Funkcjonowanie i zadania
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Warszawa, 25 października 2017 r.

Agenda
 KOWR – instytucją wykonawczą i prorozwojową

 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
Zasobu WRSP, kształtowanie ustroju rolnego
i zarządzania spółkami strategicznymi Skarbu
Państwa
 Działania na rynkach rolno-żywnościowych w ramach
realizacji mechanizmów WPR i mechanizmów
krajowych

 Promocja produktów rolno-spożywczych
 Wspieranie konsumpcji i zdrowych nawyków
żywieniowych
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 Odnawialne źródła energii
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Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa
 Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa rozpoczął działalność
1 września 2017 r.
 Połączono dotychczasowe działania
Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)
i część działań Agencji Rynku Rolnego
(ARR) oraz przypisano nowe zadania
 Nowa instytucja ma poprawić jakość
obsługi rolników, beneficjentów
i kontrahentów przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztów
3

Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa
– instytucja wykonawcza

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wg zapisów
ustawowych, jest „paostwową osobą prawną będącą
agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

 CEL GŁÓWNY KOWR – realizacja zadao wynikających
z polityki paostwa, w szczególności w zakresie wdrażania
i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej
polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

Rolnictwo
i przemysł
rolno-spożywczy

 Utworzenie KOWR, jako instytucji rozwojowej na rzecz
rolnictwa i obszarów wiejskich, wynikało z potrzeby:
 optymalizacji dotychczasowych rozwiązao organizacyjnych oraz
 uruchomienia nowych instrumentów

niezbędnych do prowadzenia aktywnej krajowej polityki rolnej
i rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem zadao z zakresu
programowania rozwoju na szczeblu centralnym i lokalnym
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Grupy działao/mechanizmów
realizowanych przez KOWR

Kształtowanie
ustroju
rolnego
(UKUR)

Mechanizmy
z zakresu
handlu
zagranicznego

Nadzór nad
spółkami
Skarbu
Paostwa

Wspieranie
konsumpcji
i zdrowych
nawyków
żywieniowych

Gospodarowanie
nieruchomościami
rolnymi
Skarbu
Paostwa

Program
Operacyjny
Pomoc
Żywnościowa

Działania
interwencyjne
w celu
stabilizacji
rynków rolnych

Promocja
produktów
rolno-spożywczych

Wsparcie
rynku
produktów
pszczelich

Wspieranie
innowacyjności
w rolnictwie
i przemyśle
rolno-spożywczym

Monitorowanie
umów
i rynków
rolnych

Wspieranie
odnawialnych
źródeł energii

Funkcja
informacyjna
i analizy
rynkowe
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Utworzenie Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa wpisane w strategie rozwojowe
państwa i MRiRW
„Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do 2030 r.)”
przyjęta przez Rząd RP
uchwałą Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2017 r.

 „Strategia zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
na lata 2012–2020(2030)”

 „Pakt dla obszarów wiejskich na lata
2017-2020(2030)”
 „Program działań Ministerstwa
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019”

 „Program rozwoju głównych rynków
rolnych w Polsce na lata 2016-2020”
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Struktura organizacyjna
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
 Centrala w Warszawie
 17 oddziałów
terenowych w każdym
województwie
(w województwie
zachodniopomorskim
funkcjonują 2 OT KOWR)

 Filie OT KOWR oraz
komórki zamiejscowe
oddziałów terenowych
Źródło: opracowano w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
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Działania KOWR – gospodarowanie
Zasobem WRSP, UKUR i spółki Skarbu
Państwa
1. Tworzenie oraz poprawa
struktury obszarowej
gospodarstw rodzinnych
2. Tworzenie warunków
sprzyjających racjonalnemu
wykorzystaniu potencjału
produkcyjnego Zasobu WRSP
3. Restrukturyzacja oraz
prywatyzacja mienia Skarbu
Państwa użytkowanego na cele
rolnicze
4. Obrót nieruchomościami i
innymi składnikami majątku
Skarbu Państwa użytkowanymi na
cele rolne
5. Administrowanie zasobami
majątkowymi Skarbu Państwa

6. Zabezpieczenie majątku Skarbu
Państwa
7. Popieranie organizowania na
gruntach Skarbu Państwa
gospodarstw rolnych
8. Kształtowanie ustroju rolnego
w ramach pierwokupu i nabycia
9. Wydawanie decyzji
administracyjnych dotyczących
obrotu gruntami rolnymi
w Polsce (UKUR)
10.Wykonywanie praw z udziałów
i akcji oraz sprawowanie nadzoru
właścicielskiego nad działalnością
spółek Skarbu Państwa
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Aktualny stan zagospodarowania
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa
W Zasobie WRSP (wg stanu na 31 sierpnia
2017 r.)
pozostaje 1 377 tys. ha gruntów, w tym:
 w dzierżawie – 1 052,2 tys. ha
 w wieczystym użytkowaniu – 53 tys. ha
 w trwałym zarządzie – 19,1 tys. ha
 w innym zagospodarowaniu – 15,3 tys. ha
 pozostające do rozdysponowania – 196,4 tys.
ha

 tzw. „obce” w Zasobie – 41 tys. ha
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Grunty Zasobu WRSP w dzierżawie
wg województw (stan na 30.06.2017 r.)
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Liczba umów dzierżawy gruntów w
Zasobie WRSP w województw (stan na
30.06.2017 r.)
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Powierzchnia gruntów wydzierżawionych
z Zasobu WRSP w okresie styczeń 2015 r.
– sierpień 2017 r.
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Dzierżawa nieruchomości Zasobu

(I)
NOWE UREGULOWANIA
 wydzierżawianie w trybie przetargów ograniczonych
dla rolników indywidualnych na powiększenie lub
utworzenie gospodarstw rodzinnych
 zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
 przedłużenie umowy dzierżawy do 8 lat dla spółek

 przedłużenie umowy dzierżawy do 15 lat, jeżeli
dzierżawca spełnia kryteria rolnika indywidualnego
w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego
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Dzierżawa nieruchomości Zasobu

(II)
NADZÓR NAD UMOWAMI DZIERŻAWY
 pełnomocnictwo szczególne Dyrektora Generalnego na:
 zawarcie umowy dzierżawy powyżej 50 ha
 zmiana dzierżawcy w wyniku cesji praw i obowiązków
wynikających
z umowy dla umów powyżej 500 ha

 zgoda Dyrektora Generalnego dla nieruchomości powyżej 50 ha:
 wydłużenie okresu dzierżawy
 zmianę dzierżawcy w wyniku cesji praw i obowiązków
wynikających
z umowy
 wyłączenie gruntów (działek gruntu/części działek) z umowy
dzierżawy, w wyniku którego przedmiotem dzierżawy pozostanie
nieruchomość
o powierzchni poniżej 50 ha w przypadku odmowy przez
dyrektora
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Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
dotyczące rynków rolnych i promocji (I)
1. Monitorowanie rynku mleka
2. Monitorowanie umów na dostarczanie produktów
rolnych
3. Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu
oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego*
4. Wpieranie innowacyjności w rolnictwie i przemyśle
rolno-spożywczym
5. Mechanizmy z zakresu odnawialnych źródeł
energii:
 Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
 Monitorowanie produkcji biopłynów
 Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego
 Ewidencja mikroinstalacji biogazu rolniczego
* Trwają końcowe prace legislacyjne.
 Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej
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Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
dotyczące rynków rolnych i promocji (II)
5. Wspieranie rozwoju współpracy handlowej
sektora
rolno-spożywczego z zagranicą

6. Działania promocyjne i informacyjne mające na
celu promowanie produktów rolnych i
żywnościowych,
metod ich produkcji, a także systemów jakości
produktów rolnych i żywnościowych
7. Obsługa funduszy promocji produktów
rolno-spożywczych

8. Gromadzenie, analizowanie i udostępnianie
informacji dotyczących rynków produktów rolnych i
żywnościowych
9. Opracowywanie i upowszechnianie informacji
związanych z realizacją mechanizmów aktywnej
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Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa – zadania delegowane
Program dla szkół*
Zakupy interwencyjne*
Dopłaty do prywatnego przechowywania*
Mechanizmy w zakresie handlu zagranicznego*
Wsparcie rynku produktów pszczelich*
Monitorowanie rynku cukru*
Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i
wina*
8. Wspieranie realizacji branżowych kampanii promocyjnych
z WPR*
9. Wdrażanie działania „Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych” PROW 2014-2020 (2 poddziałania)*
10. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**
* Mechanizmy delegowane z ARiMR.
11.jest
Branżowy
program
promocji
polskich
** KOWR
instytucją pośredniczącą,
a Instytucją
zarządzającą
PO PŻ specjalności
jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej.
żywnościowych***
*** KOWR jest partnerem Ministerstwa Rozwoju w realizacji branżowego programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Wnioski o przyznanie dopłaty do
materiału siewnego złożone w 2017
r.
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Źródło: opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa

 We wrześniu 2017 r.
KOWR przekazał
do MRiRW dane
dotyczące
wnioskowanej
powierzchni upraw
wykazanych
w złożonych wnioskach
w celu opracowania
przez MRiRW projektu
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
wysokości stawek dopłat
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Dopłaty do materiału siewnego
– zwiększenie stawek dopłat
i budżet na 2017 r.

2017 r.

2016 r.
Budżet
88 mln zł
Stawki:
 69,40 zł – zboża
i mieszanki zbożowe
 111 zł – rośliny strączkowe
 347 zł – ziemniaki

+ 18,8 mln zł
(o 21%)

+ 23,05 zł
(o 33%)

+ 36,90 zł
(o 33%)

+ 115,25 zł
(o 33%)

Budżet
106,8 mln zł
Stawki:
92,45 zł – zboża
i mieszanki zbożowe
147,90 zł – rośliny
strączkowe

462,25 zł – ziemniaki
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Wsparcie rynku produktów
pszczelich
– rok pszczelarski 2017/2018
Podmiotami uprawnionymi do
składania projektów mogą być
w zależności od realizowanego
działania:
 związki pszczelarskie
 stowarzyszenia pszczelarzy
 zrzeszenia pszczelarzy
 spółdzielnie pszczelarskie
 grupy producentów rolnych
(w zakresie działalności
pszczelarskiej)
 organizacje producentów

Refundacji podlegać będą
koszty poniesione na realizację
następujących 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

Ostateczny termin składania projektów
w ramach roku pszczelarskiego 2017/2018
upływa 30 listopada 2017 r.
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Monitorowanie umów na dostarczanie
produktów rolnych – czynności
sprawdzające

Monitorowanie
umów
na podstawie
zawiadomienia

Sprawdzenie czy
dostarczenie
produktów rolnych
realizowane jest na
podstawie
pisemnej umowy
lub w formie
elektronicznej lub
dokumentowej

Sprawdzenie czy
umowa spełnia
warunki określone
w przepisach prawa
wspólnotowego
i krajowego

W trybie
przepisów
o postępowaniu
egzekucyjnym
w administracji
–

kary
pieniężne
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Monitorowanie umów
na dostarczanie produktów
rolnych
SEKTORY:
 wołowiny i cielęciny
 mleka i przetworów mlecznych
– tylko w zakresie mleka surowego
 wieprzowiny
 baraniny i koziny
 mięsa drobiowego i jaj

 zbóż
 cukru
– tylko w zakresie buraków cukrowych
 chmielu
 lnu i konopi
 owoców i warzyw
 tytoniu

Czynności sprawdzające spełnienia obowiązku zawierania umów i wymierzanie
ewentualnych kar pieniężnych należały do dyrektorów OT KOWR właściwych
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy
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Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz
produkcją i zbytem surowca tytoniowego w
Polsce
(zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków
rolnych)

 CEL – wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji
do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających
należnych podatków)
 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
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie:
 monitorował krajowe uprawy tytoniu oraz produkcję i zbyt
surowca tytoniowego
 sprawował nadzór nad uprawami tytoniu
 prowadził rejestru producentów surowca tytoniowego
 nakładał kary w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w zakresie przekazanych danych
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Promocja produktów rolnospożywczych
– działania KOWR w 6 obszarach
DZIAŁANIA PROWADZONE
W KRAJU

DZIAŁANIA PROWADZONE
ZA GRANICĄ

Działanie „Systemy jakości
produktów rolnych i środków spożywczych”
PROW 2014–2020

Wspieranie rozwoju współpracy
handlowej

Działania promocyjne
i informacyjne mające na celu promowanie
produktów rolnych i żywnościowych (w tym
ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych),
metod ich produkcji, a także systemów jakości
produktów rolnych i żywnościowych

Wsparcie działao promocyjnych
i informacyjnych na rynkach wybranych
produktów rolnych (kampanie branżowe
i międzybranżowe)

Obsługa funduszy promocji produktów
rolno-spożywczych

Branżowy program promocji polskich
specjalności żywnościowych
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Obsługa 9 funduszy promocji
produktów rolno-spożywczych
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„Program dla szkół” w Polsce
– rok szkolny 2017/2018
Uczestniczy
13,1 tys. szkół
podstawowych
W każdym
z komponentów
produkty otrzymuje
ponad 1,8 mln
dzieci
(92% grupy
docelowej)
Budżet ogółem
ok. 242,9 mln zł
(ok. 55 mln EUR)

 W UE połączono dwa programy szkolne
„Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa
w szkole”
 W Polsce we wrześniu 2017 r. zawarto
umowy
z dostawcami zarówno w komponencie
mlecznym, jak i owocowo-warzywnym
 Dostawy do szkół rozpoczęły się na
początku października 2017 r.
 W roku szkolnym 2017/2018 w ramach
„Programu dla szkół” planowane jest
dostarczenie dzieciom około 163 mln porcji
owocowo-
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014-2020
 Budżet dla Polski na lata 2014-2020
– 556,9 mln EUR, z tego:
 473,4 mln EUR (85%) – z budżetu UE
 83,5 mln EUR (15%) – z budżetu
krajowego

 PO PŻ 2014-2020 obejmuje:
 zakup i dystrybucję żywności wśród osób
najbardziej potrzebujących
 działania towarzyszące prowadzone
przez organizacje partnerskie mające na
celu włączenie społeczne osób
najbardziej potrzebujących
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
– instytucja zarządzająca

Działania KOWR dotyczące
odnawialnych źródeł energii


Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych
– prowadzenie 5 rejestrów:






wytwórców biokomponentów
podmiotów sprowadzających biokomponenty
rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek
administratorów systemu certyfikacji
jednostek certyfikujących

 Monitorowanie produkcji biopłynów
 Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego

 Ewidencja mikroinstalacji biogazu rolniczego
 Gromadzenie informacji o infrastrukturze energetycznej
(zbiorcze zestawienie zostaje przekazane ministrowi właściwemu ds. energii
co dwa lata, do 15 lipca danego roku)
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Funkcja informacyjna – cykliczne
opracowania analityczno-prognostyczne oraz
wydawnictwa KOWR
http://www.kowr.gov.pl/anali
za

Tygodniowe raporty dotyczące sytuacji na rynkach
podstawowych produktów rolno-spożywczych (zbóż,
mięsa, mleka i produktów mlecznych)

Miesięczne informacje o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym z elementami tendencji rozwojowej
(dotyczące rynków: zbóż, mięsa, mleka i produktów
mlecznych, cukru)

Kwartalne prognozy cen rynkowych
podstawowych produktów rolniczych (dla zbóż,
żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz
mleka – ceny skupu, dla masła w blokach i mleka
odtłuszczonego w proszku – ceny zbytu)

Cykliczne informacje na temat handlu
zagranicznego towarami rolno-spożywczymi
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
kontakt@kowr.gov.pl

