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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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POSIEDZENIA ZARZĄDU 
W-MIR

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej w okresie od 1 do 31 lipca 
2022 r. obradował na dwóch posie-
dzeniach i zajmował 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. realizacją operacji z Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich: 
 – „Festiwal kultur – Warmia, Ma-

zury, Powiśle”,
 – „Przedsiębiorczość na obszarach 

wiejskich – Świętokrzyskie”.
Podczas posiedzenia 12 lipca 2022 r. 
postanowiono przygotować:

 – pismo w sprawie zmiany prze-
pisów dotyczących pomocy 
finansowej na dofinansowanie 
zakupu nawozów mineralnych;

 – wystąpienie w sprawie wyrów-
nania różnicy ceny sprzedaży 
trzody chlewnej z obszarów ASF 
do ceny sprzedaży świń obowią-
zującej na obszarze strefy białej;

 – pismo w sprawie zmiany Roz-
porządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 29 czerwca 
2022 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie określenia 
okresów polowań na zwierzę-
ta łowne (Dz. U. z 2022 poz. 
1391), dotyczącej wprowadze-
nia zmiany w zakresie §2 punkt 
1 i 2, polegającej na objęciu 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego zakresem przytoczo-
nego przepisu, który odnosi się 
do okresów polowań na jelenie 

szlachetne (byki i łanie) oraz da-
niele (byki i łanie);

 – pismo o zmianę przepisów od-
nośnie przeglądów technicz-
nych przyczep rolniczych, które 
są zarejestrowane jako przycze-
py ciężarowe, a wykorzystywa-
ne jako rolnicze;

Ponadto włączono się w organizację 
XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Czempionatu Koni Rasy Koń Zimno-
krwisty i VIII Młodzieżowego Czem-
pionatu Koni Rasy Arden Polski.

25 lipca 2022 r. odbyło się kolejne 
posiedzenie, podczas którego posta-
nowiono:

 – sprawdzić procedury rekulty-
wacji użytków zielonych po 
szkodach łowieckich;

 – sprawdzić podstawę prawną 
stosowania określonego kursu 
euro przy naliczaniu dopłat bez-
pośrednich;

 – sprawdzić przepisy prawne 
dotyczące utylizacji ścieków 
z jachtów;

 – wystąpić do Ministerstwa In-
frastruktury w sprawie pilnej 
potrzeby rozwiązania problemu 
notorycznego zalewania łąk, 
znajdujących się wzdłuż rzeki 
Wkry na terenie gmin Działdo-
wo, Płośnica, Lidzbark;

 – sprawdzić przepisy prawne do-
tyczące emerytury rolniczej i za-
leżności jej wysokości od opła-
cania dodatkowych składek;

 – sprawdzić możliwość korzysta-
nia przez rolników, będących 
na rencie okresowej, z Centrum 
Rehabilitacji Rolników;

 – wystąpić do Wojewody War-
mińsko-Mazurskiego z informa-
cją o rozpoczęciu wzmożonych 
prac polowych przez rolników;

 – sprawdzić podstawy prawne 
obciążeń kredytowych rolników 
(m.in. stopy dyskontowej kredy-
tu na zakup ziemi rolnej).
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Ponadto przystąpiono do współor-
ganizacji Dożynek Wojewódzkich 
w Olsztynku, włączono się w or-
ganizację wyjazdu hodowców koni 
z Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Hodowców Koni na Międzynarodo-
wy Czempionat Koni Rasy Ardeńskiej 
we Francji, a także oddelegowano 
przedstawiciela W-MIR na spotkanie 
w sprawie opracowania nowych, wie-
loletnich, łowieckich planów hodow-
lanych na lata 2023–2033.

Członkowie Zarządu uczestniczyli 
w posiedzeniach Rad Powiatowych 
oraz reagowali na wszelkie sprawy zgła-
szane przez rolników.
10 lipca pan Robert Nowacki – Czło-
nek Zarządu W-MIR uczestniczył w X 
Czempionacie Koni Zimnokrwistych 
w Stulichach, współorganizowanym 
przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rol-
niczą. 12 lipca pan Robert Nowac-
ki – Członek Zarządu W-MIR wziął 
udział w Ogólnopolskim Święcie Dnia 

Leśnika w Gołuchowie. 16 lipca pan 
Romuald Tański – Prezes W-MIR 
uczestniczył w obchodach 25-lecia 
Muzeum Regionalnego w Sąpłatach. 
Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes 
W-MIR oraz pan Kazimierz Wróblew-
ski – Przewodniczący Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie kętrzyńskim 
uczestniczyli w XX Ogólnopolskim 
Czempionacie Koni Rasy Polski Koń 
Zimnokrwisty oraz VII Czempionacie 
Koni Rasy Arden Polski, które odby-
wały się na terenie Stada Ogierów 
w Kętrzynie w dniach 23–24 lipca. 28 
lipca pan Mirosław Borowski – Wice-
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i Delegat W-MIR do Krajowej Rady 
oraz pan Andrzej Steckiewicz – Wice-
prezydent Polskiej Federacji Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka oraz 
Delegat do Walnego Zgromadzenia 
W-MIR z powiatu oleckiego wzięli 
udział w debacie na temat „Gospo-
darstwa rolne filarem bezpieczeń-
stwa żywnościowego. Inicjatywy 
wpływające na bezpieczeństwo żyw-

nościowe Europy”. 28 lipca, w obec-
ności Wicepremiera, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, pana Henryka 
Kowalczyka, odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami holenderskich, 
greckich i litewskich organizacji rol-
niczych pn. „Inicjatywy wpływające 
na bezpieczeństwo żywnościowe 
Europy”, w którym udział wzięli: pan 
Mirosław Borowski – Wiceprezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych i jedno-
cześnie Delegat W-MIR do KRIR, pan 
Robert Nowacki – Członek Zarządu 
W-MIR oraz pan Andrzej Steckiewicz 
– Delegat do Walnego Zgromadzenia 
W-MIR z powiatu oleckiego. 
Decyzją Zarządu Izby pan Andrzej 
Łowczak – Delegat do Walnego Zgro-
madzenia W-MIR z powiatu elbląskie-
go został oddelegowany do udziału 
w spotkaniu w sprawie opracowania 
wieloletnich łowieckich planów ho-
dowlanych na lata 2023–2033, które 
odbyło się 27 lipca 2022 r. w Nadle-
śnictwie Kartuzy.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH

 – 5 lipca w Sorkwitach odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie mrągowskim. 
Podczas obrad omówiono bieżą-
ce sprawy i problemy rolników. 
Rada przekazała Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Warpunach 
sprzęt pomocniczy, sfinanso-

wany ze środków Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych.

 – 8 lipca w Biskupcu odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiej-
skim. W spotkaniu, poza człon-
kami Rady, wzięli udział: pan Zbi-

gniew Ziejewski – Poseł na Sejm 
RP, pani Ewa Pielak – Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pani Beata Kozłowska – Kierow-
nik BP ARiMR w Nowym Mieście 
Lubawskim, pani Bogumiła Augu-
stynowicz – Menedżer Sprzedaży, 
Kierownik Oddziału w Mławie To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW”, pan Jerzy Czapliński 
– Wicestarosta Nowomiejski, pan 
Kazimierz Wiśniewski – Przewod-
niczący Rady Powiatu w Nowym 
Mieście Lubawskim, pan Krzysztof 
Puwalski – Naczelnik Wydziału 
Środowiska i Rolnictwa Starostwa 
Powiatowego w Nowym Mieście 
Lubawskim, pan Kazimierz Zalew-
ski – Przewodniczący Rady Gminy 
Biskupiec, pan Jerzy Leśniewski – 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Biskupcu, pan 
Arkadiusz Dobek – Wójt Gminy 
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Biskupiec, pan Grzegorz Kleps – 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Nowym Mieście Lubawskim, 
pan Jan Atłachowicz – Naczelnik 
OSP Biskupiec, pan Grzegorz Dem-
bek – Komendant Gminny OSP. 
Podczas spotkania pan Jan Ro-
chewicz – Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
nowomiejskim, wraz z panią Bogu-
miłą Augustynowicz, w obecności 
pana Arkadiusza Dobka wręczyli 
przedstawicielom OSP Biskupiec 
sprzęt pożarniczy, zakupiony w ra-
mach środków przeznaczonych na 
działania prewencyjne z nadwyżki 
finansowej Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Zagroda”, powoła-
nego przez Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” i War-
mińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.  
Następnie omówione zostały kwe-
stie dot. zmian przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolnicze. Pan 
Jan Rochewicz zwrócił uwagę, że 
coraz więcej rolników przystępuje 
do budowy farm fotowoltaicznych 
i wiatrowych, kosztem wyłączenia 
dużych powierzchni gruntów rol-
nych z produkcji rolniczej. Z kolei 
pan Arkadiusz Dobek przedstawił 
informacje nt. powierzchni, któ-
re mają zostać przeznaczone pod 
tego rodzaju inwestycje, kwestie 
podatku, a także rzetelności firm, 
z którymi rolnicy zawierają umowy.  
Kolejnymi kwestiami, poruszony-
mi podczas posiedzenia Rady, były 
nowe formy wsparcia dla rolni-
ków, realizowane przez BP ARiMR 
w Nowym Mieście Lubawskim 
oraz aktualny stan obsługi wnio-
sków pomocowych. Natomiast 
z uwagi na odnotowane ognisko 
ASF w miejscowości Naguszewo, 

istotnym tematem, dyskutowa-
nym podczas spotkania, była sy-
tuacja epizootyczną w powiecie 
nowomiejskim. Przy omawianiu 
tego zagadnienia pan Grzegorz 
Kleps, dla przypomnienia, w spo-
sób szczegółowy przedstawił 
informacje o zasadach bioase-
kuracji w gospodarstwie rolnym.  
Na zakończenie członko-
wie Rady zawnioskowa-
li do Zarządu W-MIR o: 
– zastosowanie zmiany współ-
czynnika korygującego, dotyczą-
cego naliczania pomocy finan-
sowej na dofinasowanie zakupu 
nawozów mineralnych, która po-
legałaby na proporcjonalnym roz-
dysponowaniu pozostałej kwoty, 
przeznaczonej na to wsparcie;  
– uruchomienie kontynuacji nabo-
ru wniosków o pomoc na wyrów-
nanie kwoty obniżonego dochodu, 
uzyskanej przez producenta świń ze 
sprzedaży z gospodarstw znajdują-
cych się na obszarze objętym re-
strykcją w związku ze zwalczaniem 

ASF na zasadach uwzględniają-
cych obecną sytuację w rolnictwie;  
– uruchomienie programu na wy-
równanie różnicy ceny sprzedaży 
trzody chlewnej z obszarów ASF 
do ceny sprzedaży świń obowiązu-
jącej na obszarze strefy białej, nie 
objętej strefą ASF.

 – 11 lipca w Giżycku odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie giżyckim. 
W posiedzeniu, oprócz człon-
ków Rady, udział wzięli: pani 
Anna Kutnik – Kierownik KRUS 
PT w Giżycku, pani Katarzyna 
Kropiwnicka - Powiatowy In-
spektorat Weterynarii, pani Ur-
szula Roszko-Lachowicz – WIOŚ 
Olsztyn delegatura w Giżycku.   
Pani Katarzyna Kropiwnicka przed-
stawiła sytuację epizootyczną 
w powiecie giżyckim. Poinformo-
wała, że na terenie powiatu jest 27 
stad trzody chlewnej. Zaznaczyła, 
iż w roku 2022 nie było żadnego 
ogniska chorób zakaźnych u świń, 
jednak ogniska ASF wystąpiły w są-
siednich powiatach: ełckim i olec-
kim, w których znaleziono dwa 
osobniki zakażone wirusem ASF.   
Pani Anna Kutnik, reprezentu-
jąca KRUS w Giżycku, omówiła 
zmiany w ubezpieczeniach spo-
łecznych rolników. Obecnie rolnik 
może przejść na emeryturę lub 
rentę okresową bez konieczności 
wyzbywania się ziemi. Dodała, że 
zmieniły się też zasady turnusów 
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rehabilitacyjnych, dzięki czemu 
emeryci mogą skorzystać z darmo-
wych świadczeń w tym zakresie. 
Podkreśliła również, że rolnik ma 
wybór kiedy, chce wyjechać na 
turnus i gdzie. Ponadto podczas 
posiedzenia podziękowano pani 
Annie Kutnik za owocną współ-
pracę z samorządem rolniczym.  
Pani Urszula Roszko-Lachowicz 
objaśniła, że WIOŚ Olsztyn dele-
gatura w Giżycku wypełnia zadania 
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środo-
wiska oraz innych ustawach, takich 
jak Prawo wodne. Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów, prowadzą prace zwią-
zane ze zmniejszeniem zanieczysz-
czenia wód azotanami ze źródeł 
rolniczych. W 2021 r. Inspektorat, 
który reprezentuje, wykonał 81 
kontroli planowych i pozaplano-
wych, natomiast w roku 2022, do 
11 lipca, już 51 kontroli, z czego 
2 dotyczyły powiatu giżyckiego 
i okazały się bez naruszeń. Wyja-
śniła, że najczęściej kontrolowane 
są gospodarstwa z gmin najbardziej 
zanieczyszczonych azotanami, czy-
li Olecko i Korsze. Ponadto wytłu-
maczyła także zasady związane 
z bazą danych odpadowych (BDO).  
Na zakończenie Przewodniczący 
Rady W-MIR powiatu giżyckiego, 
pan Arkadiusz Przyłucki, przeka-
zał panu Przemysławowi Koguto-
wi – Prezesowi OSP Miłki sprzęt 
ratowniczy, zakupiony w ramach 
środków przewidzianych na dzia-
łania prewencyjne z nadwyżki fi-
nansowej Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Zagroda” za 2020 
r., powołanego przez Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” i Warmińsko-Mazurską  
Izbę Rolniczą.

 – 13 lipca w Lidzbarku Warmiń-
skim odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie 
lidzbarskim. W obradach uczest-
niczyli: pan Jarosław Kogut – Wi-
cestarosta Lidzbarski, pani Marta 
Dorota Hinc – Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Lidzbarku Warmiń-
skim, pani Agnieszka Jankowska 
– Kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Lidzbarku War-
mińskim, pani Bożena Borowiecka 
– Kierownik Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Lidzbarku Warmiń-
skim, pani Anna Łada-Bałuch i pan 
Zbigniew Salmonowicz – przedsta-
wiciele Zespołu Doradców w Li-
dzbarku Warmińskim, pan Marcin 
Kazimierczuk – Dyrektor Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Olsztynie.  
Pani Marta Dorota Hinc przed-
stawiła sytuację epidemiczną na 
terenie powiatu lidzbarskiego, 
związaną z afrykańskim pomorem 
świń (ASF) i wysoce zjadliwą gry-
pą ptaków (HPAI). Pani Agnieszka 
Jankowska podsumowała nabór 
wniosków o płatności bezpośred-
nie, rolnośrodowiskowe i ekolo-
giczne oraz dotyczących innych 
działań, obsługiwanych przez 
Biuro Powiatowe w 2022 r. Pani 
Bożena Borowiecka omówiła ak-
tualne zadania i zmiany w funk-
cjonowaniu KRUS, natomiast pani 
Anna Łada-Bałuch i Zbigniew Sal-
monowicz przedstawili bieżące in-
formacje związane z obsługą rolni-
ków, w tym harmonogram szkoleń. 
Następnie pan Marcin Kazimier-

czuk omówił obecnie realizowane 
sprawy, a związane z obrotem zie-
mią w powiecie lidzbarskim.

 – 18 lipca w Orzyszu odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie piskim. W po-
siedzeniu, oprócz członków Rady, 
udział wzięli: pan Sławomir Klimek 
– Kierownik ARiMR BP Pisz, pan 
Mateusz Siejka – Zakłady Mię-
sne „Zakrzewscy”, pani Lucyna 
Adamska – Dyrektor Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
Oddział w Ełku, pani Katarzyna 
Taraur – Inspektor WIOŚ Olsz-
tyn Delegatura w Giżycku, pan 
Łukasz Borkowski – Prezes OSP 
Pogobie Średnie, pan Sebastian 
Jarcina – OSP Pogobie Średnie, 
pan Andrzej Knyżewski – Kierow-
nik Zespołu Doradców Rolniczych 
w Piszu, pan Dariusz Kizling – 
Przewodniczący Komisji Rolnic-
twa Urzędu Gminy w Orzyszu.  
Pan Mateusz Siejka, reprezentu-
jący Zakłady Mięsne „Zakrzew-
scy”, przedstawił ofertę współ-
pracy z rolnikami. Zakłady Mięsne 
„Zakrzewscy” to rodzinna firma, 
założona w roku 1994 przez pa-
nów Dariusza i Janusza Zakrzew-
skich. Siedziba przedsiębiorstwa 
mieści się w Kosowie Lackim,  
a w 2022 r. powstał oddział 
w Szczuczynie. Firma posiada wła-
sny transport, jak również rolnik 
sam może dowieźć bydło do Za-
kładów Mięsnych w Szczuczynie. 
Oddział przedsiębiorstwa w Szczu-
czynie na chwilę obecną nie przyj-
muje bydła pourazowego, ale ma 
to się zmienić. Pan Mateusz Siejka 
zaznaczył, że rolnik może uczestni-
czyć przy ważeniu oraz uboju by-
dła. Skupowane bydło w większo-
ści przeznaczone jest na eksport. 
Pani Lucyna Adamska – Dyrek-
tor Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” Oddział 
w Ełku omówiła zasady działal-
ności tej instytucji, która istnieje 
od 35 lat. Podkreśliła, że TUW 
„TUW” funkcjonuje na zasadach 
non profit, czyli wszystkie nad-
wyżki, które zostają wypracowa-
ne, przeznaczane są do Związków 
Wzajemności Członkowskich. 
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Pan Sławomir Klimek – Kierownik 
ARiMR BP Pisz przedstawił bieżą-
ce działania i plany Biura Powia-
towego w Piszu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Wskazał, że w bieżącym roku 
złożonych zostało już ok. 1800 
wniosków o dopłaty obszarowe. 
Zauważył, że występuje wzrost 
w programach rolno-środowi-
skowo-klimatycznych i jest o 50 
wniosków więcej, czyli 515. Nastą-
pił również wzrost we wnioskach 
o dobrostan zwierząt: było ich 230, 
a jest 299. Do tej pory w roku 2022 
złożonych zostało 440 wniosków 
o dopłatę do nawozów. Maksy-
malna kwota, jaką można było 
otrzymać, to 25 000 zł. Pan Sławo-
mir Klimek poinformował również 
o aktualnym naborze wniosków: 
do 22 lipca – bioasekuracja, do 
29 lipca – zalesienie i ekosyste-
my, do 1 sierpnia – zadrzewienia, 
do 30 września – dofinansowa-
nia dla kół gospodyń wiejskich.  
Pan Andrzej Knyżewski – Kierow-
nik Zespołu Doradców Rolniczych 
w Piszu poinformował o aktualnej 
sytuacji w ODR. Pani Katarzyna 
Taraur – Inspektor WIOŚ Olsztyn 
delegatura w Giżycku omówiła 
program działań, mający na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu, jak 
również objaśniła procedury zwią-
zane z kontrolą. Dodała, że WIOŚ 
Delegatura w Giżycku przeprowa-
dza kontrolę gospodarstw rolnych 
na terenie 8 powiatów: giżyckiego, 

węgorzewskiego, piskiego, ełc-
kiego, oleckiego, kętrzyńskiego, 
gołdapskiego i mrągowskiego. 
W 2021 r. przeprowadzonych 
zostało 81 kontroli, w tym 2 kon-
trole w powiecie piskim. Kontro-
le nie wykazały naruszeń. Na-
tomiast do 18 lipca br. WIOŚ 
przeprowadziło 51 kontroli, 
w tym 1 w powiecie piskim. 
Przewodniczący Rady W-MIR 
powiatu piskiego pan Antoni Dą-
browski, wraz z panią Lucyną 
Adamską – Dyrektor Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” Oddział w Ełku wręczyli 
Prezesowi OSP Pogobie Średnie, 
panu Łukaszowi Borkowskiemu, 
sprzęt ratowniczy, zakupiony w ra-
mach środków przewidzianych na 
działania prewencyjne z nadwyżki 
finansowej Związku Wzajemno-
ści Członkowskiej „Zagroda” za  
2020 r., powołanego przez Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” i Warmińsko-Mazurską  
Izbę Rolniczą.

 – 26 lipca w Jegłowniku odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim. 
W posiedzeniu, poza członkami 
Rady Powiatowej, uczestniczyli: 
pan Marcin Ślęzak – Wójt Gminy 
Gronowo Elbląskie, pan Hubert 
Grzegorczyk – Dyrektor ELE-
WARR sp. z o.o. w Malborku, pan 
Adam Krupa – Kierownik maga-
zynu ELEWARR sp. z o.o. w Mal-
borku, pan Roman Stankiewicz 
– Naczelnik Wydziału Płatności 
Bezpośrednich w BP ARiMR w El-
blągu oraz pan Maciej Zaleski – 

Koordynator KOWR w Elblągu. 
Pan Marcin Ślęzak przedstawił re-
alizację inwestycji na terenie gminy 
i liczne problemy, wynikające ze 
wzrostu wszelkich kosztów z tym 
związanych. Poinformował rów-
nież o szkodach łowieckich i braku 
reakcji na zniszczone rowy melio-
racyjne przez bobry oraz szkody 
na polach rolników. Pan Hubert 
Grzegorczyk poinformował o roz-
poczęciu kampanii żniwnej i przy-
gotowaniu poszczególnych maga-
zynów skupowych w Malborku, 
Bartoszycach, Ornecie, Pieniężnie 
i Braniewie, które są zaplanowane 
na przyjęcie 90 tys. ton rzepaku 
i zbóż. Przedstawił ceny za rze-
pak, obowiązujące w danym dniu 
skupu. Pan Roman Stankiewicz 
poinformował zebranych człon-
ków Rady Powiatowej o wydaniu 
przez BP ARiMR w Elblągu już 
ponad 90% decyzji dotyczących 
wniosków o pomoc do nawozów, 
na kwotę 9,8 mln zł, z czego część 
rolników potwierdziła otrzymanie 
pomocy. Pan Maciej Zaleski po-
informował, że od poprzedniego 
posiedzenia Rady Powiatowej, na 
którym była poruszana sprawa 
rozdysponowania gruntów Gospo-
darstwa Rolnego w Kwitajnach, 
wpłynęło do KOWR filia w Elblągu 
kilkanaście podań rolników z gmin 
Pasłęk, Godkowo i Morąg, zainte-
resowanych dzierżawą tych grun-
tów. Na zakończenie posiedzenia 
przewodniczący Rady – pan Ro-
man Puchalski przedstawił wnioski 
przyjęte podczas obrad X Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.
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Wystąpienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 – 20 lipca Zarząd W-MIR skierował 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
opinię do projektu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządze-
nie z dnia 17 stycznia 2012 roku 
w sprawie kwalifikacji rolniczych 
posiadanych przez osoby wyko-
nujące działalność rolniczą (Dz. U. 
z 2012 roku poz. 109). Głównym 
celem noweli jest uzupełnienie 
katalogu dokumentów, potwier-
dzających kwalifikacje rolnicze. 
Zdaniem Zarządu W-MIR zapro-
ponowana zmiana jest korzystna, 
gdyż rozszerzenie rodzaju doku-
mentów o dyplom zawodowy 
i świadectwo z tytułem zawodo-
wym, potwierdzającym w istocie 
stan faktyczny, jest korzystne dla 
osób zainteresowanych. Kolejną 
pozytywnie zaopiniowaną pro-
pozycją zmiany jest umożliwienie 
wykazania stażu pracy w gospo-
darstwie rolnym na podstawie 
zaświadczenia pracodawcy nawet 
w przypadku, gdy stosunek pracy 
jeszcze trwa. Obecnie świadectwo 
takie zainteresowany otrzymuje 
dopiero po zakończeniu stosunku 
pracy. Większość zaproponowa-
nych zmian ma charakter porząd-
kujący, wymuszony zmianami w in-
nych przepisach. Istotną zmianą 
jest dopisanie w § 3 pkt 1 nowego 
zawodu – „technik turystyki na ob-
szarach wiejskich”, który funkcjo-
nuje już od 1 września 2019 roku. 
Zdaniem przedstawicieli samorzą-
du rolniczego Warmii i Mazur, taka 
zmiana jest zasadna. Jednocześnie 
doprecyzowano w § 3 pkt 1 lit. h, 
iż osoba posiadająca wykształce-
nie średnie rolnicze lub średnie 
branżowe rolnicze jako technik 
weterynarii, będzie je posiadała 
tylko wtedy, gdy w gospodarstwie 
rolnym tej osoby prowadzony jest 
chów i hodowla zwierząt gospo-
darskich (a nie każdych). Zdaniem 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej kwestia kwalifikacji 
rolniczych, zarówno ich pozyski-
wania, jak i poświadczania, jest 
bardzo ważna. Zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 

1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 183), zadaniem 
tych instytucji jest szeroko pojęta 
współpraca z jednostkami prowa-
dzącymi szkoły rolnicze. Ustawo-
dawca w tym punkcie wskazał na 
istotną misję izb rolniczych w pro-
cesie edukacyjnym przyszłych 
członków samorządu zawodowe-
go i określił rolę samorządu rolni-
czego jako podmiotu:

• wspierającego działalność szkół 
rolniczych;

• inicjującego powstawanie szkół 
rolniczych;

• inicjującego zmiany w progra-
mach nauczania w tych szkołach;

• współorganizującego praktyki 
zawodowe. 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej stale podejmuje działania 
w tym zakresie, jednak bez wsparcia 
systemowego, czyli odpowiednich 
zmian w przepisach prawa, nie może 
w pełni zaangażować się w proces 
kształcenia przyszłych członków – 
rolników indywidualnych.

 – 22 lipca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wystąpił 
do Zarządu ELEWARR sp. z o.o. 
w Warszawie o uruchomienie 
skupu zbóż i rzepaku na skład, ze 
względu na bardzo duże zaintere-
sowanie rolników tą formą sprze-
daży i konieczność przygotowania 
magazynów na tegoroczne zbiory. 

 – 22 lipca Zarząd W-MIR wystąpił 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
z wnioskiem o uruchomienie 
kontynuacji naboru „Pomoc na 
wyrównanie kwoty obniżonego 
dochodu dla producentów świń”, 
wraz ze zmianą założeń wyliczania 
pomocy. Zdaniem Zarządu W-MIR 
pomoc na wyrównanie dochodów, 
oprócz różnicy ceny sprzedawa-
nych tuczników i ich ilości, powin-
na obejmować również różnice 
(wzrosty) cen zbóż, koncentratów 
i dodatków paszowych, wykorzy-
stywanych w produkcji.

 – 22 lipca Zarząd W-MIR wystąpił 
do KRIR z wnioskiem o zwiększe-
nie stawek pomocy do zakupu 
nawozów mineralnych w zakoń-

czonym już naborze oraz o przy-
gotowanie kolejnych naborów na 
nowych zasadach, ze zwiększoną 
pulą pomocy. 

 – 22 lipca Zarząd Izby wystąpił do 
KRIR z wnioskiem o uruchomie-
nie linii kredytów preferencyjnych 
na zakup nawozów, ze względu 
na wysokie ceny nawozów i brak 
możliwości zakupu z odroczonym 
terminem płatności. 

 – 27 lipca Zarząd W-MIR wystąpił 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
z wnioskiem o uruchomienie no-
wego programu na wyrówna-
nie różnicy cen trzody chlewnej 
w strefach objętych wirusem ASF, 
do cen z pozostałych stref. 

 – 27 lipca Zarząd W-MIR wystąpił 
do KRIR z wnioskiem o wdrożenie 
kontroli transportu ukraińskiego 
zboża przez Polskę z pomocą sys-
temu e-TOLL i nakładanie kar za 
zboże, które nie wyjechało z kraju. 

 – 27 lipca Zarząd W-MIR wystąpił 
do KRIR z wnioskiem o zmianę za-
sad szacowania strat suszowych, 
polegających na warunkowym do-
puszczeniu możliwości składania 
tych wniosków w wersji papiero-
wej dla rolników wykluczonych 
cyfrowo. 

 – 27 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie nowomiejskim, po-
nownie zawnioskował do KRIR 
o wystąpienie w sprawie zmiany 
przepisów prawnych tak, aby po-
moc finansowa na zbiór, transport 
i unieszkodliwianie padłych zwie-
rząt gospodarskich obejmowała 
również drób, żeby producenci 
drobiu mogli korzystać ze środ-
ków dostępnych w ramach PROW 
oraz ze środków przeznaczonych 
na dostosowanie gospodarstw do 
wymogów bioasekuracji.

 – 27 lipca Zarząd W-MIR wysto-
sował pismo do pana Marka 
Gróbarczyka – Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, 
Pełnomocnika Rządu ds. gospo-
darki wodą oraz inwestycji w go-
spodarce morskiej i wodnej, skie-
rowane również do wiadomości 
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Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, o pilnej 
potrzebie rozwiązania problemu 
notorycznego zalewania łąk, znaj-
dujących się wzdłuż rzeki Wkry na 
terenie gmin Działdowo, Płośni-
ca, Lidzbark. Zdaniem samorządu 
rolniczego, właściwa konserwacja 
brzegów rzeki zapewni prawidło-
wy spływ wód, który spowoduje 
zaniechanie zalewania łąk rolni-
kom i w konsekwencji umożliwi 
zbiór II i III pokosu trawy. 

 – 28 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Walnego Zgromadzenia, 
wystąpił do Wojewódzkiego Le-
karza Weterynarii, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Euro-
pejskiego Komisarza ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o podjęcie działań 
mających na celu zniesienie ob-
szaru objętego ograniczeniami III 
z gmin Kurzętnik, Nowe Miasto 
Lubawskie oraz Biskupiec, poło-
żonych w powiecie nowomiejskim, 
na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego. 

 – 29 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Walnego Zgromadzenia 
oraz Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie kętrzyńskim, zwrócił 
się do KRIR o wystąpienie w spra-
wie konieczności przyspieszenia 
prac legislacyjnych nad poselskim 
projektem zmiany ustawy o ochro-

nie przyrody (projekt druk nr 2177 
z 2021 roku), który dotyczył uzu-
pełnienia obowiązujących przepi-
sów o odpowiedzialności Skarbu 
Państwa za szkody wyrządzone 
działalnością gatunków będących 
pod ochroną, poprzez rozszerzenie 
katalogu gatunków zwierząt chro-
nionych o kategorię ptactwa praw-
nie chronionego.

 – 29 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Walnego Zgromadzenia, 
wystąpił do KRIR z wnioskiem 
o zmianę przepisów w programie 
„Dobrostan świń” w taki sposób, 
aby płatność przysługiwała do 
warchlaków i tuczników utrzymy-
wanych w zwiększonych standar-
dach dobrostanowych, bez wzglę-
du na to, czy pochodzą od loch 
utrzymywanych w podwyższo-
nych standardach. Obecnie taką 
dopłatę można dostać jedynie do 
warchlaków i tuczników pocho-
dzących wyłącznie od loch utrzy-
mywanych w podwyższonych 
standardach dobrostanowych.

 – 29 lipca Zarząd W-MIR, realizując 
wniosek Walnego Zgromadzenia, 
zwrócił się do Ministra Klimatu 
i Środowiska o przeprowadzenie 
inwentaryzacji zwierzyny nie obję-
tej ochroną, tj. łosi oraz gatunków 
ptaków, które powodują szko-
dy w uprawach rolnych, tak aby 

poznać ich faktyczną liczebność 
w Polsce.

 – W lipcu Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wydał sie-
dem informacji dla komorników 
sądowych w sprawie zajętego 
mienia. Dotyczyły one dłużników, 
którzy nie prowadzili gospodar-
stwa rolnego, a zajęte mienie było 
poniżej 1 ha. Wydano dwie opinie: 
w pierwszej Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej uznał, 
że zajęte mienie jest niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia go-
spodarstwa, w przypadku drugiej 
nieruchomości było zbędne do 
należytego prowadzenia gospo-
darstwa. Ponadto wydano pięć 
informacji w sprawach, w których 
zajęte były całe gospodarstwa, 
w związku z tym Warmińsko-Ma-
zurska Izba Rolnicza nie mogła 
wydać opinii zgodnie z art. 8295 
Kodeksu postępowania cywilnego, 
mówiącym o wyłączeniu stosowa-
nia przepisów w przypadku równo-
czesnego skierowania egzekucji do 
wszystkich nieruchomości, wcho-
dzących w skład gospodarstwa rol-
nego prowadzonego przez dłużnika. 
Dodatkowo udzielono jednej odpo-
wiedzi na zapytanie przysłane od 
komornika sądowego.

RADCA PRAWNY RADZI… 
AGROTURYSTYKA – CO WARTO WIEDZIEĆ 

PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
Obowiązujące przepisy prawa nie wpro-
wadzają definicji agroturystyki, aczkol-
wiek w różnych aktach prawnych wy-
stępują jej opisowe określenia, takie jak 
„świadczenie w gospodarstwach rolnych 
innych usług związanych z pobytem tu-
rystów” czy też „wynajmowanie przez 
rolników pokoi”. Definicji agroturystyki nie 
zawierają również przepisy wspólnotowe. 
Pomimo powyższego przyjąć można, że 

pod pojęciem agroturystyki rozumie się 
co do zasady świadczenie przez rolników 
usług turystycznych w należących do 
nich gospodarstwach rolnych. 
Do podstawowych usług świadczonych 
w ramach agroturystyki należy zaliczyć 
zapewnienie noclegów oraz wyżywienia, 
natomiast do usług dodatkowych np. 
wypożyczanie sprzętu turystycznego lub 
jazdę konno. 

Działalność agroturystyczna nie jest trak-
towana jako działalność gospodarcza. 
Przesądza o tym brzmienie art. 6 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 
r. poz. 162 z późn. zm.), który stanowi, 
iż przepisów ustawy nie stosuje się m.in. 
do wynajmowania przez rolników pokoi, 
sprzedaży posiłków domowych i świad-
czenia w gospodarstwach rolnych innych 
usług związanych z pobytem turystów. 
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Przedmiotowe wyłączenie dotyczy je-
dynie rolników, dlatego też jedynie rolnik 
nie ma obowiązku rejestrowania działal-
ności gospodarczej w zakresie prowa-
dzenia agroturystyki.
Rolników prowadzących gospodarstwa 
agroturystyczne ustawodawca, w art. 
21 ust. 1 pkt 43 Ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1128 z późn. zm.), zwalnia od podatku 
dochodowego w przypadku uzyskania 
dochodów z przedmiotowej działalności, 
jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie 
przekracza pięciu. W przypadku wynaj-
mowania większej liczby pokoi, dochód 
z działalności będzie opodatkowany po-
datkiem dochodowym od osób fizycz-
nych. Odnotować należy również, że 
zwolnieniem od podatku dochodowego 
od osób fizycznych nie zostały objęte do-
chody z wynajmu pokoi znajdujących się 
w budynkach innych niż mieszkalne.
Zwolnienie nie przysługuje nadto w sytu-
acji, gdy budynek mieszkalny nie jest po-
łożony na terenie gospodarstwa rolnego 
oraz w przypadku, gdy gospodarstwo 
rolne i budynek mieszkalny znajdują się 
na terenie miasta. 
Ustawodawca na rolników, świadczą-
cych usługi w zakresie agroturystyki, któ-
rzy nie uzyskują 200 000 zł przychodu 
w ciągu roku w zakresie księgowym, na-
kłada obowiązek prowadzenia ewidencji 
sprzedaży na dany dzień i zobowiązuje 
do wystawiania rachunków – tzw. dowo-
dów księgowych, które powinny zawie-
rać co najmniej: określenie stron trans-
akcji (nazwa, adres), opis operacji i jej 
wartość, datę wystawienia oraz podpis 
wystawcy. Kopie wystawionych rachun-
ków należy przechowywać.
W zakresie wynajmu pokoi rolnik, pro-
wadzący gospodarstwo agroturystyczne, 
zobowiązany jest spełniać minimalne 

wymagania, wynikające z przepisów Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, 
w których są świadczone usługi hotelar-
skie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166), jak rów-
nież wymagania ustanowione w przepi-
sach sanitarnych, przeciwpożarowych 
czy budowlanych. Ponadto prowadzenie 
działalności agroturystycznej w zakresie 
wynajmu pokoi powinno być zgłoszone 
do ewidencji innych obiektów hotelar-
skich, prowadzonej przez gminę. 
Jak już na wstępie wskazano, że działal-
ność agroturystyczna to nie tylko wy-
najmowanie pokoi, ale również sprzedaż 
świadczeń związanych z wyżywieniem. 
Podkreślić należy, że sprzedaż posiłków 
w ramach agroturystyki jest możliwa je-
dynie dla tych, którzy przebywają w da-
nym gospodarstwie, tj. wynajęli pokój. 
Ustawodawca wyklucza więc żywienie 
innych osób, które nie korzystają z pod-
stawowej usługi agroturystycznej. Osoby 
prowadzące działalność agroturystycz-
ną, które przygotowują dla gości posiłki, 
winny pamiętać o spełnieniu wymogów 
sanitarnych, wynikających z przepi-
sów Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych. Konieczne jest 
zatem, aby produkcję żywności zgłosić 
właściwemu, państwowemu, powia-
towemu inspektorowi sanitarnemu. 
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis 
do rejestru zakładów produkujących lub 
wprowadzających żywność do obrotu 
powinien być złożony co najmniej 14 dni 
przed rozpoczęciem żywienia turystów. 
Na zakończenie zasygnalizować na-
leży, że każdy rolnik, prowadzący go-
spodarstwo agroturystyczne, ponosi 

odpowiedzialność cywilną, a więc zobo-
wiązany jest do ponoszenia skutków ma-
jątkowych swojego działania w przypad-
ku wyrządzenia innym osobom szkody. 
Przyczyną skutkującą powstaniem 
odpowiedzialności cywilnej może być 
w szczególności niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie umowy, jak również 
wyrządzenie innej osobie szkody czynem 
niedozwolonym. Aby zabezpieczyć się 
przed ewentualnymi roszczeniami, za-
sadnym jest zawarcie polisy ubezpiecze-
niowej, a także przygotowanie i udostęp-
nienie w gospodarstwie w widocznym 
miejscu (można dodatkowo np. na stro-
nie internetowej) regulaminu korzystania 
z usług agroturystyki. Zakup usług agro-
turystycznych powinien odbywać się na 
podstawie umowy świadczenia usług, 
w której określone zostałyby zasady, na 
jakich turyści będą przebywać w gospo-
darstwie. 
Reasumując, rolnik, który prowadzi dzia-
łalność agroturystyczną, powinien:
1. czynnie prowadzić gospodarstwo 

rolne;
2. udostępniać jedynie pokoje speł-

niające wymogi w zakresie bezpie-
czeństwa;

3. być ubezpieczony w KRUS lub 
ZUS;

4. posiadać ubezpieczenia OC rolni-
ka, budynków, pojazdów oraz do-
datkowe ubezpieczenie gości;

5. opłacać podatek rolny;
6. spełniać wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa żywności;
7. zgłosić gospodarstwo do ewiden-

cji innych obiektów hotelarskich 
w gminie;

8. zgłosić prowadzenie żywienia do 
sanepidu.

radca prawny dr Arkadiusz Zaczek

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 Ubez-

pieczeń Wzajemnych „TUW” i W-MIR, 
sfinansowała zakup profesjonalnego 
sprzętu pomocniczego, który będzie 
służył w pożarnictwie. W lipcu br. 
sprzęt został przekazany Ochotni-
czym Strażom Pożarnym z terenu wo-

jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
m.in. w Nagladach (powiat olsztyński), 
w Warpunach (powiat mrągowski), 
w Biskupcu (powiat nowomiejski), 
w Miłkach (powiat giżycki) oraz w Po-
gobiu Średnim (powiat piski).

W-MIR DLA OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
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Polskie wsparcie holenderskich protestów
w Ministerstwie Rolnictwa i Sejmie RP

Międzynarodowe spotkanie, zorga-
nizowane 28 lipca 2022 r. w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z przedstawicielami holenderskiego 
rolnictwa, których kraj opanowały 
rozległe protesty i niepokoje społecz-
ne, było dobrą okazją do poznania 
perspektywy i problematyki, z jaką 
mierzą się rolnicy z Niderlandów. 
Udział w nim wziął Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, 
Posłowie na Sejm RP, polskie organi-
zacje społeczne i inicjatywy rolnicze, 
lecz także przedstawiciele krajów re-
gionu, w tym Litwy, której delegacja 
przybyła licznie, na czele z Arunasem 
Svitojusem – Prezesem Litewskiej 
Izby Rolniczej. Polską Federację Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka 
reprezentował z kolei Prezydent Le-
szek Hądzlik oraz Wiceprezydent An-
drzej Steckiewicz, a Krajową Radę Izb 
Rolniczych zaś jej Wiceprezes, Miro-
sław Borowski.
Sytuacja na rolnych rynkach ho-
lenderskiego rolnictwa jest trudna, 
a sami zainteresowani są bardzo 
zdecydowanie nastawieni na sukces 
i obronę swoich miejsc pracy. Nie 
godzą się z ograniczeniami w produk-
cji i stratami finansowymi, czując się 
odpowiedzialni za krajowe rolnictwo 
i przyszłość swoich następców. Z ust 
uczestników padły też liczne głosy 
porównujące sytuację Holendrów 
z polskimi realiami.
Wnioski wypływające ze spotkania są 
jednoznaczne: prawodawstwo unijne 
nie może przeć w kierunku ogranicze-
nia produkcji i redukcji liczby gospo-
darstw rolnych, gdyż grozi to znaczą-

cym ograniczeniem w dostępności 
fizycznej i ekonomicznej poszcze-
gólnych produktów żywnościowych. 
Szalejąca inflacja, drożejące środki 
do produkcji rolnej, wzrost cen paliw 
i energii oraz ciągłe zmiany biurokra-
tyczne – to tylko niektóre czynniki, 
znacząco pogarszające rentowność 
gospodarstw mlecznych, poruszone 
przez reprezentujących środowisko 
polskich hodowców bydła i produ-
centów mleka.
Minister Kowalczyk zapewnił uczest-
ników, że będzie szukał poparcia 
wśród ministrów rolnictwa krajów UE 
w kwestii zawieszenia prac nad Zielo-
nym Ładem.
Drugim etapem poznawania holen-
derskiej perspektywy było posie-
dzenie Parlamentarnego Zespołu ds. 
Rozwoju Gospodarstw Rodzinnych, 
pod przewodnictwem Jarosława Sa-
chajki, już w budynku Sejmu RP. Za-
prezentowano stanowiska zdetermi-
nowanych, protestujących rolników 
holenderskich i przedstawiono pol-
skiej opinii społecznej oraz środowi-
sku rolniczemu twarde stanowisko 
sprzeciwu wobec polityki ogranicza-
nia produkcji rolnej. „Zielonoładowe” 
szaleństwo, forsowane przez wiele 
lat w instytucjach unijnych i samej 
Holandii, zmusiło do wyjścia na ulicę 
tysiące rolników, którzy czując się od-
powiedzialni za swoją przyszłość, nie 
wyrażają zgody się na łamanie prawa 
własności, forsowanie laboratoryjne-
go jedzenia czy ograniczanie wysoko-
rozwiniętej produkcji i przetwórstwa. 
Prezentowane przez gości z Farmers 
Defence Force poglądy świadczą 

o daleko idącej potrzebie lobby do 
wysiedlania rolników z ich własnych 
ziem w Holandii, w celu „zrobienia 
miejsca” na budownictwo mieszka-
niowe i przemysł. Prezes European 
Milk Board, Sieta van Keimpema, 
jako sprawozdawca holenderskiego 
spojrzenia na problem podkreślała, 
że obsesyjnie dąży się do redukowa-
nia produkcji jedzenia na rzecz labo-
ratoryjnych odpowiedników, buduje 
się piętrowe fabryki jedzenia, ziemia 
rolników jest wyjątkowo atrakcyj-
na dla deweloperów i przemysłu, 
kredytowanie rolnictwa w Holandii 
jest coraz trudniejsze, a obłęd, który 
temu towarzyszy, rozlewa się na inne 
kraje, takie jak Francja czy Kanada. 
Zachodni kierunek jest rozbieżny 
ze stanowiskami praktyków z Polski 
i krajów regionu, których nie zabra-
kło na posiedzeniu. Głosy przedsta-
wicieli Instytutu Gospodarki Rolnej, 
prowadzonego przez Szczepana Wój-
cika, Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
którą reprezentował Wiceprezes 
Mirosław Borowski, szefa delegacji 
rolników litewskich, na czele z Pre-
zesem Litewskiej Izby Rolniczej Aru-
nasem Svitojusem czy też Prezydenta 
Leszka Hądzlika i Wiceprezydenta 
Andrzeja Steckiewicza z Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka były jednoznaczną 
manifestacją solidarności z rolnika-
mi z Niderlandów. Wydźwięk opinii, 
przedkładanych na posiedzeniu przez 
środowisko polskich rolników i ho-
dowców, sprowadza się do wniosku, 
że wspólnym celem ww. organiza-
cji jest bezpieczeństwo narodowe, 
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oparte na trzech filarach – żywno-
ściowym, energetycznym i militar-
nym. Zapewnienie wysokiej jakości 
funkcjonowania pierwszego z nich 
spoczywa na rolnikach i jest to głębo-
ko zakorzeniona w ich świadomości 
odpowiedzialność. Domagają się jed-
nak pomocy i zrozumienia polityków, 
z jak trudną i strategiczną gałęzią 
mają codziennie styczność. Szczepan 
Wójcik zauważył potrzebę międzyna-
rodowego, europejskiego jednocze-
nia się w obronie prawa do produkcji. 

Mirosław Borowski z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych stwierdził, że po spo-
tkaniu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i deklaracji Ministra 
widać światełko w tunelu w kwestii 
zawieszenia Zielonego Ładu, co by-
łoby dobrym ruchem dla polskiego 
rolnictwa. Wyraził szacunek dla rol-
ników z Holandii za taką mobilizację. 
Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej 
Steckiewicz powiedział, że w najbliż-
szej perspektywie ważny jest wkład 
pracy w udowodnienie konsumen-

tom, że producenci żywności robią 
ciężką i dobrą pracę. Zapewnił o peł-
nym poparciu postulatów Farmers 
Defence Force przez środowiska ho-
dowców i producentów mleka z Pol-
ski. W geście solidarności uczestnicy 
posiedzenia mieli na rękach czerwo-
ne chusty, jako symbol walki o wol-
ność i niezależność holenderskiego 
rolnictwa.

Zdjęcia i tekst: Michał Krukowski

3 i 4 września 2022 r. na Lądowisku 
Gryźliny, podczas XXVIII Jesiennych 
Targów Rolniczych „Wszystko dla 
rolnictwa”, odbędzie się Warmiń-
sko-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych. Współorganizato-

rami Wystawy są Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka oraz Warmińsko-Mazurski 
Związek Hodowców Bydła Mlecz-
nego. Zaprezentowanych i oce-
nionych zostanie 50 sztuk bydła 

mlecznego rasy PHF w poszczegól-
nych kategoriach krów oraz jałowic, 
a także cielęta, które będą oprowa-
dzane przez dzieci naszych hodow-
ców. Zapraszamy do uczestnictwa 
w wystawie!

Warmińsko-Mazurska
Wystawa Zwierząt Hodowlanych
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Muzyka ludowa to prawdziwa, kul-
turalna historia Polski. Każdy region 
naszego kraju ma swój unikalny styl, 
przejawiający się zarówno z brzmie-
niu, jak również w tańcu czy strojach. 
Dawał on poczucie indywidualności, 
ale i skłaniał ku międzyregionalnym 
spotkaniom, rozbudzając ciekawość, 
a nawet nutę konkurencji. Nie zmie-
niło się to po dziś dzień. Przykładem 
jest wydarzenie „Festiwal Kultur 
– Warmia, Mazury, Powiśle”, czyli 
konkurs zespołów ludowych i folklo-
rystycznych z województwa warmiń-
sko-mazurskiego.
3 lipca 2022 r. w Gietrzwałdzie odbyła 
się już IV edycja tego Festiwalu, zor-
ganizowanego przez Warmińsko-Ma-
zurską Izbę Rolniczą, w partnerstwie 
z Gminą Gietrzwałd, Stowarzysze-
niem „Piękny Most” z Sząbruka oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich „Pokole-
nia” z Biesala. Celem wydarzenia było 
kultywowanie i promowanie tradycji 

i dziedzictwa kulturowego wsi oraz 
wymiana i upowszechnianie wiedzy 
nt. niematerialnych produktów lokal-
nych – gwary, muzyki i tańca.
Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 
19 zespołów, które stanęły ze sobą 
w konkursowe szranki w dwóch kate-
goriach: „piosenka ludowa” i „piosen-
ka biesiadna”. Zabawa była wyśmieni-
ta, a oto zwycięzcy:
• kategoria „piosenka ludowa”

I miejsce – Kurpie z Rozóg
II miejsce – Warmianki Sępopol-
skie z Sępopola 
III miejsce – Sterławiacy ze Ster-
ławek
IV miejsce – Rodzinna Kapela 
Bałdygów z Mazuchówki
V miejsce – Wrzos z Kownatek

• kategoria „piosenka biesiadna”
I miejsce – Łęgajnianie z Łęgajn
II miejsce – Baby Ruśkie i Promile 
z Rusi

III miejsce – Sasanki z Suchacza
IV miejsce – Łączymy Pokolenia 
z Elbląga
V miejsce – Rakowianki z Rakowic

Operacja pn. „Festiwal kultur – War-
mia, Mazury, Powiśle” zrealizowana 
została w ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, Plan operacyj-
ny na lata 2022–2023 „Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie”. Instytucja 
Zarządzająca Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Operacja współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Festiwal kultur – Warmia, Mazury, Powiśle
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W dniach 6–9 lipca br. Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza zorganizo-
wała wyjazd studyjny w ramach ope-
racji „Przedsiębiorczość na obszarach 
wiejskich – Świętokrzyskie”.
Operacja została zrealizowana w ra-
mach Schematu II Pomocy Technicz-
nej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich”, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020”, Plan 
operacyjny na lata 2022–2023.
Celem operacji był udział przedsta-
wicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej oraz Lokalnej Grupy Dzia-
łania Stowarzyszenie „Południowa 
Warmia” w wyjeździe studyjnym do 
województwa świętokrzyskiego i za-
poznanie się z wiedzą i doświadcze-
niami w tematyce przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich oraz poprawy 
sytuacji rolnika w łańcuchu dostaw, 
korzyści z podejmowania współpracy 
i korzystania z inkubatorów przedsię-
biorczości, jak również rozwoju po-
zarolniczej działalności gospodarstw, 
np. w zakresie produkcji żywności, 
agroturystyki itp. Celem jest także 
wymiana i upowszechnianie zdobytej 
wiedzy przez partnerów operacji.
Efektem realizacji operacji był udział 
46 osób z województwa warmińsko-
-mazurskiego –przedstawicieli part-
nerów operacji – w jednym wyjeździe 
studyjnym oraz zdobycie przez nich 
wiedzy na temat świętokrzyskich 
doświadczeń w tematyce operacji 
poprzez wizytację inkubatora przed-

siębiorczości rolniczej i gospodarstw, 
będących sprawnie funkcjonującymi 
przykładami aktywnego działania na 
obszarach wiejskich, a także rozpo-
wszechnianie zdobytej wiedzy wśród 
zainteresowanych osób.
W ramach 4-dniowego wyjazdu stu-
dyjnego uczestnicy odwiedzili m.in. 
Inkubator Przetwórczy w Dwiko-
zach, w którym rolnicy, mieszkańcy 
obszarów wiejskich, mają możliwość 
przetwarzania własnych surowców, 
korzystając z całej dostępnej infra-
struktury, maszyn i urządzeń oraz 
doradztwa, oferowanego przez pod-
miot prowadzący inkubator. Podczas 
warsztatów w Dwikozach wyjaśnio-
no, że rolą inkubatora jest nie tylko 
zachęcanie rolników do przetwór-
stwa i wytwarzania produktów na 
bazie lokalnych surowców, w opar-
ciu o lokalne receptury i tradycje, ale 
też dążenie do skracania łańcuchów 
dostaw żywności, ułatwianie wpro-
wadzania lokalnych produktów do 
sprzedaży, budowanie świadomości 
konsumentów o przewadze jakościo-
wej żywności produkowanej lokalnie 
oraz tej niskoprzetworzonej. Inkuba-
tor stanowi także narzędzie eduka-
cyjne zarówno dla przyszłych pro-
ducentów, jak i turystów, czy nawet 
młodzieży i dzieci. 
Ponadto odwiedzono gospodarstwo 
agroturystyczne, zajmujące się ho-
dowlą alpak oraz produkcją m.in. 
ubrań, zabawek i pościeli z wełny tych 

zwierząt. Goszczono także w gospo-
darstwie Winnica Sandomierska, któ-
re należy do Sandomierskiego Szlaku 
Winiarskiego oraz w gospodarstwie 
agroturystyczno-produkcyjnym Sery 
Sandomierskie od Dziedzica, należą-
ce do Sandomierskiego Szlaku Ape-
tycznego. Odwiedzono również kwa-
szarnię, produkującą tradycyjnymi 
metodami kapustę i ogórki kiszone, 
sprzedawane bezpośrednio w woje-
wództwie klientom indywidualnym, 
jak i do barów i restauracji. Wizytują-
cy województwo świętokrzyskie mieli 
okazję zwiedzić także Agroturystykę 
„Zacisze” w Świętej Katarzynie, gdzie 
zapoznali się z funkcjonowaniem go-
spodarstwa należącego do lokalnego 
stowarzyszenia gospodarstw agro-
turystycznych. W „Zaciszu” goście 
nie tylko mogą przenocować i ko-
rzystać z infrastruktury wypoczyn-
kowo-sportowej, przystosowanej dla 
rodzin z dziećmi, ale też skorzystać 
z możliwości samodzielnych poło-
wów w specjalnie przygotowanych 
do tego stawach rybnych, przy któ-
rych zlokalizowano tablice informa-
cyjne o florze i faunie Sandomiersz-
czyzny, na wzór ścieżki edukacyjnej. 
Podczas krótkiego, ale intensywnego 
wyjazdu, odwiedzono także Olejarnię 
Zagłoby w Mikułowicach koło Bu-
ska-Zdroju, a więc miejsce, w którym 
pielęgnowane są najstarsze tradycje 
związane z tłoczeniem oleju z róż-
nych roślin, nie tylko tych podstawo-

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich –  
- jak to robią w Świętokrzyskiem
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wych, jak rzepak czy słonecznik, ale 
i mniej popularnych, jak len, lnian-
ka, orzech włoski czy konopie lub 
ostropest. W ofercie jest 15 rodzajów 
oleju, które – przy pomocy gospoda-
rzy – samemu można sobie wytłoczyć 
w ręcznej prasie. W gospodarstwie 
odtwarzany jest też proces tłoczenia 
oleju, jaki miał miejsce na polskiej wsi 
150 lat temu. Wszystkie oleje są nie-
rafinowane i niefiltrowane, przez co 
zachowują właściwości zdrowotne, 
oryginalny smak i zapach. 
Sandomierszczyzna, w której gościli-
śmy, to region o szerokim wachlarzu 

atrakcji turystycznych, podzielony te-
matycznie na szlaki, m.in.: „Apetycz-
ny”, „Artystyczny”, „Agroturystyczny”, 
„Winiarski” czy „Aktywny”. Te tema-
tyczne, turystyczne „ścieżki” skupio-
ne są pod skrzydłami Stowarzyszenia 
„Sandomierski Szlak Jabłkowy”. Na 
każdym kroku w województwie świę-
tokrzyskim widać struktury służące 
budowaniu marki lokalnej, opartej 
na dostępnych tam zasobach. Dzię-
ki temu powstał Świętokrzyski Szlak 
Kulinarny, czy szlaki sandomierskie. 
Lokalni wytwórcy wspierają się, po-
lecają swoim klientom, zakładają sto-

warzyszenia i inne formy współpracy. 
Tam, gdzie lokalny wytwórca sprze-
daje swoje wyroby, często w swojej 
ofercie ma także asortyment zaprzy-
jaźnionych, lokalnych producentów. 
Zaobserwowane przykłady przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich 
oraz budowania powiązań wśród lo-
kalnych producentów są zdecydowa-
nie warte powielania w naszym woje-
wództwie, tak aby w jak najszerszym 
stopniu wspierać regionalizację pro-
dukcji żywności i promocję lokalnie 
wytworzonych produktów.

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

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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Polityka Rolna Unii Europejskiej

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

W Unii Europejskiej niemal 50% ca-
łego terytorium zajmują użytki rolne 
– zarówno grunty orne, jak i trwałe 
użytki zielone. Unijna polityka rol-
na koncentruje się na zapewnieniu 
rolnikom odpowiedniego standardu 
życia, a konsumentom stałego dostę-
pu do bezpiecznej żywności w przy-
stępnych cenach, bazując przede 
wszystkim na Wspólnej Polityce 
Rolnej (WPR), która od 1962 roku 
nieprzerwanie dostosowuje się do 
warunków panujących w tym sekto-
rze, ułatwiając europejskim rolnikom 
zaspokajanie rosnących potrzeb 500 
mln obywateli UE.
Bieżące prace i procesy prowadzone 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

 – Komisja Europejska zatwierdziła 
polski program, o wartości 836 
mln euro, na wsparcie sektora rol-
nictwa w kontekście inwazji Rosji 
na Ukrainę.

 – Zielony Ład: Komisja Europejska 
zaproponowała ograniczenie sto-
sowania pestycydów chemicznych 
i związanego z nimi ryzyka o 50% 
do 2030 r. Pomoże to zapewnić 
odporność i bezpieczeństwo do-
staw żywności w UE i na całym 
świecie.

 – Komisja Europejska zapropono-
wała prawodawstwo ukierunko-
wane na odbudowę zdegrado-
wanych ekosystemów w Europie  
do roku 2050.

 – Zwiększone wsparcie dla rolników 

w UE w ramach EFRROW (Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich): Komisja Europejska zapro-
ponowała państwom członkow-
skim wypłatę jednorazowej kwoty 
ryczałtowej rolnikom i przedsię-
biorstwom rolno-spożywczym, 
które zostały dotknięte zwiększo-
nymi kosztami nakładów własnych 
na prowadzoną działalność, m.in. 
przez znaczny wzrost cen ener-
gii, nawozów i pasz. Rozwiązanie 
umożliwi uruchomienie środ-
ków w wysokości do 5% budże-
tu EFRROW na lata 2021–2022, 
z przeznaczeniem na bezpośred-
nie wsparcie dochodów rolników 
i MŚP, prowadzących działalność 
w zakresie przetwórstwa, marke-
tingu i rozwoju produktów rolnych.

 – Komisja Europejska intensyfikuje 
monitoring rynków rolnych, do-
tkniętych skutkami inwazji Rosji 
na Ukrainę: decyzja o comiesięcz-
nym monitorowaniu danych obej-
muje stan zapasów zbóż, nasion 
oleistych oraz ryżu w Unii Euro-
pejskiej. Zgromadzone informacje 
będą podstawą podejmowania 
właściwych środków zapobiegaw-
czych i łagodzących zakłócenia 
rynku.

 – Uproszczenie i wzmocnienie ozna-
czeń geograficznych żywności: Ko-
misja Europejska proponuje nowe 
środki upraszczające dla wzmoc-

nienia i ulepszenia istniejącego 
systemu oznaczeń geograficznych. 
Zmiana procedur ma zwiększyć 
liczbę produktów wysokiej jakości, 
wspierać gospodarkę wiejską oraz 
ochronę zasobów naturalnych 
w całej UE.

 – Posłowie Parlamentu Europej-
skiego zwracają się z wnioskiem 
o odstępstwa od WPR w świetle 
wojny w Ukrainie: Przewodniczą-
cy Komisji Rolnictwa PE zwrócił 
się z wnioskiem do pana Janusza 
Wojciechowskiego – Europejskie-
go Komisarza ds. Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – o przeprowadzenie 
oceny możliwości zastosowania 
odstępstw od Wspólnej Polity-
ki Rolnej w kontekście trwającej 
na Ukrainie wojny. Odstępstwa, 
przyjęte na ograniczony czas, mia-
łyby wspomóc przeciwdziałanie 
światowym niedoborom dostaw 
żywności oraz zapewnić jej bez-
pieczeństwo.

Portal danych rolno-spożywczych
Najnowsze wiadomości rynkowe, 
dotyczące rolnictwa krajowego i eu-
ropejskiego (import, eksport, ceny, 
produkcja, programy pomocy), można 
śledzić na portalu danych rolno-spo-
żywczych: https://agridata.ec.europa.
eu/extensions/DataPortal/agricultu-
ral_markets.html.

Źródło: ec.europa.eu; Biuro Regionalne 
Województwa  

Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
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Fot.: Grzegorz Przyborowski „Żniwa Maleczewo”


