Tak wygląda współczesna, Polska wieś

Na zdjęciu od lewej: Stanisław Butkiewicz, Ryszard Jabłonka z żoną, Przemysław Buks

Nowoczesny sprzęt, imponujące hodowle,
ekologiczne rozwiązania. Z drugiej strony rękawy
zakasane od rana do zmierzchu, a w ręce wniosek
o unijne dotacje. Dzisiejszy rolnik to specjalista w
wielu wymiarach.
Efektywność gospodarstwa, jego finansowanie, wsparcie unijne.
Prowadzenie gospodarstwa jest dziś wielkim wyzwaniem. Trzeba śledzić
trendy i iść z duchem czasu. Z drugiej strony w cenie jest tradycja i jej
kultywowanie.

Wyzwania i alternatywy
Obraz polskiego rolnictwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił
się diametralnie. Dziś rolnik to nie tylko osoba uprawiająca ziemię bądź
zajmująca się hodowlą zwierząt. Rolnik to zarządca i przedsiębiorca, tylko
że w warunkach poza aglomeracją miejską. Współcześnie gospodarze,
którzy patrzą w przyszłość muszą doskonale orientować się w finansowaniu

inwestycji, aktualnych dotacjach unijnych i ustawodawstwie. Wyzwań
nie brakuje. Sytuacja na wsi zmienia się w zatrważającym tempie. Cały
czas trzeb trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco. Zazwyczaj duży
rolnik alternatywnie zajmuje się kilkoma działalnościami. Takie działanie
zapewnia stabilizacje w gospodarstwie w przypadku, gdy któraś z gałęzi
rynku przeżywa trudniejszy okres.
Rolnicy, z którymi współpracujemy na co dzień to osoby, które w
pewnym momencie zaryzykowały i postawiły na rozwój swojego
gospodarstwa. Bardzo często opierając trzon swojej działalności na
rodzinnych tradycjach i lokalnym potencjale terenu. Jak zaznaczają
ich praca na wsi wpływa również na komfort życia w mieście. Dzięki
finansowaniu rolnictwa, ciężkiej pracy i działalności na dużą skalę, ceny
towarów dostarczanych do polskich sklepów mogą być niższe.

Dostarcza ekologiczną energię
Ryszard Jabłonka, zarządza elektrowniami wodnymi
- Zaczęło się w 2000 roku, była to wtedy bardzo dobra alternatywa. Na

początek trzeba było znaleźć rzeki, które będą najbardziej elektrodajne i
mają długi ciąg. Takie warunki mogą zapewnić długi czas użytkowania
elektrowni. Zakłady energetyczne mają obowiązek odbierania energii,
jesteśmy podłączeni stacjami, mamy licznik który wskazuje ile prądu
udało się wyprodukować i codziennie pomiary te są weryfikowane.
To jest tak zwana część „czarna” energii, część „zielona” uzyskiwanej
energii otrzymuje świadectwo pochodzenia i trafia na Towarową Giełdę
Energii.
Elektrownia w której się znajdujemy to jeden z największych obiektów
tego typu w województwie warmińsko-mazurskim. Średnio produkuje
około 650 tysięcy kilowatów na rok. – Najbardziej wydajny okres to
wiosna i lata. Najtrudniejszy czas to październik, listopad . Jedynym
minusem naszej działalności jest to, że do tej pory nie zostało ustanowione
prawo dotyczące źródeł odnawialnej energii, mimo posiedzeń rządu, które
miały miejsce w grudniu, później w styczniu tego roku i później trafiło do
Senatu RP.
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Tak wygląda Współczesna, Polska wieś
– Profil naszego gospodarstwa został ukształtowany już lata temu, ale
dzięki umiejętnemu wykorzystaniu dotacji unijnych z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich udało nam się znacznie zwiększyć zasięg działalności.
Specjalizujemy się głównie w hodowli mlecznej, obecnie posiadamy sto
sześćdziesiąt krów. Druga gałąź naszej gospodarki to uprawa ziemi, na
chwilę obecną możemy poszczycić się najnowocześniejszym sprzętem
rolniczym, co bardzo ułatwia pracę na tak dużą skalę- mówi Przemysław
Buks.
Podobnie jak większość dużych gospodarzy, rodzina Buks również
posiada alternatywną działalność. W tym wypadku jest to Dom Weselny
w Wardomach, który powstał również przy pomocy środków unijnych.
Przy planowaniu kolejnych inwestycji rolnicy korzystają z oferty SKOK
„Rafineria”.

Siła wiatru
Na koniec odwiedzamy kolejnego rolnika, który związany jest z
wytwarzaniem czystej energii. Ta powstająca dzięki wiatrakom zależy
oczywiście głównie od siły wiatru. Wiatraki nie potrzebują paliwa, które
by je napędzało i wpływają na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Stanisław Butkiewicz z Kraskowa tereny pod farę wiatraków
dzierżawi od 2008 roku. -Wszystko to dzieło przypadku. Któregoś dnia
trafiła na mnie firma zajmująca się poszukiwaniem terenów pod budowę
farm wiatrowych. Udało się porozumieć, a dziś z bratem dzierżawimy
grunty pod siedemnaście wiatraków. Inwestor wykorzystał potencjał
terenu i udało się podpisać umowę na trzydzieści lat. Pamiętam na

Ryszard Jabłonka w swojej elektrowni wodnej

Jak większość rolników, pan Ryszard zajmuje się również drugą
dziedziną, w jego przypadku jest to uprawa.- Prowadzimy gospodarstwo
rolne, są to trwałe użytki zielone na terenie około 80 hektarów, pobierają
dotację na ten cel. W dzisiejszych czasach bywa trudno z połączeniem
dwóch działalności i braku funduszy, które były założone na kolejne lata
bardzo chętnie wspieramy się współpracą ze SKOK „Rafineria”. Bardzo
się cieszę, że są instytucje, które są otwarte na rolników i są dla nas
partnerem w inwestycjach i bieżącej działalności.

Postawili na hodowlę krów
W dalszym ciągu jedną z największych gałęzi produkcji rolniczej w
Polsce jest pozyskiwanie mleka. Dlatego kolejne gospodarstwo, które
odwiedzamy specjalizuje się właśnie w produkcji mleka. Przenosimy
się do gospodarstwa, które znajduje się w Kinkajmach koło Bartoszyc.
Początek rodzinnej historii dał Zenon Buks, a dziś gospodarstwo
prowadzone jest przez Przemysława i Aleksandra Buks.

Przemysław Buks stale inwestuje w rozwój gospodarstwa

							
Wydawca: Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Rafineria”, ul. Raciborskiego 1c, 80-215 Gdańsk
www.skok-rafineria.pl Redakcja: Ul. Raciborskiego 1c, 80-215 Gdańsk,
redakcja@skok-rafineria.pl
Redaktor naczelny: Marcin Neumann Druk: Express Media Bydgoszcz

początku niewielu rolników wyrażało chęć, by na ich gruntach stanęły
wiatraki, kiedy okazało się sprawa wiąże się z korzyściami, a tak naprawdę
jest bezobsługowa, chętnych było więcej. Ale często na podjęcie decyzji
było już za późno.
Stanisław Butkiewicz zajmuje się również rolnictwem. – Dziś trzeba
myśleć trochę szerzej, nie można opierać się na jednym zajęciu. Dlatego
inwestuje w sprzęt rolniczy, kolejne przedsięwzięcia, kupuję ziemię.
Cieszy, że mamy takiego partnera, jak SKOK „Rafineria”, który chętnie
współpracuje z rolnikami- dodaje Butkiewicz.

Największe wyzwania współczesnego
rolnictwa, problemy rolników,
finansowanie rolniczych inwestycji.
Masz pytanie? Zapraszamy do rozmowy
z naszymi ekspertami. Elektronicznie:
redakcja@skok-rafineria.pl bądź listownie:
Spółdzielcza Kasa OszczędnościowoKredytowa „Rafineria”, Redakcja magazyny
„Twoja Kasa”, ul. Raciborskiego 1c,
80-215 Gdańsk.
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Płatności bezpośrednie w 2015 roku
Ubiegasz się o wsparcie bezpośrednie realizowane
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa? Możesz go złożyć bezpośrednio w
biurze ARIMR lub przez Internet. Oto najważniejsze
informacje.
Najważniejszy termin z punktu widzenia osoby składającej wniosek to
termin. Nabór wniosków rozpoczyna się 15 marca i potrwa dwa miesiące,
do 15 maja 2015. Wnioski dostępne są na stronie internetowej agencji,
pod adresem: www.arimr.gov.pl Rolnicy, którzy o wsparcie ubiegali
się w zeszłym roku otrzymają od ARiMR wnioski, które będę wstępnie
wypełnione i opatrzone materiałem graficznym. Jednak tegoroczny nabór
wniosków to również nowe elementy i załączniki.
Wraz z wnioskiem dołączona zostanie instrukcję, jako powinien zostać on
wypełniony. Należy pamiętać, że miejscem złożenia wniosku jest właściwy
ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę, oddział (biuro powiatowe)
ARiMR-u. Rolnicy, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2014 roku
mogą również skorzystać z platformy aplikacyjnej, która jest umieszczona
na stronie internetowej i drogą elektroniczną złożyć swój wniosek.
Aplikacja zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.
Żeby skorzystać z takiej możliwości trzeba zarejestrować się na portalu
agencji, posiadać login i kod dostępu, które zostaną nadane po uprzednim
wniosku rolnika. Po otrzymaniu dostępu i zalogowaniu się w aplikacji rolnik
otrzyma wniosek wstępnie wypełniony na podstawie zeszłorocznego
dokumentu i będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy, ich lista również
będzie znajdowała się w Internecie. Po uzupełnieniu wniosku prze
doradcę, finalnie i tak musi go zatwierdzić osoba składająca.
Na stronie ARiMR czytamy: „Rolnik lub upoważniony doradca będzie miał

Od 15 marca można składać wnioski o płatności bezpośrednie

dodatkowo udostępnione wszystkie informacje posiadane przez Agencję, np. o
maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu
do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych
użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych
przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o
zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją”.
Jak zapowiada agencja w tym roku elektroniczny nabór wniosków

zostanie ułatwiony i będzie przebiegał sprawniej niż w latach poprzednich.
System elektroniczny sprawdzi również, czy wniosek nie posiada błędów.
Wszystkie informacje można uzyskać za pośrednictwem strony
internetowej: www.arimr.gov.pl lub infolinii agencji: 800 38 00 84. W 2015
r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza,
realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego.
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Płatności bezpośrednie wypłacamy od ręki
Sprawdź na czym polega kredyt pod dopłaty rolnicze
zobowiązania następuje w momencie pojawienia się środków unijnych.
W praktyce wygląda to tak, że pożyczona wcześniej suma trafia na konto
SKOK-u, a reszta bezpośrednio do wnioskodawcy- tłumaczy Mróz. Co
ważne, żeby otrzymać pożyczkę pod dopłaty rolnicze nie trzeba posiadać
oficjalnej decyzji o jej przyznaniu. O taką pożyczkę może ubiegać się każdy
rolnik, który otrzymał dopłatę w poprzednim roku oraz złożył wniosek w
naborze bieżącym. Oba dokumenty należy trzeba będzie przedstawić w
swoim oddziale.

Każdy rolnik, który złoży wniosek o dopłatę
bezpośrednią do gruntów rolnych, może już dziś
wypłacić swoje pieniądze ze SKOK-u. Do czasu
otrzymania środków nie będzie musiał płacić
comiesięcznych rat, dopiero środki z dopłat spłacą
wcześniej zaciągnięty kredyt.
A mowa o specjalnym kredycie dla rolników, który oferują spółdzielcy
ze SKOK „Rafineria”. Taka opcja to możliwość otrzymania pieniędzy nawet
kilka miesięcy wcześniej. W ramach kredytu można uzyskać nawet 75%
środków z dopłat bezpośrednich. Należność w kasie zostanie pokryta z
dopłat w momencie ich wypłaty, reszta wpłynie na konto rolnika. -Decyzje
o przyznaniu takiego wsparcia podejmowane są bardzo szybko. Zdajemy
sobie sprawę z zapotrzebowania gospodarstw, poza tym rolnicy, którzy
otrzymują unijne wsparcie są dla nas wiarygodnym partnerem- mówi
Łukasz Mróz, dyrektor regionalny Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej „Rafineria”.- To rozwiązanie bardzo szybko się przyjęło i klienci
chętnie do nas wracają za rok. To co doceniają nasi klienci, to fakt że nie
muszą czekać na przyznane pieniądze do końca roku, bo zwykle wypłaty
z dopłat realizowane są późną jesienią, bądź na początku zimy.

Bez rat, bez kłopotu
Atut, który jest szczególnie doceniany to brak jakichkolwiek opłat za
rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz brak comiesięcznych rat. - Spłata

Nie tylko pod dopłaty

Łukasz Mróz, dyrektor regionalny SKOK „Rafineria”

Kolejnym plusem oferty w SKOK „Rafineria” jest również to,
że wsparcie oferowane jest także rolnikom, którzy nie otrzymują
dopłat. W takiej sytuacji można powołać się na stałe wpływy,
na przykład ze sprzedaży mleka, czy faktury ze skupu plonów.
To popularna praktyka. Rolnicy mogą korzystać również z linii
pożyczkowej, którą można otrzymać na podstawie wyciągu z konta.
– Zdarzają się sytuacje, kiedy rolnicy potrzebują wsparcia finansowego.
Zwykle są to sytuacje związane z gospodarstwem, na przykład choroba
trzody, klęska żywiołowa, ale zdarzają się również bardziej prowizorycznezabraknie paszy, bądź nawozu. Linia jest możliwością awaryjną, ale także
wyprowadzającą z chwilowych opresji, bo każdemu może zabraknąć
pieniędzy na jakikolwiek cel, podobnie rolnik również musi kupić dzieciom
książki do szkoły, zmienić samochód, czy wyjechać na weekend- mówi
dyrektor.

