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Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
(nazwa wnioskodawcy)

1. Właściciel zadania
Ryszard Janusz Zarudzki / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich / Magdalena Matejkowska
(Minister/Departament/Naczelnik)

2. Obszar
Konkurencyjność rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz bezpieczeństwo żywności.
3. Cel I rzędu - nr 02.
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej.
4. Cel II rzędu - nr 02.02.
Wzrost efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolno-żywnościowej.
5. Zadanie - nr 02.02.10.
Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
6. Opis zadania
Podjęcie działań umożliwiających rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej
skorzystanie z PROW 2014-2020
(zgodnie z pismem wnioskodawcy)

7. Opis stanu istniejącego dotyczącego sprawy/zadania
Postulat dotyczy umożliwienia rolnikom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej
skorzystanie z PROW 2014-2020.
Zgodnie z PROW 2014-2020 dla producentów rolnych w zakresie rozwoju produkcji rolnej
przewidziano następujące instrumenty wsparcia:
1) „Modernizacja gospodarstw rolnych”
2) „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
3) „Premie dla młodych rolników”
W ww. instrumentach wsparcia pomoc kieruje się do rolników prowadzących działalność rolniczą
albo rozpoczynających prowadzenie tej działalności. Działalność rolnicza to działalność w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym również produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego,

hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów
uprawnych, sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych lub produkcja zwierzęca typu fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
W „Modernizacji gospodarstw rolnych” pomoc kieruje się do rolników posiadających gospodarstwo
rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub
nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników do działów specjalnych produkcji
rolnej zalicza się:
- Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
- Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2
- Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2
- Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
- Drób rzeźny:
a) kurczęta - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
b) gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
c) kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
e) strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)
- Drób nieśny:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2000 szt. (w skali roku)
b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1000 szt. (w skali roku)
f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku)
- Zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
a) kurczęta - powyżej 3000 szt.
b) gęsi - powyżej 3000 szt.
c) kaczki - powyżej 3000 szt.
d) indyki - powyżej 3000 szt.
e) strusie - powyżej 50 szt.
- Zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
a) lisy i jenoty
b) norki
c) tchórzofretki
d) szynszyle
e) nutrie
f) króliki
- Pasieki powyżej 80 rodzin
- Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym powyżej 100 szt.
W przypadku produkcji zwierzęcej, pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt
gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Ponadto nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja

jest ekologiczna albo operacja będzie polega na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na
ekologiczny.
W przypadku premii przyznawanych w ramach „Premii dla młodych rolników” oraz
„Restrukturyzacji małych gospodarstw” pomoc przyznawana jest w związku z realizacją
biznesplanu, którego założenia nie mogą dotyczyć niektórych działów specjalnych produkcji rolnej
np. hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli rasowych psów lub kotów,
które są zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej w myśl np. przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, w „Premiach dla młodych rolników” pomoc nie może
być przeznaczona na działalność w zakresie chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem
produkcji ekologicznej.
8a. Ocena wewnętrzna proponowanych działań (departamenty, jednostki podległe i
nadzorowane)
Sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został
określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby Programu, opinii ekspertów,
uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z
Komisją Europejską.
Z ekspertyzy IERiGŻ dotyczącej koncepcji ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w
perspektywie lat 2014 – 2020 z 2012 r. wynika, że ze względu na to, że chów drobiu ma
najczęściej charakter przemysłowy, przy jednocześnie wysokiej rentowności produkcji nie ma
podstaw do wspierania tych gospodarstw środkami publicznymi. Z tego względu wprowadzono
ograniczenia w udzielaniu pomocy inwestycyjnej dla chowu drobiu. Poza tym, w przypadku
produkcji zwierzęcej, wprowadzono ograniczenia co do możliwości przeznaczenia premii na działy
specjalne produkcji rolnej, które, co do zasady, nie wymagają posiadania gospodarstwa rolnego.
Podsumowując, możliwe jest udzielenie pomocy na rozwój działów specjalnych produkcji rolnej,
wprowadzono jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, które dotyczą: chowu drobiu (poza
ekologicznym), hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, rasowych psów oraz kotów.
8b. Ocena zewnętrzna proponowanych działań (organizacje pracujące na rzecz rolnictwa)
Wśród postulatów otrzymanych do rozpatrzenia, nie zgłoszono podobnego postulatu, a kwestia
wsparcia drobiu, podnoszona była w następujący sposób:
- udzielenie wsparcia wszystkim uczestnikom łańcucha produkcji drobiarskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem dużych gospodarstw rolnych - Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza
(postulat 46);
- włączenie produkcji drobiarskiej do wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020 Wojewoda Podlaski - Podlaski Urząd Wojewódzki (postulat 948);
9. Proponowane rozwiązania
Biorąc pod uwagę wnioski z ww. ekspertyzy IERIGŻ, jak również zidentyfikowaną w Polsce
potrzebę wspierania produkcji ekologicznej, proponujemy pozostać przy obecnych rozwiązaniach
w zakresie chowu drobiu oraz włączeniach niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

10. Skutki finansowe, źródła finansowania
11. Niezbędne zmiany legislacyjne
12. Inne uwagi (niezbędne ekspertyzy i opracowania)
13. Konsultacje (nazwiska i telefony osób odpowiedzialnych za zadanie)
14. Eksperci, osoby do współpracy (dane kontaktowe)
15. Przewidywany termin realizacji zadania
2016-04-29
16. Powód, dla którego zadanie nie może być zrealizowane w terminie wyznaczonym przez
Administratora
17.

Inne uwagi

