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Informacje  
teleadresowe:

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

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

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

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

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

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej przygotowuje zespół pra-
cowników Izby pod redakcją Anny 
Naumczyk-Szałaj. 

ISSN 1643-899X

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolni-
cze? Już w kolejnym numerze Biuletynu W-MIR znajdzie 
się dział „Kupię – Sprzedam”. Zainteresowanych umiesz-
czeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu:

ogloszeniawmir@gmail.com

POSIEDZENIA KOMISJI
28 czerwca odbyło się posiedze- 
nie Komisji ds. Monitorowania  
Strat Spowodowanych Nieko-
rzystnymi Warunkami Atmosfe-
rycznymi, podczas której omówio-
no działanie aplikacji szacującej 
straty oraz skalę strat występują-
cych w województwie warmińsko-
-mazurskim. W spotkaniu, poza 
członkami Komisji, udział wzięli 
pan Aleksander Socha – Wicewo-
jewoda Warmińsko-Mazurski oraz 
przedstawiciele Warmińsko-Ma-
zurskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego. Aplikację do szacowania 
strat suszowych przestawiła pani 
Aleksandra Szelągowska z Depar-
tamentu Budżetu i Finansów Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
natomiast skalę strat spowodowa-
nych zjawiskami atmosferycznymi 
zobrazował pan Janusz Moszczyń-
ski – przedstawiciel Warmińsko-
-Mazurskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Komisja skierowała wniosek 
do Zarządu W-MIR o wystąpienie 
do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie zmiany prze-
pisów prawa, które wprowadzą 
możliwość odwołania się od wy-
ników szacowania przez aplikację 
oraz o doprecyzowanie sposobu 
szacowania strat w trawach przez 
aplikację suszową. 

6 lipca odbyło się posiedzenie Ko-
misji ds. Monitorowania Rynków 
Rolnych i Zwalczania ASF. Pod-
czas spotkania omówiono aktualne 
i prognozowane ceny skupu zbóż 
i rzepaku oraz sytuację epizootycz-
ną w województwie warmińsko-
-mazurskim w związku z występo-

waniem choroby ASF. W spotkaniu 
wzięli udział zaproszeni goście: 
pan Cezary Antczak z Wydziału 
Rozwoju Rynków Rolnych KOWR, 
pan Daniel Alain Korona – Prezes 
Zarządu ELEWARR sp. z o.o., pan 
Hubert Grzegorczyk – Dyrek-
tor Oddziału Malbork ELEWARR  
sp. z o.o. i pan Jerzy Koronowski – 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii. Komisja skie-
rowała wniosek do Zarządu Izby, 
aby wystąpić do Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej o opracowanie naj-
nowszych kalkulacji opłacalności 
produkcji mleka krowiego, żywca 
wieprzowego, rzepaku, pszenicy, 
pszenżyta, jęczmienia i owsa. Po-
nadto postanowiono zwrócić się 
z prośbą do wszystkich członków 
W-MIR o zgłaszanie szkód wywo-
łanych przez dziki. 

7 lipca w Wydminach odbyło się 
posiedzenie Komisji ds. Rodziny 
Wiejskiej. W obradach, poza człon-
kami Komisji, uczestniczyli: pan 
Romuald Tański – Prezes W-MIR, 
pani Dorota Fiedorczyk – Dyrek-
tor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Wydminach, pani Anna 
Kutnik – kierownik PT KRUS w Gi-
życku, pani Anna Binik – pracow-
nik PT KRUS w Giżycku, pani Alina 
Romanowicz – Sekretarz Gminy 
Wydminy, pani Elżbieta Sosnow-
ska – Skarbnik Gminy Wydminy, 
a także członkinie rad powiato-
wych W-MIR. Podczas posiedze-
nia ustalono plan pracy, zgodnie 
z którym w roku 2021 Komisja 
zajmie się następującą tematyką:
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• systemem oświaty na obsza-
rach wiejskich;

• dostępem do Internetu na ob-
szarach wiejskich – dokonaniem 
rozpoznania, które gminy i miej-
scowości nie mają dostępu lub 
jest z nim problem (przyczyn-
kiem do realizacji tego punktu 
jest zdalna nauka);

• podstawową opieką medyczną 
w szkołach wiejskich (higienist-
ka, stomatolog). 

Ponadto podczas posiedzenia omó-
wiono funkcjonowanie oświaty na 
obszarach wiejskich na przykła-
dzie Gminy Wydminy oraz tema-
tykę zasiłków z KRUS. Wypraco-
wano następujące wnioski, które 
zostały skierowane do Zarządu  
W-MIR:
1. Komisja ds. Rodziny Wiejskiej, 

biorąc pod uwagę wypadki 
w gospodarstwie w powiązaniu 
z domem i okolicą gospodar-

stwa, wskazuje, iż do spraw wy-
padkowych powinny być rów-
nież zaliczane wypadki w domu 
i obejściu, ponieważ rolnicy 
swoją pracę wykonują również 
w domu i jego najbliższej oko-
licy – jest to również warsztat 
pracy rolników.

2. Podjąć działania skierowane na 
wzrost zasiłku chorobowego 
rolników. Komisja ds. Rodziny 
Wiejskiej posiada wiedzę, iż 
działania skierowane na wzrost 
zasiłku chorobowego rolników 
są podejmowane. Jednakże 
w związku z brakiem wzrostu 
zasiłku, Komisja zwraca się 
o ponowienie wcześniejszych 
działań w tej sprawie. 

3. Podjąć działania, aby wy-
sokość emerytur rolniczych 
w KRUS, podobnie jak w ZUS, 
uzależniona była nie tylko 
od długości odprowadzania 
składek, ale także od ich wy-

sokości. Aktualnie emerytura 
w KRUS jest właściwie jedna-
kowa dla wszystkich płatników 
składek. Wysokość składek 
natomiast różni się np. w za-
leżności od ilości posiadanych 
gruntów czy prowadzenia 
działów specjalnych produkcji 
rolnej. W przypadku ZUS róż-
nica wysokości wypłacanych 
emerytur jest wynikiem m.in. 
różnicy w wysokości odpro-
wadzonych składek. Brak tego 
typu zależności w KRUS jest 
wielce krzywdzące wobec rol-
ników, którzy bez względu na 
wysokość składek otrzymują 
jednakowo niską emeryturę. 
Biorąc powyższe pod uwagę, 
należałoby podnieść emery-
turę rolnikom proporcjonalnie 
do wielkości odprowadzonych 
składek na zasadach, jak ma to 
miejsce w przypadku ubezpie-
czonych w ZUS.

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej od 2 lipca do 31 sierpnia 
2021 r. obradował na trzech posie-
dzeniach i zajął się następującymi 
sprawami:
1. realizacją wniosków napły-

wających z Rad Powiatowych  
W-MIR;

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

3. opiniowaniem nieruchomości rol- 
nych z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa;

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

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem reali-

zacji budżetu Izby;
7. organizacją 25-lecia W-MIR;
8. przygotowaniem dokumentacji 

do kontroli NIK.

Ponadto Zarząd W-MIR postanowił 
włączyć się we współorganizację na-
stępujących wydarzeń:
• XIX Ogólnopolskiego Młodzie-

żowego Czempionatu Koni Rasy 
Polski Koń Zimnokrwisty oraz VII 
Ogólnopolskiego Młodzieżowe-
go Czempionatu Koni Rasy Arden 
Polski;

• Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 
Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie;

• III edycji zaocznego konkursu 
wiedzy „Ochrona środowiska, 
zdrowia publicznego i bezpie-
czeństwo żywności”;

• Dożynek Wojewódzkich. 

Na posiedzeniu 16.07.2021 r. posta-
nowiono przygotować następujące 
wystąpienia:
–       do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z prośbą o doprecy-
zowanie sposobu szacowania 
strat w trawach i trwałych użyt-

kach zielonych przez aplikację 
suszową; 

–  o zmianę przepisów prawa, któ
re uwzględnią możliwość odwo-
łania się od wyników szacowania 
strat suszowych przez aplikację 
suszową do gminnej komisji su-
szowej, która dokona ponowne-
go szacowania strat w gospodar-
stwie.

Podczas posiedzenia 6.08.2021 r. po-
stanowiono przygotować ponowne 
wystąpienie w sprawie działań legisla-
cyjnych, zmierzających do zmiany Usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników w zakresie 
braku konieczności zaprzestania pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego w celu 
uzyskania emerytury rolniczej.

Na posiedzeniu 23.08.2021 r. Zarząd 
W-MIR spotkał się z przedstawiciela-
mi TUW w celu omówienia bieżącej 
współpracy Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Zagroda”, a także 
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z panem Andrzejem Dzielińskim, Dy-
rektorem Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Dobroci-
nie, w ramach aktualnej współpracy. 
Ponadto, podczas posiedzenia, omó-
wiono m.in. wystąpienie pokontrolne 
Najwyższej Izby Kontroli, w którym 
wskazano, że w okresie objętym 
kontrolą, tj. w latach 2018, 2019 
i 2020, Izba była merytorycznie i or-
ganizacyjnie przygotowana do reali-
zacji ustawowych zadań. W związku  
z niestwierdzeniem nieprawidłowo-
ści w Warmińsko-Mazurskiej Izbie 

Rolniczej, NIK nie sformułowała 
uwag ani wniosków. Zarząd zapoznał 
się również z odpowiedzią Głównego 
Lekarza Weterynarii w sprawie nało-
żenia obszarów objętych restrykcjami 
w województwie warmińsko-mazur-
skimi w związku z występowaniem 
afrykańskiego pomoru świń.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w następujących spotkaniach:
• w sprawie doposażenia War-

mińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Olsz-

tynie w nieruchomość ZWRSP, 
położoną w gminie Purda, w celu 
utworzenia nowoczesnego cen-
trum targowo-wystawienniczego 
(17 sierpnia w Warszawie);

• w sprawie kształtowania zaso-
bów wodnych na terenie Nadzo-
ru Wodnego w Nidzicy (19 sierp-
nia w Nidzicy);

• Zgromadzeniu Wspólników i Rady 
Nadzorczej „LAB-MLEK” spół-
ka z o.o. w likwidacji (27 sierpnia 
w Olsztynie).

• 2 lipca w Janowie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nidzickim. 
Przewodniczący Rady Powiato-
wej Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w powiecie nidzic-
kim, pan Piotr Miecznikowski, 
zwołał posiedzenie w związku 
z odbywającymi się w powiecie 
nidzickim „Dniami Pola”. Pod-
czas posiedzenia członkowie 
Rady wzięli udział w szkoleniu 
na temat doświadczalnictwa 
odmianowego roślin uprawnych 
i zapoznali się z działalnością 
sieci informacyjnej, działającej 
na rzecz innowacji w rolnictwie. 
Posiedzenie miało również cha-
rakter praktyczny, gdyż człon-
kowie Rady byli uczestnikami 
oględzin poletek doświadczal-
nych w gospodarstwach rolnych 
na terenie powiatu nidzickiego 
i zapoznali się z wynikami pro-
wadzonych doświadczeń. Spora 
część obrad poświęcona zosta-
ła tematyce uprawy kukurydzy, 
która od wielu lat jest rośliną 
powszechną w żywieniu bydła, 
ale ma również bardzo szero-
kie zastosowanie w przemyśle 
spożywczym i energetycznym. 
Przewodniczący Rady, pan 
Piotr Miecznikowski, zwrócił 
się również do członków Rady 
o wzięcie udziału w wykładzie 
na temat bezpieczeństwa pra-
cy w gospodarstwach rolnych, 

które poprowadzili pracownicy 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Posiedzenie Rady 
miało charakter szkoleniowo-
-informacyjny i było doskonałą 
okazją do wymiany doświad-
czeń oraz dobrych praktyk, 
realizowanych przez rolników 
w kontekście dotychczasowych 
osiągnięć nauki, które prezen-
towali prelegenci Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego i War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Olsz-
tynie.

• 9 lipca w Baniach Mazurskich 
odbyło się posiedzenie Rad 
Powiatowych W-MIR w po-
wiatach gołdapskim i oleckim. 
Pan Robert Nowacki – Dyrek-
tor oleckiego Oddziału War-
mińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Olsztynie podsumował 
„Dni Pola”, które były cyklem 
spotkań doradców z rolnikami 
oraz teorii z praktyką w każ-
dym z powiatów naszego wo-
jewództwa. Wyraził nadzieję na 
kontynuację tego wydarzenia, 
gdyż spotkało się ono z bardzo 
dużym zainteresowaniem. Po-
dziękował także członkom Izby 
Rolniczej za ich aktywny udział. 
Z kolei pani Edyta Truszczyńska, 
kierownik PZDR nr 6, poinfor-
mowała zebranych o wdrażaniu 

przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego pilotażowego programu 
lokalnego partnerstwa na rzecz 
wody (LPW), które polega na 
zacieśnianiu współpracy pomię-
dzy lokalnym społeczeństwem 
a urzędami i instytucjami w za-
kresie gospodarki wodnej na 
obszarach wiejskich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rol-
nictwa. Jedno z pierwszych 
spotkań odbyło się w powiecie 
oleckim i cieszyło się pozytyw-
nym odbiorem. Podczas tego 
forum członkowie Rad Powia-
towych W-MIR dyskutowali 
również o procedurach oraz 
problemach związanych ze skła-
daniem wniosków o oszacowa-
nie strat w uprawach rolnych 
spowodowanych suszą za po-
mocą publicznej aplikacji. Nato-
miast pan Krzysztof Krasowski, 
kierownik BP ARiMR w Olecku, 
poinformował zebranych o uła-
twieniach wprowadzonych do 
aplikacji eWniosekPlus, które 
umożliwiają przekazanie do 
ARiMR dokumentów uzupeł-
niających, składanych w trakcie 
postępowania w ramach płat-
ności ekologicznej, rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznej oraz 
dobrostanowej, bez konieczno-
ści wysyłania zmiany do wnio-
sku o przyznanie płatności. Pan 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
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Krzysztof Krasowski równocze-
śnie przypomniał, że w Biurach 
Powiatowych ARiMR działają 
Punkty Potwierdzania Profilu 
Zaufanego. Na koniec pan Mi-
rosław Borowski, przewodni-
czący Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie oleckim, wspomniał 
o zbliżających się obchodach 
jubileuszu 25-lecia Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 
zachęcił wszystkich członków 
Rad do udziału w tak ważnej dla 
samorządu rolniczego rocznicy.

• 12 lipca w Giżycku odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie giżyckim. 
Pani Anna Kutnik, kierownik 
KRUS, przedstawiła kryte-
ria, które obowiązują rolników 
starających się o emeryturę, 
a także zachęcała do korzysta-
nia przez rolników z ośrodków 
sanatoryjnych. Potem przedsta-
wiciel KOWR przekazał infor-
mację dotyczącą gruntów, które 
będą wystawione na sprzedaż 
lub dzierżawę, a członkowie 
Rady zwrócili uwagę na istnie-
jący nadal problem ASF-u i roz-
bieżności, jakie są w informa-
cjach dotyczących ilości dzików, 
podawanych przez myśliwych 
i rolników. Coraz większym pro-
blemem stają się również żura-
wie, które powodują ogromne 
spustoszenia w uprawach. 

• 12 lipca w Tylicach odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiej-
skim. Wzięli w nim udział: pan 
Zbigniew Ziejewski – Poseł na 
Sejm RP, pan Marek Kuźniew-
ski – Wiceprezes Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, pan 
Grzegorz Kierozalski – Dyrektor 
KOWR OT Olsztyn, pan Mar-
cin Kazimierczuk – Zastępca 
Dyrektora KOWR OT Olsztyn, 
pan Jan Nawrocki – KOWR OT 
Olsztyn SZ w Działdowie, pan 
Tomasz Waruszewski – Wójt 
Gminy Nowe Miasto Lubaw-
skie, pan Grzegorz Kleps – Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pan Lech Kuropatwiński – Czło-

nek Rady ds. Rolnictwa i Obsza-
rów Wiejskich przy Prezydencie 
RP oraz Przewodniczący ZZR 
„Samoobrona”, pani Monika Ci-
chacka – ZZR „Samoobrona”, 
pan Grzegorz Turulski – Prezes 
Zarządu Lubawskiej Spółdzielni 
„LUB-TUCZ”. Głównym celem 
spotkania było omówienie kwe-
stii opublikowanego wykazu 
na dzierżawę Gospodarstwa 
Tylice jednoosobowej spółce 
Skarbu Państwa, utworzonej 
przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Przedstawiciele 
KOWR OT w Olsztynie wypo-
wiedzieli się na temat stanu 
prawnego omawianego gospo-
darstwa oraz o podjętej przez 
Dyrektora Generalnego KOWR 
w Warszawie decyzji o wydzier-
żawieniu tych gruntów spółce 
Nowe Jankowice. Rada Powia-
towa skierowała wniosek do 
Zarządu W-MIR o wystosowa-
nie pisma do Dyrektora Gene-
ralnego KOWR w Warszawie, 
informującego, że nie zgadza 
się, aby grunty Gospodarstwa 
Tylice zostały wydzierżawione 
spółce Skarbu Państwa – Nowe 
Jankowice. Samorząd rolniczy 
podtrzymuje stanowisko, aby 
dokonano realizacji programu 
restrukturyzacji Gospodarstwa 
Tylice i wydzierżawiono grunty 
okolicznym rolnikom, zgodnie 
z wcześniej wydaną opinią Rady 
Powiatowej z 29.12.2020 r.  
Kolejnym bardzo ważnym te-
matem poruszonym podczas 
spotkania było przedstawienie 
informacji dotyczącej ptasiej 
grypy i aktualnej sytuacji epizo-
otycznej w zakresie ASF w po-
wiecie nowomiejskim. 

• 19 lipca w Braniewie odbyło 
się wspólne posiedzenie Rad 
Powiatowych W-MIR w po-
wiatach braniewskim i elblą-
skim. W spotkaniu, któremu 
przewodniczył pan Jerzy Sali-
tra, poza członkami obu Rad 
Powiatowych W-MIR, udział 
wzięli: pan Zbigniew Ziejewski –  
Poseł na Sejm RP, pan Karol 
Motyka – Starosta Braniewski, 

pan Tomasz Sielicki – Burmistrz 
Miasta Braniewo, pan Jakub 
Barnus – Wójt Gminy Branie-
wo, pan Hubert Grzegorczyk – 
Dyrektor ELEWARR sp. z o.o.,  
pani Aleksandra Nowak – ko-
ordynator skupu rzepaku i zbóż 
w spółce ELEWARR, pan Tade-
usz Zakrzewski – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, pan To-
masz Kurlenda – kierownik BP 
ARiMR w Braniewie oraz pan 
Grzegorz Klukowski – przed-
stawiciel Nadzoru Wodnego 
w Braniewie. Pan Hubert Grze-
gorczyk przedstawił aktualną 
sytuację dotyczącą moder-
nizacji magazynu ELEWARR 
w Braniewie i poinformował, 
że nastąpiły zmiany w stosun-
ku do opracowań przygotowa-
nych częściowo rok wcześniej. 
Obecnie przygotowywana jest 
nowa koncepcja dotycząca 
braniewskiego magazynu ELE-
WARR. Ta ważna inwestycja 
rozwojowa ma na celu zwięk-
szenie dotychczasowej bazy 
magazynowej do powierzchni 
16 tys. ton i podniesienie stanu 
technicznego aktualnie użytko-
wanego magazynu. Omówiono 
również problemy magazynu 
ELEWARR w Pieniężnie. Na-
stępnie pan Tadeusz Zakrzew-
ski przedstawił bieżącą sytu-
ację w zakresie afrykańskiego 
pomoru świń i ptasiej grypy 
w kontekście nowych obo-
strzeń i przepisów UE. Z kolei 
pan Zbigniew Ziejewski, Poseł 
na Sejm RP, zaprezentował za-
łożenia dotyczące Europejskie-
go Zielonego Ładu, odniósł się 
do nowych obostrzeń dotyczą-
cych afrykańskiego pomoru 
świń i ptasiej grypy, jak również 
do problemów dotyczących 
akcji skupowej rzepaku i zbóż 
przez ELEWARR sp. z o.o. Pan 
Grzegorz Klukowski omówił 
natomiast, w kontekście planu 
na 2021 rok, działania zrealizo-
wane na terenie powiatu bra-
niewskiego przez Nadzór Wod-
ny w Braniewie. Potem pan 
Tomasz Kurlenda przedstawił 
zadania wykonywane obecnie 
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przez BP ARiMR w Braniewie 
i podsumował dotychczaso-
we przedsięwzięcia, podejmo-
wane w ostatnim okresie. Na 
zakończenie posiedzenia pan 
Jerzy Salitra, Członek Zarządu 
W-MIR, zapoznał obecnych 
z bieżącą pracą Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej.

• 10 sierpnia w Białej Piskiej 
odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej W-MIR w powie-
cie piskim. Podczas obrad pani 
Monika Kowalczyk-Czapla, Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii 
w Piszu, przedstawiła informa-
cje na temat stanu epizootycz-
nego oraz odstrzału sanitarne-
go dzika w powiecie piskim. Pan 
Tadeusz Wiktorko, Sekretarz 
Nadleśnictwa Pisz, omówił za-
sady konserwacji urządzeń me-
lioracyjnych na terenie Nadle-
śnictwa. Pani Beata Ziółkowska 
poinformowała zgromadzonych 
o pracach, jakie zostały wyko-
nane na rzekach w roku 2020 
oraz o działaniach planowa-
nych w roku 2021 na terenie 
powiatu piskiego przez Nadzór 
Wodny w Piszu. Z kolei obecny 
na posiedzeniu pan Marek Kuź-
niewski, Wiceprezes Zarządu 
W-MIR, przedstawił bieżące in-
formacje z prac Izby.

DOŻYNKI GMINNE 2021

Sierpień to czas, kiedy odbywają 
się dożynki. Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza, wzorem lat ubiegłych, 
przygotowała stoiska informacyjne 
m.in. podczas dożynek Gminy Bar-
toszyce w Bezledach 21 sierpnia 
oraz 22 sierpnia w Dwórznie, pod-
czas dożynek Gminy Górowo Iła-
weckie. W trakcie wydarzeń W-MIR 
przeprowadziła konkursy publiczno-
ści na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy, w których wygrały odpowied-
nio: wieniec sołectwa Bezledy oraz 
wieniec sołectwa Wojmiany. 

PISMA 

19 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek VII Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-

niczej, wystąpił za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie ujęcia upraw gryki, facelii 
i rzodkwi oleistej do dopłat z tytułu 
zużytego do siewu materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany.

19 lipca Zarząd Izby, realizując 
wniosek VII Walnego Zgromadzenia 
W-MIR, wystąpił za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie zwiększenia puli środków 
finansowych przeznaczonych na do-
płaty do ubezpieczenia gruntów rol-
nych, tak aby ubezpieczenie upraw 
z dopłatą mógł zawrzeć każdy zain-
teresowany rolnik. 

21 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek VII Walnego Zgromadze-
nia Izby, wystąpił za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie działania aplikacji do sza-
cowania strat suszowych. Wniosko-
wano, aby aplikacja liczyła straty na 
bieżąco, po zatwierdzeniu kolejnych 
upraw w gospodarstwie. 

21 lipca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, realizując 
wniosek VII Walnego Zgromadze-
nia W-MIR, wystąpił za pośrednic-
twem Krajowej Rady Izb Rolniczych 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o zwiększenie kwoty dofinan-
sowania do naboru usuwania folii 

rolniczych oraz o wprowadzenie 
obowiązku odbierania opakowań po 
nawozach przez firmy nawozowe. 

21 lipca Zarząd Izby, realizując 
wniosek VII Walnego Zgromadzenia 
W-MIR, wystąpił za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o umożliwienie składania oświad-
czeń z terminem rozpoczęcia wy-
pasu krów mlecznych w przypad-
ku wariantu 2.1 Dobrostan krów 
mlecznych – wypas. 

21 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Komisji ds. Monitorowania 
Strat Spowodowanych Niekorzyst-
nymi Warunkami Atmosferycznymi, 
wystąpił za pośrednictwem Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegó-
łowe wyjaśnienie, na podstawie ja-
kich roślin (zbóż jarych, czy ozimych) 
brane są dane do szacowania strat 
w trawach i innych roślinach pa-
stewnych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.

21 lipca Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, realizując wnio-
sek Komisji ds. Monitorowania Strat 
Spowodowanych Niekorzystnymi 
Warunkami Atmosferycznymi, wystą-
pił za pośrednictwem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wypra-
cowanie ścieżki odwoławczej od wy-
ników szacowania strat suszowych 
przez aplikację suszową.
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W lipcu i sierpniu Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał trzy informacje dla komorników sądowych 
w sprawie zajętego mienia. Ponadto wydano trzy opinie, zgodnie z którymi zajęte mienie było niezbędne do  

prowadzenia działalności rolniczej.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na wniosek Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych i Zwalczania 
ASF, zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat bytowania dzików na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego. Zebrane dane zostaną przekazane Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii i będą pomocne 
w wystąpieniach Inspekcji Weterynaryjnej do zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie 

realizacji odstrzału sanitarnego dzików w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Informacje dotyczące bytowania i ewentualnych szkód spowodowanych przez dziki prosimy przekazywać do pra-
cownika biura Izby, Wojciecha Ostrzewskiego – tel. 89 534-05-67 wew. 25. Wszystkie przyczynią się do walki 

z ASF.

OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ,  
OCHRONY ŚRODOWISKA  

I BHP W ROLNICTWIE
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
włączyła się w organizację Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowi-
ska i BHP w Rolnictwie, realizowanej 
przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. 
Obecnie odbywają się etapy powia-
towe Olimpiady, podczas których 
uczestnicy mają za zadanie w ciągu 
30 minut rozwiązać test składają-
cy się z 25 pytań. Pytania dotyczą 
wiedzy z zakresu produkcji roślin-
nej, zwierzęcej, ekonomiki, organi-
zacji i zarządzania gospodarstwem, 

ochrony środowiska naturalnego, 
wiedzy o Unii Europejskiej i BHP 
w rolnictwie. Etapy powiatowe od-
były się: 

• 6 lipca 2021 r. w Giżycku;  
laureaci:
- Damian Czarnecki
- Mariola Matusiewicz
- Paweł Malesa

• 13 lipca 2021 r. w Węgorzewie; 
laureaci:
- Jarosław Deneka

- Mateusz Mazur
- Kamil Herbatowicz

• 9 sierpnia 2021 r. w Elblągu;  
laureaci: 
- Tomasz Gołębiewski 
- Janusz Juniewicz
- Andrzej Gągol

• 10 sierpnia 2021 r. w Płoskini; 
laureaci:
- Natalia Rumian 
- Przemysław Pańczuk
- Krzysztof Antoniak

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

resowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 

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

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 
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3 lipca 2021 r., w siedzibie Oddzia-
łu PFHBiPM w Dorotowie, odbył 
się Piknik Hodowlany i Dni Otwarte 
z Mammobusem. To pierwsze tego 
typu wydarzenie po pandemii, a po-
łączone z profilaktyką raka piersi, 
przyciągnęło kilkadziesiąt hodow-
czyń z Warmii i Mazur. Imprezę 
otworzył Wiceprezydent PFHBiPM 
oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mleczne-
go Andrzej Steckiewicz, podkreśla-
jąc, że pandemia znacząco pokrzy-
żowała szyki organizatorom wielu 
imprez w roku ubiegłym. Z powodu 
obostrzeń musiała zostać odwołana 
wycieczka dla hodowczyń do Gdań-
ska i po Zatoce Puckiej. Wobec tego 
padł pomysł, by zrekompensować to 
hodowczyniom nieodpłatnym bada-
niem mammograficznym. Okazało 
się ono strzałem w dziesiątkę, gdyż 
już w pierwszej godzinie pikniku 
na badanie zarejestrowało się oko-
ło czterdzieści kobiet. Wydarzenie 
w Dorotowie było także szansą do 
poznania przez lokalną społeczność 
specyfiki pracy zootechników, in-
spektorów i laborantów PFHBiPM. 
W sali konferencyjnej prezentowa-
no filmy o tematyce hodowlanej, 
a przez cały dzień prężnie funkcjo-

nowało laboratorium, które przeba-
dało kilkadziesiąt prób pasz. Ponadto 
aktywnie promowano spożywanie 
produktów mleczarskich. Hodow-
cy zainteresowani byli instalowa-
niem programu Stado On-line oraz 
doradztwem żywieniowym. Piknik 
był dobrą okazją do zapoznania się 
z nowinkami na rynku pasz, maszyn, 
nasion czy nasienia. Poza PFHBiPM, 
swoje stoiska zaprezentowały lokal-
ne firmy i samorządy współpracujące 
z Warmińsko-Mazurskim Związkiem 
Hodowców Bydła Mlecznego, tj. 
Gmina Stawiguda i Powiat Olsztyń-
ski, Fricke Maszyny Rolnicze z Mrą-
gowa, Agrocentrum, Stacja Hodowli 
i Unasienniania Zwierząt, Sowul&So-
wul oraz DeLaval. Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego zorga-
nizowała swój tradycyjny konkurs 
o bezpieczeństwie pracy w gospo-
darstwie, zaś Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza przedstawiła ostatnie 
inicjatywy związane ze swoją dzia-
łalnością. Dużym zainteresowaniem 
gości i zwiedzających cieszyła się 
degustacja produktów mlecznych, 
przeprowadzona przez Spółdzielnię 
Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie. 
Atrakcjami dla dzieci zajął się nieza-
stąpiony „Namiot Mlekosia”, w któ-

rym najmłodsze pociechy mogły brać 
udział w grach i zabawach eduka-
cyjnych. Całość wydarzenia uświet-
nił konferansjer i zabawa z muzyką. 
Punktem kulminacyjnym było loso-
wanie nagród rzeczowych, ufundo-
wanych przez wystawców, jak vo-
uchery na usługi PFHBiPM czy na 
nasienie buhajów, worki nasion traw, 
rolki siatki do bel i pakiety gadżetów. 
Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli 
Starosta Olsztyński Andrzej Abako, 
Wójt Gminy Stawiguda Michał Kon-
traktowicz, Dyrektor SM „Mlekpol”, 
ZPM w Mrągowie Marcin Piwowar-
czyk, Dyrektor Oddziału w Olecku 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ro-
bert Nowacki oraz Dyrektor Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jolanta 
Mackiewicz. Jak podkreślał Wicepre-
zydent PFHBiPM Andrzej Steckie-
wicz, piknik hodowlany w Dorotowie 
ma szansę zostać w latach przyszłych 
wydarzeniem cyklicznym Warmińsko
-Mazurskiego Związku Hodowców 
Bydła Mlecznego, uwzględniając 
inne rodzaje badań profilaktycznych 
dla hodowców i hodowczyń z Warmii 
i Mazur.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.  
Piknik Hodowlany i Dni Otwarte  

z Mammobusem w Dorotowie

Michał Krukowski
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Złote gody hodowców z ziemi oleckiej
Jak przeżyć wspólnie pół wieku na wsi?

M.K.: Z czym się Państwo mie-
rzyli przez okrągłe pół wieku?

Franciszek Sadłowski: Nigdy nie 
było łatwo. Za komuny było naj-
ciężej. Ja to gospodarstwo kupi-
łem sam. Moi rodzice najpierw je 
dzierżawili, potem ja je kupiłem. 
Słabe były to budynki, słaby dom. 
To było zaczynanie praktycznie 
od początku. Zaczynaliśmy od 
9,45 ha i od remontów budynków. 
Co jakiś czas się coś budowało, co 
chwilę się coś dokupywało i szli-
śmy do przodu. W 1979 roku po-
stawiliśmy drugą oborę, w 2007 
roku trzecią. Przegnaliśmy bydło 
i zrobiło się trochę luzu, dziś zaś 
brakuje miejsca. Tu są ciężkie zie-
mie, teren jest wymagający – pa-
górkowaty i kamienisty. Teraz roz-
wój gospodarstwa to już domena 
synów, ale jak zapytają się o radę, 
to podpowiemy. 

M.K.: Jakie trudy Was spotkały?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
Najtrudniej nam było postawić 
drugą oborę. To było w roku 1979. 
Była komuna i nie było atmosfery 
dla rolnictwa. W opinii sąsiadów 
budowaliśmy to wszystko i rozwi-
jaliśmy się „dla PGR-u”, takie były 

wówczas niepewne czasy dla pry-
watnego rolnictwa. Dziś PGR-y  
zniknęły, a prywatne rolnictwo 
trwa. Kiedyś trzeba było wszyst-
ko wystać, nie było dostępnych 
nawozów sztucznych. Człowiek 
wyjeżdżał z gospodarstwa nie po 
to, żeby kupić, tylko po to, by „za-
łatwić”. I tak było od nawozów, po 
węgiel czy akumulator. Dziś się je-
dzie i kupuje, a kiedyś trzeba było 
swoje odstać i jeszcze czasem coś 
ze wsi zawieźć za to, że się udało 
dostać. Przełom lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych też był 
trudny. Za czasów Balcerowicza 
oprocentowania kredytów wy-
strzeliły. Byliśmy wówczas w trak-
cie spłacania kredytów na oborę, 
dom i ciągnik. Gospodarstwo uda-
ło się uratować dzięki planowi od-
dłużeniowemu Premiera Pawlaka, 
ale to wciąż były kredyty, które 
trzeba było spłacać, choć nisko-
oprocentowane. Pamiętam, gdy 
umówiliśmy się z pewnym kie-
rowcą, że dowiezie nam cement. 
Mówił, że przywiezie go, kiedy 
będzie wracał ze Śląska, a my 
mamy tylko załatwić ludzi, żeby 
to szybko rozładować, bo on nie 
ma czasu. Ja tych ludzi znalazłem, 
ale kierowca się spóźnił. Ludzie, 

zniecierpliwieni czekaniem, od-
wiedzili najbliższy GS. Wówczas 
prawie sam rozładowałem 25 ton 
cementu. Takie były czasy. Może 
i od takiego dźwigania kręgosłu-
py wysiadają ludziom na wsiach. 
Dziś przy śniadaniu dzwoni się po 
cement i nie zdążysz dojeść, a on 
jest już rozładowany na podwór-
ku.

M.K.: Kiedy, według Państwa, był 
najlepszy okres dla rolnictwa?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
Początek lat dwutysięcznych. To 
był czas, gdy cena mleka była od-
powiednia i stosowna. Materiały 
wchodziły na rynek w takiej skali, 
że nie było problemu, by kupić. To 
był czas sprawiedliwy dla hodow-
ców. Gdybyśmy mieli dziś możli-
wość na jeden dzień być u władzy 
w rolnictwie, zadbalibyśmy o sza-
cunek dla rolnika, którego w Pol-
sce absolutnie nie ma. Niepo-
trzebne są dziś nagonki na rolnika 
i „piątki dla zwierząt”. To wynika 
po części z tego, że kiedyś uwa-
żano, że jak ktoś się słabo uczy, 
to trudno, on będzie na wiosce, 
na gospodarstwie. Dziś bez wie-
dzy nie ma możliwości rozwoju. 
Potrzeba też stabilizacji na wsi. 

Państwo Franciszek i Jadwiga Sadłowscy z miejsco-
wości Gąski w Gminie Olecko 29 sierpnia 2021 r. 
obchodzili swoje złote gody. Obecnie synowie Pana 
Franciszka i Pani Jadwigi pracują na 200-hektaro-
wym gospodarstwie rolnym, przy stadzie około 70 
sztuk krów mlecznych. Jubilaci są laureatami kra-
jowej „Złotej Wiechy” z roku 1980. Franciszek Sa-
dłowski przez 22 lata był sołtysem wsi Gąski. Przez 
cztery kadencje zasiadał w radzie Banku Spółdziel-
czego w Olecku oraz szesnaście lat w radzie OSM 
OLECKO. Był także radnym w swojej gminie Olecko. 
Został odznaczony m.in. Złotą Honorową Odzna-
ką PFHBiPM, odznakami „Za zasługi dla rolnictwa” 
i „Zasłużony pracownik rolnictwa”, a także Złotą Od-
znaką „Za zasługi dla pożarnictwa”. Pan Franciszek, 
wspólnie z małżonką Jadwigą, opowiada o rado-
ściach i trudach przeżytego półwiecza.



BIULETYN W-MIR

10

Rozmawiał: Michał Krukowski

Niech cena za mleko nie będzie 
wysoka, niech będzie stabilna, bo 
inaczej się wtedy planuje. Dziś 
ceny się zmieniają co miesiąc.

M.K.: Jaki jest przepis na wspól-
ne przeżycie 50 lat?

Franciszek i Jadwiga Sadłow-
scy: Jak się dużo pracuje, a tu 
na wsi trzeba dużo pracować, to 
wtedy nie ma czasu się kłócić. 
Bardzo trudno jest dać na to go-
tową receptę. Trzeba też umieć 
mało widzieć i mało słyszeć. Do 
wszystkiego mieliśmy tu pasję. 
Gospodarstwo to była nasza pa-
sja, podchodziliśmy do niej z ser-
cem.

M.K.: Co dziś cieszy Państwa 
oczy?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
Jesteśmy dumni z dzieci. Cieszy 
to, że pracują i mają trochę lżej 
niż my. Jak się popatrzy na te ma-
szyny, urządzenia, ciągniki i na 
nasze osiągnięcia, to się cieszy-
my. Kiedyś wujek przyjechał pięk-
nym, nowym, żółtym Ursusem, 
popularną „trzydziestką” i czło-
wiek myślał sobie, oby tylko taki 
ciągnik w życiu mieć. To były lata 
siedemdziesiąte. Dziś jest inny 

poziom. Postęp jest ogromny, ale 
on też swoje kosztuje.

M.K.: Jak się zmieniło rolnictwo 
na Państwa oczach?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
We wsi było kiedyś 38 gospoda-
rzy i każdy miał po te, załóżmy, 
10 hektarów. Ludzi na polach 
była masa, zawsze ktoś coś robił. 
Można było na miedzy z sąsiadem 
porozmawiać. Dziś nie ma wielu 
rolników, zmieniły się realia.

M.K.: Gdyby ktoś powiedział 
„Nie mam nic, chcę prowadzić 
gospodarstwo od zera”, co by mu 
Państwo doradzili?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
Były czasy, gdy ludzie z miasta 
kupowali gospodarstwa, gdy się 
rozwiązywały PGR-y, ale dziś 
niewielu z nich zostało. Mieliśmy 
praktykantów z Warszawy i Wro-
cławia, którzy studiowali rolnic-
two, ale nikt nie chciał w rol-
nictwie bezpośrednio pracować 
i prowadzić gospodarstwa, nawet, 
jak miał możliwości. To ciężki ka-
wałek chleba. Człowiek wywo-
dzący się z tego środowiska miał 
trochę łatwiej. Gdyby przyszło 
nam zaczynać od początku, to 

jednak byśmy w to nie wchodzili. 
Dziś jest o tyle dobrze, że pomi-
mo pracy od nocy do nocy, jest 
lepszy sprzęt, jest ciągnik z klima-
tyzacją, amortyzowany i ma wiele 
przydatnych funkcji. Nikt już dziś 
nie chodzi za koniem.

M.K.: Dziś na Państwa gospodar-
stwie pracuje trzech synów. Cze-
go im życzyć?

Franciszek i Jadwiga Sadłow-
scy: Zdrowia i trochę szczęścia 
w gospodarzeniu. Stopniowego 
rozwoju, utrzymania tego, co już 
osiągnęli.

M.K.: A czego Państwu życzyć?

Franciszek i Jadwiga Sadłowscy: 
Też zdrowia, bo czasami się czło-
wiek przejedzie samochodem i już 
są dolegliwości. Zdrowia przede 
wszystkim, bo dziś takie czasy, że 
już nawet ciężko do sanatorium 
wyjechać.

Wobec tego życzę Państwu 
w imieniu redakcji „Hodowli 
i Chowu Bydła” zdrowia i dzięku-
ję za rozmowę.

Kontraktacja a sprzedaż płodów rolnych,  
czyli co warto wiedzieć zanim  

podpiszesz umowę
Udzielając bezpłatnych porad praw-
nych w ramach działalności War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
każdego roku zgłaszają się do mnie 
rolnicy, którzy na skutek zdarzeń lo-
sowych czy też niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, nie uzy-
skali plonów w takiej ilości, aby móc 
wywiązać się w całości z zawartych 
kontraktów handlowych, do czego 
wzywa ich druga strona umowy.

W każdym przypadku pierwszą 
czynnością, którą należy wykonać 
przed udzieleniem porady praw-
nej, jest ustalenie, jakiego rodzaju 
umowę zawarł rolnik. W prakty-
ce, w celu obrotu płodami rolny-
mi, zawierane są przede wszyst-
kich umowy kontraktacji i umowy 
sprzedaży. Z pozoru umowy te są 
bardzo podobne, jednakże ich za-
warcie niesie ze sobą innego ro-

dzaju konsekwencje. Z tego też 
względu niezbędne jest omówie-
nie definicji obu ww. umów i pod-
stawowych aspektów z nimi zwią-
zanych.

Umowa sprzedaży to umowa, 
w której sprzedawca zobowiązuje 
się przenieść na kupującego wła-
sność rzeczy i wydać mu rzecz, 
a kupujący zobowiązuje się rzecz 
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odebrać i zapłacić sprzedawcy 
cenę (art. 535 § 1 k.c.). Istotne 
jest, że przedmiot umowy sprze-
daży nie musi być wytworzony 
przez sprzedawcę. Obowiązkiem 
sprzedawcy jest wydać umówiony 
towar w ilości określonej w umo-
wie i przenieść jego własność 
na nabywcę. Ten natomiast jest 
obowiązany za niego zapłacić. 
W przypadku zawarcia umowy np. 
na sprzedaż zbóż, nie jest zatem 
istotne, skąd rolnik będzie je miał 
(czy będzie ono wyprodukowane 
w jego gospodarstwie, czy też zo-
stanie odkupione od innego pod-
miotu). W praktyce, w umowach 
tego rodzaju, zazwyczaj wpisywa-
na jest informacja, że płody rolne 
wyprodukowano np. w Polsce albo 
w Unii Europejskiej. 

Umowa kontraktacji to uregulowa-
na w art. 613 Kodeksu cywilnego 
umowa, na mocy której producent 
rolny zobowiązuje się wytwo-
rzyć i dostarczyć kontraktującemu 
oznaczoną ilość produktów rolnych 
określonego rodzaju, a kontraktu-
jący zobowiązuje się te produkty 
odebrać w terminie w niej wskaza-
nym, zapłacić umówioną cenę oraz 
spełnić określone świadczenie do-
datkowe, jeżeli umowa lub przepisy 
szczególne przewidują obowiązek 
spełnienia takiego świadczenia. 
W umowie kontraktacji ilość pro-
duktów rolnych może być ozna-
czona również według obszaru, 
z którego produkty te mają być ze-
brane. Kluczowym jest, że zawiera-
jąc tego rodzaju umowę, producent 
rolny zobowiązuje się wytworzyć 
oraz dostarczyć do kontaktującego 
oznaczoną ilość wyprodukowa-
nych przez siebie płodów rolnych 
określonego rodzaju, natomiast 
kontraktujący zobligowany jest, 
aby odebrać przedmiot zamówie-
nia w umówionym terminie, zapła-
cić ustaloną cenę, a także spełnić 
określone świadczenia dodatkowe, 
o ile umowa bądź przepis szczegól-
ny taki obowiązek przewiduje.

Ustawodawca już w pierwszych 
słowach definicji umowy kontrak-
tacji jednoznacznie wskazuje, iż 
ten rodzaj umów został stworzony 
specjalnie dla producentów rol-
nych, a więc rolników prowadzą-
cych gospodarstwa rolne. Kierując 
się interesem tej grupy społecznej, 
w przepisach dotyczących kontrak-
tacji, na wypadek niemożliwości 
wykonania świadczenia, wprowa-
dzono mechanizmy ochronne dla 
producentów, związane z wystą-
pieniem zjawisk atmosferycznych, 
przyrodniczych czy też czynników 
losowych, których rolnik nie mógł 
przewidzieć na etapie zawierania 
umowy. W przypadku wystąpienia 
tego rodzaju okoliczności, za które 
żadna ze stron nie ponosi odpowie-
dzialności, wskutek czego produ-
cent rolny nie jest w stanie dostar-
czyć płodów rolnych, zobowiązanie 
wygasa (jeżeli uzyskał jedynie plon 
częściowy, zobowiązanie wygasa 
w części umowy, której nie można 
zrealizować). 

Co do zasady: w przypadku braku 
możliwości zrealizowania przed-
miotu umowy w całości, producent 
rolny zobowiązany będzie jedynie 
do zwrotu otrzymanych zaliczek 
i kredytów bankowych. Nie musi on 
zwracać np. otrzymanych od kon-
traktującego świadczeń dodatko-
wych, albowiem nie mają one cha-
rakteru zaliczki. 

Powyżej przedstawione regula-
cje dotyczące braku możliwości 
wywiązania się z podjętego przez 
producenta rolnego zobowiązania, 
co do zasady nie będą miały zasto-
sowania w razie zawarcia umowy 
sprzedaży. W przypadku zaistnie-
nia siły wyższej, na skutek której 
rolnik nie będzie w stanie zreali-
zować dostawy, jeżeli określono 
miejsca pochodzenia płodów rol-
nych w sposób inny niż z gospo-
darstwa tegoż rolnika, będzie on 
wzywany do zrealizowania podję-
tego zobowiązania nawet w przy-

padku wpisania do takiej umowy 
możliwości odstąpienia od dosta-
wy w przypadku zaistnienia siły 
wyższej. Kupujący w takim wypad-
ku mogą dowodzić, iż wystąpienie 
okoliczności skutkującej powsta-
niem niższego niż planowego plo-
nu w gospodarstwie rolnika, nie 
wpływa na możliwość zakupienia 
przez niego płodów rolnych z in-
nego źródła. Zatem, poza drobny-
mi wyjątkami, obowiązek wyko-
nania umowy sprzedaży płodów 
rolnych, w odróżnieniu od umowy 
kontraktacji, nie będzie powiąza-
ny z ewentualnym działaniem sił 
przyrody. 

Reasumując przedstawione powy-
żej rozważania, stwierdzić należy, 
iż zawarcie przez rolnika umo-
wy kontraktacji płodów rolnych 
wzmacnia jego pozycję i zapewnia 
większe bezpieczeństwo ekono-
miczne. 

Oczywiście o tym fakcie świado-
mość mają również podmioty na-
bywające płody rolne. Niejedno-
krotnie zdarza się, że nieuczciwi 
kontrahenci, wykorzystując nie-
świadomość rolnika, celowo wpro-
wadzają go w błąd co do faktycz-
nego rodzaju zawieranej umowy. 
Jako przestrogę zaznaczyć należy, 
iż nazwa, pod jaką występuje umo-
wa, nie ma znaczenia dla jej oceny 
prawnej. O tym, czy doszło do za-
warcia umowy kontraktacji, nie de-
cyduje nazwa umowy, a jej treść, to 
znaczy spełnienie podstawowych 
wymagań dla tego rodzaju umowy. 
Tym samym samo nazwanie umo-
wy jako kontraktacja nie oznacza, 
że rzeczywiście została zawarta 
umowa kontraktacji.

radca prawny 
dr Arkadiusz Zaczek
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Grupy formalne i nieformalne, dzia-
łające na obszarach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
zapraszamy do włączenia się w inicja-
tywę „Aktywna wieś”. Celem inicja-
tywy jest m.in. stworzenie platformy 
wspomagającej sprzedaż produktów 
(rękodzieł, przetworów, artykułów  

żywnościowych) wytworzonych przez 
grupy. Wszelkich informacji dot. 
inicjatywy „Aktywna wieś” udzie-
la Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail:  
aktywnawieswmir@gmail.com.

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

AKTYWNA  
WIEŚ

EUROPE 
DIRECT  
Olsztyn –  
aktualności
15 sierpnia – Piknik Europejski  
w Bełku.

21 sierpnia – stoisko informacyjne 
UE&JA podczas dożynek w Bezle-
dach.

22 sierpnia – stoisko informa-
cyjne UE&JA podczas dożynek  
w Dwórznie.

Konferencja w sprawie  
przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to seria debat i dyskusji 
prowadzonych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom ca-
łej Europy podzielenie się pomysłami i pomogą kształtować naszą 
wspólną przyszłość.

Zabierz głos na specjalnej platformie internetowej:  
https://futureu.europa.eu

Edukacja, kultura,  
młodzież i sport  
w Europie

Polityka dotycząca edukacji, kultu-
ry, młodzieży i sportu leży przede 
wszystkim w gestii państw członkow-
skich. Jednak UE wspiera i uzupełnia 

ich działania, ułatwiając im współpra-
cę. Oferuje m.in. środki finansowe 
i związane z tym mechanizmy, takie 
jak program Erasmus+ wspierający 
mobilność w UE oraz program „Kre-
atywna Europa” wspierający sektor 
kultury i sektor kreatywny.

Jakie działania  
podejmuje UE? 

UE wspiera starania mające za-
pewnić jak najlepszą edukację. 
Promuje wielojęzyczność, zachę-
ca uczniów, studentów, stażystów 
i nauczycieli do mobilności oraz 
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Edukacja

• Uczenie się przez całe życie
• Wczesna edukacja i opieka nad 

dzieckiem
• Oświata
• Kształcenie i szkolenie zawodo-

we oraz staże
• Szkolnictwo wyższe
• Kształcenie dorosłych
• Wielojęzyczność
• Mobilność
• Wzajemne uznawanie dyplo-

mów
• Sieci uniwersyteckie w Europie
• Edukacja, przedsiębiorczość  

i innowacje

Kultura

• Ochrona i promowanie euro-
pejskiego dziedzictwa kultu-
rowego

• Współpraca kulturalna i róż-
norodność językowa

• Wspieranie sektora kultury 
i sektora kreatywnego

• Wspieranie sektora audiowi-
zualnego i sektora mediów

• Młodzież
• Nauka, szkolenia i rozwój 

uczniów i studentów
• Zagraniczne możliwości dla 

młodych ludzi i osób pracują-
cych z młodzieżą

• Organizacje tworzące part-
nerstwa na rzecz innowacji 
w dziedzinie kształcenia, szko-
lenia i młodzieży

• Program Erasmus+
• Europejski Korpus Solidarno-

ści i wolontariat

Sport

• Promowanie zdrowia i do-
brego samopoczucia poprzez 
sport

• Uczciwość w sporcie
• Sport i społeczeństwo
• Włączenie społeczne
• Gospodarczy wymiar sportu

ułatwia wymianę informacji i do-
świadczeń.

UE chroni też i promuje swoje dzie-
dzictwo kulturowe, różnorodność 
kulturową i językową oraz wspiera 
sektor kultury i sektor kreatywny, 
w tym sektor audiowizualny.

Aby zapewnić młodym ludziom więk-
sze możliwości kształcenia i pracy 
oraz umożliwić im pełne uczestnic-
two we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, UE – w dialogu z mło-
dymi ludźmi – opracowała szereg 
działań, m.in. poprzez program Era-

smus+ i Europejski Korpus Solidarno-
ści.

UE promuje sport w Europie za po-
mocą kilku inicjatyw, takich jak Eu-
ropejski Tydzień Sportu czy nagrody 
#BeActive.
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ARiMR uruchomiła nową aplikację 
eWoP, która umożliwia rolnikom skła-
danie przez Internet wniosków o wy-
płatę pomocy przyznanej na działania 
inwestycyjne i premiowe finansowa-
ne z budżetu PROW 2014–2020. To 
kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, 
cyfrowe narzędzie, które pozwala 
ubiegać się o wsparcie w ARiMR nie 
wychodząc z domu.

Od 31 sierpnia br. nie trzeba już wy-
pełniać wniosku o płatność z PROW 
2014–2020 w wersji papierowej i po-
święcać czas na wizytę w placówce 
ARiMR, by go złożyć, czy na poczcie, 
by go wysłać. Wystarczy wypełnić na 
komputerze elektroniczny wniosek 
o płatność i przesłać go do Agencji, ko-
rzystając z internetowej aplikacji eWoP. 
To cyfrowe rozwiązanie ma szereg za-
let. Usprawnia proces weryfikacji doku-

mentów, zapewnia efektywną i szybka 
komunikację między beneficjentem 
a Agencją, co w rezultacie przyspieszy 
wypłatę środków finansowych.
Do eWoP można logować się za po-
mocą posiadanego już loginu i hasła, 
które używane były dotąd przy ko-
rzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy 
IRZPlus.

Źródło: ARiMR

eWoP – złóż wniosek o wypłatę pomocy  
z PROW 2014–2020 przez Internet

W sprawie kontroli mięsa wieprzowego wwożonego do Polski 
W odpowiedzi na wniosek KRIR 
w sprawie kontroli mięsa wieprzo-
wego wwożonego do Polski z in-
nych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 
6 września 2021 informuje co na-
stępuje:

Obrót wewnątrzunijny mięsem 
wieprzowym pozyskanym od świń 
utrzymywanych na obszarach ob-
jętych ograniczeniami w związku 
z wystąpieniem choroby zakaźnej 
w tym przypadku afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) odbywa się na 
zasadach określonych w przepi-
sach unijnych1). Przepisy te są sto-
sowane na terytorium wszystkich 
państw członkowskich UE jako 
przepisy powszechnie obowiązu-
jące.

Przesyłki mięsa wieprzowego do 
Polski są realizowane zarówno 
z państw, na których terenie wy-
stępuje ASF, jak również z państw 
Unii Europejskiej wolnych od tej 
jednostki chorobowej. Do państw 
członkowskich UE dotkniętych ASF 
należą: Słowacja, Węgry, Rumunia, 
Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Niemcy oraz Grecja. Ilość mięsa 
wieprzowego sprowadzonego z nie-
których ww. państw, gdzie stwier-
dzono ogniska ASF, stanowi nie-
spełna 30% całości przywożonego 
z terytorium Unii Europejskiej mięsa 
wieprzowego.

Powiatowi lekarze weterynarii na 
bieżąco realizują kontrole w zakła-
dach przyjmujących mięso wieprzo-
we z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej w dowolnej formie 

(np. półtusze, ćwierćtusze, tusze po-
dzielone na 3 części, podroby, mięso 
mielone, mięso oddzielone mecha-
nicznie, elementy, mięsa drobne, 
itp.). Kontrole takie muszą posiadać 
charakter niedyskryminujący.

Weryfikację spełnienia wymagań 
wynikających z przepisów unij-
nych2) w zakresie identyfikowal-
ności wprowadzanego do obrotu 
mięsa wieprzowego pochodzącego 
z innych państw prowadzi także In-
spekcja Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych, a w obro-
cie detalicznym kontrolę produktów 
wyprodukowanych z mięsa wieprzo-
wego niepochodzącego z Polski – 
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Źródło: KRIR

1 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011, 
str. 18, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia 
świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec.
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