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dzonych przez wilki na terenie 
powiatów oleckiego i gołdap-
skiego, zgłoszonych w roku 
2020 oraz w pierwszym kwar-
tale bieżącego roku.

• Na wniosek rolników z powiatu 
oleckiego przygotować pismo 
do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie 
w Augustowie z wnioskiem 
o remont załamanego mostku 
na rzece Mazurka na trasie Ja-
błonowo – Golubie Wężewskie, 
gmina Kowale Oleckie, powiat 
olecki.

• Na wniosek rolników z powiatu 
piskiego przygotować pismo do 
Nadleśnictwa Pisz w sprawie 
przywrócenia biegu cieku Bo-
gumiłka. 

• Na wniosek rolników z gminy 
Jonkowo przygotować wystą-
pienie w spawie słupa elek-
trycznego, stojącego na drodze 
gminnej (działka nr 172/6 obręb 
Stare Kawkowo, gmina Jonko-
wo, powiat olsztyński).

• Przygotować ponowne wystą-
pienie do KRIR, aby przedłu-
żyć program dla producentów 
świń na wyrównanie utraconych 
dochodów w związku z ASF za IV 
kwartał 2020 r.

Na posiedzeniu 27 kwietnia 2021 r. 
podjęto uchwałę o współorganizacji 
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazur-
skim XLIV edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie 
oraz omówiono organizację obcho-
dów 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej.

16 kwietnia br. odbyło się Zgromadze-
nie Wspólników Lab-Mlek sp. z o.o. 
w likwidacji, w którym uczestniczyli pa-
nowie Romuald Tański – Prezes W-MIR 
oraz Marek Kuźniewski – Wiceprezes. 
Natomiast 22 kwietnia pan Romuald 
Tański – Prezes W-MIR spotkał się 
z przedstawicielami Biura Regionalnego 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” w Olsztynie.

PISMA

19 kwietnia 2021 roku Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wystosował odpowiedź na pismo 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa (KOWR) w sprawie popytu na 
grunty rolne ze strony miejscowych 
rolników indywidualnych, zaintere-
sowanych powiększeniem swoich 
gospodarstw rodzinnych. W swoim 
piśmie Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej przypomniał, iż 
samorząd rolniczy działa na podsta-
wie ustawy o izbach rolniczych oraz 
Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Ustawa oraz Statut okre-
ślają zadania oraz zakres działalno-
ści izby rolniczej, w szczególności 
m.in. opiniowanie i przedstawianie 
swojego stanowiska administracji 
państwowej.

Zgodnie z ustawą o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa, to właśnie KOWR 
jest powołany do rzeczywistego za-
rządzania gruntami znajdującymi się 
w Zasobie Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Wedle tych przepisów 
włada gruntami rolnymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem potrzeb 
rolników indywidualnych. Od wielu 
lat W-MIR uczestniczyła w proce-
sie rozdysponowywania gruntów, 
wystawiając opinie na konkretne 
nieruchomości. Przesłana przez 
KOWR tabela (bliżej nieokreślonych 
gruntów), bez podania konkretnych 
danych nieruchomości do rozdyspo-
nowania, nie jest możliwa do wypeł-
nienia.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy 
o izbach rolniczych, samorząd rolni-
czy może wykonywać zadania zleco-
ne przez inne instytucje na podsta-
wie zawartych porozumień. Zarząd 
Izby przypomniał, że dotychczaso-
wa współpraca pomiędzy W-MIR 
a KOWR została wypracowana 
na bazie zawartych porozumień 
i funkcjonowała przez lata. Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prze-

kazywał do opiniowania konkretne 
nieruchomości.
Należy przy tym pamiętać, że Człon-
kowie Rad Powiatowych W-MIR są 
aktywnymi zawodowo rolnikami, 
którzy społecznie pełnią swoje obo-
wiązki w Izbie. By rzetelnie wypełnić 
wnioskowaną tabelę, potrzebna jest 
nie tylko odpowiednia ilość czasu 
czy środków, ale przede wszystkim 
niezbędna wiedza o nieruchomo-
ściach pozostających w Zasobie. 
Trzeba też dodać, że nie jest rolą 
samorządu rolniczego wykonywanie 
zadań, które są nadane Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, 
czyli poszukiwanie zainteresowania 
wśród rolników nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Izba Rol-
nicza nie jest w posiadaniu infor-
macji o gruntach znajdujących się 
w Zasobie Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, a tylko do tych może się 
odnieść. Nie jest możliwe uzyskanie 
danych na temat gruntów oferowa-
nych w obrocie prywatnym, gdyż 
jak KOWR zauważył w piśmie, obrót 
prywatny „regulowany jest wyłącz-
nie wolą sprzedającego”. 

Zdaniem Zarządu W-MIR pozyska-
nie danych żądanych przez KOWR, 
zgodnie ze wskazaną w piśmie 
tabelą, niczemu nie służy. Zapo-
trzebowanie na grunty rolne przez 
rolników indywidualnych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
występuje bowiem stale i jest uwa-
runkowane przez wiele czynników, 
nie tylko przez cenę, ale także m.in. 
odległość od gospodarstwa, warun-
ki glebowe danego gruntu, specyfi-
kację produkcji rolnej i wiele innych 
czynników wpływających na popra-
wę struktury agrarnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej oczekuje dalszej współpracy na 
wcześniejszych zasadach oraz za-
proponował aktualizację zawartego 
porozumienia, tak aby zapisy nie ko-
lidowały z przepisami RODO.

Informacje  
teleadresowe:

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

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

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

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

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

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

ogloszeniawmir@gmail.com

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

W kwietniu 2021 r. Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
obradował na dwóch posiedzeniach, 
podczas których zajął się następują-
cymi sprawami:

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

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

3. bieżącym monitorowaniem re-
alizacji budżetu Izby; 

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

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

6. opiniowaniem komorniczym.

Na posiedzeniu 13 kwietnia 2021 r. 
Zarząd postanowił:

• Udzielić wsparcia w planowa-
nej inwestycji zakupu i monta-
żu stacji meteorologicznej na 
terenie gminy Markusy.

• Ponowić pismo do SM Mlekpol 
w sprawie możliwości wpro-
wadzenia zmian w warunkach 
umów na dostawę mleka, tak 
aby nagła choroba, wypadek 
dały możliwość rozwiązania 
umowy na odbiór mleka. 

• Ponowić wystąpienie do Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości 
w sprawie penalizacji zacho-
wania polegającego na użytko-
waniu gruntów rolnych przez 
osoby nieposiadające na to 
zgody właściciela. 

• Przygotować wystąpienie do 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z wnioskiem o uru-
chomienie nowego naboru 
w ramach poddziałania 5.1 
„Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału pro-
dukcji rolnej” PROW 2014–
2020, z uwzględnieniem inwe-
stycji służących zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się ptasiej 
grypy.

• Przygotować pismo w sprawie 
zniesienia moratorium na ło-
sia. 

• Wystąpić z wnioskiem o znie-
sienie stref niebieskich 
w związku z wystąpieniem ASF 
na terenie powiatu oleckiego 
i lidzbarskiego.

• Wystąpić z zapytaniem do 
nadleśnictw w powiatach olec-
kim i gołdapskim o udzielenie 
informacji na temat populacji 
wilka bytującego na tych tere-
nach.

• Przygotować zapytanie do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska o udzielenie in-
formacji o ilości szkód wyrzą-

W kwietniu br. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał trzy informacje dla komorników sądowych 
w sprawie zajętego mienia. W wydanych informacjach wskazano, że dłużnicy nie byli rolnikami. 
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20 kwietnia 2021 r. Zarząd W-MIR 
zawnioskował do Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie potrzeby 
zniesienia moratorium na odstrzał 
łosi, a także o podjęcie działań 
zmierzających do skrócenia okresu 
wypłaty odszkodowań za szkody 

powodowane przez łosie. 22 kwiet-
nia br. wniosek o poparcie wnio-
sku W-MIR przesłano do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do 
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, a także Sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Na-

turalnych i Leśnictwa, Generalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych oraz 
urzędów gmin w województwie 
warmińsko-mazurskim. Obecnie do 
W-MIR wpływają pisma popierają-
ce wniosek Izby.

19 kwietnia br. Zarząd W-MIR 
zwrócił się do Powiatowego Le-
karza Weterynarii w Żuromi-
nie z prośbą o pilną interwencję 
w związku ze zgłoszeniem przez 
rolników z powiatu działdowskie-
go problemu dotyczącego braku 
należytych zabezpieczeń i spełnie-
nia zasad bioasekuracji w chowie 
wolnowybiegowym stada świń 
węgierskich mangalica w powiecie 
żuromińskim. 21 kwietnia Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Żuromi-
nie odpowiedział, że w tej sprawie 
podjęto już interwencję, zgodnie 

z którą w problematycznym gospo-
darstwie przeprowadzono kontro-
lę, a na niefrasobliwego hodowcę 
nałożono sankcje.

19 kwietnia br. Zarząd W-MIR 
zwrócił się do Warmińsko-Mazur-
skiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii z wnioskiem o wystą-
pienie do Głównego Lekarza We-
terynarii o zniesienie strefy niebie-
skiej ASF z powiatów lidzbarskiego 
oraz oleckiego w województwie 
warmińsko-mazurskim.

28 kwietnia br. Zarząd W-MIR po-
nownie zwrócił się do KRIR o wy-
stąpienie do Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
potrzeby uruchomienia naboru 
w ramach pomocy na wyrównanie 
kwoty obniżonego dochodu, uzy-
skanej przez producenta świń ze 
sprzedaży świń utrzymywanych 
na obszarze objętym restrykcjami 
w związku ze zwalczaniem afry-
kańskiego pomoru świń, tak aby 
pomoc przysługiwała za IV kwartał 
2020 roku.

15 kwietnia 2021 r. Zarząd W-MIR 
zwrócił się do KRIR o wystąpienie 
do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z wnioskiem o urucho-

mienie nowego naboru w ramach 
poddziałania 5.1 „Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” w ramach PROW 

2014–2020, z uwzględnieniem in-
westycji służących zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się ptasiej grypy.

Łowiectwo

Afrykański pomór świń (ASF)

Ptasia grypa

BIURO REGIONALNE W OLSZTYNIE
10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13 
tel. 89 523 55 51, 89 523 52 12 
email: olsztyn@tuw.pl 



6 7

BIULETYN W-MIR BIULETYN W-MIR

Afrykański pomór świń (ASF) to szyb-
ko szerząca się choroba wirusowa, 
na którą podatne są świnie domowe 
oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na 
zakażenie ASF, w związku z czym ta 
choroba nie stwarza zagrożenia dla 
ich zdrowia i życia. ASF jest nato-
miast zagrożeniem zarówno dla du-
żych, jak i małych gospodarstw.

Jak rozpoznać afrykański pomór 
świń?
U świń mogą pojawić się następujące 
objawy:

 – wysoka gorączka, z tym że go-
rączkujące świnie mają począt-
kowo zachowany apetyt i zacho-
wują się normalnie;

 – nagłe padnięcia świń;
 – sinica skóry uszu, brzucha i bo-

ków ciała, drobne, lecz liczne 
wybroczyny w skórze;

 – duszność, pienisty lub krwisty 
wypływ z nosa;

 – biegunka, często z domieszką 
krwi.

Podejrzewasz wystąpienie afrykań-
skiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył 
objawy nasuwające podejrzenie cho-
roby zakaźnej, jest zobowiązany do 
natychmiastowego zgłoszenia po-
dejrzenia choroby (obowiązek usta-
wowy, obwarowany sankcją karną). 
Zgłoszenie należy przekazać do po-
wiatowego lekarza weterynarii bez-
pośrednio, albo za pośrednictwem 
lekarza weterynarii opiekującego 
się gospodarstwem lub właściwego 
miejscowo organu samorządu tery-
torialnego (wójta, burmistrza).

JAK ZAPOBIEGAĆ? CO JEST WAŻNE?
 – Bioasekuracja.
 – Wprowadzanie zwierząt do go-

spodarstwa, ich zakup wyłącz-
nie sztuk oznakowanych i po-
chodzących z pewnego źródła/
gospodarstwa, zarejestrowane-
go w ARiMR i będącego w reje-
strach powiatowego lekarza we-
terynarii!

 – Zgłaszanie do lekarza wetery-
narii wolnej praktyki i do po-
wiatowego lekarza weterynarii 
przypadków padnięć świń i po-

dejrzeń wystąpienia choroby za-
kaźnej w stadzie świń oraz prze-
chowywanie ewidencji leczenia 
zwierząt.

 – Bieżąca aktualizacja stanu świń 
w księdze rejestracji i w ARiMR.

 – Przekazywanie padłych zwierząt 
do unieszkodliwiania w zakła-
dach utylizacyjnych.

PODSTAWA TO BIOASEKURACJA, 
czyli:
• szczelne ogrodzenie gospodar-

stwa i zabezpieczenie chlewni 
przed osobami postronnymi oraz 
dzikami i zwierzętami domowy-
mi;

• karmienie świń paszą zabezpie-
czoną przez dostępem zwierząt 
dzikich i domowych;

• używanie na ściółkę słomy skła-
dowanej w miejscu niedostęp-
nym dla dzików przez co najmniej 
90 dni przed jej wykorzystaniem;

• karmienie świń zielonką lub ziar-
nem składowanym w miejscu 
niedostępnym dla dzików przez 
co najmniej 30 dni przed wyko-
rzystaniem;

• zabezpieczenie wjazdu/wejścia 
na teren gospodarstwa i wejść 
do budynków inwentarskich po-
przez wyłożenie mat dezynfek-
cyjnych, odpowiednio nasączo-
nych środkiem dezynfekcyjnym;

• używanie odzieży ochronnej oraz 
butów ochronnych, odrębnych 
dla każdego obiektu, w którym 
przetrzymywane są świnie;

• bieżące odkażanie i oczyszczanie 
narzędzi oraz sprzętu wykorzy-
stywanego do obsługi świń;

• nie wnoszenie na teren gospo-
darstwa utrzymującego świnie 
zwłok dzików, tusz dzików i ich 
części oraz sprzętu mogącego 
mieć kontakt z dzikami;

• rejestrowanie środków transpor-
tu wjeżdżających na teren go-
spodarstwa oraz wejść osób do 
pomieszczeń, w których utrzy-
mywane są świnie;

• odkażanie kół pojazdów wjeż-
dżających do gospodarstwa 
(w szczególności związanych 

z produkcją świń: dostawców 
świń, odbiorców świń, odbiorców 
padliny, dostawców paszy, leka-
rzy weterynarii, przedstawicieli 
handlowych);

• obsługa świń wyłącznie przez 
osoby, które nie mają kontaktu 
z dzikami, nie uczestniczą w po-
lowaniach, nie zajmują się dodat-
kowo tą grupą trzody w innych 
gospodarstwach, a przed wej-
ściem do chlewni myją i odkażają 
ręce oraz obuwie;

• nie skarmianie świń odpadkami 
żywnościowymi, tzw. zlewkami;

• zabezpieczenie przed gryzoniami 
budynków, w których utrzymy-
wane są świnie, pasza i ściółka, 
jak również zwalczanie gryzoni.

ODSZKODOWANIE

PRZYSŁUGUJE ze środków budżetu 
państwa za świnie zabite, poddane 
ubojowi oraz padłe w wyniku za-
stosowanych zabiegów nakazanych 
przez IW przy zwalczaniu afrykań-
skiego pomoru świń.
NIE PRZYSŁUGUJE, gdy posiadacz:

 – nie zastosował się do przepisów 
identyfikacji i rejestracji zwie-
rząt;

 – nie powiadomił o podejrzeniu 
wystąpienia choroby zakaźnej;

 – nie zastosował się do zakazów 
i nakazów zawartych w decy-
zjach i rozporządzeniach powia-
towego lekarza weterynarii i wo-
jewody;

 – wprowadził do swojego gospo-
darstwa zwierzę nieoznakowane 
lub, o którym wiedział, że jest 
chore, zakażone lub podejrzane 
o zakażenie lub chorobę.

Występowanie ASF wśród dzików sta-
nowi bardzo poważne zagrożenie dla 
trzody chlewnej. Wirus ASF może przez 
długi czas utrzymywać się w zwłokach 
padłych dzików, dlatego powinny być 
one usuwane ze środowiska. Ścisłe 
przestrzeganie poniższych zasad zmini-
malizuje ryzyko ewentualnego rozprze-
strzenienia się choroby, w tym ryzyko 
wprowadzenia ASF do gospodarstw, 
w których utrzymywane są świnie. 

Co to jest afrykański pomór świń?

Przez „dziki padłe” należy rozumieć 
zwłoki dzików (w tym dzików zabi-
tych w wypadkach komunikacyjnych) 
świeże lub w dowolnym stadium roz-
kładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłe-
go dzika?

 – Jeżeli to możliwe, oznakować 
miejsce znalezienia zwłok dzika 
w celu ułatwienia ich odnalezie-
nia przez właściwe służby;

 – powstrzymać się od dotyka-
nia zwłok dzika i pozostawić je 
w miejscu znalezienia;

 – zgłosić fakt znalezienia padłego 
dzika do właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weteryna-
rii, lub najbliższej lecznicy wete-
rynaryjnej, lub straży miejskiej, 
albo miejscowego koła łowiec-

kiego, a w trakcie zgłoszenia 
podać miejsce znalezienia zwłok 
(np. charakterystyczne punkty 
orientacyjne lub współrzędne 
GPS), dane osoby zgłaszającej 
(w tym numer telefonu kontak-
towego), liczbę znalezionych 
zwłok dzików w danym miejscu, 
ewentualnie stan zwłok padłych 
dzików (stan ewentualnego roz-
kładu, wyłącznie kości).

W związku z zagrożeniem ASF:
 – w lesie nie wolno pozostawiać 

żadnych odpadków żywnościo-
wych;

 – należy powstrzymać się od wy-
woływania hałasu, który powo-
duje płoszenie dzików (w tym 
używania sprzętów lub pojazdów 
powodujących hałas);

 – nie spuszczać psów ze smyczy;
 – należy pamiętać, iż zgodnie 

z prawem, na obszarach wystę-
powania ASF, osobom mającym 
kontakt z dzikami nakazuje się 
stosowanie środków higieny, 
niezbędnych do ograniczenia 
ryzyka szerzenia się ASF, w tym 
odkażanie rąk i obuwia; 

 – należy przestrzegać zasady, że 
osoba, która znalazła padłego 
dzika, a tym samym mogła mieć 
kontakt z wirusem ASF, przez 
72 godziny po tym fakcie nie 
powinna wchodzić do miejsc, 
w których utrzymywane są świ-
nie i nie wykonywać czynności 
związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym 
Inspektoracie Weterynarii
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   SZANOWNI PAŃSTWO, 

 HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
 

 W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk  
AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju  

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania 
ZASAD BIOASEKURACJI 

w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności: 
 

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO 
PRZEWOZU ZWIERZĄT 

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni 
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny) 

 
 

 
II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA 

 

                                                                                                     
III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ: 
                                                                      

                                   
 
 

 
                       

1.Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji. 
(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - 

usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc 
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł) 

2. Mycie preparatem myjącym. 
(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub 

natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem) 
3. Dezynfekcja właściwa. 

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia 
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku 

dezynfekcji mokrej powierzchni). 
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Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na: 
1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze; 
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak     

i niskiej temperaturze w budynku; 
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie 

wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia; 
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi 

wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych. 
 

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w 
 systemie pomieszczenie puste-pełne oraz 

 dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd. 
 

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI  ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO, W CELU 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB JE STOSUJĄCYCH, ZWIERZĄT 

PRZYBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRODUKTY STOSOWANO 
A TAKŻE ŚRODOWISKA (WODY, GLEBY) WŁAŚCIWYM JEST NAWIĄZANIE 

KONTAKTU Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DEZYNFEKCJĘ. 
 

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE 
WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE 

WETERYNARYJNEJ  
(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 
PAŹDZIERNIKA 2018 R.):  

 
 
 

Agrisan 8090 Hppa Omnisept 
Aldekol Des 03 Huwa-San Tr-50 Oropharma Disinfect Spray 
Aldekol Des Ff Hyperox® Oxykol 
Arco-Sept Hypred Force 7 Prontech 
Aseptol Pro Incimaxx Aqua S-D Prophyl 2000 
Chloramin® T Incimaxx Des-N Sanitas Forte Vet 
Cid 20 Incimaxx T Savo Prim 
Desam Effekt M Kc 5000 Th5 
DesAT Keno TM cox Virakil O2 
Desintec Fl-Des Ga forte Kill'ops Virex 
Dip-Io 5000 Lely Quaress-Iodine Virkon Professional Tablets 
Dr Oxy-Des Foam Lerasept® Aktiv Virkon TM S 
Dupont ™ Virkon Advanced Lerasept® Spezial LF Virocid RTU 
Epidemed Vc 400 Lerasept® Spezial Sr 415 Virocid® 
Four’sann Liq-Io 5500 Virocid® F 
G-Mix Power Multicide 150 Viroshield 
G-Mix Spray Neo Opp 

 Halamid Neopredisan 135-1®   
 
 

Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami 
zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta. 

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  ZZAAMMIIEESSZZCCZZOONNYYMM  NNAA  SSTTRROONNIIEE  UURRZZĘĘDDUU  RREEJJEESSTTRRAACCJJII  PPRROODDUUKKTTÓÓWW  LLEECCZZNNIICCZZYYCCHH,,  
WWYYRROOBBÓÓWW  MMEEDDYYCCZZNNYYCCHH  II  PPRROODDUUKKTTÓÓWW  BBIIOOBBÓÓJJCCZZYYCCHH  WWYYKKAAZZEEMM  PPRROODDUUKKTTÓÓWW  BBIIOOBBÓÓCCZZYYCCHH  

ZZ  DDNNIIAA  1199  KKWWIIEETTNNIIAA  22002211  RR..

Gryźliny – powrót do normalności w organizacji
15 kwietnia 2021 r. odbyło się spo-
tkanie inicjatorów utworzenia War-
mińsko-Mazurskich Targów Rolnych 
z Wystawą Zwierząt Hodowlanych 
2022 na Lądowisku w Gryźlinach. 
Zebrani goście zwracali uwagę, że 
zorganizowanie wydarzenia w tym 
miejscu zależy głównie od postępu 
wygaszania pandemii koronawirusa 
poprzez populacyjne szczepienia, 
zachowanie zasad dystansu spo-
łecznego oraz znoszenie obostrzeń. 
Przedstawiciele Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie, tj. Prezes 
Andrzej Steckiewicz, Wiceprezesi 
Wojciech Jończyk oraz Marek Ju-
niewicz, Dyrektor Biura Anna Błoń-
ska oraz przedstawiciele instytucji 
rolniczych zapoznali się z topografią 
terenu, ustalili wstępne możliwości 
usytuowania stoisk oraz lokalizację 
ringu do prezentacji zwierząt. Na 
spotkaniu omówiono także propo-
nowane terminy wydarzenia, możli-
wości ustawienia sceny, wyznacze-
nia parkingów i dróg dojazdowych 
oraz współpracę ze służbami.
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele lokalnych samorządów: 

Starosta Powiatu Olsztyńskiego 
Andrzej Abako i Wójt Gminy Stawi-
guda Michał Kontraktowicz (gospo-
darze terenu lądowiska) oraz Peł-
nomocnik Starosty Olsztyńskiego 
ds. zarządzania lądowiskiem Jakub 
Woźniak.

Środowisko rolników reprezentowali:
• Warmińsko-Mazurski Związek 

Hodowców Bydła Mlecznego 
– Prezes Andrzej Steckiewicz, 
Wiceprezes Wojciech Jończyk, 
Wiceprezes Marek Wilhelm Ju-
niewicz, Dyrektor Anna Błoń-
ska;

• Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego – Dyrek-
tor Damian Godziński, Dyrek-
tor Robert Nowacki, Kierownik 
PZDR w Olsztynie Anna Fatyga;

• Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza – Prezes Romuald Tański 
oraz Wiceprezes KRIR Mirosław 
Borowski;

• Specjalistka ds. Wystaw Zwierząt 
Agnieszka Bielewska.

Podczas spotkania wyrażono wolę 
do zawiązania komitetu organiza-
cyjnego. Ustalono, że na kolejnych 
zebraniach mają być omówione 
szczegóły dotyczące finansowania 
wydarzenia.

W maju podsumowanie roku oceny  
w województwie warmińsko-mazurskim

27 maja 2021 r., w siedzibie War-
mińsko-Mazurskiego Związku Ho-
dowców Bydła Mlecznego w Doro-
towie, odbędzie się podsumowanie 
roku oceny w województwie war-
mińsko-mazurskim. Długo ocze-
kiwane wydarzenie jest świętem 

rolników oraz wyrazem szacunku 
za ich wkład włożony w rozwój mle-
czarstwa i hodowlę. Gala odbędzie 
się z zachowaniem wszelkich zasad 
reżimu sanitarnego i ograniczoną 
liczbą uczestników. Relacja z wyda-
rzenia dostępna będzie na profilu 

W-MZHBM na portalu Facebook 
(www.facebook.pl/wmzhbm). Szer-
szą informację o samej uroczystości, 
wraz z sylwetkami laureatów i na-
grodzonych hodowców, przedłoży-
my Państwu w następnym wydaniu 
„Biuletynu WMIR”.
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Krajowa Rada Izb Rolniczych obchodzi w 2021 roku swoje ćwier-
ćwiecze. KRIR wciąż nie działa na takich samych zasadach, jak jej 
francuski odpowiednik, a o nadaniu jej szerszych kompetencji mówi 
się od lat. Przy okazji ważnego jubileuszu rozmawiam z Prezesem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. To czas na 
podsumowanie, analizę spraw dokonanych oraz zaplanowanie przy-
szłości.

Wiktor Szmulewicz, Prezes KRIR: 
„Spojrzeć wstecz, ocenić teraźniejszość  

i planować naprzód”, czyli wielkimi krokami  
zbliża się jubileusz 25-lecia izb rolniczych

Michał Krukowski: Czy w związku 
z nadchodzącym 25-leciem izb rolni-
czych, planowane są jakieś specjalne 
wydarzenia?

Wiktor Szmulewicz: Dwadzieścia pięć 
lat izb rolniczych wychodzi z kalenda-
rza. Dziś mamy czas, jaki mamy, trwa 
pandemia. Pomimo utrudnień nie jest 
tak, że o tym jubileuszu nie myślimy. 
Planujemy szersze uroczystości na 
drugą połowę bieżącego roku. Obcho-
dy warto zorganizować choćby z ta-
kiego powodu, by mieć okazję spojrzeć 
wstecz, ocenić teraźniejszość i plano-
wać naprzód. Jubileusze są właśnie 
po to, by podsumowywać i patrzeć 
w przyszłość. Będziemy organizować 
wydarzenia wojewódzkie, a ich ukoro-
nowaniem będą te centralne. Będzie 
wiele publikacji, będzie o Izbach gło-
śno w mediach, żeby uświadomić so-
bie, jak minęło te dwadzieścia pięć lat.
M.K.: Jak można podsumować minio-
ny czas?
W.S.: Tworzyliśmy organizację od zera, 
przy bardzo mocnym lobby zawodo-
wym. Kółka rolnicze były silne – mia-
ły swój majątek, miały finansowanie, 
propagowano je szeroko na wsiach. 
Było ich dużo. Solidarność zaczęła 

być mocna, zresztą uważam, że jest 
i dziś. Solidarność powstała w czasie, 
kiedy rolnicy uwierzyli, że można coś 
zmienić. To był związek, który walczył 
w najtrudniejszym okresie, był prze-
śladowany, a wielu jego członków było 
internowanych. Wtedy właśnie rodziły 
się takie branże, jak producentów mle-
ka. Polska Federacja Hodowców By-
dła i Producentów Mleka zaczęła się 
wówczas konstytuować. To był czas 
zmian, każdy chciał znaleźć swoją dro-
gę, swój sens istnienia. Związkowcy 
upatrywali w nas konkurencję, a naszą 
rolą było nie współzawodniczyć, tylko 
tworzyć. Byłem w Izbach od początku, 
później jako Wiceprezes, następnie 
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i pamiętam, że zawsze chcieliśmy ją 
tworzyć na wzór Francji, gdzie przed-
stawicielstwo branż było ułożone, 
czyli mocne związki i samorząd rolni-
czy jako oś. We Francji Izby mają prak-
tycznie część zadań rządowych, bo do 
wszystkiego musi być wola polityczna. 
U nas doradztwo jest państwowe, ma 
ono realizować politykę kraju i Unii 
Europejskiej. Doradztwo w Polsce 
wpaja politykę rządową i unijną. Uwa-
żam, że gdyby Izby miały to pod sobą, 
nadzór byłby inny i sprawność też. To 

nie chodzi o zamach na majątki, tu 
chodzi o mentalność rolników, żeby 
mieli poczucie, że doradztwo jest dla 
nich i ich. Braliśmy duży udział w po-
dziale gruntów z zasobu skarbu pań-
stwa. Zawsze mogłoby być tego wię-
cej dla rolników, ale bez nas byłoby 
ich zdecydowanie mniej. Opiniujemy 
non stop akty prawne, a tego są tysią-
ce. W wielu miejscach zatrzymaliśmy 
projekty, które nie służyły rolnictwu. 
Popieraliśmy wiele inicjatyw, często 
niepopularnych, takich jak protesty, 
choćby i ostatnie, przeciwko tzw. 5 dla 
zwierząt. Nie byliśmy organizatorem 
strajku, ale bez nas on by się tak sku-
tecznie nie odbył. Współpracujemy ze 
związkami zawodowymi i patrzymy na 
siebie coraz bardziej ufnie. Związkow-
cy nie mogą mieć uprawnień Izby, ale 
współpraca jest cenna i buduje.

M.K.: Czy to zjednoczenie środowisk 
rolniczych trwa?
W.S.: Zjednoczenie z tymi, którzy or-
ganizowali protesty wrześniowe i paź-
dziernikowe jest duże. Trwa spójność. 
Każdy zachowuje suwerenność, ale je-
steśmy w ciągłym kontakcie. Stworzy-
liśmy sztab kryzysowy, bo jest w kraju 
kryzys. To nie jest sztab protestacyjny, 

żeby nie mylić. Parę głównych orga-
nizacji stworzyło taki sztab, żeby na 
bieżąco przekazywać rządzącym fakty 
i prawdę, a samemu kryzysowi zapo-
biegać.

M.K.: Które sukcesy są bezwzględną 
zasługą izb rolniczych?

WS: Nie byliśmy jeszcze członkiem 
Unii Europejskiej, a informowaliśmy 
rolników o jej polityce rolnej. Mieliśmy 
na to duży wpływ. Największą zasłu-
gą jest bieżący udział w tworzeniu 
prawa. Kolejna ważna rzecz, to udział 
Izby w COPA, gdzie tworzy się unijne 
prawo rolne. Ta organizacja skupia 
przedstawicieli z praktycznie wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej i o wiele 
łatwiej jest tworzyć coś na miejscu, 
w Europie, niż potem to poprawiać 
w Polsce. Pracujemy nad kolejną per-
spektywą finansową na lata 2023–
2027 oraz nad tzw. Zielonym Ładem, 
do którego zgłosiliśmy mnóstwo 
uwag. Niektóre zapisy proponowa-
nych aktów prawnych nijak się mają 
do rzeczywistości, bo widać, że mało 
praktyków pochyliło się nad tym. Nie 
mówię o złej woli, ale nie pracowali 
przy nich ludzie, którzy znają się na 
glebie, uprawie lub hodowli zwierząt. 
Niektórzy ekolodzy twierdzą, że da się 
wrócić do tego, co było 100 czy 120 
lat temu, a ja wiem, że się nie da, bo 
ludzi jest około trzy razy więcej. Każdy 
chce jeść. Zapytajmy ludzi, czego po-
trzebują, a w większości chcą jeść mię-
so. Przyroda sobie z taką ilością ludzi 
nie poradzi sama. Dzika zwierzyna nie 
rozwinie się na tyle, by teraz zapew-
nić żywność ludzkości. Przykładem są 
ryby. Gdyby nie ich hodowla, nie je-
dlibyśmy ryb, bo by ich nie było, albo 
byłyby tak drogie, że rzadko kogo by-
łoby na nie stać. Musimy to utrzymać, 
bo niedługo, w przypadku mięsa, będą 
wybory pomiędzy tym, czy będzie nas 
na nie stać, czy nie. Gdyby ekologów 
i obrońców posłuchać, to w przyszło-
ści mamy ogromny wzrost cen, za któ-
ry zapłaci konsument.
M.K.: Pomówiliśmy o sukcesach tych 
25 lat, pora na omówienie porażek. Są 
takie?
W.S.: Porażki też są. To oczywiste. 
Nie udało się przeforsować większe-
go udziału izb rolniczych w obrocie 
ziemią, żeby bardziej trafiła ona do 
rolników. Nie udało się uszczelnić 
systemu dopłat bezpośrednich, który 

teraz nosi znamiona polityki socjalnej. 
Niech będzie polityka rolna i socjal-
na, ale nie razem. Dziś twierdzę, że 
z polityki rolnej połowa środków jest 
wydawana na politykę socjalną. To nie 
sprzyja wzrostowi produkcji. Jest wie-
le ziemi w użytkowaniu kogoś innego, 
na umowę ustną, a to powoduje wiele 
problemów, zwłaszcza dla hodowców 
zwierząt – czy z obornikiem, czy ze 
zwierzętami. Temat sprzedaży ziemi 
rolnej powinien być bardziej uregulo-
wany, na korzystniejszych warunkach. 
Ktoś ma 100 krów, a 30 hektarów 
swojej ziemi. Co się stanie, gdy mu 
dzierżawca nagle i bez ostrzeżenia 
wypowie umowę? Pozostanie bez pa-
szy. Nie udało się, szanując własność, 
wprowadzić dobrej ustawy o dzierża-
wie gruntów, żeby to było obowią-
zujące prawo i pewne dla obu stron. 
Gdyby to uregulować, to inaczej wy-
glądałoby planowanie produkcji rolnej 
na wsiach.

M.K.: Jakie ma Pan cele na przyszłość?
W.S.: Zrozumiano we Francji, co zna-
czy przedstawicielstwo na wsi. Dziś 
w Polsce jest około 5% rolników. Nie 
mówię o mieszkańcach wsi, tylko 
o rolnikach. Na szczeblach samorzą-
du gminnego czy powiatowego jest 
ciężej przebić się rolnikom, bo na wsi 
jest więcej nauczycieli niż chłopów. Są 
ludzie, którzy mieszkają na wsi, ale nie 
rozumieją jej dynamiki i jej spraw. Izba 
musi stać się parlamentem chłopskim, 
wspieranym przez związki i nie może 
być dla rządzących złem koniecznym. 
KRIR ma być partnerem, z kolei Izba 
ma w pełni reprezentować rolników, 
oddolnie. Dziś niektóre związki są 
polityczne, reprezentujące jedną czy 
drugą partię. Izba jest tym organem, 
w którym są tacy, co chcą działać, nie-
zależnie od przynależności partyjnej, 
na rzecz polskiej wsi.

M.K.: Jak układa się współpraca Izby 
z Ministrem Rolnictwa?

W.S.: Jako Prezes Krajowej Rady, przez 
15 lat współpracowałem z kilkoma mi-
nistrami. Jedni są skłonni bardziej do 
zasięgania wiedzy od Izb, inni mniej. 
Sukces każdego szefa resortu rolnic-
twa to nasz i chłopów sukces, nieza-
leżnie kto rządzi. Trudno mi oceniać 
obecnego Ministra, bo jest za krótko. 
Oceniać mogę tych, co byli. Mini-
ster Grzegorz Puda to postać nowa 
w świecie rolniczym. Myślę, że jest 

człowiekiem zdolnym i jako menadżer 
otoczy się ludźmi, którzy mu będą do-
brze doradzać. Takimi, co na rolnictwie 
się znają i będą mu służyć, a nie ekolo-
gami, którzy często rozpowszechniają 
nieprawdziwe informacje.

M.K.: Jak, z perspektywy izb rolni-
czych, wyglądał progres branży ho-
dowli bydła i produkcji mleka?

W.S.: Producenci mleka odnieśli naj-
większy sukces teraz, w okresie istnie-
nia Izb, kiedy ta branża rozwinęła się 
najbardziej. Sam jestem producentem 
mleka i od samego początku dobrze 
mi się współpracuje z Polską Federa-
cją Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Każdy musi mieć swoje miejsce 
i wiedzieć, od czego jest. Gdy potrze-
bujemy wsparcia, to Federacja nam 
pomaga, a jak Federacja ma problemy 
czy oczekuje porady, wtedy Izby to 
robią. Wspieramy się wzajemnie i re-
prezentujemy na zewnątrz interesy 
branży, w Unii Europejskiej. Wicepre-
zes KRIR, Mirosław Borowski, uczest-
niczy w spotkaniach komisji ds. mlecz-
nych i innych ważnych wydarzeniach 
w COPA. Jesteśmy razem przy fundu-
szach promocji. Mamy wiele wspólne-
go i działamy razem.

M.K.: Czego życzyć Izbie przy okazji 
jubileuszu?

W.S.: Sukces wsi to sukces Izby, dla-
tego życzę rolnikom, żeby utożsamiali 
się z Izbami, żeby przedstawiciele Izb 
mieli z nimi kontakt bezpośredni i re-
agowali na ich spostrzeżenia. Życzę, 
aby rządzący dali większe kompeten-
cje Izbom. 

M.K.: Proszę na koniec przyjąć ży-
czenia kolejnych pięknych jubileuszy 
i sukcesów, których tak bardzo rolnic-
two potrzebuje.

W.S.: Dziękuję. Odwdzięczę się i rów-
nież, w imieniu Izb dla hodowców 
i producentów mleka, składam najlep-
sze życzenia. Sam mam stado pod oce-
ną, więc życzę moim kolegom z branży 
mleka, żeby się rozwijali, by korzystali 
z oceny zwierząt, aby mieć na bieżąco 
przegląd stada, bo mnie zdecydowa-
nie ułatwia to prowadzenie hodowli.

M.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Aby sąd mógł orzec rozwód, mu-
szą zaistnieć przesłanki pozytywne, 
a równocześnie nie mogą zaistnieć 
przesłanki negatywne, czyli takie, 
które uniemożliwiają orzeczenie 
rozwodu. Tutaj przede wszystkim 
ma zastosowanie art. 56 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. Art. 56 
§ 1 określa przesłanki pozytywne, 
czyli takie, które muszą zaistnieć, by 
rozwód w ogóle mógł zostać orze-
czony. Co więcej, obie te przesłanki 
muszą zaistnieć łącznie. Sąd zatem 
bada, czy nastąpił trwały i zupełny 
rozkład pożycia. Co to oznacza i jak 
udowodnić, że nastąpił trwały roz-
kład pożycia małżeńskiego? Rozkład 
pożycia jest trwały, jeżeli ustały 
wszystkie więzi łączące małżonków, 
zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle 
dawno, że wedle zasad doświadcze-
nia życiowego, powrót małżonków 
do wspólnego pożycia nie nastąpi. 
Rozkład ma charakter zupełny, je-
żeli ustały więzi fizyczne, duchowe 
i gospodarcze małżonków. Zacho-
wanie co najmniej jednej z więzi, np. 
gospodarczej, sprawia, że nie moż-
na mówić o pozytywnej przesłan-
ce orzeczenia rozwodu. Podobnie 
istnienie więzi fizycznej, mimo bra-
ku więzi duchowej i gospodarczej, 
świadczy o tym, że rozkład poży-
cia nie ma charakteru zupełnego, 
a powództwo rozwodowe powinno 
zostać oddalone. Jedną z podsta-
wowych zasad orzekania jest branie 
przez sąd pod uwagę stanu faktycz-
nego z chwili orzekania (art. 316 § 1 
k.p.c.). A zatem istnienie przesłanki 
pozytywnej oraz niewystępowanie 
przesłanek negatywnych ocenia sąd 
na chwilę orzekania. Jeżeli po wnie-
sieniu pozwu nastąpiło przywró-
cenie przynajmniej jednej z więzi 
małżeńskich, sąd powinien pozew 
rozwodowy oddalić. Procesy rozwo-
dowe często są długotrwałe i ina-

czej sytuacja może wyglądać w mo-
mencie wnoszenia pozwu, a inaczej 
w chwili orzekania.
Nawet jeżeli sąd ustali zupełny 
i trwały rozkład pożycia małżeń-
skiego, orzeczenie rozwodu jest 
dopuszczalne, o ile nie zachodzi 
żadna z negatywnych przesłanek 
rozwodowych. Zostały one określo-
ne w art. 56 § 2 i 3 kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Ustawodawca 
uznał bowiem za niedopuszczalne 
rozwiązanie małżeństwa:
1) jeżeli wskutek niego miałoby 
ucierpieć dobro wspólnych dzieci 
małżonków, albo
2) jeżeli z innych względów orze-
czenie rozwodu byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego, 
a także
3) jeżeli żąda rozwodu małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia, 
chyba że drugi wyrazi zgodę na roz-
wód, albo że odmowa jego zgody 
na rozwód jest w danych okoliczno-
ściach sprzeczna z zasadami współ-
życia społecznego.
Jeśli chodzi o pkt 1, to sąd, przy 
orzekaniu, bierze pod uwagę wpływ 
rozwodu na sytuację ekonomiczną 
i emocjonalną dzieci. Nie można 
mówić o naruszeniu przez orze-
czenie rozwodu dobra dzieci, jeżeli 
w rodzinie występują stale awantu-
ry rodziców, których skutkiem jest 
zdemoralizowanie dzieci i zagroże-
nie dla ich wychowania.
Jeśli chodzi o przesłankę z pkt 2, 
to ma ona charakter klauzuli gene-
ralnej, celowo zastosowanej przez 
ustawodawcę, aby dać sądom ela-
styczne narzędzie, pozwalające na 
ochronę innych dóbr niż dobro ma-
łoletnich dzieci czy względy moral-
ności. Przykładowo należy wskazać, 
iż w uchwale pełnego składu Izby 
Cywilnej z dnia 18 marca 1968 r., III 
CZP 70/66, LEX nr 657, SN uznał, 

że orzeczenie rozwodu jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecz-
nego wtedy, gdy z zasadami tymi nie 
dałoby się pogodzić rażącej krzyw-
dy, jakiej doznałby małżonek sprze-
ciwiający się orzeczeniu rozwodu, 
albo gdy przeciw rozwodowi prze-
mawiają poważne względy natury 
społeczno-wychowawczej, powsta-
łe na tle złego traktowania i zło-
śliwego stosunku współmałżonka 
lub dzieci albo innych przejawów 
lekceważenia instytucji małżeństwa 
i rodziny lub obowiązków rodzin-
nych. Sąd Najwyższy uznaje np. za 
sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego udzielenie rozwodu, 
gdy jedno z małżonków jest nieule-
czalnie chore, wymaga opieki mate-
rialnej i moralnej współmałżonka, 
a rozwód stanowiłby dla niego ra-
żącą krzywdę (zob. wyrok SN z dnia 
25 maja 1998 r., I CKN 704/97, LEX 
nr 529702). 
Jeśli chodzi o przesłankę 3, to za 
każdym razem w sprawie rozwodo-
wej sąd musi ustalić kwestie winy za 
rozkład pożycia, albowiem żądanie 
rozwodu przez małżonka wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia stanowi 
negatywną przesłankę orzeczenia 
rozwodu. Są od tej przesłanki dwa 
wyjątki: zgoda drugiego małżonka 
oraz uznanie przez sąd, iż odmowa 
zgody na rozwód jest w danych oko-
licznościach sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego. Tutaj też 
jest bogate orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego na ten temat.
Te wszystkie przesłanki sąd musi 
zbadać, zanim przystąpi do orzeka-
nia o rozwodzie, a następnie o wią-
żących się z nim konsekwencjach 
(np. miejscu zamieszkania dzieci, 
władzy rodzicielskiej, alimentach 
na dzieci, sposobie korzystania ze 
wspólnego mieszkania).

radca prawny  
Karolina Niedzielska

PRZESŁANKI ORZECZENIA ROZWODU Skąd się bierze 
żywność?

To pytanie powinniśmy zadawać 
sobie za każdym razem, kiedy robi-
my zakupy. Żywność nie bierze się 
ze sklepowych półek, podobnie jak 
pieniądze „ze ściany”.

Warmińsko-Mazurska Izba Rol-
nicza, celem podniesienia świa-
domości konsumentów oraz pro-
mocji rolników jako producentów 
żywności i wsi jako miejsca pracy 
rolników, przygotowuje cykl 16 fil-
mów pod wspólnych hasłem „Skąd 
się bierze żywność”. Drugi odcinek, 
zrealizowany w gospodarstwie rol-
nym Sery z Jelenia Oli i Kuby Gie-
rejów, został poświęcony mleku 
i jego przetworom. Zapraszamy 
do obejrzenia na kanale W-MIR 
w serwisie You Tube: https://youtu.
be/XYiSUzvKVSA. 

Dzień Ziemi  
z Warmińsko-Mazurską  

Izbą Rolniczą i EUROPE DIRECT
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
oraz działające przy Izbie Punkty In-
formacji Europejskiej Europe Direct 
w Olsztynie i Olecku z okazji Dnia 
Ziemi sadzą drzewa i krzewy!

Dzień Ziemi jest największym na 
świecie świętem ekologicznym, ob-
chodzonym od 1970 r. W Polsce ob-
chody Dnia Ziemi zostały zapoczątko-
wane w 1990 r.

Sadzonki drzew i krzewów zostały 
posadzone przy szkołach i świetlicach 
wiejskich w Pasymiu, Truszczynach, 
Kiwitach, Bisztynku, Gronowie Elblą-
skim, Lipowinie, Szylenach, Janowcu 
Kościelnym, Pogorzeli, Prostkach, 
Wilkasach oraz Wydminach. Sadziły 
je dzieci, młodzież i dorośli, zamiesz-
kujący obszary wiejskie. 

W dobie walki ze zmianami klimatu 
ważne jest przekazanie uczestnikom 
wydarzenia, w jaki sposób mogą dbać 
o środowisko i być bardziej ekolo-
giczni. Samorząd rolniczy podkreśla, 
że dbałość o środowisko nie musi się 
wiązać z drastycznymi ograniczenia-
mi produkcji rolnej. Czasem wystar-
czą niewielkie działania – sprzątanie 
lasu, segregacja śmieci, oszczędzanie 
wody, sadzenie drzew, by mieć swój 
wkład w ochronę środowiska natural-
nego. 

A sadzenie drzew i krzewów jest jed-
nym z najpiękniejszych i rzeczowych 
elementów ochrony środowiska. 
Wszak drzewa i krzewy to nasze „zie-
lone płuca”, które produkują tlen i po-
chłaniają dwutlenek węgla.

Dzień Ziemi w Pasymiu

Sadersi sadzą drzewa owocowe w Kiwitach

Dzień Ziemi w gminie Braniewo

Dzień Ziemi w Bisztynku
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Dzień Ziemi w Wilkasach

Dzień Ziemi w Prostkach

Dzień Ziemi w Gronowie Elbląskim

Dzień Ziemi w Truszczynach

„Klika z Wielkiego Gawlika”

Zaczynali w 7 osób, teraz jest ich 30. 
Są bardzo zgrani, pracowici, dokład-
ni. Chcą, aby dzięki nim przetrwała 
kultura i tradycja wsi, a miłością do 
swej małej ojczyzny zarażają mło-
dych mieszkańców.

„Klika z Wielkiego Gawlika” przede 
wszystkim działa, i to dużo! W Gaw-
likach, własnymi rękami, stworzyli 
miejsce sportu i rekreacji: wyrów-
nali teren, zasiali trawę, wybudowali 
wiatę, zamówili i postawili fitness 
zewnętrzny oraz grill. Dbają o es-
tetykę wsi, regularnie koszą, myją 
i grabią wszystkie tereny sołectwa, 

tj. obszary dwóch przydrożnych ka-
pliczek, przystanku autobusowego 
i plaży wiejskiej, którą sami założyli 
– postawili wiatę, grill, pomost, toa-
letę, przygotowali plac zabaw.

Kultywują też lokalną tradycję po-
przez robienie wieńców dożynko-
wych i palm wielkanocnych, które 
wystawiają do konkursów. Przygo-
towują stoiska z żywnością i ręko-
dziełem, zorganizowali kolędę po 
wszystkich domach w miejscowo-
ści, we własnoręcznie przygoto-
wanych strojach. Z ich inicjatywy, 
za zebrane pieniądze, w świetlicy 
wiejskiej odbył się koncert pianisty 
i akordeonisty, z poczęstunkiem dla 
gości. Świetlica została wybudowa-
na tylko dzięki wieloletnim stara-
niom członków grupy. Swego czasu 
zorganizowali w stodole strefę kibi-
ca z wielkim ekranem, a także tur-

niej w bocci, w której uczestniczyło 
wiele drużyn z innych miejscowości. 
Stworzyli pierwszy quest w gminie 
Wydminy pn. „Przygoda z duchem”, 
który opisuje walory przyrody oraz 
rys historyczny okolic i jeziora Gaw-
lik. W budynku szkoły podstawowej 
wystawili spektakle „Królowa Śnie-
gu” oraz „Dwie Dorotki”. Organi-
zują kuligi ze śpiewem i ogniskiem 
czy festyny rodzinne z atrakcjami 
dla dzieci, jak również udzielają się 
w akcjach charytatywnych i uczest-
niczą w zajęciach zumby u instruk-
torki, którą sami zaprosili do wsi.

Ponadto „Klika z Wielkiego Gawli-
ka” chętnie zapozna nas ze smakiem 
swoich przetworów i żywności (kar-
tacze, pierogi, sery kozie), a także rę-
kodziełem, m.in. rzeźbami. Kontakt: 
dorota.malesa@o2.pl.

AKTYWNA  
WIEŚ

EUROPE DIRECT Olsztyn
Jest nam niezmiernie miło poinfor-
mować, że Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza po raz kolejny została 
wybrana do prowadzenia centrum 
informacji europejskiej EUROPE 
DIRECT Olsztyn.
Dziękujemy za zaufanie, którym nas 
obdarzacie, oraz współpracę trwają-
cą od 2005 r.!
Jakie wydarzenia czekają na Was 
w tym roku? To m.in.:
– spotkania informacyjne nt. Europej-
skiego Zielonego Ładu; 
– rajd rowerowy „Pędź z Unią Euro-
pejską”;
– „Eko Challenge” – konkurs na wła-

snoręcznie wykonaną, z materiałów 
ekologicznych lub pochodzących 
z recyclingu, ozdobę do domu lub bi-
żuterię; 
– konkurs „Ogród Europejski”, w ra-
mach którego uczniowie będą musie-
li przygotować krótki film o tym, jak 
dbać o środowisko i przeciwdziałać 
zmianom klimatycznym;
– spotkania z zakresu kodowania, 
skierowane do uczniów;
– lekcje europejskie
i wiele, wiele innych wydarzeń.
Obszar naszego działania obejmuje 
miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty 
bartoszycki, braniewski, działdowski, 

elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbar-
ski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, 
olsztyński, ostródzki oraz szczycieński.
Zapraszamy do wspólnych działań.

Komisja Europejska uruchomiła 424 
punkty Europe Direct w Unii Europej-
skiej, w tym 24 w Polsce. Ich działalność 
ma przybliżać politykę i wartości UE, 
pomoże zidentyfikować istotne aspek-
ty na szczeblu lokalnym oraz umożliwi 
przekazywanie informacji zwrotnych 
instytucjom.
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TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Agroturystyka „Dzikie Stawy”

znajduje się w miejscowości Golubie 
Wężowskie, gmina Kowale Oleckie. 
Gospodarstwo położone jest w pół-
nocno-wschodniej części wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, na Ma-
zurach Garbatych (Wzgórza Szeskie), 
w malowniczej mazurskiej wsi, z dala 
od sąsiadów, zgiełku, w otoczeniu 
dzikiej natury. Ma do zaoferowania 
pokoje gościnne w wydzielonej części 

budynku zamieszkałego przez gospo-
darzy. Śniadania serwowane dla go-
ści są przygotowywane z produktów 
własnych, wytworzonych na miejscu. 
Właściciele zapraszają do uczestnic-
twa w życiu gospodarstwa, m.in. przy 
produkcji serów lub zbiorze ziół. Do 
dyspozycji gości są rowery, kijki do 
nordic walking, trampolina, sprzęt 
do badmintona, sprzęt do strzelania 
z łuku oraz mini stół do ping-ponga. 
Ponadto jest miejsce na ognisko, me-

ble ogrodowe, wyposażenie do grillo-
wania, a także słoneczny taras.
Więcej informacji: tel. 87 564 06 57 
lub facebook.com/DzikieStawy.
 
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. Za-
interesowani klienci kontaktują się bezpośrednio 
z wybranym gospodarstwem rolnym. Wszelkich 
informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” 
udziela Katarzyna Godlewska, tel. 89 534-05-67.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę 
na temat wyzwań i priorytetów Europy. Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, możesz powiedzieć, jakiej przy-
szłości chcesz dla Unii Europejskiej.

Wejdź na platformę: https://futureu.europa.eu
Dzięki niej możesz opowiedzieć, w jakiej Europie chcesz żyć,

i pomóc kształtować naszą wspólną przyszłość.

Grupy formalne i nieformalne, działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie platfor-
my wspomagającej sprzedaż produktów (rękodzieł, przetworów, artykułów żywnościowych) wytworzonych 
przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail:  

aktywnawieswmir@gmail.com. 

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebooka: https://www.facebook.com/AktywnaWiesWMIR.
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