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BIULETYN W-MIR

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. 

ISSN 1643-899X

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

29 października 2021 r. w Olsz-
tynie odbyło się posiedzenie VIII 
Walnego Zgromadzenia Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
W spotkaniu uczestniczyło 32 
członków Walnego Zgromadze-
nia oraz zaproszeni goście: Łukasz 
Bartkowski – Zastępca Dyrektora 
OR ARiMR w Olsztynie, Marcin 
Kazimierczuk – Zastępca Dyrekto-
ra KOWR OT w Olsztynie, Damian 
Godziński – Dyrektor W-MODR 
w Olsztynie, Henryk Żuchowski – 
Dyrektor KRUS w Olsztynie, Bar-
tłomiej Wasilewski – Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w Olsztynie, Czesław Le-
wandowski – Dyrektor Okręgowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsz-
tynie, Jerzy Koronowski – Warmiń-
sko-Mazurski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii w Olsztynie, Henryk 
Pastuszek – Dyrektor Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian we 
Wrócikowie, Ryszard Piórkowski –  
Wojewódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych, Romuald Amborski –  
Łowczy Okręgowy Polskiego 
Związku Łowieckiego w Olsztynie, 
Katarzyna Kośnik – p.o. Dyrektora 
TUW Biuro Regionalne w Olszty-
nie, Wacław Drozdowicz – TUW 
Biuro Regionalne w Olsztynie, 
Dariusz Sargalski – p.o. Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Obsza-
rów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie, 
Rodian Pawłowski – przedstawi-
ciel W-MODR w Olsztynie.

Przewodniczącym obrad został 
pan Piotr Miecznikowski – Czło-
nek Zarządu W-MIR, natomiast na 
sekretarza obrad wybrano panią 
Agnieszkę Kobryń – Przewodni-
czącą Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie bartoszyckim.

Przedstawiciele samorządu rolni-
czego dyskutowali o dramatycznej 
sytuacji w rolnictwie, związanej 
m.in. z bardzo szybkim wzrostem 
kosztów produkcji oraz tragicznej 
sytuacji na rynku trzody chlewnej. 
Ponadto zebrani wysłuchali infor-
macji z zakresu ubezpieczeń wza-
jemnych (TUW). Powołano rów-
nież Komisję Statutową i określono 
jej skład osobowy. 

Pan Romuald Tański – Prezes 
W-MIR – przedstawił informacje 
z prac Zarządu między VII a VIII 
Walnym Zgromadzeniem W-MIR. 
W tym okresie Zarząd W-MIR zaj-
mował się realizacją wniosków VII 
Walnego Zgromadzenia, wniosków 
składanych przez Rady Powiato-
we W-MIR, opiniowaniem aktów 
prawnych i opiniowaniem doty-
czącym obrotu nieruchomościami 
rolnymi ZWRSP. Przedstawione 
zostały również informacje doty-
czące przebiegu i wyników kontroli 
NIK, współorganizacji Dożynek 
Wojewódzkich oraz organizacji 
operacji ,,Festiwal kultur – Warmia, 
Mazury Powiśle”.

Pan Mirosław Borowski – Wicepre-
zes Krajowej Rady Izb Rolniczych –  
przedstawił zgromadzonym aktu-
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alne działania podejmowane przez 
KRIR, które zwracają szczegól-
ną uwagę na narastające proble-
my w otoczeniu rolnictwa, szybki 
wzrost cen paliw, gwałtowny wzrost 
cen nawozów i tragiczną sytuację na 
rynku trzody chlewnej.

Podczas obrad VIII Walnego Zgro-
madzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej podjęto uchwały 
w sprawie:
• udzielenia wsparcia finansowe-

go rolnikowi poszkodowanemu 
w wyniku pożaru gospodarstwa;

• udzielenia wsparcia finansowe-
go Zespołowi Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Do-
brocinie;

• korekty budżetu W-MIR na 
2021 rok;

• powołania Komisji Statutowej;
• poparcia stanowiska Krajowej 

Rady Izb Rolniczych w sprawie 
aktualnej sytuacji w rolnictwie.

VIII Walne Zgromadzenie przyjęło 
następujące wnioski:.
1. Wystąpić o zmianę – zmniejsze-

nie normy wysiewu materiału 
siewnego (pszenicy i pszenżyta 
do 120 kg oraz żyta do 80 kg), 
wysianego na powierzchnię 
jednego hektara, w związku 
z dopłatami do materiału siew-
nego.

2. Wystąpić do Ministerstwa Rol-
nictwa o zmiany w aplikacji su-
szowej, wprowadzenie pobiera-
nia danych z IRZ dotyczących 
posiadanych zwierząt oraz po-
danie informacji na temat kry-
teriów szacowania szkód przez 
aplikację.

POSIEDZENIA 
KOMISJI

11 października w Olsztynie od-
było się wspólne posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej i Budżetowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej. Podczas posiedzenia człon-
kowie Komisji zapoznali się z wy-
konaniem budżetu od stycznia do 
sierpnia oraz propozycją korekty 
budżetu W-MIR na 2021 rok, wy-
nikającej m.in. z tego, że w przy-
jętym budżecie nie uwzględniono 
prowadzenia Europe Direct Olsz-
tyn oraz projektów realizowanych 
w ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich – festiwalu kultur 
i wyjazdu studyjnego. W czasie 
przyjmowania budżetu na 2021 
rok ww. działania były dopiero 
planowane i nie wiadomo było, 
czy zostaną wybrane do realizacji. 
Zarząd Izby przedstawił członkom 
Komisji wystąpienie pokontrolne 
Najwyższej Izby Kontroli. 

POSIEDZENIA  
ZARZĄDU W-MIR

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej od 1 do 31 października 
obradował na trzech posiedzeniach 
i zajął się następującymi sprawami:
1. realizacją wniosków VII Walne-

go Zgromadzenia W-MIR oraz 
wniosków składanych przez 
Rady Powiatowe Izby;

2. opiniowaniem aktów prawnych 
otrzymywanych z Krajowej 
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. organizacją wyjazdu studyjne-

go rolników na Litwę w dniach 
3–7.10.2021 r.;

8. współorganizacją konferencji 
z CDR w Brwinowie pt. „Spo-
tkanie kobiet wiejskich. Kobiety 
to dobry klimat” w dniach 26-
27.10.2021 r. w Mikołajkach;

9. organizacją VIII Walnego Zgro-
madzenia W-MIR.

Podczas posiedzenia 11 paździer-
nika Zarząd W-MIR omówił projekt 
korekty budżetu. Realizując wnioski 
Rad Powiatowych i Komisji, posta-
nowiono przygotować następujące 
pisma do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych:
• o umożliwienie składania dekla-

racji strat w związku z ASF przez 
producentów trzody chlewnej, 
analogicznie jak w przypadku 
grypy ptaków u drobiu;

• o spowodowanie uruchomienia 
ciągłego naboru wniosków na 
wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu przez producentów 
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trzody chlewnej ze sprzedaży 
świń utrzymywanych na obsza-
rze objętym restrykcjami ASF 
i wypłatę tych środków w ciągu 
21 dni od dnia złożenia wniosku;

• o zmianę przepisów ARiMR do-
tyczących gospodarstw, które 
w związku z wystąpieniem ASF 
znalazły się w strefie II i III (ró-
żowej i niebieskiej), by zostały 
zwolnione z obowiązku utrzy-
mania zobowiązania w ramach 
programów PROW przez okres 
5 lat;

• o spowodowanie uruchomienia 
naboru na operacje typu „Inwe-
stycje zapobiegające zniszcze-
niu potencjału produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w środki zapo-
biegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdo-
podobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klima-
tycznych i katastrof”, objęte-
go PROW 2014–2020, w celu 
dofinansowania poniesionych 
kosztów inwestycji i dostosowa-
nia do wymogów bioasekuracji 
dla hodowców drobiu, jak to ma 
miejsce w przypadku zapobie-
gania rozprzestrzeniania się ASF 
w chowie trzody chlewnej;

• o zmianę parametrów kalkulato-
ra dostępnego na stronie ARiMR 
w taki w sposób, by uwzględniał 
rolników, którzy zmienili profil 
produkcji, np. z produkcji prosiąt 

przeszli na produkcję tucznika, 
bo obecnie narzędzie nie wyka-
zuje poniesionych strat.

Ponadto przygotowano pisma:
• do Prezesa ARiMR o wspar-

cie wniosku rolnika w zakresie 
umorzenie odsetek od kredytu 
w związku ze spaleniem się obo-
ry, wraz z całym inwentarzem 
i wyposażeniem;

• do ARiMR o interpretację, czy 
objęcie gospodarstwa daną stre-
fą można potraktować jako siłę 
wyższą;

• do pana Marka Gróbarczyka, 
Wiceministra Infrastruktury, 
o wsparcie Urzędu Miasta i Gmi-
ny Lidzbark w sprawie podjęcia 
konkretnych działań, pozwala-
jących na rozwiązanie problemu 
notorycznego zalewania łąk i pól 
zlokalizowanych wzdłuż rzeki 
Wkry na terenie gmin Działdo-
wo, Płośnica, Lidzbark i Lubo-
widz.

Podczas posiedzenia 21 październi-
ka Zarząd W-MIR omówił problemy 
rolników w związku ze wsparciem na 
wyrównanie kwoty obniżonego do-
chodu dla producentów świń – ASF 
i postanowiono przygotować nastę-
pujące wystąpienia:
• do ARiMR o wyjaśnienie obni-

żenia wsparcia dla producentów 
trzody na wyrównanie utraconych 
dochodów z tytułu ASF w związ-

ku z wcześniejszym otrzymaniem 
pomocy COVID-owej;

• do Głównego Lekarza Wetery-
narii o wydłużenie terminu speł-
nienia wymagań załącznika II 
RWK 2021/05 dla gospodarstw 
utrzymujących świnie.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w posiedzeniach Rad Powiatowych 
oraz reagowali na wszelkie sprawy 
zgłaszane przez rolników. Ponadto, 
12.10.2021 r., pan Jerzy Salitra – 
Członek Zarządu W-MIR – uczest-
niczył w Warszawie w posiedzeniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
dotyczącej pomocy skierowanej dla 
producentów trzody chlewnej po-
szkodowanych przez wirus ASF oraz 
działań zmierzających do zatrzyma-
nia rozprzestrzeniania się wirusa, 
a także powołania stałej podkomisji 
ds. zwalczania ASF. W październi-
ku przedstawiciele Zarządu W-MIR 
wzięli udział m.in. w posiedzeniu 
KRIR w Parzniewie, obchodach ju-
bileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej, Lubelskiej Izby Rolniczej 
oraz Podlaskiej Izby Rolniczej i spo-
tkaniu wspólników Lab Mlek w Gi-
życku. Ponadto przedstawiciele Za-
rządu wręczyli nagrody w konkursie 
„Czysta i piękna zagroda – estetycz-
na wieś”, a także gospodarstwu rol-
nemu z miejscowości Kocioł Duży –  
laureatowi ogólnopolskiego konkur-
su organizowanego przez KRUS pn. 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
•	 14	 października	 w	 Działdowie	

odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	 W-MIR	 w	 powie-
cie	 działdowskim. W spotkaniu 
uczestniczyli: Renata Skibicka
-Barszcz – kierownik Zespołu 
Doradców w Działdowie, Aneta 
Borkowska – kierownik Placów-
ki Terenowej KRUS w Dział-
dowie, Ewa Nowakowska – In-
spektor Oddziału WIORiN 
w Działdowie, Wojciech Kościń-
ski – Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Działdowie, Bartosz 
Żyłka – kierownik BP ARiMR 
w Działdowie, Jan Nawrocki – 
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Główny Specjalista KOWR SZ 
w Działdowie. 
Pan Bartosz Żyłka przedstawił 
informacje dotyczące aktualnego 
stanu zrealizowanych płatności 
wniosków pomocowych PROW. 
W sposób szczegółowy zostały 
omówione sposoby przygotowa-
nia wniosku o udzielenie pomo-
cy w ramach wyrównania kwoty 
obniżonego dochodu, uzyskanej 
przez producenta trzody chlew-
nej ze sprzedaży świń pochodzą-
cych z gospodarstw na obszarze 
objętym restrykcjami w związku 
ze zwalczaniem ASF. Przy oma-
wianiu tego zagadnienia człon-
kowie Rady zwrócili uwagę, że 
słusznym byłoby, aby pomoc ta 
była wypłacana do kilograma, nie 
zaś do sztuki. 
Kolejną bardzo ważną kwestią, 
poruszoną podczas posiedzenia, 
była aktualna sytuacja epizoo-
tyczna w zakresie grypy ptaków 
oraz ASF. Pan Wojciech Kościński, 
dla przypomnienia, omówił prze-
bieg likwidacji ognisk grypy pta-
ków w powiecie działdowskim. 
Wyraził głęboką nadzieję, że dzię-
ki natychmiastowemu i sprawne-
mu przeprowadzeniu likwidacji 
ognisk, grypa ptaków w powiecie 
działdowskim została już zakoń-
czona. Przechodząc do kwestii 
afrykańskiego pomoru świń, pan 
Wojciech Kościński przybliżył 
zgromadzonym informacje nt. 
sposobu zabezpieczenia gospo-
darstw przed rozprzestrzenianiem 
choroby ASF. Przedstawione zo-
stały także elementy składowe 
planu bezpieczeństwa biologicz-
nego gospodarstwa. Pan Woj-
ciech Kościński zaapelował, aby 
hodowcy trzody chlewnej składali 
do akceptacji plany bezpieczeń-
stwa biologicznego, które są nie-
odzownym dokumentem umoż-
liwiającym uzyskanie pozwolenia 
na przemieszczanie świń. 
Pani Aneta Borkowska – kierow-
nik PT KRUS w Działdowie, pani 
Ewa Nowakowska – Inspektor 
Oddziału w Działdowie Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Działdo-
wie oraz pan Jan Nawrocki –  
Główny Specjalista KOWR SZ 
w Działdowie przedstawili infor-

macje z zakresu bieżącej pracy 
jednostek. 
Podczas posiedzenia samorządu 
rolniczego dyskutowano również 
o Europejskim Zielonym Ładzie. 
Pan Bartłomiej Lewalski – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie działdow-
skim – zapoznał zgromadzonych 
z informacją nt. bieżącej pracy 
samorządu rolniczego. 
Bardzo miłym akcentem spotka-
nia było wręczenie przedstawi-
cielom instytucji działających na 
rzecz rolnictwa pamiątek z oka-
zji jubileuszu 25-lecia Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
stanowiących podziękowanie za 
owocną współpracę z samorzą-
dem rolniczym. 

•	 21	 października	 w	 Zastawnie	
odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	W-MIR	w	powiecie	
elbląskim. W spotkaniu, któremu 
przewodniczył pan Andrzej Łow-
czak – Delegat na Walne Zgro-
madzenie W-MIR, wzięli udział: 
pan Maciej Romanowski – Staro-
sta Elbląski, pan Zenon Giebień –  
kierownik BP ARiMR w Elblągu, 
pan Maciej Zaleski – koordyna-
tor Sekcji Zamiejscowej KOWR 
w Elblągu, pani Agnieszka Kawa 
– Gospodarstwo Agroturystycz-
ne ,,Vitalis”.
Pan Andrzej Łowczak, w ramach 
podziękowania za owocną współ-
pracę z samorządem rolniczym, 
wręczył jubileuszowe medale 
z okazji 25-lecia Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej. Następnie 
pan Maciej Romanowski – Staro-
sta Elbląski – podziękował Radzie 
Powiatowej W-MIR w powie-
cie elbląskim za dotychczasową 
współpracę i przedstawił bieżą-
ce działania starostwa. Z kolei 
pan Zenon Giebień przedstawił 
informacje o realizacji zaliczek 
dotyczących płatności bezpo-
średnich w powiecie elbląskim. 
Wspomniał także o rozpoczęciu 
się okresu składania informacji 
dotyczącej rejestracji wypasów 
krów mlecznych, wynikających 
z dobrostanu, który trwa do 
końca października. W trakcie 
posiedzenia pan Maciej Zale-
ski poinformował uczestników 
o rozdysponowaniu nieruchomo-

ści rolnych w powiecie elbląskim 
poprzez sprzedaż i dzierżawę. 
Średnia cena sprzedaży grun-
tów rolnych w powiecie elblą-
skim wynosi 42 tys. zł, a średni 
czynsz dzierżawy 11,66 dt/ha. 
W następnym punkcie posiedze-
nia członkowie Rady Powiatowej 
dyskutowali nad bardzo trudną 
sytuacją rolnictwa w Polsce. Od 
dłuższego czasu wzrasta cena 
paliw, a w ostatnim okresie bar-
dzo gwałtownie wzrosła cena na-
wozów azotowych, fosforowych 
i potasowych, nawet o ponad 
300%, co w konsekwencji spo-
woduje drastyczny wzrost cen 
żywności lub nawet jej brak.

•	 22	października	w	Olsztynie	od-
było	 się	 posiedzenie	 Rady	 Po-
wiatowej	 W-MIR	 w	 powiecie	
olsztyńskim. Podczas spotkania 
pan Łukasz Lauter – zastępca 
kierownika Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Olszty-
nie – przedstawił informacje na 
temat realizacji płatności i bie-
żących naborów wniosków pro-
wadzonych przez ARiMR. Pani 
Magdalena Zbanyszek-Kalinow-
ska – Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Olsztynie – omówiła sy-
tuację epizootyczną w powiecie 
olsztyńskim. Szczegółowo przed-
stawiła nowe zasady w związku 
z zagrożeniem ASF, obowiązujące 
wszystkich hodowców świń od 1 
listopada br., tj. konieczność po-
siadania planu bezpieczeństwa 
oraz ogrodzenia chlewni. Z kolei 
pani Aleksandra Krzysztoń-Rzod-
kiewicz – Zastępca Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska, 
Regionalny Konserwator Przy-
rody – przybliżyła temat liczeb-
ności zwierzyny prawnie chro-
nionej, szkód powodowanych 
przez te zwierzęta w powiecie 
olsztyńskim, szacowania szkód 
oraz wypłaty odszkodowań przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Olsztynie. W spra-
wach bieżących członkowie 
Rady zapoznali się z informacja-
mi z prac Zarządu Izby, przed-
stawionymi przez pana Marka 
Kuźniewskiego – Wiceprezesa 
W-MIR. W związku z rosnącymi 
w zastraszającym tempie cena-
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mi nawozów mineralnych, Rada 
postanowiła złożyć do Zarzą-
du wniosek o interwencję w tej 
sprawie. Podczas posiedzenia 
nieobecnym podczas obchodów 
25-lecia W-MIR członkom Rady 
wręczono pamiątkowe medale, 
przygotowane z tej okazji. 

•	 25	 października	 w	 Srokowie	
odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	 W-MIR	 w	 powie-
cie	 kętrzyńskim. W obradach 
uczestniczyli: pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
pani Małgorzata Chociełowska 
– Sekretarz Urzędu Gminy Sro-
kowo, pani Iwona Owczarzak – 
Zastępca Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kętrzynie, pan 
Tomasz Komorowski – kierow-
nik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Kętrzynie, pan 
Zdzisław Szypulski – kierownik 
Nadzoru Wodnego w Kętrzynie, 
pan Andrzej Cebulski – doradca, 
przedstawiciel Zespołu Dorad-
ców w Kętrzynie. 

Pani Iwona Owczarzak omówiła 
zaostrzenia wymogów dotyczące 
hodowców trzody chlewnej oraz 
bieżącą sytuację związaną z ASF 
i HPAI. Pan Tomasz Komorowski 
podsumował kampanię o płat-
ności bezpośrednie w 2021 r. 
i przedstawił bieżące działania 
PROW. Pan Zdzisław Szypulski 
omówił zagrożenie zalewowe 
w powiecie kętrzyńskim oraz bie-
żące działania Nadzoru Wodnego. 
Pan Andrzej Cebulski przedstawił 

ofertę Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
sprawy bieżące oraz „Ekoschema-
ty” z Krajowego Planu Strategicz-
nego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
na lata 2023–2027. Na koniec 
pan Marek Kuźniewski przekazał 
informacje na temat bieżących 
prac Zarządu W-MIR. W trakcie 
posiedzenia przyjęto wniosek o 
bezpłatne udostępnianie rolni-
kom danych korekcyjny siecio-
wych RTN, RTK i GNSS.

PISMA
• 28 października Zarząd W-MIR 

ponownie zwrócił się do Mi-
nistra Klimatu i Środowiska 
z wnioskiem o zniesienie mo-
ratorium na odstrzał łosi oraz 
skrócenie okresu od szacowania 
do wypłaty odszkodowania za 
szkody spowodowane przez ło-
sie.

• 28 października Zarząd W-MIR 
zwrócił się do KRIR z wnioskiem 
o wystąpienie w sprawie po-
trzeby zmiany zasad udzielania 
pomocy na wyrównanie kwoty 
obniżonego dochodu, uzyskanej 
przez producenta świń ze sprze-
daży świń z siedzib stada tego 
producenta, utrzymywanych na 
obszarze objętym restrykcja-
mi w związku ze zwalczaniem 
afrykańskiego pomoru świń. 
W piśmie poruszono kwestię 
gospodarstw, które wcześniej 

produkowały materiał hodowla-
ny, a po zmianie profilu produk-
cji na tuczniki pomoc im się nie 
należy.

• 29 października, z uwagi na 
utrzymującą się dramatyczną 
sytuację producentów trzody 
chlewnej, polegającą na braku 
możliwości sprzedaży trzody 
chlewnej z obszarów zapo-
wietrzonych i zagrożonych ASF, 
spowodowanej brakiem odbio-
ru świń przez rzeźnie, Zarząd 
W-MIR, realizując wniosek Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim, zwrócił się do 
KRIR o wystąpienie w sprawie 
przeprowadzenia analizy strat 
poniesionych przez producen-
tów trzody chlewnej w związku 
z wystąpieniem ASF. Zarząd pro-
ponuje, aby odbyło się to ana-
logicznie jak w przypadku prze-

prowadzenia analizy w związku 
z ptasią grypą u drobiu.

• 29 października Zarząd, realizu-
jąc wniosek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiej-
skim, wystąpił do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych o wnioskowa-
nie w sprawie zmiany przepi-
su rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 22 stycznia 2009 r. 
w sprawie realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 
U. 2009 nr 22, poz. 121 z późn. 
zm.), dotyczącego pomocy fi-
nansowej na zbiór, transport 
i unieszkodliwianie padłych 
zwierząt gospodarskich, tak aby 
pomoc obejmowała również 
drób. 

• 29 października Zarząd W-MIR 
zwrócił się do członków Rad 
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Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne  
jest na Mazurach!

Gospodarstwo rolne Małgorzaty 
i Marka Borkowskich z Kotła Dużego 
w powiecie piskim zostało uznane 
w roku 2021 za najbezpieczniejsze 
w kraju. Z tej okazji Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej po-
stanowił uhonorować gospodarzy 
nagrodą specjalną, którą podczas 
przekazania przez KRUS nagrody 
głównej, czyli ciągnika rolniczego, 
wręczyli: Romuald Tański – Prezes 
W-MIR oraz Jerzy Salitra – Członek 
Zarządu Izby. 

Celem organizowanego przez 
KRUS konkursu „Bezpieczne go-
spodarstwo rolne” jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym oraz roz-

powszechnianie informacji doty-
czących zapobiegania wypadkom 
przy pracy rolniczej i rolniczym 
chorobom zawodowym. 

W tegorocznej edycji konkursu udział 
wzięło 906 gospodarstw indywidula-
nych. Laureatom konkursu raz jeszcze 
składamy serdeczne gratulacje!

Powiatowych o informację, czy 
w poszczególnych gminach wo-
jewództwa występują wilki i jaka 
jest skala szkód powodowanych 
przez te zwierzęta. Zarząd przy-
gotowuje się do wystąpienia 
w sprawie zmiany prawa w kwe-
stii redukcji populacji wilków 
oraz zmiany zasad mających 
wpływ na wycenę szkód powo-
dowanych przez ten gatunek.

W październiku Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał 
dwanaście informacji dla komorni-
ków sądowych w sprawie zajętego 

mienia, w czterech przypadkach za-
jęte było całe gospodarstwo. Zgod-
nie z § 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 
r. w sprawie określenia przedmio-
tów należących do rolnika prowa-
dzącego gospodarstwo, które nie 
podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 
poz. 1385), jeżeli zajęte jest całe go-
spodarstwo, to izba rolnicza nie wy-
daje opinii. Cztery informacje wyda-
no w sprawach, w których dłużnik 
posiadał grunty poniżej 1 ha i nie był 
rolnikiem. W czterech Informacjach 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
poinformowała komornika sądowe-

go o zwierzętach, jakie mogą zostać 
zajęte zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 
lipca 2017 r. w sprawie określenia 
przedmiotów należących do rolni-
ka prowadzącego gospodarstwo, 
które nie podlegają egzekucji (Dz. 
U. 2017 poz. 1385), oraz definicją 
podaną przez Instytut Zootechni-
ki – Państwowy Instytut Badawczy 
w Krakowie. Ponadto wydano jedną 
opinię, w której wskazano, że zaję-
te udziały współwłasności w nieru-
chomościach stanowią całe gospo-
darstwo. 

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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Rolniku, czy wilki wyrządziły szkody w Twoim  
gospodarstwie lub wyrządzają szkody w Twoich okolicach? 
Czy wilki podchodzą do Twojego gospodarstwa, a może do 

sąsiadów? Zgłoś ten fakt do Izby! 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, w związku z wnioskiem 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie gołdapskim, zwraca się z proś-
bą o przekazywanie informacji na 
temat szkód powodowanych przez 
wilki, a także ich bytowania w po-
bliżu gospodarstw na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego.

Zebrane informacje będą pomocne 
w ustaleniu faktycznej skali proble-
mu szkód powodowanych przez te 
zwierzęta. Zarząd zdaje sobie spra-
wę, że rolnicy, których dotyczy ten 

problem, często nie zgłaszają szkód 
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. W następstwie admini-
stracja państwowa nie ma pełnego 
obrazu skali problemu szkód powo-
dowanych przez wilki.

Informacje odnośnie szkód spowo-
dowanych przez wilki i ich bytowania 
w pobliżu gospodarstw proszę prze-
kazywać pod numerem telefonu 89 
534-05-67 do biura Izby lub mailem 
na adres a.kasinska@wmirol.org.pl. 

Przekazane informacje pomogą 
w przygotowaniu wystąpień Izby 

dotyczących konieczności podjęcia 
działań mających na celu zmniejsze-
nie szkód powodowanych przez wil-
ki, a także wystąpienia dotyczącego 
zmiany prawa w zakresie szacowa-
nia szkód powodowanych przez ten 
gatunek.

Jednocześnie przypominamy o moż-
liwości ubiegania się w RDOŚ o od-
szkodowanie za straty powodowane 
przez wilki. Mogą Państwo także 
wnioskować o możliwość płoszenia 
tych zwierząt.

To technika pozwalająca określić ge-
netyczną charakterystykę zwierzęcia, 
zawartą w jego DNA. Pojedyncze mu-
tacje materiału genetycznego prowo-
kują lub nie zmiany w funkcjonowaniu 
organizmu zwierzęcia. Pewne z nich 
wpływają na niego korzystnie, ale są 
też takie, które przyczyniają się do 
występowania wielu różnych chorób 
genetycznych, a nawet prowadzą do 
wad letalnych (w sposób pośredni lub 
bezpośredni prowadzących do śmierci 
płodu lub zaraz po urodzeniu). O tym, 
czy zwierzę zachoruje na określoną 

chorobę genetyczną lub czy posiada 
korzystne cechy użytkowe, np. białka 
mleka, decyduje tylko jeden nukleotyd 
(element w łańcuchu DNA). Analiza 
kodu DNA pozwala odszukać te miej-
sca i zidentyfikować konkretny typ ce-
chy lub choroby. Ponadto, mając wynik 
genotypowania, możliwe jest oblicze-
nie genomowej wartości hodowlanej.

Dlaczego warto skorzystać  
z usługi?
Oszacowanie genomowej wartości 
hodowlanej samic pozwala bardzo 

precyzyjnie określić ich potencjał 
genetyczny już na bardzo wczesnym 
etapie życia. Korzystając z usługi, 
praktycznie po urodzeniu jałóweczki 
możesz poznać:
• jej wartość hodowlaną, a należy 

pamiętać, że wartości genomo-
we mają 3 razy większą dokład-
ność od rodowodowych;

• występowanie szczególnych 
cech użytkowych: 
• beta-kazeiny A2A2 w mleku 

(odpowiada za redukcję nie-

Genotypowanie – o co właściwie chodzi?
Hodowco, Producencie mleka, czy wiesz, że Polska Federacja Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka od 2015 roku prowadzi usługę genotypowania  
krów i jałówek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej?
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tolerancji laktozy i alergii na 
białka mleka, łagodzi objawy 
autyzmu i schizofrenii);

• kappa-kazeiny w mleku 
(wpływa na serowarską 
przydatność technologiczną 
mleka);

• bezrożności;
• DGAT1 (wpływ na skład 

tłuszczu mlecznego);
• VRC – Dominant Red (czer-

wone umaszczenie);
• obecność defektów ge-

netycznych generujących 
choroby i wady, m.in. 
Cytrulinemia, BLAD, 
DUMPS, CDH, BLIND_
RP1 i inne.

Ponadto genotypowanie pozwala 
na precyzyjną kontrolę pochodzenia 
poprzez analizę zgodności genotypu 
osobnika badanego z genotypami 
jego rodziców (tylko dla sztuk z ge-
notypem pary rodzicielskiej).

Jak wykorzystać informacje  
z genotypowania?
Mając powyższe informacje, można 
bardzo szybko podejmować ważne –  
ze względów hodowlanych i eko-
nomicznych – decyzje co do przy-
szłości danego osobnika, pracować 
nad postępem hodowlanym, ale też 
wybrać pewną strategię postępo-
wania ze zwierzętami, by efektyw-
niej zarządzać stadem. W ostatnich 
latach u bydła mlecznego odkryto 
kilka mutacji przyczynowych, z któ-
rych większość negatywnie wpływa 
na płodność lub powoduje choroby 
cieląt i śmiertelność poporodową. 
Wady genetyczne powodują upo-
śledzenie różnych funkcji organizmu 
krowy (odpornościowych, meta-
bolicznych itp.), są też częstą przy-
czyną upadków zwierząt, dlatego 
badaniem, które pozwala rozpoznać 
na wczesnym etapie potencjalne 
choroby genetyczne w stadzie, co 
więcej – podejmować istotne pod 
względem hodowlanym i produkcyj-
nym działania prewencyjne (unika-
nie szkodliwych kojarzeń, eliminacja 
nosicieli wady), jest test genetyczny. 
Ponadto wyniki oceny genomowej 
są rewelacyjnym prognostą przyszłej 
użytkowości zwierzęcia. Wskazują 
konkretnie cechy samicy oraz czy 
i jak rokuje na przyszłość zarówno 

pod względem wydajności mlecznej, 
właściwości technologicznych mle-
ka jako surowca, a nawet poziomu 
genetycznego jej potomstwa. Do-
datkowo, na podstawie genomowej 
wartości hodowlanej, można staran-
nie zaplanować kojarzenia i dopa-
sować samicę do buhaja w sposób, 
który wyeliminuje jej słabe cechy 
w kolejnym pokoleniu. Unikamy też 
chowu w pokrewieństwie (inbredu) 
oraz depresji inbredowej. Budujemy 
zatem od podstaw wartość swojego 
stada i przyspieszamy postęp gene-
tyczny.

Kto przeprowadza usługę? 
Za realizację procesu kompleksowo 
odpowiada Polska Federacja Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka, 
a polega on na:
• pobraniu materiału biologiczne-

go samicy (najczęściej fragment 
tkanki z ucha);

• specjalistycznej analizie próbki 
w Laboratorium Genetyki Bydła 
w Parzniewie;

• pomocy w interpretacji wyniku 
analizy i jego praktycznym wy-
korzystaniu w pracach hodowla-
nych w stadzie;

• wykonaniu doboru buhajów, 
z uwzględnieniem celu hodowla-
nego stada.

Uzyskane informacje z genotypowa-
nia, wykorzystywane przy kojarze-
niach, umożliwiają między innymi 
promowanie w swoim stadzie odpo-
wiednich form genu kappa-kazeiny, 
związanych z poprawą wydajności 
i szybkości produkcji serów.

Uwaga, usługa płatna!
Zgodnie z cennikiem za usługi Labo-
ratorium Genetyki Bydła, koszt anali-
zy wynosi odpowiednio:
• 100,00 zł netto za podstawowe 

badanie laboratoryjne markerów 
genetycznych samicy;

• 138,00 zł netto za badanie la-
boratoryjne markerów gene-
tycznych samicy wraz z oszaco-
waniem jej genomowej wartość 
hodowlanej. 

Genomika otwiera nowe  
możliwości.
Warto inwestować w potencjał 
i przyszłość hodowli w stadzie krów 

mlecznych, ponieważ ma to konkret-
ne przełożenie na wzrost efektyw-
ności produkcji, a w konsekwencji 
rezultat ekonomiczny gospodarstwa. 
Genotypując swoje zwierzęta, otrzy-
mujesz informacje kluczowe przy: 
• wyborze jałówek na remont sta-

da;
• doborze najbardziej odpowied-

niego buhaja do krycia;
• sprzedaży nadwyżki materiału 

hodowlanego;
• przyspieszeniu rozwoju cennej 

genetycznie rodziny krów przez 
zastosowanie np. transplantacji 
zarodków;

• genetycznym doborze par rodzi-
cielskich pod kątem szczegól-
nych cech użytkowych i defek-
tów genetycznych. Przykładowo: 
zwierzęta, w których genotypie 
występuje wariant białka (A2) 
beta-kazeiny, produkują mleko 
o właściwościach potencjalnie 
zmniejszających ryzyko stanu 
zapalnego lub reakcji alergicznej, 
a w przypadku obecności odpo-
wiedniej formy kappa-kazeiny, 
mamy możliwość bardziej efek-
tywnego wykorzystania składni-
ków mleka typu białko i tłuszcz. 
Dodatkowo wczesne rozpozna-
nie chorób genetycznych u by-
dła może zapobiec wymiernym 
stratom, takim jak problemy 
z rozrodem czy upadki młodych 
zwierząt, a ponadto wykorzysta-
nie tej informacji przy wyborze 
zwierząt do kojarzeń może zapo-
biec rozprzestrzenianiu się wy-
krytych defektów genetycznych 
w stadzie. 

PFHBiPM zaprasza do korzystania 
z oferty usług z zakresu hodowli. Je-
żeli jesteś zainteresowany opisaną 
powyżej usługą lub chcesz dowie-
dzieć się więcej na jej temat, skon-
taktuj się z Doradcą ds. hodowli 
PFHBiPM. Wszelkie niezbędne dane 
kontaktowe oraz pakiet niezbędnych 
informacji odnośnie genotypowania 
znajdziesz na stronie internetowej 
www.pfhb.pl.

Małgorzata	Grabowska		
i	Joanna	Pośniak-Sobczyńska

Polska Federacja Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka 



Warsztaty terenowe
22 października w Prostkach (powiat 
ełcki), w gospodarstwie państwa 
Katarzyny i Jarosława Dylewskich, 
odbyły się II Warsztaty Terenowe, 
zorganizowane przez Polską Fede-
rację Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka, przy udziale Warmińsko
-Mazurskiego Związku Hodowców 
Bydła Mlecznego, SM Mlekpol oraz 
firmy Agrimet. W trakcie tego robo-
czego spotkania hodowcy mieli oka-
zję zapoznać się z dobrymi praktyka-
mi kiszonkarskim, wyłożonymi przez 
doradcę Romana Wasylczyszyna 
przy silosie paszowym. Natomiast 
na hali udojowej pan Roman omówił 
najważniejsze elementy prawidło-
wego doju, ze wskazaniem najczę-
ściej popełnianych błędów. Z kolei 
doradca hodowlany Mieczysław Ko-
piczko przedstawił praktyczne wy-
korzystanie narzędzi hodowlanych. 

Warsztaty zakończyły się pokazem 
maszyn rolniczych firmy Agrimet, 
a SM Mlekpol zapewnił uczestnikom 
produkty mleczarskie do degustacji. 
Spotkanie to było okazją do wymia-

ny doświadczeń i wielu ciekawych 
dyskusji.
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Dyrektor Biura W-MZHBM
Anna	Błońska  

PRAWNIK RADZI
Kiedy rolnik musi zgłosić prowadzenie działalności  

w sanepidzie?
Zgodnie z obowiązującymi zasadami 
prawa żywnościowego, podmioty 
działające na rynku spożywczym są 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
zdrowotne żywności, a także szkody 
i uszczerbek na zdrowiu konsumen-
tów, spowodowane przez jej niewła-
ściwą jakość zdrowotną. Tym samym 
producent środków spożywczych zo-
bligowany jest zapewnić na wszyst-
kich etapach produkcji, przetwa-
rzania czy też dystrybucji żywności 
spełnianie wymogów higieniczno-sa-
nitarnych, ustanowionych przepisa-
mi prawa żywnościowego, zarów-
no europejskiego, jak i krajowego.

W celu zapewnienia właściwego 
nadzoru nad działalnością gospo-
darstw rolnych zajmujących się pro-
wadzeniem produkcji pierwotnej 

oraz działalnością w zakresie dostaw 
bezpośrednich (sprzedaż bezpo-
średnia), ustawodawca w przepisach 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 
z późn. zm.) nałożył na tego rodzaju 
podmioty obowiązek złożenia wnio-
sku o wpis do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej.

Mając na uwadze powyżej przedsta-
wiony obowiązek, wyjaśnić należy, 
czym jest produkcja pierwotna oraz 
co rozumie się pod pojęciem sprze-
daży bezpośredniej żywności. 

Produkcja pierwotna to uprawa ro-
ślin lub chów oraz hodowla zwie-

rząt, mające na celu pozyskanie tzw. 
produktów pierwotnych. Produkcja 
pierwotna obejmuje również rybo-
łówstwo, łowiectwo oraz zbieranie 
runa leśnego. 

Do produktów pierwotnych zalicza 
się produkty:
• pochodzenia roślinnego – tj.: 

zboża, owoce, warzywa, zioła, 
grzyby hodowlane;

• pochodzenia zwierzęcego – tj.: 
jaja, surowe mleko, miód, pro-
dukty rybołówstwa;

• zbierane w ich naturalnym śro-
dowisku, zarówno pochodzenia 
roślinnego, jak i zwierzęcego – 
tj.: grzyby, jagody, ślimaki etc.

Wskazać należy, że produkcja pier-
wotna obejmuje zarówno samą 
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działalność w zakresie produkcji, 
hodowli czy też uprawy produktów 
rolnych, jak i transport wewnętrzny, 
magazynowanie oraz postępowanie 
z produktami w gospodarstwie rol-
nym, a także transport do zakładu 
przetwórczego.

Podstawowe wymagania stawiane 
dla produkcji pierwotnej określone 
zostały w załączniku I do rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (Dz. U. UE L 
139 str. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Pod pojęciem sprzedaży bezpośred-
niej rozumie się natomiast sprzedaż 
małych ilości surowców, tj. produk-
tów produkcji pierwotnej, do kon-
sumenta końcowego bądź zakładu 
detalicznego, bezpośrednio zaopa-
trującego konsumenta końcowego. 
Za dostawców bezpośrednich uwa-
ża się producentów małych ilości 
nieprzetworzonej żywności pocho-
dzenia roślinnego, którzy sprzeda-
ją swoje produkty konsumentom 
finalnym, a więc osobom indywi-
dualnym. Sprzedaż bezpośrednia 

odbywa się na targowiskach, pla-
cach targowych, w ramach handlu 
obwoźnego czy też w bramach wła-
snych gospodarstw. Nadto sprzedaż 
bezpośrednia dotyczy dostaw do lo-
kalnych sklepów i zakładów gastro-
nomicznych (restauracje, stołówki 
szkolne etc.).

Zaznaczyć należy, że dostawy bez-
pośrednie nie dotyczą produktów 
pierwotnych, które wprowadzane 
są do obrotu przez podmiot działa-
jący na rynku w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej. 

Szczegółowe zasady związane z do-
stawami bezpośrednimi oraz szcze-
gółowe wymagania higieniczne dla 
tejże działalności określają obowią-
zujące na podstawie art. 68 ust. 2 
„Ustawy o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia” rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.  
w sprawie dostaw bezpośrednich 
produktów spożywczych (Dz. U. nr 
112, poz. 774).

Jak już na wstępie wskazano, pod-
mioty prowadzące produkcję pier-
wotną bądź sprzedaż bezpośrednią 

zobligowane są złożenia wniosku 
o wpis do rejestru zakładów pod-
legających urzędowej kontroli or-
ganów Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej. Wnioski składać należy we 
właściwej terenowo Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

W wniosku o wpis do rejestru wska-
zać należy m.in. rodzaj oraz zakres 
działalności, która ma być prowa-
dzona, a także rodzaj żywności, 
która będzie przedmiotem produk-
cji lub obrotu. Dodatkowo okre-
ślić należy lokalizację zakładu lub 
miejsce prowadzenia działalności. 
Do wniosku o wpis dołączyć należy 
zaświadczenia o wpisie do ewiden-
cji gospodarstw rolnych. Rejestracja 
ma charakter nieodpłatny i odbywa 
się poprzez złożenie wniosku na 
formularzu urzędowym, który moż-
na uzyskać na stronie internetowej 
każdej Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej.

radca prawny 
dr Arkadiusz Zaczek

W dniach 3–7 października delegacja 
przedstawicieli W-MIR, W-MODR 
oraz Stowarzyszenia LGD „Południo-
wa Warmia” odbyła wyjazd studyjny 
pn. „Doświadczenia w realizacji prio-
rytetów Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich – Litwa”. Celem wyjaz-
du było zapoznanie się uczestników 
z wybranymi litewskimi przykładami 
dobrych praktyk i rozwiązań realizu-
jących priorytety Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wizytowano 
gospodarstwa przede wszystkim w te-
matyce rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, ze szczegól-
nym wskazaniem na rozwój małego 

Relacja z wyjazdu studyjnego pn.  
„Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – Litwa”
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przetwórstwa lokalnego oraz plano-
wania rozwoju lokalnego z uwzględ-
nieniem potencjału ekonomicznego 
i społecznego, przy zrównoważonym 
wykorzystaniu zasobów środowiska 
naturalnego. Celem wyjazdu było 
także rozpowszechnianie zdobytej 
wiedzy wśród potencjalnych odbior-
ców Programu z województwa war-
mińsko-mazurskiego. Wyjazd został 
zorganizowany w ramach operacji 
realizowanych w 2021 r. w zakresie 
dwuletniego planu operacyjnego Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich na 
lata 2020–2021. Wypełniając zało-
żenia wyjazdu, odwiedzono 8 gospo-
darstw i odbyto spotkania z przedsta-
wicielami 4 organizacji działających na 
rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich na Litwie. 

4 października, jako pierwsze, od-
wiedzono ekologiczne gospodarstwo 
serowarskie Sūrininkų namai. Obej-
mujące 20 ha, prowadzone jest przez 
małżeństwo, panią Rasę Ilinauskaitė 
i pana Valdasa Kavaliauskasa, we wsi 
Dargužiai w powiecie Varėna. Hodo-
wanych jest tam 100 kóz, a z mleka 
produkuje się 12 rodzajów sera, w tym 
twarogi i sery pleśniowe. Są one prze-
znaczone do sprzedaży bezpośredniej 
na targowiskach oraz na zamówie-
nie, w formie tzw. paczki od rolnika. 
W planach rozwoju gospodarstwa 
jest rozpoczęcie hodowli kur niosek 
oraz zakup 10 krów mlecznych, tak 
aby zacząć produkcję serów z mleka 
krowiego. Dodatkowo, poprzez spo-
tkanie z właścicielem gospodarstwa, 
który jest założycielem Stowarzysze-
nia Viva Sol (AVS), uczestnicy wyjazdu 
zapoznali się z przykładem litewskiej 
organizacji, prowadzącej działalność 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
oraz poprawy relacji pomiędzy wsią 
a miastem. Stowarzyszenie dąży do 
zbliżenia mieszkańców wsi oraz miast 
poprzez produkcję żywności po jednej 
stronie i promocję oraz spożycie lokal-
nych produktów po drugiej. Organizu-
je również różne inicjatywy na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, m.in. 
wymianę wiedzy i doświadczeń po-
między mieszkańcami wsi oraz miast. 
Ponadto prowadzi m.in. spółdzielnię 
handlu serami „Mūsų sūriai” i szkołę 
serowarską „Viskas sūriams”. 

Drugim gospodarstwem wizytowa-
nym tego dnia było należące do pań-
stwa Juozasa i Rasy Burbuliauskasów. 

Prowadzona jest w nim hodowla tucz-
ników, z których właściciel produkuje 
tradycyjne wędliny. Z kolei pani Rasa 
zajmuje się agroturystyką. Obiekt jest 
przykładem takiego kreowania prze-
strzeni wiejskiej, aby znaleźć dla siebie 
miejsce pracy, ale także realizowania 
pasji, prowadząc przy tym działal-
ność rolniczą i gospodarczą. Rolnik, 
w wybrane dni tygodnia, sprzedaje 
swoje wyroby mięsne w pobliskich 
miastach, gdzie cieszą się one dużą 
popularnością. W ramach agrotury-
styki w gospodarstwie oferowane są 
noclegi w trzech pokojach 4-osobo-
wych, z wyżywieniem lub bez oraz 
inne atrakcje, takie jak możliwość 
pływania lub łowienia ryb w sztucz-
nie założonym stawie, odpoczywanie 
w specjalnie przygotowanym miej-
scu, podziwianie ogródka itp. Rolni-
cy wykorzystali w rozwoju swojego 
gospodarstwa malownicze położenie 
w niewielkiej odległości od miasta, ale 
jednak na uboczu, co daje mieszkań-
com miasta możliwość wypoczynku 
na łonie natury. Właściciele stworzyli 
sobie warsztat pracy, w którym dbają 
o równowagę pomiędzy wykorzysta-
niem zasobów środowiska a rozwojem 
działalności rolniczej i produkcyjnej. 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdają 
sobie sprawę, że aby uzyskać produkt 
mięsny wysokiej jakości, hodowla 
zwierząt musi odbywać się w oparciu 
o własną paszę, również wysokiej ja-
kości. Mając to na względzie, nie roz-
wijają dalej produkcji trzody, pomimo 
dużego popytu na wyroby produko-
wane przez właściciela. 

Tego samego dnia odbyła się też wi-
zyta w Litewskiej Izbie Rolniczej (Lie-
tuvos Respublikas Žemės Ūkio Rūmai 
– ŽŪR), która jest przede wszystkim 
łącznikiem pomiędzy litewską wsią, 
rolnikami i państwem. Do zadań Litew-
skiej Izby Rolniczej należą m.in.: szero-
ko pojęty rozwój zasobów ludzkich na 
obszarach wiejskich, doradztwo w za-
kresie produkcji rolniczej i rozwoju 
obszarów wiejskich oraz promowanie 
rozwoju działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich. Izba zajmuje się 
także działaniami na rzecz zwiększa-
nia konkurencyjności sektora rolnego, 
wspierania restrukturyzacji gospo-
darstw, promocją innowacji i współ-
pracy w rolnictwie, a także pomocą 
w tworzeniu i wdrażaniu Wspólnej Po-
lityki Rolnej na Litwie. Jest odpowie-

dzialna za rozwój stosunków między-
narodowych i reprezentację interesów 
rolników na poziomie międzynaro-
dowym, w tym współpracę, wizyty, 
wydarzenia i spotkania z partnerami 
zagranicznymi. Rolnicy indywidualni 
i przedstawiciele zawodów świadczą-
cych usługi na rzecz rolnictwa, którzy 
są zrzeszeni w związkach i stowarzy-
szeniach, wspólnie pracują nad polity-
ką rolną, a także rozwojem obszarów 
wiejskich na Litwie. Litewska Izba Rol-
nicza stanowi zatem silnego partnera 
dla swojego rządu w tworzeniu poli-
tyki rolnej i ekonomiczno-społecznej 
obszarów wiejskich.

5 października wizytowano kolejne 
dwa gospodarstwa. Pierwszym była 
farma serowarska pani Vildy Liesniak, 
która prowadzi je od 30 lat wspólnie 
z mężem polskiej narodowości. Obo-
je hodują 100 sztuk bydła mleczne-
go. Państwo Liesniak gospodarują na 
200 ha, z czego 50 stanowi własność, 
a 150 to dzierżawa. Właściciele mają 
pastwiska oraz uprawy z przeznacze-
niem na paszę. W trosce o środowisko 
dostosowują płodozmian i wybierają 
te gatunki roślin, które nadmiernie nie 
obciążają posiadanych przez rolników 
gruntów, charakteryzujących się słabą 
klasą bonitacyjną. Szukając dodatko-
wego źródła dochodu, pani Vilda za-
jęła się przetwórstwem mleka na sery 
twarogowe oraz twarde świeże, pro-
dukuje też masło i śmietanę. Sprzedaż 
przygotowanych w gospodarstwie 
serów prowadzona jest w sklepie cór-
ki gospodarzy, w Wilnie. W rejonie, 
w którym znajduje się ta farma, poło-
żonym w pobliżu stolicy Litwy, rolnicy 
nastawili się na produkcję serów do-
mowych z mleka krowiego wysokiej 
jakości, specjalizację w zakresie prze-
twórstwa i sprzedaż bezpośrednią na 
rynek miejski. Gospodarstwo państwa 
Liesniak jest kolejnym przykładem na 
to, że na mało zasobnych w składniki 
pokarmowe gruntach rolnych, poszu-
kując źródeł zwiększenia dochodów, 
rolnicy mogą prowadzić produkcję 
zwierzęcą i przetwórstwo. W przy-
szłości, zgodnie z polityką unijną w za-
kresie zielonej gospodarki, planują 
założenie w gospodarstwie odnawial-
nych źródeł energii. Rolnicy prowadzą 
działalność w taki sposób, aby była 
ona rentowna i konkurencyjna, z wy-
korzystaniem skrócenia łańcucha do-
staw żywności.
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Drugim wizytowanym tego dnia go-
spodarstwem było przedsiębiorstwo 
warzywnicze Abukauskų ūkis „Rau-
giam viską”, czyli „Uprawiamy wszyst-
ko”. W funkcjonującym od 20 lat na 1 
ha gruntów gospodarstwie uprawia 
się wiele gatunków warzyw i owo-
ców, a dodatkowo produkowane są 
tam kiszonki. Warzywa, owoce i ki-
szonki sprzedawane są na targowisku, 
bezpośrednio z samochodu przysto-
sowanego do sprzedaży obwoźnej. 
Gospodarstwo produkuje tylko na 
rynek lokalny. Podczas wizytacji tego 
obiektu, uczestnicy wyjazdu zapoznali 
się również z funkcjonowaniem Litew-
skiego Związku Producentów Warzyw 
(Lietuvos daržovių augintojų asocia-
cija – LDAA). Pani Zofija Cironkienė, 
pełniąca funkcję dyrektora, szczegó-
łowo przedstawiła tę organizację non-
-profit. Do zadań organizacji należy 
m.in. reprezentowanie interesów pro-
ducentów litewskich na wszystkich 
szczeblach instytucji państwowych 
i samorządowych, kształtowanie roz-
woju sektora ogrodniczego na Litwie, 
wspieranie wysokiego poziomu tech-
nologicznego i bezpieczeństwa żyw-
ności w produkcji, marketing produkcji 
warzyw, stymulowanie form integracji 
i współpracy członków organizacji, 
współpraca z partnerami litewskimi 
i zagranicznymi w kwestiach gospo-
darczych i technologicznych, poma-
ganie członkom we wprowadzaniu 
na rynek ich produktów, podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych producen-
tów, propagowanie innowacji oraz 
poszerzanie wiedzy praktycznej i wy-
miana doświadczeń poprzez organi-
zowanie seminariów i konferencji dla 
swoich członków. 

6 października podczas wizyty stu-
dyjnej odwiedzono aż trzy gospo-
darstwa. Pierwszym było gospodar-
stwo sadownicze „Ažuožerių Sodai”, 
z przetwórnią soków naturalnych 
w miejscowości Azuozeriai. Łącznie 
na powierzchni 190 ha uprawiane 
są jabłka, gruszki i owoce jagodowe 
przeznaczone do produkcji soków 
i sprzedaży bezpośredniej. Wszystkie 
sady prowadzone są w systemie kon-
wencjonalnym. Produkcja jest ściśle 
kontrolowana, a ochrona roślin zgod-
na z zasadami integrowanej ochrony. 
W przetwórni pracuje 16 osób, nato-
miast gospodarstwo zatrudnia 30 pra-
cowników, a podczas zbiorów nawet 
100. Właściciel pracuje nad tym, aby 
stać się wiodącym producentem so-
ków naturalnych na Litwie. Misją go-
spodarstwa jest produkcja zdrowych 
soków z litewskich owoców wysokiej 
jakości, bez sztucznych i niezdro-
wych dodatków. Celem działalności 
przetwórni i gospodarstwa jest także 
utrzymanie litewskich tradycji produk-
cji soków, jednak przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii. Rocznie 
w gospodarstwie przerabianych jest 
200 ton jabłek. Proces wytwórczy jest 
ściśle kontrolowany od początku do 
końca, dlatego firma w pełni odpowia-
da za jakość oferowanych produktów. 
W gospodarstwie znajduje się także 
przechowalnia owoców o pojemności 
1 tysiąca ton.

W kolejnym gospodarstwie zapozna-
no się z produkcją szklarniową. Au-
driaus Juškos Ūkis to gospodarstwo 
prowadzone od 20 lat przez dwóch 
braci. Rodzinne przedsięwzięcie zaj-
muje powierzchnię 10 ha, a produkcja 
w całości odbywa się w szklarniach. 1 

ha to biotruskawki, pozostałe upra-
wy obejmują ogórki długie i krótkie 
oraz pomidory malinowe, śliwkowe 
i typu cherry. Truskawki uprawia się 
na podłożu z wiórków kokosowych, 
natomiast pomidory i ogórki na ma-
cie mineralnej. W szklarniach, do 
ochrony przed patogenami, stosowa-
ne są przede wszystkim pożyteczne 
mikroorganizmy. Sprzedaż warzyw 
i owoców odbywa się za pośrednic-
twem dużych sieci handlowych, np. 
Lidl. Gospodarstwo posiada własną 
flotę 20 samochodów: od małych aut 
dostawczych, do TIR-ów. Łącznie za-
trudnionych jest 140 pracowników. 
Gospodarstwo ogrodnicze Audriaus 
Juškos Ūkis stanowi przykład wyko-
rzystania transferu wiedzy i innowacji 
w rolnictwie do wspierania organizacji 
łańcucha dostaw żywności i skracania 
go, ale na zdecydowanie większą ska-
lę niż zaobserwowano w poprzednich 
przypadkach. 

Następne wizytowane 6 października 
było gospodarstwo rodzinne zajmują-
ce się hodowlą bydła mięsnego Arū-
noas Cicėnas. Od 20 lat, oprócz chowu 
i hodowli bydła, na 1000 ha prowadzi 
się w nim ekologiczną uprawę ziarna – 
gryki, żyta, pszenicy, owsa oraz upra-
wę koniczyny na zieloną masę oraz 
susz. Pogłowie bydła kształtuje się na 
poziomie 200 sztuk w sezonie zimo-
wym, natomiast w wiosenno-letnim 
dochodzi nawet do 400 egzemplarzy. 
W gospodarstwie hodowane są hybry-
dy Limousine-Charolais. Właściciele 
prowadzą również sprzedaż zwierząt 
do dalszej hodowli oraz ubój, aby uzy-
skać mięso na sprzedaż. W oborze do 
obsługi zwierząt zatrudnione są 2 oso-
by, a do produkcji roślinnej 11 osób.
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Na koniec, 7 października, odwiedzo-
no posiadłość rodziny Bernatonienė. 
Było to liczące 150 ha gospodarstwo 
mleczarskie, utrzymujące ogółem 150 
sztuk bydła holsztyńsko-fryzyjskie-
go w różnym wieku – od cieląt, przez 
jałówki, po krowy dojne, w tym 70 
krów tej ostatniej grupy. Gospodar-
stwo należy do Litewskiego Związku 
Hodowców Bydła (Lietuvos galvijų 
veisėjų asociacija– LGVA), dawniej 
Związku Hodowców i Użytkowników 

Bydła Holsztyńskiego, które pomaga 
rolnikom w prowadzeniu pracy ho-
dowlanej i kontroli jakości genetycz-
nej utrzymywanych w gospodarstwie 
zwierząt, a także służy doradztwem. 
Podczas tej wizytacji informacji na te-
mat pracy hodowlanej, a także udziału 
organizacji LGVA w budowaniu stada 
i rozwoju gospodarstw mleczarskich 
udzieliła uczestnikom wyjazdu pani 
Viktorija Švedienė – przedstawiciel 
Związku Hodowców Bydła w Litew-

skiej Izbie Rolniczej. Odwiedzona far-
ma jest przykładem rodzinnego go-
spodarstwa rolnego, w którym pracuje 
kilka pokoleń.

Materiał informacyjny, opracowa-
ny przez partnerów operacji, znaj-
duje się na stronie internetowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej pod adresem: www.wmirol.org.
pl/2021/10/29/doswiadczenia-w-re-
alizacji-priorytetow-programu-rozwo-
ju-obszarow-wiejskich-litwa-2/. 

Skąd się  
bierze  
żywność?
Na Świętego Marcina najlepsza  
jest polska gęsina! 

Gęsina to jedno z najzdrowszych 
mięs, m.in. ze względu na jej cenne 
składniki – niacynę i nienasycone 
kwasy tłuszczowe. Gęsinę warto 
spożywać jesienią i zimą. To wte-
dy kończy się cykl hodowlany gęsi, 
ponadto zawartość witaminy B6 
w mięsie wzmacnia układ odporno-
ściowy, tym samym chroniąc orga-
nizm przed infekcjami. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
celem podniesienia świadomości 
konsumentów oraz promocji rolni-

ków jako producentów żywności 
i wsi jako miejsca pracy rolników, 
przygotowuje cykl 16 filmów pod 
wspólnych hasłem „Skąd się bierze 
żywność”. Tym razem dokument zo-
stał zrealizowany w gospodarstwie 
rolnym pana Mariusza Musiała 
w Stradomnie w powiecie iławskim. 

Dziękujemy za gościnę! 

Zapraszamy do obejrzenia na ka-
nale W-MIR w serwisie You Tube:  
https://youtu.be/zIuzv81MTXs.

Kobiety to dobry klimat! 

Ponad 100 przedstawicielek 
(i przedstawicieli!) kół gospodyń 
wiejskich z całej Polski przyjechało 
na Warmię i Mazury, by wziąć udział 
w konferencji „Spotkanie kobiet wiej-
skich. Kobiety to dobry klimat”, orga-
nizowanej przez jednostkę centralną 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
(Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie Oddział w Warszawie) 
i Warmińsko-Mazurską Izbę Rolni-
czą. Integralną częścią wydarzenia 
była IX edycja konkursu „Skarby Eu-
ropy zaklęte w szkle”. 

Podczas spotkania, które miało miej-
sce w dniach 26–27 października 
2021 r. w Mikołajkach, rozmawiano 

o kulinariach, zmianach klimatycz-
nych, działalności agroturystycznej, 
prowadzeniu ekologicznej produkcji 
rolnej oraz budowaniu sieci współ-
pracy. Jak podkreślali uczestnicy, 
była to wyjątkowa okazja do wymia-
ny wiedzy i doświadczeń, inspirują-
cych rozmów oraz narodzin nowych 
pomysłów.



BIULETYN W-MIR

15

EUROPE 
DIRECT  
Olsztyn –  
aktualności

3	 października – stoisko informa-
cyjne UE&JA podczas rajdu rowero-
wego w Olsztynie.

4	października – lekcje europejskie 
w SP nr 34 w Olsztynie (klasy VII i 
VIII).

7	października – lekcje europejskie 
w SP w Iławie.

14	 października – spotkanie doty-
czące zmian klimatu i środowiska 

w ramach „Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy” w Działdowie.

27	 października – spotkanie doty-
czące zmian klimatu i środowiska 
w ramach „Konferencji w sprawie 
przyszłości Europy” w Mikołajkach.

Konferencja w sprawie  
przyszłości Europy 

„Konferencja w sprawie przyszło-
ści 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://futu-
reu.europa.eu. 

O	czym	dyskutują	obywatele		
na	tej	platformie?
Europejska demokracja, zmiany kli-
matyczne i środowisko naturalne to 
obecnie najpopularniejsze tematy 
dyskusji wśród uczestników „Konfe-
rencji na temat przyszłości Europy” 
– wynika z opublikowanego niedaw-
no raportu, analizującego pomysły 
zgłoszone na platformie Konferencji. 
Pełna wersja raportu: https://futureu.
europa.eu/pages/reporting.

Zmiana	klimatu	i	środowisko	
Uczestnicy zwracają uwagę na zmia-
nę klimatu i jej skutki oraz na liczne 
wyzwania związane z ochroną śro-
dowiska i apelują o konkretne dzia-
łania, by stawić im czoła. Zgłaszane 
pomysły można pogrupować według 
następujących zagadnień: 
• Jako główne źródło presji na śro-

dowisko wskazuje się zanieczysz-
czenie. Uczestnicy przedstawiają 

propozycje środków mających 
zaradzić problemowi emisji dwu-
tlenku węgla, zanieczyszczenia 
wody i zanieczyszczenia świetl-
nego na świecie; 

• W drodze apeli o ponowne za-
lesianie, wstrzymanie wylesiania 
i rozwój obiektów badawczych, 
postuluje się promowanie bioróż-
norodności; 

• Transport jest uznawany za 
główne źródło zanieczyszcze-
nia, dlatego uczestnicy postulują 
podjęcie środków zachęcających 
do rozwijania i wykorzystywa-
nia transportu alternatywnego, 
przyjaznego środowisku. Dys-
kutowane są różnorodne roz-
wiązania w zakresie transportu 
publicznego; 

• W ramach zagadnienia „Rolnic-
two” jednym z istotnych podza-
gadnień jest apel o wyelimino-
wanie stosowania pestycydów 
oraz, ogólnie, przyjęcie bardziej 
przyjaznych dla środowiska prak-
tyk rolniczych, z uwzględnieniem 
przystosowania się do zmiany 
klimatu. Inne środki związane 
ze środowiskiem obejmują pro-
mowanie lokalnego rolnictwa, 
bioróżnorodności, diet wege-
tariańskich i wegańskich oraz 

uczciwych cen dla rolników; 
• W ramach zagadnienia „Kon-

sumpcja” uczestnicy apelują 
o bardziej zdecydowane środki 
na rzecz rozwiązania proble-
mu odpadów i marnotrawienia 
żywności, a także na rzecz pro-
mowania recyklingu, dotyczą-
ce zarówno producentów, jak 
i konsumentów. Domagają się 
też środków promujących bar-
dziej zrównoważoną konsump-
cję w różnych sektorach, od 
turystyki, poprzez branżę odzie-
żową, po produkcję urządzeń 
elektronicznych; 

• Specjalne zagadnienie poświę-
cone jest pomysłom dotyczą-
cym zrównoważonego miesz-
kalnictwa, przyjaznych dla 
środowiska materiałów budow-
lanych i „nowego europejskiego 
Bauhausu”; 

• Apeluje się o zaprzestanie 
udzielania dotacji skutkujących 
szkodami dla środowiska i pro-
ponuje się wprowadzenie po-
datku na rzecz zrównoważone-
go rozwoju; 

• Postuluje się promowanie inwe-
stowania w alternatywne, przyja-
zne dla środowiska źródła energii 
i ogrzewanie.



Fot.: Robert Kasprowicz „PORY ROKU- ŁąKA SIEMIONKI”


