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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. 
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POSIEDZENIA  
ZARZĄDU W-MIR

W styczniu 2022 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
obradował podczas dwóch posie-
dzeń i zajmował się następującymi 
sprawami:

1. realizacją wniosków z Rad Po-
wiatowych 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. 

Podczas posiedzenia 11 stycznia 
2022 r. Zarząd W-MIR spotkał się 
z panem Adamem Roczniakiem – 
Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie 
i panem Patrykiem Kaczyńskim – 
Naczelnikiem Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Olsz-
tynie w celu omówienia trybu 
i sposobu szacowania szkód ło-
wieckich w szacowaniu odwoław-
czym, wykonywanym przez nadle-
śnictwa. Ponadto postanowiono 
wystosować wniosek o interwen-
cję w sprawie zniesienia na terenie 
województwa warmińsko-mazur-
skiego stref czerwonych w związ-
ku z ASF. 

Podczas kolejnego posiedzenia, 19 
stycznia 2022 r., Zarząd W-MIR 
spotkał się z firmą Bayer Full 
w sprawie propozycji rozpropago-
wania informacji na temat nawo-
zów ekologicznych. W spotkaniu 
uczestniczył pan Henryk Pastu-
szek – Dyrektor Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian we Wróci-
kowie, pan Sławomir Świerzyński 
– przedstawiciel firmy Bayer Full 
oraz rolnicy z powiatu olsztyń-
skiego: panowie Mateusz Cygan, 
Marek Popis i Edward Witkiewicz. 
Podczas spotkania wymieniono 
poglądy dotyczące stosowania na-
wozów organicznych.

Dodatkowo, po zapoznaniu się 
z odpowiedzią Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zmniejszenia norm wysiewu psze-
nicy, pszenżyta i żyta, stosowanych 
przy ustaleniu dopłat z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia ma-
teriału siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany, Zarząd posta-
nowił ponownie wystosować 
wniosek VIII Walnego Zgromadze-
nia W-MIR, opierając się o obecne 
standardy i techniki wysiewu.

W związku z drastycznie niską ceną 
spowodowaną ASF, postanowiono 
przygotować pismo w sprawie in-
terwencji na rynku trzody chlew-
nej. Zarząd W-MIR zdecydował 
również o aplikowaniu w konkursie 
ogłoszonym w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

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



W styczniu członkowie Zarządu 
uczestniczyli w posiedzeniach Rad 
Powiatowych oraz reagowali na 
wszelkie sprawy zgłaszane przez 
rolników. 4 stycznia pan Romuald 

Tański – Prezes W-MIR uczestni-
czył w spotkaniu prezesów izb rol-
niczych w KRIR w sprawie ustawy 
o izbach rolniczych. 12 stycznia pan 
Marek Kuźniewski – Wiceprezes 

W-MIR wziął udział w programie 
realizowanym przez TVP3 Olsztyn, 
dotyczącym szkód w gospodar-
stwach powodowanych przez dzikie 
zwierzęta. 
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH

•	 14	 stycznia	 br.	 w	 Działdowie	
odbyło	 się	 posiedzenie	 Rady	
Powiatowej	 W-MIR	 w	 powie-
cie	 działdowskim. W spotkaniu 
uczestniczyli: pan Romuald Tań-
ski – Prezes Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, pan Janusz 
Kaczmarek – Członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego w Dział-
dowie, pani Magdalena Galińska –  
Doradca Zespołu Doradców 
w Działdowie, pani Aneta Bor-
kowska – Kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Działdowie, 
pan Paweł Markowski – Kierow-
nik Oddziału w Działdowie WIO-
RiN, pan Bartosz Żyłka – Kierow-
nik BP ARiMR w Działdowie, pan 
Sławomir Nasiadka – KOWR SZ 
w Działdowie. 

Pan Bartosz Żyłka, Kierownik 
BP ARiMR w Działdowie, przed-
stawił informacje dotyczące ak-
tualnego stanu zrealizowanych 
płatności pomocowych dla rol-
ników. Najwięcej uwagi poświę-
cono zagadnieniu obejmującemu 
wyrównania kwoty obniżonego 

dochodu, uzyskanej przez pro-
ducenta trzody chlewnej ze 
sprzedaży świń pochodzących 
z gospodarstw na obszarze ob-
jętym restrykcjami w związku ze 
zwalczaniem ASF. Dyskutowano 
także na temat przeprowadza-
nych w powiecie działdowskim 
kontroli. 

Z uwagi na zwiększającą się licz-
bę odnotowanych wypadków 
w rolnictwie w powiecie dział-
dowskim, kolejną bardzo waż-
ną kwestią, poruszoną podczas 
spotkania, były zasady ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Niewątpliwie od wielu 
lat Placówka Terenowa KRUS 
w Działdowie stara się przybliżyć 
rolnikom sposoby minimalizowa-
nia przyczyn ryzyka wystąpienia 
wypadków w rolnictwie, a także 
podejmuje działania w celu upo-
wszechnienia i zachęcenia rolni-
ków do przestrzegania przepisów 
BHP. 

Pan Paweł Markowski, Kierow-
nik Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
Oddział w Działdowie, przedsta-
wił informacje z bieżącej pracy 
jednostki oraz zwrócił uwagę na 
obowiązek dokonywania na bie-
żąco weryfikacji aktualizowanych 
środków ochrony roślin. 

Pan Sławomir Nasiadka, przed-
stawiciel KOWR SZ w Działdo-
wie, zapoznał członków Rady 
z harmonogramem organizowa-
nych w powiecie działdowskim 
przetargów ograniczonych na 
dzierżawę. 

Pan Romuald Tański, Prezes 
W-MIR, w sposób szczegóło-
wy omówił problemy, z którymi 
obecnie mierzy się samorząd 
rolniczy i zaprezentował podej-
mowane przez Zarząd W-MIR 
działania, zmierzające do popra-
wy bardzo trudnej sytuacji w rol-
nictwie. W obawie o przyszłość 
polskich rolników, na zakończe-
nie posiedzenia członkowie Rady 
dyskutowali na temat warunków 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
który wg wielu stanowi zagroże-
nie dla rolników, a nie drogę do 
dalszego ich rozwoju.

•	 26	stycznia	br.	w	Szczytnie	odby-
ło	 się	 posiedzenie	 Rady	 Powia-
towej	W-MIR	w	powiecie	szczy-
cieńskim. Do udziału w obradach 
samorządu rolniczego zaproszeni 
zostali wszyscy przedstawiciele 
instytucji działających na rzecz 
rolnictwa w powiecie. Podczas 
posiedzenia omówiono stan re-
alizacji płatności bezpośrednich, 
rolnośrodowiskowych i dobro-
stanowych oraz zmiany w syste-
mie płatności w roku 2022. Pani 
Iwona Sławińska – Kierownik 
BP ARiMR w Szczytnie omówiła 
również prowadzone kontrole 
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• 14 stycznia Zarząd W-MIR 

przekazał do Departamentu 
Wsparcia Krajowego Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa dwie decyzje, 
wydane rolnikom z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
w których odmówiono przy-
znania im części wnioskowanej 
pomocy finansowej. Rolnicy 
Ci nie mieli informacji o tym, 
że przyznana i wypłacona im 
pomoc finansowa na opera-
cje typu „Pomoc dla rolników 
szczególnie dotkniętych kry-
zysem COVID-19” spowodu-
je potrącenie tożsamej kwoty 
z pomocy przyznawanej na 
wyrównanie kwoty obniżone-
go dochodu, uzyskanej przez 
producenta świń ze sprzedaży 
świń utrzymywanych na ob-
szarze objętym restrykcjami 
w związku ze zwalczaniem 
afrykańskiego pomoru świń. 

• 17 stycznia Zarząd W-MIR 
wystosował pismo do Re-
gionalnego Dyrektora Lasów 
Państwowych, z wnioskiem 
o omówienie z nadleśnictwa-
mi podległymi Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie kwestii związanych 
z szacowaniem szkód łowiec-
kich w procedurze odwoław-
czej, a zwłaszcza sporządzania 
protokołów z szacowania oraz 
umożliwienia wniesienia uwag 
do protokołu z szacowania 
przez uczestniczących w sza-
cowaniu rolników i przedstawi-
cieli izby rolniczej.

• 18 stycznia Zarząd, na wnio-
sek Stowarzyszenia Rolników 
Warmii i Mazur, wystąpił do 
Wojewódzkiego Lekarza We-
terynarii, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Europej-
skiego Komisarza ds. Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o podjęcie 

działań mających na celu znie-
sienie obszaru objętego ograni-
czeniami III z gmin Grodziczno 
oraz Nowe Miasto Lubawskie, 
położonych w powiecie no-
womiejskim, a także z Gminy 
Lubawa w powiecie iławskim, 
wszystkich trzech zlokalizowa-
nych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

• 20 stycznia Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
realizując wniosek IX Walnego 
Zgromadzenia W-MIR z dnia 
17 grudnia 2021 r., zwrócił 
się o wystąpienie do prawo-
dawców o wprowadzenie nie-
zależnych komisji szacujących 
szkody powodowane przez 
zwierzęta łowne i prawnie 
chronione.

• 21 stycznia Zarząd W-MIR za-
wnioskował do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych o wystąpienie 

gospodarstw na terenie powiatu 
szczycieńskiego. Pani Aleksandra 
Olbryś-Kukawska – Kierownik 
PT KRUS w Szczytnie przekazała 
informacje z zakresu ubezpieczeń 
rolniczych. Pan Tomasz Żuchow-
ski, reprezentujący Sekcję Za-
miejscową Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Kamion-
ku, podał informacje na temat 
gruntów do zagospodarowania 
w formie dzierżawy. Pani Elżbieta 
Czaplicka, reprezentująca Powia-
towy Zespół Doradztwa Rolni-
czego, omówiła zmiany kadrowe 
w Zespole Doradców w Szczytnie 
i przypomniała o konieczności 
przeszkolenia rolników z zakresu 
chemii rolnej, gdyż niektórym rol-
nikom kończą się już uprawnienia 
chemizacyjne. Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie szczycieńskim, pan Romu-
ald Tański, przekazał z kolei do 
wiadomości Rady informacje na 
temat ostatnich zmian w Planie 
Strategicznym dla Wspólnej Po-
lityki Rolnej na lata 2023–2027, 

który budzi wiele kontrowersji 
w środowisku rolników. Założe-
nia przyszłej WPR nie są zbieżne 
z oczekiwaniami rolników towa-
rowych, produkujących na rynek. 
Rolnictwo ekologiczne, ochrona 
środowiska, programy przyrod-
nicze są bardzo ważne dla mniej-
szych gospodarstw, ale wspierać 
należy również rolnictwo towa-
rowe, gdyż to gospodarstwa duże 
są faktycznymi producentami 

żywności. Izby rolnicze zabiegają 
także o równe traktowanie ogra-
niczeń dotyczących stosowania 
substancji czynnej w środkach 
chemicznych, gdyż w krajach UE 
używa się znacznie większe ilości 
tych środków niż ma to miejsce 
w Polsce. Przewodniczący Rady, 
pan Romuald Tański, omówił 
również przebieg ostatniego 
Walnego Zgromadzenia Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
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do prawodawców w sprawie 
konieczności zmiany zapisów 
Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 27 stycznia 2015 r.  
w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realiza-
cji niektórych zadań Agencji 
Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 r. 
poz. 187 z późn. zm.), tak aby 
umożliwić uzyskanie pomo-
cy z programów dostępnych 
dla producentów świń nawet 
w przypadku uzyskania przez 
nich odszkodowania za likwi-
dację stada.

• 25 stycznia Zarząd Warmińsko- 
-Mazurskiej Izby Rolniczej, na 
wniosek z IX posiedzenia Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR, 
wystąpił do KRIR z prośbą 
o przyjęcie stanowiska i mo-
nitorowania zamiaru wprowa-
dzenia dywersyfikacji dopłat 
dla gospodarstw do powierzch-
ni 50 ha, które mają mieć wy-
równanie dopłat do średniej 
unijnej stawki. Zdaniem Izby 

wprowadzone zmiany przyczy-
nią się do kolejnych sztucznych 
podziałów gospodarstw. 

• 25 stycznia Zarząd Warmińsko- 
-Mazurskiej Izby Rolniczej, na 
wniosek z IX posiedzenia Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR, 
wystąpił do Prezesa GUS o po-
danie aktualnej metodyki wy-
liczania wartości dochodu z 1 
ha przeliczeniowego, wraz ze 
wskazaniem danych liczbo-
wych wykorzystywanych do 
obliczeń, tj.: wartości przycho-
du, kosztu uzyskania przycho-
du, dopłaty bezpośredniej i do-
chodu z poszczególnych upraw. 
Zdaniem Zarządu W-MIR, ob-
liczony dochód z 1 ha na po-
ziomie 3819 zł jest stanowczo 
nierealny. 

• 26 stycznia Zarząd W-MIR 
zwrócił się do KRIR o monito-
rowanie i dalsze występowanie 
do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie urucho-
mienia dofinansowania z tarczy 

antykryzysowej na dopłaty do 
zakupu nawozów azotowych. 
Dofinansowanie przyczyni się 
do zwiększenia obrotu nawo-
zami i zniweluje ryzyko braku 
opłacalności produkcji.

W styczniu Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał 
osiem informacji dla komorni-
ków sądowych w sprawie zajęte-
go mienia, w dwóch przypadkach 
zajęte było całe gospodarstwo. 
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia  
5 lipca 2017 r. w sprawie określe-
nia przedmiotów należących do 
rolnika prowadzącego gospodar-
stwo, które nie podlegają egzeku-
cji (Dz. U. 2017 poz. 1385), jeżeli 
zajęte jest całe gospodarstwo, to 
izba rolnicza nie wydaje opinii. 
Z kolei sześć informacji dotyczyło 
dłużników, którzy nie byli rolnika-
mi. Ponadto wydano cztery opinie 
uznające, że zajęte mienie jest nie-
zbędne do prawidłowego prowa-
dzenia gospodarstwa.

Posiedzenie w sprawie  
odstrzału sanitarnego dzików

20 stycznia br. odbyło się spotkanie 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządza-
nia Kryzysowego. Pan Artur Cho-
jecki – Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski, na wniosek pana Jerzego 
Koronowskiego – Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii, zwołał posie-
dzenie w sprawie odstrzału sanitar-
nego dzików. Sytuacja producentów 
trzody chlewnej w województwie 
warmińsko-mazurskim, w związku 
z występowaniem nowych przy-
padków ASF u świń i dzików, jest 
tragiczna. Sprawa dotyczy przede 
wszystkim powiatów iławskiego, no-
womiejskiego, działdowskiego oraz 
ostródzkiego, w których to – w związ-
ku z wystąpieniem nowych przypad-
ków choroby u świń oraz objęciem 

tych powiatów strefą ograniczeń III –  
w najtrudniejszym momencie za-
blokowanych przed sprzedażą było 
aż 190 tysięcy sztuk świń w ponad 
700 gospodarstwach. Realizacja od-
strzału sanitarnego dzików w 2021 
roku ukształtowała się na poziomie 
tylko 63%, w związku z czym Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobli-
gował Wojewodów i Powiatowych 
Lekarzy Weterynarii do wydania 
nowych rozporządzeń, nakazujących 
dalsze przeprowadzanie odstrza-
łu sanitarnego w ramach wartości 
przyjętych do zredukowania w 2021 
roku. Sytuacja jest na tyle poważna, 
że działania zmierzające do depopu-
lacji dzików muszą być realizowane 
priorytetowo. W trosce o skuteczną 

mobilizację kół łowieckich oraz nad-
zór nad koniecznymi polowaniami 
w ramach odstrzału sanitarnego dzi-
ków, w spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele poszczególnych Zarządów 
Okręgowych PZŁ, a także Regional-
nych Dyrekcji Lasów Państwowych, 
gospodarujących na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
którzy zapewnili o mobilizacji do wy-
konywania przypisanych im zadań. 
Oprócz zachowania surowych zasad 
bioasekuracji, przeprowadzenie sku-
tecznego odstrzału sanitarnego jest 
warunkiem koniecznym do efektyw-
nego zatrzymania rozprzestrzenia-
nia się ASF w obszarze największej 
kumulacji gospodarstw hodujących 
trzodę chlewną.
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O problemie szkód powodowanych  
przez zwierzęta dzikie i prawnie chronione  

w TVP3 Olsztyn 
12 stycznia 2022 r., w siedzibie 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego w Do-
rotowie, odbyło się nagranie pro-
gramu „Głos regionów”, emitowane-
go w TVP3 Olsztyn, w którym wzięli 
udział przedstawiciele samorządu 
rolniczego: Marek Kuźniewski –  
Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej i członek Zarządu 
Izby – Robert Nowacki.

Szkody wyrządzane przez zwierzęta 
dzikie i prawnie chronione od wielu 
lat budzą wiele emocji. Nic dziw-
nego, gdyż pola rolników stały się 
po prostu stołówkami dla zwierząt 
i ptaków. Mało tego, za szkody wy-
rządzone przez kormorany, żurawie 
czy dzikie gęsi, rolnikom nie są wy-
płacane odszkodowania. Niestety 

szkody dotyczą już nie tylko upraw. 
Zwierzęta gospodarskie oraz psy 
domowe coraz częściej padają ofia-
rą wilków.

Regionalna Dyrekcja Środowiska 
w Olsztynie wypłaciła w 2021 roku 
ponad 10 milionów złotych za szko-
dy wyrządzone przez wilki, bobry, 
żubry... To ponad 800 tysięcy więcej 
niż w roku poprzednim. 

Z uwagi na sygnały od rolników, 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolni-
cza zwróciła się do 116 gmin wo-
jewództwa i zamieszkujących ich 
rolników z prośbą o przesyłanie 
informacji o atakach wilków w po-
szczególnych miejscach.

W związku z zebranymi danymi, 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 

zamierza wystąpić do prawodaw-
ców o zmianę przepisów w zakresie 
gospodarki populacją wilków, a tak-
że o zmianę krzywdzących przepi-
sów, ograniczających możliwość 
uzyskania odszkodowania za straty 
powodowane przez wilki w zwie-
rzętach gospodarskich podczas ich 
chowu i hodowli w warunkach pa-
stwiskowych. Obecnie do uzyskania 
odszkodowania z RDOŚ wymagane 
jest sprawowanie bezpośredniej 
opieki nad zwierzętami w okresie 
od zachodu do wschodu słońca, na-
tomiast samo określenie tzw. bez-
pośredniej opieki jest przez RDOŚ 
różnie interpretowane i nie daje 
pewności rolnikowi, czy w sytuacji 
wystąpienia szkód otrzyma odszko-
dowanie.

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła 
w życie Ustawa z dnia 29 paździer-
nika 2021 r. o ułatwieniach w pro-
wadzeniu handlu w piątki i soboty 
przez rolników i ich domowników 
(Dz. U. poz. 2290), której podsta-
wowym celem jest zachęcenie rol-
ników do sprzedaży wytworzonych 
przez siebie produktów, w wyzna-
czonych do tego miejscach, co ma 
wpłynąć na zwiększenie dochodów 
gospodarstw rolnych. Ustawodaw-
cy, podczas prac nad przedmioto-
wym aktem prawnym, przyświecała 
idea upowszechniania produktów 
lokalnych, a także cel w postaci 
skrócenia i dywersyfikacji kanałów 
dystrybucji.

Na potrzeby niniejszej ustawy, pod 
pojęciem rolnika rozumie się peł-
noletnią osobę fizyczną, zamiesz-
kującą i prowadzącą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście 
i na własny rachunek, działalność 
rolniczą w pozostającym w jej posia-
daniu gospodarstwie rolnym, w tym 
również w ramach grupy producen-
tów rolnych, a także osobę, która 
przeznaczyła grunty prowadzonego 
przez siebie gospodarstwa rolne-
go do zalesienia. Natomiast za do-
mownika uważane są osoby bliskie 
rolnikowi, które ukończyły 15 lat 
i pozostają z rolnikiem we wspól-
nym gospodarstwie domowym lub 
zamieszkują na terenie jego gospo-

darstwa albo w bliskim sąsiedztwie 
oraz stale pracują w tym gospodar-
stwie rolnym i nie są związane z rol-
nikiem stosunkiem pracy.

Unormowane w omawianej usta-
wie ułatwienie handlu dla rolników 
ma polegać na wprowadzeniu przez 
władze gmin dnia sprzedaży bezpo-
średniej, kiedy to samorząd będzie 
zobowiązany udostępniać miej-
sca rolnikom chcącym sprzedawać 
swoje produkty w piątki i soboty. 
Wyznaczenie stosownych miejsc 
ma nastąpić w formie uchwały rady 
gminy. Ustawodawca zobligował or-
gany samorządu terytorialnego, aby 
przy wyznaczaniu miejsc prowadze-

RADCA PRAWNY
Ułatwienia w handlu dla rolników  

i ich domowników  
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nia handlu wzięte pod uwagę zosta-
ły następuje czynniki:

• dogodna komunikacja;
• bliska lokalizacja od centrum 

danej gminy czy miasta lub 
bliskość lokalizacji do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. 

Wyznaczenie miejsc do prowadze-
nia handlu przez rolników będzie 
miało charakter obowiązkowego za-
dania własnego gminy.

Istotnym jest odnotowanie, że 
przedmiotem handlu w miejscach 
wyznaczonych przez radę gminy 
mogą być nie jedynie produkty rol-
ne i spożywcze, ale także wyroby 
rękodzieła, wytworzone w gospo-
darstwach rolnych. Przez produkty 
rolne i spożywcze uważa się pro-
dukty wymienione w załączniku 
I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), runo leśne 
i dziczyznę, jak również produkty 
przetworzone, z przeznaczeniem do 
spożycia, jednak z wykorzystaniem 
produktów wymienionych w załącz-
niku I do TFUE, runa leśnego lub 
dziczyzny. 

Mając na uwadze przedstawione 
powyżej rozwiązania prawne, jed-
noznacznie należy stwierdzić, że 
na jednostkach samorządu teryto-
rialnego najniższego szczebla ciąży 
konieczność zapewnienia pewnych 
warunków organizacyjnych, umoż-
liwiających prowadzenie handlu 
przez rolników i ich domowników. 
Prawdopodobne wydaje się, że or-
gany gminy będą wyznaczać jako 
miejsca prowadzenia handlu do-
tychczasowe targowiska.

Co ciekawe, ustawodawca w prze-
pisach przedmiotowej ustawy wpro-

wadził zmianę w Ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170 z późn. zm.), polegającą na 
zwolnieniu z opłaty targowej rolni-
ków i ich domowników, prowadzą-
cych w piątki i soboty handel w ro-
zumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 
29 października 2021 r. o ułatwie-
niach w prowadzeniu handlu w piąt-
ki i soboty przez rolników i ich do-
mowników.

W przypadku niezapewniania przez 
gminę możliwości handlu w piątki 
i soboty, zainteresowani, w formie 
skargi do wojewódzkiego sądu ad-
ministracyjnego, będą mogli złożyć 
zażalenie na jej działanie.

radca prawny 
dr Arkadiusz Zaczek

Ceny nawozów mineralnych –  
wyjaśnienia MRiRW

Odpowiadając na wystąpienia Za-
rządu Krajowej Rady Izb Rolniczych 
ze stycznia 2022 r., Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed-
stawiło następujące wyjaśnienia 
w sprawie sytuacji na rynku nawo-
zów mineralnych.

Notowane od kilku miesięcy dra-
styczne wzrosty i wahania cen na-
wozów mineralnych bardzo nie-
pokoją resort rolnictwa, bowiem 
niekorzystnie oddziaływają na 
możliwość prowadzenia racjonalnej 
gospodarki nawozowej. Sytuacja ta 
jest wyjątkowo trudna dla rolników.

W sprawie wzrostu cen nawozów, 
Ministerstwo zwraca uwagę na za-
sadniczą kwestię, że podwyżki cen 
nawozów mineralnych są związane 
przede wszystkim z wyraźnym wzro-
stem cen nawozów oraz surowców 
do ich produkcji (głównie gazu ziem-
nego) w handlu światowym.

Produkcja nawozów azotowych 
oparta jest na amoniaku, z którego 
wytwarza się obecnie około 97% 
nawozów azotowych. Natomiast 
80–90% całkowitych kosztów pro-
dukcji amoniaku, z którego wytwa-
rza się nawozy azotowe, stanowi 
gaz ziemny. Z tego też powodu 
zmiany cen gazu są krytycznie waż-
ne dla tego przemysłowego wytwa-
rzania nawozów azotowych.

Zgodnie z analizą Instytutu Ekono-
miki i Gospodarki Żywnościowej, 
od początku 2021 r. ceny nawozów 
mineralnych na krajowym rynku są 
w trendzie wzrostowym. Najszybsze 
tempo wzrostu cen obserwowane 
było od września do listopada ubie-
głego roku. W grudniu 2021 r. rów-
nież obserwowano wzrost cen, jednak 
był on mniejszy niż w poprzednich 
miesiącach, niemniej dynamika cen 
r/r przez kolejny miesiąc powiększyła 
się. Nawozy mineralne były w grudniu 

2021 r. średnio o 77,0% droższe niż 
rok wcześniej, podczas gdy w listopa-
dzie dynamika cen r/r wynosiła 72,9%. 
W największym stopniu wzrosły ceny 
nawozów azotowych – ponad 2-krot-
nie. Najbardziej drożejącymi nawoza-
mi mineralnymi w tym okresie były 
saletrzak i saletra amonowa w opako-
waniach typu big-bag, których ceny 
zwiększyły się prawie 2,5-krotnie. 
W mniejszym stopniu podrożały na-
wozy fosforowe i potasowe – super-
fosfaty o około 40%, a sól potasowa 
(chlorek potasu) o około 50%. Ceny 
zdecydowanej większości nawozów 
mineralnych były w grudniu 2021 r. 
na rekordowych poziomach w historii.

W celu wsparcia rolników, Minister-
stwo przyśpieszyło wypłatę zaliczek 
na dopłaty bezpośrednie dla rol-
ników, co umożliwia dokonywanie 
zakupów środków produkcji, w tym 
nawozów. Ministerstwo prowa-
dzi również rozmowy z krajowymi 
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producentami nawozów (Anwil SA, 
Grupa Azoty SA) oraz Minister-
stwem Aktywów Państwowych 
w celu poprawy sytuacji rynkowej.

Grupa Azoty SA, obserwując wzmo-
żony popyt na nawozy na rynku 
krajowym, podjęła decyzję o ogra-
niczeniu dostaw na rynki zagranicz-
ne i przekierowaniu ich na rynek 
krajowy. Wolumeny dostarczane na 
rynki zagraniczne wynikają z zawar-
tych wcześniej kontraktów, często 
wieloletnich, których niezrealizowa-
nie wiązałoby się z dużymi karami 
finansowymi.

W związku z wysokim poziomem 
cen gazu, wielu europejskich produ-
centów zatrzymało lub ograniczy-
ło produkcję. Grupa Azoty SA oraz 
Anwil SA są jednymi z nielicznych 
koncernów w Europie produkują-
cych nawozy, które nie wstrzymały 
lub istotnie nie ograniczyły produk-
cji w swoich zakładach. Grupa Azo-
ty SA produkuje swoje nawozy na 
pełnych zdolnościach technologicz-
nych, w celu zabezpieczenia popytu 
na krajowym rynku.

Proces produkcji w Anwil SA rów-
nież przebiega bez zakłóceń, a Spół-
ka wywiązuje się ze wszystkich swo-
ich zobowiązań kontraktowych.

Spółka Anwil SA przedstawiła Mini-
sterstwu informacje o tym, że była 
zmuszona wprowadzić podwyżkę 
cen nawozów, odzwierciedlającą 
dynamiczny wzrost cen surowca do 
produkcji nawozów. Notowania gazu 
wzrosły kilkukrotnie w 2021 r., na-
tomiast największe zanotowano na 
początku października oraz w drugiej 
połowie grudnia. Najbardziej gwał-

towny wzrost notowań gazu nastąpił 
w trzecim tygodniu grudnia, osią-
gając rekordowy poziom 183 EUR/
MWh, co znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w zaproponowanych przez 
Anwil SA podwyżkach cen w ostat-
nim tygodniu grudnia.

Zgodnie z przedstawionym Mini-
sterstwu stanowiskiem Anwil SA 
z dnia 26 stycznia br., stabilizacja 
notowań gazu w styczniu umożli-
wiła obniżkę cen nawozów i powrót 
do poziomów zbliżonych do obo-
wiązujących w I połowie grudnia 
ubiegłego roku, co zostało wdrożo-
ne w cenniku Anwil SA.

Ponadto spółka dystrybucyjna Gru-
py Azoty SA – Agrochem Puławy, 
prowadząca na skalę ogólnopolską 
sprzedaż nawozów dla rolników 
indywidualnych, w partiach mini-
malnych 24 t/skład, upubliczniła 
cenniki nawozów, a w ślad za nią 
podobnie postąpili inni dystrybuto-
rzy. Spowodowało to obniżkę i sta-
bilizację cen nawozów.

W związku z interwencją Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pre-
zes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zadeklarował się 
do podejmowania niezbędnych 
działań w ramach przysługujących 
mu kompetencji, w celu zbadania 
rynku produkcji i dostaw nawozów 
mineralnych, a także weryfikacji, 
czy podwyżki cen wykraczają poza 
podstawy makroekonomiczne i czy 
nie są wynikiem praktyk ogranicza-
jących konkurencję.

Natomiast uchwalona przez Sejm 
RP w dniu 13 stycznia 2022 r. usta-
wa o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. poz. 196) 
przewiduje czasową obniżkę stawek 
podatku VAT w okresie od 1 lutego 
2022 r. do 31 lipca 2022 r. na:

• żywność objętą obecnie stawką 
podatku VAT 5% – do stawki 0%;

• paliwa silnikowe, tj. olej napędo-
wy, biokomponenty, stanowią-
ce samoistne paliwa, benzynę 
silnikową, gaz skroplony LPG –  
ze stawki 23% do stawki 8%;

• nawozy, środki ochrony roślin, 
ziemię ogrodniczą i inne środki 
wspomagające produkcję rol-
niczą (takie, jak: środki popra-
wiające właściwości gleby, sty-
mulatory wzrostu oraz niektóre 
podłoża do upraw) – ze stawki 
8% do stawki 0%;

• gaz ziemny – do stawki 0%;
• energię elektryczną i energię 

cieplną – do stawki 5%.

Ceny nawozów to istotny koszt pro-
dukcji rolnej. Całkowite zniesienie 
VAT na nawozy i środki wspoma-
gające uprawę roślin oraz środki 
ochrony roślin do produkcji rolnej 
to, obok obniżek podatków na pa-
liwa i energię elektryczną, istotne 
wsparcie polskich producentów 
żywności.

Ponadto Premier RP, Pan Mateusz Mo-
rawiecki, wystąpił z wnioskiem do Ko-
misji Europejskiej o uruchomienie róż-
nych rodzajów wspólnotowej pomocy 
na zakup nawozów.

Źródło: KRIR

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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Nieoprocentowana pożyczka  
dla producentów świń na obszarze  
ASF na sfinansowanie zobowiązań  

cywilnoprawnych 

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa wznowiła udzielanie 
nieoprocentowanych pożyczek na 
spłatę zobowiązań cywilnopraw-
nych dla producentów świń, którzy 
utrzymywali świnie na obszarach 
ASF. Pożyczki udzielane są w ra-
mach środków przewidzianych na 
ten cel w planie finansowym Agencji 
na 2022 r., a ich wypłata następuje 
w terminie do 30 dni od dnia udziele-
nia pożyczki. W pierwszej kolejności 
udzielane będą pożyczki dla pozy-

tywnie zweryfikowanych wniosków, 
złożonych w IV kwartale 2021 r.

Nabór wniosków prowadzony jest 
w trybie ciągłym. Dokumenty nale-
ży składać w biurach powiatowych 
ARiMR, właściwych ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta świń.

Pożyczka jest nieoprocentowana, 
a ARiMR nie pobiera prowizji za jej 
udzielenie. Wsparcie ma charak-
ter pomocy de minimis w rolnictwie. 

Spłata pożyczki następuje zgodnie 
z harmonogramem, który stanowi 
załącznik do umowy zawartej między 
pożyczkobiorcą i Agencją. 

Szczegółowe zasady udzielania ww. 
pożyczek, wzory wniosku i umo-
wy dostępne są pod adresem:  
https://www.gov.pl/web/arimr/
nieoprocentowana-pozyczka-dla
-producentow-swin-na-obszarze
-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-
cywilnoprawnych.

Jest szansa na wypłatę  
rekompensat za ziemniaki zutylizowane  

w 2021 r.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolni-
czych przekazał 28 stycznia 2022 r.  
do resortu rolnictwa pozytywną 
opinię do przedstawionego do za-
opiniowania projektu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie stawek dotacji przed-
miotowych dla różnych podmiotów, 
wykonujących zadania na rzecz rol-
nictwa. Wprowadzane zmiany były 
oczekiwane przez rolników i wnio-
skowane przez samorząd rolniczy.

Rozporządzenie wprowadzi przepi-
sy epizodyczne, które spowodują, 
że Główny Inspektor Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa zmieni w 2022 r.  
z urzędu decyzje o odmowie udzie-
lenia dotacji, wydane w 2021 r., 
w związku z wyczerpaniem środ-

ków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w ustawie budżetowej na 
rok 2021, udzielając tych dotacji ze 
środków przeznaczonych na ten cel 
w ustawie budżetowej na rok 2022.

Zdaniem samorządu rolniczego, 
wprowadzenie w przepisach ww. 
rozporządzenia przepisu epizo-
dycznego jest uzasadnione, pozwo-
li bowiem na wypłatę dotacji pro-
ducentom rolnym, którzy w 2021 
roku otrzymali decyzje odmawia-
jące udzielenia dotacji, mimo że 
spełniali wymagania formalne oraz 
merytoryczne, tj. zutylizowali bul-
wy ziemniaka, porażone głównie 
bakteriozą pierścieniową.

W uzasadnieniu projektu czytamy, 
że w roku 2021 kwoty ujęte we 

wnioskach o udzielenie dotacji na 
dofinansowanie kosztów ochrony 
roślin, znacznie przekroczyły środ-
ki finansowe przeznaczone na ten 
cel w ustawie budżetowej. Wydano 
decyzje odmawiające udzielenia 
dotacji o wartości 7 255 587,80 zł, 
mimo że wnioskodawcy spełniali 
wymagania formalne oraz mery-
toryczne, tzn. zagospodarowali 
porażone lub prawdopodobnie po-
rażone bulwy ziemniaka, zgodnie 
z przepisami określającymi zasady 
zwalczania bakterii kwarantanno-
wych dla ziemniaka, tj. Clavibacter 
sepedonicus oraz Ralstonia solana-
cearum.

Źródło: KRIR
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TVP3 OLSZTYN INTERWENIUJE  
W SPRAWIE SZKÓD ŁOWIECKICH 

12 stycznia 2022 r., w siedzibie 
Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Bydła Mlecznego w Do-
rotowie, odbyło się nagranie progra-
mu „Głos regionów”, emitowanego 
w TVP3 Olsztyn. Program poruszył 
problem szkód łowieckich w warmiń-
sko-mazurskich gospodarstwach. Od 
dłuższego czasu rolnicy muszą bo-
rykać się z przykrymi skutkami dzia-
łalności dzikiej zwierzyny, zarówno 
w inwentarzu – jak w przypadku ak-
tywności wilka lub też w zasiewach –  
oraz w zakresie ptactwa, dzików czy 
chociażby łosi. Prezes Warmińsko- 
-Mazurskiego Związku Hodowców 
Bydła Mlecznego, pan Andrzej Stec-
kiewicz zauważył, że konieczne jest 
określenie dozwolonej ilości dzikiej 
zwierzyny na pewnym obszarze, np. 
1000 ha, by zachować ekonomikę 

produkcji roślinnej i bezpieczną ho-
dowlę w gospodarstwach. Podczas 
nagrania, W-MZHBM reprezentowali 
także Wiceprezes Marek Juniewicz, 
Członek Zarządu Wojciech Jończyk 
oraz Członek Ignacy Sadłowski. Z ko-
lei Warmińsko-Mazurską Izbę Rolni-

czą – Wiceprezes Marek Kuźniewski 
i Członek Zarządu Robert Nowacki. 
Powtórkę można obejrzeć na portalu 
www.olsztyn.tvp.pl lub odwiedzając 
stronę W-MZHBM na Facebooku: 
www.facebook.com/wmzhbm.

JUBILEUSZ 30-LECIA  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  

ZWIĄZKU HODOWCÓW BYDŁA  
MLECZNEGO W OLSZTYNIE  

ZS. W DOROTOWIE
Dla hodowców, zrzeszonych w War-
mińsko-Mazurskim Związku Hodow-
ców Bydła Mlecznego, obecny czas 
jest wyjątkowy, bo to właśnie w bie-
żącym, 2022 roku, mija równo 30 lat 
od jego powstania. Planowane przez 
Zarząd obchody okrągłej rocznicy 
będą dobrą okazją do podsumowań 
i analiz osiągniętych celów, lecz także 

spojrzenia w przyszłość. Przez ostat-
nie trzy dekady rolnictwo niesamowi-
cie postępowało, ale funkcjonowanie 
W-MZHBM też. Mamy swoją kronikę 
i historię oraz sztandar, którego dzie-
siąta rocznica święceń zbiega się 
z naszym jubileuszem. W-MZHBM 
ma silną reprezentację hodowców we 
władzach krajowych. Jesteśmy dumni 

ze swojej siedziby w Dorotowie. Mamy 
przyjaciół w firmach i instytucjach, bez 
których wiele takich projektów, jak 
chociażby wystawy hodowlane czy dni 
otwarte nie mogłoby się udać. Podkre-
ślając rangę tego wydarzenia, prezen-
tujemy Państwu logo trzydziestolecia, 
które będzie nam towarzyszyło przez 
cały, jubileuszowy, 2022 rok.
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STANISŁAW ŻOCHOWSKI PREZESEM  
PODLASKIEGO ZHBiPM

Prezes Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecz-
nego, Wiceprezydent PFHBiPM, 
pan Andrzej Steckiewicz przyjął 
zaproszenie do udziału w zjeź-
dzie sprawozdawczo-wyborczym, 
podczas którego wyłoniono skład 
Zarządu i nowego Prezesa Podla-
skiego Związku Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka. Pan Andrzej 
Steckiewicz pogratulował nowe-
mu Prezesowi, panu Stanisławowi 
Żochowskiemu, życząc owocnej 
i dobrej współpracy w przyszło-
ści. Wybory odbyły się 26 stycznia 
2022 r. w Jeżewie Starym.

WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH  
W GRYŹLINACH JUŻ W CZERWCU 

Wójt Gminy Stawiguda Michał 
Kontraktowicz i Starosta Powia-
tu Olsztyńskiego Andrzej Abako, 
jako współwłaściciele terenu lą-
dowiska w Gryźlinach, spotkali 
się 28 stycznia 2022 roku z Da-
mianem Godzińskim, Dyrektorem 
olsztyńskiego W-MODR i jedno-
cześnie głównym organizatorem 
I Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w Gryźli-
nach, połączonych z Targami Rol-
nymi, aby ustalić szczegóły wy-
darzenia. Zapadła najważniejsza 
decyzja – będzie wystawa!

Decyzje o organizacji wystawy to 
pokłosie wielu rozmów i spotkań 
terenowych, w których aktywnie 
brał udział Prezes i Zarząd Warmiń-

sko-Mazurskiego Związku Hodow-
ców Bydła Mlecznego. 16 kwietnia 
2021 roku odbyło się pierwsze 
spotkanie inicjatorów utworzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych na Lądo-
wisku w Gryźlinach. Konieczność 
znalezienia nowego miejsca mia-
ło związek z zakończeniem dzia-
łalności hal wystawowych Expo 
w Ostródzie. Przedstawiciele lo-
kalnych samorządów, W-MODR, 
W-MIR oraz Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie i innych 
instytucji rolniczych zapoznawa-
li się z topografią terenu, ustalali 
wstępne możliwości usytuowania 
stoisk oraz lokalizację ringu do 

prezentacji zwierząt. Na kolejnych 
spotkaniach omawiano możliwo-
ści ustawienia sceny, wyznaczenia 
parkingów i dróg dojazdowych, 
a także współpracę ze służbami. 

Ostatnie tego typu spotkanie odby-
ło się na zaproszenie Damiana Go-
dzińskiego, dyrektora W-MODR 
w Olsztynie, w dniu 14 stycznia 
2022 roku. Pracowano głównie na 
mapie, projektując ustawienie nie-
zbędnej infrastruktury. Z ramienia 
Warmińsko-Mazurskiego Związ-
ku Hodowców Bydła Mlecznego 
udział w posiedzeniu roboczym 
wzięli Prezes Andrzej Steckiewicz 
i Członek Zarządu W-MZHBM Mi-
rosław Borowski.



Prezes Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Giżycku, Szczepan Szu-
mowski, spotkał się z Wiceprezyden-
tem PFHBiPM, Prezesem W-MZHBM 
Andrzejem Steckiewiczem, Wice-
prezesem KRIR Mirosławem Borow-
skim, Członkiem Rady Nadzorczej 
OSM w Giżycku Markiem Chlebusem 

oraz Prezesem giżyckiego Koła Ho-
dowców Zbigniewem Mamrykiem. 
Omawiano bieżące problemy lokalnej 
hodowli i mleczarstwa, debatowano 
o perspektywach dla młodych rolni-
ków oraz potrzebie znalezienia fun-
duszy na modernizację gospodarstw 
o profilu mlecznym. Prezes Szumow-

ski zwrócił szczególną uwagę na nie-
korzystne zapisy dla przetwórstwa 
mlecznego, które znalazły się w usta-
wie o przeciwdziałaniu nieuczciwej 
przewagi kontraktowej z dnia 17 li-
stopada 2021 r. Rozmowy, dotyczące 
przedmiotowych działań, będą kon-
tynuowane.
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WIZYTA CZŁONKÓW  
W-MZHBM  

W OSM GIŻYCKO 

Lila kontra SMA! 

Śmiertelne zagrożenie i dramatycz-
ny wyścig z czasem – to walka o ma-
leńką Lilę z rodziny pana Tadeusza 
Łuńskiego, który 25 lat temu two-
rzył Warmińsko-Mazurską Izbę Rol-
niczą i aktywnie działał w jej struk-
turach I i II kadencji.

Choroba Lili to rdzeniowy zanik 
mięśni (SMA1). Jej rodzina, chcąc 
ratować Lilę, musi zebrać kwotę 9,5 
miliona złotych do 20 marca 2022 
roku. Właśnie wtedy Lila skończy 

pół roku, a terapia genowa działa 
najskuteczniej podana do 6 miesią-
ca życia. 

Pomóżmy uratować Lilę, liczy się 
naprawdę każda złotówka! 

Pod spodem linki do zbiórki, licytacji 
i profilu Lili.

Lila kontra SMA:

• zbiórka Lili https://www.siepo-
maga.pl/lila-sma;

• profil Lili https://m.facebook.
com/Lila.kontra.SMA/;

• licytacje dla Lili https://
www. facebook . com/gro -
ups/367926191759483/?re-
f=share. 

Pomóc można również wysyła-
jąc SMS na numer 72365 o treści 
„0164194”. Koszt jednej wiado-
mości to 2,46 zł brutto (w tym  
VAT).



BIULETYN W-MIR

13

Zimowisko w Białym Dunajcu
Warmińsko-Mazurska Izba Rolni-
cza, wspólnie z Krajową Radą Izb 
Rolniczych, w okresie od 25 stycz-
nia do 2 lutego 2022 br. zorgani-
zowała ferie w Małopolsce. W zi-
mowisku uczestniczyło 35 dzieci 
i młodzieży do 16 roku życia, któ-
rych jedno z rodziców / opieku-
nów prawnych jest ubezpieczone 
w KRUS. W trakcie wypoczynku 

dzieci były w miejscowościach Po-
ronin i Biały Dunajec oraz ich okoli-
cach. Podczas wycieczki autokaro-
wej do Nowego Targu, uczestnicy 
zwiedzili Muzeum Podhalańskie, 
ale nie zabrakło też szaleństwa na 
basenie. Ponadto, w czasie kolonii, 
młodzież z województwa warmiń-
sko-mazurskiego miała okazję na-
uczyć się jazdy na nartach. W wol-

nej chwili odbywały się konkursy, 
dyskoteki, karaoke, ognisko i wie-
czory artystyczne. 

Wypoczynek zimowy, w ramach 
promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej, został dofinasowany 
ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków w kwocie 870,00 zł na każde-
go uczestnika.

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 

28 lutego upływa pierwszy termin  
o zwrot podatku akcyzowego! 

Pierwszy w 2022 roku termin składa-
nia przez producentów rolnych wnio-
sków o zwrot podatku akcyzowego, 
zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystanego do produkcji rol-
nej, upływa 28 lutego.

W tym roku producent rolny może 
składać do wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta), właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy), wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego, zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzy-
stanego do produkcji rolnej, do wy-
sokości limitu zwrotu określonego 
na 2022 r., w dwóch terminach, tj.:

• od 1 do 28 lutego 2022 r., wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) 

dokumentującymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. 
do 31 stycznia 2022 r.;

• od 1 do 31 sierpnia 2022 r., wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 
2022 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego w odniesieniu 
do bydła, do wniosku należy także 
dołączyć, wydany przez kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
dokument zawierający informacje 
o liczbie dużych jednostek przelicze-
niowych bydła będącego w posiada-
niu producenta rolnego w 2021 roku.

Ponadto w Polskim Ładzie zostało 
zawarte działanie pn. „Jeszcze więk-
szy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, 
w którym założono zwiększenie li-
mitu zużycia oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej. 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły 
w życie przepisy Ustawy z dnia  
1 października 2021 r. o zmianie 
ustawy o zwrocie podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2227). Wprowadzone zmiany polega-
ją na zwiększeniu limitu zużycia oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
prac w gospodarstwie:

1. ze 100 do 110 litrów na 1 ha 
użytków rolnych – w przypadku 
rocznego limitu ustalanego dla 



Źródło: Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 
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Do 28 lutego 2022 roku trwa nabór 
do II edycji konkursu skierowanego 
do kół gospodyń wiejskich o Nagro-
dę Małżonki Prezydenta RP. W ra-
mach dwuetapowego wydarzenia, 

po raz kolejny wyłonione zostaną 
najlepsze w Polsce koła gospodyń 
wiejskich, których działalność przy-
czynia się do budowania lokalnych 
więzi oraz rozwoju więzi regional-
nych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

• wypełnić kartę zgłoszeniową,
• przygotować krótki materiał wi-

deo na temat działalności koła.

Na zwycięzców czekają nagrody 
pieniężne oraz rzeczowe, w tym ko-
rale od Małżonki Prezydenta RP.

Szczegóły na temat zasad konkur-
su oraz jego regulamin: https://
www.prezydent.pl/malzonka-pre-
zydenta/inicjatywy w zakładce 
„Konkurs dla Kół Gospodyń Wiej-
skich o Nagrodę Małżonki Prezy-
denta RP”.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę 
Małżonki Prezydenta RP 

Zapraszamy uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z powiatu 
działdowskiego do udziału w konkur-
sie fotograficznym „Zimowi twardziele 
w mojej miejscowości”.

Zadanie konkursowe polega na wyko-
naniu zdjęć ptakom zimującym na ob-
szarze powiatu działdowskiego. Każdy 
uczestnik może przesłać trzy zdjęcia 
w jednej z trzech kategorii:

• klasy 0–III, 
• klasy IV–VIII, 
• szkoły ponadpodstawowe. 

Prace w formacie .jpg należy przesyłać 
na adres: europedirect-olsztyn@europe-
direct-olsztyn.pl, a w temacie maila wpisać 
„Zimowi twardziele w mojej miejscowości”.

powierzchni użytków rolnych bę-
dących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego, 
określonej w ewidencji gruntów 
i budynków, według stanu na 
dzień 1 lutego danego roku;

2. z 30 do 40 litrów na 1 średnią, rocz-
ną, dużą jednostkę przeliczeniową 
bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku – w przy-
padku rocznego limitu ustalanego 
dla chowu lub hodowli bydła.

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego 
ustalony został w wysokości 1 zł do 
litra zakupionego oleju napędowego. 
W związku z tym limit zwrotu podatku 
akcyzowego w 2022 r. wynosi:

• 110 zł na 1 ha użytków rolnych

oraz

• 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą 
jednostkę przeliczeniową bydła 
będącego w posiadaniu produ-
centa rolnego w roku poprzedza-
jącym rok, w którym został złożo-
ny wniosek o zwrot podatku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi gotów-
ką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek banko-
wy podany we wniosku, w okresie:

• 1–30 kwietnia 2022 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie,

• 3–31 października 2022 r. 
w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie.
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EUROPE DIRECT Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1
tel./fax: 89 535-48-43
www.europedirect-olsztyn.pl 
Facebook/EDOlsztyn
europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?
Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11, Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect 

Zabierz głos
Konferencja w sprawie przyszłości 
Europy	|	#PrzyszloscJestTwoja	|		
futureu.europa.eu



Fot.: Justyna Słuchocka „Kombajn Sedranki”


