
nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).  

Ich sprzedaż pozwala na uruchomianie inwestycji o charakterze gospodarczym, które 
przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy i tym samym polepszania warunków 
życia społeczności lokalnych. Z nieruchomości tych chętnie korzystają inwestorzy ze względu na 
ich atrakcyjną lokalizację, uregulowany stan prawny oraz przejrzyste procedury nabywania.  

W I półroczu 2017 r. z Zasobu WRSP sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 2 824 ha, 
w tym w trybie przetargowym – 1 422 ha oraz w trybie bezprzetargowym – 1 402 ha. 
Przeprowadzonych zostało 17 878 przetargów na sprzedaż gruntów Zasobu WRSP o łącznej 
powierzchni 8 317 ha. Rozstrzygniętych zostało 2 647 przetargów na sprzedaż gruntów  
o łącznej powierzchni 1 419 ha. 

6.1.3. Nadzór właścicielski nad mieniem Zasobu. 

KOWR rozlicza należności m.in. z następujących tytułów: 

 umów dzierżawy - 60 tys. szt. na powierzchnię 1,05 mln ha (w tym 2,2 tys. umów - są to umowy 
dot. nieruchomości zabudowanych) 

 innych umów dot. gruntów Zasobu (wieczyste użytkowanie, trwały zarząd) 20,7 tys. sztuk., na 
powierzchnię 72 tys. ha 

 25,9 tys. sztuk umów sprzedaży nieruchomości Zasobu z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty, 

 około 10 tys. mieszkań sprzedanych najemcom z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty, 

 około 14,4 tys. szt. umów nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom. 
oraz prowadzi nadzór właścicielski:  

 nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków około 690 szt.   

 w zakresie ochrony środowiska - proces wymiany pokryć dachowych wykonanych z eternitu na 
12,8 tys. obiektach. 

 nad likwidacją obiektów budowlanych 11 tys. szt. 

 partycypuje w kosztach modernizacji przekazanej na rzecz samorządów infrastruktury 
technicznej na terenach byłych osiedli popegeerowskich w kwocie około 50 mln zł.   

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która 
wprowadziła zmianę polityki państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Zasobu, 
KOWR podjął intensywne działania zmierzające do zwiększenia nadzoru właścicielskiego nad 
mieniem Skarbu Państwa w szczególności poprzez: 

 identyfikację działek do 2 ha tzw. trudnozbywalnych, bez dojazdu, na stromiznach, położonych 
na terenach zalewowych, w korytach rzek itp., 

 przegląd i zabezpieczenie obiektów zabytkowych, 

 przegląd substancji mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, 

 nadzór nad likwidacją obiektów budowlanych, 
identyfikację obiektów zawierających azbest oraz nadzór nad wymianą pokryć dachowych 
wykonanych z eternitu. 
 
 
 

6.1.4. Realizacja „Narodowego Programu Mieszkaniowego” 
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W związku z przyjętą ustawą o Krajowym Zasobie Narodowy, KOWR włączony jest  
w rozwiązania służące sprzyjaniu powstawania budownictwa mieszkaniowego poprzez 
udostępnienie gruntów Zasobu, które  służyć mogą do realizacji celów określonych w Ustawie. 
Różnorodność nieruchomości zasilających Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, który 
tworzą nieruchomości rolne (służące rozwojowi gospodarstw rodzinnych) oraz nieruchomości 
nierolne, wpisuje się w założenia polityki społeczno-gospodarczej państwa. Rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, w szczególności na obszarach miejsko-wiejskich, będzie 
stymulował potencjał na tych obszarach, zmniejszał różnicę pomiędzy regionami i wewnątrz 
regionów oraz wpłynie pozytywnie na dostęp do podstawowych dóbr i usług. 

Obecnie w KOWR, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), trwają pracę związane z realizacją zadań nałożonych 
przez ww. ustawę. KOWR przygotowuje wykaz nieruchomości które mogą być wykorzystane 
na potrzeby realizacji programu.  

Terminy przekazania wykazów zostały ściśle określone w ustawie, tj.: do dnia 10 listopada  
2017 r. w przypadku wykazów nieruchomości, w granicach gmin miejskich, miast w gminach 
miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich oraz do 
dnia 10 marca 2018 r. poza granicami, o których mowa wcześniej, jeżeli przeznaczenie tych 
nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
a w przypadku jego braku, wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na 
potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.  

6.1.5. Nieodpłatne przekazanie gruntów i bezzwrotna pomoc finansowa 

Nieodpłatne przekazywanie gruntów Zasobu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 
(gmin, powiatów, województw) realizowane jest w szczególności na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi wykonywanymi przez te jednostki w ramach zadań własnych, przy czym KOWR 
przekazuje gminom także majątek, z niezbędnymi gruntami, służący wykonywaniu innej 
działalności niż gospodarcza (np. parki, przedszkola, świetlice itd.). Nieruchomości wchodzące  
w skład Zasobu KOWR może w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce 
samorządu terytorialnego: 

 na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 966, z późn. zm.), 

 w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa w ustawie z dnia 
11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 906, 
z późn. zm.), 

 nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane  
z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury 
i kultury fizycznej, zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na 
nich cmentarz. 
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Należy zauważyć, że zapis ustawy dotyczy tylko części zadań realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  

Przejęciu przez jednostki samorządu terytorialnego podlegają nieruchomości z Zasobu w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.). W oparciu o art. 60 ww. ustawy 
mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych 
przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (na 
podstawie tej ustawy oraz tzw. ustawy „kompetencyjnej”6) z tym dniem stało się z mocy prawa 
mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten dotyczy także mienia 
Zasobu będącego w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 
1999 r. zostały przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego (domy opieki społecznej, średnie 
szkoły rolnicze przejęte przez starostów itd.). 

Bezzwrotna pomoc finansowa ma na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego 
przekazanego nieodpłatnie, gminie lub spółdzielni, mienia i wiąże się zazwyczaj z odtworzeniem 
stanu pierwotnego, czyli mieści się w ramach pojęcia remontu. Wymaga w tym miejscu 
jednakże zaznaczenia, iż zgodnie z ww. rozporządzeniem udzielana przez KOWR pomoc ma 
doprowadzić przekazywane mienie do należytego stanu technicznego nie tylko poprzez remont 
lecz także poprzez budowę i przebudowę. Wspieranie ww. działań przez KOWR zapobiega 
zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniu społecznemu mieszkańców w szczególności rodzin byłych 
pracowników ppgr. Celem działań KOWR na obszarach wiejskich jest wsparcie finansowe 
samorządów lokalnych umożliwiające wyrównanie szans rozwojowych tych obszarów, które bez 
takiej pomocy skazane są na marginalizację lub długotrwałe problemy rozwojowe. Obiekty oraz 
działki o potencjalnych możliwościach do zagospodarowania na cele mieszkaniowe KOWR 
będzie mógł również przeznaczyć na realizację „Narodowego Programu Mieszkaniowego”. 

Dotychczas samorządy lokalne otrzymały ponad 58 tys. ha gruntów w całym kraju na realizację 
zadań własnych, związanych m.in. z budową wodociągów, zaopatrzeniem w wodę, kanalizację, 
ale również na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, kulturę, sport, a także tworzenie 
cmentarzy komunalnych. Natomiast bezzwrotna pomoc finansowa przekroczyła 1 mld złotych.  

6.2. USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO (UKUR) – STAN REALIZACJI 

Zadaniem KOWR w zakresie kształtowania ustroju rolnego jest wzmocnienie ochrony 
gospodarstw rodzinnych i ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem 
przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym 
wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. 

W myśl art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwa rodzinne stanowią podstawę 
ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

W celu zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania 
zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska  
i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, ustawodawca przyznał KOWR uprawnienia do 
realizacji wyżej wymienionych zadań.   

                                                 
6
 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji 

publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668, z późn. zm.). 
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W pierwszym półroczu 2017 r. do zniesionej ANR wpłynęło 8 477 wniosków dotyczących 
przeniesienia własności nieruchomości rolnych. Oddziały terenowe i filie wydały łącznie 6 719 
decyzji administracyjnych dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na łączną powierzchnię 
21 019 ha, w tym: 6 209 decyzji pozytywnych (na 19 174 ha), 103 decyzje negatywne (na 568 ha), 
407 decyzji o umorzeniu postępowania (na 1 276 ha). W tym okresie wpłynęło 28 żądań zbywców 
(na 482 ha) dotyczących nabycia nieruchomości złożono 21 oświadczeń o nabyciu nieruchomości 
rolnych na łączną powierzchnię 63,5 ha. W 2017 r. w zakresie wykonywania prawa 
pierwokupu/nabycia nieruchomości rolnych wpłynęło: 

 509 szt. (1 750 ha) umów warunkowych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych, dla 
których przysługiwało prawo pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 4 UKUR, 

 23 szt. (1 750 ha) powiadomień o zmianie lub przystąpieniu nowego wspólnika do spółki 
osobowej, dla których  przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnych na podstawie art. 3b 
ust. 1 UKUR, 

 75 szt. (432 ha) zawiadomień o przeniesieniu własności nieruchomości rolnych, dla których 
przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnych na podstawie art. 4 ust. 1 UKUR. Złożono 
1 oświadczenie woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości rolnych  
o pow. 7 ha. 

W pierwszym półroczu 2017 r. do wpłynęło 734 powiadomień od spółek handlowych o zbyciu 
udziałów i akcji, na łączną wartość 903 mln zł. Złożono 2 oświadczenia o skorzystaniu z prawa 
pierwokupu 51,5 mln akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu (sprawa w toku – przekazana 
do rozpatrzenia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). 

Biorąc pod uwagę, że wrzesień rozpatrywany jest jedynie w 2/3 swojego okresu (dwadzieścia 
dni września ) to liczba wpływających spraw np. w zakresie UKUR jest na podobnym poziomie 
jak w zniesionej Agencji Nieruchomości Rolnych w porównaniu do średniej pierwszych ośmiu 
miesięcy tego roku. Poziom wydawanych decyzji administracyjnych na nabycie gruntów na 
rynku prywatnym również jest zbliżony do średniej styczeń – sierpień 2017 r. 

6.3. NADZÓR NAD SPÓŁKAMI STRATEGICZNYMI SKARBU PAŃSTWA 

Według stanu na 1 września 2017 roku KOWR wykonuje prawo własności w stosunku do  
41 spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej, wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1746).  

Bezpośredni nadzór nad tymi spółkami sprawuje, w imieniu KOWR Departament Nadzoru nad 
Spółkami Strategicznymi. Ze względu na wiodący kierunek hodowli i rodzaj prowadzonych prac 
hodowlanych można wydzielić 3 grupy spółek: 

 spółki hodowli roślin – 8, 

 spółki hodowli zwierząt – 19, 

 spółki hodowli koni i stada ogierów – 14. 

Spółki KOWR odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego  
w polskim rolnictwie, który jest obecnie uważany za najważniejszy czynnik oddziałujący na 
wzrost efektywności rolniczej, zarówno z punktu widzenia wzrostu ilości, jak i jakości 
produktów rolnych. Spółki KOWR dysponują cennym materiałem genetycznym roślin i zwierząt 
gospodarskich. Stanowi on bazę dla osiąganego postępu biologicznego, który w postaci nowych 
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odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych dostępny jest dla krajowego 
rolnictwa.  

W Spółkach KOWR realizowane są programy hodowlane w zakresie hodowli roślin i zwierząt 
gospodarskich.  

Wśród 8 spółek hodowli roślin 3 spółki prowadzą hodowlę roślin ogrodniczych, natomiast  
5 spółek - hodowlę roślin rolniczych. Spółki KOWR prowadzą zarówno hodowlę twórczą, jak 
i hodowlę zachowawczą. W spółkach hodowli roślin ogrodniczych zgrupowany jest 
najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych, natomiast w spółkach 
hodowli roślin rolniczych - najcenniejszy materiał genetyczny zbóż, roślin strączkowych 
i motylkowych, traw, buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka i rzepaku.  

Wykres 8. Spółki Skarbu Państwa zajmujące się hodowlą roślin 

 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Podstawowym celem pracy hodowlanej, prowadzonej w spółkach KOWR zajmujących się 
hodowlą zwierząt jest produkcja materiału zarodowego dla doskonalenia populacji masowej 
zwierząt gospodarskich. Doskonalenie zwierząt gospodarskich w spółkach KOWR prowadzone 
jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe 
programy doskonalenia bydła, koni i świń. Rola i znaczenie spółek w realizacji tych programów, 
ze względu na wysoki potencjał genetyczny utrzymywanych zwierząt jest bardzo duża. 

Hodowlę bydła mlecznego prowadzi łącznie 37 spółek, hodowla świń prowadzona jest  
w 3 spółkach natomiast hodowla owiec i produkcja owczarska prowadzona jest  
w 5 spółkach KOWR.  

PHR TULCE 

DANKO Choryń 

PMHZ Strzekęcino 

SPÓJNIA Nochowo 

Małopolska HBP  

POLAN Kraków 

PlantiCo Zielonki 

KHBC Kutno 

(Straszków) 
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Wykres 9. Spółki Skarbu Państwa zajmujące się hodowlą zwierząt gospodarskich 

 
 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Hodowlą koni zajmuje się 14 spółek oraz 6 jednostek włączonych do innych podmiotów 
hodowli roślin i zwierząt. W spółkach tych hodowanych jest 9 najistotniejszych z punktu 
widzenia postępu hodowlanego ras koni 
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Wykres 10. Spółki Skarbu Państwa zajmujące się hodowlą koni 
 

 
Źródło: opracowano w Departamencie Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Od 1 września 2017 r. KOWR realizuje nadzór właścicielski również nad Spółką ELEWARR. KOWR 
jest zaangażowany kapitałowo w spółkę prawa handlowego ELEWARR Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, w której posiada 100% udziałów. ELEWARR Sp. z o.o. zajmuje się głównie obrotem  
i przechowywaniem zbóż. Spółka tworzy wraz z czterema innymi spółkami prawa handlowego 
grupę kapitałową ELEWARR, w której skład wchodzą następujące podmioty: 

 ELEWARR Sp. z o.o. (podmiot dominujący), 

 TDM ARRTRANS S.A. w Łodzi (100% akcji w posiadaniu spółki ELEWARR), 

 Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Zamościu (100% udziałów w posiadaniu ELEWARR  
Sp. z o.o.), 

 Elewator w Koronowie Sp. z o.o. w Koronowie (30% udziałów w kapitale zakładowym  
w posiadaniu ELEWARR Sp. z o.o.), 

 Elewator Sieradz Sp. z o.o. w Sieradzu (26,7% udziałów w posiadaniu ELEWARR Sp. z o.o.). 
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6.4. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W CELU STABILIZACJI RYNKÓW ROLNYCH 

 

6.4.1. Zakupy interwencyjne masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP)7 

W UE każdego roku standardowo w okresie od 1 marca do 30 września jest otwarty interwencyjny 
zakup masła i OMP po stałych cenach8 w ramach ograniczeń ilościowych dla całej UE, wynoszących 
50 tys. ton rocznie w przypadku masła oraz 109 tys. ton rocznie w przypadku OMP. Po wyczerpaniu 
ograniczeń zakupy mogą być kontynuowane w drodze procedury przetargowej. 

W związku z tym, iż sektor mleczarski borykał się z zakłóceniami na rynku z powodu światowej 
nierównowagi między podażą i popytem, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 
2016/1614 z 8 września 2016 r.9, początek okresu zakupu interwencyjnego odtłuszczonego mleka 
w proszku w 2017 r. został ustalony na dzień 1 stycznia.  

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w magazynach interwencyjnych znajdowało się 35 850,5 tony 
OMP (zakupionego w latach 2015-2016). 

Od stycznia do kwietnia 2017 r. rynkowe ceny OMP w UE ponownie ulegały obniżkom. W efekcie 
unijni przedsiębiorcy od końca marca 2017 r. byli zainteresowani sprzedażą tego produktu na 
zapasy interwencyjne. W 2017 r. (do końca sierpnia) zawarto i zrealizowano 11 umów na 
interwencyjny zakup 472 ton OMP. Według stanu na 31 sierpnia 2017 r. KOWR posiadała 
w magazynach 36 322,5 tony OMP (zakupionego w 2015 r., 2016 r. i 2017 r). 

W okresie styczeń-sierpień 2017 r. wydatki z tytułu zakupów i przechowywania OMP (również z lat 
2015-2016) wyniosły 10 947 tys. zł (z tego: 3 458 tys. zł z tytułu zakupów i 7 489 tys. zł z tytułu 
przechowywania). 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dysponuje zdolnościami przechowalniczymi na łączną ilość 
8,5 tys. ton masła i 46 tys. ton OMP. Według stanu na 21 września 2017 r. producenci OMP złożyli 
do KOWR harmonogramy produkcji na 4 812 ton mleka w proszku, natomiast wnioski na 
interwencyjny zakup zostały złożone na 1 690 ton OMP. 

W 11 przetargach na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku, które odbyły się w 2017 r. 
(do końca sierpnia), przedsiębiorcy złożyli 28 ofert. Minimalne ceny sprzedaży OMP ustalone 

                                                 
7
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 utrzymało funkcjonowanie w latach 2014-2020 

mechanizmów interwencji publicznej (art. 8-16), prywatnego przechowywania (art. 17-18) i handlu z państwami trzecimi 
(art. 176-205), jednocześnie wzmacniając je poprzez wprowadzenie dodatkowych przepisów regulujących postępowanie 
w sytuacjach kryzysowych na rynkach rolno-żywnościowych (art. 219-222). Zgodnie z art. 13 rozporządzenia interwencja 
publiczna jest stała dla pszenicy zwyczajnej, masła i OMP. Dla pozostałych kwalifikujących się towarów ma charakter 
fakultatywny. Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia istnieje możliwość przekazywania zapasów interwencyjnych do 
wykorzystania w nowym programie pomocy najbardziej potrzebującym w UE (w Polsce – Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020).  
8
 Cena interwencyjna wynosi 221,75 EUR/100 kg w przypadku masła i 169,80 EUR/100 kg dla OMP. 

9
 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1614 z dnia 8 września 2016 r. ustanawiające tymczasowe 

nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych w formie przedłużenia okresu interwencji publicznej  
w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2016 r. oraz przyspieszenia terminu rozpoczęcia okresu interwencji 
publicznej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2016/1238 w odniesieniu do dalszego stosowania rozporządzenia (WE) nr 826/2008 w odniesieniu 
do dopłat do prywatnego przechowywania na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 948/2014 i rozporządzenia 
(UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do interwencji publicznej na mocy niniejszego rozporządzenia. 
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przez KE lub odstąpienie przez KE od wyznaczenia minimalnej ceny sprzedaży spowodowały, że 
żadna z ofert nie została przyjęta. 

W przypadku masła ceny rynkowe znacząco przewyższają poziom ceny interwencyjnej. W tej 
sytuacji unijni przedsiębiorcy nie oferują w Polsce masła do interwencyjnego zakupu, a jedynie 
korzystali z dopłat do prywatnego przechowywania. KOWR nie posiadała w magazynach 
interwencyjnych zapasów masła. 

W ramach realizacji mechanizmu zakupów interwencyjnych na rynku mleka i jego przetworów  
w 2017 r. przyznano autoryzację jednej chłodni. Na 22 września 2017 r. autoryzację posiadało 
26 zakładów produkujących masło i 25 chłodni, a także 38 zakładów produkcyjnych  
oraz 37 magazynów OMP. 

6.4.2. Zakupy interwencyjne zbóż 

W sezonie 2016/2017 wpłynęło 17 ofert na świadczenie usług przechowalniczych zbóż na łączną 
pojemność magazynową 107,8 tys. ton. Ponieważ ceny rynkowe pszenicy były wyższe od ceny 
interwencyjnej, w sezonie 2016/2017 nie zostały złożone oferty na sprzedaż pszenicy na zapasy 
interwencyjne UE.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest przygotowany na przyjmowanie ofert i zawieranie umów 
na interwencyjny zakup pszenicy. Według stanu na 22 września 2017 r. KOWR nie posiadała 
w magazynach interwencyjnych zapasów zbóż. 

6.4.3. Dopłaty do prywatnego przechowywania 

W celu stabilizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w 2017 r. rozliczane były w UE – 
uruchomione od września 2014 r. – dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego 
mleka w proszku10.  

Dopłaty do prywatnego przechowywania są uruchamiane przez KE po zaistnieniu warunków 
rynkowych wymaganych przepisami unijnymi (w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji rynkowej, 
w celu zapewnienia równowagi na rynku oraz stabilizacji cen rynkowych). Mogą być przyznawane  
w UE w odniesieniu do: masła (wyprodukowanego ze śmietanki uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie 
z mleka krowiego), odtłuszczonego mleka w proszku (wyprodukowanego z mleka krowiego), serów 
– objętych chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym na mocy 
rozporządzenia 1151/2012, wieprzowiny, świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu 
miesięcy i więcej, mięsa baraniego i koziego, cukru białego, włókna lnianego oraz oliwy z oliwek. 

 

6.5. DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 

W 2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje realizację i rozliczanie dopłat do 
materiału siewnego dla producentów rolnych, którzy w plonie głównym zużyli do siewu lub 
sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin 
uprawnych: jęczmienia, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), pszenicy (twardej i zwyczajnej), 
pszenżyta, żyta, bobiku, grochu siewnego (odmian roślin rolniczych), łubinu (białego, wąskolistnego 

                                                 
10

 Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 947/2014 i nr 948/2014, z późn. zm.  
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i żółtego), soi, wyki siewnej oraz ziemniaka11. KOWR udzieli także wsparcia rolnikom, którzy 
wykorzystali materiał siewny gatunków lub odmian wyżej wymienionych roślin zbożowych i/lub 
strączkowych do uprawy mieszanek zbożowych lub pastewnych. Dopłaty te mają charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie. 

Celem udzielania dopłat do materiału siewnego jest wspieranie produkcji rolniczej, uzyskanie 
wyższych plonów oraz podniesienie jakości żywności, co wpływa na zwiększenie ilości stosowanego 
przez rolników materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany. Mechanizm ma istotne 
znaczenie w kontekście upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie i jego wykorzystania 
do zwiększania efektywności produkcji roślinnej.  

W 2017 r., w okresie od 15 stycznia do 26 czerwca, producenci rolni złożyli 65,8 tys. wniosków  
o przyznanie dopłat w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, najwięcej w woj. wielkopolskim 
(14,6 tys., 22% wszystkich złożonych wniosków), a następnie kujawsko-pomorskim (8,7 tys., 13%),  
dolnośląskim (5,9 tys., 9%), łódzkim (5,8 tys., 9%) i mazowieckim (5,4 tys., 8%). Dopłaty do 
materiału siewnego zostaną wypłacone w IV kwartale 2017 r. 

Wykres 11. Wnioski o przyznanie dopłaty do materiału siewnego złożone w 2017 r. 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

6.6. WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH 

Możliwość udzielania pomocy w sektorze pszczelarskim w UE przewiduje art. 55 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013. Działania państw członkowskich w tym 
zakresie są realizowane na podstawie zatwierdzanych przez Komisję Europejską trzyletnich 
krajowych programów wsparcia pszczelarstwa. Pomoc finansowa w sektorze pszczelarskim 
udzielana jest w celu poprawy ogólnych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów 
pszczelich.  

                                                 
11

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do 
których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615). 
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Począwszy od sezonu 2016/2017 refundacji podlegają koszty poniesione na: przeprowadzenie 
szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy (dopuszczonych do 
obrotu na terenie Polski), zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, analizy jakości 
miodu, a także zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich. 

W 2017 r. realizowany jest mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu  
o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19”, 
zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 5 lipca 2016 roku12. Na działania w sektorze 
pszczelarskim w sezonie 2016/2017 Polska otrzymała środki finansowe w wysokości  
5 924 tys. EUR (25 259 tys. zł13). 

Zgodnie z unijnymi zasadami współfinansowanie z budżetu UE może stanowić do 50% 
wydatkowanych środków. Refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku 
wsparcia) koszty netto poniesione na realizację działań określonych w decyzji wykonawczej KE 
przez podmioty uprawnione, tj.: związki, stowarzyszenia, zrzeszenia i spółdzielnie pszczelarskie, 
grupy producentów rolnych w zakresie działalności pszczelarskiej oraz jednostki badawczo- 
-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Końcowymi odbiorcami wsparcia są 
gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub pasieki wpisane do 
rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii. 

W 2017 r. do realizacji przyjęto 388 projektów, do których sporządzono umowy na łączną kwotę 
25 258 tys. zł. Najwięcej projektów dotyczyło pomocy technicznej dla pszczelarzy (zakupu sprzętu 
pszczelarskiego i szkoleń) – 135 projektów na kwotę 13 mln zł, a następnie zakupu leków do 
zwalczania warrozy – 85 projektów na 6,9 mln zł, a także zakupu matek, pakietów i odkładów 
pszczelich – 81 projektów na 3,7 mln zł. 

Ostateczny termin składania projektów w ramach sezonu 2017/2018 upływa 30 listopada 
2017 r. 

6.7. DZIAŁANIA NA RYNKU CUKRU 

W odniesieniu do działań na rynku cukru po zniesieniu systemu kwotowania produkcji cukru 
i izoglukozy, tj. od 1 października 2017 r., KOWR będzie:  

 realizował działania związane z rozliczaniem kwotowej i pozakwotowej produkcji cukru oraz 

izoglukozy z roku gospodarczym 2016/2017, 

 sprawdzał prawidłowość wykorzystania produkcji pozakwotowej z lat gospodarczych 

2015/2016 i 2016/2017,  

 realizował nowy mechanizm monitorowania produkcji cukru i izoglukozy polegający na 

zbieraniu danych dotyczących produkcji, stanów zapasów cukru i izoglukozy wytworzonych 

przez każdego z producentów w danym roku gospodarczym oraz cen sprzedaży cukru i buraków 

cukrowych, a następnie przekazywaniu tych danych do KE.  

                                                 
12

 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1102 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy 
produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013. 
13

 Stosownie do zapisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 przy przeliczeniach walutowych 
zastosowano kurs wymiany 4,2639 PLN/EUR z 31 grudnia 2015 r.  
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Dla nowego mechanizmu przygotowane zostały wewnętrzne dokumenty KOWR obowiązujące od 
1 października 2017 r. (w tym procedury) oraz zasady uczestnictwa w mechanizmie. 

6.8. MONITOROWANIE UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH I DZIAŁANIA 
KONTROLUJĄCE PROCESY PRODUKCJI ORAZ PRZETWÓRSTWA  

 

6.8.1. Monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych 

Zgodnie z art. 38q ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych każde dostarczenie 
produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a, lit. c wyłącznie  
w zakresie buraków cukrowych, lit. f, h, i, n, o, lit. p wyłącznie w zakresie mleka surowego, lit. q, r, s 
oraz t rozporządzenia nr 1308/201314, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu 
detalicznego15 oraz sprzedaży bezpośredniej16, przez producenta będącego rolnikiem17, którego 
gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do pierwszego nabywcy 
będącego przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych produktów rolnych bezpośrednio 
konsumentom finalnym, wymaga zawarcia umowy spełniającej warunki określone w ww. 
rozporządzeniu.  

Warunek zawarcia pisemnej umowy jest spełniony również w przypadku zawarcia umowy  
w formie dokumentowej albo elektronicznej. 

Obowiązek zawierania umów nie dotyczy producentów rolnych, będących jednocześnie członkami  
i sprzedającymi swoją produkcję: spółdzielniom, grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym 
grupom producentów owoców i warzyw, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw, 
a także uznanym organizacjom producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych, jeżeli statut 
lub umowa albo umowa członkowska spełniają, w zależności od produktu, warunki określone w art. 
125 lub art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz odpowiednio w załączniku X lub XI albo art. 148 
ust. 2 lit. a-c, albo art. 168 ust. 4 lit. a-c tego rozporządzenia. 

Obowiązek zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych został wprowadzony w celu 
wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności i wyeliminowania nieuczciwych praktyk 
handlowych.  

Czynności sprawdzające spełnienia obowiązku zawierania umów i wymierzanie ewentualnych kar 
pieniężnych należą do dyrektorów OT KOWR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę nabywcy. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

6.8.2. Monitorowanie rynku mleka 

                                                 
14

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, z późn. zm.) 
15

 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 
149, z póżn. zm.). 
16

 W rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
242, z późn. zm.). 
17

 W rozumieniu przepisów art. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 1307/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 
wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie 
Rady (WE) nr 73/2009, z późn. zm. 
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Do zadań KOWR należy monitorowanie skupu mleka w kraju oraz prowadzenie rejestru pierwszych 
podmiotów skupujących mleko krowie, w związku z art. 151 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz z zgodnie z art. 2a. ustawy o organizacji rynku mleka 
i przetworów mlecznych18. 

Pierwsze podmioty skupujące mleko krowie są zobowiązane do przekazywania informacji  
o ilości skupionego mleka w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
którego informacja dotyczyła, dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę podmiotu. Dyrektor OT KOWR przeprowadza kontrole pierwszych 
podmiotów skupujących mleko, zobligowanych do przekazywania ww. informacji. Dyrektor 
Generalny KOWR przekazuje do Komisji Europejskiej dane o skupie mleka za pośrednictwem 
systemu ISAMM19.  

Wykres 12. Liczba podmiotów skupujących mleko w Polsce 

 

Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

W prowadzonym rejestrze pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie na koniec sierpnia 
2017 r. wpisanych było 318 podmiotów, z tego: 162 spółdzielnie mleczarskie, 106 spółek prawa 
handlowego, 45 osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie skupu mleka, 4 oddziały 
zagranicznych przedsiębiorstw oraz jedno rolnicze zrzeszenie branżowe.  

6.8.3. Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kontynuuje działania na rynku wina, tj.: 

 prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron 
pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski,  

 gromadzi dane dotyczące szacunków i ostatecznych wyników zbiorów winogron, produkcji 
i zapasów wina pozyskiwane przez podmioty działające na rynku wina w Polsce. 

                                                 
18

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1037). 
19

 Informatyczny System Monitoringu i Zarządzania Rynkiem Rolnym opracowany przez KE w celu automatyzacji 
sprawozdawczości w ramach mechanizmów wspólnej polityki rolnej w państwach członkowskich UE. 
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Producenci i przedsiębiorcy, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli 
znajdujących się na terenie Polski, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, muszą uzyskać na 
każdy rok gospodarczy wpis do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR20. 

Podmioty te zobowiązane są do składania deklaracji o zbiorach winogron oraz o produkcji wina.  
Na podstawie tych deklaracji ustalana jest produkcja wina w danym roku gospodarczym. 

Wykres 13. Liczba producentów wina i powierzchnia uprawy winorośli w Polsce 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Na 30 sierpnia 2017 r. w ewidencji wpisanych było 202 producentów i przedsiębiorców 
wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (na powierzchni 330,24 ha) przeznaczone do wprowadzenia do obrotu. 

6.8.4. Rozliczenie roku kwotowego 2013/2014 oraz 2014/2015 

Do zadań KOWR na rynku mleka i przetworów mlecznych należy kontynuacja działań związanych 
z rozliczeniem roku kwotowego 2013/2014 oraz 2014/2015. W dniu 30 września 2017 r. upływa 
termin wpłaty III raty opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015, która 
wynosi ponad 190 mln zł.  

6.8.5. Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbytem surowca 
tytoniowego w Polsce 

KOWR, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, 
będzie wykonywał zadania w zakresie monitorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji  
i zbytu surowca tytoniowego, a także będzie sprawował nadzór nad tymi uprawami. 

Mechanizm ma na celu m.in. wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do 
nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających należnych podatków). „Szara 
strefa” w handlu wpływa bowiem negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. 

                                                 
20

 Rok gospodarczy na rynku wina trwa od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 lipca następnego roku 
kalendarzowego. 
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zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki, która w wyniku 
nieuczciwych działań na rynku tytoniu traci dochody. 

Proponuje się utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego. Warunkiem prowadzenia 
działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego będzie uzyskanie 
wpisu producenta rolnego do ww. rejestru przez dyrektora oddziału terenowego KOWR. Wpis ten 
będzie dokonywany na wniosek producenta rolnego. 

Producenci surowca tytoniowego wpisani do rejestru będą mieli obowiązek przekazywania do  
OT KOWR corocznie (do 15 maja) informacji na temat prowadzonej uprawy tytoniu, produkcji 
i zbyciu surowca tytoniowego , w tym danych dotyczących: powierzchni i lokalizacji upraw, masy 
surowca tytoniowego objętego umowami, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy 
surowca dostarczonego nabywcy oraz stanów magazynowych. KOWR będzie także zobligowany do 
nakładania kar w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przekazanych danych. 

W przypadku podatku akcyzowego proponuje się m.in.: 

 opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej 
w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot, 

 doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego 
przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy 
nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym, 

 nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących 
skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on 
kupiony. 
 

6.9. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE HANDLU Z KRAJAMI SPOZA UE 

 

6.9.1. Pozwolenia na przywóz/wywóz i kontyngenty 

Główne działania KOWR w ramach administrowania obrotem towarowym z zagranicą dotyczą: 
weryfikowania składanych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia na przywóz/wywóz 
produktów rolno-spożywczych z/do krajów trzecich, wydawania pozwoleń/wyciągów  
z pozwoleń i ich rozliczania, a także weryfikowania wpisów służb celnych w pozwoleniach oraz 
dokumentów potwierdzających, że towar opuścił obszar celny UE w wymaganym terminie. 
KOWR weryfikuje również dokumenty celne, transportowe i importowe z krajów trzecich. 
Powyższe działania pozwalają na bieżące monitorowanie, we współpracy z agencjami 
płatniczymi innych państw członkowskich UE, wolumenu towarów przywożonych i wywożonych 
na/z terytorium Wspólnoty.  

W ramach obsługi importu towarów rolno-spożywczych z krajów trzecich KOWR między innymi 
administruje kontyngentami taryfowymi na rynkach: zbóż, ryżu, cukru, świeżych owoców 
i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw, olejów i tłuszczów, mleka i przetworów mlecznych, 
wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz drobiu i jaj.  

Szacuje się, że do końca 2017 r. KOWR wyda około 300 pozwoleń na przywóz/wywóz produktów 
rolno-spożywczych. Przewidywana kwota zabezpieczenia, która będzie podlegać zwolnieniu 
wynosi 69 mln zł. 
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6.9.2. Wywóz cukru pozakwotowego 

Działania w ramach realizacji mechanizmu polegają m.in. na wydawaniu i rozliczaniu pozwoleń 
na wywóz cukru pozakwotowego, który nie może zostać przeznaczony na zaspokojenie  
potrzeb konsumpcyjnych na terenie UE.  

6.9.3. Pozostałe działania dotyczące handlu z krajami spoza UE 

Na stronie internetowej KOWR w zakładce „Interwencja”/„Handel zagraniczny” sukcesywnie 
zamieszczane są informacje dotyczące m.in. ogólnych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz handlu  
z krajami trzecimi, unijnej bazy danych dostępu do rynków krajów trzecich (Market Access 
Database), sposobów efektywnego wykorzystania Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot 
Europejskich (TARIC) – systemu prowadzonego przez Dyrekcję Generalną Podatków i Unii Celnej, 
Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR) – prowadzonego przez Służbę Celną RP, a także 
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Udostępniane są również adresy stron internetowych 
instytucji zaangażowanych w wymianę handlową, na których można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat cen rynkowych, opracowań dotyczących krajów trzecich oraz danych 
analitycznych w zakresie sektora rolno-spożywczego. 

6.10. WSPIERANIE KONSUMPCJI I ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH – „PROGRAM DLA SZKÓŁ” 

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiły od roku szkolnego 2017/2018 nowe 
wspólne ramy prawne i finansowe (pod nazwą „Program dla szkół”) w zakresie pomocy unijnej na 
rzecz dostarczania dzieciom w placówkach oświatowych świeżych i przetworzonych owoców  
i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych21. Unijny budżet programu wynosi 250 mln EUR na 
rok szkolny, z tego: 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny i 100 mln EUR na komponent 
mleczny. Program połączył dwa dotychczas realizowane programy szkolne „Mleko w szkole” oraz 
„Owoce i warzywa w szkole”. 

„Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce, warzywa i mleko, 
przez finansowanie: dostaw owoców i warzyw oraz mleka, wspierających działań edukacyjnych, 
a także określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.  
 

 

Wykres 14. Unijne programy szkolne po akcesji Polski do UE 

                                                 
21

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r. zmieniającym 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania 
owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych. 
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Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 23 marca 2017 r. ostatecznie przyznany budżet na 
realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2017/2018 wyniósł 26 033 tys. EUR (4 188 tys. EUR 
więcej niż wstępny roczny przydział unijnej pomocy finansowej), z tego 14 986 tys. EUR na 
komponent owocowo-warzywny i 11 047 tys. EUR na komponent mleczny22. Pod względem 
wysokości przyznanego unijnego budżetu Polska znalazła się na 4. miejscu, po Niemczech  
(36 774 tys. EUR), Francji (35 114 tys. EUR) i Włoszech (30 966 tys. EUR).  

Wykres 15. Ostateczny przydział środków unijnych dla państw członkowskich na realizację 
„Programu dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018 

 
Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie decyzji wykonawczej KE z 23 marca 2017 r. 

                                                 
22

 Decyzja wykonawcza Komisji z 23.3.2017 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy Unii Europejskiej państwom 
członkowskim w ramach owoców i warzyw w szkole oraz mleka w szkole na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca  
2018 r. 
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W nowym programie porcje owocowo-warzywne będzie otrzymywało więcej dzieci i z większą 
częstotliwością, gdyż zwiększona została grupa docelowa w porównaniu do dotychczasowego 
programu owoce i warzywa w szkole.  

W roku szkolnym 2017/2018 około 2 mln uczniów szkół z klas I-V skorzysta z programu.  
Uczniowie będą bezpłatnie otrzymywać takie produkty jak: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, 
soki owocowe, warzywne i mieszane, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, 
pomidorki, mleko białe, serki twarogowe jogurty i kefiry.  

Do 20 września br. zostały zawarte umowy z dostawcami artykułów mlecznych oraz 
owocowo-warzywnych. Dostawy do szkół rozpoczną się od 2 października 2017 r. Do końca 
2017 roku w ramach Programu dla szkół planowane jest dostarczenie dzieciom około 80 mln 
porcji owocowo-warzywnych i 70 mln porcji mlecznych. Program obejmuje nie tylko dostawę 
produktów, ale również organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci dotyczących zdrowego 
odżywiania. Działania będą skoncentrowane na najmłodszych uczniach, ponieważ w tym 
okresie kształtują się nawyki żywieniowe, które często utrzymują się przez całe dorosłe życie.  
W tym roku około 2 mln uczniów klas I-V szkół podstawowych skorzysta z programu w roku 
szkolnym 2017/2018.  

Program obejmuje nie tylko dostawę produktów, ale również organizację zajęć edukacyjnych 
dla dzieci dotyczących zdrowego odżywiania. Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie 
skuteczności programu, są zobowiązane do organizacji wspierających program obowiązkowych 
działań edukacyjnych, które mogą obejmować: 

 informowanie o zdrowych nawykach żywieniowych oraz właściwej diecie, bogatej w owoce  
i warzywa oraz mleko, 

 przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi 
produktami i ich pochodzeniem. 

Państwa członkowskie mogą również dofinansowywać ze środków krajowych dostawy 
kwalifikujących się produktów uprawnionym uczniom placówek oświatowych. Zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów pomoc państwa na realizację „Programu dla szkół” w roku 
szkolnym 2017/2018 wynosi 128,1 mln zł (po 64,05 mln zł na komponent owocowo-warzywny i na 
komponent mleczny). Łączny budżet na realizację tego programu w Polsce w roku szkolnym 
2017/2018 wynosi 242,9 mln zł. 

6.11. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (PO PŻ) 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/201423 został ustanowiony 
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym na lata 2014-2020, będący instrumentem 
polityki spójności (funduszem uzupełniającym fundusze strukturalne). Fundusz ma na celu 
ograniczenie skali ubóstwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez wspieranie 
krajowych systemów świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest realizowany  
w formie krajowych programów operacyjnych. Programy operacyjne finansowane są w 85%  
ze środków FEAD, a w 15% ze środków krajowych.  

Z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu FEAD i z budżetu krajowego w Polsce 
realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), przewidujący 

                                                 
23

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, z późn. zm. 
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finansowanie zakupu i dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działań 
towarzyszących oferowanych odbiorcom pomocy żywnościowej. Budżet PO PŻ na lata 2014-2020 
wynosi 556,9 mln EUR, z tego: 473,4 mln EUR pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln EUR –  
z budżetu krajowego. 

Do systemu zarządzania PO PŻ należą następujące instytucje: 
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (instytucja zarządzająca), 
 Ministerstwo Finansów (instytucja certyfikująca), 
 Krajowa Administracja Skarbowa (instytucja audytowa)24, 
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (instytucja pośrednicząca), 
 Ministerstwo Rozwoju (instytucja desygnująca). 

PO PŻ jest realizowany w ramach 7 podprogramów. Program wspiera na terenie całego kraju 
osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej. Polega on na udzielaniu pomocy żywnościowej 
osobom najbardziej potrzebującym oraz realizacji działań towarzyszących mających na celu ich 
włączenie społeczne. Pomoc kierowana jest do osób i rodzin spełniających warunki określone w art. 
7 ustawy o pomocy społecznej25 i kryterium dochodowe dla osób, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).  

W 2017 r. rozpoczęto realizację Podprogramu 2017. Zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej 
na jego realizację przeznaczono ponad 390 mln zł, z tego ok. 355 mln zł na zakup żywności 
i ok. 35,5 mln zł na dofinansowanie projektów 4 organizacji partnerskich (Federacji Polskich Banków 
Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża)  
z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków 
towarzyszących.  

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy 67,1 tys. ton  
19 rodzajów artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich (tj. groszku  
z marchewką, fasoli białej, koncentratu pomidorowego, buraczków wiórków, powideł 
śliwkowych, makaronu jajecznego, makaronu kukurydzianego bezglutenowego, ryżu białego, 
kaszy gryczanej, herbatników maślanych, mleka UHT, sera podpuszczkowego dojrzewającego,  
gulaszu wieprzowego z warzywami, szynki drobiowej, szynki wieprzowej mielonej, pasztetu 
wieprzowego, filetu z makreli w oleju, cukru białego, oleju rzepakowego). 

Umowy z wyłonionymi wykonawcami zawarto w sierpniu 2017 r., na łączną wartość  
320 mln zł. Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich rozpoczęły 
się po 16 sierpnia 2017 r. i będą realizowane do 31 maja 2018 r., z wyjątkiem dostaw sera 
podpuszczkowego dojrzewającego, który będzie dostarczany od listopada 2017 r. do 31 marca 
2018 r.  

W ramach Podprogramu 2017 podpisano z 4 organizacjami partnerskimi o zasięgu 
ogólnopolskim (OPO) umowy na dofinansowanie projektu na łączną kwotę około 32 mln zł,  
w tym 16 mln zł dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania 
oraz 16 mln zł na dofinansowania z tytułu kosztów środków towarzyszących. 

Zgodnie z umowami o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu  
i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących, w projektach realizowanych 
przez OPO w Podprogramie 2017: 
                                                 
24

 Od 1 marca 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełni funkcje instytucji audytowej w PO PŻ, które uprzednio 
pełnił Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.  
25

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.). 
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 planowana liczba osób do objęcia pomocą żywnościową – 1,33 mln, 
 liczba paczek żywnościowych planowana do przekazania – 6,445 mln, 
 liczba posiłków planowana do przekazania – 1,3 mln, 
 planowana liczba organizacji partnerskich uczestnicząca w realizacji projektu – 2,5 tys., 
 planowana liczba osób do objęcia działaniami towarzyszącymi – 140 tys., 
 planowana liczba działań towarzyszących – 7,7 tys. 
 

Organizacje partnerskie planują realizację następujących działań w ramach środków 
towarzyszących objętych dofinansowaniem w ramach PO PŻ: 
 warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, 
 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, 
 programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
 warsztaty edukacji ekonomicznej. 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 KOWR wypłacił zaliczki dla 
dwóch organizacji partnerskich, które o to wnioskowały w ramach Podprogramu 2017, w wysokości 
prawie 7 milionów złotych. Środki zostały wypłacone w terminie, tj. 12 września 2017 r.  
 

Reasumując, obecnie trwają bez zakłóceń dostawy żywności do magazynów organizacji 
partnerskich regionalnych – w ramach Podprogramu 2017 o wartości prawie 320 mln zł i łącznej 
ilości ponad 67 tys. ton w postaci 19 produktów z 6 grup towarowych m.in. groszku z marchewką, 
makaronu jajecznego, fileta z makreli, szynki drobiowej, gulaszu wieprzowego z warzywami, mleka 
UHT, cukru, oleju rzepakowego. We wrześniu br. planowane są dostawy w ilości ponad 8 tys. ton.  
Do końca 2017 r. w ramach POPŻ planowane jest dostarczenie i dystrybucja około 23 tys. ton 
żywności i wydatkowanie około 70 mln zł.  

6.12. WSPIERANIE PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

Jednym z kluczowych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wspieranie zwiększenia 
krajowego eksportu produktów rolno-spożywczych oraz promocja polskiej żywności. KOWR, 
zgodnie z zapisami ustawowymi, uczestniczy w realizacji działań wspierających promocję 
produktów rolno-spożywczych w kraju oraz za granicą, prowadząc je w kilku opisanych poniżej 
obszarach. 

6.12.1. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów 
rolnych (w ramach WPR) 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. udziela wsparcia finansowego organizacjom 
branżowym i/lub międzybranżowym w ramach realizacji 13 programów informacyjnych i/lub 
promocyjnych na 5 kontynentach:  

1) „Gwarancja jakości QAFP” – 3-letniego programu informacyjnego dotyczącego kulinarnego 
mięsa wieprzowego oraz wędlin wyprodukowanych w ramach Systemu Gwarantowanej 
Jakości Żywności (Quality Assurance for Food Products – QAFP), skierowanego na rynek polski, 
z budżetem wynoszącym 3 000 tys. EUR (netto). Program zakończył się 3 lutego 2017 r. 

2) „Europejskie jabłka dwukolorowe” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego 
dotyczącego europejskich jabłek dwukolorowych, prowadzonego w Chinach i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, z budżetem w wysokości 4 997 tys. EUR (netto). 
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3) „Trade Milk” – 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego wybranych 
przetworów mlecznych (tj. mleczek smakowych, mleka w proszku, jogurtów i serów żółtych 
dojrzewających), realizowanego na rynku chińskim, z budżetem w wysokości 1 949 tys. EUR 
(netto). 

4) „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” – 3-letniego programu promocyjno- 
-informacyjnego dotyczącego europejskich owoców jagodowych (truskawek, malin, porzeczek 
czarnych, borówek), skierowanego na rynki: szwedzki, fiński, austriacki, czeski i polski,  
z budżetem wynoszącym 3 990 tys. EUR (netto). 

5) „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” – 3-letniego programu promocyjno- 
-informacyjnego dotyczącego soków i musów owocowych oraz warzywnych, skierowanego na 
rynki: litewski, czeski, słowacki, rumuński i polski, z budżetem wynoszącym 4 997 tys. EUR 
(netto). 

6) „EkoEuropa – jakość i tradycja” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego 
dotyczącego produktów rolnictwa ekologicznego (owoców i warzyw, przetworów owocowo- 
-warzywnych, mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz ich przetworów), 
realizowanego na rynkach: Stanów Zjednoczonych, Japonii i Singapuru, z budżetem 
wynoszącym 1 734 tys. EUR (netto). 

7) „Zasmakuj w Europie” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego mięsa 
wołowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) oraz przetworów spożywczych 
wytworzonych na jego bazie, skierowanego na rynek turecki, z budżetem wynoszącym  
876 tys. EUR (netto). 

8) „Pokochaj olej rzepakowy” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego 
oleju rzepakowego, skierowanego na rynek Polski i Słowacji (kontynuacja programu z lat 2011- 
-2014), z budżetem wynoszącym 1 659 tys. EUR (netto). 

9) „Makarony Europy” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego dotyczącego 
makaronów, skierowanego na rynek ukraiński i chiński, z budżetem wynoszącym  
3 149 tys. EUR (netto), będącego kontynuacją programu realizowanego w latach 2012-2015. 

10) „Smak jakości i tradycji prosto z Europy” – 2-letniego programu informacyjno- 
-promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wieprzowiny i wołowiny oraz 
przetworów spożywczych wyprodukowanych na ich bazie, skierowanego na rynki: Singapuru, 
Tajwanu, Nowej Zelandii, Republiki Południowej Afryki i Kazachstanu. Budżet programu wynosi 
2 342 tys. EUR (netto). 

11) „Smaki Europy – jakość i tradycja” – 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego 
dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów 
spożywczych wyprodukowanych na ich bazie, mięsa drobiowego wysokiej jakości 
(wyprodukowanego w krajowym systemie jakości QAFP), a także świeżych i przetworzonych 
owoców oraz warzyw, skierowanego na rynki: Algierii, Białorusi i Chin, z budżetem wynoszącym 
5 357 tys. EUR (netto). 

12) „Rozsmakuj się w Europie” – 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego dotyczącego 
świeżej, schłodzonej lub mrożonej wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych 
na jej bazie, skierowanego na rynek Japonii i Kanady. Budżet programu wynosi 907 tys. EUR 
(netto). 

13) „Europejski drób – w jakości siła” – 3-letniego programu promocyjno-informacyjnego 
dotyczącego mięsa drobiowego wysokiej jakości (produkowanego w krajowym systemie jakości 



 Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach  
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

35 
 

QAFP), realizowanego na rynku Wietnamu, Chin (z Hongkongiem) i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, z budżetem w wysokości 4 192 tys. EUR (netto). 

 
 
Wykres 16. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów 

rolnych 

 
* Liczba kampanii. Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera także realizację 2-letniego programu promocyjno- 
-informacyjnego „Czas na jabłka z Europy” zatwierdzonego w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014. Program dotyczy jabłek, w tym krajowych „Jabłek 
grójeckich” objętych unijnym systemem Chronione Oznaczenie Geograficzne, skierowanego na 
rynki Algierii i Egiptu, a jego budżet wynosi 2 552 tys. EUR (netto). 

6.12.2. Działania promocyjne i informacyjne mające na celu promowanie produktów rolnych 
i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych 
i żywnościowych 

Zgodnie zadaniami ustawowymi KOWR prowadzi działania promocyjne i informacyjne mające na 
celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów 
jakości produktów rolnych i żywnościowych (z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi).  

Działania prowadzone na poziomie ogólnopolskim i regionalnym realizowane są w dwóch 
obszarach, pod wspólnym hasłem „Polska smakuje”.  

Pierwszy obszar dotyczy komunikacji z beneficjentami i branżą rolniczą poprzez organizowanie 
spotkań, warsztatów, wykładów i prezentacji. Aktualizowana jest strona internetowa „Strefa 
Inspiracji KOWR” (www.strefainspiracjikowr.pl), będąca kanałem informacyjnym i edukacyjnym 
zachęcającym beneficjentów do współpracy. Na stronie dedykowanej rolnikom, producentom, 
eksporterom żywności i organizacjom branżowym regularnie publikowane są artykuły m.in. 
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zachęcające oraz inspirujące do działań dotyczących komunikacji i promocji oraz przeprowadzane 
są otwarte szkolenia i warsztaty. 

Drugi obszar dotyczy działań skierowanych do konsumentów, których celem jest łączenie ich 
potrzeb z określonymi producentami żywności, a także wspieranie trendu kupowania polskiej 
żywności wysokiej jakości (w tym certyfikowanych produktów ekologicznych, tradycyjnych oraz 
regionalnych). Nacisk położono na budowanie patriotyzmu konsumenckiego i kulinarnego.  

Uaktualniana jest aplikacja i strona internetowa „Polska smakuje”, które połączyły realizację 
powyższych dwóch obszarów. Stały się one narzędziami promocyjnymi dla lokalnych producentów 
żywności oraz miejscem, w którym mogą w nowoczesny sposób reklamować wytwarzane przez 
siebie produkty żywnościowe wysokiej jakości. Dla konsumentów stały się bazą produktów 
certyfikowanych znakami jakości, poszukiwanych na polskim rynku. Aplikacja na smartfon jest stale 
udoskonalana. Funkcjonuje także fanpage na Facebooku, gdzie można uzyskać informacje  
o działaniach, które realizowane są w ramach kampanii „Polska smakuje”.  

Ponadto KOWR – wykorzystując swoje struktury terenowe, szeroki wachlarz nowoczesnych 
narzędzi komunikacji marketingowej i korzystając ze wsparcia specjalistów z różnych dziedzin – 
prowadzi działania promujące jakość polskich produktów rolno-spożywczych w trakcie wydarzeń 
lokalnych i ogólnopolskich (szczególnie wydarzeń, które są dedykowane promocji polskiej 
żywności), a także zapewniają konsumentom większą dostępność do ekologicznych, lokalnych 
i regionalnych produktów wysokiej jakości.  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje także działania informacyjno-promocyjne 
dotyczące „Programu dla szkół”, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz działania 
PROW „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”. 

6.12.3. Wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą 

Zgodnie z zapisami ustawowymi KOWR prowadzi działania finansowane z budżetu krajowego, 
mające na celu wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, 
poprzez organizowanie udziału uczestników tego sektora w przedsięwzięciach promocyjnych  
i informacyjnych. Polskie produkty rolno-spożywcze promowane są pod wspólnym hasłem „Polska 
smakuje” („Poland tastes good”). 

Misją KOWR jest kontynuowanie działań w krajach o dużym potencjalne importowym, na 
których polska żywność jest jeszcze nieobecna lub występuje w niewielkim stopniu, a także  
w miejscach, w których polska żywność jest już znana, ale wymaga dalszego wsparcia 
promocyjnego. Dzięki KOWR producenci żywności mogą promować swoje produkty na 
największych targach branży rolno-spożywczej na świecie, na korzystniejszych warunkach niż jeśli 
mieliby uczestniczyć w nich indywidulanie. 

Polscy przedsiębiorcy wspierani są, począwszy od spraw organizacyjnych (takich jak np. transport 
i nocleg), poprzez organizację wizyt w punktach handlowych, skończywszy na spotkaniach 
biznesowych. Targi to idealna okazja dla zagranicznych konsumentów do zapoznania się z polskimi 
produktami. Ostatnio KOWR uczestniczył w targach: Anufood China w Pekinie w Chinach, 
Annapoorna World of Food w Mumbaju w Indiach oraz The Speciality Food Festival w Dubaju  
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpowszechnia informacje o możliwościach nawiązywania 
kontaktów handlowych, wykorzystując zakładkę „Współpraca międzynarodowa”, a także skrzynki  
e-mailowe eksporter@kowr.gov.pl oraz KOWR-events@kowr.gov.pl. 

 

6.12.4. Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest partnerem Ministerstwa Rozwoju w realizacji w latach 
2016-2019 kolejnego branżowego programu promocji polskich specjalności żywnościowych  
w ramach poddziałania 3.3.2. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – 
Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-202026.  

Celem projektu jest upowszechnianie przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich 
produktów oraz kontynuacja budowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na 
rynkach zagranicznych, a także promowanie całej branży spożywczej oraz polskiej gospodarki.  

Wykres 17. Kraje docelowe realizacji branżowego programu promocji polskich specjalności 
żywnościowych 

 
* Liczba kampanii. Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa na 
wybranych 5 pozaeuropejskich rynkach perspektywicznych (Chinach, Indiach, Wietnamie, 
Republice Południowej Afryki i Zjednoczonych Emiratach Arabskich) oraz we Francji. Polskie 
produkty były promowane pod wspólnym hasłem „Poland tastes good” i godłem Marka Polskiej 
Gospodarki. 

Działania promocyjne, wspierane przez Ministerstwo Rozwoju, obejmują: organizowanie stoisk 
narodowych na międzynarodowych targach i wystawach, wydawanie publikacji i katalogów 
dystrybuowanych podczas tych imprez, prowadzenie promocji w mediach zagranicznych, misje 

                                                 
26

 Jest to kontynuacja „Branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych” 
realizowanego w latach 2012-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

mailto:eksporter@kowr.gov.pl
mailto:KOWR-events@kowr.gov.pl
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przyjazdowe zagranicznych kontrahentów, wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy w kraju oraz 
warsztaty kulinarne dla zagranicznych dziennikarzy i blogerów.  

W 2017 r. zorganizowano stoiska informacyjne programu oraz pokazy kulinarne podczas targów 
SIAL China, Anufood China w Pekinie, Africa’s Big7 w RPA, Vietfood & Beverage w Wietnamie oraz 
wystawę polskiej żywności na międzynarodowej giełdzie rolno-spożywczej w Rungis pod Paryżem. 

W roku 2017 planowany jest jeszcze udział w następujących targach (wraz z misją gospodarczą): 
Saudi Agriculture w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, ANUGA w Kolonii w Niemczech oraz 
Prodexpo w Mińsku na Białorusi. 

6.12.5. Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 

W Polsce od 2009 r. funkcjonuje 9 funduszy promocji produktów rolno-spożywczych27, których 
celem jest m.in.: wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia oraz wzmocnienie wizerunku 
polskich produktów rolno-spożywczych, jak również zaprezentowanie ich, jako produktów 
specyficznych, wyróżniających się wysoką jakością.  

Źródłami finansowania funduszy są wpłaty dokonywane przez zobowiązane podmioty  
z poszczególnych branż oraz odsetki bankowe naliczane od środków pieniężnych gromadzonych na 
rachunkach bieżących funduszy. Środkami funduszy zarządzają – powołane odrębnie dla każdego 
funduszu – komisje zarządzające, w których skład wchodzą przedstawiciele przetwórców, 
producentów oraz Izb Rolniczych.  

Rola KOWR polega na: obsłudze funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających, 
zapewnieniu obsługi prawnej i techniczno-biurowej funduszy promocji i komisji zarządzających 
oraz sporządzaniu sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszy promocji. 

W 2017 r. (styczeń-sierpień) na rachunki funduszy wpłynęło ogółem 40 116 tys. zł. Odbyły się 
łącznie 42 posiedzenia komisji zarządzających, podczas których zostało podjętych 55 uchwał.  
W planach finansowych na 2017 r. komisje zarządzające przyjęły do realizacji 273 zadania na kwotę 
50 554 tys. zł.  

6.12.6. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (w ramach PROW) 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest podmiotem wdrażającym działanie „Systemy jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych”, a agencją płatniczą – ARiMR. W zakresie tego działania 
KOWR realizuje dwa poddziałania – 3.1. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz 
3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów 
na rynku wewnętrznym”. W ramach pierwszego i drugiego naboru wniosków o przyznanie 
pomocy w zakresie poddziałania 3.1. w OT KOWR do końca sierpnia 2017 r. złożono 2,7 tys. 
wniosków, natomiast w ramach poddziałania 3.2. – 84 wnioski na kwotę 121,8 mln zł. 

6.13. WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI W ROLNICTWIE I PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM 

W celu zwiększenia opłacalności produkcji rolnej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie 
realizował działania ukierunkowane na ułatwienie i pobudzenie transferu wiedzy i wymiany 

                                                 
27

 Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz 
Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, 
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego oraz Fundusz Promocji Ryb. 
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informacji pomiędzy instytutami naukowymi, podmiotami rynkowymi oraz konsumentami 
mając na względzie tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i sektorze 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie uczestniczył, jako instytucja wspomagająca,  
w zakresie monitorowania projektów strategicznych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, w których MRIRW jest podmiotem 
wiodącym, tj.: 
 

1. Efektywny system doradztwa rolniczego.  
2. Pakt dla obszarów wiejskich.  
3. Platforma żywnościowa. 
4. Spółdzielnie rolników.  
5. Projekty rozwoju branż. 
6. Intermodalny terminal towarowy.  
7. Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych.  
8. Nowoczesne ubezpieczenia rolnicze.  
9. Linia pożyczkowa i utworzenie funduszu rozwoju rolnictwa.  
10. Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020. 
11. Program wsparcia hodowli roślin w Polsce.  
12. Infrastruktura dla rozwoju obszarów wiejskich.  
13. Woda dla rolnictwa.  
14. Gospodarowanie gruntami rolnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.  
15. Profesjonalne Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).  
16. Nowe szanse dla wsi.  
 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie wspierał także monitorowanie projektów 
strategicznych określonymi w ww. strategii z elementami działań MRiRW: 
 

1. System promocji gospodarki (podmiot wiodący – Ministerstwo Rozwoju, elementem jest 
„Strategia promocji polskiej żywności” MRiRW).  

2. Energetyka rozproszona (podmiot wiodący – Ministerstwo Energii, elementem jest „Rozwój 
energetyki na obszarach wiejskich”).  

3. Pakiet działań dla obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (podmiot wiodący – MR, 
elementem jest „Rewitalizacja obszarów defaworyzowanych, w tym po byłych 
Państwowych Gospodarstwach Rolnych”).  

4. Zdrowsze społeczeństwo (podmiot wiodący – Ministerstwo Zdrowia, elementem jest 
„Program Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”).  

5. „(NIE)samodzielni” (podmiot wiodący – MRPiPS, elementem jest „Otwarte gospodarstwa 
rolne”).  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi również prace nad założeniami do projektu 
dotyczącego stworzenia systemu informacji środowiskowej, który będzie efektywnym 
narzędziem monitorowania gruntów rolnych i lasów oraz ich stanu zagospodarowania. 
Ponadto system pozwoli na szacowanie stanu i wielkości upraw, jak również szacowanie strat 
spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi (występowania suszy, podtopień, wymrożeń, 
szkód spowodowanych przez warunki atmosferyczne, zwierzynę i inne). W pierwszej kolejności 
system informacji środowiskowej zastosowany zostanie do wsparcia monitorowania i kontroli 
upraw tytoniu.  
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6.14. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

 

6.14.1. Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) KOWR realizuje działania związane z monitorowaniem rynku 
biokomponentów i biopaliw ciekłych.  

Dyrektor Generalny KOWR, jako organ rejestrowy wskazany w ww. ustawie, jest odpowiedzialny  
za prowadzenie następujących rejestrów: 

 wytwórców – przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 
biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub 
biopaliw ciekłych, 

 podmiotów sprowadzających – przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą  
w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie 
rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, 

 administratorów systemów certyfikacji – przedsiębiorców, którzy posiadają tytuł prawny do 
dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonują działalność gospodarczą w zakresie 
udzielania zgody na korzystanie z tego systemu, 

 jednostek certyfikujących – przedsiębiorców, którzy działając w ramach uznanego systemu 
certyfikacji, mają prawo wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanym, 

 rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek. 

Wykres 18. Produkcja biokomponentów w Polsce 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
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6.14.2. Monitorowanie produkcji biopłynów 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1148, z późn. zm.) KOWR jest odpowiedzialny za monitorowanie produkcji biopłynów,  
w tym prowadzenie rejestru wytwórców biopłynów. Pozostałe uprawnienia KOWR obejmują m.in.: 

 przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru wytwórców biopłynów, 

 przyjmowanie sprawozdań kwartalnych z prowadzonej działalności, 

 sporządzenie – na podstawie danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów oraz 
sprawozdań kwartalnych składanych przez przedsiębiorców wpisanych do ww. rejestru – 
zbiorczego raportu rocznego dotyczącego rynku biopłynów i przekazanie go ministrom 
właściwym do spraw energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki.  

Ponadto Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do nakładania, w uzasadnionych przypadkach, 
sankcji finansowych lub administracyjnych na podmioty wpisane do ww. rejestru oraz do 
sporządzenia sprawozdania o liczbie i wysokości wymierzonych kar pieniężnych i przekazania go 
ministrowi właściwemu do spraw energii. 

6.14.3. Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1148, z późn. zm.) KOWR realizuje działania związane z monitorowaniem produkcji biogazu 
rolniczego. Dyrektor Generalny KOWR, jako organ rejestrowy wskazany w ww. ustawie, jest 
odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego, tj. przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego.  

Wykres 19. Liczba wytwórców biogazu rolniczego oraz instalacji wpisanych do rejestru wytwórców 
biogazu rolniczego 

 
Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
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Według stanu na 28 sierpnia 2017 r., w wyniku składanych wniosków o wpis lub wykreślenie oraz 
po przeprowadzeniu działań kontrolnych, w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego było ujętych  
95 biogazowni rolniczych należących do 85 podmiotów.  

Łączna zainstalowana moc biogazowni rolniczych wpisanych do rejestru wyniosła 100,964 MW 
energii elektrycznej. Wszyscy wytwórcy ujęci w powyższym rejestrze wykonywali działalność 
gospodarczą wyłącznie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 

Ponadto KOWR przyjmuje od wytwórców biogazu rolniczego sprawozdania kwartalne, zawierające 
informacje dotyczące: 

 ilości i rodzajów substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do 
wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 

 łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego 
wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii 
elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób, 

 ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub 
kogeneracyjnym, 

 ilości energii elektrycznej sprzedanej, w tym ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy 
zobowiązanemu, która została wytworzona z biogazu rolniczego i wprowadzona do sieci 
dystrybucyjnej, 

 ilości produktu ubocznego powstałego w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego. 

Pozostałe działania KOWR w ramach administrowania mechanizmem obejmują:  

 sporządzenie, na podstawie danych z rejestru oraz informacji zawartych w sprawozdaniach 
kwartalnych, zbiorczego raportu rocznego z działalności podmiotów wytwarzających biogaz 
rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego i przekazanie go ministrom właściwym do 
spraw energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, 

 wymierzanie, w uzasadnionych przypadkach, kar finansowych lub administracyjnych 
wytwórcom naruszającym przepisy, 

 sporządzenie sprawozdania o liczbie i wysokości wymierzonych kar pieniężnych, które zostało 
przekazane ministrowi właściwemu do spraw energii, 

 przygotowanie zbiorczych zestawień danych statystycznych dotyczących biogazu rolniczego, 
które zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw energii oraz do Głównego Urzędu 
Statystycznego, 

 sporządzenie zbiorczej informacji dotyczącej działalności wytwórców biogazu rolniczego lub 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego, która została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej KOWR.  

6.14.4. Ewidencja mikroinstalacji biogazu rolniczego 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1148, z późn. zm.) Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do przyjmowania od operatorów 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i operatorów systemu dystrybucyjnego 
gazowego: 

 informacji o przyłączonych wytwórcach energii elektrycznej z biogazu rolniczego  
w mikroinstalacji albo przyłączonych wytwórcach biogazu rolniczego, lokalizacji i rodzaju 
mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej albo rocznej wydajności instalacji 
odnawialnego źródła energii,  
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 informacji o zmianie ww. danych oraz odłączeniu mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego 
źródła energii od jego sieci dystrybucyjnej, 

 sprawozdań kwartalnych zawierających dane produkcyjne poszczególnych wytwórców, 
dotyczące ilości energii elektrycznej albo biogazu rolniczego (wpłynęło 10 sprawozdań).  

Na podstawie ww. sprawozdań KOWR sporządza zbiorcze raporty kwartalne dotyczące: 

 wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, 

 wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii.  
Raporty są zamieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR.  

Dyrektor Generalny KOWR jest uprawniony do nakładania, w uzasadnionych przypadkach, sankcji 
finansowych na wytwórców w mikroinstalacji oraz operatorów systemów dystrybucyjnych 
elektroenergetycznych i gazowych. 

6.14.5. Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej 

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, KOWR pozyskuje 
i gromadzi informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej do budowy 
infrastruktury energetycznej, służącej do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej  
z biogazu rolniczego (instalacje lub części instalacji związane z produkcją, przesyłem  
i składowaniem). Na ich podstawie sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii 
zbiorcze zestawienie zawierające przedmiotowe dane. 

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych według stanu na dzień 31 marca roku 
sprawozdawczego, których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej 50 tys. ton/rok  
(w przypadku wytwarzania biokomponentów) oraz 20 MW (w przypadku wytwarzania energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego). 

6. DZIAŁANIA KONTROLNE W RAMACH ADMINISTROWANYCH DZIAŁAŃ I MECHANIZMÓW 

Zadaniem służb technicznych KOWR jest prawidłowe wykonywanie kontroli mających na celu 
potwierdzenie realizacji wymogów stawianych przez prawodawstwo unijne i krajowe beneficjentom 
oraz uczestnikom mechanizmów administrowanych przez KOWR. Kontrole techniczne 
przeprowadzane są na podstawie poleceń kontroli otrzymywanych z biur administrujących 
mechanizmami lub z OT KOWR. Wyniki przeprowadzonych kontroli stanowią podstawę do 
podejmowania istotnych decyzji przez departamenty KOWR.  

7. FUNKCJA INFORMACYJNA 

8.1. Opracowania i informacje przygotowywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 14 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa jednym z działań 
KOWR jest gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących 
rynków produktów rolnych i żywnościowych. KOWR sporządza cykliczne prognozy i analizy 
dotyczące sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.  

W raportach tygodniowych prezentowana jest bieżąca sytuację cenowa na rynku zbóż, mięsa  
i produktów mleczarskich. W raportach miesięcznych analizowana jest sytuacja na rynkach: zbóż, 
mięsa, mleka i cukru w danym miesiącu, jak również wskazywane są tendencje rozwojowe  
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w kolejnym miesiącu oraz informacje o realizacji przez KOWR działań wspierających poszczególne 
rynki rolno-spożywcze. 

Ponadto analitycy KOWR, na podstawie opinii niezależnych ekspertów wchodzących w skład 
Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych (powołanego 
przez Dyrektora Generalnego KOWR), sporządzają kwartalne prognozy cen skupu podstawowych 
produktów rolno-żywnościowych (pszenicy, żyta, żywca wieprzowego i wołowego, kurcząt 
brojlerów oraz mleka), a także cen zbytu masła w blokach i odtłuszczonego mleka w proszku.  

Prezentowanie opracowań zapewnia szerokiej grupie odbiorców równoczesny dostęp do bieżącej 
informacji rynkowej i może stanowić podstawę do podejmowania decyzji dotyczących zmian profilu 
produkcji lub jej wielkości.  

8.2. Formy upowszechniania informacji 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 15 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, KOWR opracowuje  
i upowszechnia informacji związane z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na 
rynkach produktów rolnych i żywnościowych. W procesie informowania uczestników rynku rolno-
spożywczego oraz zainteresowanych środowisk o działalności prowadzonej przez KOWR 
wykorzystywane są różne narzędzia komunikacji, tj.: spotkania informacyjne na targach, 
wystawach i konferencjach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, strony internetowe, 
telefoniczny punkt informacyjny oraz działalność wydawnicza. „Biuletyn Informacyjny KOWR” jest 
kolportowany nieodpłatnie do odbiorców związanych z branżą rolno-spożywczą, instytucji 
działających w otoczeniu rolnictwa oraz do sektora doradczego i naukowo-badawczego. 
Równolegle z wydaniem drukowanym można korzystać z wersji elektronicznej kwartalnika 
zamieszczanej na stronie internetowej KOWR („Promocja”/”Wydawnictwa”). 

8. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie uczestniczy w pracach organów przygotowawczych 
Komisji Europejskiej oraz Rady UE, na których forum omawiane są zagadnienia dotyczące 
realizowanych przez KOWR mechanizmów WPR. Monitorowane są akty prawne publikowane 
w dziennikach urzędowych UE oraz opracowywane i publikowane informacje dotyczące zagadnień 
omawianych na forum prac organów przygotowawczych UE. 

W zakresie współpracy zagranicznej KOWR prowadzi działania mające na celu upowszechnianie 
pozytywnego wizerunku polskiego rolnictwa i promocję krajowych produktów rolno-spożywczych 
na rynkach trzecich, we współpracy z podmiotami zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. 
Regularne kontakty z zagranicznymi instytucjami i polskimi placówkami za granicą służą m.in. 
pozyskiwaniu materiałów dotyczących uwarunkowań rynków trzecich i możliwości współpracy 
gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, które po analizie wykorzystywane są w bieżącej 
współpracy z polskimi przedsiębiorcami.  

Przedstawiciele Kierownictwa KOWR biorą udział w spotkaniach, zorganizowanych przy okazji 
międzynarodowych wydarzeń o charakterze targowo-wystawienniczym, w instytucjach, agencjach, 
izbach handlowych i innych zagranicznych podmiotach, istotnych z punktu widzenia rozwoju 
polskiego eksportu rolno-spożywczego. Ponadto przedstawiciele KOWR uczestniczą  
w międzynarodowych konferencjach, seminariach i spotkaniach w ramach ww. działań. 
Organizowane są wizyty studyjne z udziałem delegacji zagranicznych w siedzibie KOWR.  
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9. PODSUMOWANIE 

Zagadnienia, z którymi można się zwrócić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 
 

 Wydzierżawienie lub zakup ziemi rolnej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa 
rodzinnego. 

 Nabycie gruntów inwestycyjnych oraz nieruchomości zabytkowe. 

 Uzyskania decyzji administracyjnej dotyczącej obrotu gruntami rolnymi. 

 Otrzymanie nieodpłatnie grunty na realizację zadań własnych przez samorządy lokalne. 

 Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach 
wiejskich. 

 Otrzymanie informacji i zakup w spółkach nadzorowanych przez KOWR wysokiej jakości 
kwalifikowany materiał siewny odmian wytworzonych w kraju. 

 Otrzymanie informacji i zakup w spółkach nadzorowanych przez KOWR materiał genetyczny 
zwierząt gospodarskich wyhodowany w oparciu o programy doskonalenia poszczególnych 
gatunków. 

 Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia w ramach funduszy promocji produktów rolno- 
-spożywczych. 

 Otrzymanie wsparcia na przystępowanie do systemów jakości. 

 Uzyskanie pomocy na działania informacyjno-promocyjne realizowane przez grupy 
producentów na rynku wewnętrznym. 

 Otrzymanie wsparcia w rozpoczęciu i rozwoju zagranicznej współpracy handlowej sektora 
rolno-spożywczego, a także zagranicznej promocji produktów rolno-spożywczych  
w postaci szkoleń, seminariów, wykładów, spotkań i materiałów informacyjnych. 

 Otrzymanie pomocy w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz 
instytucjami z sektora rolno-spożywczego. 

 Uzyskanie uprawnienia m.in. do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: 
biokomponentów, biogazu rolniczego, biopaliw ciekłych na własny użytek przez rolników czy 
biopłynów.  

 Uzyskanie uprawnienia stosowania systemów certyfikacji potwierdzających spełnienie przez 
biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w „Programie dla szkół”. 

 Otrzymanie refundacji w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na 
realizację działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, 
zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, 
zakup pszczół, wykonanie analiz jakości miodu.  

 Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino  
z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski. 

 Zgłoszenie wybranych towarów rolno-spożywczych do publicznej interwencji i prywatnego 
przechowywania. 

 Uzyskanie i rozliczenie pozwoleń na przywóz/wywóz produktów rolno-żywnościowych z/do 
krajów pozaunijnych. 

 Zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku 
stosowania pisemnych umów na dostarczenie produktów rolnych. 

 Uzyskanie informacji, analiz i prognoz dotyczących sytuacji na rynkach produktów rolno- 
-spożywczych. 


