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Drodzy Rolnicy,
w imieniu własnym  

i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  
dziękuję Wam z całego serca  

za Wasz trud i tegoroczny bochen chleba,  
życząc przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego,  
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności i godnych  

warunków życia i pracy.  
Niech ten chleb, wypieczony z tegorocznych,  
polskich zbóż, stanie się symbolem urodzaju,  

dostatku i szacunku dla  
naszej ciężkiej pracy – pracy rolników.

Romuald Tański  
Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

Izby Rolniczej 
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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

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby  
Rolniczej od 1 do 30 września 
2021 r. obradował na dwóch po-
siedzeniach, w tym na jednym 
z Przewodniczącymi Rad Powia-
towych W-MIR i komisji, i zajął się 
następującymi sprawami:
1. realizacją wniosków napły-

wających z Rad Powiatowych 
W-MIR;

2. opiniowaniem aktów praw-
nych otrzymywanych z Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych; 

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa;

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

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby; 
7. współorganizacją Warmińsko-

-Mazurskich Dożynek Woje-
wódzkich, Dożynek Gminnych 
i Powiatowych;

8. organizacją „Festiwalu kultur – 
Warmia, Mazury, Powiśle”.

Ponadto Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej zorganizo-
wał:
• wyjazd przedstawicieli W-MIR 

na Jasną Górę w dniach 
4–5.09.2021 r. w ramach XIII 
Pielgrzymki Izb Rolniczych;

• wyjazd rolników na targi AGRO 
SHOW do Bednar w dniach 
24–25.09.2021 r.;

• zadania z Funduszu Promo-
cji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych, Funduszu Promo-
cji Mleka i Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego.

Zarząd włączył się również w or-
ganizację Dożynek Archidiece-
zjalnych w Gietrzwałdzie w dniu 
5.09.2021 r. oraz oddelegował 
przedstawiciela W-MIR do komisji 
II edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Doradca Roku”.

Na posiedzeniu 11.09.2021 r. po-
stanowiono przesłać do Prezesa 
Rady Ministrów postulaty wypra-
cowane podczas wspólnego posie-
dzenia Rad Powiatowych W-MIR 
w powiatach nowomiejskim, dział-
dowskim, iławskim i ostródzkim 
w dniu 6.09.2021 r., dotyczące dra-
matycznej sytuacji na rynku trzody 
chlewnej w związku z wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru świń.

Podczas wspólnego posiedze-
nia Zarządu z Przewodniczącymi 
Rad Powiatowych W-MIR w dniu 
30.09.2021 r. omówiono następu-
jące sprawy:
• działania podejmowane przez 

Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii w Olsztynie w związ-
ku z wystąpieniem kolejnych 
ognisk afrykańskiego pomoru 
świń oraz ptasiej grypy na te-
renie województwa warmiń-
sko-mazurskiego;

• stan obsługi wniosków i wyko-
rzystania środków na działania 
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w ramach PROW 2014–2020 
oraz obsługi wniosków obszaro-
wych i płatności realizowanych 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Od-
dział Regionalny w Olsztynie;

• działania podejmowane przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa w zakresie obrotu zie-
mią;

• działania prowadzone przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Olsz-
tynie.

Członkowie Zarządu W-MIR uczest-
niczyli m.in. w posiedzeniu Rady 
Społecznej przy KOWR OT Olsztyn, 
które odbyło się 10 września br. 
oraz w Jesiennych Targach „Wszyst-

ko dla rolnictwa”, organizowanych 
w dniach 4–5 września br. przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. Ponadto człon-
kowie Zarządu wzięli udział w na-
stępujących jubileuszach: 40-lecia 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, 25-lecia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych oraz 25-lecia 
Mazowieckiej Izby Rolniczej.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
•	 27	 sierpnia	w	 Iławie	 odbyło	 się	

posiedzenie	 Rady	 Powiatowej	
W-MIR	 w	 powiecie	 iławskim. 
W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Rady Powiatowej W-MIR 
oraz pan Krzysztof Kaźmierski 
– kierownik Biura Powiatowego 
ARiMR w Iławie. Głównym tema-
tem poruszonym podczas posie-
dzenia Rady było przedstawienie 
informacji z bieżącej pracy Biura 
Powiatowego ARiMR w Iławie. 
Przedstawione zostały informa-
cje z zakresu poszczególnych 
etapów realizacji wdrażanych 
programów pomocowych, licz-
by złożonych wniosków doty-
czących płatności obszarowych, 
materiału siewnego, wsparcia dla 
kół gospodyń wiejskich, pszcze-
larzy oraz wniosków o bioaseku-
rację w rolnictwie. Dyskutowano 
także na temat bardzo trudnej 
sytuacji w rolnictwie, spowo-
dowanej wystąpieniem grypy 

ptaków oraz afrykańskiego po-
moru świń, a także o potrzebie 
wprowadzenia zmian w ustawie 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników i w prawie łowieckim. 
Członkowie samorządu rolnicze-
go zostali zapoznani z odpowie-
dzią na wystosowany przez Radę 
wniosek dotyczący problemu 
gromadzenia się ptactwa w sor-
towni odpadów w miejscowości 
Różanki i w biogazowni rolniczej 
w miejscowości Falknowo.

•	 3	września	w	Mrągowie	 odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	W-MIR	w	powiecie	mrągow-
skim.	W posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Po-
wiatowego Inspektoratu Wetery-
narii w Mrągowie. Podczas obrad 
omawiano sprawy dotyczące bie-
żącej sytuacji w rolnictwie, a tak-
że realizacji płatności bezpośred-

nich i wdrażanych działań PROW 
oraz sytuację powiatu w zakresie 
ptasiej grypy i ASF. Przewodni-
czący Rady, pan Adam Woźniel, 
przekazał informacje z przebiegu 
obrad Walnego Zgromadzenia 
W-MIR i omówił spotkanie rolni-
ków z Premierem RP Mateuszem 
Morawieckim.

•	 6	 września	 w	 Skarlinie	 odbyło	
się	wspólne	posiedzenie	Rad	Po-
wiatowych	W-MIR	w	powiatach	
nowomiejskim	 i	 działdowskim. 
W spotkaniu wzięli udział: pan 
Jerzy Salitra – Członek Zarządu 
W-MIR, pan Zbigniew Ziejewski 
– Poseł na Sejm RP, pani Bogu-
sława Orzechowska – Senator 
RP, pan Jerzy Koronowski – War-
mińsko-Mazurski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii w Olsztynie, 
pan Grzegorz Kleps – Powiato-
wy Lekarz Weterynarii w No-
wym Mieście Lubawskim, pan 
Jarosław Wydrachowski – Za-
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stępca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Działdowie, pan 
Łukasz Bartkowski – Zastęp-
ca Dyrektora W-M OR ARiMR 
w Olsztynie, pan Andrzej Ochlak 
– Starosta Nowomiejski, pan To-
masz Waruszewski – Wójt Gmi-
ny Nowe Miasto Lubawskie, pani 
Beata Kozłowska – Kierownik 
BP ARiMR w Nowym Mieście 
Lubawskim, pan Lech Kuropa-
twiński – Członek Rady ds. Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich przy 
Prezydencie RP, Przewodniczący 
ZZR „Samoobrona”, pan Rodian 
Pawłowski – przedstawiciel War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Olszty-
nie oraz 200 rolników. Z uwagi na 
dramatyczną sytuację producen-
tów trzody chlewnej w powiecie 
nowomiejskim, działdowskim 
oraz iławskim, spowodowaną 
brakiem możliwości sprzedaży 
trzody chlewnej ze stref zapo-
wietrzonych i zagrożonych ASF, 
głównym tematem spotkania 
było podjęcie działań zmierzają-
cych do zorganizowania punktów 
odbioru trzody chlewnej, a także 
pozostałe kwestie, wynikają-
ce z wprowadzonych restrykcji. 
Podczas spotkania członkowie 
samorządu rolniczego, wraz z rol-
nikami, wypracowali postulaty, 
w których domagali się m.in.: 
zmiany sposobu wyznaczania 
stref ASF poprzez ograniczenie 
wyznaczenia obszaru strefy tylko 
do 10 km w promieniu wystąpie-
nia ogniska ASF; zmiany sposobu 
wyliczania wyrównania dochodu 
za świnie sprzedane w strefie 
czerwonej ASF poprzez uwzględ-
nienie braku możliwości sprzeda-
ży świń w obszarze zagrożonym 
i zapowietrzonym; złagodzenia 
procedury wydawania przez PLW 
(powiatowych lekarzy wetery-
narii) decyzji o zakazie produkcji 
trzody chlewnej przez zaintere-
sowanych rolników, na podstawie 
której hodowca może ubiegać się 
o dofinansowanie z ARiMR; do-
precyzowania przepisów praw-
nych dotyczących wyznaczania 
obszaru zagrożonego oraz zapo-
wietrzonego w sytuacji pojawie-
nia się kolejnych ognisk; wpro-
wadzenia zmian w przepisach 
prawnych obejmujących dzia-

łanie 5.1 „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof”, wdra-
żane przez ARiMR, polegające na 
zdjęciu obowiązku utrzymania 
przez 5 lat świń w sytuacji wy-
stąpienia stref ASF jako nadzwy-
czajnej okoliczności; dokonania 
zmian w przepisach prawnych 
dotyczących zwalczania chorób 
zakaźnych poprzez uznanie ne-
gatywnego wyniku badań krwi 
w kierunku ASF jako podstawy 
dającej możliwość dokonywania 
sprzedaży świń we wszystkich 
strefach oraz obszarach ASF; 
przeprowadzania kontroli przez 
inspekcję weterynaryjną w zakła-
dach importujących żywiec z za-
granicy (również półtusze) w celu 
nieobniżania cen rynkowych; 
przeprowadzania rzeczywistych 
oszacowań wartości zutylizowa-
nych sztuk żywca na podstawie 
realnych wyliczeń loch, loszek, 
prosiąt, warchlaków, tuczników; 
dokonania zmian w przepisach 
prawnych o zwalczaniu ASF, po-
legających na wprowadzeniu za-
kazu utylizacji zboża i zdrowych 
zwierząt; zniesienia stref ASF, 
wprowadzenia okresu karencji 
(zgodnie z inkubacją wirusa ASF) 
do 15 dni zakazu sprzedaży; na-
tychmiastowego uruchomienie 
skupu interwencyjnego trzody 
chlewnej ze stref i obszarów ASF; 
natychmiastowego uruchomie-
nia nadzwyczajnych środków 
dla zakładów przetwórczych ce-

lem zobligowania ich do odbio-
ru trzody chlewnej z obszarów 
zagrożonych i zapowietrzonych 
(przeznaczenie dofinansowania 
na obróbkę termiczną mięsa); dą-
żenia do całkowitej depopulacji 
dzika poprzez zobowiązanie kół 
łowieckich do przeprowadzenia 
odstrzałów dzików oraz włącze-
nie służ wojskowych i policyjnych 
celem przyspieszenia i spraw-
nego przeprowadzenia odstrza-
łów; przeprowadzenia dogłębnej 
analizy sytuacji na rynku trzo-
dy chlewnej, z uwzględnieniem 
sprzedaży świń ze strefy czer-
wonej ASF przez Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów; 
uchylenia zobowiązań w ramach 
programów PROW (Premie dla 
młodych rolników, Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw, 
Wsparcie inwestycji w środki za-
pobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopo-
dobnych klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycz-
nych i katastrof, Modernizacja 
gospodarstw rolnych) względem 
beneficjentów, których gospo-
darstwa zostały objęte strefą 
czerwoną ASF; wprowadzenia 
ceny minimalnej, gwarantującej 
opłacalność produkcji rolnej oraz 
zapewniającej pokrycie kosztów 
produkcji; umożliwienia w prze-
pisach prawnych przemieszcza-
nia warchlaków i prosiąt pomię-
dzy strefą czerwoną a niebieską.

•	 23	września	w	Szczytnie	odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	 W-MIR	 w	 powiecie	 szczy-
cieńskim. Do udziału w obradach 



samorządu rolniczego zaproszeni 
zostali wszyscy przedstawiciele 
instytucji działających na rzecz 
rolnictwa w powiecie szczycień-
skim. Jednym z głównych za-
gadnień posiedzenia zwołanego 
przez pana Romualda Tańskie-
go – Przewodniczącego Rady 
Powiatowej – było przekazanie 
informacji na temat Planu Stra-
tegicznego Wspólnej Polityki 
Rolnej w latach 2023–2027. Pan 
Romuald Tański omówił założe-
nia przyszłej WPR i przedstawił 
działania samorządu rolniczego, 
które zmierzają do zmiany nie-
których zapisów, głównie w za-
kresie tzw. ekoschematów. 
— Samorząd  rolniczy  stanowczo 
i  zdecydowanie domaga  się  zmian 
względem  finansowania  rolnictwa 
towarowego produkującego na ry-
nek  globalny,  które,  jak  wszystko 
wskazuje, w obecnej perspektywie 
straci  najwięcej.  Rolnictwo  ekolo-
giczne,  ochrona  środowiska,  pro-
gramy przyrodnicze są bardzo waż-
ne dla mniejszych gospodarstw, ale 
wspierać należy  również  rolnictwo 
towarowe,  gdyż  to  właśnie  duże 
gospodarstwa  są  faktycznymi 
producentami  żywności — mówił 
Przewodniczący Rady pan Romu-
ald Tański. 
Podczas posiedzenia omówiono 
również stan realizacji płatności 

bezpośrednich, rolnośrodowi-
skowych i dobrostanowych oraz 
sprawy dotyczące weterynarii 
i gospodarowania gruntami rol-
nymi. 

•	 27	września	w	 Skarlinie	 odbyło	
się	 posiedzenie	 Rady	 Powiato-
wej	 W-MIR	 w	 powiecie	 nowo-
miejskim. W spotkaniu uczest-
niczyli: pan Cezary Antczak –  
KOWR OT w Olsztynie, pan An-
drzej Szczapa – KOWR OT w Olsz-
tynie, pan Jerzy Bancewicz –  
Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Olszty-
nie, pani Joanna Kwiatkowska – 
kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego nr 1, pan 
Grzegorz Kowalski – kierownik 
Zespołu Doradców w Nowym 
Mieście Lubawskim, pan Anto-
ni Kurlikowski – Powiatowy In-
spektorat Weterynarii w Nowym 
Mieście Lubawskim, pan Andrzej 
Kłosowski – rzeczoznawca wy-
znaczony przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii do prze-
prowadzania szacowania w celu 
zwalczania grypy ptaków – oraz 
rolnicy z powiatu nowomiejskie-
go. Głównym tematem spotka-
nia było przedstawienie infor-
macji w zakresie deklaracji strat 
w związku z wystąpieniem w Pol-
sce wysoce zjadliwej grypy pta-
ków. Przedstawiciele KOWR OT 

w Olsztynie w sposób szczegóło-
wy omówili sposób wypełniania 
tego formularza, który dotyczy 
określenia skali i rodzaju strat 
poniesionych przez producentów 
drobiu w wyniku wystąpienia 
grypy ptaków oraz wprowadze-
nia obszaru z restrykcjami. Przy 
omawianiu tego tematu członko-
wie samorządu rolniczego, wraz 
z rolnikami, wnioskowali o do-
konanie zmiany w przepisach 
prawnych, dających możliwość 
skorzystania ze wsparcia na bio-
asekurację przez producentów 
drobiu oraz uruchomienia dofi-
nansowania do utylizacji padłego 
drobiu. Z uwagi na nie rozwiązany 
problem sprzedaży trzody chlew-
nej z obszarów zapowietrzonych 
i zagrożonych ASF, członkowie 
Rady wnosili o analizę strat po-
niesionych przez producentów 
trzody chlewnej w związku z wy-
stąpieniem ASF, analogicznie jak  
w przypadku grypy ptaków 
u drobiu. Postulowano o uru-
chomienie ciągłego naboru 
wniosków na wyrównanie kwoty 
obniżonego dochodu przez pro-
ducentów trzody chlewnej ze 
sprzedaży świń utrzymywanych 
na obszarze objętym restrykcja-
mi ASF i wypłatę tych środków 
w ciągu 21 dni od dnia złożenia  
wniosku.
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Postulaty W-MIR dotyczące trudnej sytuacji  
hodowców trzody chlewnej

20 września Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, mając 
na uwadze niezwykle trudną sy-
tuację hodowców trzody chlew-
nej, przedstawił panu Mateuszowi 
Morawieckiemu – Prezesowi Rady 
Ministrów postulaty wypracowane 
przez rolników podczas wspólnego 
posiedzenia Rad Powiatowych War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w powiatach nowomiejskim, dział-
dowskim, iławskim i ostródzkim, 
wnioskując jednocześnie o dołoże-

nie wszelkich starań, aby rolnicy – 
producenci wieprzowiny mieli moż-
liwość godnie żyć i utrzymać swoje 
gospodarstwa w płynności finanso-
wej. Postulowano o: 
• zmianę sposobu wyznaczania 

stref ASF poprzez ogranicze-
nie wyznaczenia obszaru strefy 
tylko w promieniu do 10 km od 
wystąpienia ogniska ASF;

• zmianę sposobu wyliczania wy-
równania utraconego dochodu 

za świnie sprzedane w czer-
wonej strefie ASF poprzez 
uwzględnienie braku możliwo-
ści sprzedaży świń w obszarze 
zagrożonym i zapowietrzonym 
(obecnie rolnicy nie otrzymają 
wyrównania za dany kwartał; 
od 26 lipca 2021 r. rolnicy znaj-
dują się w krytycznej sytuacji, 
ponieważ nie mogą dokonać 
sprzedaży trzody, lochy się pro-
szą, a ze względów finansowych 
powstają problemy z zakupem 
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paszy, koncentratów itp.; do-
datkowo, ze względu na zakaz 
przemieszczania i sprzedaży 
świń, zwierzęta rosną i często 
rolnicy mają problem z zacho-
waniem dobrostanu zwierząt);

• złagodzenie procedur i wymo-
gów do wydawania przez Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii 
decyzji o zakazie produkcji trzo-
dy chlewnej, na podstawie któ-
rej hodowca może ubiegać się 
o pomoc finansową z ARiMR;

• doprecyzowanie przepisów 
prawnych dotyczących wyzna-
czania obszaru zagrożonego 
oraz zapowietrzonego w sytuacji 
pojawienia się kolejnych ognisk, 
ponieważ w skrajnych przypad-
kach dochodzi do sytuacji, że rol-
nicy, posiadający gospodarstwa 
w promieniu 10 km od ogniska 
ASF u świń, dostają się w kolejny 
obszar zagrożony, wyznaczony 
po wystąpieniu kolejnego ogni-
ska ASF u świń (powoduje to, że 
takie gospodarstwa, pomimo że 
to nie u nich wystąpiło ognisko 
ASF oraz w efekcie wyników ba-
dań świadczących o braku cho-
roby w ich stadzie, doświadczają 
zakazu sprzedaży świń przez 30 
dni, a następnie przez kolejne 
30 dni wielokrotnie, co w kon-
sekwencji generuje ogromne 
straty, ponieważ rolnicy nie mają 
możliwości sprzedaży żywca, 
mimo że ich stada są wolne od 
ASF);

• wprowadzenie zmian w prze-
pisach prawnych dotyczących 
działania 5.1 „Wsparcie inwe-
stycji w środki zapobiegawcze, 
których celem jest ogranicze-
nie skutków prawdopodobnych 
klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” (wdrażanego przez 
ARiMR), polegających na zdję-
ciu obowiązku utrzymania w go-
spodarstwie świń przez 5 lat po 
wprowadzeniu stref ASF i po-
traktowania takiej sytuacji ob-
ligatoryjnie jako nadzwyczajna 
okoliczność;

• dokonanie zmian w przepisach 
prawnych dotyczących zwalcza-

nia chorób zakaźnych poprzez 
uznanie negatywnego wyniku 
badań krwi w kierunku ASF jako 
podstawy dającej możliwość 
dokonywania sprzedaży świń 
we wszystkich strefach oraz ob-
szarach ASF;

• zmianę zasad wyceny zwierząt 
utylizowanych po wystąpie-
niu ogniska ASF (szacowanie 
powinno odbywać się na pod-
stawie rzeczywistej wartości 
zutylizowanych sztuk żywca 
oraz realnych wyliczeń wartości 
poszczególnych grup technolo-
gicznych, m.in. loch, loszek, pro-
siąt, warchlaków i tuczników);

• dokonanie zmian w przepisach 
prawnych dotyczących zwal-
czania ASF, polegających na 
wprowadzeniu zakazu utyliza-
cji zboża i zdrowych zwierząt 
z gospodarstw, w których zgod-
nie z obecnie obowiązującymi 
przepisami dokonuje się utyli-
zacji (rolnicy w gospodarstwie 
z nakazem utylizacji zbóż tracą 
podwójnie: na braku możliwo-
ści sprzedaży zdrowych świń 
i na braku możliwości sprzedaży 
paszy, która pomimo ASF w go-
spodarstwie mogłaby zostać 
sprzedana z przeznaczeniem na 
bezpośrednie skarmienie lub do 
produkcji pasz dla innych gatun-
ków zwierząt, np. drobiu, z kolei 
zwierzęta, po przeprowadzeniu 
badania na obecność wirusa 
ASF i negatywnym wyniku, mo-
głyby zostać sprzedane w trybie 
natychmiastowym do zakładów 
przetwórczych, nie zaś uśmier-
cone i zutylizowane);

• zmianę przepisów w zakresie 
tworzenia i odwoływania obsza-
rów zagrożenia ASF i nadal pod-
trzymujemy swoje stanowisko 
w tym zakresie, ponadto wnio-
skujemy także o zniesienie stref 
ASF oraz o wprowadzenie okre-
su karencji 15 dni na sprzedaż 
świń (zgodnie z wyleganiem wi-
rusa ASF) z gospodarstw poło-
żonych w obszarze zagrożonym;

• uruchomienie nadzwyczajnych 
środków dla zakładów prze-
twórczych celem zobligowania 

ich do odbioru trzody chlewnej 
z obszarów zagrożonych i zapo-
wietrzonych (dofinansowanie 
powinno zostać przeznaczone 
na obróbkę termiczną mięsa 
z wyżej wymienionych obsza-
rów);

• konieczność dążenia do całko-
witej depopulacji dzika poprzez 
zobowiązanie kół łowieckich do 
przeprowadzenia odstrzałów 
dzików oraz włączenie służb 
wojskowych i policyjnych ce-
lem przyspieszenia i sprawnego 
przeprowadzenia odstrzałów;

• przeprowadzenie dogłębnej 
analizy sytuacji na rynku trzo-
dy chlewnej, z uwzględnieniem 
sprzedaży świń z obszaru ob-
jętego ograniczeniami III, czyli 
tzw. czerwonej strefy, przez 
Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów;

• uwzględnienie w przepisach 
prawnych możliwości prze-
mieszczania warchlaków i pro-
siąt pomiędzy obszarem ob-
jętym ograniczeniami III, tzw. 
strefą czerwoną i obszarem 
objętym ograniczeniami II, tzw. 
strefą niebieską, w związku 
z problemami w utrzymaniu do-
brostanu w zdrowych stadach 
świń na terenie obszaru obję-
tego ograniczeniami III, spowo-
dowanymi brakiem możliwości 
sprzedaży młodych świń poza 
obszar III.

Wnioskując o rozważenie ww. po-
stulatów, a tym samym udzielenie 
pomocy rolnikom, którzy znaleźli się 
w niezwykle trudnej sytuacji, Zarząd 
W-MIR dodał, że wprowadzenie 
zaproponowanych w wystąpieniu 
zmian pomoże hodowcom nie tylko 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim, ale również zapobiegnie 
stratom wszystkich producentów 
wieprzowiny w Polsce. Zdaniem 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej jest to niezbędne do 
zachowania polskiej hodowli świń 
i produkcji wieprzowiny oraz kluczo-
we w kontekście bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju.
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Opinia samorządu rolniczego do projektu  
ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych
Na podstawie przekazanych przez 
wojewódzkie izby rolnicze opinii 
do poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych, Krajowa Rada 
Izb Rolniczych zgłosiła 28 września 
2021 r. poniższe uwagi do pana Da-
riusza Salamończyka, Zastępcy Sze-
fa Kancelarii Sejmu.

Samorząd rolniczy popiera inicjaty-
wę pobudzenia przedsiębiorczości 
rolników poprzez ułatwienie roz-
poczęcia działalności pozarolniczej 
w ramach posiadanego siedliska. 
Przedstawiony projekt ustawy za-
wiera rozwiązania idące we właści-
wym kierunku, jednak poszczególne 
przepisy wymagają dogłębnej ana-
lizy co do ich skutków prawnych 
i rzeczywistych. W piśmie podkre-
ślono, że obszary wiejskie są przede 
wszystkim miejscem prowadzenia 
produkcji rolnej oraz wskazano pro-
blematyczną kwestię, czy dywer-
syfikacja działalności na terenach 
wiejskich nie doprowadzi do sytu-
acji, kiedy przekształcenie budyn-
ków spowoduje utrudnienia pro-
dukcji rolnej. 

Duży niepokój budzi zapis zawarty 
w uzasadnieniu projektu, sugerujący 

możliwość realizowania zabudowy 
mieszkaniowej bez procedury wy-
łączenia gruntów rolnych z produk-
cji i dopuszczenie do sytuacji, kiedy 
tego typu inwestycje będą wymaga-
ły zgłoszenia do starostwa. Należy 
zabezpieczyć prawa rolników, aby po 
czasie nie było protestów napływa-
jącej ludności z miasta. Samorząd rol-
niczy podkreśla, że gruntów rolnych 
wysokich klas w Polsce jest mało 
i powinno się je chronić lub wykorzy-
stywać do typowej produkcji rolnej, 
a nie do rozwijania na nich działalno-
ści gospodarczej pozarolniczej. 

Nowelizacja przepisów zakłada, że 
w ramach gospodarstwa rolnego 
rolnik będzie mógł prowadzić w jed-
nym z niewykorzystanych budyn-
ków swojej zabudowy zagrodowej 
dowolne przedsięwzięcie pozarol-
nicze, z wyjątkiem takiego, które 
będzie mogło powodować uratę lub 
ograniczenie wartości użytkowej 
gruntów. Niedoprecyzowanie cha-
rakteru pozarolniczej działalności 
w praktyce może skutkować tym, 
że rolnik będzie mógł prowadzić np. 
warsztat samochodowy na gruntach 
rolnych najlepszych klas. Niedopre-
cyzowanie zapisów może doprowa-
dzić nie tylko do utraty charakteru 

rolnego takich gruntów, ale i chaosu 
urbanistyczno-przestrzennego da-
nego obszaru wiejskiego. 

Projekt ustawy nie przewiduje też 
sytuacji, w której dla danego terenu 
w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego przewidziano 
funkcje rolnicze. Wtedy niemożliwe 
będzie prowadzenie w granicach 
planu działalności nierolniczej, bo 
będzie to stanowiło naruszenie 
ustaleń planu.

Proponowane regulacje mogą spo-
wodować wyeliminowanie kontroli 
samorządu rolniczego i Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad 
procesem odrolnienia i wyłączania 
gruntów z produkcji rolnej. Krajowa 
Rada Izb Rolniczych jasno wyraża 
sprzeciw wobec procesu niekon-
trolowanej rozbudowy na gruntach 
rolnych, bowiem raz utracony status 
nigdy nie wróci do użytkowania rol-
niczego. 

Mając na uwadze przede wszystkim 
racjonalne gospodarowanie rolniczą 
przestrzenią produkcyjną, samorząd 
rolniczy uważa, że projekt ustawy 
wymaga dodatkowych, gruntow-
nych uregulowań, poprzedzonych 
głęboką analizą skutków.

— Dożynki  to  jeden  z najpiękniejszych 
staropolskich  obyczajów,  który  jest 
wpisany w naszą  tradycję  i  kulturę. To 
właśnie  podczas  dożynek  dziękujemy 
za  tegoroczne  plony  –  owoce  naszego 
rolniczego  trudu,  jednocześnie  prosząc 
o  dobre  zbiory  na  przyszły  rok.  Sam 
też  jestem  rolnikiem  i  doskonale  znam 
rolniczy  trud  i  poświęcenie — mówił 
Prezes W-MIR Romuald Tański pod-

czas Warmińsko-Mazurskich Dożynek 
Wojewódzkich, podkreślając, że już 
kolejny rok nie był łatwy dla polskiego 
rolnictwa. 

— Pandemia  koronawirusa,  nierozwią-
zany od 2014 roku problem wirusa afry-
kańskiego  pomoru  świń,  który  w  tym 
roku zaatakował warmińsko-mazurskie 
zagłębie  produkcji  trzody  chlewnej, 
ptasia  grypa,  wysokie  koszty  środków 

do produkcji rolnej i jednocześnie niskie 
ceny  skupu,  anomalie  pogodowe…  To 
wszystko  sprawia,  że  gospodarowanie 
na roli staje się coraz trudniejsze i mniej 
opłacalne. 

My,  rolnicy,  tak  jak  i  całe  społeczeń-
stwo,  chcemy  móc  utrzymać  siebie 
i  swoje  rodziny  z  naszej  ciężkiej  pracy. 
Dochody z produkcji rolnej powinny za-
pewnić nam  i naszym rodzinom godne 

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie



BIULETYN W-MIR

8

życie,  by  nasze  dzieci  chciały  przejąć 
w przyszłości gospodarstwa i kontynu-
ować pracę na roli. 

A nasza praca jest uzależniona od wielu 
czynników – w  tym między  innymi  od 
pogody  i  klęsk,  które  dotykają  nasze 
gospodarstwa,  takich  jak  afrykański 
pomór świń i ptasia grypa. Dziś wiemy, 
że  sami  sobie nie poradzimy – potrze-
bujemy wsparcia rządzących w postaci 
wprowadzenia systemowych rozwiązań 
dla  rolników,  chociażby  w  postaci  re-
strukturyzacji  zadłużeń  i  skutecznego 
zniwelowania problemu ASF. 

To  naprawdę  ostatni  moment,  by  rzą-
dzący  pochylili  się  nad  losem  polskich 
rolników, tak  jak oni pochylają się nad 
polską ziemią. 

To przecież my rolnicy – o czym głośno 
mówią rządzący – zapewniamy bezpie-
czeństwo żywnościowe kraju. To dzięki 
pracy  naszych  rąk  na  polskich  stołach 
nie  brakuje  chleba.  Pracujemy  na  roli 
mimo  trudnych  warunków,  klęsk  i  ni-
skiej  opłacalności  produkcji.  Jednak 
w tym roku, jak w żadnym innym, ocze-
kujemy, że Rząd Polski wreszcie zadba, 
by  potrzeby  polskich  rolników  były  re-
alizowane  uczciwie  i  sprawiedliwie,  by 

nasza praca dawała nie tylko satysfak-
cję, ale  i przynosiła przyzwoite docho-
dy, pozwalające utrzymać rodziny.

Nasze  poważne  obawy  budzą  projek-
towane  zmiany w  rolnictwie,  zapisane 
w  Europejskim  Zielonym  Ładzie  oraz 
Strategii „Od pola do stołu”. Grozi nam 
realna  możliwość  spadku  produkcji, 
a co za tym idzie i tak już niskich docho-
dów. To z kolei stanowić będzie poważ-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa żyw-
nościowego  nie  tylko  Polski,  ale  i  Unii 
Europejskiej,  gdzie  rolnictwo  powinno 
być wciąż traktowane jako sektor stra-
tegiczny. Ograniczenie produkcji towa-



rowej oznacza znaczny wzrost importu 
żywności  spoza Unii,  z  państw, w któ-
rych nie będą obowiązywać kosztowne 
unijne standardy.

Święty  Kościoła  Katolickiego  i  Wiel-
ki Polak, Jan Paweł  II, mówił:  ,,Oddaję 
hołd spracowanym rękom polskiego rol-
nika”. Niech te słowa motywują wszyst-
kich nie tylko dzisiaj, ale i przez cały rok 
i kolejne lata.

19 września 2021 r., w Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Olsztynku, 
odbyły się Warmińsko-Mazurskie 
Dożynki Wojewódzkie. W uroczysto-
ściach uczestniczyli członkowie sa-
morządu rolniczego.

Starostami Dożynek Wojewódzkich 
zostali: pani Karolina Kühn – członki-
ni Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie braniewskim oraz pan Bartłomiej 
Lewalski – Przewodniczący Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie dział-
dowskim. 

Pani Karolina Kühn posiada gospo-
darstwo rolne o powierzchni 34 ha 
w gminie Frombork. Od 2019 roku 
kieruje także ponad 100 ha gospo-
darstwem rodziców z hodowlą krów 
mamek. Po ukończeniu studiów swo-
je życie zawodowe związała z rol-
nictwem. 15 lat pracowała w branży 
maszyn rolniczych, gdzie współorga-
nizowała liczne konferencje i szkole-
nia dla rolników z zakresu nowocze-
snych technologii. Pani Karolina Kühn 
hoduje konie i jest zaangażowana 
w promowanie łucznictwa konnego 
w Polsce – dyscypliny, która zdo-
bywa popularność w naszym kraju, 
głównie dzięki ogromnym sukcesom 
rodzimych zawodników na arenach 

międzynarodowych. Od 2019 roku 
pani Karolina Kühn jest członkiem 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
braniewskim z gminy Frombork.

Pan Bartłomiej Lewalski posiada 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
24 ha w gminie Rybno. Po uzyska-
niu kwalifikacji rolniczych na UWM 
w Olsztynie (kierunek rolnictwo i zo-
otechnika), przejął gospodarstwo 
rolne specjalizujące się w hodowli 
trzody chlewnej, które rozwija i pro-
wadzi. Od 2011 r. działa w struk-
turach Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Pan Bartłomiej Lewalski 
wykazuje duże zaangażowanie w peł-
nione przez siebie funkcje społecz-
ne. Obecnie jest Przewodniczącym 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
działdowskim, gdzie podejmuje dzia-
łania zmierzające do poprawy życia 
lokalnej społeczności. Ponadto pan 
Bartłomiej Lewalski zasiada w Radzie 
ds. Młodych przy Krajowej Radzie 
Izb Rolniczych, gdzie reprezentuje 
interesy młodych rolników z naszego 
województwa. Jest także członkiem 
Komisji ds. monitorowania rynków 
rolnych i zwalczania ASF, działającej 
przy Walnym Zgromadzeniu Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
jak co roku, zorganizowała zaintere-
sowanym rolnikom wyjazd na Dożyn-
ki Wojewódzkie. 

Podczas dożynek „Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego”, na wnio-
sek Prezesa Izby, odznaczeni zostali 
panowie Zenobiusz Szczepkowski 
i Jerzy Salitra.

Ponadto odznaką „Zasłużony dla Rol-
nictwa”, której wnioskodawcą jest 
Prezes W-MIR, uhonorowani zostali: 
Mateusz Dudziak, Mariusz Dziki, Ma-
riola Głowacka, Bogumił Gołębiew-
ski, Krzysztof Kazaniecki, Jarosław 
Kopyciński, Barbara Krauze, Karolina 
Kühn, Dorota Łada, Alojzy Łobik, Da-
niel Maczuga, Paweł Mateblowski, 
Mariusz Musiał, Piotr Naszkiewicz, 
Łukasz Pergoł, Iwona Putra, Dariusz 
Sadowski, Rafał Szymczyk, Jarosław 
Wiśniewski, Stanisław Żołędziewski. 

Podczas Dożynek Wojewódzkich 
w Olsztynku, Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza przeprowadziła rów-
nież konkurs na innowacyjny wieniec 
dożynkowy „Od tradycji do nowocze-
sności”. Celem konkursu jest kultywo-
wanie oraz popularyzacja najbardziej 
wartościowych i żywych tradycji re-
gionalnych oraz najciekawszych dzie-
dzin plastyki ludowej, prezentacja 
bogactwa plonów wkomponowanych 
w wieniec dożynkowy oraz promo-
cja dorobku kulturowego warmińsko
-mazurskiej wsi. Komisja konkursowa 
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DOŻYNKI 2021
• 4 września w Białej Piskiej od-

były się Dożynki Diecezjal-
no-Powiatowo-Gminne. War-
mińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
ufundowała nagrodę za zajęcie 
I miejsca w konkursie na „Naj-

piękniejszy wieniec dożynko-
wy”, który wygrało sołectwo 
Kożuchy, gmina Biała Piska. 
Przygotowane zostało również 
stoisko informacyjne W-MIR, 
które odwiedziło około 200 
osób. 

• 4 i 5 września przedstawicie-
le Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w osobach: Zofia 
Stankiewicz, Barbara Kramkow-
ska, Halina Domian, Marzanna 
Opęchowska, Anna Sarnow-
ska, Stanisław Stankiewicz oraz 
Marcin Sarnowski uczestniczyli 
w XIII Pielgrzymce Izb Rolni-

czych na Jasną Górę. Pierw-
szego dnia pielgrzymki odbyła 
się konferencja Krajowej Rady 
Izb Rolniczych pn. „25 lat re-
aktywacji działalności Izb Rol-
niczych w Polsce. Przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość”. Na-
tomiast drugiego dnia przed-
stawiciele W-MIR wzięli udział 
w uroczystej Mszy św. Dożyn-
kowej, podczas której złożyli 
dary ziemi i chleb wypieczony 
z tegorocznych zbiorów.

• 5 września w Gietrzwałdzie mia-
ły miejsce Dożynki Archidiece-
zjalne, w których udział wzięli 

dokonała oceny wieńców biorąc pod 
uwagę innowacyjność, różnorodność 
użytych do jego wykonania materia-
łów, walory estetyczne oraz nawiąza-

nie do tradycji Warmii i Mazur. W wy-
niku oceny przyznano:
I miejsce – wieniec nr 4 z gminy 
Dźwierzuty,

II miejsce – wieniec nr 17 z gminy 
Miłki,
III miejsce – wieniec nr 28 z gminy 
Grunwald.
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przedstawiciele Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej. Starosta-
mi dożynek zostali wybrani: Ewa 
i Wojciech Jończyk z powiatu 
olsztyńskiego oraz Danuta i Je-
rzy Kielak z powiatu lidzbarskie-
go. Kosz z darami złożyli Prezes 
W-MIR Romuald Tański wraz 
z małżonką Marianną.

• 5 września w Bisztynku odbyły 
się dożynki Gminy Bisztynek. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza zorganizowała stoisko 
informacyjne oraz przeprowa-
dziła konkurs publiczności na 
„Najładniejszy wieniec dożyn-
kowy”. Nagrodę zdobył wieniec 
z sołectwa Troszkowo. 

• 5 września, podczas dożynek 
gminnych w Sępopolu, W-MIR 
przeprowadziła konkurs pu-
bliczności na „Najładniejszy 
wieniec dożynkowy”. I miejsce 
zdobył wieniec sołectwa Ro-
mankowo. 

• 12 września odbyły się Dożynki 
Powiatowo-Gminne w Budrach. 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rol-
niczą podczas wydarzenia re-
prezentowali: pan Robert No-
wacki – członek Zarządu W-MIR 
oraz panowie Jarosław Deneka 
i Daniel Maczuga – członkowie 
Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie węgorzewskim. Przed-
stawiciele samorządu rolnicze-
go wręczyli puchary rolnikom 
wzorowo prowadzącym gospo-
darstwo rolne. Puchary otrzy-
mali: państwo Ewelina i Edward 
Urynowicz, państwo Katarzyna 
i Andrzej Biłyj oraz państwo Syl-
wia i Jakub Domurad. Ponadto 
Warmińsko Mazurska Izba Rol-
nicza ufundowała nagrodę za 
zajęcie I miejsca w konkursie na 
„Najpiękniejsze stoisko sołec-
kie”. Konkurs wygrało sołectwo 
Więcki, gmina Budry. Samorząd 
rolniczy przeprowadził tak-
że konkurs na „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy publiczno-
ści”, w którym wygrał wieniec 
sołectwa Budry. Podczas do-
żynek przygotowane zostało 
stoisko informacyjne Warmiń-
sko-Mazurskiej izby Rolniczej, 
które odwiedziło około 220 
osób. Uczestnicy dożynek mo-
gli uzyskać informacje na temat 
działalności Warmińsko-Mazur-

skiej Izby Rolniczej i skorzystać 
z bezpłatnych materiałów infor-
macyjnych.

• 18 września w Barcianach 
odbyły się Dożynki Powiato-
wo-Gminne Powiatu Kętrzyń-
skiego. W-MIR przygotowa-
ła stoisko informacyjne oraz 
przeprowadziła konkurs na 
„Najładniejsze stoisko dożynko-
we”. I miejsce zdobyło stoisko 
z Drogosz, II miejsce – z Kreli-
kiejm i III miejsce – z Frączkowa. 
W wydarzeniu wziął udział pan 
Robert Nowacki – członek Za-
rządu Izby.

• 18 września w Bażynach, pod-
czas Dożynek Powiatu Lidzbar-
skiego, W-MIR przeprowadziła 
konkurs publiczności na „Naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy”. 
I miejsce uzyskał wieniec sołec-
twa Bażyny, II miejsce – sołec-
twa Wolnica i III miejsce – so-
łectwa Wilczkowo. 

We wrześniu Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał trzynaście informacji dla komornika sądowego 
w sprawie zajętego mienia, w czterech przypadkach zajęte było całe gospodarstwo. Zgodnie z § 5 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowa-
dzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 poz. 1385), jeżeli zajęte jest całe gospodarstwo, 
to izba rolnicza nie wydaje opinii. Osiem informacji wydano w sprawie, gdzie dłużnik posiadał grunty poniżej 1 ha 
i nie był rolnikiem. W przypadku jednej informacji nie było możliwości kontaktu z dłużnikiem ze względu na jego 
zły stan zdrowia. Ponadto wydano jedną opinię wskazującą, że zajęte mienie nie jest niezbędne do prowadzenia 

działalności rolniczej.
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Wyjazd na 
AGRO SHOW

W dniach 24–25 września odbył się 
wyjazd przedstawicieli Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz rolni-
ków Warmii i Mazur na XXII edycję 
Międzynarodowej Wystawy Rolni-
czej AGRO SHOW, która odbyła się 
na terenie lotniska w Bednarach. 
Zwiedzający mieli okazję zapoznać 
się z ofertą kilkuset wystawców 

reprezentujących branżę rolniczą. 
Ogromną atrakcją była możliwość 
obejrzenia pokazów maszyn podczas 
ich pracy. Nie zabrakło również kon-
kursów, a rolnicy chętni poszerzenia 
swojej wiedzy mogli wziąć udział 
w seminariach i wykładach. Organi-
zatorem wyjazdu była Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza.

Jak prowadzić Rolniczy Handel Detaliczny?
Zamieszczamy  odpowiedź  Minister-
stwa  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  na  pi-
smo  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych 
w  sprawie  opracowania  instrukcji  do-
tyczącej prowadzenia RHD.

Szanowny Panie Prezesie, 

odpowiadając na pismo z 6 września 
2021 r., znak: KRIR/MR/813/2021, 
w ww. sprawie, uprzejmie informuję, 
co następuje.

Na temat tworzenia i rozwoju tzw. 
„krótkich łańcuchów dostaw” oraz 
przetwórstwa żywności na małą ska-
lę w ramach rolniczego handlu deta-
licznego (RHD) zostało dotychczas 
opracowanych wiele materiałów, 
które są powszechnie dostępne.

Informacje na temat prowadzenia 
RHD są umieszczone, np. na stro-
nach internetowych:
1.	 Ministerstwa	 Rolnictwa	 i	 Roz-

woju	Wsi:
– materiał pt. „Rolniczy handel 

detaliczny – informacje pod-
stawowe”; podpliki: „Rolniczy 

handel detaliczny – informa-
cje podstawowe”, „Rolniczy 
handel detaliczny – informa-
cje dotyczące oznakowania”, 
„Rolniczy handel detaliczny –  
pytania i odpowiedzi” oraz 
prezentacje; 

– broszura pt. „Żywność prosto 
z gospodarstwa – źródłem 
dochodu rolników. Jak roz-
począć produkcję i sprzedaż 
żywności z własnego gospo-
darstwa?”; link: https://www.
gov.pl/web/rolnictwo/zyw-
nosc-prosto-z-gospodarstwa-
--zrodlem-dochodu-rolnikow;

2.	 Głównego	 Inspektoratu	 We-
terynarii: materiał pt. „Rolniczy 
handel detaliczny”, zawierający 
m.in. przykładowe wzory wnio-
sków o wpis do rejestru zakła-
dów, informacje o wymaganiach 
weterynaryjnych oraz linki do 
obowiązujących przepisów pra-
wa, link: https://www.wetgiw.
gov.pl/handel-eksport-import/
rolniczy-handel-detaliczny;

3.	 Głównego	Inspektoratu	Sanitar-
nego: materiał pt. „Rolniczy han-
del detaliczny” i opracowanie 
pt. „Wytyczne Dobrej Praktyki 
Higienicznej i Produkcyjnej przy 
produkcji żywności niezwierzę-
cego pochodzenia w warunkach 
domowych z wykorzystaniem 
surowców roślinnych z własnych 
upraw oraz w ramach rolniczego 
handlu detalicznego”, link: ht-
tps://www.gov.pl/web/gis/rolni-
czy-handel-detaliczny;

4.	 Centrum	Doradztwa	Rolniczego	
w	 Brwinowie: opracowanie pt. 
„Przykłady organizacji krótkich 
łańcuchów dostaw żywności”. 

Dodatkowe informacje na temat 
wymagań z zakresu higieny i bezpie-
czeństwa żywności, odnoszących się 
m. in. do podmiotów prowadzących 
RHD, zawarte są w	 dokumentach	
Komisji	Europejskiej, takich jak:
• „Wytyczne dotyczące wykona-

nia niektórych przepisów roz-
porządzenia (WE) nr 852/2004 
w sprawie higieny środków spo-
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żywczych”; link: https://ec.eu-
ropa.eu/food/sites/food/files/
safety/docs/biosafety_fh_legis_
guidance_reg-2004-852_pl.pdf,

• „Dokument roboczy służb Ko-
misji w sprawie interpretacji 
niektórych przepisów dotyczą-
cych elastyczności, przewidzia-
nych w regulacjach prawnych 
w sprawie higieny. Najczęściej 
zadawane pytania. Wytyczne 
dla przedsiębiorstw sektora spo-
żywczego”; link: https://ec.eu-
ropa.eu/food/sites/food/files/
safety/docs/biosafety-hygiene
-faq_all_business_pl.pdf,

• „Zawiadomienie Komisji w spra-
wie wytycznych dotyczących 
wdrażania systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem żywności, 
obejmujących programy wa-
runków wstępnych i procedu-
ry oparte na zasadach HACCP, 
uwzględniając ułatwienia/ela-
styczność w zakresie wdraża-
nia w niektórych przedsiębior-
stwach spożywczych” (Dz. Urz. 
UE C 278 z 30.07.2016, str. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 2, t. 59, str. 1); link: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL 
EX:52016XC0730(01)&from=EN

Rolnicy mogą również zasięgnąć 
porad lub informacji dotyczących 
prowadzenia RHD w ośrodkach do-
radztwa rolniczego lub w zakresie 
przepisów prawa żywnościowego – 
u właściwego ze względu na siedzi-
bę zakładu lub miejsce prowadzenia 
działalności powiatowego	 lekarza	
weterynarii	 albo	 państwowego	 po-
wiatowego	inspektora	sanitarnego.

Dodatkowo, należy podkreślić, że 
w wielu państwach członkowskich 
UE zostały opracowywane wytycz-
ne/poradniki	 dobrej	 praktyki dla	
podmiotów, w tym rolników, pro-
dukujących żywność na małą skalę 
w celu jej wprowadzenia na rynek. 
Takie poradniki, zgodnie z przepisa-
mi unijnymi (art. 8 rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 34, str. 319), powinny 

być opracowywane i upowszech-
niane przez szeroko traktowane 
sektory spożywcze (np. organizacje 
skupiające producentów czy inne or-
ganizacje skupiające rolników) oraz 
podlegają ocenie przez właściwe 
organy państw członkowskich UE. 
W Polsce organami oceniającymi 
krajowe wytyczne dobrej prakty-
ki, na etapie ich projektowania, są 
odpowiednio Główny Lekarz We-
terynarii oraz Główny Inspektor Sa-
nitarny (2 art. 60 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2021, z późn. zm.). Pozytywnie 
zaopiniowane krajowe wytyczne są 
następnie przekazywane Komisji Eu-
ropejskiej, która posiada system ich 
rejestracji dostępny pod adresem: 
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/
hygienelegislation.

Uwzględniając powyższe, o ile do-
stępne informacje i opracowania nt. 
RHD nie są z punktu widzenia Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych wystarcza-
jące, proponuję rozważenie przez tę 
instytucję podjęcia inicjatywy opra-
cowania stosownych wytycznych 
krajowych, które byłyby odzwiercie-
dleniem potrzeb zgłoszonych przez 
Pana w tym zakresie.

Z kolei w odniesieniu do kwestii 
przeszkolenia doradców rolniczych, 
uprzejmie informuję, że obecnie 
trwa nabór na wyłonienie wykonaw-
ców dla kompleksowej organizacji 
i przeprowadzenia bezpłatnych	stu-
diów	 podyplomowych	 pod	 nazwą	
„Przetwórstwo	 rolno-spożywcze	
w	gospodarstwie	 rolnym”	dla	 dwu-
stu	 doradców	 rolniczych. Uczest-
nikami tych studiów będą doradcy 
rolniczy, zatrudnieni w wojewódz-
kich ośrodkach doradztwa rolnicze-
go, Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, izbach rolniczych oraz 
prywatnych podmiotach doradczych 
lub prowadzący działalność w zakre-
sie doradztwa rolniczego w ramach 
samozatrudnienia.

Ponadto, Centrum Doradztwa Rol-
niczego, jako instytucja odpowie-
dzialna za doskonalenie	 zawodowe	
doradców	 rolniczych,	w	 roku	 2021 
zaplanowało:
1. dwa webinaria: „Prowadzenie 

pozarolniczej działalności go-
spodarczej na obszarach wiej-

skich” oraz „Produkty lokalne 
w krótkich łańcuchach dostaw”,

2. trzy szkolenia: „Organizacja 
rynków lokalnych i systemów 
Krótkich Łańcuchów Dostaw 
Żywności szansą dla rozwoju 
potencjału małych gospodarstw 
rolnych na rynku żywności”, 
„Przetwórstwo w gospodarstwie 
rolnym”, „Sprzedaż żywności 
z gospodarstw rolnych – narzę-
dzia internetowe”,

3. wydanie broszury pt. „Moż-
liwości skracania łańcuchów 
żywieniowych pomiędzy kon-
sumentem a producentem w za-
kresie działań zbiorowych pro-
ducentów i konsumentów, które 
zwiększają sprzedaż żywności 
z gospodarstwa”.

Informuję również, że wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego wspie-
rają rolniczy handel detaliczny po-
przez platformę	 polskiebazarek.pl, 
która została utworzona w okresie 
pandemii COVID-19 w celu wspar-
cia w sprzedaży żywności przez 
rolników poprzez nawiązywanie 
bezpośrednich kontaktów z kon-
sumentami. E-bazarek funkcjonuje 
już od półtora roku; można na nim 
bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia 
o sprzedaży i promocji swoich pro-
duktów (obecnie jest to ok. 23 tys. 
ofert). Szczególnie warty podkre-
ślenia jest fakt, że dzięki takiemu 
działaniu konsument płaci dokładnie 
tyle, ile proponuje rolnik – bez marży 
pobieranej przez pośredników.

Zagadnienia, o których mowa w Pana 
piśmie, znajdują się także wśród prio-
rytetów	 działalności	 doradczej	 na	
2022	r. przekazanych przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszyst-
kim jednostkom doradztwa rolniczego 
(ODR-om i CDR), w brzmieniu:

„produkcja żywności w gospodar-
stwie i wprowadzanie jej na rynek na 
małą skalę, w tym w ramach takich 
form działalności jak: rolniczy han-
del detaliczny, działalność marginal-
na, lokalna i ograniczona, sprzedaż 
bezpośrednia oraz rzeźnie o małej 
zdolności produkcyjnej położone na 
terenie gospodarstwa”.

Z	poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szymon	Giżyński
Sekretarz Stanu
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28 września ruszył nabór na inwestycje  
zapobiegające zniszczeniu potencjału  

produkcji rolnej

Od 28 września 2021 r. ARiMR 
przyjmuje wnioski o dofinansowa-
nie w ramach PROW 2014–2020 na 
inwestycje zapobiegające zniszcze-
niu potencjału produkcji rolnej. Na-
bór potrwa do 26 listopada 2021 r.

O wsparcie mogą ubiegać się dwie 
grupy beneficjentów. Pierwsza to 
rolnicy, którzy zajmują się chowem 
lub hodowlą nie mniej niż 50 świń 
bądź zrealizowali zobowiązania rol-
no-środowiskowe w ramach warian-
tu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras 
świń” i chcą zrealizować inwestycje 
chroniące ich gospodarstwa przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
Pomoc w wysokości do 100 tys. zł 
mogą otrzymać m.in. na utworzenie 
lub zmodernizowanie niecki dezyn-
fekcyjnej, wyposażenie gospodar-
stwa w urządzenie do dezynfekcji 
czy budowę lub przebudowę maga-
zynu do przechowywania słomy dla 
świń, zakup silosu na paszę gotową 
do bezpośredniego spożycia przez 
świnie i wykonanie robót związa-
nych z jego posadowieniem (zwrot 
do 80% kosztów kwalifikowanych 
zrealizowanej inwestycji), a także 
wykonanie ogrodzenia. W tym przy-
padku zwrotowi podlega do 80% 

kosztów określonych według stan-
dardowych stawek jednostkowych, 
które wynoszą:
• 230 zł – koszt wykonania 1 me-

tra bieżącego ogrodzenia;
• 2100 zł – koszt wykonania 1 

bramy;
• 710 zł – koszt wykonania 1 

furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub 
ich związki, w których większość 
stanowią rolnicy posiadający grun-
ty rolne, lub w których więcej niż 
połowa zmeliorowanych gruntów 
rolnych objętych działalnością spół-
ki jest w posiadaniu rolników. Ta 
grupa beneficjentów może otrzy-
mać maksymalnie 1 mln zł na zakup 
maszyn i urządzeń zapobiegających 
zniszczeniu gospodarstw przez pod-
topienie czy powódź. Także w tym 
przypadku limit dofinansowania wy-
nosi 80% kosztów kwalifikowanych 
zrealizowanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, 
które chciałyby ubiegać się o dofi-
nansowanie następujących kosztów 
robót dotyczących urządzeń wod-
nych:
• przebudowy lub remontu rowu 

melioracyjnego,

• budowy, przebudowy lub re-
montu progu, zastawki czy 
przepustu ze spiętrzeniem,

• prac na sieciach drenarskich,

będą mogły ubiegać się o wsparcie 
w tym zakresie dopiero w kolejnym 
naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy będą 
przyjmowały oddziały regionalne 
ARiMR. Dokumenty można dostar-
czać do placówek Agencji osobiście, 
przez upoważnioną osobę, elektro-
nicznie – za pośrednictwem skrzyn-
ki podawczej ePUAP lub przesyłką 
rejestrowaną, nadaną w placówce 
Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowadzi-
ła 6 naborów wniosków o pomoc 
na inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej. 
Wsparcie zostało przyznane nie-
co ponad 4,7 tys. beneficjentów, 
a jego kwota wynosi na razie blisko 
291 mln zł (na inwestycje chroniące 
przed ASF przyznano pomoc 4,5 tys. 
rolników w wysokości ok. 211,5 mln 
zł, pozostałe środki to wsparcie dla 
spółek wodnych lub ich związków).

Więcej: https://www.gov.pl/web/
arimr.

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 
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Grupy  formalne  i  nieformalne,  dzia-
łające  na  obszarach  wiejskich  woje-
wództwa  warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicja-
tywę  „Aktywna  wieś”.  Celem  inicja-
tywy  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
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12 września 2021 r. w Olsztynie, 
w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, odbył się Walny Zjazd 
Delegatów Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mleczne-
go. Frekwencja Delegatów wyniosła 
59%. Podczas obrad Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego przedsta-
wiono i zatwierdzono sprawozdania 
z działalności Zarządu Związku, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeń-
skiego.

Wybrano 12-osobowy Zarząd Związ-
ku w następujących osobach:
1. Steckiewicz Andrzej (KT Olecko) 

– prezes
2. Juniewicz Wilhelm Marek (KT El-

bląg) – wiceprezes
3. Krupiński Konrad (KT Olecko) – 

wiceprezes
4. Mamryk Zbigniew (KT Giżycko) – 

skarbnik

5. Aleksiejczuk Bogdan (KT Lidzbark 
Warm.) – sekretarz

6. Borowski Mirosław (KT Olecko) –  
członek

7. Bałuch Włodzimierz (KT Li-
dzbark Warm.) – członek

8. Czapliński Marek (KT Mrągowo) –  
członek

9. Jończyk Wojciech (KT Olsztyn) – 
członek

10. Kurzątkowski Andrzej (KT Pisz) – 
członek

11. Różyński Henryk (KT Iława) – 
członek

12. Więcko Kazimierz (KT Mrągowo) –  
członek

Komisja Rewizyjna:
1. Szczypior Bożena (KT Lidzbark 

Warm.) – przewodnicząca
2. Sadłowski Ignacy (KT Olecko) – 

wiceprzewodniczący

3. Witkiewicz Edward (KT Olsztyn) –  
członek

Sąd Koleżeński:
1. Kowalski Piotr (KT Iława) – prze-

wodniczący
2. Ficak Andrzej (KT Elbląg) – czło-

nek
3. Leyk Karol (KT Olecko) – członek

Powołano także 13 Delegatów na 
Walny Zjazd Polskiej Federacji Ho-
dowców Bydła i Producentów Mle-
ka. 

W obradach Zjazdu udział wzięli za-
proszeni goście: Prezydent PFHBiPM 
Leszek Hądzlik, Zastępca Dyrektora 
PFHBiPM Ewa Kłębukowska, Zastęp-
ca Dyrektora RO Północ zs. w Mi-
nikowie PFHBiPM Dariusz Zabrocki 
oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej Romuald Tański. 

Podczas spotkania uhonorowano 
Prezesa W-MIR „Złotą Honorową 
Odznaką Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecz-
nego” oraz złożono podziękowania 
za dotychczasową owocną współ-
pracę. Na ręce Prezesa złożono 
również podziękowania dla Dyrek-
tor Biura W-MIR, pani Jolanty Mac-
kiewicz.

Obrady przebiegły sprawnie, we-
dług ustalonego Porządku Dzien-
nego, zgodnie z Regulaminem Ob-
rad oraz aktualnymi obostrzeniami 
sanitarnymi.

Walny Zjazd Delegatów  
Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców 

Bydła Mlecznego
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Akcja QQ
We wrześniu, na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
odbyła się akcja badania suchej 
masy kukurydzy. Dzięki uprzejmo-
ści hodowców Marka Wilhelma Ju-
niewicza oraz Andrzeja Kurzątkow-
skiego spotkania odbyły się w ich 
gospodarstwach, tj. Rogajnach k. 
Pasłęka i Kózkach k. Białej Piskiej. 
Trzeci punkt umiejscowiony był 
w Dorotowie k. Olsztyna, w siedzi-

bie Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka oraz 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego. Na 
podstawie wyników badania QQ 
doradcy żywieniowi określali opty-
malny termin zbioru, aby kiszonka 
z niej sporządzona charakteryzo-
wała się najlepszymi wartościami 
odżywczymi. Doradcy ogólni udzie-
lali bezpłatnych konsultacji. Dzię-
kujemy hodowcom za przybycie.

Dyrektor Biura W-MZHBM
dr Anna Błońska

PRAWNIK RADZI
Kiedy rolnik, jako nabywca gruntu, może skorzystać z ulgi  

w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Zasadniczo sprzedaż nieruchomości 
podlega podatkowi od czynności 
cywilnoprawnych (PCC). Podatek, 
w wysokości 2% ceny sprzedaży, 
płaci kupujący.

Artykuł 9 pkt 2 ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych określa 
jednak, że zwalnia się od podatku 
sprzedaż własności gruntów stano-
wiących gospodarstwo rolne w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym, 
wraz z będącymi ich częścią składo-
wą drzewami i innymi roślinami.

Aby to jednak było możliwe, w wyni-
ku dokonania sprzedaży musi zostać 
utworzone lub powiększone gospo-
darstwo rolne, a jego powierzchnia 
po tych czynnościach nie może być 
mniejsza niż 11 ha i większa niż 300 
ha. Oznacza to, że umowa sprzeda-
ży będzie zwolniona z podatku od 
czynności cywilnoprawnych tylko 
wtedy, gdy – w rozumieniu ustawy 
o podatku rolnym – nabywany grunt 
będzie stanowił gospodarstwo rol-
ne, a w wyniku dokonania czynno-
ści zostanie utworzone lub powięk-
szone gospodarstwo rolne, którego 
powierzchnia będzie nie mniejsza 

niż 11 ha i nie większa niż 300 ha 
oraz gospodarstwo to będzie pro-
wadzone przez nabywcę przez okres 
co najmniej 5 lat od dnia nabycia. 
Z treści art. 9 pkt 2 PCC nie wyni-
ka, iż dla skorzystania ze zwolnienia 
niezbędne jest, aby nabywca był już 
w posiadaniu jakichkolwiek gruntów 
rolnych. Dla zachowania zwolnienia 
podatkowego, wynikającego z po-
wyższego przepisu, nabywca nie-
ruchomości, które weszły w skład 
gospodarstwa rolnego, powinien 
prowadzić to powiększone gospo-
darstwo rolne (obejmujące wszyst-
kie działki nabyte tytułem zakupu 
i objęte zwolnieniem podatkowym, 
jak również dotychczas wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego, a bę-
dące jego częścią w chwili zakupu) 
przez 5 lat od dnia nabycia. Tak więc 
obszar powiększonego gospodar-
stwa rolnego nie może być w jakikol-
wiek sposób uszczuplony w okresie 
5 lat od dnia jego nabycia, a zbycie 
jakiejkolwiek części tego gospodar-
stwa powoduje utratę zwolnienia od 
podatku w całości.

Ostatnią przesłanką, determinującą 
skorzystanie z omawianego zwol-

nienia od podatku, jest spełnienie 
warunków do przyznania pomocy 
de minimis, tzn. że kwota zwolnie-
nia (ulgi podatkowej), przysługująca 
podatnikowi, nie przekracza wol-
nego trzyletniego limitu pomocy 
nabywcy lub nie przekracza limitu 
pomocy de minimis w rolnictwie dla 
Polski. Wielkość przyznanego w wa-
runkach art. 9 pkt 2 PCC zwolnienia 
podatkowego nie może doprowa-
dzić do przekroczenia przysługują-
cego podatnikowi trzyletniego limi-
tu kwotowego. Dotyczy to również 
limitu krajowego pomocy de mini-
mis w rolnictwie. Zatem w sytuacji, 
gdy kwota podatku przewyższyłaby 
limit dla pomocy de minimis, płatnik 
(notariusz) powinien obliczyć i po-
brać podatek.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 
ustawy o podatku od czynności cy-
wilnoprawnych ma zatem charakter 
warunkowy, tzn. ma zastosowanie, 
jeżeli zostaną spełnione wszystkie 
warunki w nim określone.

radca prawny 
Karolina Niedzielska
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12 września w Gietrzwałdzie odbyła 
się kolejna, trzecia edycja „Festiwalu 
kultur – Warmia, Mazury, Powiśle”, or-
ganizowanego przez Warmińsko-Ma-
zurską Izbę Rolniczą w partnerstwie 
z Gminą Gietrzwałd, Stowarzyszeniem 
„Piękny Most” z Sząbruka oraz Lokalną 
Grupą Działania Stowarzyszenie „Po-
łudniowa Warmia”. 

Festiwal to przegląd, w formie kon-
kursu, zespołów ludowych działają-
cych na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego, prezentacja 
rękodzieła ludowego oraz żywności 
na stoiskach wystawienniczych wo-
kół amfiteatru, a także prelekcje na 
temat tworzenia krótkich łańcuchów 
dostaw, małego przetwórstwa lokal-
nego, rozwoju zielonej gospodarki 

oraz rozwoju przedsiębiorczości po-
przez rękodzieło i twórczość ludową. 
Celem wydarzenia jest kultywowanie 
tradycji, promowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz możliwości rozwo-
ju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich.

Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 
26 zespołów, które stanęły ze sobą 
w konkursowe szranki w katego-
riach „piosenka ludowa” i „piosenka 
biesiadna”. Zabawa była wyśmienita, 
a oto zwycięzcy:

Kategoria	„piosenka	ludowa”
I miejsce – Węgojska Strużka
II miejsce – Wrzos
III miejsce – Reszelanie

IV miejsce – Rodzinna Kapela Bałdy-
gów
V miejsce – Pieckowianie

Kategoria	„piosenka	biesiadna”
I miejsce – Kalina
II miejsce – Warmianki Sępopolskie
III miejsce – Wrzosy
IV miejsce – Łęgajnianie
V miejsce – Sasanki

Operacja pn. „Festiwal kultur – War-
mia, Mazury, Powiśle” zrealizowana 
została na podstawie Umowy nr OW
-VIII.051.2.4.2021 w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, Plan 
operacyjny na lata 2020–2021.

FESTIWAL KULTUR –  
WARMIA, MAZURY, POWIŚLE

4	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas Targów Rolniczych 
w Olsztynie.

4	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Białej 
Piskiej.

4	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Stra-
domnie.

5	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Po-
zezdrzu.

5	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Bisz-
tynku.

11	września – stoisko informacyjne 
UE&JA w Niedźwiedzkich.

12	 września – stoisko informa-
cyjne UE&JA podczas „Festiwalu 
kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” 
w Gietrzwałdzie.

12	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Świę-
tajnie k. Olecka.

12	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Budrach.

16–22	września	– wirtualny rajd ro-
werowy „Pędź z Unią Europejską”.

18	września – rajd rowerowy „Pędź 
z Unią Europejską” w Stradomnie.

18	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Barcia-
nach.

19	września – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas Warmińsko-Ma-

EUROPE DIRECT Olsztyn – aktualności



19

BIULETYN W-MIR

zurskich Dożynek Wojewódzkich 
w Olsztynku.

26	 września – ogłoszenie „Mię-
dzyszkolnego konkursu pięknego 
czytania w języku angielskim” (dla 
powiatu olsztyńskiego).

26	września – ogłoszenie konkursu 
plastycznego „Szlakiem europej-
skiej baśni. Ilustrujemy baśnie duń-
skie” (dla powiatu bartoszyckiego).

Wyznaczenie	kursu	na		
nadchodzący	rok

W orędziu o stanie Unii Europejskiej 
wygłoszonym 15 września 2021 r. 
przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen przedstawiła 
inicjatywy przewodnie, które Komi-
sja Europejska zamierza przedstawić 
w nadchodzącym roku. Należą do nich 
między innymi:
• kontynuacja szczepień w Europie 

i przyspieszenie szczepień na ca-
łym świecie, a także zwiększenie 
gotowości na wypadek pandemii,

• wypełnianie luk w finansowaniu 
działań związanych ze zmianą kli-
matu, we współpracy z naszymi 
globalnymi partnerami,

• przewodzenie transformacji cy-
frowej, która przyczyni się do 
tworzenia miejsc pracy i pobudza-
nia konkurencyjności, przy jedno-
czesnym zapewnieniu doskonało-
ści technicznej i bezpieczeństwa 
dostaw,

• zapewnienie sprawiedliwszych 
warunków pracy i lepszej opieki 
zdrowotnej oraz większych możli-
wości dla europejskiej młodzieży, 
jeśli chodzi o korzystanie z euro-
pejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej,

• zacieśnienie współpracy w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i obrony 
oraz pogłębienie partnerstwa UE 
z najbliższymi sojusznikami,

• obrona europejskich wartości 
i swobód oraz ochrona prawo-
rządności.

Zaproponowane	inicjatywy

15 września przewodnicząca Komi-
sji Europejskiej Ursula von der Leyen 
przesłała również list intencyjny do 
Davida Marii Sassolego, przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego, 
i premiera Janeza Janšy, w ramach sło-
weńskiej prezydencji Rady, w którym 
to liście szczegółowo przedstawiła 
działania prawodawcze i inne inicjaty-
wy, jakie m.in. Komisja zamierza pod-
jąć w przyszłym roku:

1. Europejski Zielony Ład: 
• Wniosek ustawodawczy w sprawie 

zintegrowanego gospodarowania 
zasobami wodnymi – zanieczysz-
czenia wód powierzchniowych 
i podziemnych

• Wniosek ustawodawczy w spra-
wie certyfikacji usuwania dwu-
tlenku węgla

2. Europa na miarę ery cyfrowej:
• Europejski akt ustawodawczy do-

tyczący cyberodporności
• Europejski akt prawny o mikroczi-

pach

3. Gospodarka służąca ludziom:
• Wniosek ustawodawczy w spra-

wie ochrony pracowników przed 
ryzykiem związanym z naraże-

niem na działanie azbestu w miej-
scu pracy

4. Silniejsza pozycja Europy na świe-
cie:

• Inicjatywa „Global Gateway” 
(„Brama na świat”) na rzecz ko-
nektywności

5. Promowanie naszego europej-
skiego stylu życia

• Europejska strategia w dziedzinie 
opieki

6. Nowy impuls dla demokracji euro-
pejskiej

• Akt na rzecz wolności mediów.

ORęDZIE O STANIE UNII 2021
Wyznaczenie kursu na nadchodzący rok




