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Informacje  
teleadresowe:

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

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

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

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

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

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

K O M U N I K A T  
Warmińsko-Mazurskiego

Związku Hodowców Bydła Mlecznego

Każdego dnia na Ukrainie giną lu-
dzie, a do Polski ściągają tysiące ko-
biet i dzieci…
Bracia Rolnicy, wiemy jak bardzo 
trudna jest nasza sytuacja, bowiem 
od kilku lat zmagamy się z licznymi 
problemami: wirusem afrykańskiego 
pomoru świń, ptasią grypą, wysoki-
mi kosztami środków do produkcji 
rolnej i jednocześnie niskimi cenami 
skupu, anomaliami pogodowymi…
Jednak wiemy też, że mimo tych 
trudności, wielu z nas już odpowie-
działo na apele o pomoc dla oby-
wateli Ukrainy, np. przyjmując pod 
swój dach kobiety z dziećmi i zwie-
rzętami domowymi, angażując się 

w przewóz ludzi, zbiórkę i transport 
darów. Wszyscy jesteśmy prze-
konani, że w obliczu tej strasznej 
wojny Ukraina potrzebuje wspar-
cia. Taka sytuacja może dotknąć 
każdego Europejczyka – również 
nas i zniszczyć świat, który znamy. 
Dlatego zwracamy się z prośbą: ra-
zem pomóżmy Ukrainie! Form po-
mocy jest naprawdę wiele, ale za-
wsze – szczególnie przy wpłacaniu 
datków – zwracajmy uwagę, czy 
zbiórka jest zweryfikowana.
Na rządowej stronie internetowej 
https://pomagamukrainie.gov.pl/ 
znajdziemy sprawdzone zbiórki, 
zrzutki i wiele innych możliwości, 
które zapewniają pomoc uchodź-
com. Dorzuć się, oddaj ubrania, 
przekaż żywność, zostań wolonta-
riuszem. Możesz również zaanga-
żować się w akcje koordynowane 
przez lokalne samorządy, parafie czy 
fundacje działające w Twojej gminie, 
powiecie, województwie.
Pamiętajmy, dziś cały świat zdaje 
trudny egzamin z człowieczeństwa, 
więc pokażmy, że polscy rolnicy zda-
dzą go na 6!

Mając na uwadze możliwy i trudny 
do przewidzenia przebieg wydarzeń 
związanych z wojną w Ukrainie, pro-
szę hodowców o rozważenie przy-
gotowania miejsc pobytu dla ewen-
tualnych uchodźców.
Możemy, w ramach naszych gospo-
darstw, stworzyć miejsca czasowe-
go pobytu oraz pracy. Jako Polacy, 
mieszkańcy Warmii i Mazur, mamy 
pamięć historyczną poprzez pamięć 
naszych ojców i dziadków. Mamy 
dużo własnych problemów, ale po-
starajmy się myśleć o innych, potrze-
bujących pomocy.
Polska, dzięki temu, że od II wojny 

światowej zna pokój, że żadna bom-
ba nie spadła na nasz kraj, że od lat 
90. XX wieku jest wolna dzięki wła-
snej, ciężkiej pracy, musi być solidar-
na. Stwórzmy w naszych sercach, 
umysłach i gospodarstwach miejsce 
dla potrzebujących pomocy.
Zgłoszenia chętnych do niesienia 
pomocy mogą nastąpić drogą e-mail 
na adres dorotowo@pfhb.pl lub też 
telefonicznie pod numerem 89 527 
76 31 (sekretariat biura WMZHBM) 
i będą na bieżąco przekazywane do 
Pana Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego Artura Chojeckiego.
Dziękuję za każdy odzew.
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POSIEDZENIA KOMISJI

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR

11 lutego 2022 r. obradowała Komi-
sja ds. Monitorowania Strat Spowo-
dowanych Niekorzystnymi Warun-
kami Atmosferycznymi. Posiedzenie 
odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim 
w Olsztynie, na zaproszenie pana Pio-
tra Opaczewskiego – Wicewojewody, 
który był obecny na spotkaniu. Komi-
sja podsumowała straty spowodo-
wane niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi z ubiegłego roku oraz 
omówiła, wspólnie z pracownikami 
Wydziału Infrastruktury i Nierucho-
mości Urzędu Wojewódzkiego, stan 
przygotowań komisji szacujących 
straty na obecny rok. Komisja poru-

szyła tematykę zaniżanego szacowa-
nia strat przez aplikację suszową, bra-
ku możliwości weryfikacji wyników 
na podstawie wizji lokalnej i sposo-
bów odwołania się.

21 lutego 2022 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji ds. Monitorowania 
Rynków Rolnych i Zwalczania ASF. 
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni 
goście: pan Zbigniew Ziejewski – Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
pan Piotr Opaczewski – Wicewoje-
woda, pan Łukasz Bartkowski – Wice-
dyrektor ARiMR, pan Cezary Antczak 

– Wydział Rozwoju Rynków Rolnych 
KOWR i pan Jerzy Koronowski – Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii. Podczas 
posiedzenia omówiono trudną sytu-
ację producentów trzody chlewnej 
oraz aktualną sytuację epizootyczną 
w województwie, a także analizowa-
no sytuację na rynkach rolnych na 
świecie i w kraju. Poruszono również 
temat podjętych zobowiązań wobec 
ARiMR na rozpoczęcie produkcji trzo-
dy chlewnej na obszarach objętych 
ASF, w których prowadzenie produk-
cji jest niemożliwe ze względu na de-
cyzję weterynaryjną lub ceny skupu 
trzody, będące poniżej opłacalności.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w okresie od 1 do 28 lutego 
2022 r. obradował na dwóch posie-
dzeniach i zajmował się następujący-
mi sprawami:
1. realizacją wniosków z Rad Powia-

towych W-MIR;
2. opiniowaniem aktów prawnych, 

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych;

3. opiniowaniem nieruchomości 
rolnych z Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa;

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

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem reali-

zacji budżetu Izby; 
7. wskazaniem, w uzgodnieniu 

z Radami Powiatowymi W-MIR, 
przedstawicieli Izby do komi-
sji oceniającej wnioskodawców 
i wnioski o dzierżawę obwodów 
łowieckich;

8. uwagami do Planu Strategiczne-
go dla WPR.

Podczas posiedzenia 4 lutego 2022 r.:
 – oddelegowano przedstawicieli 

W-MIR do pracy w komisji oceny 
wniosków o dzierżawę obwodów 
łowieckich do PZŁ w Olsztynie, 
Suwałkach i Toruniu;

 – oddelegowano przedstawicieli 
W-MIR do komisji do oszaco-
wania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wy-
stąpiły szkody spowodowane 
niekorzystnymi zjawiskami at-
mosferycznymi;

 – podjęto uchwałę w sprawie zło-
żenia wniosków na realizację 
operacji do Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich.

Podczas posiedzenia 18 lutego 2022 r. 
Zarząd W-MIR spotkał się z produ-
centami trzody chlewnej ze strefy 
czerwonej z powiatu iławskiego i no-
womiejskiego. Podczas dyskusji poru-
szono następujące kwestie:

 – problemy ze wstawianiem prosiąt 
w czerwonej strefie;

 – problemy ze zwrotem środków 
za prowadzenie programu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” 
ze względu na brak możliwości 
dotrzymania zobowiązań (ko-
nieczność zmiany tego przepisu);

 – problemy z tzw. ustawą oddłuże-
niową (nikt z jej pomocy nie sko-
rzystał);

 – propozycja pomocy zadłużonym 
gospodarstwom (zamrożenie rat 
kredytu, wraz z odsetkami, np. na 
rok; ograniczenie obszaru strefy 
czerwonej ze względu na porę 
roku; zniwelowanie pogłowia 
dzików – 1 dzik na 1 m2; zobli-
gowanie myśliwych do odstrzału 
dzików – priorytet);

 – bezsensowność dopłat do prze-
chowywania słomy pod dachem;

 – przeprowadzanie badań lekar-
skich przez weterynarzy z za-
chowaniem odpowiednich wy-
mogów sanitarnych (nie mogą 
jeździć od gospodarstwa do go-
spodarstwa);

 – możliwość uzyskania dopłat 
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– 10 lutego br. w Olsztynie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie olsztyńskim. 
W spotkaniu uczestniczyli: pan 
Romuald Tański – Prezes War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
pani Bogusława Popielarz-Bor-
ko – Kierownik Biura Powiato-
wego ARiMR w Olsztynie, pani  
Magdalena Zbanyszek-Kalinowska 
– Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Olsztynie, pani Anna Fatyga – 
Kierownik PZDR nr 4 Zespołu Do-
radców w Olsztynie, pan Dariusz 
Wasiela – Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Olsztynie, pan Andrzej Abako – 
Starosta Olsztyński, pan Dariusz 
Jasiński – Dyrektor Powiatowej 
Służby Drogowej w Olsztynie. 
Pani Bogusława Popielarz-Borko 
przedstawiła informacje dotyczą-
ce realizacji płatności i bieżących 
naborów wniosków przez ARiMR. 
Pan Dariusz Wasiela omówił tema-
tykę gospodarki wodnej na terenie 

powiatu olsztyńskiego, natomiast 
aktualną sytuację epizootyczną 
w powiecie opisała pani Magdale-
na Zbanyszek-Kalinowska. Z kolei 
pani Anna Fatyga poinformowa-
ła o szkoleniach organizowanych 
przez PZDR w 2022 roku. Ponad-
to zebrani dyskutowali nt. jakości 
dróg w powiecie. Informację o sta-
nie dróg i środkach przeznaczonych 
na ich utrzymanie oraz remonty 
przedstawili panowie Andrzej Aba-
ko i Dariusz Jasiński. Skierowano 
następujący wniosek do Zarządu 
Izby: „Rada Powiatowa W-MIR 
w powiecie olsztyńskim wnioskuje 
o wystąpienie w sprawie umożli-
wienia stosowania popiołów uzy-
skanych ze spalania biomasy jako 
nawozów do użyźniania pól w go-
spodarstwie rolnym”. 
– 16 lutego br. w Olecku odbyło 
się posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie oleckim. 
W spotkaniu, poza członkami Rady, 

udział wzięli: pan Łukasz Bartkowski 
– Zastępca Dyrektora Warmińsko-
-Mazurskiego OR ARiMR w Olsz-
tynie, pan Krzysztof Krasowski 
– Kierownik BP ARiMR w Olecku, 
pan Marcin Wiszniewski – Kierow-
nik PT KRUS w Olecku, pan Ro-
bert Nowacki – Dyrektor WMODR 
z siedzibą w Olsztynie Oddział 
w Olecku, pani Edyta Truszczyńska 
– Kierownik PZDR nr 6, pan Janusz 
Zakrzewski – Wójt Gminy Świętaj-
no, pan Krzysztof Locman – Wójt 
Gminy Kowale Oleckie, pani Jolan-
ta Zimnicka – przedstawiciel Gmi-
ny Wieliczki, pan Andrzej Sulima – 
przedstawiciel Urzędu Miejskiego 
w Olecku oraz pani Lucyna Adam-
ska i pani Ewelina Zdunek – przed-
stawicielki Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW”.
Pan Łukasz Bartkowski – Zastępca 
Dyrektora Warmińsko-Mazurskie-
go OR ARiMR przedstawił dane 
na temat stanu realizacji płatności 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH

do zamknięcia produkcji trzody 
chlewnej;

 – przynajmniej dwa polskie zakłady 
skupujące (minimum);

 – wsparcie gospodarstw w zakre-
sie przestrzegania reżimu sani-
tarnego (maty dezynfekujące, 
bioasekuracja) – powinno być 
podzielone wg wielkości gospo-
darstwa, a nabór prowadzony 
w sposób całoroczny;

 – wprowadzenie tarczy antykryzy-
sowej (inflacyjnej) – bardzo duży 
wzrost kosztów produkcji i nakła-
dów.

W lutym członkowie Zarządu W-MIR 
uczestniczyli w posiedzeniach Rad 

Powiatowych oraz reagowali na 
wszelkie sprawy zgłaszane przez rol-
ników. 
10 lutego pan Marek Kuźniewski – 
Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej oraz pan Piotr Miecz-
nikowski – Członek Zarządu War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
uczestniczyli w Warszawie w posie-
dzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, poświęconemu krajowemu Pla-
nowi Strategicznemu dla Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023–2027. 21 
lutego pan Romuald Tański – Prezes 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wziął udział w posiedzeniu Komisji 
ds. Monitorowania Rynków Rolnych 
i Zwalczania ASF, natomiast 23 lutego 
Prezes W-MIR uczestniczył w kon-

ferencji Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” w Warszawie.

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rol-
niczych, przygotowano i przesłano 
tematy do omówienia podczas Rady 
Społecznej przy KOWR. Za naj-
ważniejsze określono zobligowanie 
ustawowe KOWR (lub na mocy po-
rozumienia) do konsultacji z Izbami 
Rolniczymi spraw dotyczących ob-
rotu ziemią rolną. Podkreślono ko-
nieczność informowania samorządu 
rolniczego o końcowych decyzjach 
w sprawach, w których Izba wydawa-
ła opinię. Przekazano także inne waż-
ne kwestie do omówienia z przedsta-
wicielami KOWR w Warszawie.
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bezpośrednich za rok 2021. Omó-
wił również zasady nowego pro-
gramu pomocowego dla rolników 
utrzymujących lochy i prosięta, 
którego nabór potrwa do 29 kwiet-
nia 2022 r. Wysokość wsparcia wy-
nosi 1000 zł do każdych 10 sztuk 
świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 
500 tys. zł dla jednego producen-
ta trzody chlewnej. Powiadomił też 
o skróceniu długości podejmowa-
nych zobowiązań w działaniach rol-
nictwo ekologiczne oraz rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne.
Przedstawiciele WMODR poin-
formowali o planach inwestycyj-
nych, które mają objąć lokalizację 
trzynastu stacji meteorologicznych 
na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Stacje te będą 
częścią systemu IUNG do monito-
rowania suszy rolniczej. Pan Karol 
Sus – Kierownik ZD w Olecku przy-

pomniał o konieczności składania 
sprawozdań rocznych z wytworzo-
nych odpadów w BDO, których ter-
min upływa 15 marca br. Poruszono 
również temat trwających kontroli 
WIOŚ, które wiążą się z koniecz-
nością spełnienia wielu wymagań, 
m.in. posiadania planów nawożenia 
azotem. Zwrócono także uwagę na 
wciąż niejasną kwestię opłaty za 
korzystanie ze środowiska, o uisz-
czaniu której rolnicy nie zdają sobie 
sprawy. WMODR planuje przepro-
wadzenie szkoleń z zakresu zmian 
w płatnościach bezpośrednich oraz 
WPR po 2023 r., które odbędą się 
już w marcu.
Pan Marcin Wiszniewski – Kie-
rownik PT KRUS w Olecku omówił 
zmiany w wysokościach wypłaca-
nych świadczeń. Ponadto poin-
formował o bieżącej działalności 
KRUS oraz przypomniał o możliwo-

ści korzystania z rehabilitacji lecz-
niczej, która odbywa się w formie 
turnusów prowadzonych w Cen-
trach Rehabilitacji Rolników KRUS.
Przedstawiciele urzędów gmin po-
wiatu oleckiego podziękowali za 
możliwość spotkania z samorzą-
dem rolniczym, które pozwoliło im 
dostrzec wiele nowych problemów, 
z którymi borykają się rolnicy oraz 
mieszkańcy wsi. Zaprosili przed-
stawicieli Izby Rolniczej do brania 
udziału w Sesjach Rady Gminy, aby 
mogli czynnie uczestniczyć w życiu 
lokalnego samorządu jako repre-
zentanci środowiska rolniczego.
Przedstawicielki Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW”, panie 
Lucyna Adamska i Ewelina Zdunek, 
przedstawiły ofertę ubezpieczeń, 
która została przygotowana spe-
cjalnie pod potrzeby rolników i ich 
gospodarstw rolnych.
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W lutym przedstawiciele War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
uczestniczyli w pracach komisji oce-
ny wniosków o dzierżawę obwodów 
łowieckich.
2 lutego br.: pan Antoni Nikiel – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie olsztyńskim, pan 
Edward Witkiewicz – Członek Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
olsztyńskim, pani Urszula Suchocka 
– Delegat na Walne Zgromadzenie 
W-MIR z powiatu ostródzkiego.
3 lutego br.: pan Józef Pich – Dele-
gat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

z powiatu bartoszyckiego, pan Kazi-
mierz Wróblewski – Delegat na Wal-
ne Zgromadzenie W-MIR z powiatu 
kętrzyńskiego, pan Zbigniew Godzie-
ba – Delegat na Walne Zgromadze-
nie W-MIR z powiatu lidzbarskiego.
4 lutego br.: pani Agata Tyc – Dele-
gat na Walne Zgromadzenie W-MIR 
z powiatu szczycieńskiego, pan Adam 
Woźniel – Przewodniczący Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie mrą-
gowskim, pan Zenon Sugalski – Dele-
gat na Walne Zgromadzenie W-MIR 
z powiatu iławskiego, pan Wojciech 
Szypulski – Delegat na Walne Zgro-

madzenie W-MIR z powiatu nidzic-
kiego.
10 lutego br.: pan Jan Rochewicz – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiejskim. 
14 lutego br.: pan Marcin Sarnowski 
– Delegat na Walne Zgromadzenie 
W-MIR z powiatu działdowskiego.
18 lutego br.: pan Krzysztof Kaza-
niecki – Przewodniczący Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie goł-
dapskim.
22 lutego br.: pan Roman Puchalski 
– Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR z powiatu elbląskiego.

 – 2 lutego Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wystą-
pił do Prezesa Rady Ministrów, 
Wiceprezesa RM, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Posłów 
i Senatorów RP z województwa 
warmińsko-mazurskiego, Prze-
wodniczącego Sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
KRIR, w związku z tragiczną sytu-
acją hodowców trzody chlewnej, 
z wnioskiem o wprowadzenie 
takich rozwiązań prawnych, jakie 
pozwolą rolnikom na zawieszenie 
spłaty zobowiązań kredytowych 
do czasu wznowienia normalnej 
produkcji żywca, tj. po zniesieniu 
strefy objętej ograniczeniami III 
w związku z wystąpieniem ASF. 

W ślad za pismem W-MIR, pan 
Jerzy Małecki złożył interpelację 
w tej sprawie, na którą odpowie-
dział Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Ministerstwo wykazało, jakie 
są dostępne programy pomoco-
we dla rolników poszkodowanych 
w wyniku wystąpienia ASF. Po-
nadto 1 marca do biura W-MIR 
wpłynęła także bezpośrednia od-
powiedź z Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na ww. pismo. 
MRiRW poinformowało, że kredyty 
dla rolników udzielane są ze środ-

ków własnych banków, natomiast 
dopłaty z budżetu państwa dotyczą 
tylko i wyłącznie oprocentowania 
do tych kredytów. Stąd też Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 
ma możliwości wpływu na decyzje 
związane z udzieleniem kredytu czy 
zmianą warunków spłaty. 

 – 4 lutego Zarząd W-MIR zwrócił 
się do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych o podjęcie działań legisla-
cyjnych, mających na celu zmianę 
przepisów wyłączających grunty 
rolne, znajdujące się w granicach 
miasta, z przepisów ogranicza-
jących obrót nieruchomościami 
rolnymi. Zdaniem Zarządu tzw. 
specustawa mieszkaniowa wyłą-
czyła wszystkie grunty o charak-
terze rolnym z ochrony i należy 
ponownie przyjrzeć się regula-
cjom w tym zakresie, by grunty 
rolne, które nie są przeznaczone 
pod inwestycje mieszkaniowe, 
miały ochronę ustawową i służy-
ły przede wszystkim producen-
tom rolnym.

 – 4 lutego Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wystąpił 

do Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
wnioskując o wystąpienie do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie potrzeby prze-
dłużenia do 15 czerwca br. na-
borów wniosków o pomoc na 
wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu dla producentów świń 
ze sprzedaży świń oraz progra-
mu dopłat do świń, zgłoszonych 
do ARiMR. W tym samym piśmie 
zawnioskowano także o wystą-
pienie do Komisji Europejskiej 
o podjęcie działań zmierzających 
do interwencji na rynku trzody, 
tak aby cena się ustabilizowała 
i osiągnęła poziom zapewniający 
bezpieczeństwo producentom 
specjalizującym się w tej gałęzi 
rolnictwa.

W lutym Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wydał cztery 
informacje dla komorników sądo-
wych w sprawie zajętego mienia 
– dotyczyły one dłużników, którzy 
nie byli rolnikami. Oprócz tego wy-
dano jedną opinię, zgodnie z którą 
zajęte mienie jest niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia gospo-
darstwa oraz jedną opinię uznającą 
zbędność zajętego mienia.

Prace komisji oceny wniosków 
o dzierżawę obwodów łowieckich

PISMA
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Brak dojazdu do własnej działki jest 
zjawiskiem zdecydowanie nieko-
rzystnym, aczkolwiek nadal bardzo 
aktualnym, w szczególności na te-
renach poza większymi miastami. 
Dochodzi więc niejednokrotnie do 
nieformalnych porozumień między 
sąsiadami, aby udostępnili nam część 
swojej działki, przez którą mogli-
byśmy swobodnie przechodzić lub 
przejeżdżać. Niestety nie zawsze 
stosunki sąsiedzkie umożliwiają ugo-
dowe porozumienie. Wobec takich 
sytuacji w polskim prawie ustawo-
dawca wprowadził instytucję służeb-
ności drogi koniecznej. 
Służebność drogi koniecznej – zgod-
nie z obowiązującymi przepisami ko-
deksu cywilnego – jest ograniczonym 
prawem rzeczowym, na mocy które-
go właściciel nieruchomości niepo-
siadającej odpowiedniego dostępu 
do drogi publicznej lub do należących 
do tej nieruchomości budynków go-
spodarskich, może żądać od właści-
cieli gruntów sąsiednich ustanowie-
nia, za wynagrodzeniem, potrzebnej 
służebności drogowej. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu, właściciel działki 
bez odpowiedniej drogi dojazdowej 

zyskuje możliwość dojazdu i dojścia 
do swojej nieruchomości. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że 
chodzi tu zarówno o całkowity brak 
dostępu do działki, jak i sytuacje, 
w których dostęp ten co prawda ist-
nieje, ale jest nieodpowiedni (np. ze 
względu na zły stan techniczny drogi 
dojazdowej). Odpowiednim będzie 
także taki dostęp do drogi publicznej, 
który pozwoli właścicielowi korzy-
stać z całej nieruchomości zgodnie 
z jej przeznaczeniem, choćby dojaz-
du maszynami rolniczymi do pola.
Ustanowienie służebności drogowej 
może nastąpić na podstawie umowy 
stron, przy czym oświadczenie wła-
ściciela czy użytkownika wieczystego 
nieruchomości obciążonej musi być 
złożone w formie aktu notarialnego, 
który następnie stanowi podstawę 
wpisu służebności do księgi wieczy-
stej w dziale III. Forma ta jest zastrze-
żona pod rygorem nieważności.
Jeśli jednak nasz sąsiad nie wyrazi 
zgody na korzystanie z jego grun-
tu, wówczas nieodzowne będzie 
wszczęcie postępowania sądowego. 
W przypadku uznania przez sąd za-
sadności naszego żądania, zostanie 

wydane stosowne orzeczenie, w któ-
rym służebność drogi koniecznej bę-
dzie ustanowiona za odpowiednim 
wynagrodzeniem. Najczęściej wyso-
kość odszkodowania szacuje biegły 
sądowy. Ponadto służebność ta może 
powstać także na skutek zasiedzenia 
oraz na mocy decyzji administracyj-
nej (art. 120 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami).
Za ustanowienie służebności drogi 
koniecznej, przysługuje właścicie-
lowi nieruchomości obciążonej sto-
sowne wynagrodzenie (jednorazo-
we albo okresowe). Może on żądać 
wynagrodzenia także wtedy, gdy 
nie poniósł żadnej szkody na skutek 
ustanowienia służebności. Zazwy-
czaj jednak służebność wpływa na 
wartość nieruchomości obciążonej, 
zatem stosowne odszkodowanie się 
należy. Przypadki ustanowienia słu-
żebności bez wynagrodzenia są nie-
zwykle rzadkie, aczkolwiek możliwe. 
Wszystko zależy od dobrych stosun-
ków sąsiedzkich, a jak wiadomo są-
siadów się nie wybiera…

radca prawny Karolina Niedzielska

Radca prawny radzi…
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne
Każdego roku na przełomie zimy 
i wiosny dochodzi do pożarów 
spowodowanych wypalaniem 
traw i nieużytków rolnych. Bardzo 
szkodzi to środowisku i stanowi 
zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak 
bardzo wypalane traw jest niebez-
pieczne, można było przekonać się 
dwa lata temu, gdy ogień zniszczył 
wiele hektarów Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, a akcja gaśni-
cza trwała wiele dni. Jedną z insty-
tucji, która od wielu lat przestrzega 
przed zgubnymi skutkami tego pro-
cederu, jest Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Może 
ona także nakładać kary finansowe 
na rolników. Z kontroli prowadzo-

nych przez ARiMR wynika jednak, 
że ich udział w takich zdarzeniach 
jest marginalny.
Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów 
i trzcinowisk jest praktyką niebez-
pieczną dla życia, zdrowia i mienia, 
zakazaną, a także nieuzasadnioną 
agrotechnicznie. Podczas pożaru 
zniszczona zostaje warstwa życio-
dajnej próchnicy, giną zwierzęta 
oraz mikroorganizmy odpowiada-
jące za równowagę biologiczną. 
Po pożarze gleba staje się jałowa 
i potrzebuje dużo czasu na regene-
rację. Zdarza się również, że ogień 
rozprzestrzenia się w tak niekon-
trolowany sposób, że zagraża życiu 
i zdrowiu, dociera do lasów, a także 

zabudowań gospodarczych, powo-
dując dodatkowe, dotkliwe straty.
Wypalania traw zakazują przepisy 
ustaw o ochronie przyrody i o la-
sach, a kodeks wykroczeń przewi-
duje za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może wy-
nieść 5–20 tys. zł. Co więcej, jeśli 
w wyniku podpalenia dojdzie do po-
żaru, który sprowadzi zagrożenie na 
wiele osób albo zniszczenia mienia 
dużych rozmiarów, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat.
Prawo do nakładania kar ma rów-
nież Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. By ubiegać się 
o płatności bezpośrednie oraz płat-
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ności obszarowe PROW, rolnicy są 
zobligowani m.in. do niewypalania 
gruntów rolnych. Złamanie tego zo-
bowiązania grozi nałożeniem kary 
finansowej, zmniejszającej wszyst-
kie otrzymywane płatności od 1% 
wzwyż, w zależności od stopnia 
winy rolnika. Wyższe kary przewi-
dziane są dla tych, którzy świadomie 

wypalają grunty rolne. Muszą oni li-
czyć się z obniżeniem płatności na-
wet o 25%. Agencja może również 
pozbawić beneficjenta całej kwoty 
płatności bezpośrednich za dany 
rok, jeśli stwierdzone zostanie upo-
rczywe nieprzestrzeganie zakazu 
wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie 
gruntów rolnych nałożyła sankcje 
na 137 rolników. Warto jednak pod-
kreślić, że w ostatnich latach takich 
przypadków było jedynie od kilku 
do kilkunastu.

Źródło: ARiMR

Bank BNP Paribas, we współpracy 
z Agencją Rozwoju i Modernizacji 
Rolnictwa, od początku lutego oferu-
je kredyty preferencyjne dla rolników, 
z przeznaczeniem na zakup ziemi, po-
krycie kosztów inwestycji w gospo-
darstwie lub wznowienie produkcji 
rolnej po klęsce żywiołowej.
w I kwartale 2022 roku całkowite 
oprocentowanie wynosi 4,54% (pod-
stawą jest WIBOR 3M z dnia 30 listo-
pada 2021 r., czyli 2,06), natomiast 
dla kredytobiorcy będzie ono wynosi-
ło 3,0418%. W II kwartale będziemy 
opierać się na WIBOR 3M z 28 lutego 
2022 r.

Czym jest kredyt preferencyjny?
Kredyt preferencyjny jest rodzajem 
linii kredytowej, przeznaczonej dla 
konkretnej, uprzywilejowanej gru-
py Klientów na sfinansowanie okre-
ślonych celów. Jest to finansowanie 
na szczególnych warunkach, zwykle 
tańsze niż standardowy kredyt, gdyż 
część jego kosztów ponosi Skarb Pań-
stwa. Aby starać się o kredyt preferen-
cyjny, trzeba spełnić określone kryteria.

ARiMR dopłaci rolnikom do kredytów 
Preferencyjność kredytów, ofero-
wanych rolnikom przez bank BNP 
Paribas, polega na stosowaniu przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa dopłat do oprocen-
towania lub kapitału. Pozwala to na 
uzyskanie niższych kosztów takiego 
kredytu, zarówno dzięki uregulowa-
nej w rozporządzeniu Rady Ministrów 
wysokości marży, jak i maksymalnej 
wysokość prowizji i opłat, jakie mogą 
być pobrane przez bank w całym 
okresie kredytowania. Klient, zawie-
rając z bankiem umowę kredytową, 
ma zagwarantowaną określoną kwo-
tę pomocy, z jakiej może skorzystać 
w formie dopłat do oprocentowania 
lub kapitału. Kwota ta jest ustalana 
jednorazowo i nie zmienia się przez 
cały okres kredytowania, niezależnie 
od warunków rynkowych.

Kredyty na zakup użytków rolnych
Finansowanie można przeznaczyć 
na zakup ziemi o przeznaczeniu rol-
niczym, określonym w planie zago-
spodarowania przestrzennego da-

nej gminy. W sytuacji braku takiego 
planu, wymagane jest dostarczenie 
zaświadczenia z gminy, informujące-
go o braku planu zagospodarowania 
przestrzennego i decyzji o warunkach 
zabudowy, zmieniającej przeznacze-
nie nabywanego terenu. Po realizacji 
inwestycji, gospodarstwo nie może 
przekroczyć powierzchni 300 ha, 
a kwota kredytu nie może być wyż-
sza niż iloczyn średniej ceny GUS 
(z uwzględnieniem klas bonitacyj-
nych) i liczby nabywanych hektarów. 
Zasady udzielania kredytów prefe-
rencyjnych na zakup użytków rolnych 
przewidują aktualnie dwie preferen-
cyjne linie kredytowe:
– Linia MRcsk – przewidziana dla 
młodych osób (do 40 roku życia), 
rozpoczynających działalność rolni-
czą, w której pomoc ARiMR polega 
na spłacie 60% kwoty kredytu (ale 
nie więcej niż 20 tys. EUR). Wnio-
skodawca nie może prowadzić go-
spodarstwa rolnego dłużej niż 24 
miesiące. Oprocentowanie kredytu 
z linii MRcsk jest ustalane przez bank 
na zasadach komercyjnych.

Kredyty preferencyjne
dla rolników na 2022 rok
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– Linia Z – przeznaczona dla osób fi-
zycznych i prawnych, prowadzących 
(lub zamierzających prowadzić) dzia-
łalność rolniczą. Pomoc ARiMR sto-
sowana jest jako spłata 1/3 odsetek 
za kredytobiorcę. Dodatkowym ogra-
niczeniem kwoty jest fakt, że pomoc 
stosowana jest jako pomoc de mini-
mis, czyli nie może przekroczyć 20 
tys. EUR. Oprocentowanie linii Z jest 
zmienne i nie może wynosić więcej 
niż stopa referencyjna WIBOR 3M, 
powiększona o marżę banku w wyso-
kości nie większej niż 2,5 punktu pro-
centowego. Przy ustalaniu wysokości 
oprocentowania stosuje się stopę re-
ferencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na 
ostatni dzień roboczy drugiego mie-
siąca kwartału, która podlega zmia-
nom w okresie kredytowania zgod-
nie z wysokością stopy referencyjnej 
WIBOR 3M, ogłaszaną w ostatnim 
dniu roboczym drugiego miesiąca po-
przedzającego każdy następny kwar-
tał. Bank BNP Paribas stosuje marżę 
w wysokości 2,48 punktu procen-
towego, dlatego w I kwartale 2022 
roku całkowite oprocentowanie wy-
nosi 4,54% (podstawą jest WIBOR 
3M z 30 listopada 2021 roku, czyli 
2,06), natomiast dla kredytobiorcy 
będzie ono wynosiło 3,0418%. W II 
kwartale będziemy opierać się na 
WIBOR 3M z 28 lutego 2022 roku.

Kredyty inwestycyjne
ARiMR wspiera również inwestycje 
w gospodarstwach rolnych, działach 
specjalnych produkcji rolnej i zakła-
dach przetwórstwa rolno-spożywcze-

go, takie jak np. budowa, moderniza-
cja czy zakup maszyn lub urządzeń. 
Co ważne, prace nad daną inwestycją 
muszą rozpocząć się nie wcześniej 
niż w dniu złożenia wniosku o kredyt 
w banku. Zasady udzielania kredytów 
na ten cel określone są w dwóch li-
niach kredytowych: RR i PR. Maksy-
malny okres kredytowania wynosi 15 
lat, w tym możliwe jest uzyskanie do 
dwóch lat karencji w spłacie. Koszty 
kredytu są identyczne jak przy linii Z, 
z tym że nie trzeba ograniczać kwoty 
pomocy do 20 tys. EUR, ponieważ nie 
mają tu zastosowania regulacje doty-
czące pomocy de minimis.

Wsparcie po klęsce żywiołowej
W ramach specjalnej linii K02, moż-
liwy jest z kolei zakup środków prze-
znaczonych na wznowienie produkcji 
rolnej po zaprzestaniu jej w wyniku 
klęski żywiołowej, np. suszy czy po-
wodzi. Może to być zakup np. środ-
ków ochrony roślin, materiału siew-
nego, paliwa na cele rolnicze, pasz czy 
inwentarza żywego. Kredyt udzielany 
jest na 4 lata, liczone od dnia wystą-
pienia klęski żywiołowej, na podsta-
wie protokołu strat, w którym musi 
być podana kwota obniżenia docho-
du, czyli maksymalna kwota kredytu 
dla danego kredytobiorcy. Na pod-
pisanie umowy kredytu jest 12 mie-
sięcy, liczone od dnia sporządzenia 
protokołu. 

Oprocentowanie całkowite kredytu 
K02 ustalane jest w oparciu o stawkę 
WIOBOR 3M, określaną analogicznie 

jak dla linii inwestycyjnych, z tym że 
poziom marży jest wyższy i wynosi 
3,5 punktu procentowego. 
Oprocentowanie płacone przez 
Klienta uzależnione jest od tego, 
czy w roku wystąpienia klęski Klient 
miał ubezpieczone minimum 50% 
powierzchni upraw lub pogłowia 
zwierząt. Tacy Klienci mogą liczyć 
na oprocentowanie w wysokości 
0,5%. Jest to oprocentowanie stałe 
(do momentu wyczerpania kwoty 
pomocy, określanej każdorazowo 
w umowie kredytowej). Jeśli Klient 
nie spełnia warunku ubezpieczenia, 
może liczyć na dopłaty w wysokości 
połowy tego, co przysługuje ubez-
pieczonemu (obecnie oprocentowa-
nie to 3,03%).

Niezależnie od przeznaczenia kredy-
tu, we wszystkich wyżej wymienio-
nych przypadkach bank może pobrać 
nie więcej niż 2% kwoty kredytu tytu-
łem prowizji i opłat związanych z kre-
dytem w całym okresie kredytowania.

Pula dopłat ARiMR
W ogólnej puli środków ARiMR na 
2022 rok znalazło się 130 mln zł na 
kredyty inwestycyjne (linie PR, RR i Z) 
i 1,1 mln zł na dopłaty do ich oprocen-
towania oraz 100 mln zł na kredyty 
na wznowienie produkcji po klęskach 
żywiołowych i 3 mln na dopłaty do 
ich oprocentowania. Kwota 5 mln zł 
zasiliła z kolei budżet na dopłaty do 
kredytów z częściową spłatą kapitału 
na zakup użytków rolnych przez mło-
dych rolników (linia MRcsk).

Lista oddziałów znajduje się na stronie www.bnpparibas.pl.
W sprawie pytań prosimy o kontakt z Ekspertem Agro – Anną Zielińską: 

tel. 697-671-151,
e-mail: anna.zielinska2@bnpparibas.pl.

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
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W-MZHBM BĘDZIE WSPIERAŁ  
MERYTORYCZNIE ODBUDOWĘ KOMPLEKSU 

SZKÓŁ W SMOLAJNACH

SPOTKANIE POSŁA DO PE 
KRZYSZTOFA JURGIELA Z ROLNIKAMI 

Z POWIATU GOŁDAPSKIEGO

Starosta Olsztyński Andrzej Abako 
zwrócił się do Prezesa Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Hodowców 
Bydła Mlecznego Andrzeja Steckie-
wicza z prośbą o wsparcie przy two-
rzeniu programu funkcjonalno-użyt-
kowego budowy kompleksu Zespołu 
Szkół Rolniczych w Smolajnach, który 
od 1994 r. boryka się z brakiem za-
plecza dydaktycznego.
Wykształcona kadra oraz wykwali-
fikowany pracownik to przyszłość 
hodowli i produkcji mleka na War-
mii i Mazurach. Dostrzegaliśmy jako 
Związek ten problem wielokrotnie, 
występując z podobnymi inicjatywa-
mi, pismami i odezwami m.in. do Mi-

nistra Rolnictwa. W naszym regionie 
branża hodowli i produkcji mleka roz-
wija się dynamicznie, a szkolnictwo 
zawodowe w tym kierunku daje wy-
soką pewność znalezienia zatrudnie-
nia przez absolwentów specjalizacji 
rolniczych.
Jako Warmińsko-Mazurski Związek 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka oraz PFHBiPM, zaoferowa-
liśmy pomoc w dostosowaniu pro-
gramu i kierunków nauczania do 
bieżących potrzeb rynku w zakre-
sie dydaktycznym, wraz z udziałem 
naszych najlepszych specjalistów, 
w tym inspektorów i zootechników. 
Mając na uwadze nasze doświadcze-

nie, jesteśmy w stanie dobrać odpo-
wiednie środki dydaktyczne z zakre-
su hodowli bydła i produkcji mleka, 
jak również sami takie środki nieod-
płatnie dostarczyć z naszych zaso-
bów, w postaci chociażby książek czy 
branżowych pism. W odpowiednim 
czasie, po konsultacjach z Panem Sta-
rostą, rozważymy możliwość objęcia 
wybranej klasy patronatem, czego 
skutkiem może być udział młodzieży 
w warsztatach, szkoleniach i lekcjach 
terenowych, organizowanych zarów-
no przez W-MZHBM w Olsztynie, jak 
i Polską Federację Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka.

25 lutego 2022 r. Europoseł Krzysz-
tof Jurgiel, reprezentujący frakcję 
Europejskich Konserwatystów i Re-
formatorów, wraz z Wiceprzewod-
niczącymi Sejmowej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Kazimierzem 
Gwiazdowskim i Jerzym Małeckim 
spotkali się z rolnikami i hodowcami 
w Gołdapi. 
Tematykę spotkania zdominowa-
ły możliwe konsekwencje zbrojnej 
agresji Rosji na Ukrainę dla branży 

rolnej, hodowlanej i mlecznej. Rolni-
cy zaniepokojeni są przewidywanym 
gwałtownym wzrostem cen i tak już 
bardzo drogich środków do produkcji 
rolnej, w tym m.in. paliw, nawozów 
sztucznych i środków ochrony ro-
ślin. Obecni na spotkaniu postulowali 
podjęcie działań, zmierzających do 
natychmiastowego ograniczenia ne-
gatywnych skutków reżimu Putina na 
polskie rolnictwo i hodowlę.
Pan Krzysztof Jurgiel przedstawił 

założenia swojego Programu Wspar-
cia dla Polski Wschodniej na lata 
2021–2027. Poruszano także tematy 
z zakresu hodowli trzody, dobrosta-
nu, dopłaty do nawozów sztucznych 
i odnawialnych źródeł energii. Wielu 
rolników zauważyło problemy z uzy-
skiwaniem wsparcia, które spowo-
dowane są absurdalnymi warunkami, 
niezbędnymi do spełnienia przy apli-
kacji do programów. Jeden z rolników 
skarżył się, że z powodu brakujących 
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kilkunastu metrów do zachowania 
niezbędnej odległości od wiatraka, 
nie może postawić budynku.

Na zaproszenie parlamentarzystów, 
w spotkaniu wziął udział Prezes War-
mińsko-Mazurskiego Związku Ho-
dowców Bydła Mlecznego Andrzej 
Steckiewicz. Omówił bieżące proble-
my w branży mleka oraz postulował 
podjęcie działań zmierzających do 
obniżenia cen środków produkcji rol-
nej. Zwrócił uwagę na to, że pomimo 

nieznacznych podwyżek cen mleka 
w skupach, w większości gospodarstw 
– właśnie z powodu powszechnej 
drożyzny – produkcja mleka nie bilan-
suje się, co powoduje coraz częstsze 
zaniechania produkcji przez rolników. 
Pan Andrzej Steckiewicz prosił także 
o zabezpieczenie paliwa na potrzeby 
rolnicze przez spółki Skarbu Państwa, 
gdyż w związku z sytuacją, którą wi-
dzieliśmy na stacjach w pierwszym 
dniu agresji Rosji na Ukrainę, może 
go nie wystarczyć do wykonania nie-

zbędnych zabiegów w zbliżającym się 
sezonie prac polowych. 
Prezes Andrzej Steckiewicz wyko-
rzystał obecność TVP3 Olsztyn i Ra-
dia Olsztyn do promocji inicjatywy 
W-MZHBM, dotyczącej przyjmowa-
nia uchodźców z Ukrainy do warmiń-
sko-mazurskich gospodarstw. Pre-
zentujemy Państwu komunikat w tej 
sprawie, który można zobaczyć także 
na stronie Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mleczne-
go na Facebooku.

Problem mastitis w stadzie krów 
mlecznych dotyka wielu hodowców, 
dlatego Polska Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka przykła-
da szczególną wagę do profilaktyki 
zapaleń wymienia poprzez monito-
ring zjawiska. Trzy z oferowanych 
w ramach wyników z próbnych do-
jów raporty, tj. STADO, PRÓBA i SO-
MATYKA, szczegółowo identyfikują 
problem, w tym także występowanie 
mastitis u konkretnych krów. Dzięki 
znajomości faktycznych danych od-
nośnie stanu zwierząt, możemy dia-

gnozować typy zapalenia czy stopień 
ich rozwoju. Ułatwiamy tym samym 
naszym współpracownikom – Klien-
tom – procesy decyzyjne i ekono-
miczne zarządzania stadem. Ponadto 
w 2021 roku PFHBiPM uruchomiła 
usługę doradztwa somatycznego dla 
hodowców prowadzących w swoich 
stadach ocenę wartości użytkowej. 
Wsparcie kierowane jest do gospo-
darstw mlecznych, które rejestru-
ją problemy z wysokim poziomem 
komórek somatycznych w mleku 
krów. Usługę świadczą specjaliści 

PFHBiPM z zakresu doradztwa ogól-
nego, a realizowana jest w dwóch 
formach: audytu somatycznego (do-
raźne, jednorazowe wizyty doradcze) 
oraz pakietu SOMATYKA PLUS (sta-
ła, roczna opieka doradcy i nadzór 
somatyczny nad stadem). Serdecznie 
zapraszamy do współpracy i korzy-
stania z konsultacji z naszymi dorad-
cami. Do końca marca br. trwa okres 
promocyjny i usługa jest bezpłatna. 

Sami, aby być zawsze na bieżąco 
z tym, co dzieje się w branży i uczyć 
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się od najlepszych, często korzystamy 
ze wsparcia środowisk naukowego 
i weterynaryjnego. Dlatego też chcie-
libyśmy Państwu zaprezentować nie-
zwykle interesujący artykuł naszego 
partnera i wieloletniej konsultantki, 
lek. wet. Malwiny Jażdż – przedsta-
wicielki Stowarzyszenia „Weteryna-
ria Hodowcom”, specjalistki chorób 
przeżuwaczy:
Mastitis jest jedną z najczęściej wy-
stępujących i najdroższych chorób 
bydła mlecznego. Niemożliwe jest 
całkowite wyeliminowanie zapaleń 
gruczołu mlekowego ze stada, po-
nieważ zapalenia wywoływane są 
przez wiele czynników związanych 
ze zwierzęciem, warunkami utrzyma-
nia, procedurą doju i zasuszania krów 
oraz różnymi typami drobnoustrojów. 
Wysoka wydajność mleczna stanowi 
kolejny czynnik predysponujący do 
powstawania zakażeń gruczołu mle-
kowego. W ramach kontroli zapaleń 
– obok stosowania antybiotyków, 
dbałości o środowisko bytowania 
zwierząt, utrzymania wysokiej higie-
ny i przestrzegania odpowiedniej pro-
cedury doju – coraz większego zna-
czenia nabiera w Europie profilaktyka 
oparta na szczepieniach.

Jak wpływamy na odporność krów? 

1. Prawidłowe żywienie, szczególnie 
w okresie zasuszenia, uwzględnia-
jące nie tylko poziom białka, ener-
gii i włókna, ale również makro 
i mikroelementów.

2. Prawidłowe zarządzanie i dobro-
stan zwierząt, ograniczenie czynni-
ków stresowych.

3. Kompleksowe procedury doju, 
utrzymanie wysokiej higieny, 
a także dbałość o środowisko by-
towania zwierząt.

4. Szczepienia stanowią ostatni ele-
ment podnoszenia odporności 
– pamiętajmy, że ich skuteczność 
będzie ograniczona bez spełnienia 
powyższych punktów.

Skąd zainteresowanie szczepieniami 
w kontroli mastitis?

W obliczu problemów związanych ze 
zwalczaniem bakterii S. aureus, CNS, 
Streptococcus uberis oraz E. coli i ni-
skiej skuteczności antybiotykoterapii, 
większego znaczenia nabiera zapo-

bieganie poprzez szczepienie i sto-
sowanie kompleksowych programów 
kontroli zakażeń. 
W zapaleniach gruczołu mlekowego, 
wywołanego przez Staphylococcus 
aureus, to krowy są głównym rezer-
wuarem bakterii. Wyniki terapii an-
tybiotykowej są niezadowalające. 
Badania wskazują, że skuteczność 
leczenia zapalenia gruczołu mleko-
wego, wywołanego przez S. aureus, 
wynosi poniżej 25% dla przypadków 
klinicznych i około 40% dla przy-
padków podklinicznych. Najwyższą 
skuteczność leczenia uzyskujemy 
w okresie zasuszenia (60%) i właśnie 
dlatego leczeniem z wyboru w przy-
padku tej bakterii jest zastosowanie 
terapii DC. Niska skuteczność lecze-
nia jest związana ze zdolnością bak-
terii do lokalizowania się wewnątrz 
komórek nabłonka lub makrofagów 
oraz zdolności tworzenia mikrokap-
suły powleczonej biofilmem, przez co 
często są „niewidoczne”, a antybiotyk 
nie może zadziałać prawidłowo. Z ko-
lei zakażenia bakterią E. coli prowadzą 
do zapalenia gruczołu mlekowego 
o przebiegu ostrym lub nadostrym. 
Celowość stosowania antybiotyków 
w leczeniu zapaleń na tle E. coli bywa 
w ostatnim czasie kwestionowana, 
ponieważ objawy choroby w głównej 
mierze wynikają z reakcji organizmu 
zwierzęcia na działanie endotok-
syny i uwolnione czynniki odczynu 
zapalnego. Biorąc pod uwagę niską 
skuteczność leczenia nadostrego za-
palenia gruczołu mlekowego, wywo-
łanego przez bakterie z grupy Coli, 
zapobieganie okazuje się najlepszą 
z dostępnych metod. Szczepion-
ki, zawierające w swoim składzie 
szczep J5 E. coli, dostępne są już od 
wielu lat w Stanach Zjednoczonych 
oraz w Europie i stosowane w celu 
zapobiegania zapaleniom gruczołu 
mlekowego, wywoływanym przez 
bakterie z grupy coli: E. coli, Klebsiella 
spp, Citrobacter spp i Enterobacter spp. 
Jak dowodzą różne badania, podawa-
nie szczepionek przed wycieleniem 
jest słuszną inwestycją, przynoszącą 
znaczne korzyści ekonomiczne. Na-
leży pamiętać, że immunoprofilakty-
ka przeciwko zapaleniom gruczołu 
mlekowego na tle E. coli daje odpor-
ność ograniczoną w czasie, w związ-
ku z tym niezbędne jest podawanie 
dawek przypominających w określo-
nych odstępach czasu.

Czy szczepienia mogą być sposobem 
na poradzenie sobie z podwyższo-
ną liczbą komórek somatycznych 
w zbiorniku?

Odpowiedź brzmi: nie! Jak dotąd nie 
wymyślono „uniwersalnych” szcze-
pionek, które po zastosowaniu w cią-
gu zaledwie kilku tygodni doprowa-
dzą do obniżenia LKS u krów chorych 
na mastitis. Szczepionki zawierają 
w swoim składzie składniki patoge-
nów mastitowych, więc podstawą 
w działaniu powinno być ZAWSZE 
badanie bakteriologiczne próbek mle-
ka od krów chorych. Jeśli w wynikach 
wymienionych badań otrzymamy  
S. aureus, CNS, Streptococcus uberis 
lub E. coli, możemy myśleć o wprowa-
dzeniu szczepień ochronnych. 
Po uzasadnionym wprowadzeniu 
szczepień, możemy spodziewać się 
docelowo obniżenia LKS, jednak-
że samo wprowadzenie szczepień 
ochronnych nie gwarantuje poprawy 
jakości produkowanego mleka. Tyl-
ko suma wielu działań, wdrożonych 
w kontroli mastitis, może przynieść 
pożądane rezultaty. 
Na rynku polskim mamy dostępne 
trzy produkty komercyjne, których 
główny kierunek działania skiero-
wany jest na bakterie E. coli, S. au-
reus lub Streptococcus uberis. Wśród 
dostępnych na rynku szczepionek 
znajdują się również autoszczepionki, 
czyli szczepionki stworzone z bakterii 
wyizolowanych z danego gospodar-
stwa. Autoszczepionki są propono-
wane zwykle przez laboratoria bada-
jące mleko.  

Które preparaty są skuteczniejsze: 
komercyjne czy autoszczepionki?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, 
gdyż obecnie nie ma obiektywnych 
naukowych porównań. Doświadcze-
nia terenowe pokazują, że autoszcze-
pionki z zadowalającym skutkiem 
sprawdzają się w przypadku proble-
matyki z drobnoustrojami środowi-
skowymi (np. S. uberis).  

O czym należy pamiętać?

Dostępne szczepionki nie prowadzą 
do eliminacji już istniejących, prze-
wlekłych zapaleń wymienia. Skutecz-
ność samej szczepionki jest uzależ-
niona od szeregu czynników. Wielu 
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Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posia-
dają maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. 
Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela  

Katarzyna Godlewska, tel. 89 534-05-67.

autorów opracowań naukowych opi-
suje, że stosowanie szczepionki redu-
kuje odsetek nowych infekcji w sta-
dzie, obniżając liczbę klinicznych 
i podklinicznych stanów zapalnych. 

Szczepionka sama w sobie nie redu-
kuje liczby komórek somatycznych 
w mleku zbiorczym. Brak obniżenia 
LKS wydaje się być czynnikiem, któ-
ry mógłby zniechęcić do stosowania 
szczepień, jednak dzięki obniżeniu 
odsetka zapaleń klinicznych i podkli-
nicznych, obserwujemy przyrost wy-
dajności mlecznej, co ma duże uza-
sadnienie ekonomiczne. 

Jak stosujemy szczepionki w prak-
tyce?

Stosowanie produktów komercyj-
nych sprowadza się do dwóch szcze-
pień u jałówek i krów do dwóch mie-
sięcy przed wycieleniem. Następnie 
szczepienia powinno powtarzać się 
w odpowiednich odstępach, zgodnie 
z zaleceniami producenta. Jednak-
że w praktyce okazuje się, że takie 
ulotkowe działanie może okazać się 
niewystarczające. Dlatego też pełny 
program profilaktyczny należy wdra-
żać po konsultacjach z prowadzącym 
stado lekarzem weterynarii. Podsta-
wą we wprowadzeniu szczepień jest 

rozpoznanie patogenów mastito-
wych na podstawie badań bakteriolo-
gicznych mleka i wykluczenie takich 
czynników jak:
• obecność chorób zakaźnych 

(BVD, IBR),
• obecność mykotoksyn w paszy,
• niekomfortowe warunki utrzy-

mania zwierząt,
• nieprawidłowość postępowania 

z krowami zasuszonymi,
• niepoprawność funkcjonowania 

urządzeń udojowych,
• nieodpowiednia częstotliwość 

wymiany gum strzykowych,
• nieprawidłowa rutyna doju/brak 

rutyny doju.
Po wyeliminowaniu powyższych 
czynników, które mają wpływ na 
zwiększony odsetek zapaleń wymion 
i potwierdzeniu obecność E. coli, 
S. aureus, Str. uberis lub CNS, moż-
na wprowadzić system szczepień 
ochronnych. W przypadku gronkow-
ca złocistego, czynnikiem kluczowym 
powinno być rozpoznanie stopnia za-
każenia stada. Jeśli mamy do czynie-
nia z zakażeniem ponad 20% stada 
i liczebność fermy przekracza 20–30 
zwierząt, warto zastanowić się nad 
wprowadzeniem szczepień. Jeśli od-
setek krów chorych jest zdecydowa-
nie niższy, warto rozważyć dojenie 
zakażonych krów pod koniec doju 

i docelowe ich wybrakowanie bez 
udziału szczepionek. W przypadku 
problematyki silnie wyrażonych co-
limastitis, stosowanie szczepień jest 
obecnie jednym z najrozsądniejszych 
rozwiązań profilaktycznych.

Podsumowanie

Szczepienie jest wartościowym na-
rzędziem w zmniejszaniu częstotli-
wości występowania zakażeń wymie-
nia. Tylko zastosowanie szczepień, 
w połączeniu z innymi procedurami, 
takimi jak prawidłowa rutyna doju, 
celowane leczenie, segregacja zwie-
rząt w zależności od statusu zdrowot-
nego, brakowanie sztuk przewlekle 
zakażonych oraz prawidłowe postę-
powanie w terapii DC, pozwoli na 
znaczące ograniczenie występowania 
mastitis w stadzie. Sukces hodowcy 
zależy od współpracy z lekarzem we-
terynarii, doradcą somatycznym, ży-
wieniowcem, specjalistą od sprzętu 
udojowego oraz projektowania obór. 
Kluczem do sukcesu jest, aby rady 
były praktyczne i realne do wdroże-
nia w krótkim czasie.

Joanna Pośniak-Sobczyńska, PFHBiPM
lek. wet. Malwina Jażdż – „Profilaktyka 

mastitis oparta na szczepieniach – 
wyzwania”

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) wytworzo-
nych 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.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA

AKTYWNA WIEŚ
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EUROPE DIRECT Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej 
Izbie Rolniczej
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1
tel./fax: 89 535-48-43
www.europedirect-olsztyn.pl 
Facebook/EDOlsztyn
europedirect-olsztyn@europedirect-olsztyn.pl

Masz pytanie na temat 
Unii Europejskiej?

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect
Zabierz głos
Konferencja w sprawie przyszłości Europy | 
#PrzyszloscJestTwoja | futureu.europa.eu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Unii Europejskiej i kwestii związanych z wprowadzaniem 
Europejskiego Zielonego Ładu. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej 

EUROPE DIRECT Olsztyn: https://europedirect-olsztyn.pl/482-ankieta. 

ANKIETA

Napaść Rosji na Ukrainę
Solidarność z Ukrainą – informacje 
nt. działań UE na rzecz Ukrainy zna-
leźć można na specjalnej stronie in-
ternetowej: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/stronger-eu-
rope-world/eu-solidarity-ukraine_pl. 
Strona dostępna jest również w języ-
ku ukraińskim: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/stronger-eu-
rope-world/eu-solidarity-ukraine_
uk. Znajdują się tu m.in. informacje 
dot. pomocy UE dla Ukrainy oraz wal-
ki z dezinformacją.
UE jednomyślnie solidaryzuje się 
z Ukrainą i będzie nadal, wraz ze swo-
imi partnerami na arenie międzynaro-

dowej, wspierać Ukrainę i jej ludność, 
między innymi zapewniając dodatko-
wą pomoc polityczną, finansową i hu-
manitarną.
UE zareagowała szybko i zdecydo-
wanie na napaść Rosji na Ukrainę, 
wprowadzając w odpowiedzi dalsze 
sankcje, które będą miały rozległe 
i poważne konsekwencje dla Rosji.
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” jest na rynku ubezpie-
czeniowym jedną z nielicznych firm 
oferujących producentom rolnym 
ubezpieczenie upraw na zasadzie 
wzajemności ubezpieczeniowej.
W dzisiejszych czasach wystarczy 
krótka chwila, aby niesprzyjająca 
aura zniszczyła owoce Twojej cięż-
kiej pracy oraz majątek. Zachęcamy 
do kompleksowego ubezpieczenia 
majątku w Towarzystwie Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW”, w celu za-
bezpieczenia się w przyszłości przed 
wystąpieniem ewentualnych zdarzeń 
losowych. 
TUW „TUW” obchodzi w tym roku 
jubileusz 30-lecia i jest pierwszym 
zakładem ubezpieczeń, który w po-
wojennej rzeczywistości rozpoczął 
działalność w formule wzajemnościo-
wej. TUW „TUW” proponuje szeroką 
i różnorodną ofertę ubezpieczenio-
wą, kierowaną zarówno do rolników 
indywidualnych oraz ich rodzin, jak 
i dużych producentów rolnych oraz 
przedsiębiorców sektora rolno-spo-
żywczego.
Posiadanie kompleksowego ubezpie-
czenia może zabezpieczyć Twoje go-
spodarstwo rolne czy majątek przed 
finansowymi skutkami niekorzystnych 
zdarzeń losowych. Oferta ubezpiecze-
niowa TUW „TUW”, dedykowana pro-
ducentom rolnym, obejmuje m. in.:
1. obowiązkowe oraz dobrowolne 

ubezpieczenie upraw rolnych od 
zdarzeń losowych, w tym realizo-
wane z dopłatą z budżetu państwa 
do 65% składki;

2. ubezpieczenie zwierząt gospodar-
skich, w tym realizowane z dopłatą 
z budżetu państwa do 65% składki;

3. obowiązkowe ubezpieczenie bu-
dynków rolniczych;

4. ubezpieczenie OC rolnika;
5. kompleksowe ubezpieczenie „Bez-

pieczna Zagroda”.
Szczególnie teraz, gdy już za chwi-
lę rozpocznie się wiosna, a pogoda 
umożliwi wegetację roślin oraz po-
zwoli na rozpoczęcie prac polowych, 
warto ubezpieczyć uprawy od nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Wybierając ubezpieczenie upraw 
w TUW „TUW”, możesz uzyskać, 
w ramach wybranego wariantu ubez-
pieczenia, możliwość ochrony pro-
dukcji roślinnej, adekwatną do zade-
klarowanych (rzeczywistych) wartości 
plonów, od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez grad, ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, deszcz nawalny, 
suszę, huragan, obsunięcie się zie-
mi, lawinę i piorun, a za dodatkową 
składkę może być on rozszerzony 
o ryzyko ognia.
TUW „TUW” ubezpiecza rośliny oraz 
plony roślin rolniczych i ogrodni-
czych, uprawianych zarówno w grun-
cie, jak i pod osłonami. Umowa ubez-
pieczenia upraw może obejmować 
ochroną – w okresie od zasiewu 
lub wysadzenia roślin do zbioru ich 
plonu – uprawy roślin zbożowych, 
oleistych, okopowych bulwiastych 
i korzeniowych, specjalnych (tytoń, 
chmiel i rośliny energetyczne), strącz-
kowych i motylkowych drobnona-

siennych, włóknistych, zielarskich, 
ozdobnych i warzyw, zarówno upra-
wianych w gruncie, jak i w szklar-
niach lub pod namiotami foliowymi, 
owoców i nasadzeń drzew, krzewów 
owocowych oraz roślin jagodowych, 
trwałych użytków zielonych, a także 
każdą inną nietypową uprawę. W ta-
kim przypadku TUW „TUW” może 
przygotować indywidualną ofertę 
ubezpieczenia, „skrojoną na miarę” 
potrzeb danego rolnika. 
Wypłata odszkodowania, na podsta-
wie zawartej umowy ubezpieczenia, 
może stanowić rekompensatę po-
niesionych strat wskutek zniszczenia 
ubezpieczonego plonu lub roślin.
Umowa ubezpieczenia, poprzez 
możliwość uzyskania stosownego 
odszkodowania, pomaga zachować 
płynność finansową gospodarstwa, 
nawet w przypadku zniszczenia całej 
produkcji roślinnej, pod warunkiem 
jednak, że rolnik daną uprawę w od-
powiednim momencie (z wyprzedze-
niem) ubezpieczył.
Dzięki ubezpieczeniu upraw w TUW 
„TUW”, spełniasz również obowią-
zek ubezpieczenia minimum połowy 
swoich upraw od co najmniej jednego 
z ryzyk związanych z niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, np. od 
ujemnych skutków przezimowania, 
gradu, przymrozków wiosennych, hu-
raganu, deszczu nawalnego, suszy.

Informacja stanowi materiał promocyj-
ny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW“ z siedzibą: ul. Raabego 13, 
02-793 Warszawa.
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIX OGÓLNOKRAJOWY KONKURS PT. „BEZ-
PIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA AN-
DRZEJA DUDY, organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Państwową In-
spekcją Pracy. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz 
zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane są przez komisje konkursowe na szczeblu regional-
nym, wojewódzkim i centralnym. W ich skład wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, re-
prezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. 
Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń i zmniejszenia 
ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników i ich rodzin. 
Do udziału w dorocznym Konkursie KRUS zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rol-
nych. Konkurs jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych; 
poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy oraz zdobycia cennych na-
gród.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić, podpisać i złożyć 
w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do 22 
kwietnia 2022 r.

Formularz oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie KRUS-u, w Placówkach 
Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS. 

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/dzialalnosc-prewencyjna/dzialalnosc-pozaszkole-
niowa/xix-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE / WYDZIAŁ OGÓLNY

ul. Mickiewicza 1
10-959 Olsztyn

T: +48 89 534 97 71
F: +48 89 523 67 59

olsztyn@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl


