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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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POSIEDZENIE
WALNEGO ZGROMADZENIA
W dniach 13–14 czerwca br. w Wil-
kasach odbyło się X Walne Zgroma-
dzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej VI kadencji. W spotkaniu 
uczestniczyło 34 członków Walnego 
Zgromadzenia oraz zaproszeni goście: 
pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, 
pan Marcin Kulasek – Poseł na Sejm 
RP, pani Anna Wojciechowska – Poseł 
na Sejm RP, pan Zbigniew Ziejewski 
– Poseł na Sejm RP, pani Małgorzata 
Kopiczko – Senator RP, pan Jerzy Wci-
sła – Senator RP, pan Krzysztof Jurgiel 
– Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
pan Piotr Opaczewski – Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski, pan Jacek Ma-
licki – p.o. Zastępcy Dyrektora Gene-
ralnego KOWR, pani Karolina Gaweł – 
Rzecznik Prasowy KOWR, pan Michał 
Gzowski – Szef Gabinetu Dyrektora 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, pan Jarosław Sarnowski – Dy-
rektor Departamentu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, pan Marcin 
Kazimierczuk – Zastępca Dyrektora 
Oddziału Terenowego KOWR w Olsz-
tynie, pan Jerzy Koronowski – War-
mińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, pan Łukasz Bartkowski – 
Zastępca Dyrektora Warmińsko-Ma-
zurskiego OR ARiMR w Olsztynie, pan 
Henryk Żuchowski – Dyrektor KRUS 
w Olsztynie, pan Czesław Lewan-
dowski – Dyrektor Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie, pan 
Henryk Pastuszek – Dyrektor Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian we 
Wrócikowie, pan Ryszard Piórkowski 
– Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 
Inspektor Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych, pan Andrzej 
Steckiewicz – Prezes Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego, pani Katarzyna Kośnik 
– Dyrektor Biura Regionalnego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” w Olsztynie, pan Wacław 
Drozdowicz – przedstawiciel Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” w Olsztynie.

Przewodniczącym obrad został pan 
Mirosław Borowski – Delegat na Wal-
ne Zgromadzenie W-MIR w powiecie 
oleckim, natomiast na Sekretarza ob-
rad wybrano panią Urszulę Suchocką 
– Delegatkę na Walne Zgromadzenie 
W-MIR w powiecie ostródzkim.
Podczas obrad Walnego Zgromadze-
nia W-MIR przyjęto sprawozdanie 
Zarządu za 2021 r., sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej za 2021 r. oraz 
udzielono absolutorium dla Zarządu 
za 2021 r. Podjęto również uchwały 
w sprawie:
• składania wniosków o wspar-

cie z Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników;

• zmiany uchwały Walnego 
Zgromadzenia W-MIR w spra-
wie uchwalenia budżetu na 
2022 rok i określenia mak-
symalnej kwoty zobowiązań 
zaciągniętych przez Zarząd 
w roku 2022;

• podjęcia stanowiska nt. aktual-
nej sytuacji na rynkach rolnych.

Pan Romuald Tański – Prezes War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zo-
stał odznaczony Kordelasem Leśnika 
Polskiego za szczególne zasługi dla 
rozwoju Lasów Państwowych. To 
najwyższe wyróżnienie Służby Leśnej 
wręczył pan Michał Gzowski – Szef 
Gabinetu Dyrektora Generalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych.
Przedstawiciele samorządu rolnicze-
go dyskutowali o pogarszającej się 
sytuacji w rolnictwie. Rosnące ceny 
kosztów produkcji, spadek cen skupu 
zbóż, spowodowany niekontrolowa-
nym napływem zbóż z Ukrainy, a przy 
tym dramatyczna sytuacja na rynku 
trzody chlewnej oraz w branży dro-
biarskiej sprawiają, że produkcja rol-
na staje się nieopłacalna, a co za tym 
idzie, w najbliższej przyszłości rolnicy 
będą zmuszeni zaprzestania produkcji 
rolniczej. Doprowadzi to do zachwia-
nia bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju. Dodatkowo polityka UE dąży 
do ograniczenia produkcji żywności, 
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a w obecnej sytuacji, gdzie eksport zbóż 
z Ukrainy został znacząco ograniczony, 
należałoby tak zmodyfikować WPR 
(Wspólną Politykę Rolną), by europej-
scy rolnicy mogli produkować więcej 
żywności, co pozwoli zniwelować ryzy-
ko wystąpienia globalnego głodu.
Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR 
przedstawił informacje z bieżącej pra-
cy Zarządu, natomiast pan Mirosław 
Borowski – Wiceprezes Krajowej Rady 
Izb Rolniczych zaprezentował zgroma-
dzonym aktualne działania podejmo-
wane przez KRIR, skupiające się przede 
wszystkim na problemie ogromnego 
wzrostu cen paliw, nawozów, czynszów 
dzierżawnych oraz „Europejskiego Zie-
lonego Ładu”, który w obecnej sytuacji 
doprowadzić może do globalnego gło-
du. Omówił również temat powoła-
nia Sądu Arbitrażowego w Sprawach 
Szkód Łowieckich, który będzie działał 
na podstawie regulaminu wypracowa-
nego przez Krajową Radę Izb Rolni-
czych i Polski Związek Łowiecki.
Wnioski merytoryczne, przyjęte pod-
czas X Walnego Zgromadzenia War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w dniach 13–14 czerwca 2022 r.:
1. Wystąpić do odpowiednich in-

stytucji z wnioskiem o urucho-
mienie linii kredytów preferen-
cyjnych na zakup nawozów.

2. Wystąpić z wnioskiem o urucho-
mienie przez ELEWARR sp. z o.o. 
skupu rzepaku i zbóż na skład.

3. Wystąpić z wnioskiem o wpro-
wadzenie zmian w ubezpie-
czeniach upraw rolnych, które 
polegałyby na skróceniu okresu 
karencji do jednego tygodnia.

4. Wniosek o wystąpienie do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska o odstrzał redukcyjny wilka 
szarego na terenie powiatu ełc-
kiego. Z terenu powiatu ełckiego 
napływają sygnały od lokalnej 
społeczności o coraz częstszym 
pojawianiu się wilków szarych 
w pobliżu zabudowań gospo-
darskich. Mieszkańcy boją się 
wychodzić z domów. Dochodzi 
również do ataków na psy oraz 
zwierzęta hodowlane.

5. Wniosek o wystąpienie do Preze-
sa Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa o zwiększe-
nie liczby etatów przydzielonych 
na województwo warmińsko-ma-
zurskie, a tym samym w Biurach 
Powiatowych Warmińsko-Ma-
zurskiego Oddziału Regional-
nego, w tym w Biurze Powia-
towym ARiMR w Ełku. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa realizuje coraz więcej 
zadań, w związku z tym część 
z nich scedowana jest na Biura 
Powiatowe, co jest ogromnym 
obciążeniem dla pracowników, 
jak również może doprowadzić 
do spowolnienia wypłaty środ-
ków z podstawowych, działań re-
alizowanych przez Biura Powia-
towe. Ełckie Biuro Powiatowe, 
dzięki bardzo dobremu zarzą-
dzaniu oraz doświadczeniu pra-
cowników, cechuje się wysoką 
terminowością. Dodatkowe dzia-
łania, które zostały powierzone 
do realizacji, zwłaszcza obsługa 
wniosków działania premiowego 
na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej, które jest byłym działa-

niem inwestycyjnym, a co za tym 
idzie najtrudniejszym działaniem 
premiowym, spowodować może 
znaczne pogorszenie termino-
wości i jakości obsługi podsta-
wowych zadań. Aby utrzymać 
dotychczasową, wysoką skutecz-
ność działania BP ARiMR w Ełku, 
należałoby uzupełnić etatyzację 
o dodatkowe osoby.

6. Wniosek o wystąpienie do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o zwiększenie wysokości wypłaca-
nego zwrotu podatku akcyzowego 
za litr oleju napędowego, wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej, do 
wysokości całości akcyzy.

7. Wniosek o interwencję w spra-
wie szkód wyrządzonych przez 
żurawie. Rolnicy Warmii i Mazur 
zgłaszają bardzo dużo szkód, któ-
re wyrządzają ptaki chronione 
– żurawie. Brak możliwości odło-
wu, jak również płoszenia tych 
ptaków powoduje duże straty 
w uprawach rolnych. Należałoby 
wystąpić do Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska z wnioskiem 
o wypracowanie nowych przepi-
sów, które spowodują ogranicze-
nie populacji tych ptaków.

8. W wyniku sankcji na Rosję i Bia-
łoruś, na rynku brakuje cementu, 
co powoduje gwałtowny wzrost 
cen betonu. Polskie cementow-
nie nie są zainteresowane zwięk-
szeniem produkcji cementu ze 
względu na grożące im podatki 
od śladu węglowego, a to nie-
sie za sobą drastycznie rosnące 
koszty inwestycji w rolnictwie. 
Wystąpić do Komisji Europejskiej 
o przynajmniej czasowe zdjęcie 
opłat za ślad węglowy. 

9. Wystąpić do Ministra Klima-
tu i Środowiska z wnioskiem 
o zwiększenie puli środków 
z programu Moja Woda, przypa-
dających na jedno gospodarstwo 
domowe.

10. Wystąpić do Prezesa Rady Mi-
nistrów z zapytaniem, na jakim 
etapie są zapowiadane prace nad 
zmianą przepisów prawa, które 
umożliwią budowę budynków 
gospodarczych do 300 m2 na 
zgłoszenie.
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11. Wystąpić do Ministra Klimatu 
i Środowiska o aktualizację ilości 
zwierzyny prawnie chronionej.

12. Wystąpić do Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska z wnio-
skiem o odstrzał redukcyjny wil-
ka szarego na terenie powiatu 
gołdapskiego. W ostatnim czasie 
rolnicy z powiatu gołdapskie-
go zgłaszają problem w związku 
z atakami wilków na zwierzęta 
gospodarskie oraz poruszanie się 
osobników przy zabudowaniach.

13. Wystąpić do Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 
procedury szacowania suszy 
rolniczej oraz zmianę sposobu 
zgłaszania suszy rolniczej. Rolnicy 
z powiatu gołdapskiego zgłaszają 
problemy związane ze zgłasza-
niem ww. zjawiska z uwagi na 
brak profilu zaufanego. Należa-
łoby, w wyjątkowych sytuacjach, 
umożliwić zgłaszanie szkód rów-
nież w wersji papierowej.

14. Wystąpić z wnioskiem o zmianę 
przepisów w programie „Dobro-
stan świń” w taki sposób, aby 
płatność przysługiwała do war-
chlaków i tuczników utrzymy-
wanych w zwiększonych stan-
dardach dobrostanowych, bez 
względu na to, czy pochodzą od 
loch utrzymywanych w podwyż-
szonych standardach dobrosta-
nowych. Obecnie taką dopłatę 
można dostać jedynie do war-
chlaków i tuczników pochodzą-

cych wyłącznie od loch utrzy-
mywanych w podwyższonych 
standardach dobrostanowych.

15. Ponowić wniosek w sprawie 
zniesienia czerwonej strefy na 
terenie powiatu działdowskiego.

16. Wniosek o wdrożenie kontro-
li przepływu zbóż z Ukrainy za 
pomocą systemu viaTOLL w taki 
sposób, aby można było zweryfi-
kować trasę każdego transportu, 
a na ten, który nie trafi do portu, 
zostały nałożone kary. 

17. Wystąpić do Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z wnioskiem 
o interwencję na rynku trzody 
chlewnej. W związku z czerwoną 
strefą, nałożoną z uwagi na ASF, 
ceny trzody chlewnej są zaniża-
ne. Wystąpić z wnioskiem o wy-

równanie cen do takich, które 
obowiązują w białej strefie.

18. Wystąpić z wnioskiem o zmianę 
kalkulacji dochodu w programie 
„Pomoc na wyrównanie kwoty 
obniżonego dochodu dla pro-
ducentów świń”. W gospodar-
stwach, które były objęte restryk-
cjami, doszło do sprzedaży w IV 
kwartale za zaniżoną cenę prze-
rośniętych sztuk, które powinny 
być sprzedane w III kwartale oraz 
sztuk gotowych do sprzedaży 
w IV kwartale. Spowodowało to 
fikcyjne zwiększenie dochodu 
rolnika w IV kwartale, a co za tym 
idzie, brak możliwości skorzysta-
nia z pomocy.

19. Ponowić wniosek w sprawie znie-
sienia czerwonej strefy na terenie 
powiatu nowomiejskiego.
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POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w okresie od 1 do 30 czerwca 
2022 r. obradował na dwóch posiedze-
niach. Zarząd zajmował się następują-
cymi 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. organizacją X walnego Zgroma-

dzenia W-MIR.
Podczas posiedzenia 6 czerwca 2022 r. 
omówiono następujące tematy:
– Realizację projektów z Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W-MIR otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 4 
przedsięwzięć:
• „Akademię Kobiet Wiejskich”;
• „Festiwal kultur – Warmia, Ma-

zury, Powiśle”;
• „Przedsiębiorczość na obszarach 

wiejskich – Świętokrzyskie”;
• „Warmińsko-Mazurskie Forum 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europejski Zielony Ład – szansa 
czy zagrożenie?”.

 – Opłacalność produkcji rolnej 
wieprzowiny, mleka, pszenicy 
i wołowiny.

 – Organizację X Walnego Zgroma-
dzenia W-MIR.

28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne 
posiedzenie, podczas którego omó-
wiono wnioski przyjęte przez X Walne 
Zgromadzenie. Postanowiono przygo-
tować m.in. wystąpienia dotyczące:

 – uruchomienia linii kredytów prefe-
rencyjnych na zakup nawozów;

 – uruchomienia w firmie ELEWARR 
skupu rzepaku i zbóż na skład;

 – wprowadzenia zmian w ubezpie-
czeniach upraw rolnych, które 
polegałyby na skróceniu okresu 
karencji do jednego tygodnia;

 – zwiększenia etatyzacji w biurze 
powiatowym ARiMR w Ełku;

 – przyspieszenia prac legislacyj-
nych nad przygotowanym posel-
skim projektem zmiany ustawy 
o ochronie przyrody, która uregu-
lowałaby kwestie szkód wyrządza-
nych przez ptaki chronione;

 – zniesienia opłaty emisyjnej dla 
przedsiębiorstw;

 – zmian umożliwiających stawianie 
zabudowań gospodarczych do 
300 m2 na zgłoszenie;

 – odstrzału redukcyjnego wilków 
na terenie powiatów ełckiego 
i gołdapskiego;

 – zmiany przepisów w programie 
„Dobrostan świń” w taki sposób, 
aby płatność przysługiwała do 
warchlaków i tuczników utrzy-
mywanych w zwiększonych stan-
dardach dobrostanowych, bez 
względu na to, czy pochodzą od 
loch utrzymywanych w podwyż-
szonych standardach dobrosta-
nowych;

 – kontroli przepływu zbóż przez kraj.
Ponadto Zarząd W-MIR postanowił:

 – przygotować pismo do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o zmianę rozporządzenia i uzna-
nie wniosków o przyznanie dofi-
nansowania na zakup nawozów, 
których data nadania w urzę-
dzie pocztowym była do dnia 
31.05.2022 r.;

 – włączyć się w organizację kon-
kursu Eko Sołectwo;

 – włączyć się w organizację Czem-
pionatu Koni Zimnokrwistych;

 – przygotować opinię prawną na 
temat możliwości pobierania 
emerytury przez emerytów, któ-
rzy postanowili powrócić do pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w posiedzeniach Rad Powiatowych 
oraz reagowali na wszelkie sprawy zgła-
szane przez rolników. 

 – 1 czerwca pan Romuald Tań-
ski – Prezes W-MIR wziął udział 
w uroczystości Święta Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

 – 7 i 8 czerwca pan Marek Kuź-
niewski – Wiceprezes W-MIR 
uczestniczył w konferencji pn. 
„Rozwój innowacyjnych technolo-
gii odnawialnych źródeł energii na 
obszarach wiejskich”, która odbyła 
się w miejscowości Czystebłota.

 – 9 i 10 czerwca pani Zofia Stan-
kiewicz – Przewodnicząca Rady 
Powiatowej W-MIR w powie-
cie ostródzkim i pani Agnieszka 
Kobryń – Przewodnicząca Rady 
Powiatowej W-MIR w powie-
cie bartoszyckim wzięły udział 
w konferencji pn. „Bezpieczeń-
stwo finansowe i zdrowotne ko-
biet na wsi” w Kołobrzegu.

 – 10 czerwca pan Romuald Tański 
– Prezes W-MIR oraz pan Jerzy 
Salitra – Członek Zarządu uczest-
niczyli w posiedzeniu Rady Spo-
łecznej przy Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa.

 – 21 czerwca pan Romuald Tań-
ski – Prezes W-MIR uczestniczył 
w wydarzeniu „Warmińsko-Ma-
zurskie Dni Pola” w Gordejkach 
Małych.

 – 21 czerwca pan Jerzy Salitra – 
Członek Zarządu oraz pani Jolan-
ta Mackiewicz – Dyrektor Biura 
W-MIR uczestniczyli w wydarze-
niu „Dzień Pola”, organizowanym 
przez Stację Doświadczalną Oce-
ny Odmian we Wrócikowie.

 – 21 czerwca pan Piotr Miecz-
nikowski – Członek Zarządu 
wziął udział w finale wojewódz-
kim „Olimpiady Wiedzy Rolni-
czej, Ochrony Środowiska i BHP 
w Rolnictwie” w Olsztynie.

 – 24 czerwca pan Romuald Tański 
– Prezes W-MIR oraz pani Jolan-
ta Mackiewicz – Dyrektor Biura 
W-MIR uczestniczyli w uroczy-
stym zakończeniu roku szkolne-
go 2021/2022 w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Dobrocinie.

 – 24 czerwca pan Marek Kuźniew-
ski – Wiceprezes W-MIR wziął 
udział w uroczystym zakończe-
niu roku szkolnego 2021/2022 
w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Karolewie.
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
 – 8 czerwca w Gołąbkach odbyło 

się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim. 
Posiedzeniu, któremu przewod-
niczył pan Roman Puchalski, 
poza członkami RP uczestni-
czyli: pan Wiesław Śniecikow-
ski – Burmistrz Miasta i Gminy 
Pasłęk, pan Marcin Kazimierski 
– Zastępca Dyrektora OT KOWR 
w Olsztynie, pan Maciej Zaleski 
– Koordynator KOWR w Elbląg, 
pan Zenon Giebień – kierownik 
BP ARiMR w Elblągu, pan Roman 
Stankiewicz – Naczelnik Wydzia-
łu Płatności Bezpośrednich w BP 
ARiMR w Elblągu, pan Grzegorz 
Orłowski – Prezes Koła Łowiec-
kiego ,,Bóbr” i zaproszeni rolnicy. 
Burmistrz Wiesław Śniecikowski 
przekazał informacje dotyczące 
realizacji zadań Gminy Pasłęk 
w bieżącym roku. Przedstawiciele 
BP ARiMR w Elblągu poinformo-
wali zebranych o przebiegu kam-
panii przyjmowania wniosków 
o płatności bezpośrednie oraz 
pomocy do nawozów. Z kolei pan 
Grzegorz Orłowski przedstawił 
historię Koła Łowieckiego ,,Bóbr”. 
Aktualnie Koło liczy 107 człon-
ków i dzierżawi 4 obwody łowiec-
kie o powierzchni ponad 23.500 
ha. Koło, prócz działalności my-
śliwskiej, prowadzi działalność 
edukacyjną, a także współpra-
cuje z rolnikami przy szacowaniu 
i wypłacaniu szkód łowieckich.  
Głównym tematem posiedzenia 
była sprawa rozdysponowania 
gruntów gospodarstwa rolnego 
w Kwitajnach po zakończeniu 
umowy dzierżawy z dotychcza-
sowym dzierżawcą w paździer-
niku 2023 roku. Duża grupa rol-
ników z gmin Pasłęk, Godkowo 
i Morąg jest zainteresowana tymi 
gruntami. Na zakończenie posie-
dzenia członkowie Rady Powia-
towej i obecni na posiedzeniu 
rolnicy dyskutowali na temat bar-
dzo trudnej sytuacji w rolnictwie. 
Wynikające z dyskusji wnioski 
zostały przekazane przewod-

niczącemu i delegatowi, celem 
zgłoszenia ich podczas obrad X 
Walnego Zgromadzenia.

 – 8 czerwca w Ełku odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ełckim. W po-
siedzeniu, poza członkami Rady 
Powiatowej, udział wzięli: pan Łu-
kasz Bartkowski – Zastępca Dy-
rektora Warmińsko-Mazurskiego 
OR ARiMR, pan Tomasz Micha-
łowski – Kierownik BP ARiMR 
w Ełku, pan Piotr Kruniewicz 
– pracownik BP ARiMR w Ełku, 
pan Henryk Kołyszko – Powia-
towy Lekarz Weterynarii, pani 
Bożena Dyszkiewicz – Kierownik 
ZD w Ełku, pan Dariusz Mońko – 
przedstawiciel PT KRUS w Ełku, 
pan Robert Nowacki – Dyrektor 
W-MODR z siedzibą w Olszty-
nie Oddział w Olecku, pan Al-
bert Zabielski – Koordynator SZ 
KOWR w Ełku oraz pan Wojciech 
Przekop – pracownik SZ KOWR 
w Ełku. Pan Dariusz Mońko – 
przedstawiciel PT KRUS w Ełku 
omówił zasady BHP w gospo-
darstwie rolnym. Pan Albert Za-
bielski – Koordynator SZ KOWR 
w Ełku przedstawił stan zago-
spodarowania gruntów ZWRSP 
w powiecie ełckim. Piotr Kru-
niewicz – pracownik BP ARiMR 
w Ełku omówił przebieg naboru 
wniosków o płatności bezpo-
średnie. Nadmienił, że aktualnie 
są w trakcie przyjmowania wnio-
sków o dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, co potrwa do 25 
czerwca br. Pani Bożena Dyszkie-

wicz – kierownik ZD w Ełku omó-
wiła bieżącą działalność Zespołu, 
który w ostatnim czasie, podob-
nie jak w BP ARiMR, skupiał się 
wokół wniosków o płatności 
bezpośrednie. Poinformowała, iż 
w najbliższym czasie – 22 czerw-
ca odbędzie się druga edycja 
Powiatowych Dni Pola, na które 
serdecznie zaprosiła uczestników 
spotkania. Na koniec pan Henryk 
Kołyszko – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii omówił aktualną sy-
tuację epizootyczną na terenie 
powiatu ełckiego, która jest sta-
bilna zarówno w przypadku ASF, 
jak również grypy ptaków. Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii 
prowadzi także monitoring prze-
ciwko takim zoonozom, jak gruź-
lica, bruceloza oraz enzootyczna 
białaczka bydła. W roku bieżą-
cym nie stwierdzono wystąpienia 
żadnej z wymienionych chorób 
na terenie powiatu ełckiego. Od 
2008 roku nie występują także 
przypadki wścieklizny. Wyraził 
natomiast swoje zaniepokojenie 
liczbą wilków, które coraz czę-
ściej atakują stada bydła i owiec. 
Ponadto uczestnicy spotkania 
dyskutowali o dramatycznym 
wzroście kosztów produkcji rol-
nej oraz czynszów dzierżawnych. 

 – 15 czerwca w Idzbarku odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ostródzkim. 
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W posiedzeniu, któremu prze-
wodniczyła pani Zofia Stan-
kiewicz, poza członkami Rady 
Powiatowej udział wzięli: pan 
Romuald Tański – Prezes W-MIR, 
pani Anna Sawko – Kierownik 
PZD w Ostródzie, pan Krzysz-
tof Komornicki – kierownik BP 
ARiMR w Ostródzie, pan Rado-
sław Barczykowski – Koordyna-
tor KOWR w Grabinie. Podczas 
posiedzenia rozmawiano na te-
mat bieżącej sytuacji dotyczącej 
ASF na terenie powiatu ostródz-
kiego, przebiegu kampanii przyj-
mowania wniosków o płatności 
bezpośrednie, pomocy do nawo-
zów oraz aktualnych zmian z za-
kresu ubezpieczenia społecznego 
rolników. Pan Radosław Barczy-
kowski przedstawił aktualne za-
soby gruntów ornych, przezna-
czonych dla rolników. Następnie 
pan Prezes Romuald Tański 
przedstawił informacje dotyczą-
ce przebiegu X Walnego Zgroma-
dzenia i bieżących prac Zarządu. 

 – 20 czerwca w Tylicach, z ini-
cjatywy pana Jana Rochewicza 
– Przewodniczącego Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim, odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej W-MIR. 
W spotkaniu, poza członkami 
Rady, wzięli udział: pan Piotr 
Miecznikowski – Członek Zarzą-
du W-MIR, pan Krzysztof Jurgiel 
– Poseł do Parlamentu Europej-
skiego, pan Zbigniew Ziejewski 
– Poseł na Sejm RP, pan Zbigniew 
Babalski – Poseł na Sejm RP, pan 
Grzegorz Kierozalski – Dyrektor 
KOWR OT w Olsztynie, pan Hen-

ryk Żuchowski – Dyrektor OR 
KRUS w Olsztynie, pan Leszek 
Potorski – Dyrektor W-M OR 
ARiMR w Olsztynie, pan Łukasz 
Bartkowski – Zastępca Dyrekto-
ra W-M OR ARiMR w Olsztynie, 
pan Damian Godziński – Dy-
rektor W-MODR w Olsztynie, 
pani Monika Spychalska – Woje-
wódzki Inspektor Weterynaryjny 
ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt, 
pani Patrycja Rozumowicz – 
KOWR OT Olsztyn, pani Renata 
Kierdejko – KOWR OT Olsztyn, 
pani Małgorzata Kalitowska – 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Iławie, pan Wojciech Kościński 
– Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Działdowie, pan Grzegorz 
Kleps – Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Nowym Mieście Lubaw-
skim, pan Andrzej Ochlak – Staro-
sta Nowomiejski, pan Kazimierz 
Wiśniewski – Przewodniczący 
Rady Powiatu Nowomiejskiego, 
pan Krzysztof Puwalski – Naczel-
nik Wydziału Środowiska i Rol-

nictwa Starostwa Powiatowego 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pan Arkadiusz Dobek – Wójt 
Gminy Biskupiec, pan Tomasz 
Szczepański – Wójt Gminy Gro-
dziczno, pan Tomasz Waruszew-
ski – Wójt Gminy Nowe Miasto 
Lubawskie, pan Piotr Piątek – 
osoba wykonująca zadania i kom-
petencje Wójta Gminy Kurzętnik, 
pani Anna Lewicka – Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Kurzętnik, pan Rafał Mirosław 
– Kierownik Oddziału WIORiN 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pani Anna Piątek – Kierownik PT 

KRUS w Nowym Mieście Lubaw-
skim, pani Beata Kozłowska 
– Kierownik BP ARiMR w No-
wym Mieście Lubawskim, pan 
Grzegorz Kowalski – Kierownik 
Zespołu Doradców w Nowym 
Mieście Lubawskim, pan Jerzy 
Leśniewski – Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, pan Marek 
Miecznikowski – Przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa, pan Tade-
usz Graszek – Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, pani Krystyna 
Bergolc – Przewodnicząca Ko-
misji Rolnictwa, pan Mieczysław 
Łydziński – Dyrektor Biura Posel-
sko-Senatorskiego PiS, pan Grze-
gorz Turulski – Prezes Lubawskiej 
Spółdzielni Producentów Trzody 
„LUB-TUCZ”, pan Jan Wiechow-
ski, pani Renata Rochnowska, 
pan Benedykt Rochnowski oraz 
rolnicy z powiatu nowomiejskie-
go. Głównym tematem spotka-
nia samorządu rolniczego było 
podsumowanie przetargów 
ograniczonych licytacyjnych 
i ofert pisemnych na dzierżawę 
gruntów Gospodarstwa Tylice. 
Rolnicy długo czekali na szansę 
powiększenia swoich rodzinnych 
gospodarstw przy wykorzysta-
niu tych gruntów. Przy omawia-
niu spraw związanych z obrotem 
ziemią, w sposób szczegółowy 
zostały także omówione kwestie 
dot. oceny, procedur i popraw-
ności złożonych przez rolników 
ofert, jak również powodów, 
mających bezpośredni wpływ na 
okres rozstrzygnięcia przetargów 
ofert pisemnych. Pan Krzysztof 
Jurgiel – Poseł do Parlamentu 
Europejskiego przedstawił pre-
zentację multimedialną, poświę-
coną następującym tematom: 
przyszłość polskiego sektora 
rolno-spożywczego w świetle 
turbulencji rynkowych; polity-
ka UE i w Polsce – dokumenty 
programowe; Europejski Zielony 
Ład, w tym strategia bioróżno-
rodności. Kolejnym istotnym te-
matem, poruszonym przez pana 
Leszka Potorskiego – Dyrektora 
W-M OR ARiMR w Olsztynie, 
były sprawy dotyczące przedsta-
wienia informacji z zakresu stanu 
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realizacji poszczególnych progra-
mów pomocowych dla rolników, 
wdrażanych przez ARiMR, w tym 
dopłat bezpośrednich, materia-
łu siewnego, wniosków na dofi-
nansowanie na zakup nawozów 
mineralnych, a także naborów na 
nowe projekty dla rolników. Przy 
omawianiu tych spraw, rolnicy 
zgłosili problem dot. pomniejsza-
nia wysokości wyliczonych przez 
doradców kwot wyrównania strat 
w dochodach przez producentów 
świń ze sprzedaży na obszarach 
objętych restrykcjami ASF, które 
wynikają ze zmiany interpretacji 
przepisów odnoszących się do 
warunków przyznania pomocy. 
Na zakończenie spotkania pani 
Monika Spychalska – Wojewódz-
ki Inspektor Weterynaryjny ds. 
Zdrowia i Ochrony Zwierząt przy-
bliżyła obecnym informacje dot. 
sytuacji epizootycznej w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 
w zakresie ASF i grypy ptaków, 
a także wypłaty odszkodowań 
dla rolników w sytuacji wystąpie-
nia ogniska.

 – 20 czerwca br. w Reszlu odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej w powiecie kętrzyńskim. 
W obradach uczestniczyli: pan 
Michał Kochanowski – Staro-
sta Powiatu Kętrzyńskiego, pan 
Marek Janiszewski – Burmistrz 
Gminy Reszel, pani Maria Wy-
szkowska – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kętrzynie, pani 
Anna Muczyń – Kierownik Nad-
zoru Wodnego w Kętrzynie, pan 
Tomasz Komorowski – Kierow-
nik Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w Kętrzynie, pani Wio-
leta Panasewicz i Andrzej Skór-
ka z Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. Główne po-
ruszane tematy to: sytuacja epi-
demiczna wśród zwierząt domo-
wych i dziko żyjących, ASF, HPAI, 
inwestycje przeprowadzone 

i planowane do przeprowadzenia 
przez Wody Polskie w powiecie 
kętrzyńskim w 2022 r., podsu-
mowanie kampanii o przyznanie 
płatności bezpośrednich, rolno-
-środowiskowo-klimatycznych, 
ekologicznych, ONW i dobro-
stanowych w 2021 i 2022 roku. 
Przyjęto wniosek dot. ponowie-
nia starań o redukcję populacji 
żurawi na Warmii i Mazurach.

 – 20 czerwca w Szczytnie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej w powiecie szczycieńskim. 
Do udziału w obradach samorzą-
du rolniczego zaproszeni zostali 
wszyscy przedstawiciele instytu-
cji działających na rzecz rolnictwa 
w powiecie. Jednym z głównych 
tematów posiedzenia, zwoła-
nego przez Przewodniczącego 
Rady Powiatowej pana Romual-

da Tańskiego, było przekazanie 
informacji na temat aktualnej sy-
tuacji w rolnictwie. Pan Romuald 
Tański omówił bieżące działania 
Zarządu W-MIR, założenia przy-
szłej WPR, a także wystąpienia 
samorządu rolniczego, kierowane 
w związku z panującą sytuacją 
w rolnictwie do parlamentarzy-
stów naszego regionu, którzy 
brali udział w czerwcowym Wal-
nym Zgromadzeniu W-MIR. 
Podczas posiedzenia omówiono 
również stan realizacji płatności 
bezpośrednich, rolno-środowi-
skowych i dobrostanowych oraz 
sprawy dotyczące weterynarii 
i gospodarowania gruntami rol-
nymi. Członkowie Rady zapoznali 
się również z projektem lokal-

nego partnerstwa wodnego, re-
alizowanym przez Warmińsko-
-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie. Temat 
przedstawiła pani Elżbieta Cza-
plicka – Kierownik Zespołu Do-
radców w Szczytnie.

 – 22 czerwca w Rumianie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie działdow-
skim. W spotkaniu uczestniczy-
li: pan Romuald Tański – Prezes 
W-MIR, pani Jolanta Mackiewicz 
– Dyrektor Biura W-MIR w Olsz-
tynie, pan Wojciech Kościński 
– Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Działdowie, pan Tomasz 
Węgrzynowski – Wójt Gminy 
Rybno, pani Jolanta Jendrycka – 
Zastępca Wójta Gminy Rybno, 
pani Zdzisława Konicz – Skarb-
nik Gminy Rybno, pani Elżbieta  
Rozentalska – Radna Gminy Ryb-
no, pani Renata Skibicka-Barszcz 
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– Kierownik Zespołu Doradców 
w Działdowie, pani Aneta Bor-
kowska – Kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Działdowie, 
pani Bogumiła Augustynowicz 
– Kierownik Sprzedaży / Me-
nedżer Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW”, pan 
Bartosz Żyłka – Kierownik BP 
ARiMR w Działdowie, a także 
przedstawiciele OSP Rumian: 
pan Wojciech Bielecki – Prezes 
Zarządu, pan Piotr Bojarowski – 

Naczelnik, pan Henryk Krawiecki 
i pan Dawid Skolmowski. Z uwa-
gi na pojawienie się ogniska ASF 
u świń na terenie gminy Rybno, 
istotnym tematem, poruszonym 
podczas posiedzenia Rady, była 
sytuacja epizootyczna w powie-
cie działdowskim. Jak podkreślił 
pan doktor Wojciech Kościński 
– Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Działdowie, bardzo ważne 
jest zgłaszanie padłych dzików, 
ponieważ nieznalezione takie 
osobniki stanowią największe 
źródło zakażenia zdrowych dzi-
ków oraz czynnik sprzyjający 
w rozprzestrzenianiu się wirusa 
ASF. Następnie pan Bartosz Żył-
ka przedstawił informacje dot. 

bieżącej obsługi wniosków wdra-
żanych przez BP ARiMR w Dział-
dowie, naborów wniosków po-
mocowych ogłoszonych przez 
ARiMR, a także liczby złożonych 
wniosków o płatności obszaro-
we, zwrotu za materiał siewny, 
wniosków o dofinansowanie do 
zakupu nawozów mineralnych. 
Natomiast pani Aneta Borkowska 
– Kierownik PT KRUS w Dział-
dowie przedstawiła najnowsze 
zmiany w ustawie o ubezpiecze-

niu społecznym rolników. Miłym 
akcentem spotkania było prze-
kazanie przez panów Romualda 
Tańskiego i Bartłomieja Lewal-
skiego, wraz z paniami Jolantą 
Mackiewicz i Bogumiłą Augusty-

nowicz, w obecności pana 
Tomasza Węgrzynowskiego 
– Wójta Gminy Rybno, panu Woj-
ciechowi Bieleckiemu – Prezeso-
wi Zarządu OSP Rumian i Piotrowi  
Bojarowskiemu – Naczelnikowi 
OSP Rumian sprzętu zakupione-
go w ramach środków przezna-
czonych na działania prewen-
cyjne z nadwyżki finansowej 
Związku Wzajemnej Zgodności 
„Zagroda”, powołanego przez 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” i Warmińsko-
-Mazurską Izbę Rolniczą.  

 – 22 czerwca w Janowcu Kościel-
nym odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej w powiecie 
nidzickim, zwołane przez Prze-
wodniczącego Rady pana Piotra 
Miecznikowskiego. Do udziału 
w posiedzeniu zaproszeni zostali 
wszyscy przedstawiciele instytu-
cji działających na rzecz rolnictwa 
powiatu nidzickiego oraz władze 
samorządów gminnych i Staro-
stwa Powiatowego w Nidzicy. 
Podczas obrad omówiono aktu-
alne sprawy dotyczące rolnictwa 
i sytuację na rynkach rolnych. 
Pan Grzegorz Mróz – Kierow-
nik BP ARiMR w Nidzicy omó-
wił przebieg naboru wniosków 
o przyznanie płatności obszaro-
wych oraz pozostałych działań 
finansujących rolnictwo i rozwój 
obszarów wiejskich. Pani Joanna 
Szczepkowska – Kierownik PT 
KRUS w Nidzicy przedstawiła 
zmiany w przepisach dotyczą-
cych ubezpieczenia społeczne-
go rolników. Rolnicy i samorząd 
rolniczy bardzo długo oczekiwali 
na zmianę prawa w zakresie znie-



10

BIULETYN W-MIR

sienia konieczności przekazania 
lub zbycia gospodarstwa w celu 
otrzymania emerytury rolniczej – 
od 15 czerwca 2022 r. jest to już 
możliwe. Przewodniczący Rady 
pan Piotr Miecznikowski omówił 
przebieg X Walnego Zgromadze-
nia W-MIR, podczas którego ana-
lizowano bardzo ważne sprawy 
dotyczące problemów rolnictwa 
i szczegółowo zaprezentował wy-
pracowane postulaty, które zo-
stały przekazane parlamentarzy-
stom naszego regionu, obecnym 
podczas Walnego Zgromadzenia 
W-MIR. W trakcie obrad człon-
kowie Rady przekazali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szczep-
kowie Borowym profesjonalny 
sprzęt pomocniczy, który będzie 
służył im w pracy.

 – 25 czerwca w Szepietowie od-
było się wyjazdowe posiedze-
nie Rady Powiatowej Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w powiecie oleckim, gdzie miała 
miejsce XXVIII Regionalna Wy-
stawa Zwierząt Hodowlanych 
i Dni z Doradztwem Rolniczym, 
a także IX Ogólnopolska Wysta-
wa Królików Rasowych, organi-
zowane przez Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie. W wyjeździe udział wzięli 
członkowie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie oleckim, 

pani Olga Herbszt – Doradca ZD 
w Olecku oraz rolnicy z powia-
tu oleckiego. Podczas wyjazdu 
członkowie Rady oraz zaproszeni 
goście dyskutowali o aktualnych 
problemach w rolnictwie. Prze-
wodniczący Rady – pan Mirosław 
Borowski przedstawił stanowisko 

i podejmowane działania X Wal-
nego Zgromadzenia W-MIR oraz 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
które w ostatnim czasie polegają 
przede wszystkim na podejmo-
waniu interwencji, celem udzie-
lenia pomocy tysiącom polskich 
rolników i tym samym zapew-
nienia stabilizacji cen produkcji 
rolnej. Uczestnicy wyjazdu zapo-
znali się również z ofertą PODR 
oraz obecnych wystawców, któ-
rzy zaprezentowali swój dorobek 
hodowlany, dobre praktyki z za-
kresu rolnictwa oraz nowoczesne 
rozwiązania technologiczne.

 – 27 czerwca w Bartoszycach odby-
ło się posiedzenie Rady Powiato-
wej Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w powiecie bartoszyc-
kim. W obradach uczestniczyli: 
pan Marek Kuźniewski – Wice-
prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, pan Tadeusz Woj-

nicz – emerytowany Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, pan Ryszard 
Guz – Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sępopolu, pani Tere-
sa Kacprzak – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Bartoszycach. 
Pani Teresa Kacprzak omówiła 

sytuację epidemiczną, związaną 
z ASF i HPAI na terenie powia-
tu bartoszyckiego. Pan Robert 
Piotrowski – Zastępca Kierow-
nika Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Bartoszycach 
podsumował nabory wniosków 
o płatności bezpośrednie, rolno-
-środowiskowe i ekologiczne, na-
wozowe i pasieczne, obsługiwane 
przez Biuro Powiatowe w 2022 
r. Pani Czesława Orłowska-Sta-
niszewska – Kierownik Zespo-
łu Doradców w Bartoszycach 
przedstawiła bieżące informacje 
związane z obsługą rolników, 
harmonogram szkoleń i zapro-
siła na Dni Pola, organizowane 
przez W-MODR. Pan Grzegorz 
Warczyński – Starszy Specjali-
sta Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa 
w Bartoszycach omówił sprawy 
związane z obrotem ziemią na 
terenie powiatu bartoszyckiego. 
Pani Sylwia Budzewicz– Przed-
stawicielka Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW” 
przedstawiła ofertę ubezpieczeń 
skierowaną dla rolników. Przyję-
to wniosek w sprawie przepisów 
dot. przeglądów technicznych 
przyczep rolniczych. Pan Tadeusz 
Wojnicz – emerytowany Powia-
towy Lekarz Weterynarii otrzy-
mał podziękowania i pamiątkową 
statuetkę za wieloletnią pracę na 
rzecz rolnictwa.

 – 27 czerwca w Iławie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie iławskim. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
pani Anna Węgłowska – Kie-
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SPOTKANIA

rownik PT KRUS w Iławie oraz 
pani Karolina Goik – Zastępca 
Kierownika BP ARiMR w Iławie. 
Pani Karolina Goik przedstawi-
ła informacje z zakresu realizacji 
poszczególnych programów po-
mocowych dla rolników, wdraża-
nych przez BP ARiMR w Iławie. 
Następnie pani Anna Węgłow-
ska omówiła długo wyczekiwaną 
przez rolników i samorząd rolni-
czy nowelizację ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników. 
Należy podkreślić, że samorząd 
rolniczy wielokrotnie postulował 
o wprowadzenie zapisu, który 
mówi o tym, że rolnik, po osią-
gnięciu wieku emerytalnego, 
chcąc przejść na zasłużoną eme-
ryturę, nie będzie zobligowany do 
zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, aby otrzymać 
emeryturę w pełnej wysokości. 
Dzięki tej nowelizacji ustawy rolnik 
będzie miał prawo wyboru, a nie 
jak wcześniej, nakazu zaprzesta-
nia działalności rolniczej. Kolej-

ną korzystną zmianą jest możli-
wość skorzystania z rehabilitacji 
w ośrodkach KRUS przez emery-
tów rolniczych, z kolei przez opie-
kunów osób niepełnosprawnych 
– z turnusów regeneracyjnych.

 – 27 czerwca w Braniewie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie braniewskim. 
Posiedzenie zostało zwołane 
z inicjatywy Przewodniczącego 
– pana Jerzego Salitry. W po-
siedzeniu, poza członkami RP, 
uczestniczyli: pan Zbigniew Zie-
jewski – Poseł na Sejm RP, pan 
Krzysztof Kowalski – Członek 
Zarządu Powiatu Braniewskiego, 
pan Tomasz Sielicki – Burmistrz 
Miasta Braniewo, pan Jakub 
Bornus – Wójt Gminy Branie-
wo, pan Stanisław Żołędziewski 
– Przewodniczący Rady Gminy 
Braniewo, pan Henryk Żuchow-
ski – Dyrektor Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny w Olsztynie, pan 

Tadeusz Zakrzewski – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, pan Tomasz 
Kurlenda – Kierownik BP ARiMR 
w Braniewie. Na początku po-
siedzenia Przewodniczący – pan 
Jerzy Salitra przekazał sprzęt dla 
OSP Lipowina. Podczas posie-
dzenia rozmawiano na temat bie-
żącej sytuacji dotyczącej ASF na 
terenie powiatu braniewskiego, 
przebiegu kampanii przyjmowa-
nia wniosków o płatności bez-
pośrednie, pomocy do nawozów 
oraz aktualnych zmian z zakresu 
ubezpieczenia społecznego rolni-
ków. Pan Poseł Zbigniew Ziejew-
ski wyraził swoje opinie dotyczą-
ce poruszanych spraw w czasie 
dyskusji podjętej przez uczest-
ników posiedzenia i obiecał in-
terweniować w ich załatwieniu. 
Na zakończenie posiedzenia pan 
Jerzy Salitra przedstawił infor-
macje z przebiegu X Walnego 
Zgromadzenia i bieżących prac  
Zarządu W-MIR.

21 czerwca 2022 r. przedstawiciele 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim oraz rolnicy z powiatu 
wzięli udział w Dniach Pola we Wró-
cikowie. Uczestnicy wyjazdu mieli 
możliwość zwiedzania poletek do-
świadczalnych z roślinami bobowa-
tymi (soja, bobik, łubin wąskolistny), 
okopowymi, zbożami i rzepakiem. Na 

pokazie zaprezentowane zostały od-
miany poszczególnych roślin, które 
zalecane są do uprawy. 

26 czerwca 2022 r. panowie Arka-
diusz Przyłucki – Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
giżyckim, Wojciech Szypulski – Dele-
gat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

w powiecie nidzickim, Jan Rochewicz 
– Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiejskim 
i Mirosław Pawlukowski – Delegat na 
Walne Zgromadzenie W-MIR w po-
wiecie braniewskim uczestniczyli 
w posiedzeniu Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego we 
Wrócikowie.
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 – 15 czerwca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej złożył 
sprawozdanie z realizacji decyzji 
RDOŚ w sprawie odłowu bobrów 
w powiecie nidzickim.

 – 26 czerwca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił 
do wszystkich prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów gmin z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskie-
go z prośbą o poinformowanie 
rolników, u których szacowano 
straty spowodowanie niekorzyst-
nymi zjawiskami atmosferycznymi 
w 2021 r., o możliwości ubiegania 
się o pomoc z tego tytułu.

 – 28 czerwca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej skie-
rował pismo do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych z uwagami do rzą-
dowego projektu zmiany ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 
oraz niektórych innych ustaw. 
Zwrócono uwagę na dotychcza-
sowe problemy wywłaszczenia 
nieruchomości rolnych w procesie 
inwestycyjnym przy budowie lub 
remoncie dróg oraz powstające 
problemy, związane ze służebno-
ścią przesyłu energii elektrycznej, 
gazu lub innych mediów. Pod-
kreślono, że produkcja rolna, za-
równo zwierzęca, jak i roślinna, 
to wieloletni proces, prowadzony 
przez rolników indywidualnych, 
którego nie można zamknąć z dnia 
na dzień. Z tego powodu kapitał, 
którym dysponuje rolnik, winien 
podlegać odpowiedniej ochro-
nie systemowej. Stwierdzono za 
niezwykle istotną próbę uregulo-
wania kwestii odszkodowania za 
wywłaszczenie nieruchomości na 
cel publiczny, a w szczególności 
wywłaszczenia dotyczące nieru-

chomości użytkowanych rolniczo. 
Pozytywnie oceniono propozy-
cję wprowadzenia nowych zasad 
ustalania wysokości odszkodowa-
nia, które są powiększone o 10 
lub 20% wartości nieruchomości, 
w zależności od przypadku wska-
zanego w projektowanym prze-
pisie. W uzasadnieniu projektu 
wskazuje się, że taki instrument 
ma stanowić formę rekompensa-
ty pieniężnej, związanej z przy-
musowym charakterem nabycia 
nieruchomości przez podmiot pu-
bliczny. Nowością w projektowa-
nym przepisie jest wprowadzenie 
odszkodowania uzależnionego od 
liczby osób zameldowanych w lo-
kalu lub budynku, będącym przed-
miotem wywłaszczenia, który jest 
w złym lub w bardzo złym stanie 
technicznym. Zaproponowana 
zmiana zdaniem Zarządu W-MIR 
jest zasadna, jednak niektóre 
wprowadzone wykluczenia wyma-
gają jeszcze dalszych konsultacji, 
m.in. powinno się brać pod uwagę 
faktyczne przebywanie na stałe 
pod danym adresem, a nie for-
malny meldunek. Zwrócono także 
uwagę na wykluczenie z dodatko-
wo wprowadzanych instrumentów 
jednostki samorządu terytorialne-
go. Kolejnym novum, zapropono-
wanym w ustawie, jest możliwość 
dochodzenia przed sądem po-
wszechnym przez osobę, której 
nieruchomość jest wywłaszczana, 
odszkodowania za tzw. utracone 
korzyści. Do tej pory ustawodawca 
nie przewidywał takiej możliwości.  
Zaproponowane zmiany w usta-
wie o gospodarce nieruchomo-
ściami mają charakter generalny, 
czyli stają się punktem wyjścia 
w zapisach wszystkich ustaw re-

gulujących w sposób specjalny wy-
właszczania nieruchomości – tzw. 
specustawy. Z jednej strony zapis 
ten uporządkowuje tryb i wyso-
kość odszkodowania, jednak z dru-
giej strony likwiduje bonusy pro-
centowe lub kwotowe, wynikające 
z przepisów specjalnych. Uznano 
za zasadne wprowadzenie zasady 
jednorazowej wypłaty odszko-
dowania za wywłaszczenie, bez 
możliwości podziału na transze. 
Ważną i zasadną kwestią wprowa-
dzoną w specustawie energetycz-
nej jest umożliwienie inwestorowi 
uzgodnienia odszkodowania zaraz 
po wydaniu decyzji lokalizacyjnej, 
czyli dużo szybciej niż obecnie. 
Rozwiązanie takie umożliwia np. 
rolnikowi indywidualnemu lepsze 
zaplanowanie produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej, prowadzonej na 
danym terenie. Uzgodnienie takie 
zastępuje wtedy decyzję admi-
nistracyjną, ustalającą odszko-
dowanie. Tam, gdzie można dość 
do porozumienia bez korzystania 
z decyzji administracyjnej, genero-
wanych jest mniej konfliktów spo-
łecznych.

 – W czerwcu Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wydał 
cztery informacje dla komorników 
sądowych w sprawie zajętego 
mienia – dotyczyły one dłużników, 
którzy nie prowadzili gospodar-
stwa rolnego. Wydano dwie opi-
nie, w których Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej uznał, 
że zajęte mienie jest niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa. W przypadku jednego 
zapytania od komornika nie wyda-
no opinii, ze względu na brak infor-
macji dot.  struktury gospodarstwa 
rolnego.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
w ramach środków przewidzianych 
na działania prewencyjne z nadwyż-
ki finansowej Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Zagroda” za 2020 
r., powołanego przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
i W-MIR, sfinansowała zakup profe-

sjonalnego sprzętu pomocniczego, 
który będzie służył w pożarnictwie. 
Sprzęt został przekazany Ochotni-
czym Strażom Pożarnym z terenu wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
zlokalizowanym m.in. w Barcianach 
(powiat kętrzyński), w Kiwitach (po-
wiat lidzbarski), w Sępopolu (powiat 

bartoszycki), w Rumianie (powiat 
działdowski), Szczepkowie Borowym 
(powiat nidzicki), w Lipowinie (powiat 
braniewski), w Baniach Mazurskich 
(powiat gołdapski), w Miłakowie (po-
wiat ostródzki), w Harszu (powiat wę-
gorzewski).

Wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

W-MIR dla Ochotniczych Straży Pożarnych
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Rolniku, masz spór dotyczący sza-
cowania szkód łowieckich z kołem 
łowieckim i planujesz wystąpić do 
sądu? Proponujemy nowe rozwiąza-
nie. Skorzystaj z Sądu Arbitrażowego 
w Sprawach Szkód Łowieckich. 
Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód 
Łowieckich to nowo powstały organ, 
który ma za zadanie skrócić rozpa-
trywanie spraw spornych pomiędzy 

rolnikiem a dzierżawcą / zarząd-
cą obwodu łowieckiego, jak rów-
nież zmniejszyć koszty ponoszone 
w związku ze sporem przez zwaśnio-
ne strony. Sąd ten powstał na pod-
stawie porozumienia, zawartego po-
między Krajową Radą Izb Rolniczych 
i Polskim Związkiem Łowieckim. Obie 
organizacje będą wspólnie sprawo-
wać nadzór nad Sądem, natomiast na 

arbitrów zostaną wyznaczone osoby 
mające niezbędną wiedzę i doświad-
czenie w zakresie szacowania szkód 
łowieckich. Wyroki Sądu, na pod-
stawie analizy dokumentacji sprawy 
i oceny zebranych podczas szacowań 
danych, mają rozpatrywać 3-oso-
bowe zespoły arbitrów. Uczestnicy 
arbitrażu nie będą ponosić wyso-
kich kosztów sądowych, które w po-

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich
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W czerwcu, na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, odbywały 
się powiatowe eliminacje oraz finał 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochro-
ny Środowiska i BHP w Rolnictwie, 
organizowane przez Warmińsko-Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Olsztynie, w partnerstwie z Warmiń-
sko-Mazurską Izbą Rolniczą. 
1 czerwca 2022 r., podczas eliminacji 

w Elblągu, laureatami olimpiady zostali:
1. Damian Murawiec – Nowotki,  

gm. Elbląg;
2. Tomasz Gołębiewski – Śliwice,  

gm. Rychliki;
3. Andrzej Gągol – Elbląg.
1 czerwca 2022 r. odbyły się również 
eliminacje w Ełku. Najlepszymi oka-
zali się:

Tomasz Pampuch (I miejsce), 
Grzegorz Pieloch (II miejsce), 
Damian Wiszowaty (III miejsce).

W eliminacjach, które odbyły się 2 
czerwca 2022 r. w Płoskini, laureata-
mi zostali:
1. Karol Woźniak – Bobrowiec,  

gm. Braniewo;

Olimpiada Wiedzy Rolniczej,  
Ochrony Środowiska i Przepisów BHP w Rolnictwie

Nagrody o wartości 700 zł za naj-
lepsze wyniki w roku szkolnym 
2021/2022, ufundowane przez 
Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, 
otrzymali uczniowie ze szkół rolni-
czych w Karolewie i Dobrocinie, po-
chodzący z rodzin rolniczych, w któ-
rych przynajmniej jedno z rodziców 
jest objęte pełnym ubezpieczeniem 
w KRUS. Wręczenie nagród nastąpiło 

24 czerwca br., podczas uroczystego 
zakończenia roku szkolnego. Najlep-
sze wyniki osiągnęli:

– w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. gen. Franciszka 
Kamińskiego w Karolewie – Alicja 
Pażuś (Krawczyki, gm. Bartoszyce), 
Kinga Szczubełek (Choszczewo, gm. 
Sorkwity), Katarzyna Tymińska (Inu-

lec, gm. Mikołajki) i Michał Kulik  
(Zełwągi, gm. Mikołajki);
– w Zespole Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Do-
brocinie – Michalina Jakubowska 
(Bogaczewo, gm. Morąg), Aleksan-
dra Czeszejko (Lubnowy Wielkie, 
gm. Susz), Michał Kacprzyk (Bar-
ty, gm. Zalewo) i Kamil Baczewski  
(Pasłęk, gm. Elbląg).

Nagrody dla najlepszych uczniów

stępowaniu cywilnym wynoszą 5% 
wartości przedmiotu sporu za daną 
instancję, ponieważ opłaty w sądzie 
polubownym będą niższe. W związku 
z tym, że arbitrami Sądu będą osoby 
biegłe w szacowaniu szkód łowiec-
kich, przy rozpatrywaniu spraw nie 
będą zasięgane opinie biegłych, co 
pozwoli zaoszczędzić średnio 2000 
zł za pojedynczą opinię. Strony nie 

będą też musiały wynajmować peł-
nomocników procesowych i ponosić 
kosztów ich wynagrodzenia, chociaż 
udział pełnomocników będzie możli-
wy. Wyrok arbitrów będzie podlegał 
wykonaniu w trybie egzekucji komor-
niczej, po nadaniu mu klauzuli wyko-
nalności, co jest procedurą szybką, 
tanią i stosunkowo nieskomplikowa-
ną. Rozpoczęcie działalności Sądu 

Arbitrażowego w Sprawach Szkód 
Łowieckich planuje się na przełomie 
czerwca i lipca 2022 r.

Wszelkie informacje, wraz z regula-
minem działania Sądu Arbitrażowego 
oraz prezentacją na jego temat, znaj-
dują się pod adresem:
www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/.
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RADCA PRAWNY RADZI… 
Dzierżawa gruntów rolnych

1. Dzierżawa – definicja
Zagadnienie dzierżawy gruntów rol-
nych jest istotne dla rolników, ponie-
waż umowy dzierżawy są przez nich 
zawierane dość często. Dzięki temu 
mają oni możliwość ubiegania się 
o dofinansowania, dopłaty unijne czy 
kredyty.
Na początek należy wyjaśnić, czym jest 
umowa dzierżawy. Otóż zgodnie z art. 
693 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), 
„Przez umowę dzierżawy wydzierżawia-
jący zobowiązuje się oddać dzierżawcy 
rzecz do używania i pobierania pożytków 
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, 
a dzierżawca zobowiązuje się płacić wy-
dzierżawiającemu umówiony czynsz”. 
Wydzierżawić można zarówno rzeczy 
ruchome, jak też nieruchomości, rów-
nież grunty, w tym rolne. 
2. Forma umowy dzierżawy
Gdy umowa dzierżawy jest zawarta na 
okres dłuższy niż rok, powinna mieć 
formę pisemną (wynika to z art. 659 
k.c., odnoszącego się do najmu, ale 
ustawodawca uznał, że do dzierżawy 
stosuje się przepisy o najmie, z zacho-
waniem przepisów ściśle odnoszących 
się do dzierżawy). Jednak bezpieczniej 
zawsze zawrzeć umowę na piśmie, by 
nie było wątpliwości co do ustalonych 
w niej praw i obowiązków stron, wy-
sokości czynszu, terminu jego zapła-
ty oraz możliwości rozwiązania takiej 

umowy. Umowa dzierżawy może być 
zawarta w formie aktu notarialnego, 
chociaż nie ma takiego obowiązku. 
3. Czynsz dzierżawny
Zawierając umowę, strony ustalają wy-
sokość czynszu. Zazwyczaj czynszem 
jest określona kwota pieniężna, ale 
ustawodawca dopuścił możliwość płat-
ności czynszu w innych świadczeniach, 
a nawet płatności według ułamkowej 
części pożytków, np. w określonej ilości 
produktu rolnego. Ponadto w umowie 
powinien być określony termin płatno-
ści czynszu. Jeśli nie będzie on ustalo-
ny, to zastosowanie znajdzie art. 699 
k.c., zgodnie z którym czynsz jest płat-
ny w terminie zwyczajowo przyjętym, 
a w przypadku braku takiego zwyczaju 
– półrocznie z dołu. Często przyjętym 
terminem zwyczajowym jest okres po 
żniwach.
Istotny dla rolnika jest przepis art. 
700 k.c., wg którego „Jeżeli wskutek 
okoliczności, za które dzierżawca od-
powiedzialności nie ponosi i które nie 
dotyczą jego osoby, zwykły przychód 
z przedmiotu dzierżawy uległ znacz-
nemu zmniejszeniu, dzierżawca może 
żądać obniżenia czynszu przypadają-
cego za dany okres gospodarczy”. Jest 
to ważny zapis, ponieważ pozwala rol-
nikowi na kierowanie żądań o obniże-
nie czynszu w sytuacji, kiedy na skutek 
określonych okoliczności, jak klęska 

żywiołowa, susza itp., nie osiągnął ta-
kiego zysku, jaki normalnie by uzyskał.
Oznacza to, że dzierżawca może do-
magać się obniżenia czynszu za dany 
okres w przypadku wystąpienia np. klę-
ski suszy, ale już w przypadku nagłego 
zachorowania dzierżawcy uprawnienie 
to nie przysługuje.
4. Czas trwania umowy, wypowie-

dzenie umowy
Strony mogą ustalić czas trwania umo-
wy dowolnie lub zawrzeć umowę na 
czas nieoznaczony. Należy przy tym 
pamiętać, że dzierżawę zawartą na 
czas dłuższy niż 30 lat uznaje się, po 
upływie tego terminu, za zawartą na 
czas nieoznaczony.
Rolnicy zawierają często umowy co naj-
mniej na kilka lat. Warto wtedy w umo-
wie zawrzeć warunki, po spełnieniu 
których umowę można wypowiedzieć 
(rozwiązać). W przypadku, kiedy wa-
runki wypowiedzenia nie są uwzględ-
nione w umowie, wówczas zastosowa-
nie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
Na ich podstawie umowę dzierżawy 
gruntów rolnych można wypowiedzieć 
na jeden rok naprzód pod koniec roku 
dzierżawnego (dotyczy jednakże wy-
łącznie umów zawartych na czas nie-
oznaczony). Co jest ważne i często 
rodzi problemy w praktyce, to fakt, że 
umów dzierżawy zawartych na czas 
oznaczony nie można wypowiedzieć 

2. Wojciech Majewicz – Białczyn, 
gm. Pieniężno;

3. Paweł Szkudlarek – Grzechotki, 
gm. Braniewo.

7 czerwca 2022 r. miały miejsce eli-
minacje w Gołdapi. Laureaci konkur-
su to:
Grzegorz Kapczyński (I miejsce), 
Karol Więcek (II miejsce),
Przemysław Milewski (III miejsce). 
10 czerwca 2022 r. odbyły się elimi-
nacje Olimpiady powiatu olsztyńskie-
go. W zmaganiach wzięło udział 18 
młodych rolników i rolniczek, a laure-
atami zostali: 
I miejsce – Damian Stankiewicz,

II miejsce – Mateusz Małko,
III miejsce – Karol Korzeniewski.
21 czerwca 2022 r., w Warmińsko-
-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego, odbył się wojewódzki finał 
Olimpiady, do którego przystąpiło 
48 osób. Uczestnikami były osoby 
w wieku 18–35 lat, które prowadzą 
lub zamierzają prowadzić na terenie 
województwa samodzielnie gospo-
darstwo rolne, a także uczniowie 
oraz studenci warmińsko-mazurskich 
szkół i uczelni rolniczych. Wyłonieni 
zwycięzcy to:
I miejsce –Przemysław Łożyński,  
powiat działdowski;

II miejsce –Jarosław Deneka, powiat 
węgorzewski;
III miejsce –Damian Murawiec,  
powiat elbląski;
IV miejsce –Patrycja Liszewska,  
powiat ostródzki;
V miejsce – Mateusz Małko, powiat 
olsztyński;
VI miejsce –Klaudia Machnij, powiat 
ostródzki.
Nagrody w imieniu Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wręczył 
pan Piotr Miecznikowski – Członek  
Zarządu W-MIR.
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przed upływem wskazanego terminu. 
Norma ta wynika z art. 694 k.c., który 
stanowi, iż do dzierżawy stosuje się od-
powiednio przepisy o najmie oraz art. 
673 § 3 k.c., który określa, że umowę 
najmu, zawartą na czas oznaczony, 
można wypowiedzieć jedynie w wy-
padkach określonych w umowie. Trze-
ba zatem wyraźnie wskazać sytuacje, 
w jakich będzie można wypowiedzieć 
umowę dzierżawy. Przy braku takich 
zapisów, umowa nie może zostać wy-
powiedziana i będzie trwała do czasu, 
na jaki została zawarta. 
Umowa dzierżawy, zawarta zarów-
no na czas oznaczony, jak i nieozna-
czony, może zostać rozwiązana przez 
wydzierżawiającego bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku:
• zwłoki z zapłatą czynszu za dwa 

pełne okresy płatności (czynsze 
miesięczne, kwartalne itd.);

• ponad trzymiesięcznej zwłoki 
(czynsze roczne).

Należy pamiętać, że przepisy nakłada-
ją na wydzierżawiającego obowiązek 
powiadomienia dzierżawcy o zamiarze 
wypowiedzenia oraz udzielenie mu do-
datkowego, trzymiesięcznego terminu 
do zapłaty czynszu.
5. Zmiana po stronie wydzierżawia-

jącego przy sprzedaży gruntów 
rolnych

W razie zbycia rzeczy (np. sprzeda-
nia) wydzierżawionej w czasie trwania 
dzierżawy, nowy nabywca (np. kupu-
jący) wstępuje w stosunek dzierżawy 
w miejsce starego właściciela. Czyli 
dochodzi do sytuacji, gdy wydzierża-
wiający sprzedaje grunt „z dzierżawcą”. 
W takim przypadku nowy właściciel 
może wypowiedzieć umowę dzierżawy 
z zachowaniem ustawowych termi-
nów, chyba że jest to umowa zawarta 
na czas oznaczony, w formie pisemnej, 
z datą pewną. Wtedy przedterminowe 
wypowiedzenie nie jest możliwe.

6. Śmierć wydzierżawiającego a umo-
wa dzierżawy

Śmierć osoby oddającej nieruchomość 
rolną w dzierżawę nie powoduje roz-
wiązania umowy, tzn. sam zgon osoby 
wydzierżawiającej nie wiąże się z wy-
gaśnięciem dzierżawy. Dzierżawa, jako 
stosunek zobowiązaniowy, wchodzi 
w skład spadku i wiąże spadkobierców. 
Innymi słowy: spadkobiercy, wchodząc 
na miejsce zmarłego właściciela, naby-
wają te same prawa i obowiązki z tytu-
łu umowy dzierżawy, co osoba zmarła. 
Czasami może pojawić się problem, 
komu płacić czynsz, gdy jest kilku spad-
kodawców. W takim przypadku można 
napisać wiadomość (list) do znanych 
spadkodawców, z prośbą o wskazanie 
osób uprawnionych do spadku i ewen-
tualnie przekazanie postanowienia 
sądu o stwierdzenie nabycia spadku, 
zaświadczenia od notariusza czy też 
kopii testamentu. Jeżeli sprawa spad-
kowa jest w toku i nie ma pewności, 
komu należy się czynsz dzierżawny, to 
wówczas dzierżawca może wystąpić 
do sądu o umożliwienie złożenia czyn-
szu do depozytu sądowego, by nie na-
rażać się na zwłokę w zapłacie.
7. Egzekucja komornicza a umowa 

dzierżawy
W przypadku, gdy właściciel gruntów 
ma długi (które często pojawiają się do-
piero po zawarciu umowy dzierżawy), 
może dojść do zajęcia gruntów rolnych 
przez komornika. Dzierżawca dowie się 
o tym, kiedy umowa dzierżawy wpisa-
na jest już w księdze wieczystej. Cza-
sem sam dłużnik informuje komornika 
sądowego, że zajęta nieruchomość 
jest dzierżawiona. Wtedy dzierżawca 
otrzyma zawiadomienie o zajęciu grun-
tów rolnych i wpisaniu ostrzeżenia do 
ksiąg wieczystych.
Dzierżawca musi wiedzieć, że zajęcie 
obejmuje nie tylko samą nierucho-
mość, ale także czynsz dzierżawny, 

który dzierżawca ma zapłacić wydzier-
żawiającemu. Co istotne, pobranie 
z góry przez dłużnika przed zajęciem 
czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż 
sześć miesięcy, licząc od dnia zajęcia, 
nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy 
od obowiązku zapłaty czynszu do rąk 
komornika. Zajętą nieruchomość pozo-
stawia się w zarządzie dłużnika, a jeśli 
nieruchomość jest wydzierżawiona, 
to dzierżawca może wykonywać swo-
je prawa dzierżawcy jak dotychczas. 
Samo zajęcie komornicze nie wpłynie 
na ważność i wykonywanie umowy 
dzierżawy.
Gdy dłużnik nie spłaci długu i zostanie 
dokonany opis oraz oszacowanie grun-
tów rolnych, to mogą one zostać przez 
komornika wystawione na licytację pu-
bliczną, więc co do zasady każda oso-
ba pełnoletnia, która wpłaci określone 
wadium, może wziąć udział w takiej 
licytacji, tak więc dzierżawca również.
Z chwilą uprawomocnienia się po-
stanowienia o przysądzeniu własno-
ści, wygasają wszelkie prawa i skutki 
ujawnienia praw i roszczeń osobistych 
ciążące na nieruchomości, a nabywca 
wstępuje w prawa i obowiązki dłuż-
nika, wynikające ze stosunku najmu 
i dzierżawy, stosownie do przepisów 
prawa, normujących te stosunki w wy-
padku zbycia rzeczy wynajętej lub 
wydzierżawionej. W przypadku, gdy 
umowa dzierżawy nieruchomości za-
warta była na czas oznaczony, dłuższy 
niż dwa lata, nabywca może wypowie-
dzieć tę umowę w ciągu miesiąca od 
uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności, z zacho-
waniem rocznego terminu wypowie-
dzenia, o ile umowa nie przewiduje 
terminu krótszego, chociażby umowa 
została zawarta z zachowaniem formy 
pisemnej i z datą pewną, a rzecz została 
dzierżawcy wydana.

radca prawny Karolina Niedzielska

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. 89534-05-67.

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA
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LUCERNA – wymagające, ale wartościowe 
źródło białka dla krów

Temat rosnących kosztów środków 
do produkcji zaprząta myśli hodow-
ców bydła mlecznego. Spory udział 
w sekcji wydatków zajmują zaku-
py dodatków paszowych, będących 
źródłem białka. Mówimy tu z reguły 
o śrucie sojowej czy rzepakowej, któ-
rych ceny w ciągu ostatniego roku 
poszybowały w górę o kilkadziesiąt 
procent. Dlatego warto spróbować 
maksymalizować produkcję białka 
z własnego areału. Tutaj z pomocą 
przychodzi nam lucerna.
Jest to roślina zaliczana do rodzi-
ny bobowatych drobnonasiennych. 
W naszym kraju uprawia się lucernę 
siewną (Medicago sativa) oraz coraz 
częściej lucernę mieszańcową, która 
jest powstałym naturalnie mieszań-
cem lucerny siewnej i lucerny sierpo-
watej. Obecnie uznaje się ją za pod-
gatunek lucerny siewnej. Są to rośliny 
wieloletnie, które charakteryzują się 
dużym plonem białka z hektara, oczy-
wiście przy zachowaniu pewnych 

uwarunkowań glebowych i agrotech-
nicznych, o których poniżej. 
Lucerna wymaga stosunkowo do-
brych stanowisk glebowych. Najlep-
sze do jej uprawy są gleby o głębokiej 
warstwie ornej, niezbyt zwięzłe, bo-
gate w składniki pokarmowe, dobrze 
zmeliorowane z kompleksów pszen-
nych, żytniego bardzo dobrego i do-
brego ‒ klasy bonitacyjne I–III, choć 
przy zachowaniu odpowiedniej agro-
techniki, nieźle udaje się na IV klasie 
bonitacyjnej. Optymalnym odczynem 
gleby jest pH od 6,5 do 7,0. Roślina 
nie lubi gleb kwaśnych, torfowych, 
piaszczystych lub bardzo zwięzłych, 
a także o wysokim poziomie wód 
gruntowych lub źle wykonanej melio-
racji. Na polach, gdzie łatwo tworzy 
się skorupa lub zastoiska wodne po 
zimie lub po opadach deszczu, lucer-
na będzie łatwo wypadać. 
Nasza „królowa pasz objętościo-
wych” jest rośliną ciepłolubną, dnia 
długiego. Optymalna temperatura 

gleby do siewu to 8–10oC. Najopty-
malniejsze warunki do wzrostu soma-
tycznego osiąga przy temperaturach 
powyżej 20oC. Wyższe temperatury 
i dostatek wody sprawiają, że roślina 
odwdzięcza się wyższym plonowa-
niem i wcześniejszym rozwojem, co 
w sprzyjających warunkach pozwala 
zebrać nawet (!) do pięciu pokosów 
rocznie. Znosi mrozy do -25oC przy 
okrywie śnieżnej. Groźne są dla niej 
przymrozki wiosenne, kiedy roślina 
ruszy już z wegetacją po pierwszych 
dniach ocieplenia. 
Wyróżniamy dwa terminy siewu lu-
cerny: wiosenny i letni. W zależności 
od stanowiska, jakim dysponujemy, 
możemy zdecydować się na któ-
ryś z podanych terminów. Pierw-
szy oznacza z reguły drugą dekadę 
kwietnia (w zależności od warunków 
atmosferycznych i mikroregionu). 
Do jego zalet zaliczamy to, że mło-
da roślina dysponuje sporą ilością 
wody, pozostającej w glebie po zimie.  

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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Jednak w pierwszym roku plon nie 
będzie zbyt obfity, bo lucerna więk-
szość dostępnych zasobów poświęci 
na rozbudowę systemu korzeniowe-
go. Siew letni zwykle ma miejsce na 
stanowiskach po wcześnie schodzą-
cych z pola oziminach (np. jęczmień 
ozimy) i odbywa się w lipcu. W sprzy-
jających warunkach już jesienią rośli-
ny są dobrze rozwinięte (system ko-
rzeniowy) i dobrze przygotowane do 
przetrwania zimy. Jednak ten wariant 
jest zagrożony brakiem odpowied-
nich opadów w początkowych fa-
zach, a ryzyko nie przyjęcia się siewu 
jest większe. Pod względem rozwoju 
roślin, większą pewność daje wiosen-
ny zasiew.
Najlepszym stanowiskiem do założe-
nia lucernika jest stanowisko po oko-
powych na oborniku. Jeśli wybieramy 
stanowisko po rzepaku czy zbożu, to 
najlepiej, żeby było to dwa lata po 
nawożeniu obornikiem. Dobrą prak-
tyką jest zbadanie zasobności gleby 
i dostosowanie do tego dawki nawo-
zów. Dawkowanie fosforu i potasu 
wykonujemy jesienią, a jeżeli nie było 
wtedy zastosowane, można wyko-
nać je wiosną. Przy siewie czystym, 
w pierwszym roku dawka NPK: 30 
kg N/ha, 80–110 kg/ha P205, 100–
140 K20/ha, a przy siewie w roślinę 
ochronną: 60 kg N, 80–120 P2O5/
ha i 100–120 K2O/ha. W latach peł-
nego użytkowania lucernę nawozi 
się przede wszystkim fosforem i po-
tasem, w dawkach jak przy siewie 
czystym, pod pierwszy i drugi pokos. 
W intensywnym użytkowaniu na pa-
szę można przed ruszeniem wegetacji 
podać do 30 kg N. 
Lucerna jest bardzo wrażliwa na za-
kwaszenie gleby. Regulacji pH należy 
dokonać jesienią, pod przedplon lub 
krótko po jego zbiorze. Na glebach 
lekkich stosuje się wapno węglano-
we, wymagające bardzo dokładnego 
wymieszania z glebą. Szybciej dzia-
łające wapno tlenkowe zaleca się na 
gleby ciężkie i średnie.

Jakie zabiegi agrotechniczne musimy 
wykonać, by nasza plantacja szybko 
stała się źródłem dużej ilości dobrej 
białkowo paszy? 
Jesienią powinniśmy zadbać o moż-
liwie jak najlepsze odchwaszcze-
nie przyszłego lucernika. Stosujemy 
w tym celu kompleksowe uprawki 
pożniwne, a na zimę wykonujemy 

orkę na głębokość 25–30 cm. Wio-
sną nie wykonujemy zbyt wielu zabie-
gów – dobrze jest ograniczyć się do 
włókowania, by zminimalizować utra-
tę wody z gleby poprzez parowanie. 
Powierzchnia pola powinna być wy-
równana. Lucernę wysiewa się siew-
nikiem rzędowym o rozstawie 10–15 
cm, a nasiona powinniśmy umieścić 
na głębokości 2 cm. 
Wyróżniamy dwa rodzaje siewu lu-
cerny. Pierwszy to siew czysty, czyli 
wysiewamy samą lucernę. Stosuje-
my go, kiedy mamy optymalne wa-
runki agrotechniczne. Drugi to siew 
w roślinę ochronną. Z reguły jest to 
zboże jare (pszenica, jęczmień), przy 
czym w takim wypadku powinniśmy 
pamiętać o zwiększonym nawoże-
niu, by uniknąć konkurencji między 
lucerną a rośliną ochronną. Przy sie-
wie czystym wysiewamy 12–16 kg/
ha, a przy siewie w roślinę ochronną 
zwiększamy normę do 15–20 kg/ha, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu nor-
my wysiewu rośliny ochronnej o 30% 
(czyli np. 80–100 kg/ha jęczmienia, 
bądź 120–140 kg/ha owsa).
Coraz częściej spotyka się zaprawy 
do siewu bądź już zaprawione ziarna, 
zawierające szczepy bakterii brodaw-
kowych, czyli tych mikroorganizmów, 
które żyją w symbiozie z systemem 
korzeniowym lucerny, a posiadają 
zdolność pozyskiwania azotu nie-
organicznego z powietrza i metabo-
lizowania go do formy organicznej, 
która bez problemu wykorzystywa-
na jest już przez rośliny. Dlatego tak 
ważne jest ostrożne nawożenie azo-
tem naszych plantacji. 
Z zabiegów pielęgnacyjnych, w latach 
pełnego użytkowania lucernika, war-
to wspomnieć o wiosennym brono-
waniu broną tzw. „chwastownikiem”. 
Zabieg wykonujemy przed ruszeniem 
wegetacji. Spulchnia on wierzch-
nią warstwę gleby, napowietrzającą 
ją. Do tego rozprowadza obumarłe 
resztki roślin i uszkadza kiełkujące 
siewki chwastów.
W przypadku hodowców bydła, lu-
cerna jest przede wszystkim źródłem 
cennej paszy dla krów. Dobrze ze-
brana kiszonka z lucerny cechuje się 
wysoką zawartością białka (18–24% 
w suchej masie), optymalnym pozio-
mem włókna (29–35% w sm.) i dobrą 
strawnością masy organicznej. Bar-
dzo dobrze komponuje się w daw-
kach z kiszonką z kukurydzy. Poziom 

białka zależy od fazy dojrzałości rośli-
ny, w jakiej została skoszona. 
Doradcy żywieniowi PFHBiPM suge-
rują wczesny zbiór lucerny, najlepiej 
przed lub w fazie pączkowania, bo-
wiem umożliwia to intensywne wy-
korzystanie lucernika. Należy jednak 
pamiętać, by ostatni pokos zebrać 
troszkę później, w fazie kwitnienia, 
by zapewnić lucernie możliwość od-
powiedniej regeneracji przed zimą. 
We wczesnej fazie zbioru zawartość 
białka ogólnego może wynosić na-
wet do 24–25% białka ogólnego, 
a w fazie już po kwitnieniu ta wartość 
może spaść nawet do 16–17%. Kolo-
salna różnica, co w świetle ostatnich 
cen dodatków białkowych powinna 
dać do myślenia, czy organizacyjnie 
i technologicznie poprawnie zbiera-
my nasze lucerny. 
Bardzo ważną sprawą jest zwrócenie 
uwagi na wysokość koszenia naszych 
roślin. Ze względu na specyfikę bu-
dowy morfologicznej, wysokość ko-
szenia lucerny powinna mieścić się 
w zakresie 7–9 cm nad poziom zie-
mi. Zapewnia to szybką regenerację 
rośliny, ponieważ stożek wzrostu na 
pewno nie zostanie uszkodzony przy 
koszeniu. Dodatkowo taka wysokość 
sprawia, że skoszone rośliny „leżą” 
nieco wyżej na pokosie, co zapewnia 
lepszą wentylację, czyli szybsze paro-
wanie wody i w konsekwencji szyb-
szy zbiór. Ogranicza też zanieczysz-
czenie materiału ziemią, ponieważ 
większość zanieczyszczeń pozostaje 
na polu. Ściernisko tej wysokości 
sprawia, że gleba nie jest wystawio-
na na zbyt mocne parowanie, co jest 
szczególnie ważne ze względu na de-
ficyt opadów w ostatnich latach. 
Łodygi lucerny zawierają 10–15% 
białka, a liście 22–25%, dlatego na-
leży ograniczyć liczbę zabiegów po-
trzebnych do osiągnięcia odpowied-
niej do zbioru suchej masy rośliny. 
W praktyce zalecana przy zbiorze 
w pryzmę sucha masa to 30–35%, 
a w przy zbiorze w baloty do 40%. 
Jeśli będziemy ją zbyt mocno prze-
trząsać i materiał będzie przesuszo-
ny, udział liści w zebranym materiale, 
w stosunku do łodyg, stanie się nie-
korzystny. W konsekwencji zbierze-
my materiał włóknisty, pozbawiony 
najcenniejszych, zawierających białko 
liści. Roztrząsanie materiału najlepiej 
stosować tylko przy pierwszym poko-
sie, ponieważ jest on najobfitszy ob-
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jętościowo. Materiał należy roztrzą-
sać zaraz po skoszeniu, kiedy rośliny 
są jeszcze elastyczne i nie utrącimy 
zbyt wielu liści. Warto stosować kon-
dycjonery pokosów już zagregowane 
z kosiarkami i/czy pokosówkami.
Lucerna, jako roślina o dużej zawar-
tości białka, nie zawiera tak dużo 
cukrów, jak np. trawy czy kukurydza. 
Z tego powodu jej pojemność bufo-
rowa jest dość wysoka, co powoduje 
opóźnienie spadku pH w materiale 
zakiszanym i proces fermentacji mle-
kowej nie jest tak szybki i efektyw-
ny. Dlatego w przypadku tej rośliny 

stosowanie dodatków konserwują-
cych jest działaniem uzasadnionym. 
Najczęściej stosuje się kwasy or-
ganiczne (mrówkowy i propionowy 
– w odpowiednim stężeniu), ale do-
brym pomysłem jest też dodanie do 
roztworu aplikowanego do kiszonki 
rozcieńczonej melasy, która wniesie 
dodatkową pulę cukru, będącą „pali-
wem” dla bakterii kwasu mlekowego. 
Warto rozważyć stosowanie inoku-
lantów, czyli dodatków zakiszających, 
wprowadzających do zakiszanego 
materiału bakterie, głównie bakterie 
kwasu mlekowego.

Mam nadzieję, że te przekazane 
w skrócie informacje pomogą w pra-
widłowym zakładaniu nowych plan-
tacji, dbaniu o już istniejące (bo nie-
rzadko spotykam lucerniki 5, 6-letnie, 
które cechują się sporym potencja-
łem plonowania), a także pozwolą 
materiał zebrać w odpowiedniej fazie 
rozwoju, co zaowocuje wysokobiał-
kową kiszonką z lucerny, a w konse-
kwencji obniży koszty produkcji litra 
mleka w Państwa gospodarstwach. 

Arkadiusz Kaźmierczak
Doradca żywieniowy PFHBiPM

Aktualności:

1 czerwca – Europejski Dzień Dziecka w Janowcu Kościelnym (festyn)
3 czerwca – Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie (stoisko informacyjne)

3 czerwca – Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wilczętach (stoisko informacyjne)
7 czerwca – Konkurs ekologiczny „Ekorodzinka z EUROPE DIRECT Olsztyn”

9 czerwca – warsztaty w Przedszkolu nr 34 w Olsztynie
25 czerwca – Dni Kętrzyna (stoisko informacyjne)

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



20

BIULETYN W-MIR

Fot.: Michał Buszkiewicz „Makowiec Bisztynek”


