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Wielkanoc to czas nadziei,
czas odnawiania się wiary w Miłosierdzie Boże i dobro drugiego człowieka.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia,
by nadchodzące dni przyniosły radość, pokój i miłość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was Błogosławieństwem Bożym 
i oświeca drogi codziennego życia.

Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i pogody ducha. Wszystkiego dobrego!

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
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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

POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, w okresie od 1 do 31 marca 
2022 r., obradował na dwóch posie-
dzeniach, w tym jednym wspólnym 
z Przewodniczącymi Rad Powiato-
wych W-MIR i Komisji. Zarząd zaj-
mował się następującymi sprawami:
1. realizacją wniosków z Rad Po-

wiatowych W-MIR;
2. opiniowaniem aktów prawnych, 

otrzymywanych z Krajowej 
Rady Izb Rolniczych;

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

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

5. opiniowaniem komorniczym;
6. bieżącym monitorowaniem re-

alizacji budżetu Izby; 
7. wskazywaniem, w uzgodnieniu 

z Radami Powiatowymi W-MIR, 
przedstawicieli Izby do komisji 
oceniającej wnioskodawców 
i wnioski o dzierżawę obwodów 
łowieckich.

Podczas posiedzenia 8 marca 2022 r.:
 – Zarząd spotkał się z Panem 

Romualdem Amborskim – 
Łowczym Okręgowym PZŁ 
w Olsztynie, w celu omówienia 
opiniowania rocznych planów 
łowieckich.

 – Wystosowano pismo do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych o pod-
jęcie działań w sprawie pomocy 
de minimis w rolnictwie z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany, 
w celu zmiany przepisów prawa, 
aby w przypadku, gdy kwota 
zwrotu, o którą ubiega się dany 
beneficjent, przekracza limit, 
wnioskujący otrzymał zwrot 
częściowy do wysokości obo-
wiązującego limitu lub ewen-
tualnie został zobowiązany do 

skorygowania swojego żądania, 
które nie będzie przekraczało 
określonej granicy pomocy fi-
nansowej.

 – Wystosowano pismo do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych o pod-
jęcie działań w celu wypraco-
wania kryteriów określających 
rolnika aktywnego zawodowo. 
Potrzeba taka związana jest 
z faktem, iż aktualna liczba rolni-
ków aktywnych zawodowo jest 
zafałszowana i wynika z danych 
pozyskanych z ARiMR, GUS czy 
urzędów gmin (na podstawie 
liczby płatników podatku rolne-
go).

 – Włączono się w organizację 
46 edycji Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych, która 
odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. 
Podjęto uchwałę o ufundowa-
niu nagród laureatom. 

 – Włączono się w organizację fi-
nału wojewódzkiego Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych.

28 marca br. odbyło się wspólne 
posiedzenie z Przewodniczącymi 
Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 
Podczas posiedzenia omówiono na-
stępujące tematy:

 – Działania podejmowane przez 
władze rządowe w celu wspar-
cia trudnej sytuacji w rolnictwie.

 – Działania podejmowane 
w związku z wystąpieniem 
ognisk afrykańskiego pomoru 
świń oraz ptasiej grypy na tere-
nie województwa warmińsko-
-mazurskiego.

 – Inwentaryzacja zwierzyny łow-
nej i opiniowanie rocznych pla-
nów łowieckich.

 – Kredyty preferencyjne dla rolni-
ków na 2022 r.

 – Aktualny stan obsługi wnio-
sków i wykorzystania środków 
na działania w ramach PROW 
2014–2020 oraz obsługi wnio-
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sków obszarowych i płatności re-
alizowanych przez ARiMR.

 – Aktualne działania podejmowane 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią 
oraz sytuacja na rynkach rolnych.

 – Aktualne działania Warmińsko-
-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie.

Zarząd W-MIR postanowił:
 – Wystosować pismo do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych, aby ceny za 
produkty rolne nie były niższe od 
kosztów ich produkcji. 

 – Wystosować pismo do Instytutu 
Upraw i Gleboznawstwa z za-
pytaniem o zakres badań, jakie 
pobierane są ze stacji meteorolo-
gicznej zlokalizowanej w Szkoto-
wie w gminie Kozłowo w powie-
cie nidzickim oraz czy w ostatnich 
latach prowadzone były prace 
konserwacyjne weryfikujące 
m.in. sprawność urządzeń stacji.

 – Wystosować pismo do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych o podjęcie 
działań w sprawie zmiany za-
pisów rozporządzenia MRiRW 
w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania wy-

płaty oraz zwrotu pomocy finan-
sowej na operację typu „Premia 
na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej”, w ramach poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie pozarol-
niczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich”, objętego 
PROW na lata 2014–2020 z dnia 
25 lipca 2016 r. z późniejszymi 
zmianami.

 – Włączyć się do organizacji Olim-
piady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Podobnie jak w poprzednich miesią-
cach, członkowie Zarządu uczest-
niczyli w posiedzeniach Rad Powia-
towych oraz reagowali na wszelkie 
sprawy zgłaszane przez rolników. 

 – 2 marca Pan Jerzy Salitra – Czło-
nek Zarządu W-MIR uczestniczył 
w posiedzeniu Komisji Przemy-
słu, Handlu, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej w Ki-
sielicach. 

 – 10 i 11 marca Pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
uczestniczył w VII Międzynaro-
dowym Forum Sektora Wołowi-
ny, organizowanym przez Polskie 
Zrzeszenie Producentów Bydła 
Mięsnego oraz Radę Sektora 

Wołowiny w Warszawie. 
 – 11 marca Pan Jerzy Salitra – 

Członek Zarządu W-MIR uczest-
niczył w posiedzeniu Społecznej 
Rady Konsultacyjnej Wydziału 
Rolnictwa i Leśnictwa Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie (on-line).

 – 15 marca Pan Marek Kuźniewski 
– Wiceprezes W-MIR oraz Pani 
Jolanta Mackiewicz – Dyrektor 
Biura uczestniczyli w spotkaniu 
z przedstawicielami Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
dotyczącym możliwości podjęcia 
współpracy.

 – 17 marca Pan Marek Kuźniewski 
– Wiceprezes W-MIR uczestni-
czył w posiedzeniu Wojewódz-
kiej Rady Rynku Pracy (Olsztyn).

 – 25 marca Pan Romuald Tański – 
Prezes W-MIR oraz Pan Jerzy Sa-
litra – Członek Zarządu W-MIR 
wzięli udział w posiedzeniu Rady 
Społecznej KOWR (Olsztyn).

 – 30 marca Pan Romuald Tański 
– Prezes W-MIR wziął udział 
w spotkaniu z mediami w spra-
wie strat atmosferycznych spo-
wodowanych suszą (Olsztyn).

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
4 marca br. w Braniewie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie braniewskim. 
W posiedzeniu, poza członkami 
Rady Powiatowej, udział wzięli: 
Pan Tomasz Sielicki – Burmistrz 
Miasta Braniewo, Pan Stanisław 
Żołędziewski – Przewodniczący 
Rady Gminy Braniewo, Pan Ta-
deusz Zakrzewski – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Pan Tomasz 
Kurlenda – Kierownik BP ARiMR, 
Pani Anna Zielińska – Ekspert Agro 
BNP PARIBAS Bank Polska SA, Pan 
Andrzej Gęsina – Dyrektor Oddzia-
łu BNP PARIBAS Bank Polska SA 
w Braniewie, Pani Justyna Zdolska 

– Kierownik PZDR nr 3, Pani Anna 
Subocz – Kierownik Zespołu Do-
radców w Braniewie. Jako pierwszy 
głos zabrał Burmistrz Braniewa, 
Pan Tomasz Sielicki, który w swo-
im wystąpieniu przedstawił sprawy 
związane z pomocą społeczeństwa 
i władz Braniewa dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy. Następnie 
Pan Tadeusz Zakrzewski przedsta-
wił informacje dotyczące bieżą-
cej sytuacji epidemicznej w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim, 
w tym w powiecie braniewskim, 
w zakresie występowania zakażeń 
ASF. Pan Tomasz Kurlenda poinfor-
mował zebranych o bieżącej pracy 

BP ARiMR oraz omówił nowe wy-
magania, które będą obowiązy-
wały w systemie płatności bezpo-
średnich w 2022 roku. Pani Anna 
Zielińska przedstawiła informacje 
nt. kredytów preferencyjnych dla 
rolników, oferowanych przez bank 
BNP PARIBAS i ARiMR, które mogą 
być przeznaczone na zakup zie-
mi, pokrycie kosztów inwestycji 
w gospodarstwie lub wznowienie 
produkcji rolnej. Przedstawicielki 
PZDR nr 3, Panie Justyna Zdol-
ska i Anna Subocz, przedstawiły 
plan pracy oraz poinformowały 
o szkoleniach chemizacyjnych, któ-
re mają zostać przeprowadzone 
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w najbliższym czasie, podobnie jak 
atestacje opryskiwaczy. Następnie 
omówiły aktualny harmonogram 
naboru wniosków i szkoleń w ra-
mach PROW 2014–2020, a także 
lokalizacje stacji meteorologicz-
nych. Na zakończenie posiedzenia 
Pan Jerzy Salitra – Członek Zarzą-
du W-MIR przedstawił informacje 
dotyczące bieżącej pracy Zarządu 
W-MIR, a członkowie Rady Powia-
towej W-MIR zgłosili propozycje 
do planu pracy Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie braniewskim na 
2022 rok.

7 marca br. w Szczechach Wielkich 
odbyło się posiedzenie Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie piskim. 

W spotkaniu, poza członkami Rady, 
udział wzięli: Pan Jerzy Małecki 
– Poseł na Sejm RP, Pan Sławo-
mir Klimek – Kierownik BP ARiMR 
w Piszu, Pani Justyna Poniatowska 
– Kierownik PT KRUS w Piszu, Pani 
Karolina Doliwa – Kierownik PZDR 
nr 5, Pani Monika Kowalczyk-Cza-
pla – Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Piszu, Pani Bożena Ziółkow-
ska – Kierownik w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody 
Polskie, Pan Kazimierz Kowalczyk 
– przedstawiciel Nadzoru Wodne-
go w Piszu, Pan Tadeusz Wiktorko 
– sekretarz Nadleśnictwa w Piszu. 
Pani Monika Kowalczyk-Czapla 
– Powiatowy Lekarz Weterynarii 
omówiła sytuację epizootyczną na 
terenie powiatu piskiego. Apelo-
wała o szczepienie psów, a nawet 

kotów przeciwko wściekliźnie, gdyż 
na terenie Polski rośnie ryzyko za-
każenia i rozprzestrzenienia się tej 
nieuleczalnej choroby. Przybliżyła 
również temat współpracy z kołami 
łowieckimi, prowadzącymi odstrzał 
sanitarny dzików, których pogło-
wie w ostatnim czasie znacznie się 
zmniejszyło. Pan Antoni Dąbrow-
ski – przewodniczący Rady oraz 
Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm 
RP poruszyli temat wielokrotnego 
zgłaszania padnięcia tej samej sztu-
ki bydła. Uważają, iż taki proceder 
jest kłopotliwy dla rolników i nale-
żałoby uprościć przepisy, gdyż Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii 
posiada dostęp do systemu ARiMR, 
co umożliwia podgląd aktualnych 

zdarzeń w każdym gospodarstwie. 
Przedstawiciel Nadleśnictwa Pisz, 
Pan Tadeusz Wiktorko omówił za-
sady oraz stan konserwacji urzą-
dzeń melioracyjnych na gruntach 
Nadleśnictwa. Duże kontrowersje 
wśród zgromadzonych wzbudził 
temat wydzierżawiania gruntów 
Nadleśnictwa bez weryfikacji, czy 
potencjalny dzierżawca jest rol-
nikiem. Coraz częściej obserwuje 
się proceder dzierżawienia celem 
pozyskania płatności bezpośred-
nich przez dzierżawcę, który te 
grunty nielegalnie poddzierżawia 
rolnikom. Rolnicy bardzo często 
korzystają z takiej możliwości, gdyż 
brakuje im terenu, na którym mogą 
prowadzić produkcję zwierzęcą. 
Zdaniem członków Rady, należa-
łoby weryfikować osoby biorące 

udział w przetargach oraz sprawo-
wać większą kontrolę nad tym, czy 
dzierżawione grunty są utrzymy-
wane w należytej kulturze. Dalej, 
podczas posiedzenia, Pan Sławo-
mir Klimek – Kierownik BP ARiMR 
w Piszu przybliżył temat stanu 
realizacji wypłat płatności bezpo-
średnich za rok 2021, które zosta-
ły zrealizowane w 97%. Przekazał 
też, że kampania wniosków w roku 
bieżącym będzie zbliżona do roku 
ubiegłego. Agencja będzie tak-
że obsługiwała wnioski związane 
z dopłatą do zakupu nawozów mi-
neralnych w gospodarstwach rol-
nych. Na zakończenie Pani Justyna 
Poniatowska – Kierownik PT KRUS 
poinformowała, iż ubezpieczeniu 
w KRUS na terenie powiatu piskie-
go podlega coraz mniej rolników. 
Ponadto omówiła zmiany zarówno 
w wysokości stawki na ubezpiecze-
nie społeczne, jak również zwięk-
szenia stawek wypłacanych świad-
czeń. 

9 marca br. w Kętrzynie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 
W obradach uczestniczyli: Pan Ma-
rek Kuźniewski – Wiceprezes Za-
rządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, Pan Michał Kochanowski 
– Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, 
Pan Paweł Bobrowski – Wójt Gmi-
ny Kętrzyn, Pani Iwona Owczarzak 
– Zastępca Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Kętrzynie, Pani 
Anna Muczyń – Kierownik Nadzoru 
Wodnego w Kętrzynie, Pani Jadwi-
ga Kowalczyk – Kierownik Oddzia-
łu Terenowego Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kętrzynie, Pani Edyta Trusz-
czyńska – Kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego  
nr 6, Pani Mariola Kustra – Doradca 
z Zespołu Doradców w Kętrzynie 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Olsztynie, Pan Tomasz Komorow-
ski – Kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Kętrzynie, Pan 
Jerzy Bachar – Główny Specjali-
sta Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa Oddział Terenowy 
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w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa 
w Korszach. Główne poruszane te-
maty to: powrót wścieklizny wśród 
zwierząt domowych i dziko żyją-
cych, ASF, HPAI, zmiany w usta-
wodawstwie dotyczącym ochrony 
roślin przed agrofagami, inwestycje 
planowane do przeprowadzenia 
przez Wody Polskie w powiecie kę-
trzyńskim w 2022 r., harmonogram 
szkoleń oraz obowiązki rolników 
związane z Bazą Danych Odpado-
wych, prowadzoną przez urzędy 
marszałkowskie, podsumowanie 
kampanii o przyznanie płatności 
bezpośrednich, rolno-środowisko-
wo-klimatycznych, ekologicznych, 
ONW i dobrostanowych w 2021 r. 
zmiany w IRZ i dopłatach bezpo-
średnich w 2022 r. oraz sprawy 
gruntowe, obsługiwane przez SZ 
KOWR w Korszach. Z kolei Pan 
Marek Kuźniewski przekazał in-
formacje na temat bieżących prac 
Zarządu W-MIR. Podczas posie-
dzenia przyjęto 6 wniosków, m.in. 
w sprawie:
– przywrócenia wycofanych sub-
stancji czynnych, stosowanych jako 
środki ochrony roślin oraz zanie-
chania dalszego wykluczania ko-
lejnych substancji czynnych trwale 
lub przynajmniej okresowo, do cza-
su poprawy sytuacji w rolnictwie;
– stworzenia możliwości prawnych 
ubezpieczenia w KRUS osób napły-
wających z Ukrainy, jako pracowni-
ków lub domowników w gospodar-
stwach rolnych, w których będą oni 
mieszkać i pracować;
– ustalenia cen minimalnych na 
produkty rolne;

– nieprzedłużania umów dzierżaw 
(których terminy się kończą) dla 
osób nie spełniających kryteriów 
rolnika indywidualnego, prowadzą-
cego gospodarstwo rodzinne (wg 
ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego – UKUR);
– dopuszczenia do przetargu ogra-
niczonego na dzierżawę dla rolni-
ków indywidualnych, prowadzą-
cych gospodarstwo rodzinne (wg 
UKUR), nieruchomości z przezna-
czeniem w planie zagospodaro-
wania przestrzennego innym niż 
rolnicze, z zaznaczeniem w treści 
umowy dzierżawy, że w przypadku 
zainteresowania inwestora daną 
nieruchomością lub jej częścią, 
KOWR zastrzega sobie możliwość 
wcześniejszego terminu rozwiąza-
nia umowy lub wyłączenia części 
nieruchomości z dzierżawy.

11 marca br. w Grabinie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ostródzkim. 
W posiedzeniu uczestniczył Pan 
Romuald Tański – Prezes W-MIR. 
Pani Anna Sawko – Kierownik Ze-
społu Doradców nr 2 w Ostródzie 

omówiła plan pracy na 2022 rok, 
harmonogram szkoleń chemiza-
cyjnych, atestacji opryskiwaczy, 
szkoleń dotyczących płatności bez-
pośrednich i lokalizacji nowej stacji 
meteorologicznej w gminie Grun-
wald. Pan Radosław Barczykowski 
– Koordynator Sekcji Zamiejscowej 
KOWR w Grabinie przedstawił in-
formacje o pracy Sekcji i o rozdys-
ponowaniu gruntów na terenie po-
wiatu ostródzkiego. Pan Czesław 
Jan Najmowicz – Kierownik OT 
KRUS w Ostródzie zaprezentował 
ogólne zasady przyznawania eme-
rytur rolniczych. Stwierdził, że licz-
ba rolników korzystających z usług 
KRUS ciągle maleje. Poinformował 
też o zmianach w wysokościach 
wypłacanych świadczeń i omówił 
działania prewencyjne na rzecz za-
pobiegania wypadkom przy pracy 
w rolnictwie. Prezes W-MIR, Pan 
Romuald Tański przeanalizował 
problemy poruszane podczas po-
siedzeń Zarządu W-MIR, które do-
tyczą m.in. dążenia do zmiany usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, wprowadzenia zmian 
dotyczących proporcjonalnej wy-
płaty wysokości emerytury wzglę-
dem opłacanych składek, walki ze 
skutkami zakażeń ASF. Pozytywnie 
ocenił współpracę z Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” 
w Olsztynie. Poruszył również 
ważny temat, dotyczący współpra-
cy z KOWR w sprawie wydawania 
opinii. Na zakończenie posiedze-
nia Przewodnicząca Rady, Pani 
Zofia Stankiewicz poprosiła człon-
ków Rady o zgłaszanie propozycji 
do planu pracy Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ostródzkim na 
2022 roku.
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14 marca br. w Bartoszycach odby-
ło się posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie bartoszyc-
kim. W obradach uczestniczyli: Pan 
Marek Kuźniewski – Wiceprezes 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, Pan Marcin Kazi-
mierczuk – Zastępca Dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa Oddział Terenowy Olsztyn, 
Pan Bernard Tomaszewski – Głów-
ny Specjalista Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Tere-
nowy w Olsztynie Sekcja Zamiej-
scowa w Bartoszycach, Pan Mau-
rycy Olczyk – Starszy Inspektor 
Weterynaryjny ds. ochrony zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt. Pan Marcin 
Kazimierczuk omówił szczegółowo 
kwestie obrotu ziemią z Zasobu 
Skarbu Państwa na terenie powia-
tu bartoszyckiego. Pan Maurycy 
Olczyk przypomniał o obowiązku 
szczepienia psów na wściekliznę, 
zachęcając do szczepienia również 
kotów i przedstawił informacje 
dotyczące afrykańskiego pomoru 
świń oraz wysoce zjadliwej gry-
py ptaków, która wraca do Polski 
razem z przelotami ptaków dziko 
żyjących. Poinformował również 
o drastycznym spadku pogłowia 
trzody chlewnej w powiecie barto-
szyckim. Pani Anetta Bohuszewicz 
– przedstawicielka Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
zaprezentowała ofertę ubezpie-
czeń, skierowaną dla rolników. Pra-
cownik Biura OT Bartoszyce – Pani 
Anna Zabłocka omówiła zmiany 
w dopłatach bezpośrednich, rol-
no-środowiskowo-klimatycznych 
i ekologicznych w 2022 roku oraz 
temat kontroli gospodarstw rol-
nych przez Wojewódzką Inspekcję 
Ochrony Środowiska.

15 marca br. w Elblągu odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim. Pod-
czas posiedzenia Panowie Zenon 
Giebień – Kierownik BP ARiMR 
w Elblągu i Roman Stankiewicz – 
Naczelnik Wydziału Płatności Bez-
pośrednich BP ARiMR w Elblągu 
omówili nowe wymagania, jakie 
powinny spełniać wnioski dotyczą-

ce płatności bezpośrednich. Pan 
Maciej Zaleski – Koordynator Sek-
cji Zamiejscowej KOWR w Elblą-
gu przedstawił aktualną sytuację 
w obrocie ziemią w powiecie elblą-
skim oraz plany do zrealizowania 
w I półroczu 2022 roku. Pani Marta 

Milewska – Kierownik PZDR nr 2 
i Pani Iga Jurczak – po. Kierowni-
ka Zespołu Doradców w Elblągu 
przedstawiły plan pracy, a także po-
informowały o szkoleniach chemi-
zacyjnych i atestacji opryskiwaczy, 
które mają zostać przeprowadzone 
w najbliższym czasie. Następnie 
zaprezentowały aktualny harmo-
nogram naboru wniosków i szkoleń 
w ramach PROW 2014–2020 oraz 
szczegóły dotyczące stacji meteo-
rologicznych. Wybrano już miejsce 
do zainstalowania nowej stacji, któ-
ra będzie zlokalizowana w gminie 
Markusy. W spotkaniu uczestniczył 
też Pan Andrzej Głuszyk – Kie-
rownik PT KRUS w Pasłęku, który 
omówił zmiany w wysokościach 
wypłacanych świadczeń i poinfor-
mował o bieżącej działalności re-
prezentowanej przez niego instytu-
cji. Następnie przedstawił działania 
prewencyjne na rzecz zapobiegania 
wypadkom przy pracy i rolniczym 
chorobom zawodowym. Na za-
kończenie posiedzenia członkowie 
Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie elbląskim rozpatrzyli prośbę 
rolników z gminy Młynary o wy-
danie opinii i wsparcie w sprawie 
przyznania obwodu łowieckiego 
dla nowo powstałego Koła Łowiec-
kiego ,,Wilk” nr 31 w Elblągu oraz 
zgłosili propozycje do planu pracy 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie elbląskim na 2022 roku.

22 marca br. w Lidzbarku Warmiń-
skim odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
lidzbarskim. W obradach uczest-
niczyli: Pan Jarosław Kogut – Wi-
cestarosta Powiatu Lidzbarskiego, 
Pani Marta Dorota Hinc – Powiato-

wy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku 
Warmińskim, Pan Antoni Wyszo-
mirski – Główny Specjalista Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Olsztynie Sek-
cja Zamiejscowa w Lidzbarku War-
mińskim, Pani Beata Matlak – Na-
czelnik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Lidzbarku Warmińskim, 
Pani Justyna Zdolska – Kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradców 
Rolniczych nr 3 i Pan Zbigniew Sal-
monowicz – Doradca w Zespole 
Doradców w Lidzbarku Warmiń-
skim oraz Pani Anetta Bohuszewicz 
– przedstawicielka Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
Pani Marta Hinc przedstawiła spra-
wy związane z wysoce zjadliwą 
grypą ptaków i ASF, podając, iż na 
terenie powiatu pozostało jedynie 
27 czynnych stad trzody chlewnej. 
Nakreśliła również stopień reali-
zacji odstrzału dzików. Podała, iż 
powiat lidzbarski znajduje się nadal 
w strefie II objętej ograniczeniami 
w związku z ASF. Ze względu na 
HPAI, w gminach Lubomino i Kiwi-
ty obowiązuje zakaz wypuszczania 
drobiu z budynków. Pan Antoni 
Wyszomirski przedstawił sprawy 
związane z obrotem ziemią. Pani 
Beata Matlak z ARiMR omówiła te-
mat realizacji płatności bezpośred-
nich, ONW, rolno-środowiskowo-
-klimatycznych i ekologicznych za 
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rok 2021 oraz zmiany w dopłatach 
bezpośrednich, rolno-środowisko-
wo-klimatycznych i ekologicznych 
w 2022 roku. Pani Justyna Zdolska 
i Pan Zbigniew Salmonowicz z ODR 
zaprosili na szkolenia, kursy i wyjaz-
dy organizowane przez W-MODR 
w Olsztynie. Pani Anetta Bohusze-
wicz – przedstawicielka Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” przedstawiła ofertę ubez-
pieczeń, skierowaną dla rolników.

24 marca br. w Nidzicy odbyło 
się posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie nidzickim. 
W spotkaniu udział wzięły władze 
samorządów gminnych, samorządu 
powiatu oraz wszystkich instytucji 
działających w obszarze rolnictwa. 
Podczas posiedzenia omawiano 
problemy bieżące rolnictwa w po-
wiecie nidzickim. Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Nidzicy opisał 
sytuację epizootyczną w regionie, 
z kolei Kierownik BP ARiMR – 
zmiany w płatnościach bezpo-
średnich oraz innych działaniach 
na rzecz rolników. Informacje nt. 
doświadczalnictwa odmianowemu 
roślin uprawnych, głównie zbóż, 
przekazał przedstawiciel Ośrod-
ka Hodowli Roślin w Strzelcach. 
Zaprezentowana została również 
działalność Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” w zakre-
sie rolnictwa, ubezpieczania upraw 
oraz majątku trwałego. Podczas 
posiedzenia wypracowano wnioski, 
które zostały przekazane do reali-
zacji przez Zarząd W-MIR, w tym: 
– W sprawie zniesienia obowiąz-
ku opłacania podatku od nieru-
chomości w przypadku rolników, 
którzy przekazali następcom bądź 
zbyli grunty rolne, pozostawiając 
sobie nieruchomości zabudowane 
budynkami inwentarskimi i miesz-
kalnymi. W takiej sytuacji rolnicy, 
najczęściej emeryci, zmuszeni są do 
opłacania podatku od nieruchomo-
ści, który czasami wynosi więcej niż 
ich emerytura.
– W sprawie zmiany prawa w za-
kresie przyznawanych rolnikom 
emerytur proporcjonalnie do 
okresu podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników. Obecne 

przepisy nakładają obowiązek pod-
legania ubezpieczeniu społeczne-
mu rolników przez okres minimum 
25 lat, w celu uzyskania świadcze-
nia w pełnym wymiarze. W przy-
padku, kiedy rolnik podlegał ubez-
pieczeniu społecznemu rolników 
w KRUS w okresie krótszym niż 25 
lat, doliczany jest tylko symboliczny 
dodatek do emerytury wypłacanej 
z ZUS nawet wówczas, gdy okres 
podlegania ubezpieczeniu wynosił 
24 lata i 11 miesięcy. Podejście do 
wyliczanej na obecnych zasadach 
emerytury z tytułu pracy w gospo-
darstwie rolnym wydaje się być ra-
żąco niesprawiedliwe, krzywdzące 
i niezrozumiałe.
– W sprawie rozszerzenia listy sek-
torów produkcji rolnej, w której 
obowiązywać będzie możliwość 
zatrudniania pracowników sezo-
nowych. Obecnie pracownikami 
sezonowymi w rolnictwie mogą być 
osoby zatrudniane przy zbiorach 
płodów rolnych, gdzie nie jest moż-
liwe zastosowanie sprzętu do zbio-
ru (głównie dotyczy to owoców 
miękkich). Nie jest zrozumiałe, dla-
czego nie jest możliwe zatrudnianie 
pracowników sezonowych do prac 
okresowych w produkcji zwierzęcej 
oraz przy zbiorze innych płodów 
rolnych, niż tylko owoce miękkie 
czy uprawy sadownicze.
– W sprawie wystąpienia do In-
stytutu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa — Państwowy Instytut 
Badawczy z siedzibą w Puławach, 
z pismem dotyczącym zakresu ba-
dań, jakie pobierane są ze stacji 
meteorologicznej zlokalizowanej 
w Szkotowie w gminie Kozłowo 
w powiecie nidzickim oraz czy 

w ostatnich latach prowadzone 
były prace konserwacyjne, weryfi-
kujące przy okazji sprawność urzą-
dzeń stacji. 
14 i 29 marca br. Pan Wojciech 
Szypulski – Delegat na Walne Zgro-
madzenie Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej z powiatu nidzickie-
go uczestniczył w pracach komisji 
oceny wniosków o dzierżawę ob-
wodów łowieckich w Olsztynie.

25 marca br. w Budrach odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie węgorzewskim. 
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Je-
rzy Małecki – Poseł na Sejm RP, 
Pan Łukasz Bartkowski – Zastępca 
Dyrektora ARiMR OR Olsztyn, Pani 
Marzenna Supranowicz – Starosta 
Powiatu Węgorzewskiego, Pan Jó-
zef Markowski – Wójt Gminy Bu-
dry, Pan Bohdan Mohyła – Wójt 
Gminy Pozezdrze, Pani Anna Mi-
kielewicz – Kierownik ARiMR BP 
Węgorzewo, Pan Leszek Florczyk 
– Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
Pani Edyta Truszczyńska – Kierow-
nik PZDR nr 6, Pani Kinga Latosiń-
ska – Kierownik Zespołu Doradców 
w Węgorzewie, Pan Łukasz Krupa 
– Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Ogonkach, Pan Marcin Kar-
mowski – Komendant Powiatowej 
Policji w Węgorzewie, Pan Kamil 
Pawlukanis – Komendant Powia-
towy PSP oraz przedstawiciele kół 
łowieckich „Ryś”, „Żbik”, „Cyranka”. 
Jako pierwszy zabrał głos Poseł na 
Sejm RP Jerzy Małecki, który omó-
wił aktualną sytuację w rolnictwie 
w związku z wybuchem wojny na 
Ukrainie. Podkreślił, że drastyczne 
podwyżki cen nawozów to obecnie 
jeden z największych problemów 
rolników. Zaznaczył, że w związku 
z podwyżkami nawozów, rolnik bę-
dzie mógł ubiegać się o dofinanso-
wanie. Dofinansowaniu będą pod-
legać nawozy zakupione w okresie 
od 1 września 2021 r. do 15 maja 
2022 r. Pieniądze ma wypłacać 
ARiMR. Rząd przeznaczył na to 
działanie 4 mld zł. Dofinansowa-
nie ma obejmować maksymalny 
areał 50 ha. Komisja Europejska 
nie zatwierdziła jeszcze projektu 
rozporządzenia. Wysokość pomocy 
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przedstawia się następująco: 500 zł 
na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 
z wyłączeniem traw na gruntach 
ornych oraz łąk i pastwisk; 250 zł 
na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk 
oraz traw na gruntach ornych.
Pan Leszek Florczyk omówił sytu-
ację epizootyczną na terenie po-
wiatu węgorzewskiego. Wypowie-
dział się na temat wścieklizny oraz 
ptasiej grypy, które na chwilę obec-
ną nie występują w powiecie wę-
gorzewskim. Dodał, że populacja 
dzika znaczne spadła i w związku 
z powyższym podziękował myśli-
wym za działania (odstrzał dzików). 
Zaznaczył natomiast, że wzrosła 
populacja wilka i jelenia. Następnie 
Pan Łukasz Bartkowski przedsta-
wił stan realizacji wypłat płatności 
bezpośrednich za rok 2021. Poin-
formował, że w roku 2022 r. do-
chodzi nowa płatność UPP – uzu-
pełniająca płatność podstawową, 
która będzie wypłacana do upra-
wy zbóż, TUZ – na susz paszowy, 
roślin wysokobiałkowych. Nato-
miast w ramach programu PRSK, 
w roku 2022 dochodzą dwa nowe 
pakiety, tj. pakiet 8. Ekstensywne 
użytkowanie łąk i pastwisk oraz  
pakiet 9. Retencjonowanie wody. 
Dalej Pani Anna Mikielewicz przed-

stawiła stan realizacji wydawania 
decyzji płatności bezpośrednich 
dla powiatu węgorzewskiego. Pani 
Kinga Latosińska rozszerzyła wy-
powiedź Pana Łukasz Bartkow-
skiego, dotyczącą pakietów 8. i 9, 
przedstawiając warunki ubiega-
nia się o płatność. Natomiast Pani 
Edyta Truszczyńska omówiła ak-
tualne informacje z działalności 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego i planowa-
nych szkoleń, prowadzonych przez 
Zespoły Doradców. Pani Marzenna 

Supranowicz przedstawiła informa-
cje nt. przeprowadzonych oraz pla-
nowanych inwestycji w powiecie 
węgorzewskim, wśród których do 
najważniejszych należą te związa-
ne z odnawialnymi źródłami ener-
gii oraz poprawą dróg. Pan Prze-
mysław Markiewicz poinformował 
o bezpiecznych zasadach porusza-
nia się po drogach publicznych ma-
szynami rolniczymi, natomiast Pan 
Andrzej Karpiej omówił wymaga-
niami przeciwpożarowe dla budyn-
ków inwentarskich.

Groszowa waloryzacja emerytur rolniczych
Biorąc pod uwagę liczne skargi od 
rozgoryczonych rolników z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, 
odnoszące się do waloryzacji emery-
tur rolniczych, której wskaźnik w roku 
2022 wynosi 7%, Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej wy-
stosował wniosek do Wicepremiera, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
Henryka Kowalczyka, o podjęcie prac 
legislacyjnych nad zmianą przepisów 
z zakresu waloryzacji emerytur rolni-
czych, tak by jeszcze w bieżącym roku 
rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowa-
ną emeryturę, obliczoną w sprawie-
dliwy, przejrzysty i prosty sposób, jak 
w przypadku emerytów i rencistów 
pobierających świadczenie z ZUS.
Rolnicy – w przeciwieństwie do eme-

rytów „zusowskich” – po waloryzacji 
nie otrzymują świadczeń wyższych 
o 7% brutto, gdyż kwestie emerytur 
rolniczych są uregulowane w szcze-
gólności w art. 48 oraz art. 48a Usta-
wy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 266). 
Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, 
waloryzacja emerytur i rent rolniczych 
polega na pomnożeniu zwaloryzowa-
nej kwoty emerytury podstawowej 
przez indywidualne wskaźniki wymia-
ru świadczenia (dla części składkowej 
i dla części uzupełniającej), ustalone 
odrębnie dla każdego świadczenio-
biorcy. 
Waloryzacja emerytury podstawo-
wej polega na jej pomnożeniu przez 

wskaźnik waloryzacji, ustalony zgod-
nie z przepisami emerytalnymi, który 
w 2022 r. wynosi 7%. Prezes KRUS, 
komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. 
ogłosił, że kwota rolniczej emerytury 
podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. 
wynosi 1 084,58 zł 58 (wzrost o 7%). 
Tym samym waloryzacja emerytur 
i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. 
polega na przemnożeniu kwoty eme-
rytury podstawowej, wynoszącej  
1 084,58 zł, przez wskaźnik wymiaru 
ustalony indywidualnie dla każdego 
świadczenia. W ten sposób, od dnia 
1 marca 2022 r., zostały zwaloryzo-
wane wszystkie emerytury i renty rol-
nicze wypłacane na dzień 28 lutego 
2022 r. Czyli w przypadku emerytury 
rolniczej waloryzowana jest jedynie 
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30 marca br. Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, na wniosek 
i w imieniu producentów rolnych wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
wystąpił do KRIR o podjęcie dzia-
łań w zakresie wprowadzenia w ra-
mach tarczy antykryzysowej zmiany 
w 2022 roku zasad naliczania czyn-
szu dzierżawnego.
Zgodnie z art. 39a ust. 8 Ustawy 
z dnia 19 października 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 514), „Minister właści-
wy do spraw rozwoju wsi, po zasię-
gnięciu opinii Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka, określi, w dro-
dze rozporządzenia, sposób ustala-
nia wysokości czynszu dzierżawne-
go (…)”. Delegacja ustawowa została 
wypełniona poprzez Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 
sposobu ustalania wysokości czynszu 
dzierżawnego w umowach dzierża-
wy nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. W rozporzą-
dzeniu tym określono, iż czynsz dzier-
żawny to równowartość pieniężna 
odpowiedniej (wskazanej w umowie 
dzierżawy) ilości pszenicy. Podstawą 
przeliczenia jest zaś średnia krajo-
wa cena skupu pszenicy, wskazana 
w obwieszczeniu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za półrocze 
poprzedzające ogłoszenie wykazu 
nieruchomości.

Kolejne obwieszczenia wskazują na 
stały wzrost średniej krajowej ceny 
skupu pszenicy, a ceny te liczone były 
jeszcze przed interwencją zbrojną na 
Ukrainie:

 – obwieszczenie za II półrocze  
2021 r. – 100,71 zł za 1 dt;

 – obwieszczenie za I półrocze  
2021 r. – 93,04 zł za 1 dt;

 – obwieszczenie za II półrocze  
2020 r. – 74,21 zł za 1 dt;

 – obwieszczenie za I półrocze  
2020 r. – 76,56 zł za 1 dt.

Obecna sytuacja gospodarczo-poli-
tyczna powoduje ogromne zaburze-
nia zarówno na rynkach w kraju, jak 
i w całej Europie. Od pewnego cza-
su można zaobserwować ogromny 
wzrost kosztów produkcji (ceny paliw, 
nawozów), a co za tym idzie wzrost 
cen produktów żywnościowych. Jed-
nym z głównych zadań państwa jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ściowego swoim obywatelom. Podej-
mowanie prób obniżenia niektórych 
obciążeń spoczywających na produ-
centach rolnych, zapewne przyczyni 
się do zahamowania tempa wzrostu 
cen żywności. 

W odpowiedzi na liczne sygna-
ły członków Izby Rolniczej, Zarząd 
W-MIR proponuje wprowadzenie 
w 2022 roku, jako podstawy do usta-
lania czynszu dzierżawnego, średnią 
cenę pszenicy z 4 półroczy poprze-
dzających naliczanie czynszu. Takie 
rozwiązanie złagodzi wysokość i in-
tensywność podwyżek czynszów.

30 marca br. Zarząd W-MIR, na wnio-
sek producentów rolnych wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, zwrócił 
się do KRIR z pilną potrzebą uregu-
lowania sprawy przedłużania umów 
dzierżawy na nieruchomości rolne 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa osobom, które nie spełniają 
definicji rolnika indywidualnego.
Art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. 
Dz.U. 2020 poz. 1655) wyraźnie defi-

niuje rolnika indywidualnego. Co do 
zasady nieruchomości rolne, którymi 
dysponuje Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa, powinny być rozdyspo-
nowane właśnie wśród osób spełnia-
jących ten warunek. 
W 2016 roku nastąpiła istotna zmia-
na przepisów dotyczących obrotu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa. Ustawodawca, widząc po-
trzebę ochrony gruntów rolnych, 
jasno wskazał podmioty, którym 

przysługuje prawo pierwszeństwa 
w nabyciu lub dzierżawy – to rolnicy 
indywidualni. W ustawie o kształto-
waniu ustroju rolnego dodano pream-
bułę, czyli wstęp do aktu prawnego, 
stanowiący podstawę i cel wydania 
aktu normatywnego. Tylko nieliczne 
ustawy posiadają preambułę, co pod-
kreśla znaczenie dla ustawodawcy 
tego właśnie uregulowania. 
W pierwszym zdaniu uzasadnienia 
wprowadzenia zmian ustawodawca 

kwota emerytury podstawowej, a nie 
kwota brutto emerytury otrzymywa-
nej przez rolnika, a ostateczny wzrost 
kwoty rolniczej emerytury brutto jest 
niższy niż tegoroczny, 7% wskaźnik 
waloryzacji. 
Na podstawie tych krzywdzących 
przepisów, rolnicy otrzymują z KRUS 

podwyżki emerytur rzędu 30, 20, 13, 
czy nawet 9 złotych, co w świetle po-
stępującej inflacji i obecnej sytuacji 
gospodarczej jest wysoce krzywdzą-
ce i niesprawiedliwe społecznie. Po-
nadto, w przypadku zbiegu emerytury 
rolniczej z emeryturą lub rentą z inne-
go ubezpieczenia społecznego (ZUS), 

jeśli suma tych świadczeń przekracza 
kwotę najniższej emerytury pracow-
niczej, nie dokonuje się waloryzacji 
kwoty emerytury rolniczej.
W związku z powyższym Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza postuluje 
o jak najszybszą zmianę sposobu wa-
loryzacji emerytur rolniczych.

Zasady naliczania czynszu dzierżawnego

Przedłużanie umów dzierżawy
na nieruchomości rolne 
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wskazał powód noweli: „Nierucho-
mości rolne są niezbędnym środkiem 
produkcji rolnej, produkcji, której ce-
lem i funkcją jest zapewnienie bez-
pieczeństwa żywnościowego w kra-
ju”. Ziemia rolna jest narzędziem 
w ręku producenta rolnego i podsta-
wą funkcjonowania indywidualnych 
gospodarstw rodzinnych. Zasadne 
jest zatem wprowadzenie takich 
zmian legislacyjnych, które umożli-
wią rozdysponowanie gruntów przez 
KOWR w pierwszej kolejności wśród 

zainteresowanych rolników indywi-
dualnych. 
Jako samorząd rolniczy Warmii i Ma-
zur, reprezentujący interesy zrze-
szonych w nim podmiotów, zdajemy 
sobie sprawę, iż przed zmianą usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego 
w 2016 roku, wiele osób nie będą-
cych rolnikami indywidualnymi wy-
dzierżawiło grunty z Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa. Zdaniem 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej, osobom tym nie powinno być 

zagwarantowane przedłużenie umo-
wy dzierżawy, jeśli okoliczni rolnicy 
indywidualni złożyli zapotrzebowanie 
na grunty będące przedmiotem dzier-
żawy. Dodatkowo grunty te powinny 
być rozdysponowane w trybie prze-
targów ograniczonych. 
Proponowane wyżej zmiany są w peł-
ni zgodne z założeniami wprowa-
dzonych w 2016 rok zmian wyrażo-
nych zarówno w preambule ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, jak 
i jej uzasadnieniu.

Wystąpienia
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 – W marcu br. Zarząd W-MIR, po 
konsultacjach z Radami Powia-
towymi, wydał 16 opinii dla Sta-
rostw Powiatowych dotyczących 
dzierżawy obwodów łowieckich 
polnych oraz 6 opinii do Regio-
nalnych Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w sprawie dzierżawy 
obwodów łowieckich leśnych. 
Zawarte w tym roku umowy 
dzierżawy obwodów łowieckich 
mają obowiązywać przez następ-
ne 10 lat.

 – 10 marca br. Zarząd W-MIR, na 
wniosek rolników, wystąpił do 
Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego o interwencję w sprawie 
zabezpieczenia dostaw hurto-
wych oleju napędowego dla go-
spodarstw rolnych i o zniesienie 
limitów na tankowanie dla rolni-
ków. 

 – 10 marca br. Zarząd W-MIR, na 
wniosek Komisji ds. Monitoro-
wania Rynków Rolnych i Zwal-
czania Wirusa ASF, wystąpił do 
KRIR o ponowne zwrócenie się 
do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o umożliwienie produ-
centom trzody chlewnej, którzy 
prowadzą produkcję na obsza-
rach objętych ograniczeniami III 
strefy, zawieszenia spłaty rat kre-
dytów zaciągniętych na rozwój 
produkcji trzody chlewnej, wraz 

z odsetkami, na okres do czasu 
zniesienia strefy. W piśmie zasu-
gerowano przeniesienie środków 
pomocowych na udzielanie no-
wych kredytów bez oprocento-
wania, do wsparcia spłaty odse-
tek już zaciągniętych kredytów, 
wraz z zawieszeniem spłaty rat 
kapitałowych. Zmiana ta uchroni 
gospodarstwa od dalszego zadłu-
żania się. 

 – 18 marca br. Zarząd W-MIR 
zwrócił się do Dyrektora Ge-
neralnego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem 
o konieczności ułatwienia wyda-
wania zezwoleń na zakup ziemi 
przez młodych rolników, którzy 
podjęli zobowiązania związane 
z powiększeniem powierzchni 
gospodarstw rolnych w poddzia-
łaniu 6.1 Premie dla młodych rol-
ników w ramach PROW 2014–
2021. Młodzi rolnicy, dopiero 
rozpoczynający samodzielne go-
spodarowanie, często nie mogą 
udokumentować stażu pracy 
w gospodarstwie rolnym lub nie 
posiadają historii ubezpieczenia 
w KRUS jako rolnicy. Mając moż-
liwość przeznaczenia przyznanej 
premii na zakup gruntów rolnych 
celem powiększenia gospodar-
stwa, muszą uzyskać stosowną 
zgodę Dyrektora Oddziału Te-

renowego KOWR. Z informacji 
uzyskanych od rolników wynika, 
że procedura ta często przedłuża 
się w czasie, a KOWR wymaga 
licznych dokumentów, potwier-
dzających podjęcie zobowiązania 
wobec ARiMR. Zarząd Izby uwa-
ża, że należałoby uprościć proce-
durę uzyskania pozwoleń tak, aby 
młodzi rolnicy mogli jak najszyb-
ciej rozliczać przyznane premie.

 – 23 marca br. Zarząd W-MIR wy-
stąpił do Ministra Klimatu i Śro-
dowiska o zmianę zasad udzie-
lania odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez wilki w po-
głowiu zwierząt gospodarskich 
w okresie od zachodu do wscho-
du słońca, bez tzw. bezpośredniej 
opieki, w przypadku, gdy zwie-
rzęta przebywają w miejscu wy-
posażonym w trwałe ogrodzenie. 
Obecnie rolnik nie otrzyma od-
szkodowania za pogryzione lub 
zagryzione przez wilki zwierzęta, 
jeśli w czasie od zmroku do świ-
tu nie sprawował bezpośredniej 
opieki nad nimi. Należy wiedzieć, 
że sformułowanie „bezpośrednia 
opieka” nie zostało sprecyzowa-
ne i jest w różny sposób interpre-
towane przez Regionalne Dyrek-
cje Ochrony Środowiska. 

 – 24 marca br., w związku z licz-
nymi zgłoszeniami obecności 
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Szkody łowieckie? I co dalej?
Rolniku, jeśli na twoim polu upraw-
nym lub trwałym użytku zielonym 
pojawią się szkody spowodowane 
przez takie zwierzęta, jak dziki, jele-
nie, daniele i sarny, łosie i bobry, masz 
prawo do odszkodowania!

Schemat postępowania w przypadku 
wystąpienia szkód łowieckich (sza-
cowanie w procedurze zwykłej):

1. Zauważenie i zgłoszenie szkody.
 – W ciągu 3 dni po zauważeniu szko-

dy, należy ją zgłosić do odpowied-
niego zarządcy lub dzierżawcy 
obwodu łowieckiego. Jeśli szko-
da jest spowodowana przez dziki 
w łąkach lub pastwiskach poza 
okresem wegetacyjnym, należy ją 
zgłosić w terminie umożliwiają-
cym szacowanie szkody, ale przed 
doprowadzeniem uszkodzonego 
obszaru do stanu pierwotnego 
i przed rozpoczęciem wegetacji.

 – We wniosku o szacowanie szko-
dy należy koniecznie podać swoje 
dane osobowe, adres i numer te-
lefonu, miejsce wystąpienia szko-
dy i rodzaj uszkodzonej uprawy lub 
płodu rolnego. 

Uwaga! Nie jest konieczne załącza-
nie mapy ze wskazaniem uszkodzonej 
uprawy. 

 – Zgłoszenia dokonujemy wyłącznie 
pisemnie lub e-mailem! 

Uwaga! W przypadkach spornych – 
listem poleconym za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru!

2. Zawiadomienie o szacowaniu.
 – Dzierżawca lub zarządca obwo-

du łowieckiego, w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia szkody, zawiadamia 
poszkodowanego oraz przedsta-
wiciela ośrodka doradztwa rolni-
czego o terminie dokonania szaco-
wania – oględzin lub szacowania 
ostatecznego i może to zrobić pi-
semnie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub przez SMS.

3. Szacowanie szkody.
 – Oględziny, jak i szacowanie osta-

teczne odbywają się niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie  
7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub 
zgłoszenia sprzętu (zbioru) uprawy. 

 – Szacowania dokonuje zespół 
w składzie: przedstawiciel dzier-
żawcy lub zarządcy obwodu ło-
wieckiego, przedstawiciel ośrodka 
doradztwa rolniczego (ODR) oraz 
właściciel lub posiadacz gruntów 
rolnych, na których wystąpiła 
szkoda. 

Uwaga! Nieobecność poszkodowa-
nego lub przedstawiciela ODR nie 
wstrzymuje szacowania! 

 – Niezwłocznie po zakończeniu 
oględzin oraz szacowania osta-
tecznego, powinien zostać spo-
rządzony protokół, na którym 
członkowie zespołu szacującego 
mogą wnieść zastrzeżenia do sza-
cowania oraz na którym powinni 
się czytelnie podpisać. Protokół 
powinien zostać sporządzony w 3 
jednobrzmiących egzemplarzach, 
po jednym dla każdego z członków 
zespołu szacującego.

 – Jeżeli strony (dzierżawca lub za-
rządca obwodu łowieckiego, albo 
właściciel lub posiadacz gruntów 
rolnych, na terenie których wy-
stąpiła szkoda) nie zgadzają się ze 
sporządzonym protokołem, mają 
możliwość wniesienia uwag w pro-
tokole oraz możliwość odwołania 
się do nadleśniczego Państwowe-
go Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, właściwego ze wzglę-
du na miejsce wystąpienia szkody, 
zarówno na etapie oględzin, jak 
i szacowania ostatecznego.

a) Oględziny.
 – Podczas oględzin ustala się: gatu-

nek zwierzyny, która wyrządziła 

wilków i szkód powodowanych 
przez wilki, Zarząd W-MIR wy-
stąpił do Ministra Klimatu i Śro-
dowiska o możliwość wprowa-
dzenia odstrzału redukcyjnego 
wilków na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.

 – 30 marca br. Zarząd W-MIR po-
nownie wystąpił do Głównego 
Lekarza Weterynarii, do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Europejskiego Komisarza ds. Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie 
działań mających na celu znie-
sienie obszaru objętego ograni-
czeniami III z powiatu działdow-
skiego, na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego.

 – W marcu br. Zarząd Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wydał siedem informacji dla ko-
morników sądowych w sprawie 
zajętego mienia – dotyczyły one 
dłużników, którzy nie byli rol-
nikami. Ponadto wydano pięć 
opinii: w czterech z nich Zarząd 
stwierdził, iż zajęte mienie jest 
niezbędne do prawidłowego pro-
wadzenia gospodarstwa, a w jed-
nej uznano, że zajęte mienie jest 
zbędne. Wysłano także jedno 
pismo podtrzymujące wcześniej 
wydaną opinię, w której zajęte 
mienie uznano za niezbędne. Ze 
względu na zmianę Kodeksu po-
stępowania cywilnego (KPC) od 

28 lutego 2022 roku, w którym 
wprowadzono art. 8295, mówią-
cy o wyłączeniu stosowania prze-
pisów w przypadku równocze-
snego skierowania egzekucji do 
wszystkich nieruchomości wcho-
dzących w skład gospodarstwa 
rolnego prowadzonego przez 
dłużnika, Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczy zmienił 
dwie opinie wydane na początku 
marca (w których uznano zajęte 
nieruchomości za niezbędne), na 
informację o niepodleganiu pod 
ustawę KPC art. 8291.
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szkodę, rodzaj, stan i jakość upra-
wy oraz jej obszar, szacunkowy 
obszar uszkodzeń i szacunkowy 
procent zniszczenia uprawy na 
uszkodzonym obszarze. Z oględzin 
można sporządzić szkic sytuacyj-
ny uszkodzonej uprawy. Podczas 
oględzin nie ustala się wysokości 
odszkodowania.

b) Szacowanie ostateczne.
 – Szacowania ostatecznego doko-

nuje się najpóźniej w dzień sprzę-
tu uprawy, a przed dokonaniem 
sprzętu uszkodzonej uprawy.

 – O dacie planowanego sprzętu 
uprawy, właściciel lub posiadacz 
gruntów rolnych jest zobowiąza-
ny powiadomić dzierżawcę lub 
zarządcę obwodu łowieckiego, 
w formie pisemnej, w terminie  
7 dni przed zamierzonym sprzętem. 

 – Podczas szacowania ostatecznego 
ustala się: gatunek zwierzyny, któ-
ra wyrządziła szkodę, rodzaj upra-
wy lub płodu rolnego, stan i jakość 
uprawy lub płodu rolnego, obszar 
całej uprawy lub szacunkową 
masę zgromadzonego płodu rol-
nego, obszar uprawy, która została 
uszkodzona lub szacunkową masę 
uszkodzonego płodu rolnego, pro-
cent zniszczenia uprawy na uszko-
dzonym obszarze, plon z 1 ha oraz 
wysokość odszkodowania.

Uwaga! Jeśli szkoda została wyrzą-
dzona w płodach rolnych, albo przez 
dziki na łąkach i pastwiskach oraz 
jeżeli szkoda powstała i została zgło-
szona bezpośrednio przed sprzętem 
lub w jego trakcie, dokonuje się wy-
łącznie szacowania ostatecznego.

4. Wypłata odszkodowania.
 – Jeśli żadna ze stron nie wniosła od-

wołania, to dzierżawca lub zarząd-
ca obwodu łowieckiego dokonuje 
wypłaty przyznanego odszkodo-
wania w terminie 30 dni od dnia 
sporządzenia protokołu z szaco-
wania ostatecznego.

Uwaga! Na etapie oględzin i sza-
cowania ostatecznego w przedsta-
wionym trybie, nie ma możliwości 
udziału przedstawiciela izby rolniczej 
w szacowaniu. 

5. Odwołanie do nadleśniczego (sza-
cowanie w procedurze odwoławczej).

Jeżeli dzierżawca lub zarządca ob-
wodu łowieckiego lub właściciel albo 
posiadacz gruntów rolnych, na te-
renie których wystąpiła szkoda, nie 
zgadzają się z ustaleniami, to mogą 
wnieść odwołanie się do nadleśni-
czego Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, właściwe-
go ze względu na miejsce wystąpienia 
szkody, zarówno na etapie oględzin, 
jak i szacowania ostatecznego.
5.1. Zgłoszenie odwołania.

 – Odwołanie to wnosi się w termi-
nie 7 dni od dnia podpisania pro-
tokołu z oględzin lub z szacowania 
ostatecznego. Odwołanie można 
wnieść zarówno po samych oglę-
dzinach, jak i po samym szacowa-
niu ostatecznym.

5.2. Zawiadomienie o terminie szaco-
wania w procedurze odwoławczej.

 – Nadleśniczy, w terminie nie dłuż-
szym niż 3 dni od otrzymania 
odwołania, zawiadamia człon-
ków zespołu szacującego szkodę, 
w zwykłym trybie, o terminie do-
konania oględzin lub szacowania 
ostatecznego w procedurze odwo-
ławczej i może to zrobić pisemnie, 
za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej lub przez SMS.

5.3. Szacowanie w procedurze odwo-
ławczej.

 – Nadleśniczy lub jego przedsta-
wiciel dokonuje odpowiednio 
własnych oględzin lub szacowa-
nia ostatecznego niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie  
7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 – Członkowie zespołu, którzy 
uprzednio szacowali szkodę bę-
dącą przedmiotem odwołania, 
tj. przedstawiciel dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego, 
przedstawiciel ośrodka doradztwa 
rolniczego oraz właściciel lub po-
siadacz gruntów rolnych, na któ-
rych wystąpiła szkoda, mogą brać 
udział w szacowaniu wykonywa-
nym przez nadleśniczego lub jego 
przedstawiciela.

Przedstawiciel izby rolniczej.
 – Na pisemny wniosek członka ze-

społu biorącego udział w oględzi-
nach lub szacowaniu ostatecznym, 
w oględzinach lub szacowaniu 
ostatecznym w procedurze odwo-
ławczej może brać udział przed-
stawiciel izby rolniczej. Wniosek 

najlepiej złożyć w treści odwołania 
lub razem ze składanym odwoła-
niem do nadleśniczego.

 – Przedstawiciel izby rolniczej jest 
zobowiązany do wyrażenia opi-
nii na temat oszacowania szkody, 
który jest załącznikiem do proto-
kołu, sporządzanego przez nadle-
śniczego lub jego przedstawiciela 
podczas oględzin lub szacowania 
ostatecznego w procedurze od-
woławczej. Opinia przedstawiciela 
izby rolniczej nie jest wiążąca dla 
nadleśniczego.

Uwaga! Podobnie jak podczas zwy-
kłej procedury szacowania szkód, nie-
obecność członków zespołu szacującego 
szkody w normalnym trybie oraz przed-
stawiciela izby rolniczej nie wstrzymu-
je dokonania oględzin lub szacowania 
w procedurze odwoławczej.

 – Zarówno oględziny, jak i szacowa-
nie ostateczne w procedurze od-
woławczej przebiegają podobnie 
do zwykłej procedury szacowania 
szkód. Odmienne jest jednak to, że 
podczas szacowania ostatecznego 
w protokole nie określa się wyso-
kości odszkodowania.

5.4. Ustalanie wysokości odszkodo-
wania.

 – Nadleśniczy ustala wysokość od-
szkodowania w drodze decyzji, 
biorąc w szczególności pod uwagę 
ustalenia zawarte w protokołach 
z oględzin lub szacowania osta-
tecznego. 

 – Decyzja wydawana jest w ciągu 
14 dni od otrzymania protokołów 
i jest ostateczna. 

 – Wypłata odszkodowania nastę-
puje ze środków dzierżawcy lub 
zarządcy obwodu łowieckiego, nie 
później niż w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia decyzji.

 – Niezadowolony dzierżawca lub za-
rządca obwodu łowieckiego, albo 
właściciel lub posiadacz gruntów 
rolnych może, w terminie 3 mie-
sięcy od dnia doręczenia decyzji, 
wnieść powództwo do sądu wła-
ściwego ze względu na miejsce 
wystąpienia szkody. 

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Odszkodowanie nie przysługuje:

 – osobom, którym przydzielono 
grunty stanowiące własność Skar-
bu Państwa jako deputaty rolne na 
gruntach leśnych;
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 – posiadaczom uszkodzonych upraw 
lub płodów rolnych, którzy nie 
dokonali ich sprzętu w terminie  
14 dni od dnia zakończenia okresu 
zbioru tego gatunku roślin w da-
nym regionie, określonego przez 
sejmik województwa w drodze 
uchwały;

 – posiadaczom uszkodzonych upraw 
lub płodów rolnych, którzy nie 
wyrazili zgody na budowę przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego urządzeń lub wyko-
nywanie zabiegów zapobiega-
jących szkodom, z wyłączeniem 
szkód wyrządzonych przy wyko-
nywaniu polowania oraz szkód, 
które powstałyby niezależnie od 
wzniesienia urządzeń lub wykona-
nia zabiegów, na które posiadacz 
uszkodzonych upraw lub płodów 
rolnych nie wyraził zgody;

 – za szkody nieprzekraczające war-
tości 100 kg żyta w przeliczeniu na 
1 ha uprawy;

 – za szkody powstałe w płodach 
złożonych w sterty, stogi i kopce, 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

 – za szkody w uprawach rolnych za-
łożonych z rażącym naruszeniem 
zasad agrotechnicznych;

 – za szkody powstałe na nierucho-
mościach, w odniesieniu do któ-
rych właściciel albo użytkownik 
wieczysty złożył oświadczenie 
o zakazie wykonywania polowa-
nia, z wyjątkami opisanymi w art. 
48 ust. 7 ustawy Prawo łowieckie.

Szkody spowodowane przez zwie-
rzęta prawnie chronione i co dalej?
Zgodnie obowiązującym prawem, za 
szkody spowodowane przez zwierzę-
ta prawnie chronione, tj. łosie i bobry, 
żubry, wilki i rysie, odpowiada Skarb 
Państwa. Niestety tylko za szkody 
spowodowane działalnością tych ga-
tunków, po spełnieniu pewnych wa-
runków, przysługują odszkodowania.

ŁOSIE
Zgłoszenia szkody powstałej w upra-
wach i płodach rolnych, wyrządzo-
nych przez dziki, łosie, jelenie, sarny 
i daniele na obszarach niewchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich 
oraz szkód wyrządzonych na obsza-
rach obwodów łowieckich polnych 
i obszarach niewchodzących w skład 

obwodów łowieckich przez zwierzę-
ta łowne objęte całoroczną ochroną 
(łosie), dokonuje się w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 
Departament Ochrony Środowiska, 
Biuro Polityki Ekologicznej i Przy-
rody, ul. Głowackiego 17, 10-447 
Olsztyn, telefon: (89) 512 54 71 lub  
(89) 512 58 05.
Zgłoszenie składa się w terminie 
umożliwiającym dokonanie szacowa-
nia szkód.
Oględzin dokonuje się niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

 – Zgłoszenia szkody należy do-
konać na formularzu dostęp-
nym na stronie internetowej 
BIP Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, odnajdując ścieżkę:  
https://bip.warmia.mazury.pl/ –> 
Urząd Marszałkowski –> Wykaz 
realizowanych spraw –> Zgłosze-
nie szkody powstałej w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzonych 
przez dziki, łosie, jelenie, sarny 
i daniele na obszarach niewcho-
dzących w skład obwodów łowiec-
kich oraz szkód wyrządzonych na 
obszarach obwodów łowieckich 
polnych i obszarach niewchodzą-
cych w skład obwodów łowiec-
kich przez zwierzęta łowne objęte 
całoroczną ochroną (łosie). Bez-
pośredni link: https://bip.warmia.
mazury.pl/1103/zgloszenie-szko-
dy-powstalej-w-uprawach-i-plo-
dach-rolnych-wyrzadzonych-prze-
z-dziki-losie-jelenie-sarny-i-danie-
le-na-obszarach-niewchodzacych-
-w-sklad-obwodow-lowieckich-o-
raz-szkod-wyrzadzonych-na-ob-
szarach-obwodow-lowieckich-po-
lnych-i-obszarach-niewchodza-
cych-w-sklad-obwodow-lowiec-
kich-przez-zwierzeta-lowne-ob-
jete-caloroczna-ochrona-losie-..
html.

BOBRY, ŻUBRY, WILKI I RYSIE
Chcąc ubiegać się o odszkodowanie 
za szkody spowodowane przez bo-
bry, żubry, wilki lub rysie, wniosek 
należy złożyć do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Olsztynie. 
Trzeba to zgłaszać niezwłocznie po 
stwierdzeniu szkody, w postaci papie-

rowej albo elektronicznej, w szcze-
gólności przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą. W przypadku szkody wy-
rządzonej w odniesieniu do zwierząt, 
w pasiece albo w budowli stawów 
rybnych w gospodarstwie rybackim, 
jeżeli szkoda w tej budowli spowodo-
wała albo może spowodować ubytek 
ryb, zgłoszenia szkody można doko-
nać również przez złożenie wniosku 
telefonicznie.
Poszkodowany zabezpiecza, w miarę 
możliwości, ślady oraz inne dowody 
wskazujące na przyczynę lub okolicz-
ności powstania szkody w miejscu jej 
wyrządzenia do czasu sporządzenia 
protokołu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska w Olsztynie dokonuje oględzin 
szkody w obecności poszkodowa-
nego, niezwłocznie po otrzymaniu 
wniosku, jednak nie później niż w ter-
minie 30 dni od momentu otrzymania 
kompletnego wniosku. W przypadku 
szkód wyrządzonych w odniesieniu 
do zwierząt, w pasiece albo w bu-
dowli stawów rybnych w gospodar-
stwie rybackim, jeżeli szkoda w tej 
budowli spowodowała albo może 
spowodować ubytek ryb, oględzin 
szkody dokonuje się niezwłocznie po 
otrzymaniu wniosku, jednak nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od chwili jego 
otrzymania. W przypadku szkody wy-
rządzonej w uprawach lub płodach 
rolnych, oględzin szkody dokonuje się 
najpóźniej na dzień przed sprzętem 
uprawy lub płodów rolnych, w któ-
rych ona wystąpiła. 

 – Więcej informacji znajduje się na 
stronie internetowej Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Olsztynie www.gov.pl/web/
rdos-olsztyn/regionalna-dyrekcja-
-ochrony-srodowiska-w-olszty-
nie, po wybraniu ścieżki: Załatw 
sprawę –> Jak załatwić sprawę 
–> Sprawy dotyczące ochrony 
przyrody –> Szacowanie szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta 
objęte ochroną gatunkową, za 
które odpowiada Skarb Państwa 
(bóbr, wilk, żubr oraz ryś), lub 
pod adresem www.gov.pl/web/
rdos-olsztyn/szacowanie-szkod-
-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-
-objete-ochrona-gatunkowa-za-k-
tore-odpowiada-skarb-panstwa-
-bobr-wilk-zubr-oraz-rys.

Rolniku masz więcej pytań? Zadzwoń, przyjdź i zapytaj w biurach Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!
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W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców 
Bydła Mlecznego w Olsztynie zs. w Dorotowie, 
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy serdeczne życzenia powodzenia 
w życiu zawodowym i prywatnym,
wielu radosnych i ciepłych chwil 

oraz odpoczynku w rodzinnej atmosferze.

Wesołego Alleluja!
Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego

Warmińsko-Mazurskie Laury Mleczne, 
zorganizowane przez PFHBiPM przy 
współpracy z Warmińsko-Mazurskim 
Związkiem Hodowców Bydła Mlecz-
nego, wypełniły 1 kwietnia 2022 r. salę 
konferencyjną Centrum Wdrażania 
i Promocji Innowacji w Olsztynie. Wy-
darzenie odbyło się pod honorowym 
patronatem Wojewody Warmińsko-
-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz 
Marszałka Województwa Gustawa 
Marka Brzezina. Głos otwarcia zabrał 
gospodarz wydarzenia, Wiceprezydent 
PFHBiPM i Prezes W-MZHBM Andrzej 
Steckiewicz, który podkreślił, że Mlecz-
ne Laury to święto każdego hodowcy 
i producenta mleka, a najlepsi w wo-
jewództwie to „mleczna arystokracja”. 
Wyraził zadowolenie, że impreza może 

się odbyć w końcu w dużej sali, bez 
obostrzeń i ograniczeń, które powodo-
wały, że Mleczne Laury na Warmii i Ma-
zurach przeniesione zostały do formy 
on-line. Gośćmi specjalnymi wydarze-
nia byli Wiceprzewodniczący sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł 
na Sejm RP Jerzy Małecki i Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Ziejewski. Zabrali 
głos w sprawach niepokojących dzi-
siejszych producentów, a związanych 
z postępującą inflacją oraz możliwymi 
konsekwencjami napaści Rosji na Ukra-
inę. Wicewojewoda Piotr Opaczewski 
oraz Członek Zarządu Województwa 
Sylwia Jaskulska życzyli laureatom wy-
sokich wydajności i utrzymania wzro-
stowych trendów. Głos zabrał także 
Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolni-

czych Mirosław Borowski, który za-
uważył, że przed parlamentarzystami 
stoi trudne zadanie w obecnych, cięż-
kich czasach, by nie tylko chronić to, 
co już jest, ale także tworzyć nową le-
gislację, nacechowaną przede wszyst-
kim troską o utrzymanie wysokiego 
poziomu produkcji żywności w Polsce. 
W podobnym tonie wypowiadał się 
także Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej Romuald Tański. War-
mińsko-Mazurskie Laury Mleczne po-
prowadziła Anna Błońska, Kierownik 
Oddziału PFHBiPM w Dorotowie oraz 
Dyrektor Biura W-MZHBM. 
Zgromadzeni na sali hodowcy i produ-
cenci mleka z zainteresowaniem obej-
rzeli materiały filmowe, przygotowane 
przez organizatorów. Mnogość nagród 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE LAURY MLECZNE
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i osób chętnych do wyróżnienia naj-
lepszych w województwie zaskoczyła 
wszystkich zgromadzonych. Fundato-
rem pucharów i nagród była nie tylko 
PFHBiPM czy W-MZHBM, ale także 
instytucje, takie jak: Wojewoda, Mar-
szałek, Starosta Olsztyński Andrzej 
Abako, Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza, Warmińsko-Mazurski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsz-
tynie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Zakłady 
przetwórstwa mleka, zlokalizowane 
na terenie województwa, też posta-
nowiły nagrodzić swoich najlepszych 
dostawców, tak jak Mlekpol – repre-
zentowany przez Przewodniczącego 
RN Sławomira Przytułę oraz Dyrektora 
ZPM w Mrągowie Marcina Piwowar-
czyka, OSM Giżycko – reprezentowana 
przez Dyrektora Skupu Adama Dmo-
chowskiego, Mlekovita z silną repre-
zentacją oddziałów z Morąga, Lubawy 
i Działdowa oraz Polmlek z Lidzbarka 
Warmińskiego. Partnerami i sponsora-
mi wydarzenia były przedsiębiorstwa 
branżowe, tj. Arbena, Blattin, BNP 
Paribas, Nanobiosol, Precon Polska, 
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwie-
rząt, Sowul&Sowul, WWS Partner oraz 
mleczarnie – Mlekpol i Polmlek, które 

wystawiły swoje degustacyjne stoiska. 
Tegoroczny puchar Prezydenta 
PFHBiPM Leszka Hądzlika trafił 
w ręce Gospodarstwa Rolnego Pań-
stwa Agnieszki i Wojciecha Strumi-
łowskich oraz Tomasza Strumiłow-
skiego. Puchary Prezesa W-MZHBM 
Andrzeja Steckiewicza były zaś dwa 
i trafiły do rąk Państwa Marii i An-
drzeja Kurzątkowskich oraz Ewy 
i Mateusza Klepackich. Wydarzenie 
było bardzo uroczystą okazją za-
równo do wręczenia nagród dla elity 
warmińsko-mazurskich hodowców, 
najlepszych w 2021 roku, jak i uho-
norowania zasłużonych Złotymi Od-
znakami Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecz-
nego. Prezes W-MZHBM Andrzej 
Steckiewicz, w asyście Wicepreze-
sów Marka Juniewicza i Konrada Kru-
pińskiego, wręczył je Mirosławowi 
Borowskiemu, Kazimierzowi Więcko 
i Bożenie Szczypior. Złote Odznaki 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka wręczono na-
tomiast prof. dr. hab. Urszuli Czarnik, 
prof. dr. hab. Cezaremu Purwinowi, 
Andrzejowi Ficakowi, Przemysławo-
wi Sowulowi, Ryszardowi Strug i Da-
mianowi Godzińskiemu. 
Warmińsko-Mazurskie Laury Mleczne 
zwieńczył krótki panel wypowiedzi re-

prezentantów świata nauki z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego. Głos 
zabrali: prof. dr hab. Urszula Czarnik, 
która traktuje Złotą Honorową Odzna-
kę PFHBiPM jako wyróżnienie dla ca-
łego Uniwersytetu, prof. dr hab. Cezary 
Purwin, który podkreślał wysoką jakość 
współpracy z PFHBiPM oraz prof. dr 
hab. Stanisław Kamiński, upatrujący 
dużą szansę ekonomiczną dla gospo-
darstw w genomowaniu bydła. 

Relacja z wydarzenia znalazła się w pro-
gramach informacyjnych TVP3 Olsz-
tyn, a sam Wiceprezydent PFHBiPM 
Andrzej Steckiewicz był w dniu War-
mińsko-Mazurskich Mlecznych Laurów 
gościem Iwony Pacholskiej w progra-
mie „Opinie”. Całość relacji z wydarze-
nia dostępna jest na portalu społecz-
nościowym Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecznego 
na Facebooku: 
www.facebook.com/wmzhbm. 

Tabela przedstawia wszystkich nagro-
dzonych oraz wyróżnionych hodow-
ców i producentów mleka. Serdeczne 
gratulacje!

Michał Krukowski
Fot.: Marcin Wąż

kg % kg %

LESZEK I JOANNA BUDNIEWSCY WIKIELEC IŁAWSKI AT4 16,3 14575 513 3,52 501 3,44 1014 407 760

ADAM I EWA GOLONKA  LIPIŃSKIE GIŻYCKI AT4 38,0 12450 542 4,35 446 3,58 988 415 740

JAN I HALINA LIS WRONKA GIŻYCKI AT4 69,2 12624 461 3,65 418 3,31 879 382 717

ANDRZEJ I MARIA KURZĄTKOWSCY KÓZKI PISKI AT4 181,6 11063 430 3,89 361 3,26 791 383 778

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRUNWALD SP. Z O.O. GRUNWALD OSTRÓDZKI A8 489,0 12800 502 3,92 416 3,25 918 410 717

KOMBINAT ROLNY SZESTNO SP. Z O.O.     FERMA LEMBRUK LEMBRUK MRĄGOWSKI AT4 1135,2 12847 473 3,68 411 3,20 884 414 789

LESZEK I JOANNA BUDNIEWSCY WIKIELEC IŁAWSKI AT4 16,3 14575 513 3,52 501 3,44 1014 407 760

IV. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów od 150,1 do 300 sztuk – wg kg mleka:

V. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów 300,1 do 500 sztuk – wg kg mleka:

VI. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów pow. 500,1 sztuk – wg kg mleka:

VII. najlepsze stado w 2021 roku – wg kg suchej masy:

Przeciętna 
liczba krów

I. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów do 20 sztuk – wg kg mleka:

II. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów od 20,1 do 50 sztuk – wg kg mleka:

III. najlepsze stado w 2021 roku o przeciętnej liczbie krów od 50,1 do 150 sztuk – wg kg mleka:

Właściciel stada/obory Lokalizacja 
stada/obory Powiat Metoda 

oceny

Przeciętna wydajność Okres 
międzywycie

leniowy

Wiek I 
wycieleniaMleko     

kg
Tłuszcz Białko Suma kg 

T+B
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18 marca bieżącego roku Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” roz-
poczęło wiosenną akcję zawierania 
z producentami rolnymi umów ubez-
pieczenia gruntowych upraw rolnych 
od zdarzeń losowych, w tym z dopłatą 
z budżetu państwa, wynoszącą do 65% 
wysokości składki.

Szczególnie teraz, gdy mamy za okna-
mi wiosnę, a pogoda sprzyja wejściu 
upraw ozimych w okres wegetacji, 
dając także możliwość prac polowych 
pod zasiewy upraw jarych, warto już 
ubezpieczyć uprawy rolne od nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych. 

TUW „TUW” posiada na polskim 
rynku bardzo bogatą ofertę ubez-
pieczenia upraw rolnych, obejmującą 
kilkanaście wariantów ubezpieczenia, 
w tym nowość w ofercie, wariant GP 
(grad i powódź). Wybierając ubezpie-
czenie upraw w TUW „TUW”, można 
zyskać, w zależności od wybranego 
wariantu ubezpieczenia, możliwość 
ochrony produkcji roślinnej od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych 
przez grad, przymrozki wiosenne, 
powódź, deszcz nawalny, suszę, hu-
ragan, obsunięcie się ziemi, lawinę 
i piorun, a za dodatkową składkę za-
kres ubezpieczenia może być rozsze-
rzony o odpowiedzialność za szkody 
od 8% ubytku plonu oraz od ryzyka 
ognia.

TUW „TUW” ubezpiecza rośliny oraz 
plony roślin rolniczych i ogrodniczych, 
uprawianych zarówno w gruncie, jak 
i pod osłonami. Umowa ubezpiecze-
nia upraw może obejmować ochroną, 
w okresie od zasiewu lub wysadzenia 
roślin do ich zbioru, uprawy roślin 
zbożowych, oleistych, okopowych 
bulwiastych i korzeniowych, specjal-
nych (tytoń, chmiel i rośliny energe-
tyczne), strączkowych i motylkowych 
drobnonasiennych, włóknistych, 
zielarskich, ozdobnych i warzyw, za-
równo uprawianych w gruncie, jak 
i w szklarniach lub pod tunelami fo-
liowymi, owoców i nasadzeń drzew 
i krzewów owocowych oraz roślin 
jagodowych, trwałych użytków zie-
lonych, a także każdą inną nietypową 
uprawę – w takim przypadku TUW 
„TUW” może przygotować indywidu-
alną ofertę ubezpieczenia, „skrojoną 
na miarę” potrzeb danego rolnika. 

W przypadku zawarcia umowy ubez-
pieczenia upraw rolnych i zaistnie-
nia szkody, wypłata odszkodowania 
będzie stanowić dla rolnika rekom-
pensatę poniesionych strat, dając 
jednocześnie możliwość zachowania 
płynności finansowej i odtworzenia 
produkcji gospodarstwa.

Należy także podkreślić fakt, iż każ-
da umowa dotowanych ubezpie-
czeń upraw rolnych, zawarta w TUW 

„TUW”, umożliwia spełnienie usta-
wowego obowiązku ubezpieczenia 
minimum połowy areału upraw rol-
nych, wskazanych w ustawie o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, od co najmniej jedne-
go z ryzyk: gradu, przymrozków wio-
sennych, suszy i powodzi (a w okresie 
jesiennym – także i od ryzyka ujem-
nych skutków przezimowania).

TUW „TUW” obchodzi w tym roku 
jubileusz 30-lecia istnienia, będąc 
jednocześnie pierwszym zakładem 
ubezpieczeń, który w powojennej 
historii rozpoczął działalność w for-
mule wzajemnościowej. TUW „TUW” 
proponuje szeroką i różnorodną ofer-
tę ubezpieczeniową, kierowaną za-
równo do rolników indywidualnych 
oraz ich rodzin, jak i do dużych produ-
centów rolnych oraz przedsiębiorców 
sektora rolno-spożywczego. Dlatego 
celem TUW „TUW” jest zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa swo-
im Członkom poprzez dostarczanie 
ochrony ubezpieczeniowej idealnie 
dopasowanej do ich potrzeb, na bie-
żąco uaktualnianej i uatrakcyjnianej.

Informacja stanowi materiał promocyj-
ny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW“ z siedzibą: 02-793 War-
szawa, ul. Raabego 13.

Wiosenny sezon
ubezpieczeń upraw rolnych
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BBIIUURROO  RREEGGIIOONNAALLNNEE  WW  OLSZTYNIE
10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 13, VIII p.
tel. 89 523 55 51, 89 523 52 12
e-mail: olsztyn@tuw.pl

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.

AKTYWNA WIEŚ
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Tradycyjny żurek na śniadanie wielkanocne

Tradycyjna baba wielkanocna

Tradycyjny żurek na śniadanie wielkanocne, przygoto-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Mazurskie Rost-
kowianki”, zdobył I miejsce w konkursie „Wielkanocne 
frykasy”, w kategorii „Tradycyjne, wielkanocne produkty 
i potrawy wytrawne”.

Zakwas do żurku: 1 szklanka mąki żytniej razowej,  
3 szklanki letniej wody, 1 ząbek czosnku, 2 listki laurowe, 
4 ziarenka ziela angielskiego, skórka z chleba domowe-
go wypieku. Wszystkie składniki łączymy i odstawiamy 
w ciepłe miejsce na 3–4 dni.

Wywar: 3 l wody, porcja rosołowa, marchew, pietruszka, 
cebula, seler, liść laurowy, ziele angielskie, 2 ząbki czosn-
ku, 1 suszony grzyb, 400 g białej kiełbasy, 3–4 łyżki kwa-
śnej śmietany, sól, pieprz i majeranek do smaku. 

Wykonanie: 
Gotujemy 3 l wody na porcji rosołowej i dodajemy pozo-
stałe składniki na wywar. Do gotowego wywaru wlewamy 
zakwas, a całość wzbogacamy 400 g białej kiełbasy. Poda-
jemy z jajkami na twardo.

Baba, przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Mazurskie Rostkowianki”, zdobyła II miejsce w konkur-
sie „Wielkanocne frykasy 2021”, w kategorii „Tradycyjne, 
wielkanocne produkty słodkie”.

Składniki ciasta: 4 jaja, 25 g świeżych drożdży, 1 szklanka 
ciepłego mleka, ¾ szklanki cukru, 60 g masła, 3 łyżki oleju, 
szczypta soli, zapach waniliowy, 500 g mąki pszennej.

Składniki kruszonki: 50 g masła, 50 g cukru, 70 g mąki 
krupczatki.

Wykonanie: 
Jaja, drożdże, mleko, cukier, masło oraz olej wymieszać 
i pozostawić na co najmniej 6 godzin. Potem dodać sól, 
zapach waniliowy i mąkę. Ponownie wymieszać, włożyć 
do foremki, posypać kruszonką i pozostawić do wyrośnię-
cia. Piec w temperaturze 175°C przez 45 minut.

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.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA
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Aktualności:

25 marca – stoisko informacyjne podczas akcji charytatywnej w Gołdapi.
28 marca – organizacja II etapu ogólnopolskiej olimpiady „Gwiezdny Krąg”.

30 marca – współorganizacja XVII Gminnego Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej w Łęgajnach.

REACT-EU jest częścią NextGenera-
tionEU i zapewnia dodatkowe środki 
dla programów polityki spójności na 
przeciwdziałanie skutkom kryzysu 
wywołanego pandemią COVID-19.
W ramach Next Generation EU, RE-
ACT-EU zapewnia uzupełnienie pro-
gramów polityki spójności o 50,6 mld 
euro (w cenach bieżących) w latach 
2021 i 2022. Środki koncentrują się 
na wspieraniu odporności rynku pra-
cy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o ni-
skich dochodach, a także na tworze-
niu przyszłościowych fundamentów 
zielonej i cyfrowej transformacji oraz 
zrównoważonej odbudowy społecz-
no-gospodarczej, zgodnie z celami 
REACT-EU i zaleceniami dla poszcze-
gólnych krajów na 2020 r. REACT-EU 
weszło w życie 24 grudnia 2020 r. 
i może finansować wydatki z mocą 
wsteczną od 1 lutego 2020 r. do 31 
grudnia 2023 r.

W styczniu 2022 r. Komisja Europejska 
przyznała dodatkowe środki w wyso-
kości 136 mln euro na rzecz sześciu 
programów operacyjnych (PO), obję-
tych Europejskim Funduszem Rozwoju 
Regionalnego w Polsce.
W województwie warmińsko-mazur-
skim 20 mln euro zostanie skierowa-
ne na pomoc dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i ich pracowników 
oraz sektora opieki zdrowotnej. Środ-
ki te zapewnią również bardzo po-
trzebne wsparcie na rzecz podsta-
wowej opieki zdrowotnej i innych 
podmiotów medycznych, świadczą-
cych stacjonarne i całodobowe usłu-
gi zdrowotne dla pacjentów, w tym 
rehabilitację po skutkach ubocznych 
zakażenia COVID-19.
Ponadto 23 marca 2022 r., aby wes-
przeć państwa członkowskie przyj-
mujące uchodźców uciekających 
przed wojną w Ukrainie i udzielające 
im schronienia, Komisja Europejska 

zaproponowała zwiększenie łącznej 
kwoty płatności zaliczkowych w ra-
mach wsparcia na rzecz odbudowy 
służącej spójności oraz terytoriom 
Europy (REACT-EU) o 3,4 mld euro.
Komisja proponuje zwiększenie płat-
ności zaliczkowych na rzecz każdego 
z państw członkowskich z 11 do 15 
proc. transzy REACT-EU na rok 2021, 
a do 45 proc. dla państw członkowskich 
pierwszej linii (Polski, Słowacji, Węgier 
i Rumunii) oraz innych państw człon-
kowskich, w których liczba uchodź-
ców z Ukrainy jest proporcjonalnie 
największa w stosunku do krajowej 
liczby ludności (czyli w Austrii, Bułgarii, 
Czechach i Estonii, gdzie w okresie od 
24 lutego do 23 marca 2022 r. liczba 
ta przekroczyła 1 proc.). Całkowite 
zwiększenie płatności zaliczkowych 
wyniesie 3,4 mld euro i zostanie wy-
płacone państwom członkowskim po 
zatwierdzeniu wniosku przez współ-
prawodawców.

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

REACT-EU – co to jest?

Masz pytanie na temat 
Unii Europejskiej?

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11
Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect
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