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Dodatek tematyczny dla rolników i przedsiêbiorców sektora rolno-spo¿ywczego
Finansowane przez Fundusz Wspó³pracy ze rodków Programu Agro-Info na zlecenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej

Z dniem 1 maja 2004 r. Polska bêdzie cz³onkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia rolnictwo polskie objête bêdzie Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹ (WPR) Unii. Maj¹c na uwadze powy¿sze,
pragniemy przybli¿yæ naszym rolnikom niektóre zagadnienia
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z zakresu funkcjonowania WPR w Unii Europejskiej oraz ciekawsze zagadnienia rolnicze obowi¹zuj¹ce w okresie tzw.
przedakcesyjnym. Przedstawiamy Czytelnikom, jakie dwa zasadnicze instrumenty wsparcia mo¿emy wykorzystaæ.

Kwota mleczna warunkiem produkcji
i sprzeda¿y mleka !
Orodek Doradztwa Rolniczego  Rejonowy Zespó³ w Wodzis³awiu
l. przypomina wszystkim producentom mleka, ¿e 31 marca 2003
roku skoñczy³ siê rok referencyjny i nale¿y ubiegaæ siê o przydzia³
indywidualnej kwoty mlecznej. Sposób kwotowania produkcji mleka
reguluje ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 roku o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129 poz. 1446 z 12 listopada 2001 r.). W myl tej ustawy od 1 kwietnia 2004 r. produkcjê
i wprowadzanie mleka do obrotu bêd¹ mog³y prowadziæ tylko
gospodarstwa, którym zostanie przydzielona indywidualna kwota
mleczna. Ustawodawca wprowadzi³ dwa rodzaje indywidualnych
kwot mlecznych:
a) dla dostawcy hurtowego  producenci odstawiaj¹cy mleko
do mleczarni lub innego
podmiotu skupu,
b) dla dostawcy bezporedniego  producenci wprowadzaj¹cy bezporednio na
rynek mleko lub przetwory
mleczne z pominiêciem
podmiotu
skupuj¹cego
(np. sprzeda¿ mleka na
targowiskach lub s¹siedzka).
Warunkiem uzyskania indywidualnej kwoty mlecznej jest
z³o¿enie w terminie do 31 padziernika 2003 roku wniosku
w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego w Katowicach,
ul. Brynowska 76.
Wniosek sk³ada siê na odpowiednim formularzu, który mo¿na
otrzymaæ w ARR, Orodku Doradztwa Rolniczego w Wodzis³awiu
i Mleczarni w Be³sznicy (dostawca hurtowy  sprzeda¿ do
mleczarni). Z³o¿ony wniosek musi byæ kompletny, tzn. zawieraæ wszystkie wymagane informacje oraz za³¹czniki (zawiadczenie o posiadaniu
gospodarstwa z Urzêdu Gminy  Miasta, w³aciwego dla miejsca
gospodarowania, iloæ sprzedanego mleka i inne). W przypadku
braku niektór ych informacji, wnioskodawca otrzyma pisemne
powiadomienie, aby w ci¹gu 7 dni je uzupe³niæ. W przeciwnym
razie wniosek nie bêdzie rozpatrzony. Iloæ mleka wprowadzona na
rynek bez udzia³u podmiotu skupuj¹cego (mleczarni) mo¿e byæ potwier-

dzona fakturami VAT lub rachunkami. Dowody te jako za³¹czniki nale¿y
z³o¿yæ wraz z wnioskiem. Gdy rolnik nie dysponuje powy¿szymi
dokumentami, iloæ wyprodukowanego mleka w jego gospodarstwie
bêdzie okrelona na podstawie zdeklarowanej we wniosku liczby
krów i redniej wydajnoci mlecznej uzyskiwanej w kraju w 2002 r. tj.
3902 l.
Powy¿sze zasady umo¿liwiaj¹ producentom, którzy sprzedaj¹
mleko na targowiskach lub okolicznym s¹siadom, uzyskanie indywidualnej kwoty mlecznej. W roku kwotowym mo¿na bêdzie wyst¹piæ
o zwiêkszenie przyznanego limitu produkcji z krajowej rezerwy kwoty
mlecznej. Wnioski mo¿na przes³aæ listem poleconym we wspomnianym terminie do 31 padziernika 2003 roku. Wype³nione formularze
nale¿y z³o¿yæ w zaklejonej kopercie z napisem: Wniosek
o przyznanie indywidualnej
kwoty mlecznej dla dostawcy
hur towego lub bezporedniego. Nie otwieraæ! Decyzje
o przydziale indywidualnych
kwot mlecznych zostan¹ wydane w terminie do 31 stycznia
2004 roku. Od decyzji tej przys³ugiwaæ bêdzie odwo³anie do
prezesa Agencji Rynku Rolnego. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e kwota
mleczna w krajach UE ma
wartoæ r ynkow¹, mo¿na j¹
sprzedaæ lub wydzier¿awiæ.
Wed³ug informacji uzyskanej
w ARR po wst¹pieniu Polski
do UE mo¿liwa bêdzie zamiana indywidualnej kwoty mlecznej dla
dostawcy hurtowego na indywidualn¹ kwotê mleczn¹ dla dostawcy
bezporedniego lub odwrotnie. Zatem je¿eli w³aciciel gospodarstwa
sprzedaje mleko s¹siadom, pracownikom lub na targowisku powinien
z³o¿yæ wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy
bezporedniego. Je¿eli nie z³o¿y³e jeszcze wniosku, nie wiesz jak to
zrobiæ, zg³o siê do pracowników Orodka Doradztwa Rolniczego 
Biura Rejonowego w Wodzis³awiu l., ul. Kubsza 28 c (III piêtro) lub
skontaktuj siê telefonicznie z nr 455-17-06, którzy pomog¹ wype³niæ
wniosek.
Pamiêtaj ostateczny termin mija 31 padziernika 2003 roku ! ! !
in¿. Wies³aw Wojtasik
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RENTY STRUKTURALNE
W ROLNICTWIE
Jednym z tych zagadnieñ s¹ tzw. renty strukturalne w
rolnictwie. Informacje w tym artykule kierowane s¹
przede wszystkim do zainteresowanych osób chc¹cych
skorzystaæ z wczeniejszych wiadczeñ rentowych, no
i wczeniejszego odpoczynku od pracy w gospodarstwie rolnym. Temat rent strukturalnych w rolnictwie
reguluje ustawa z dnia 26 maja 2002 r. opublikowana
w Dzienniku Ustaw nr 52 poz. 539. Do czasu wprowadzenia cytowanych wy¿ej przepisów, jak ogólnie wiadomo, przepisy o emeryturach i rentach z ubezpieczenia
spo³ecznego ZUS przewidywa³y mo¿liwoci wczeniejszego przechodzenia na emeryturê lub rentê po spe³nieniu okrelonych przez tê ustawê kryteriów, ale nie
dotyczy³y one rolników. Dopiero ustawa z dnia 26 maja
2001 r. da³a tê mo¿liwoæ i rolnik lub jego ma³¿onek
mog¹ zakoñczyæ wczeniej pracê w swoim gospodarstwie, korzystaj¹c z wymienionych regulacji prawnych.
Wczeniejsze jednak zakoñczenie pracy w gospodarstwie rolnym i uzyskanie renty strukturalnej wymaga
spe³nienia okrelonych przez cyt. wy¿ej ustawê warunków, podobnie jak w przepisach ZUS.
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Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy, prawo do
renty strukturalnej przys³uguje rolnikowi, który spe³nia
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1. ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ 60 lat,
je¿eli jest kobiet¹, albo ma ukoñczone 60 lat, lecz
nie osi¹gn¹³ 65 lat, je¿eli jest mê¿czyzn¹,
2. podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
okrelonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, przez okres wymagany do uzyskania emerytury rolniczej z chwil¹ ukoñczenia 55
lat, je¿eli jest mê¿czyzn¹,
3. prowadzi nieprzerwanie dzia³alnoæ rolnicz¹ w okresie 10 lat bezporednio poprzedzaj¹cych zg³oszenie wniosku o rentê strukturaln¹ i dzia³alnoæ ta
by³a jedynym lub g³ównym ród³em jego utrzymania,
4. zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoci rolniczej,
5. przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni wynosz¹cej co najmniej 3 ha.
Precyzuj¹c wy¿ej okrelone warunki uznaje siê, ¿e
dzia³alnoæ rolnicza by³a jedynym lub g³ównym ród³em
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utrzymania rolnika je¿eli w okresie 10 lat, o którym
mowa w pkt. 3, podlega³ on ubezpieczeniu emerytalnorentowemu okrelonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników przez co najmniej 5 lat,
z czego co najmniej 2 lata tego ubezpieczenia przypada³o na okres bezporednio przed zg³oszeniem wniosku o rentê strukturaln¹. Natomiast precyzuj¹c przedstawiony wy¿ej pkt. 5 art. 3, to gospodarstwo rolne,
o którym tam jest mowa mo¿e byæ przekazane, je¿eli
przez okres co najmniej ostatnich 5 lat przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej stanowi³o ono w³asnoæ ma³¿onków. Je¿eli rolnik pozostaje
w zwi¹zku ma³¿eñskim, postêpowanie w sprawie renty
strukturalnej dotyczy obojga ma³¿onków i przepisy
dotycz¹ce rolnika stosuje siê odpowiednio do ma³¿onka rolnika.
Powracaj¹c jednak do renty strukturalnej to przys³uguje ona wówczas, je¿eli rolnik
i jego ma³¿onek
spe³niaj¹
jednoczenie warunki
podane wy¿ej, a
okrelone w cyt.
wy¿ej art. 3 pkt.
1 do 4 oraz przeka¿¹
gospodarstwo rolne zgodnie
z art. 3 pkt. 5
z zastrze¿eniem
art. 5 ust. 2. Zastrze¿enia zawarte
w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy mówi¹ (art. 5 ust. 1), ¿e
prawo do renty strukturalnej nie przys³uguje rolnikowi,
który ma ustalone prawo do emer ytury lub renty
z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, albo który jest objêty innym ni¿ rolnicze ubezpieczeniem spo³ecznym lub zaopatrzeniem emerytalnym. Je¿eli do rolnika maj¹ zastosowanie przepisy
powo³ane w poprzednim zdaniu (art. 5 ust. 1) prawo
do renty strukturalnej przys³uguje jego ma³¿onkowi
(art. 5 ust. 2) o ile spe³nia warunki okrelone
w powo³anym ju¿ wy¿ej art. 3 ust. 1 ustawy.
Bêd¹ jednak jeszcze inne przypadki kiedy to prawo
do renty strukturalnej nie bêdzie przys³ugiwaæ rolnikowi, a chodzi tu o taki przypadek kiedy w sk³ad gospodarstwa rolnego, o którym mowa w cyt. ju¿ art. 3 ust.
1 pkt. 5 wchodz¹ grunty przejête w trybie niniejszej
ustawy, chyba ¿e rolnik prowadzi³ dzia³alnoæ rolnicz¹

w powiêkszonym gospodarstwie co najmniej 5 lat.
Równie¿ je¿eli chodzi o przekazanie gospodarstwa za
rentê strukturaln¹ to nie jest to dowolna sprawa, ¿e
mo¿na je przekazaæ obojêtnie jakiej osobie, otó¿ ustawowy warunek przekazania gospodarstwa rolnego,
o którym by³a mowa wy¿ej uwa¿a siê za spe³niony,
je¿eli grunty wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa
przekazane zosta³y na powiêkszenie jednego lub kilku
gospodarstw ju¿ istniej¹cych z zastrze¿eniem, ¿e powierzchnia powiêkszonego gospodarstwa nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 15 ha, z tym ¿e Rada Ministrów mo¿e
okreliæ w drodze rozporz¹dzenia, województwa lub
powiaty, w których powierzchnia powiêkszonego gospodarstwa mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15 ha, okrelaj¹c wymagan¹ powierzchniê gospodarstwa przy
uwzglêdnieniu redniej
powierzchni
gospodarstwa rolnego w tym rejonie.
Powracaj¹c
do
art. 3 ust. 1 pkt. 5
chodzi tu o przekazanie gospodarstwa rolnego i o
umowê, otó¿ umowa ta wymaga formy aktu notarialnego, do którego do³¹czone musi byæ
postanowienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego
o spe³nieniu przez rolnika warunków przejcia na rentê
strukturaln¹. Powo³ana wy¿ej umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹ fizyczn¹, która spe³ni¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce
warunki:
1. jest rolnikiem,
2. posiada kwalifikacje rolnicze,
3. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emer ytalnego.
Uwa¿a siê, ¿e osoba fizyczna przejmuj¹ca gospodarstwo rolne posiada kwalifikacje rolnicze je¿eli:
1. uzyska³a zasadnicze, rednie albo wy¿sze wykszta³cenie rolnicze lub ekonomiczne o specjalnoci przydatnej do prowadzenia dzia³alnoci rolniczej
lub
2. prowadzi dzia³alnoæ rolnicz¹ od co najmniej 5 lat.
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Umowa, o której wy¿ej mowa mo¿e byæ zawarta nie
tylko z osob¹ fizyczn¹ lecz tak¿e mo¿e byæ zawarta
z osob¹ prawn¹ lub jednostk¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, je¿eli dzia³alnoæ rolnicza nale¿y do
zakresu jej dzia³ania. Natomiast je¿eli zaistnieje sytuacja taka, ¿e rolnik nie ma mo¿liwoci przekazania
ca³oci lub czêci gospodarstwa na warunkach wy¿ej
podanych wskazane we wniosku nieruchomoci wchodz¹ce w sk³ad tego gospodarstwa przejmuje siê nieodp³atnie na w³asnoæ Skarbu Pañstwa. Nieruchomoci przejmowane na Skarb Pañstwa musz¹ byæ wolne
od obci¹¿eñ z wyj¹tkiem s³u¿ebnoci gruntowych.
Wysokoæ i zasady wyp³acania renty strukturalnej
Zgodnie z zapisem art. 11 cyt. ustawy wysokoæ
renty strukturalnej stanowi pó³tora krotnoæ najni¿szej
emer ytury. Je¿eli do renty strukturalnej uprawniony
jest rolnik i jego ma³¿onek, ka¿demu z uprawnionych
przys³uguje wiadczenie w wysokoci najni¿szej emerytury, rentê strukturaln¹ wyp³aca siê w odpowiednio
zmienionej wysokoci, z uwzglêdnieniem terminów
waloryzacji ZUS.Wyp³ata wy¿ej podanej renty strukturalnej ulega zawieszeniu, je¿eli uprawniony do renty
strukturalnej podejmuje prowadzenie dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego bez
wzglêdu na wysokoæ osi¹ganego przychodu z pewnymi wyj¹tkami, a dotycz¹ one:
 prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci, gdzie wyp³ata renty strukturalnej ulega zawieszeniu w po³owie,
 traci prawo do renty strukturalnej, je¿eli podejmie
rolnik lub ma³¿onek prowadzenie dzia³alnoci rolniczej i nie podlega ona przywróceniu.
Rentê strukturaln¹ wyp³aca siê do osi¹gniêcia wieku
emerytalnego albo do czasu nabycia prawa do renty

lub emerytury z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, nie d³u¿ej jednak ni¿ 5 lat.
Zasady postêpowania w sprawach rent strukturalnych
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
wydaje decyzje w spawach przyznania rent strukturalnych oraz wyp³aca wiadczenia z tego tytu³u. Od decyzji
Prezesa Kasy, gdyby by³a z jaki wzglêdów niekorzystna dla sk³adaj¹cego wniosek, mo¿na wnieæ odwo³anie do w³aciwego do spraw rozwoju wsi ministra,
w terminie i na zasadach okrelonych w przepisach
kodeksu postêpowania administracyjnego. Wniosek
w sprawie przyznania renty strukturalnej nale¿y z³o¿yæ
w I kwartale danego roku w jednostce organizacyjnej
Kasy, w której rolnik jest ubezpieczony. Wniosek z³o¿ony w innym terminie ni¿ I kwarta³ danego roku
zostanie zwrócony rolnikowi bez uruchomienia postêpowania. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty uzasadniaj¹ce prawo do renty strukturalnej. Je¿eli w wyniku weryfikacji z³o¿onego wniosku oka¿e siê, ¿e rolnik spe³nia lub spe³ni do dnia 31 grudnia nastêpnego
roku kalendarzowego warunki okrelone na wstêpie
powo³anym art. 3 ust. 1 pkt. 1 do 3 oraz jest w³acicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha lub wspó³w³acicielem takiego gospodarstwa wraz z ma³¿onkiem lub w³acicielem takiego
gospodarstwa jest ma³¿onek rolnika Prezes Kasy wydaje postanowienie o spe³nieniu tych warunków. Na
wydane przez Prezesa postanowienie nie przys³uguje
za¿alenie.
Renty strukturalne przyznane na wniosek wyp³aca siê
nie wczeniej ni¿ od dnia 1 stycznia nastêpnego roku
kalendarzowego.
Orodek Doradztwa Rolniczego
w Wodzis³awiu l¹skim

