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Informacje  
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol- 
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel./fax 89 534 05 67, e-mail:  
wmirol@wmirol.org.pl; www.wmirol.org.pl;  
https://www.facebook.com/WMIROL

Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30.

Biura Terenowe Izby:
Bartoszyce
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 02 55,  
bartoszyce@wmirol.org.pl
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel./fax 55 236 77 02,  
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 87 428 14 94,  
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe 
Miasto Lubawskie, tel. 56 474 49 11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 87 520 10 60,  
olecko@wmirol.org.pl
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 89 624 01 49,  
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30–15.30 oraz w czwart-
ki w godzinach 9.00–14.00 dyżurują 
radcy prawni. Zainteresowani rolni-
cy mogą uzyskać bezpłatną pomoc 
prawną po wcześniejszym, telefonicz-
nym uzgodnieniu terminu. Na spotka-
nie należy przywieźć wszelkie doku-
menty dotyczące danej sprawy.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – wiceprezes
Piotr Miecznikowski – członek zarządu 
Robert Nowacki – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 
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Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolni-
cze? Już w kolejnym numerze Biuletynu W-MIR znajdzie 
się dział „Kupię – Sprzedam”. Zainteresowanych umiesz-
czeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu:

ogloszeniawmir@gmail.com

POSIEDZENIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA

W dniach 21–22 czerwca 2021 r., 
w Brajnikach, odbyło się VII Walne 
Zgromadzenie Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej. W spotkaniu 
uczestniczyło 32 członków Walne-
go Zgromadzenia oraz zaproszeni 
goście: Zbigniew Ziejewski – Poseł 
na Sejm RP, Janusz Cichoń – Poseł 
na Sejm RP, Mieczysław Włos –  
Zastępca Dyrektora OR ARiMR 
w Olsztynie, Marcin Kazimierczuk –  
Zastępca Dyrektora KOWR OT 
w Olsztynie, Damian Godziński –  
Dyrektor WODR w Olsztynie, Hen-
ryk Żuchowski – Dyrektor KRUS 
w Olsztynie, Mariola Osińska-Zdu-
niuk – Zastępca Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Roślin i Na-
siennictwa w Olsztynie, Czesław 
Lewandowski – Dyrektor Okrę-
gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
w Olsztynie, Jerzy Koronowski – 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii w Olsztynie, 
Henryk Pastuszek – Dyrektor Sta-
cji Doświadczalnej Oceny Odmian 
we Wrócikowie, Ryszard Piórkow-
ski – Wojewódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych w Olsztynie, Dariusz 
Wasiela – Dyrektor Zarządu Zlew-
ni w Olsztynie, Andrzej Steckie-
wicz – Prezes Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego, Romuald Amborski –  
Łowczy Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w Olsztynie, 
Katarzyna Kośnik – Dyrektor TUW 
Biuro Regionalne w Olsztynie, Wa-
cław Drozdowicz – TUW Biuro 
Regionalne w Olsztynie, Jarosław 
Sarnowski – Dyrektor Departa-

mentu Obszarów Wiejskich i Rol-
nictwa Urzędu Marszałkowskiego 
w Olsztynie.

Obrady VII Walnego Zgromadze-
nia otworzył pan Romuald Tański – 
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Następnie dokonano 
wyboru przewodniczącego obrad, 
którym został pan Robert Nowac-
ki – Członek Zarządu W-MIR oraz 
sekretarza obrad, którym została 
pani Zofia Stankiewicz – Przewod-
nicząca Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie ostródzkim. 

Podczas posiedzenia zostało 
przedstawione sprawozdanie Za-
rządu W-MIR za rok 2020, wraz ze 
sprawozdaniem finansowym, oraz 
sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej, a także jednogłośnie zostało 
udzielone absolutorium Zarządowi 
W-MIR za rok 2020. 

Pan Mirosław Borowski – Wice-
prezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych przedstawił zgromadzonym 
aktualne działania podejmowane 
przez KRIR, które zwracają uwagę 
na narastający problem w produk-
cji trzody chlewnej, nowe obo-
strzenia wynikające z ASF, brak 
skutecznej walki z wirusem ASF, 
duży spadek liczby gospodarstw 
zajmujących się produkcją trzody 
czy problem braku środków budże-
towych na dopłaty do ubezpieczeń 
upraw rolnych. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych, w swoim stanowisku 
dot. projektu Planu Strategicznego 
WPR 2023–2027, uznała, iż nale-
ży przeznaczyć odpowiednią pulę 
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środków na obszary wiejskie, biorąc 
pod uwagę, że ok. 40% społeczeń-
stwa mieszka na tych terenach. 

Podczas VII Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej podjęto uchwały w sprawie: 
sprawozdania Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej za rok 
2020; sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej za rok 2020; absolutorium 
dla Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej za 2020 rok; zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej na rok 2021. 

Na zakończenie pierwszego dnia 
obrad Walnego Zgromadzenia, 
zaproszeni goście przedstawili in-
formacje z bieżącej pracy poszcze-
gólnych jednostek działających na 
rzecz rolnictwa, współpracujących 
z samorządem rolniczym. 

W drugim dniu obrad Walnego Zgro-
madzenia pan Romuald Tański –  
Prezes W-MIR zapoznał obecnych 
z bieżącą pracą Zarządu W-MIR. 
Podczas wystąpienia pan Prezes 
W-MIR zwrócił uwagę na: realizację 
wniosków kierowanych przez Rady 
Powiatowe W-MIR; opiniowanie 
aktów prawnych; obrót nierucho-
mościami rolnymi z ZWRSP. Przed-
stawione zostały także informacje 
nt. opiniowania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego, spraw komorniczych, reali-
zacji budżetu Izby oraz organizacji 
25-lecia W-MIR. 

Na zakończenie VII Walnego Zgro-
madzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej przyjęło następujące 
wnioski:

1. Wnioskować do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Mi-
nistra Klimatu i Środowiska 
w sprawie wypracowania no-
wych zasad gospodarki odpada-
mi w gospodarstwach rolnych. 

2. Wystąpić do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie zwięk-
szenia puli środków na dopłaty 
do ubezpieczenia upraw rol-
nych, na poziomie zapewnienia 
w puli środków finansowych na 
ubezpieczenie obowiązkowego 
minimum 50% upraw rolnych 
(gruntów ornych) w skali kraju. 

3. Wystąpić do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w sprawie 
technicznego „udoskonalenia” 
aplikacji do szacowania strat 
spowodowanych niekorzyst-
nymi zjawiskami atmosferycz-
nymi, tak aby poszkodowany 
miał możliwość zweryfikowania 
poziomu strat w gospodarstwie 
rolnym w momencie wprowa-
dzenia danych.

4. Wystąpić do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie wpisa-
nia rzodkwi oleistej, facelii i gry-
ki na listę roślin objętych dopła-
tami z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewne-
go w kategoriach „elitarny” lub 
„kwalifikowany”.

9 czerwca odbyło się posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej W-MIR. Pod-
czas spotkania Komisja zapoznała 
się ze sprawozdaniem finansowym 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej za 2020 rok. Członkowie 
Komisji, na podstawie oceny me-
rytorycznej pracy Zarządu Izby, 

opracowali wniosek do Walnego 
Zgromadzenia w sprawie absoluto-
rium dla Zarządu W-MIR za 2020 
rok. Podczas posiedzenia Komi-
sja Rewizyjna zapoznała się także 
z wykonaniem budżetu W-MIR za 
okres od stycznia do kwietnia 2021 
roku. 

11 czerwca odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetowej W-MIR. Pod-
czas spotkania Komisja zapoznała 
się ze sprawozdaniem finansowym 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej za 2020 rok, a także z wykona-
niem budżetu W-MIR za okres od 
stycznia do kwietnia 2021 roku.

POSIEDZENIA  
KOMISJI



4

BIULETYN W-MIR

POSIEDZENIA ZARZĄDU

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej od 1 czerwca do 1 lipca 
2021 r. obradował na trzech posie-
dzeniach i zajął się następującymi 
sprawami:

1. realizacją wniosków napły-
wających z Rad Powiatowych 
W-MIR;

2. opiniowaniem aktów prawnych, 
otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych; 

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa;

4. opiniowaniem miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego;

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby; 
7. organizacją VII Walnego Zgro-

madzenia W-MIR;
8. organizacją 25-lecia W-MIR;
9. przygotowaniem dokumentacji 

do kontroli NIK.

Ponadto Zarząd W-MIR postanowił 
włączyć się w:

• organizację II edycji konkursu 
„Rolniczki motorem innowacji 
w gospodarstwach rolnych”;

• współorganizację kolonii letnich 
dla dzieci rolników;

• współorganizację Olimpiady Wie-
dzy Rolniczej, Ochrony Środowi-
ska i BHP w Rolnictwie;

• współorganizację konkursu foto-
graficznego „Rolnictwo to moja 
pasja”.

Zarząd W-MIR postanowił wystoso-
wać pismo do Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w sprawie zmiany przepisów 
dot. działania „Dobrostan zwierząt”, 
pakiet 2. Dobrostan krów mlecz-
nych, wariant 2.1. Dobrostan krów 
mlecznych – wypas, w celu umożli-
wienia rolnikom składania oświad-
czenia o dacie rozpoczęcia wypasu 

wzorem oświadczeń stosowanych 
w wariancie 2.3. Dobrostan mamek.

Na posiedzeniu 1 lipca rozpatrzono 
wnioski VII Walnego Zgromadzenia 
i postanowiono przygotować nastę-
pujące wystąpienia do:

• Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie wypracowania no-
wych zasad gospodarki odpada-
mi w gospodarstwach rolnych;

• Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie zwiększenia puli 
środków na dopłaty na ubezpie-
czenie upraw rolnych;

• Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie technicznego 
udoskonalenia aplikacji do sza-
cowania start spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami at-
mosferycznymi;

• Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wpisania rzodkwi ole-
istej, facelii i gryki na listę roślin 
objętych dopłatami z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia mate-
riału siewnego w kategoriach „eli-
tarny” lub „kwalifikowalny”.

Ponadto 24 czerwca, w Sopocie, 
odbyło się VIII posiedzenie Krajo-
wej Rady Izby Rolniczych oraz po-
siedzenie dyrektorów Wojewódz-
kich Izb Rolniczych, w którym udział 
wzięli pan Romuald Tański – Prezes 
W-MIR – oraz pani Jolanta Mac-
kiewicz – Dyrektor Biura W-MIR. 
Podczas obrad przyjęto stanowisko 
w sprawie bieżącej sytuacji w rol-
nictwie.

Narastające problemy w produkcji 
trzody chlewnej, związane z nowy-
mi obostrzeniami dotyczącymi ASF 
i brakiem skutecznej walki z ASF, 
a także uwarunkowania rynkowe 
spowodowały trudną sytuację ro-
dzinnych gospodarstw zajmujących 
się produkcją świń, w wyniku której 
następuje drastyczny spadek licz-
by gospodarstw zajmujących się 
produkcją trzody chlewnej. Jeśli sy-
tuacja taka utrzyma się dłużej, na 

rynku polskim dostępna będzie wie-
przowina tylko z importu. Dlatego 
Krajowa Rada Izb Rolniczych żąda, 
aby Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przedstawił odpowiedni pro-
gram odbudowy rodzinnej produkcji 
trzody chlewnej.

Ponadto Krajowa Rada Izb Rolniczych 
zauważa, że rynek skupu owoców 
miękkich (jak np. truskawki i agrest) 
oraz ziemniaków skrobiowych jest 
od lat nieuregulowany. Występu-
je znaczna przewaga kontraktowa 
na rynku podmiotów skupujących. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych kolejny 
raz wnioskuje o sprawdzenie przez 
UOKiK, czy zakłady przetwórcze nie 
stosują zmowy cenowej.

Już w sezonie wiosennym zabrakło 
środków budżetowych na dopła-
ty do ubezpieczeń upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (np. na 
wiosnę bardzo szybko zabrakło 
środków na dopłaty do ubezpie-
czenia sadów). Brak środków na 
ubezpieczenia może spowodować 
tragiczną sytuację gospodarstw rol-
nych w przypadku wystąpienia gra-
du, deszczy nawalnych czy innych 
klęsk. Dlatego też KRIR wnioskuje 
o zabezpieczenie środków z budżetu 
państwa na dopłaty do ubezpieczeń 
do min. 50% powierzchni gruntów 
ornych w Polsce.

Niepokojące jest także to, że w pro-
ponowanych przez administrację 
rządową i unijną programach dla 
rolnictwa na przyszłą perspektywę, 
brak jest wiedzy rolniczej o sytuacji 
na wsi oraz wizji Rządu na przyszłość 
i rozwój rodzinnych gospodarstw 
rolnych w Polsce, co może spowodo-
wać coraz mniejsze zainteresowanie 
młodych ludzi do przejmowania go-
spodarstw, a w konsekwencji brak 
samowystarczalności żywnościowej 
kraju i bezpieczeństwa żywnościo-
wego Polski.

W trakcie obrad członkowie dys-
kutowali także na temat rolnictwa 
zrównoważonego. Nie ma jednego 



ustalonego sposobu prowadzenia 
upraw czy zarządzania gospodar-
stwem. Tak naprawdę wszelkie dzia-
łania, ograniczające wpływ rolnictwa 
na środowisko naturalne, umożliwia-
jące bardziej efektywne wykorzysta-
nie zasobów – gleby, ziemi, wody, 
maszyn, środków ochrony roślin, na-
sion, nawozów, energii, można uznać 
za zrównoważone, o ile pozwalają 
także zachować rentowność produk-
cji rolniczej i zapewnić jej akceptację 
społeczną.

Tego samego dnia członkowie Kra-
jowej Rady zdecydowali o wystoso-
waniu pisma do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany 
podejścia do zwalczania zakażenia 
SARS-CoV-2 u norek, polegającego 
na rezygnacji z wybijania i utylizacji 
zwierząt z zainfekowanych ferm na 
rzecz obejmowania tych ferm kwa-
rantanną.

Posiedzenie było również okazją do 
wręczenia symbolicznych znaczków 
KRIR nowym członkom Krajowej 
Rady – Romualdowi Tańskiemu, Pre-
zesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej oraz Ryszardowi Borysowi, 
Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej.

25 czerwca, w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Do-
brocinie oraz w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Karolewie, odbyły się uroczy-
stości związane z zakończeniem 
roku szkolnego, w którym wzięły 
udział delegacje Zarządu Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Pod-
czas ceremonii kończących bieżący 
rok szkolny, pan Marek Kuźniew-
ski – Wiceprezes W-MIR – oraz 
pan Piotr Miecznikowski – Członek 
Zarządu wręczyli ośmiu uczniom, 
wyróżnionym za osiągnięte bar-
dzo dobre wyniki w nauce, nagro-
dy pieniężne samorządu rolniczego 
w postaci symbolicznych czeków 
na kwotę sześciuset złotych każdy. 
Ponadto zwrócono się do młodzie-
ży z apelem, aby kontynuowali na-

ukę na wyższych studiach rolniczych 
i w przyszłości zajęli się produkcją 
rolną lub pracą w otoczeniu rolnic-
twa. Po zakończeniu uroczystości, 

delegacja W-MIR zwiedziła gmach 
budynku, poszczególne pracownie 
tematyczne oraz warsztaty szkolne 
i park maszyn.
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• 8 czerwca w Bartoszycach od-
było się posiedzenie Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie 
bartoszyckim. Pani Barbara 
Piorun – kierownik BP ARiMR 
w Bartoszycach omówiła za-
dania wykonywane obecnie 
przez biura i podsumowała 
dotychczasowe działania: po-
moc dla posiadaczy chryzan-
tem, pomoc dla producentów 
trzody chlewnej, komputery 
dla dzieci rolników, dobrostan 
zwierząt, wsparcie dla produ-
centów trzody chlewnej, reali-
zację płatności obszarowych 
za 2020 rok oraz aktualną sy-
tuację w płatnościach obszaro-
wych w 2021 roku. Pani Barba-
ra Piorun przedstawiła również 
możliwości aplikacji „Mobilna 
ARiMR”, a także przypomniała 
o dopłatach dla pszczelarzy. 
Pani Bożena Piskorz – kierow-
nik Placówki Terenowej KRUS 
w Lidzbarku Warmińskim 
przedstawiła informacje dot. 
systemu dodatków i świadczeń 
stosowanych przez KRUS. Na-
stępnie pan Marek Kuźniewski 
– Wiceprezes W-MIR przed-
stawił informacje z bieżących 
prac Zarządu W-MIR. Pan Ta-
deusz Wojnicz przekazał in-
formacje dotyczące rozprze-
strzeniania się Afrykańskiego 
Pomoru Świń i ptasiej grypy. 
Pan Edward Lesiak – kierow-
nik Zespołu Doradców w Bar-
toszycach przedstawił bieżące 
informacje związane z obsługą 
rolników, w tym harmonogram 
szkoleń. Spotkanie zakończy-
ło się prelekcją pana Bernarda 
Tomaszewskiego – nowego 
Głównego Specjalisty KOWR 
OT w Olsztynie SZ w Barto-
szycach, podczas której prze-
kazał informację o ilości grun-
tów Skarbu Państwa, będących 
w zasobie na terenie powiatu 
bartoszyckiego, oraz o najbliż-
szych przetargach.

• 10 czerwca w Zastawnie odby-
ło się wspólne posiedzenie Rad 
Powiatowych W-MIR w powia-
tach elbląskim i ostródzkim. 
Posiedzeniu przewodniczył pan 
Roman Puchalski. Pani Alicja 
Czebiołko – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Elblągu przed-
stawiła nowe obostrzenia wy-
dane przez UE, dotyczące walki 
z ASF. Wymagania weteryna-
ryjne, wprowadzone w nowym 
rozporządzeniu KE, oparte są 
na już istniejących zasadach 
bioasekuracji, poza dwoma no-
wymi elementami. Po pierwsze 
jest to konieczność ogrodzenia 
minimum budynków, w których 

utrzymywane są świnie, prze-
chowywana jest pasza i ściół-
ka. Po drugie – posiadanie tzw. 
„Planu bezpieczeństwa biolo-
gicznego”, zawierającego opis 
podstawowych czynności, jakie 
podejmuje się w gospodarstwie 
w celu ochrony przed wnika-
niem wirusów ASF. Następnie 
omówiła temat wirusa ptasiej 
grypy. Ptasia grypa to choroba 
zakaźna, atakująca ptactwo dzi-
kie i hodowlane. Należy pamię-
tać, że cząsteczki wirusa mogą 
zainfekować także inne gatunki 
zwierząt. Następnie pan Zenon 
Giebień – kierownik BP ARiMR 
w Elblągu przedstawił realizację 
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płatności obszarowych. Nowe 
zasady wypełniania wnio-
sków, brak przysłanych rolni-
kom dokumentów dotyczących 
wniosków obszarowych i brak 
informacji na ten temat spo-
wodowały znaczne opóźnienie 
w składaniu wniosków obsza-
rowych. Przypomniał rolnikom, 
że do końca okresu składania 
wniosków obszarowych zosta-
ło kilka dni, a do 10 czerwca 
złożono ich około 80%. Wspo-
mniał o problemach wynikają-
cych z rozliczenia dobrostanu 
zwierząt. Z kolei pan Jerzy Sa-
litra – Członek Zarządu omówił 
działania, które będą wynikały 
z wprowadzenia Europejskiego 
Zielonego Ładu. Program ten 
będzie obejmował wszystkie 
sektory i wszystkie działania 
dotyczące aktywności społecz-
nej i gospodarczej Unii Euro-
pejskiej. W czasie dyskusji nad 
przedstawionymi założeniami 
Zielonego Ładu, rolnicy – człon-
kowie Rad Powiatowych stwier-
dzili, że działania te będą nieko-
rzystne dla polskiego rolnictwa 
i polskich rolników. Następnie 
pan Jerzy Salitra przedstawił 
informacje dotyczące bieżą-
cej pracy Zarządu i obchodów 
25-lecia W-MIR.

• 15 czerwca w Olsztynie od-
było się posiedzenie Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie 
olsztyńskim. Podczas posiedze-
nia Rada omówiła m.in. sprawy 
gospodarki wodnej na terenie 
powiatu olsztyńskiego, aktualną 
sytuację epizootyczną w powie-
cie, procedury szacowania szkód 
łowieckich, a także założenia do 
Europejskiego Zielonego Ładu. 
Spotkała się również z przed-
stawicielem Powiatowej Służby 
Drogowej celem omówienia re-
alizacji wniosku Rady w sprawie 
potrzeby udrożnienia drogi po-
wiatowej Bukwałd – Garzewko.

• 15 czerwca w Lidzbarku War-
mińskim odbyło się posiedze-
nie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie lidzbarskim. Pani 

Marta Hinc – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii przekazała infor-
macje dotyczące rozprzestrze-
niania się Afrykańskiego Po-
moru Świń i ptasiej grypy oraz 
omówiła statystyki epidemiolo-
giczne i problemy związane ze 
zmianą stref w związku z ASF. 
Pan Krzysztof Komornicki –
kierownik biura powiatowego 
ARiMR w Lidzbarku Warmiń-
skim przedstawił poziom reali-
zacji płatności obszarowych za 
2020 rok oraz aktualną sytuację 
w płatnościach obszarowych 
w 2021 roku. Poinformował 
również zgromadzonych o licz-
bie wydanych decyzji z tytułu 
poszczególnych płatności za rok 
2020. Pan Wojciech Staniszew-
ski – kierownik Zespołu Do-
radców w Lidzbarku Warmiń-
skim zaprosił do uczestnictwa 
w kursach chemizacyjnych oraz 
wyjazdach szkoleniowych i po-
kazowych. Przeprowadził rów-
nież szkolenia na temat działań 
w zakresach „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw” i „Pre-
mie dla młodych rolników”. Pan 
Antoni Wyszomirski – główny 
specjalista KOWR OT w Olszty-
nie SZ w Lidzbarku Warmiński 
przedstawił bieżące informacje 
dotyczące sprzedaży i wydzier-
żawiania gruntów rolnych na 
terenie powiatu lidzbarskiego. 
Pani Wioletta Wojciul i pan Ro-
man Kopański omówili działania 
zaplanowane na 2021 rok na 

terenie powiatu lidzbarskiego 
przez Nadzór Wodny w Lidzbar-
ku Warmińskim. Na zakończenie 
pan Marek Kuźniewski przed-
stawił informację z bieżących 
prac Zarządu W-MIR. Przyjęto 
jeden wniosek odnośnie zmian 
w płatności dobrostanowej za 
wypas bydła mlecznego, aby 
rolnik mógł na zasadzie oświad-
czenia deklarować rozpoczęcie 
wypasu, a nie z dniem złożenia 
wniosku o płatności bezpośred-
nie.

• 16 czerwca w Stradomnie od-
było się posiedzenie Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie 
iławskim. W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie rady oraz 
zaproszeni goście: Mateusz 
Szauer – Dyrektor Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa, Anna 
Skamarska – Powiatowy In-
spektorat Weterynarii w Iławie 
oraz rolnicy: Eugeniusz Kurek, 
Paulina Woźniak, Piotr Woź-
niak i Marcin Woźniak. Głów-
nym tematem, poruszonym 
podczas posiedzenia Rady, 
był zgłoszony przez rolników 
z gminy Susz problem doty-
czący gromadzenia się ptactwa 
w sortowni odpadów w miej-
scowości Różanki i w bioga-
zowni rolniczej w miejscowości 
Falknowo. Z informacji uzyska-
nych od rolników wynika, że 
zgromadzone ptaki wyrządzają 
szkody w pobliskich uprawach 



rolnych. Obecni na spotka-
niu członkowie Rady, rolnicy, 
przedstawiciel inspekcji we-
terynaryjnej oraz Starostwa 
Powiatowego w Iławie stara-
li się wypracować koncepcję 
działań, która przyczyni się do 
rozwiązania nurtującego rolni-
ków problemu. W nawiązaniu 
do omawianej kwestii, Rada 
Powiatowa W-MIR w powiecie 
iławskim wystosowała do Za-
rządu W-MIR wniosek o podję-
cie stosownych działań, zmie-
rzających do wyegzekwowania 
od inwestorów zabezpieczenia 
przed ptakami odpadów w sor-
towni i substratów przeznaczo-
nych do produkcji biogazu. 

PISMA 

2 czerwca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, realizując 
petycję Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim, wystąpił 
z wnioskiem o zwiększenie odstrza-
łu jeleni i saren w rocznych planach 
łowieckich dla obwodu łowiec-
kiego numer 303, dzierżawionego 
przez Koło Łowieckie Cytadela, 
oraz na terenie obwodu łowiec-
kiego numer 304, dzierżawione-

go przez Koło Łowieckie Batalion 
z siedzibą w Ominie. 16 czerwca do 
biura W-MIR w Olsztynie wpłynęła 
odpowiedź Nadleśnictwa Olszty-
nek, w której wskazano, że Nadle-
śnictwo monitoruje stan ilościowy 
populacji jeleni i saren. Dodano, 
że plany zostały zwiększone zgod-
nie z obserwacjami Nadleśnictwa 
oraz uwagami W-MIR, wniesiony-
mi do rocznych planów łowieckich. 
Nadleśnictwo wyjaśniło, że jeśli 
pomimo zwiększenia odstrzałów 
zaobserwowane szkody będą się 
utrzymywały, zostanie wydana su-
gestia ich zwiększenia. 

2 czerwca Zarząd W-MIR, realizu-
jąc prośbę Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie nidzickim, zwrócił się 
z wnioskiem do KRIR o wystąpienie 
do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie zwiększenia 
stawek dopłat do gruntów rolnych 
objętych programem zalesieniowym, 
proporcjonalnie do zwiększających 
się stawek za realizację innych dzia-
łań PROW. 29 czerwca wpłynęła 
w tej sprawie odpowiedź z MRiRW, 
w której wskazano, że nie przewiduje 
się zwiększenia stawek, gdyż spowo-

dowałoby to ograniczenie budżetu 
w nowym okresie programowania na 
inne typowo rolnicze działania. 

14 czerwca Zarząd W-MIR wystąpił 
z wnioskiem w sprawie zniesienia ob-
szaru objętego ograniczeniami III, na-
łożonego w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń w po-
wiatach lidzbarskim i olsztyńskim.

22 czerwca Zarząd W-MIR zaopi-
niował projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt oraz niektórych innych 
ustaw. W wyrażonej opinii Zarząd 
kategorycznie sprzeciwił się zapisom 
nowelizacji, które – wskazane jako 
przepisy „porządkowe” – stanowią 
zagrożenie dla zapisów, stanowią-
cych do tej pory dość istotny i sku-
teczny element walki z rozprzestrze-
nianiem się wirusa ASF w Polsce.

29 czerwca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej złożył 
sprawozdanie z realizacji czynno-
ści zabronionych w stosunku do 
bobra europejskiego na terenie 
gminy Kozłowo w powiecie nidzic-
kim, dozwolonych decyzją RDOŚ 
w Olsztynie. Na zlecenie RDOŚ, 
w kwietniu 2021 roku odłowiono 
8 bobrów.

30 czerwca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej poparł sta-
nowisko Przewodniczących Rad 
Gminy w Lelkowie, Pieniężnie, Pło-
skini, Braniewie i Górowie Iławec-
kim z 8.04.2021 r. odnośnie pro-
blemu z odpadami pochodzącymi 
z produkcji rolnej, takimi jak: folia 
po balotach, worki po nawozach, 
sznurki i pojemniki po środkach 
ochrony roślin. Zdaniem Zarządu 
W-MIR, rozwiązania powinny być 
systemowe. Obecne dopłaty do od-
bioru folii, skierowane do Urzędów 
Gmin, nie są w pełni wykorzysty-
wane, a pomoc ta nie dociera do 
wszystkich gospodarstw.
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W czerwcu Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał pięć informacji dla komorników sądowych w sprawie 
zajętego mienia. W wydanych informacjach wskazano, że dłużnicy nie byli rolnikami, a zajęte mienie nie służyło do 

produkcji rolniczej. 
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Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posiadają 
maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Zainte-

resowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 

Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela katarzyna Godlewska, tel. 89 534-05-67. 

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

krzysztof kazaniecki I Zastępcą  
Przewodniczącego Rady do spraw Młodych  

Rolników przy kRIR – gratulujemy!

6 lipca 2021 r. w Parzniewie odbyło 
się I stacjonarne posiedzenie Rady do 
spraw Młodych Rolników przy Krajo-
wej Radzie Izb Rolniczych. Rada do-
konała wyboru w trybie jawnym Pre-
zydium, w skład którego weszli:

Rafał Mładanowicz (woj. pomorskie) – 
Przewodniczący Rady,

Krzysztof Kazaniecki (woj. warmińsko-
-mazurskie) – I Zastępca Przewodni-
czącego,

Dariusz Madejski (woj. dolnośląskie) – 
II Zastępca Przewodniczącego,

Bartosz Banaszak (woj. wielkopolskie) –  
Członek Prezydium,

Piotr Kołodziejczyk (woj. śląskie) – 
Członek Prezydium.

Celem Rady jest w szczególności:

• aktywizacja osób młodych na ob-
szarach wiejskich;

• dokonanie analizy przepisów 
dotyczących wsparcia młodych 
rolników oraz tworzenie propo-
zycji rozwiązań ułatwiających 
osobom młodym rozpoczynanie 
i prowadzenie działalności rolni-
czej;

• wskazywanie problemów doty-
czących sytuacji osób młodych 

na obszarach wiejskich oraz pro-
pozycji ich rozwiązań;

• podejmowanie i wspieranie dzia-
łań na rzecz zwiększenia konku-
rencyjności polskiego rolnictwa 
dzięki aktywizowaniu osób mło-
dych;

• tworzenie propozycji rozwiązań 
zachęcających osoby młode do 
pozostawania albo do powrotu 
na obszary wiejskie, w celu kon-
centrowania na tych obszarach 
ich aktywności życiowej.

Źródło: 
KRIR
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koło Gospodyń Wiejskich  
„Warpunianki”

Ich celem jest m.in. zmiana wizerun-
ku wsi, poprawa warunków życia 
mieszkańców oraz aktywizowanie 
i angażowanie ich we wspólne dzia-
łania, a także kultywowanie lokal-
nych tradycji. 

Przedstawiamy Koło Gospodyń 
Wiejskich „Warpunianki” w War-
punach. Liczba jego członków ro-
śnie wprost proporcjonalnie do 
realizowanych działań, a tych jest 
naprawdę dużo. KGW włączyło 
się w zagospodarowanie terenu 
wokół świetlicy oraz plaży wiej-
skiej. Wspólnie z Radą sołecką 
zaangażowało się w pomoc w wy-
posażenie rzeczowe świetlicy – 
zakupiono sprzęt niezbędny do 
organizowania różnego rodzaju 
uroczystości oraz festynów. Sto-
warzyszeni w Kole organizują bale 
integracyjne, spotkania mieszkań-
ców, lepią pierogi oraz przygoto-
wują przetwory, wykonują stroiki 
i ozdoby świąteczne, a także pra-
ce krawieckie – szyją maseczki, 
poduszki, ściereczki, komplety do 
kuchni. Dla „Warpunianek” ważne 
jest także promowanie zdrowego 

trybu życia, który realizują m.in. 
poprzez nordic walking. 

Zapraszamy do kontaktu z KGW 
„Warpunianki” w Warpunach:  
https://www.facebook.com/kgw.
kgw.737. 

Grupy formalne i nieformalne, dzia-
łające na obszarach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicja-
tywę „Aktywna wieś”. Celem inicjaty-

wy jest m.in. stworzenie platformy 
wspomagającej sprzedaż produktów 
(rękodzieł, przetworów, artykułów 
żywnościowych) wytworzonych przez 
grupy. Wszelkich informacji dot. 
inicjatywy „Aktywna wieś” udzie-
la Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail:  
aktywnawieswmir@gmail.com.

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebo-
oka: https://www.facebook.com/
AktywnaWiesWMIR. 

AKTYWNA  
WIEŚ

EUROPE  
DIREcT  
Olsztyn –  
aktualności
10 czerwca – spotkanie dot. Europej-
skiego Zielonego Ładu w Zastawnie.

15 czerwca – ekologiczna lekcja eu-
ropejska w Szkole Podstawowej nr 33 
w Olsztynie, spotkania dot. Europej-
skiego Zielonego Ładu w Olsztynie 
i Lidzbarku Warmińskim.
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konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dysku-
sji prowadzonych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom 
całej Europy podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować 
naszą wspólną przyszłość. Zabierz głos na specjalnej platformie 
internetowej: https://futureu.europa.eu.

16 czerwca – Piknik Europejski w Przed-
szkolu Gminnym w Szczytnie.

17 czerwca – Piknik Europejski w Przed-
szkolu Gminnym w Nowinach.

23 czerwca – Piknik Europejski w Szko-
le Podstawowej w Kosewie.

26 czerwca – Piknik Europejski w Kę-
trzynie podczas Dni Kętrzyna.

3 lipca – Piknik Europejski w Dorotowie 
podczas Pikniku Hodowlanego.

Recepta na zdrowszą  
przyszłość  
dla Europejczyków

Dostęp do opieki zdrowotnej, dobre 
samopoczucie i zdrowy tryb życia są 
na liście priorytetów każdego z nas. 
Pandemia koronawirusa pokazała, 
jak bardzo potrzebujemy działać 
wspólnie, aby zbudować silniejsze 
systemy opieki zdrowotnej i chronić 
zdrowie fizyczne i psychiczne Euro-
pejczyków.

To rządy krajowe są w pierwszej 
kolejności odpowiedzialne za opie-
kę zdrowotną i usługi medyczne, 
jednak polityka Unii Europejskiej 
w dziedzinie zdrowia może wspie-
rać działania na szczeblu krajowym. 
Dając wyraz swoim opiniom, na-
dziejom i obawom, możesz wpłynąć 

na sposób świadczenia usług opieki 
zdrowotnej w Europie.

jakie działania podejmuje UE? 

Poprzez wspólne działania podej-
mowane, aby zwalczyć koronawi-
rusa i chronić zdrowie ludzi, UE już 
pokazała, jak wiele możemy osią-
gnąć w dziedzinie zdrowia publicz-
nego. Możemy zapewnić dostęp do 
szczepionek, zadbać o dostępność 
niedrogich leków, metod leczenia 
i sprzętu medycznego oraz wes-
przeć koordynację działań krajo-
wych. 

Wybiegając myślą w przyszłość, wi-
dzimy, że pandemia koronawirusa 
uwydatniła potrzebę utworzenia 
Europejskiej Unii Zdrowotnej, za-
pewnienia ściślejszej koordynacji 

w skali ogólnoeuropejskiej i odpor-
niejszych systemów opieki zdrowot-
nej, a także lepszego przygotowania 
się na ewentualne przyszłe kryzysy. 
Nasz cel to ochrona Europejczyków 
dzięki opiece zdrowotnej wyso-
kiej jakości w przypadku kryzysu, 
a także zapewnienie narzędzi, któ-
re pozwolą zapobiegać kryzysom 
zdrowotnym obejmującym cały 
kontynent lub kontrolować je.

Unia Europejska nie tylko walczy 
z pandemią i przewodniczy wspól-
nej reakcji na kryzys, ale podejmu-
je również działania w innych ob-
szarach związanych ze zdrowiem, 
w tym w obszarze poprawy profilak-
tyki, leczenia i opieki w przypadku 
chorób o ciężkim przebiegu, takich 
jak choroby nowotworowe.
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Na co zwrócić uwagę w umowie na  
fotowoltaikę

W związku z rozwijającą się branżą 
fotowoltaiczną, wielu rolników po-
stanawia wydzierżawić swoje grunty 
w celu posadowienia farmy fotowol-
taicznej. Tego typu umowy powinny 
być sprawdzone w celu odpowied-
niego zabezpieczenia interesu rolni-
ka. Często rolnicy zwracają uwagę 
tylko na wysokość proponowanego 
czynszu dzierżawnego, a pomijają 
inne istotne aspekty umowy, które 
mają wpływ na ich sytuację.

Pamiętać trzeba, że umowa zawie-
rana jest na bardzo długi okres, 
np. 28, 29 lat. W tym czasie firma, 
z którą zawieramy umowę, może 
przenieść prawa i obowiązki na inny 
podmiot w całości lub w części.

Trzeba pamiętać o tym, by zastrzec 
minimum powierzchni, jaka powin-
na być zajęta pod farmę fotowolta-
iczną. Pierwotnie umowa zawierana 
jest bowiem na inną powierzchnię, 
a dopiero później, gdy zostaną usta-
lone szczegóły techniczne urządzeń, 
określa się powierzchnię, za którą 
rolnik będzie otrzymywał zapłatę. 
Ważne jest zatem, by już na wstę-
pie ustalić, jaka powierzchnia winna 
być przedmiotem ostatecznej dzier-
żawy. Za taką bowiem powierzchnię 
rolnik otrzyma zapłatę.

Warto zwrócić uwagę, w jakich 
okolicznościach umowa może być 
przez wydzierżawiającego rolnika 
wypowiedziana. Umowa zawar-
ta jest bowiem na czas określony 
i może być rozwiązana tylko i wy-
łącznie w przypadkach wyraźnie 
w niej sprecyzowanych. Na pewno 
rolnik musi mieć taką możliwość 

w sytuacji, gdy dzierżawca nie płaci 
uzgodnionego czynszu dzierżawne-
go i innych opłat go obciążających. 
Warto też zastrzec możliwość wy-
powiedzenia, gdy dzierżawca wy-
korzystuje naszą działkę niezgodnie 
z przeznaczeniem i umową, np. na 
składowisko odpadów.

Ważne jest też określenie daty roz-
poczęcia płatności czynszu dzier-
żawnego. W wielu umowach termin 
ten nie jest bliżej określony. Wska-
zuje się tylko datę rozpoczęcia bu-
dowy jako tę, od której dzierżawca 
powinien zacząć płacić, natomiast 
nie ma daty granicznej, kiedy bu-
dowa farmy powinna się rozpocząć. 
By nie czekać latami na potencjalny 
czynsz, proponuję dodać zapis: „od 
dnia rozpoczęcia budowy, lecz nie 
później niż od dnia …” i tu wskazać 
konkretną datę.

Datą zapłaty czynszu powinien być 
dzień wpływu na konto rolnika, 
a nie dzień, w którym dzierżawca 
złoży zlecenie przelewu do banku.

Warto zwrócić uwagę na ter-
min, w jakim dzierżawca powinien 
uprzedzić o przystąpieniu do prac 
ze względu na posadowione na 
działkach uprawy. Rolnik ma najczę-
ściej jakieś zobowiązania względem 
ARiMR. Termin zatem powinien 
być określony tak, by zdążył zebrać 
uprawy i nie naraził się na ewentu-
alne sankcje.

Należy również zwrócić uwagę na 
zapisy o odszkodowaniu za znisz-
czone uprawy i sposób jego wyli-
czenia.

Warto też zastrzec konieczność 
usunięcia wszystkich elementów 
farmy posadowionych na gruntach 
po zakończeniu umowy (wskazać 
termin). Dodatkowo, gdy dzierżaw-
ca ich nie usunie, to możemy dopi-
sać, że rolnik zleci te roboty innej 
firmie na koszt i niebezpieczeństwo 
dzierżawcy. Trzeba pamiętać w za-
pisach o usunięciu np. dróg dojaz-
dowych z działek sąsiadujących 
z nieruchomością dzierżawioną.

Trzeba także zwrócić uwagę na zapi-
sy w umowie dotyczące korzystania 
z działek sąsiadujących z działką, 
która jest przedmiotem dzierżawy 
przez dzierżawcę, tj. okablowania, 
drogi dojazdowe itp. Warto zastrzec 
służebność korzystania z tych dzia-
łek i dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu.

Dzierżawca, w trakcie trwania umo-
wy, powinien posiadać polisę OC 
w zakresie odpowiedzialności za 
działanie farmy fotowoltaicznej 
w stosunku do wydzierżawiającego 
i osób trzecich. 

Już na podstawie powyższych uwag 
widać, że ważna jest nie tylko wy-
sokość ustalonego czynszu i warto 
poświęcić czas na dokładne prze-
analizowanie umowy.

radca prawny  
Karolina Niedzielska
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STOP  
przekroczeniom najwyższych 

dopuszczalnych poziomów 
pozostałości środków ochrony 

roślin w żywności

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona 
roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to 
wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków 
ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami 
chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać – desykacji. 

Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od 
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. 

Dążenie do całkowitego wyeliminowania pozostałości środków ochrony roślin, jest wa-
runkiem utrzymania bezpieczeństwa konsumentów, wysokiej pozycji polskiej żywności na 
wspólnym rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji na rynki państw trzecich. Wszel-
kie przypadki niezgodności podważają bowiem zaufanie konsumenta, które jest niezwykle 
trudne do odbudowania. 

Informacje o nieprawidłowościach niestety się pojawiają, jak podnoszona przez organi-
zacje pozarządowe obecność glifosatu w żywności, w produkcji której nie jest on dozwo-
lony do stosowania! Podkreślić trzeba, że glifosat nie jest dopuszczony do stosowania  
w takich uprawach jak gryka i proso, w tym również do desykacji. 

Mając  na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów, a także dbałość o utrzy-
manie pozytywnego wizerunku polskiej żywności, szczególna uwaga służb kontrolnych  
skierowana jest na prawidłowe, zgodne z etykietą, stosowanie środków ochrony roślin,  
w tym preparatów stosowanych w desykacji oraz na bezpieczeństwo żywności.
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A zatem:
Jeśli jesteś producentem:
1. Stosuj zasady integrowanej ochrony roślin:
	prowadź stałą lustrację plantacji,
	prawidłowo identyfikuj agrofagi i uwzględniaj progi ekonomicznej szkodliwości,
	wykorzystuj dostępne metody niechemiczne,
	ograniczaj stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum,
	stosuj wyłącznie legalne środki ochrony roślin, dopuszczone do stosowania w danej uprawie oraz 

zgodnie z zapisami etykiety, (zwracaj uwagę na ograniczone możliwości wykonywania desykacji!), 
	w pierwszej kolejności wybieraj środki, które nie pozostawiają pozostałości lub o szybkim tempie zani-

kania substancji czynnej,
	przestrzegaj ustalonych dawek, terminów stosowania i okresów karencji,
	prowadź ewidencję zabiegów,
	pamiętaj – glifosat nie może być stosowany do desykacji gryki i prosa.

2. Korzystaj z profesjonalnego, niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin, wykorzystuj 
metodyki i programy ochrony roślin zamieszczone na Platformie Sygnalizacji Agrofagów.

3. Przestrzegaj obowiązku szkolenia i uzyskaj odpowiednie zaświadczenie aktualne na czas wykonywania 
zabiegów.

4. Wykorzystuj przebadany i skalibrowany sprzęt do stosowania środków ochrony roślin.
5. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowuj dowody ich zakupu.
6. Zapobiegaj znoszeniu środków na uprawy sąsiednie; pamiętaj, że sąsiad ma prawo żądać informacji o pla-

nowanych zabiegach z użyciem środków ochrony roślin.
7. Pamiętaj, że prowadząc uprawę i zbiór płodów rolnych na cele spożywcze – odpowiadasz za bezpieczeń-

stwo żywności, wprowadzanej do obrotu.
8. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability) – ułatwi to ewentualny proces wycofywa-

nia tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

Jeśli jesteś dystrybutorem:
1. Kupuj płody rolne od wiarygodnych dostawców.
2. Pamiętaj, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej możesz podejmować różne działania np. kontrolować 

dostawców, zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifi-
kowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar możesz również żądać od dostawcy 
dostarczenia wyników takich badań. Ewentualne niezgodności zgłaszaj Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. Zapewnij identyfikowalność każdej partii żywności (traceability). Ułatwi to ewentualny proces wycofywa-
nia tylko tych produktów, które nie spełniają wymagań.

4. Żywność, która nie spełnia wymagań prawa żywnościowego, nie powinna znajdować się w obrocie. 
O stwierdzeniu niezgodności oraz o podjętych działaniach przez przedsiębiorcę (tj. wycofanie, wstrzyma-
nie obrotu, etc.) należy poinformować terenowe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ROLNIKU UWAGA!
Jeśli twoje produkty nie spełniają norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin – nie mogą być 
wprowadzane do obrotu ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne 
produkty żywnościowe.
Ponadto, podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym:
1. Zgodnie z przepisami ustawy o środkach ochrony roślin stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie 

z zawartymi w etykiecie wymaganiami, zagrożone jest karą grzywny. 
2. Konsekwencją naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym wymogów dotyczących właści-

wego stosowania środków ochrony roślin, jest zmniejszenie płatności bezpośrednich a także niektórych 
innych płatności w ramach PROW 2014-2020, tj. płatności:
	dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),
	rolno-środowiskowo-klimatycznych,
	ekologicznych,
	na zalesianie gruntów rolnych,
	dobrostanowej.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, obniżenie płatności może wynieść od 
15% do 100% całkowitej kwoty.
Właściwe i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin leży we wspólnym interesie rolników, producen-
tów i konsumentów. 



Fot.: Grzegorz Przyborowski „kontrasty Maleczewo”


