INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być
tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej
raz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
W związku z przedłożonym do konsultacji publicznych przedmiotowym projektem aktu wykonawczego
przekazuję następującą opinię:
1. W związku z obowiązującym nas prawem UE produkcja tytoniu w Polsce z roku na rok traci na atrakcyjności.
Wsparcie dla producentów tytoniu bezpośrednio i pośrednio pochodzi ze środków unijnych oraz krajowych.
W ramach dopłat bezpośrednich nie ma możliwości przekazywania środków finansowych producentom
tytoniu. Postulat zmiany tego stanu rzeczy wielokrotnie na forum UE podnosili przedstawiciele Polski,
jednak nie znaleźli sojuszników wśród reprezentantów innych państw członkowskich. W lutym 2016 roku
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o kontynuowaniu stosowania wsparcia krajowego dla
sektora tytoniowego. Przejściowe wsparcie krajowe może być stosowane do 2020 roku. Taka pomoc musi mieć
charakter degresywny, przez co maksymalna kwota środków maleje z roku na rok o 5 punktów procentowych
w odniesieniu do kwoty zatwierdzonej na rok 2013. W latach 2015-20 planowane jest wypłacenie środków
pomocowych w kwocie prawie 180,5 mln euro. Wsparcie ze środków unijnych jest możliwe w ramach II filara,
tzn. Programu Obszarów Wiejskich. Mowa tu o wsparciu pośrednim. Można z niego korzystać w ramach
poszczególnych poddziałań, wypełniając przesłanki skorzystania ze wsparcia. Jest ono możliwe w ramach
instrumentów:
1.
2.
3.
4.

„Premie dla młodych rolników”
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
„Tworzenie grup i organizacji producentów”.

2. W świetle rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 9 kwietnia 2008 roku „liście tytoniu
suszone” należą do produktów, których producenci mogą tworzyć grupy producenckie. Niestety zmniejszające
się areały upraw tytoniu w Polsce oraz malejąca liczba plantatorów sprawiają, że w ostatnim czasie coraz
trudniej jest ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania „Tworzenie grup i organizacji producentów”.
3. Rolnicy trudniący się uprawą tytoniu od dłuższego czasu sygnalizowali bariery w tworzeniu grup
producenckich w postaci zbyt wysokich kwot minimalnej rocznej produkcji towarowej (wytworzonej przez
wszystkich członków grupy i sprzedanej do tej grupy). Dotychczas wielkość ta wynosiła 380 ton. W projekcie
rozporządzenia następuje jej obniżenie do 180 ton. Obniżeniu ma ulec również minimalna liczba członków
grupy producentów rolnych z 50 do 25.
Wejście w życie proponowanego rozporządzenia przyczyni się do wzrostu liczby grup producentów suszonych liści
tytoniu, którzy dziś jedynie w 31 proc. zrzeszeni są w takich grupach. W skali kraju istnieje jedynie 10 tego typu
grup i jedynie one mogą korzystać z dodatkowych środków z budżetu UE (w ramach wymienionego wcześniej
poddziałania). Stanowi to poważną przeszkodę w sukcesywnym konkurowaniu z zagranicznymi producentami
(zwłaszcza z Ukrainy). Obniżenie wymagań ilościowych dla powstania grup będzie więc dodatkowym wsparciem
dla rodzimych plantatorów.
W związku z powyższym Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia.
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