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POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA W-MIR 

 

29 marca 2019 r. w Olsztynie odbyło się XII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej, która 

będzie nadzorowała wojewódzkie wybory do izb rolniczych. Podjęto także uchwałę w sprawie 

ryczałtu na dojazdy członkom komisji wyborczych w wyborach do Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie podpisania Porozumienia Regionalnego 

pomiędzy Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, a Izbami Mazowiecką, Podlaską i Pomorską na mocy 

którego opracowano i złożono wspólnie wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na szczeblu 

centralnym. Podczas posiedzenia omówiono prace zespołów konsultacyjnych działających przy 

Ministerstwie Rolnictwa, w których udział biorą przedstawiciele W-MIR. Podczas posiedzenia przyjęto 

11 wniosków m.in. w sprawach: wystąpienia o informacje dotyczące kontroli na miejscu, zmiany 

prawa wodnego, propozycji podjęcia współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, 

Instytutem Gleboznawstwa, wnioskowania o wprowadzenie badań na IBR, BVD przy okazji innych 

badań bydła, w sprawie wnioskowania do RDOŚ w Olsztynie o możliwość wykonywania czynności 

zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną – na rozbieranie tam bobrowych 

oraz wystąpienia  w sprawie zmiany prawa, aby nakazać przywracanie drożności rowów i urządzeń 

melioracyjnych na terenach leśnych, wnioskowania o zmianę ustawy o odpadach, w sprawie 

potrzeby przywrócenia odszkodowań w przypadku uznania stada kur niosek w chowie alternatywnym 

i wolnowybiegowym oraz ekologicznym za zakażone serotypami Salmonella objętych programem 

zwalczania chorób zakaźnych, w sprawie uregulowania prawa tak aby umożliwić zwrot akcyzy za 

paliwo rolnicze dzieciom rolników, które przejmują gospodarstwo rolne oraz w przypadku faktur 

wystawionych na rodzica, a także w sprawie zmiany przepisów dotyczących składek rolniczych na 

KRUS. 

 

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

W dniach 4 – 5 marca 2019 r. w Supraślu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu W-MIR 

połączone ze spotkaniem z Zarządami Podlaskiej Izby Rolniczej i Mazowieckiej Izby Rolniczej, 

Delegatami do Krajowej Rady Izb Rolniczych, dyrektorów biur oraz głównych księgowych. 

 

 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

 

− 27 lutego 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie lidzbarskim. Podczas posiedzenia uczestnicy wysłuchali Powiatowego Lekarza 

Weterynarii, który omówił aktualną sytuację w związku z występowaniem ASF. Podsumował rok 

2018 podając, iż odstrzelono w powiecie lidzbarskim 1300 dzików, w tym 45 sztuk w ramach 

odstrzału sanitarnego, wszystkie były ujemne. Znaleziono 60 padłych dzików, z czego wśród nich 
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było 25 sztuk dodatnich. W roku 2019 odstrzelono już 382 dziki, w tym 2 były dodatnie, 

znaleziono 36 padłych, wszystkie z wynikiem dodatnim. Poinformował, iż w pow. lidzbarskim 

prawie wszystkie siedziby stad trzody chlewnej kwalifikują się do zakazu utrzymania świń, ze 

względu na nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji. Pan Marcin Kazimierczuk - p.o. Zastępcy 

Dyrektora W-M Oddziału ARiMR w Olsztynie przedstawił definicję siły wyższej w przypadku 

rolników, hodowców świń, którzy podjęli zobowiązania wobec ARiMR. Kierownik ARiMR w 

Lidzbarku Warmińskim poinformowała zgromadzonych o ilości wydanych decyzji z tytułu 

poszczególnych płatności za rok 2018. Przedstawiła nową definicję ONW, zmiany w dopłatach 

bezpośrednich, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych w kampanii 2019. Zachęcała 

do aplikacji IRZplus i zaprosiła na wspólne z ODR szkolenia. Pan Marcin Kazimierczuk - p.o. 

Zastępcy Dyrektora W-M Oddziału ARiMR w Olsztynie omówił planowane zmiany w działaniach 

PROW w naborach w 2019 roku. Kierownik placówki terenowej KRUS przedstawiła aktualności, 

omówiła szczegółowo nowe świadczenia (m.in. tzw. emeryturę matczyną), wysokości rent, 

emerytur i dodatków. Zaprosiła do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez KRUS. 

Przewodniczący Rady - pan Marek Kuźniewski omawiał z łowczymi poszczególnych Kół roczne 

plany łowieckie. Kierownik PZDR zaprosił na organizowane szkolenia, między innymi z zakresu 

dopłat bezpośrednich i programu azotanowego. Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR 

przekazał zgromadzonym bieżące informacje z prac Zarządu Izby.  

− 1 marca 2019 r. w Iławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

Podczas spotkania uczestnicy zostali zapoznani z informacjami dot. aktualnej sytuacji w zakresie 

afrykańskiego pomoru świń, a także struktury i zakresu działania Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. Dyskutowano również nt. wymogów, jakie mają spełnić gospodarstwa 

rolne w związku z wprowadzeniem Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przy omawianiu 

spraw związanych z melioracją wodną przedstawione zostały praktyczne aspekty zakładania 

spółek wodnych.  

− 15 marca 2019 r. w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

bartoszyckim. Kierownik PZDR przedstawił harmonogram szkoleń i zaprosił do udziału, 

przypominając o konieczności aktualizacji uprawnień do stosowania środków ochrony roślin przy 

użyciu sprzętu naziemnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił aktualną sytuację w związku z 

występowaniem ASF. Podał, iż w roku 2018 w powiecie bartoszyckim były aż trzy ogniska ASF. W 

gospodarstwach utrzymujących bydło zidentyfikowano trzy stada białaczkowe. Omówił problemy 

z prawodawstwem. Kierownik ARiMR przedstawiła statystyki odnośnie wypłat poszczególnych 

płatności – wydano 83 % decyzji o płatnościach bezpośrednich, 85 % decyzji ONW, 70% rolno-

środowiskowo-klimatycznych i 50% ekologicznych. Przewodnicząca Rady - pani Agnieszka Kobryń 

omawiała z łowczymi poszczególnych Kół roczne plany łowieckie i część z nich zaopiniowała. 

− 19 marca 2019 r. w Rydzewie (powiat giżycki, gmina Miłki) odbyło się wspólne posiedzenie Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. W posiedzeniu oprócz 

członków W-MIR powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego, udział wzięli rolnicy, 

przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz Poseł na Sejm RP pan Krzysztof 

Jurgiel.  Pan Krzysztof Jurgiel przedstawił bieżące informacje z Sejmu (stanowisko Polski wobec 
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Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020). Omówił  własną aktywność na forum międzynarodowym 

oraz przedstawił swoje priorytety m.in.: zabieganie o wysokie fundusze i korzystną dla nas 

politykę zrównoważonego rozwoju, politykę spójności, politykę rolną. Ponadto zabiega o 

zwiększenie eksportu polskiej  żywności, ochronę rynku polskiego przed zalewem tanich 

ziemniaków z zagranicy, przeciwdziałanie podwójnej jakości produktów, dążenie do wyrównania 

dopłat dla rolników. Poinformował również o zbliżających się wyborach do izb rolniczych (28 lipca 

2019 r.). Zachęcał uczestników posiedzenia do wzięcia udziału w wyborach i zaznaczył, że 

kompetencje samorządu rolniczego powinny być zwiększone poprzez np. nadzór nad Ośrodkami 

Doradztwa Rolniczego. Korzystając z obecności pana Krzysztofa Jurgiela uczestnicy wspólnego 

posiedzenia Rad W-MIR zadawali pytania dotyczące obecnej sytuacji w rolnictwie. Z kolei na 

temat zasad prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych wypowiedzieli się pracownicy WIOŚ Delegatury w Giżycku. 

Pani Justyna Szypulewska – Kierownik PIORiN O/Giżycko przedstawiła aktualny stan prawny 

dotyczący stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych. Natomiast przedstawiciel 

Wód Polskich Zarządu Zlewni w Giżycku omówił nadzór i  konserwację rowów i urządzeń 

melioracyjnych.  

− 21 marca 2019 r. w Elblągu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 

elbląskiego. Podczas posiedzenia Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Elblągu - pan Zenon 

Giebień poinformował członków Rady o realizacji wszystkich płatności dotyczących roku 2018. 

Pan Roman Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich przeprowadził szkolenie 

dotyczące wypełniania eWnioskuPlus i omówił zmiany, które zostały wprowadzone w tym roku. 

Pan Maciej Zaleski i pani Anna Wołowska – przedstawiciele KOWR OT Olsztyn Sekcja 

Zamiejscowa w Elblągu omówili aktualną sytuację w obrocie ziemią w powiecie elbląskim i 

braniewskim oraz przedstawili kryteria dotyczące przetargów ofertowych. W dyskusji poruszano 

sprawy związane z nowymi przepisami i obowiązkami, które są uciążliwe dla rolników w zakresie 

ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami i sprawy dotyczące nowych obszarów ONW w 

powiecie elbląskim. Pracownik Biura Terenowego W-MIR - pan Ryszard  Zieliński  przedstawił 

uchwałę Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia 

izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 roku, następnie poinformował zebranych  o 

terminach poszczególnych czynności w wyborach do Izb Rolniczych.  

− 26 marca 2019 r. w Działdowie odbyło się posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim. Podczas posiedzenia rady Kierownik BP ARiMR w Działdowie przedstawił 

informacje nt. aktualnego stanu realizacji wdrażanych programów pomocowych oraz zmian w 

płatnościach obszarowych na rok 2019. Przedstawiciele KOWR zapoznali zgromadzonych z 

kwestiami związanymi z opiniowaniem gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa. 
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POSIEDZENIA KOMISJI 

 

− 13 marca 2019 r. w Ostródzie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej, w 

którym uczestniczyli członkowie Komisji oraz członkinie rad powiatowych W-MIR. Panie wzięły 

udział w konferencji „Aktywne kobiety na obszarach wiejskich”, podczas której dowiedziały się 

jak produkować i promować w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, jakie są nowe możliwości 

wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich oraz o działaniach podejmowanych na rzecz kobiet przez 

Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 

− 14 marca 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej W-MIR. Podczas 

posiedzenia główna księgowa przedstawiła wykonanie budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej wraz z wykonaniem planu finansowego za 2018 rok. Komisja rozmawiała także o 

potrzebie założenia klimatyzacji w biurze W-MIR w Olsztynie, zapoznała się ze złożonymi  

ofertami oraz omówiła kwestie finansowe najmu lokalu przy ul. Lubelskiej w Olsztynie 

stanowiącego majątek W-MIR.  

− 21 marca 2019 r. w biurze terenowym W-MIR w Bartoszycach obradowała Komisja Rewizyjna. 

Komisja, wzorem lat poprzednich, wizytowała biuro terenowe Izby. Podczas posiedzenia 

zapoznano się również z wykonaniem budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z 

wykonaniem planu finansowego za 2018 rok. Komisja ustaliła także plan pracy do końca kadencji. 

Komisja Rewizyjna postanowiła także zawnioskować do Zarządu Izby o wystąpienie do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dokonania przez rolników 

wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami” prowadzonego przez Urzędy Marszałkowskie, bez ponoszenia kar za 

złożenie wniosku o wpis po upływie ustawowego terminu. Zaproponowała wnioskowanie o 

wyznaczenie konkretnego odpowiedniego okresu na wpis do rejestru bez nakładania kar, a także 

o przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie wśród rolników na jak najszerszą 

skalę. 

 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

− 1 – 2 marca przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w Europejskim 

Forum Rolniczym w Jasionce. Na forum omawiane były sprawy bieżące dotyczące rolnictwa, 

rynków zbytów i wewnętrznych regulacji prawnych, rozmawiano także o wspólnej polityce rolnej 

w UE w nowej perspektywie budżetowej. Prelegentami na forum byli między innymi Phil Hogan, 

Mateusz Morawiecki, Jan Krzysztof Ardanowski, prof. Jerzy Buzek i inni.  

− 1 marca Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR  w powiecie nidzickim  - pan Piotr 

Miecznikowski uczestniczył w spotkaniu  informacyjnym  w sprawie zmian w programie rolno-

środowiskowo-klimatycznym i ekologii  w Warszawie. 

− 5 marca przedstawiciele W-MIR – panowie Bartłomiej Lewalski, Leszek Sargalski oraz Jerzy Salitra 

wzięli udział w spotkaniu zespołu ds. ASF i rynku trzody chlewnej w MRiRW w Warszawie. 
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− 6 marca pan Jan Heichel - Prezes W-MIR i pan Romuald Tański - Wiceprezes uczestniczyli w 

posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej ds. monitorowania programu zwiększenia wykorzystania 

polskiego białka roślinnego w paszach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej w Olsztynie. 

− 7 marca w Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku odbyło się spotkanie informacyjne 

nt. przetargów ofert pisemnych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W 

spotkaniu uczestniczyło 24 producentów rolnych zainteresowanych wydzierżawieniem 

nieruchomości od KOWR. Pani Iwona Żendarska - pracownik KOWR w Olsztynie bardzo 

szczegółowo wytłumaczyła, w jaki sposób prawidłowo wypełniać dokumenty do przetargów ofert 

pisemnych oraz wskazała, jakie błędy były popełniane w ostatnim organizowanym przetargu. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 

− 8 marca Wiceprezes W-MIR – pan Romuald Tański uczestniczył w konferencji zorganizowanej 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”  w 

Warszawie. 

− 12 marca Członek Zarządu – pani Zofia Stankiewicz uczestniczyła w seminarium „Produkcja 

żywności w gospodarstwie rolnym” zorganizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego zs. w Olsztynie w Olsztynie. 

− 13 marca pan Mateusz Dudziak – Przewodniczący  Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

mrągowskim uczestniczył w konferencji nt.  „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy 

rozwoju” zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

− 15 marca pan Jan Heichel – Prezes W-MIR i pan Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu 

uczestniczyli w I posiedzeniu Rady Społecznej przy OT Olsztyn KOWR w Olsztynie. 

− 18 marca w Olecku odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Zakładanie, prowadzenie i rozliczanie 

Kół Gospodyń Wiejskich" zorganizowane przez Radę Powiatową W-MIR w powiecie oleckim.  W 

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Skarbowego  w Olecku, Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Olecku,  biura rachunkowego oraz 41 członków KGW. 

− 19 marca pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR uczestniczyła w uroczystym otwarciu 

pracowni weterynaryjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

− 19 marca w Iławie odbyło się szkolenie zorganizowane przez izbę rolniczą nt. „Zasady 

prawidłowej gospodarki nawozowej chroniącej wody przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych”. W szkoleniu wzięło udział 100 rolników. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość 

zapoznania się z zagadnieniami dot. prawidłowych zasad przechowywania nawozów naturalnych 

i kiszonek, terminów i dawek nawożenia, prowadzenia rejestrów nawożenia, opracowywania 

planów nawozowych. Dyskutowano także nt. sankcji za nieprzestrzeganie wymogów programu 

działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych. 

− 20 marca w Zaborowie, gm. Kozłowo, powiat nidzicki odbyło się spotkanie rolników z Wójtem 

Gminy Kozłowo, przedstawicielami RDOŚ w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wody 

Polskie, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i W-MIR celem omówienia 

niezwykle trudnej sytuacji spowodowanej działalnością bobrów na tym terenie. Podczas 

spotkania rolnicy dowiedzieli się, jakie działania mogą podjąć aby ograniczyć straty oraz uzyskać 
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odszkodowanie. Mając na uwadze bardzo trudną sytuację rolników Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim zdecydował wystąpić z wnioskiem do Zarządu W-MIR o 

pomoc rolnikom w postaci wystąpienia do RDOŚ o wydanie zezwolenia na wykonywanie 

czynności zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną tj. odławianie 

bobrów oraz niszczenie tam, nor i żeremi.  

− 20 – 21 marca Członkowie Zarządu W-MIR uczestniczyli w konferencji pt. „Perspektywy dla 

mieszkańców obszarów wiejskich” w Olsztynie. 

− 22 marca pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 

wziął udział z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Walnym Zebraniu Członków 

Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski” w Elblągu. 

− 22 marca pani Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej 

siedziby Sekcji Zamiejscowej OT KOWR Olsztyn w Bartoszycach. W budynku tym mieści się 

również Biuro Terenowe Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego.   

− 25 marca w Tylicach, gm. Nowe Miasto Lubawskie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 

zmian w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich i ONW w roku 2019, na którym gościem 

honorowym był Minister Ryszard Zarudzki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu W-

MIR - pani Zofia Stankiewicz i pan Romuald Tański oraz członkowie Warmińsko Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Na spotkaniu poruszano kwestię niewłaściwego zdaniem samorządu rolniczego 

wyznaczenia obszarów ONW i możliwości zmiany tych obszarów w kolejnych latach.  

 

 

PISMA: 

 

− 12 marca br. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej skierował pismo do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w sprawie nieprawidłowości przy skupie tuczników na terenach 

objętych ASF. Wskazywano też inne problemy hodowców trzody chlewnej na obszarach objętych 

ASF.  

− 18 marca br. Zarząd Izby zaopiniował projekt w sprawie tworzenia grup producentów i 

organizacji producentów. W opinii zaproponowano zmianę umożliwiającą skorzystanie z 

dofinansowania dla istniejących już grup producentów, a nie tylko dla nowo powstałych grup. 

− 18 marca br. Zarząd W-MIR wystąpił do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o wyjaśnienie czy każdy 

rolnik jest uznawany przez Państwa za wytwórcę lub posiadacza odpadów. Ponadto zwrócono się 

o wyjaśnienie, czy każdy rolnik uznany za wytwórcę lub posiadacza odpadów ma obowiązek 

wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wystąpiono także do 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o interpretację czy 

podmiot, który po upływie ustawowego terminu na złożenie wniosku o wpis do prowadzonego 

przez Urząd Marszałkowski rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 
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opakowaniach i gospodarujących odpadami, podlega ukaraniu administracyjną karą pieniężną z 

tytułu prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania odpadów bez wymaganego wpisu do 

rejestru – art. 194 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach. 25 marca br. wpłynęła odpowiedź na pismo 

W-MIR z Urzędu Marszałkowskiego, z której wynika, że każdy rolnik jest wytwórcą lub 

przynajmniej posiadaczem odpadów i tym samym ma obowiązek złożenia wniosku o wpis do w/w 

rejestru. 

− 27 marca br. Zarząd Izby złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek 

o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt 

gatunków objętych ochroną tj. odławianie bobrów oraz niszczenie tam, nor i żeremi na terenie 

gminy Kozłowo. 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

„Rolniczki motorem innowacji w Polsce” 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza do udziału konkursie „Rolniczki motorem innowacji w 

Polsce”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich 

gospodarstwach”. Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach 

wiejskich oraz identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki. Konkurs odbywa 

się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym są oddelegowane na konkurs organizowany przez 

Komisję Kobiet Copa w Brukseli. W roku 2018 konkurs na szczeblu unijnym projektem „Pstrąg 

Ojcowski” wygrała Polka, Magdalena Węgiel (na zdjęciu). Dzięki projektowi wskrzeszono niszową 

hodowlę pstrągów potokowych w Ojcowskim Parku Narodowym. Termin nadsyłania zgłoszeń 

upływa 15 maja 2019 r. Szczegółowe informacje na stronie: www.wmirol.org.pl.   

 

Gdzie ubezpieczyć uprawy i zwierzęta z dopłatami z budżetu państwa? 

Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Zgodnie z 

regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa uruchamiana na 

podstawie programów w razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko 

tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich. W 2019 

roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych. Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi zawarł w tym roku umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń: 

- Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 

- Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 

- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, 

- Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, 

- InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. 

Źródło: MRiRW 
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Wniosek o dodatkowe środki na dopłaty do kredytów klęskowych 

W związku z informacją resortu rolnictwa o tym, że w bieżącym roku nie zostały zapisane w rezerwie 

celowej budżetu państwa dodatkowe środki na realizację pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów na 

wznowienie produkcji oraz z uwagi na wiele sygnałów otrzymywanych w tej sprawie z wojewódzkich 

izb rolniczych oraz bezpośrednio od rolników, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o pilne przesunięcie środków na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji 

w ramach planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. Kredyty na 

wznowienie produkcji to bardzo ważne narzędzie pomocowe dla rolników, wykorzystywane w 

kontekście zeszłorocznej suszy, dlatego konieczne jest zapewnienie możliwości skorzystania przez 

poszkodowanych z tego instrumentu pomocowego. 

Źródło: KRIR 

 

Kiedy rolnicy skorzystają ze wszystkich form pomocy w ramach restrukturyzacji zadłużenia 

gospodarstw? 

W związku z wieloma pytaniami rolników, które otrzymuje samorząd rolniczy w ostatnim czasie w 

zakresie wdrożenia wszystkich form pomocy dla rolników wskazanych w ustawie o restrukturyzacji 

zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), Zarząd KRIR 

zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o informację dotyczącą terminu ich wprowadzenia. 

Ww. przepisy weszły w życie 8 lutego br., jednak w dalszym ciągu nie jest udzielana przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc 

publiczna w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie 

spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pożyczki na 

sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a także 

nie jest udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu 

gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu 

restrukturyzacyjnego, z uwagi na brak notyfikacji tych form pomocy przez Komisję Europejską. 

Z informacji przekazywanych przez resort rolnictwa wynika, że ww. przepisy przedstawiono do 

notyfikacji KE w czerwcu 2018 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 

13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (Dz. Urz. U L 248 z 24.09.2015, str. 9) dotyczącymi procedury notyfikacji programu 

pomocowego, decyzje w sprawie zgłoszonego programu pomocowego podejmowane są przez 

Komisję w terminie dwóch miesięcy. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia po 

otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch 

miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji. 

W związku z powyższym, zwrócono się o informację na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej w 

zakresie notyfikacji ww. przepisów i kiedy rolnicy mogą spodziewać się ich wprowadzenia – czy 

zgłoszenie tego programu pomocowego, przekazanego przez Rząd RP, jest już kompletnie, czy KE 

zgłasza jeszcze wątpliwości do wyjaśnienia? 
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Z uwagi na oczekiwanie wielu rolników na wejście w życie ww. przepisów, zwrócono się o pilną 

odpowiedź na pytania samorządu rolniczego. 

Źródło: KRIR 

 

Pytania i odpowiedzi do Programu azotanowego 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na swojej stronie 

internetowej zestaw pytań i odpowiedzi do Programu działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu (tzw. Program azotanowy). Jednocześnie przypominamy, że Program azotanowy 

nałożył na rolników wiele obowiązków, które związane z gospodarowaniem nawozami zawierającymi 

azot, dlatego MGMiŻŚ postanowiło odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Lista będzie 

bieżąco aktualizowana odpowiedziami. Więcej: www.gov.pl/web/gospodarkamorska/pytania-i-

odpowiedzi-do-programu-azotanowego.  

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe 

zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, 

lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym 

transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia. 

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

opracował wskazówki odnośnie postępowania w takich sytuacjach. Więcej: 

www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-

poza-rzeznia. 
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