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POSIEDZENIE WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

W dniu 3 września 2019 r. w Olsztynie odbyło się I Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej VI kadencji. W obradach wzięło udział 38 członków WZ upoważnionych do wyboru organów 

statutowych. Obrady otworzył delegat senior – pan Antoni Nikiel. Przewodniczącym obrad I Walnego 

Zgromadzenia został pan Marek Kuźniewski. Następnie wybrano sekretarza obrad, którym została 

pani Agnieszka Kobryń oraz członków komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wniosków. 

Po uchwaleniu porządku obrad zebrani przystąpili do wyboru organów statutowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano: 

 Prezesa W-MIR - Jana Heichel; 

 Wiceprezesa W-MIR - Romualda Tańskiego; 

 Członków Zarządu W-MIR: - Marka Kuźniewskiego, Roberta Nowackiego oraz Jerzego Salitrę. 

W skład Komisji Rewizyjnej W-MIR weszli: 

Przewodniczący - Piotr Miecznikowski oraz członkowie: Antoni Nikiel, Józef Pich, Roman Puchalski 

i Leszek Sargalski. 

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany pan Mirosław Borowski.  

W skład Komisji Budżetowej weszli: Bartłomiej Lewalski, Agnieszka Kobryń, Wojciech Szypulski, Agata 

Tyc, Roman Kuriata, Krzysztof Kazaniecki, Jan Rochewicz.   

I Walne Zgromadzenie przyjęło również stanowisko w sprawie planowanej regionalizacji związanej 

z ASF, w którym stanowczo sprzeciwia się objęciu obszarem ochronnym (tzw. strefą żółtą) w 

województwie warmińsko-mazurskim powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego oraz 

gmin: Gietrzwałd, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Olsztynek i miasto Olsztyn w powiecie olsztyńskim, 

gmin: Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim, 

gmin: Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim.  

Ponadto, zostały przyjęte następujące wnioski: 

 Przygotować stanowisko Walnego Zgromadzenia w zakresie wskazania szczegółowych rozwiązań 

w sprawie sprawiedliwej wypłaty odszkodowań w związku z wystąpieniem suszy. Zaprosić do 

współpracy m.in. IUNG Puławy, Ministerstwo Rolnictwa oraz podległe jednostki, UWM w 

Olsztynie. Skorzystać z rozwiązań państw UE w tym zakresie.  

 Wniosek o podjęcie działań zmierzających do odstrzału wilka w gm. Górowo Iławeckie (powiat 

bartoszycki) w związku z kolejnymi atakami wilka na bydło i owce. 

 Powołać, przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, komisję ds. suszy, jej skutków, oceny strat i 

jej zapobiegania.   

 

 

ROLNIKU, POZNAJ SWOICH PRZEDSTAWICIELI! 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim: 

1. gm. Bartoszyce – pan Robert Huszcza 
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2. gm. Bartoszyce – pan Marcin Przybysz 

3. gm. Bisztynek – pani Agnieszka Kobryń – Przewodnicząca Rady Powiatowej 

4. gm. Bisztynek – pan Bogumił Gołębiewski 

5. gm. Górowo Iławeckie – pan Józef  Pich - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

6. gm. Górowo Iławeckie – pan Tomasz Dudkiewicz 

7. gm. Sępopol – pan  Andrzej Bącik 

8. gm. Sępopol – pan Janusz Sęk     

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim: 

1. gm. Braniewo – pan Jerzy Salitra – Przewodniczący Rady Powiatowej 

2. gm. Braniewo – pani Ewa Kazimierczuk 

3. gm. Frombork – pan Henryk Bakinowski 

4. gm. Frombork – pani Karolina Kühn 

5. gm. Lelkowo – pan  Mikołaj Tymczyna 

6. gm. Lelkowo – pan Paweł Smyk 

7. gm. Pieniężno – pan Bogdan Danieluk 

8. gm. Pieniężno – pan Damian Ponichtera 

9. gm. Płoskinia – pan Mirosław Pawlukowski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

10. gm. Płoskinia – pan Adam Nisiewicz 

11. gm. Wilczęta – pan  Bogdan Pochodaj 

12. gm. Wilczęta – pan  Sylwester Machnik 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim: 

1. gm. Działdowo – pan Jerzy Brzozowski 

2. gm. Działdowo – pan Karol Bojarowski 

3. gm. Działdowo – pan Łukasz Pergoł 

4. gm. Iłowo-Osada – pan Bogusław Sarbiewski 

5. gm. Iłowo-Osada – pan Zdzisław Chechłowski 

6. gm. Lidzbark Welski – pan Marcin Sarnowski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

7. gm. Lidzbark Welski – pan Ryszard Kordalski 

8. gm. Płośnica – pan  Piotr Trąmpczyński 

9. gm. Płośnica – pani Barbara Kramkowska 

10. gm. Rybno – pan Tomasz Bielecki 

11. gm. Rybno – pan Bartłomiej Lewalski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim: 

1. gm. Elbląg – pan Damian Murawiec 

2. gm. Elbląg – pani Celina Sokołowska 

3. gm. Godkowo – pan Mariusz Dziki 

4. gm. Godkowo – pan Konrad Dyl 
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5. gm. Gronowo Elbląskie – pan Roman Puchalski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

6. gm. Gronowo Elbląskie – pan Grzegorz Kamecki 

7. gm. Markusy – pan Mariusz Abramowski 

8. gm. Markusy – pan  Krzysztof Lazur 

9. gm. Milejewo – pan Sławomir Bereda 

10. gm. Milejewo – pan Roman Gołąb 

11. gm. Młynary – pan  Andrzej Łowczak - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

12. gm. Młynary – pan  Jarosław Kopyciński 

13. gm. Pasłęk – pan Zdzisław Młynarczyk 

14. gm. Pasłęk – pan Paweł Jasek 

15. gm. Rychliki – pan Zbigniew Jas 

16. gm. Rychliki – pan Edward Klimiuk 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim: 

1. gm. Ełk – pan Robert Karwowski 

2. gm. Ełk – pan Paweł Iwaszko 

3. gm. Kalinowo – pan Artur Pawłowski 

4. gm. Kalinowo – pan Jan Kamiński - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

5. gm. Prostki – pan Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

6. gm. Prostki – pan Krzysztof  Borkowski 

7. gm. Stare Juchy – pan Andrzej Tokarzewski 

8. gm. Stare Juchy – pan Kamil Kostko 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim: 

1. gm. Giżycko – pan Krzysztof Dulniak 

2. gm. Giżycko – pan Adrian Balewicz 

3. gm. Kruklanki – pan Zbigniew Rećko 

4. gm. Kruklanki – pan Arkadiusz Przyłucki - Przewodniczący Rady Powiatowej 

5. gm. Miłki – pani Jolanta Trynkiewicz 

6. gm. Miłki – pan Zenon Iwanowski 

7. gm. Ryn – pan Paweł Matyjasek 

8. gm. Ryn – pan Paweł Jaszcz 

9. gm. Wydminy – pani Ewa Kasprowicz - Delegatka na Walne Zgromadzenie W-MIR 

10. gm. Wydminy – pani Małgorzata Herbszt 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim: 

1. gm. Banie Mazurskie – pan Mieczysław Pińczak - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

2. gm. Banie Mazurskie – pan  Tomasz Kupicz 

3. gm. Dubeninki – pan Andrzej Olszewski 

4. gm. Dubeninki – pani Wiesława Raczyło 
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5. gm. Gołdap – pan Krzysztof Kazaniecki – Przewodniczący Rady Powiatowej 

6. gm. Gołdap – pan  Mariusz Naszkiewicz 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim: 

1. gm. Iława – pan Marek Stachera 

2. gm. Iława – pan Sławomir Kołcz 

3. gm. Iława – pan Wiesław Musiał - Przewodniczący Rady Powiatowej 

4. gm. Kisielice – pani  Katarzyna Załęcka 

5. gm. Kisielice – pan Marek Szostak 

6. gm. Lubawa – pan Stefan Kordalski 

7. gm. Susz – pan Zenon Sugalski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

8. gm. Susz – pan Mirosław Czubiński 

9. gm. Zalewo – pan  Tadeusz Kowalski 

10. gm. Zalewo – pan Zbigniew  Gąsior 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim: 

1. gm. Barciany – pan  Piotr Drozd 

2. gm. Barciany – pan  Marek Łapin 

3. gm. Kętrzyn – pan Jan Lewczyk 

4. gm. Kętrzyn – pan Kazimierz Wróblewski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

5. gm. Korsze – pan Mirosław  Wołowiec 

6. gm. Korsze – pan Paweł Zbiciak 

7. gm. Reszel – pan Krzysztof Gerwatowski 

8. gm. Reszel – pan Roman Luchowski 

9. gm. Srokowo - pan Karol Hatalak 

10. gm. Srokowo - pan Roman Kuriata - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim: 

1. gm. Kiwity – pan Marek Kuźniewski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

2. gm. Kiwity – pan Zbigniew Tenus 

3. gm. Lidzbark Warmiński – pan Włodzimierz Bałuch 

4. gm. Lidzbark Warmiński – pani Danuta Kielak 

5. gm. miejska  Lidzbark Warmiński – pan Rafał Cytowicz 

6. gm. Lubomino – pan Mirosław Piłat 

7. gm. Lubomino – pan Zbigniew Godzieba - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

8. gm. Orneta – pan Mirosław Zdunek 

9. gm. Orneta – pan Alfred Wencławski 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim: 

1. gm. Mikołajki – pani Halina Kiśluk 
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2. gm. Mikołajki – pan Andrzej Kulik 

3. gm. Mrągowo – pan Mateusz Dudziak 

4. gm. Mrągowo – pan Witold Sańko - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

5. gm. Piecki – pani Maria Hanuszewska 

6. gm. Piecki – pani Halina Domian 

7. gm. Sorkwity – pan  Adam Woźniel - Przewodniczący Rady Powiatowej 

8. gm. Sorkwity – pan  Bogdan Wojnarowski 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim: 

1. gm. Janowiec Kościelny – pan Wojciech Szypulski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

2. gm. Janowiec Kościelny – pan Zenobiusz Szczepkowski 

3. gm. Janowo – pan Robert Ługacz 

4. gm. Janowo – pan Sławomir Ciesielski 

5. gm. Kozłowo – pan  Krzysztof Pisarewicz 

6. gm. Kozłowo – pani Agnieszka Tołłoczko 

7. gm. Nidzica – pan Witold Czajkowski 

8. gm. Nidzica – pan Piotr Miecznikowski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim: 

1. gm. Biskupiec Pomorski – pan Radosław Rutkowski 

2. gm. Biskupiec Pomorski – pan Zbigniew Ziejewski 

3. gm. Grodziczno – pani Danuta Staszyńska 

4. gm. Kurzętnik – pan Jan Rochewicz - Przewodniczący Rady Powiatowej 

5. gm. Kurzętnik – pan Adam Głowacki 

6. gm. Nowe Miasto Lubawskie – pani Danuta Mazurkiewicz 

7. gm. Nowe Miasto Lubawskie – pan  Leszek Sargalski - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

8. gm. Nowe Miasto Lubawskie – pan  Henryk  Różyński 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim: 

1. gm. Kowale Oleckie – pani Ewa Suchocka-Pietrewicz 

2. gm. Kowale Oleckie – pan Krzysztof Krzywicki 

3. gm. Olecko – pan Grzegorz  Wróblewski 

4. gm. Olecko – pani Magdalena Ronkiewicz 

5. gm. Świętajno – pan Karol Sus 

6. gm. Świętajno – pan Bogusław Zieliński 

7. gm. Wieliczki – pan Mirosław Borowski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

8. gm. Wieliczki – pan Andrzej Steckiewicz - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim: 

1. gm. Barczewo – pan Stanisław Czuba 
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2. gm. Barczewo – pan Kazimierz Perlik 

3. gm. Biskupiec – pan Krzysztof Milewski 

4. gm. Biskupiec – pan Jan Heichel - Przewodniczący Rady Powiatowej 

5. gm. Dobre Miasto – pan Karol Korzeniewski 

6. gm. Dobre Miasto – pan Edward Witkiewicz 

7. gm. Dywity – pan Jan Dziadkiewicz 

8. gm. Dywity – pan Antoni Nikiel - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

9. gm. Gietrzwałd – pan Krzysztof Biadała 

10. gm. Gietrzwałd – pani Alina Lipowska 

11. gm. Jeziorany – pan Andrzej Drążek 

12. gm. Jeziorany – pan Waldemar Gajewski 

13. gm. Jonkowo – pan Wojciech Jończyk 

14. gm. Kolno – pan Radosław Kajka 

15. gm. Kolno – pan Marek Lipka 

16. gm. Olsztynek – pan Szczepan Cichocki 

17. gm. Olsztynek – pan Jacek Rostkowski 

18. gm. Olsztynek – pan Edmund Czarnecki 

19. gm. Purda – pan Mateusz Cygan 

20. gm. Stawiguda – pan Marek Popis 

21. gm. Świątki – pani Renata Nowoszyńska 

22. gm. Świątki – pan Artur Penger 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim: 

1. gm. Dąbrówno – pan Włodzimierz Marchewka 

2. gm. Dąbrówno – pani Honorata Wolska 

3. gm. Grunwald – pan Karol Mioskowski 

4. gm. Grunwald – pan Bartosz Głowacki 

5. gm. Łukta – pan Adam Czaplejewicz 

6. gm. Łukta – pan Henryk Rzeszotarski 

7. gm. Małdyty – pan Jarosław Małetka 

8. gm. Małdyty – pan Marian Rodziewicz 

9. gm. Miłakowo – pani Adriana Harhaj 

10. gm. Miłakowo – pani Irena Stolarczyk 

11. gm. Miłomłyn – pan Paweł Jaskółowski 

12. gm. Miłomłyn – pan Jan Kic 

13. gm. Morąg – pan Marek Flak 

14. gm. Morąg – pani Urszula Suchocka - Delegatka na Walne Zgromadzenie W-MIR 

15. gm. Ostróda – pani  Zofia Stankiewicz - Przewodnicząca Rady Powiatowej 

16. gm. Ostróda – pan Jan Żeberek 
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Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim: 

1. gm. Biała Piska – pan Arkadiusz Szumowski 

2. gm. Biała Piska –pan Antoni Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatowej 

3. gm. Orzysz – pan Zbigniew Wójcik 

4. gm. Orzysz –pan Stanisław Stachelek - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

5. gm. Pisz – pan Arkadiusz Cwaliński 

6. gm. Pisz – pan Henryk Górski 

7. gm. Ruciane Nida – pani Bożena Kuźmicka 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim: 

1. gm. Dźwierzuty – pan Czesław Wierzuk 

2. gm. Dźwierzuty – pan Krzysztof Jabłonowski 

3. gm. Jedwabno – pani Agata Tyc - Delegatka na Walne Zgromadzenie W-MIR 

4. gm. Jedwabno – pani Marzena Orczyk 

5. gm. Pasym – pani Marzena Opęchowska 

6. gm. Pasym – pan Romuald Tański - Przewodniczący Rady Powiatowej 

7. gm. Rozogi – pan Mariusz Denkiewicz 

8. gm. Rozogi – pan Marek Stolarczyk 

9. gm. Szczytno - pan Krzysztof Drężek 

10. gm. Szczytno – pani Dorota Łada 

11. gm. Szczytno – pan Tadeusz Kaczkowski 

12. gm. Świętajno – pan Marek Cichy 

13. gm. Świętajno – pan Henryk Pieloszczyk 

14. gm. Wielbark – pani Krystyna Szewczyk 

15. gm. Wielbark – pan Mirosław Deptuła 

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim: 

1. gm. Budry – pan Jarosław Deneka 

2. gm. Budry – pan Daniel Maczuga 

3. gm. Pozezdrze – pan Robert Nowacki - Przewodniczący Rady Powiatowej 

4. gm. Pozezdrze – pan Zbigniew Mamryk 

5. gm. Węgorzewo – pan Krzysztof Masiul 

6. gm. Węgorzewo – pan Jan Skrypoczko - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Zgoda Komisji Europejskiej na zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą  

Komisja Europejska 28 sierpnia 2019 r. podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek w ramach 

płatności bezpośrednich z 50 % do 70 % oraz w ramach płatności obszarowych PROW tj. „Płatności 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl
http://www.wmirol.org.pl/
https://www.facebook.com/WMIROL


              Newsletter Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Nr 8/2019 

 

 

 
 

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67 
e-mail: wmirol@wmirol.org.pl 

www.wmirol.org.pl https://www.facebook.com/WMIROL 

 

dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, 

„Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania 

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i 

zalesieniowej” z 75 % do 85 %. 

Dokument w tej sprawie został przyjęty na forum Unii Europejskiej 28 sierpnia br. Wypłaty będą 

realizowane od 16 października 2019 r., w ramach limitów określonych na ten cel w budżecie unijnym 

na rok 2020. Nie są to dodatkowe środki z budżetu unijnego. 

Projekty krajowych aktów prawnych (rozporządzeń), na podstawie których będą stosowane zaliczki 

na poczet płatności za 2019 r., w najbliższym czasie będą przedmiotem konsultacji publicznych, 

opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. 

Równolegle na wniosek polskiego ministra rolnictwa Komisja Europejska przygotowała decyzję 

umożliwiającą Polsce i niektórym państwom członkowskim skorzystanie z derogacji dotyczącej 

zazielenienia. Upoważnia ona do zastosowania odstępstw w ramach międzyplonów uznawanych jako 

obszary proekologiczne EFA. Dokument został przyjęty na forum UE również 28 sierpnia 2019 r. 

Decyzja KE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w zakresie zwiększenia możliwości wykorzystania 

dostępnych gruntów na cele paszowe w związku z suszą, jaka wystąpiła w Polsce w tym roku oraz jej 

skutkami, z którymi muszą się zmierzyć rolnicy. 

W ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z 

pojedynczej uprawy należącej do traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas 

obowiązkowej mieszanki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za 

międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie 

głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie. 

Dodatkowo zgodnie z decyzją rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon 

ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym 

agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 

tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime. 

Projekt rozporządzenia krajowego, na podstawie którego będzie stosowana derogacja, będzie 

procedowany w najbliższym czasie. 

Źródło: MRiRW 

 

 

Będą środki w ARiMR na utylizację  

Zarząd KRIR w związku problemami z utylizacją padłych zwierząt wystąpił do ministra rolnictwa J.K. 

Ardanowskiego o niezwłoczne zwiększenie na ten cel środków finansowych. Jak wynika z pisma 

podsekretarza stanu MRiRW R.Romanowskiego, minister J.K.Ardanowski wyraził zgodę na 

przesuniecie z innych form pomocy dodatkowych środków w kwocie 22,51 mln. zł z przeznaczeniem 

na ten cel. Miejmy nadzieję, iż w związku z ASF i zwiększonymi kosztami utylizacji świń i dzików, ta 

kwota okaże się wystarczająca. 

Źródło: KRIR 
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Decyzja w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku 

wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

27 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów podjęła kierunkowo decyzję w sprawie ustanowienia programu 

pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi. Uchwała Rady Ministrów dotycząca łącznej wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na walkę z suszą zostanie przyjęta przez rząd w najbliższych dniach, po 

przekazaniu bardziej szczegółowych informacji od wojewodów w zakresie szacunkowych strat w 

poszczególnych gminach. Rząd pomoże rolnikom, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych 

spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi. Dotacje dla rolników będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których 

szkody objęły co najmniej 30 proc. uprawy. 

Rolnicy, którzy ponieśli największe straty (ponad 70 proc.) otrzymają 1000 zł na hektar. Wypłata 

pierwszych środków rozpocznie się we wrześniu br. Wsparcie będzie iloczynem powierzchni uprawy, 

w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Wysokość stawki określi minister rolnictwa w 

obwieszczeniu. 

Przewidziano możliwość zróżnicowania stawki pomocy od wysokości szkód w danej uprawie lub od 

obsady posiadanych przez rolnika zwierząt (z gatunku bydło, owce, kozy lub konie) na powierzchnię 

wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych 

udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – na wniosek rolnika, który poniósł szkody 

spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub 

powódź – będzie m.in. udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne 

oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania 

ich na dogodne raty. 

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie stosował m.in. odroczenia w 

płatnościach dotyczących umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres 

odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody. Założono, że pomocą zostanie objętych 2 855 tys. ha powierzchni użytków 

rolnych. 

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej 

Polski. Jednocześnie susza dotyczy wszystkich upraw objętych monitoringiem, np. rzepaku i rzepiku 

(31,57 proc. powierzchni upraw), zbóż jarych (47,47 proc. powierzchni upraw), roślin strączkowych 

(56,53 proc. powierzchni upraw), czy krzewów owocowych (61,80 proc. powierzchni upraw). 

Ponadto w 2019 r. wystąpiły – głównie w uprawach sadowniczych – szkody spowodowane 

przymrozkami wiosennymi, a następnie, na południu kraju – powodzie. Jednocześnie w całej Polsce 

odnotowano gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak grad, deszcz nawalny czy huragan. 

Źródło: premier.gov.pl 
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Brak usprawnień w rozdysponowaniu "śmieciówek"  

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie usprawnienia zagospodarowania 

małych działek rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. poinformowało, że rozdysponowanie 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

przeprowadzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.) oraz przepisami 

wydanych do niej aktów wykonawczych. Art. 24 tej ustawy stanowi, że KOWR gospodaruje Zasobem 

WRSP w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8 

tej ustawy. Z przepisów ustawy wynika, że co do zasady rozdysponowanie nieruchomości Zasobu 

WRSP, zarówno w drodze sprzedaży jak i dzierżawy, przeprowadzane jest w trybie przetargu. W 

pierwszej kolejności organizowane są przetargi ograniczone, skierowane w szczególności do rolników 

indywidualnych, chcących powiększać swoje gospodarstwa rodzinne. W przypadku nieruchomości, co 

do których przetargi ograniczone nie zostały rozstrzygnięte KOWR organizuje przetargi 

nieograniczone. 

Należy mieć na uwadze, że procedura przygotowania nieruchomości do przetargu na sprzedaż lub 

dzierżawę nieruchomości ZWRSP jest rozłożona w czasie i wiąże się z przygotowaniem dokumentacji, 

dokonaniem oceny stanu nieruchomości, wykonaniem operatu szacunkowego w przypadku 

sprzedaży, publikacją wykazu i ogłoszenia o przetargu, oceną kwalifikacji rolniczych (w przypadku 

przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych zamierzających powiększyć swoje 

gospodarstwa rodzinne), przeprowadzeniem przetargu, ewentualnym procesem odwoławczym, 

uzgodnieniem zabezpieczeń realizacji umowy, zawarciem umowy i przekazaniem nieruchomości. 

Wszystkie z tych elementów są konieczne do przeprowadzenia procedury przetargowej niezależnie 

od powierzchni rozdysponowywanej nieruchomości. Zainteresowanie zakupem lub dzierżawą 

nieruchomościami Zasobu dotyczy przede wszystkim gruntów o większym areale, natomiast grunty o 

niewielkim areale, co do zasady, są gruntami trudno zbywalnymi, stąd też ich liczba w ZWRSP jest 

znaczna. 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa są zawarte regulacje, które mogą być stosowane przez KOWR, w celu sprawniejszego 

zagospodarowania niewielkich powierzchniowo nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP. Art. 29 

ust. 1h ustawy stanowi, że nieruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez przetargu, jeśli 

może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby 

chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana 

samodzielnie. Niemożność samodzielnego zagospodarowania nieruchomości może mieć miejsce w 

szczególności wówczas, gdy brak jest dostępu do drogi publicznej, nieruchomość ma niewielką 

powierzchnię lub nieregularny kształt, które uniemożliwiają rolnicze użytkowanie przy wykorzystaniu 

nowoczesnego sprzętu. Art. 29 ust. 3a ustawy stanowi natomiast, że w przypadku nierozstrzygnięcia 

przetargu, KOWR, ogłaszając kolejne przetargi, może ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą 

jednak niż polowa ceny ustalonej według zasad określonych w art. 30 ustawy. Natomiast jeżeli 
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kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby nabywcy, KOWR może sprzedać nieruchomość 

bez przetargu za cenę nie niższą niż cena wywoławcza ostatniego przetargu. Zgodnie zaś z art. 40 ust. 

2 ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych w 

okresie pierwszych 3 lat dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej przez okres jednego 

roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy albo na okres nie dłuższy niż 5 lat w przypadkach 

uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca 

pracy. 

Należy również wskazać, że w przypadku zainteresowania wydzierżawieniem, czy też nabyciem 

nieruchomości wchodzącej w skład ZWRSP, istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego OT 

KOWR z wnioskiem o rozpoczęcie procedury rozdysponowania tej nieruchomości.  

Źródło: KRIR 

 

Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy! 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne 

projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 

lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. W Olsztynie konferencja 

konsultacyjna została zaplanowana na dzień 5 listopada 2019 r. To najważniejszy etap realizowanego 

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie strategicznego projektu Stop suszy! Każdy 

może zgłosić swoje uwagi drogą elektroniczną, mailową, listownie i osobiście. 

Więcej: http://bitly.pl/CyJmH. 

 

Rolnicy oczekują obniżenia wieku emerytalnego! 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek XIII Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu obniżenia wieku emerytalnego 

dla kobiet do 55 lat i dla mężczyzn do 60 lat. Praca w rolnictwie wymaga ciągłej dyspozycji. Zarówno 

kobiety jak i mężczyźni pracujący w gospodarstwie wykonują swoje obowiązki stale, nie mają 

urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, czy wychowawczych. Zdaniem samorządu rolniczego 

Warmii i Mazur podniesienie wieku emerytalnego spowodowało, że później są przekazywane 

gospodarstwa rolne dzieciom rolników. W rezultacie wielu młodych ludzi nie chce czekać i rezygnują 

z uprawy ziemi. Zasadne jest zatem przywrócenie wcześniejszych emerytur, w celu zapewnienia 

ciągłości funkcjonowania gospodarstw rolnych. Czekamy na odpowiedź! 

 

Woda dla rolnictwa 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego 

systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia 

przeznaczono 100.000.000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające 

na: 
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 wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód 

podziemnych lub powierzchniowych), 

 modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody), 

 modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe 

nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę. 

W ramach inwestycji w nawadnianie musi być zainstalowany system pomiaru wody (jeżeli dotychczas 

nie był zainstalowany), umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji. 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w 

ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014–2020, na operacje 

związane z nawadnianiem nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym pomoc przyznaje się na 

operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. 

Pomoc będzie polegać na refundacji do 50% (lub 60% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku 

operacji realizowanej przez młodego rolnika) poniesionych przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

Biorąc pod uwagę postanowienia PROW 2014–2020, w tym instrumencie wsparcia przewidziano 

preferencje w przyznawaniu pomocy ze względu na miejsce realizacji operacji, tj. preferowanie 

operacji realizowanych na obszarach zagrożonych wystąpieniem suszy. 

Ponadto aktualnie trwają uzgodnienia dwóch projektów dokumentów rządowych, mających 

znaczenie dla przeciwdziałania skutkom suszy. 

Pierwszym z nich jest projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy, opracowywany przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w uzgodnieniu z MRiRW, zawierający szereg 

działań, których celem jest przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy, w tym m.in.: 

 kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwości tworzenia retencji na obszarach rolnych 

oraz propagowanie działań zmniejszających straty w rolnictwie podczas suszy, 

 opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia wody w rolnictwie, 

 zwiększenie retencji na obszarach rolniczych, 

 realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania/zwiększania sztucznej retencji, 

 budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych nawadniających lub nawadniająco-

odwadniających oraz przebudowa systemów odwadniających na nawadniająco-odwadniających. 

Zgodnie z harmonogramem prac opracowanie ostatecznej wersji planów planowane jest w 2020 r. 

Drugi to opracowywany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej projekt „Założeń 

do Programu rozwoju retencji na lata 2021–2027 z perspektywą do roku 2030” (PRR). Głównym jego 

celem będzie wieloaspektowe określenie, a następnie wdrożenie działań, których realizacja zwiększy 

retencję wody i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku. Program uwzględniać będzie 

wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżniane ze względu na skalę – dużą, małą i 

mikro retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną. PRR obejmie także retencję krajobrazową 

oraz glebową. W ramach programu planowane jest opracowanie zestawienia działań z 

uwzględnieniem m.in. podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne, wskazanie efektów realizacji 

działań, podmiotu odpowiedzialnego za ich realizację oraz źródła finansowania. Projekt zostanie 
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poddany konsultacjom społecznym, którym towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna. 

W Założeniach do Programu przewiduje się m.in.: 

 realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych, 

 promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową, 

 realizację i odtwarzanie stawów hodowlanych, 

 realizację nowych oraz przebudowa istniejących systemów melioracyjnych w celu zapewnienia 

funkcji nawadniająco-odwadniających, 

 tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i przywodnych, 

 realizację obiektów retencjonujących wodę. 

Źródło: MRiRW 

 

Pytania na temat wapnowania gleb 

W związku z uruchomieniem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie” Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące pytania 

odnoszące się do szczegółowych zasad tego programu: 

Z ogólnie dostępnych informacji, jak również ustnych rozmów z pracownikami MRiRW, na które 

powołują się pytający, wynika, że faktury za wapno nawozowe powinny być wystawiane w 

dotychczasowy sposób. Obecnie rolnicy kupują wapno nawozowe od producentów i dystrybutorów 

w cenie obejmującej 8 % stawki podatku VAT. W cenę wliczony jest transport nawozu do 

gospodarstwa. Taki sposób postępowania potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa stwierdzając, że 

„w przypadku, gdy podatnik dokonuje dostawy towaru, której elementem (kosztem dodatkowym) 

jest usługa transportu, która to usługa nie jest przedmiotem oddzielnej transakcji, to koszt tej usługi 

wlicza się do podstawy opodatkowania dostawy. Całość transakcji podlega opodatkowaniu stawką 

podatku VAT właściwą dla towaru. Natomiast, jeśli przedmiotem świadczenia są odrębne czynności, 

wówczas każdą z nich należy opodatkować odrębnie według zasad dla nich obowiązujących.” 

Niektóre stacje chemiczno-rolnicze, żądają od rolników przedstawiania faktur, na których 

wyodrębniony jest koszt transportu, twierdząc, że kosztem kwalifikowanym programu jest koszt 

wapna nawozowego, a koszt transportu powinien być zapłacony przez rolnika. Konsekwencją takiego 

podejścia jest, konieczność płacenia wyższej stawki VAT, którego rolnicy nie będący „watowcami” nie 

będą mogli odzyskać i utrudnienie w rozliczaniu, co zniechęci mniejszych rolników do korzystania z 

programu. 

Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o przedstawienie jasnej interpretacji, czy rolnicy składający wnioski 

o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb z załączonymi fakturami wystawionymi w 

dotychczasowy sposób, zawierającymi w cenie nawóz wapniowy łącznie z transportem otrzymają 

dotację w łącznej wysokości z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez 

ich wapnowanie”. 
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Dziedziczenie a premia dla młodych rolników 

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie 

zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 

typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzec: młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w odniesieniu do osób niepełnoletnich w przypadku dziedziczenia, MRiRW w piśmie z dnia 

6 sierpnia 2019 r. informuje co następuje: 

"Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 

typu „Premie dla młodych rolników” ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego 

wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. 

Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie został zdefiniowany w § 4 ust. 

1 przedmiotowego rozporządzenia, zgodnie z którym, co do zasady, za dzień rozpoczęcia 

prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz 

pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 

wynoszącej co najmniej 1 ha. 

W § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia uwzględniono jednak wyjątki dotyczące osób niepełnoletnich oraz 

osób, które stały się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa w wyniku dziedziczenia; określono 

dla nich późniejszą datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jeżeli 

dziedziczy osoba niepełnoletnia, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w 

gospodarstwie uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności lub dzień uprawomocnienia 

się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu 

poświadczenia dziedziczenia (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza). 

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, możliwe jest określenie jeszcze późniejszej daty 

rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jeżeli po dniu rozpoczęcia 

prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, zdefiniowanym zgodnie z przytoczonymi wyżej 

przepisami (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia), osoba fizyczna wystąpiła o płatności bezpośrednie, pomoc 

finansową związaną z działalnością rolniczą lub kredyt preferencyjny, zarejestrowała zwierzęta 

gospodarskie lub dział specjalny produkcji rolnej lub dokonała innej czynności świadczącej o 

prowadzeniu działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący, za dzień rozpoczęcia prowadzenia 

działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności, 

jeżeli osoba fizyczna uprawdopodobni, że nie rozpoczęła prowadzenia działalności rolniczej przed 

tym dniem. 

W świetle powyższych przepisów, w przypadku dziedziczących osób niepełnoletnich, za dzień 

rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie można przyjąć datę późniejszą niż 

dzień uzyskania pełnoletności." 
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Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

objętych ASF 

Od 30 sierpnia do 28 września br. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o 

przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ten nabór przeznaczony jest dla 

rolników, małżonków rolnika lub domowników rolnika, którzy na terenach wiejskich objętych 

afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej 

zrezygnować. Szczegółowa informacja w zakresie obszarów objętych wsparciem znajduje się m.in. na 

stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu 

społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się podleganie 

ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA). Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 rok lub za 2019 rok. 

Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, 

produkcję czy sprzedaż różnych produktów nie związanych z rolnictwem. 

Wysokość pomocy zależy od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego 

miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch 

nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. 

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Najpierw, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o 

przyznaniu pomocy, po spełnieniu warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja, 

beneficjent otrzymuje 80 proc. premii. Pozostałe 20 proc. zostanie wypłacone po realizacji 

biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc. 

kwoty pomocy. Więcej informacji: https://bit.ly/2yM9VRO 
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Czy powstaną ubojnie rolnicze? 

W połowie maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała uwagi do projektu rozporządzenia 

ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być 

spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o malej zdolności 

produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, dotyczące funkcjonowania tzw. rzeźni rolniczych. 

Z otrzymanej w tej sprawie odpowiedzi sekretarza stanu MRiRW Sz. Giżyńskiego wynika, iż uwagi 

samorządu rolniczego dotyczące m.in. obszaru działalności rzeźni i limitów uboju drobiu i zajęczaków 

zostały przyjęte. 

Jednakże przesłane w otrzymanym piśmie z MRiRW wyjaśnienia dotyczące szczegółowych 

uregulowań funkcjonowania ubojni rolniczych nie rozwiały wątpliwości co do ułatwień dla rolników 

zamierzających prowadzić ubojnie celem wprowadzania na rynek mięsa i jego przetworów z 

własnych zwierząt lub świadczyć usługowo taką działalność dla innych gospodarstw. 
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Dotyczy to zwłaszcza nabycia kwalifikacji do uboju, zatwierdzenia zakładu, nadzoru weterynaryjnego, 

kosztów badań laboratoryjnych bakteriologicznych, kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i 

związanym z tym opodatkowaniem i ubezpieczeniem w ZUS. Wydaje się, że bez wprowadzenia 

dalszych ułatwień prawno-legislacyjnych w tych zakresach, ekonomicznie dla gospodarstwa będzie to 

w małym stopniu opłacalne i rolnicy będą się długo zastawiali, czy po wejściu w życie rozporządzenia 

rozpocząć dodatkowo działalności w zakresie uboju zwierząt np. dla potrzeb prowadzanego przez 

nich Rolniczego Handlu Detalicznego. 
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Gdy susza uniemożliwia wysianie poplonów należy zawiadomić Biuro Powiatowe ARiMR! 

Odpowiadając na wystąpienie samorządu rolniczego o zwolnienie rolników gospodarujących na 

obszarach objętych suszą z obowiązku wysiewu poplonów w ramach praktyki zazieleniania 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację: 

W związku z występującymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą utrudniać 

wykonanie przez rolników obowiązków wynikających z zazielenienia tj. praktyk rolniczych 

korzystnych dla klimatu i środowiska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza ds. 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana, o przygotowanie przez Komisję Europejską 

decyzji umożliwiającej skorzystanie w 2019 r. z odstępstw od obowiązków w zakresie zazielenienia. 

Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy ze względu na warunki agrometeorologiczne 

beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków 

wynikających z zazielenienia, w tym m.in. wykonania siewu poplonów ścierniskowych, w wyniku 

działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia 

w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub 

nadzwyczajnych okoliczności. 

W takiej sytuacji, w myśl przepisów UE, rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego 

ARiMR o zaistnieniu takich okoliczności i złożyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. 

Oświadczenie o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich wystąpienie, należy złożyć w terminie 15 dni od dnia, w którym rolnik lub 

upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności. 

W przypadku potwierdzenia, przez kierownika biura powiatowego, wystąpienia siły wyższej (każdy 

przypadek jest rozpatrywany indywidualnie), nie stosuje się kar administracyjnych. Co do zasady 

ustalenie, czy dana sytuacja jest silą wyższą czy nie, zależy od tego w jakich konkretnych 

okolicznościach doszło do danego zdarzenia, a więc czy w tych okolicznościach to zdarzenie było 

nadzwyczajne i nieprzewidywalne, i których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania 

należytej staranności. 

Dodatkowo, pragnę poinformować, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków 

pogodowych skutkujących poważnymi trudnościami finansowymi i problemami z płynnością 

finansową rolników, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Komisarza ds. Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich z wnioskiem o zwiększenie dopuszczalnego poziomu zaliczek na poczet 

płatności, które mają zostać wypłacone rolnikom za 2019 r. Minister zabiega o zwiększenie 
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dopuszczalnego poziomu zaliczek z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 

85% w przypadku płatności obszarowych i płatności związanych z produkcją zwierzęcą w ramach 

PROW. 
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Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych 

30 lipca 2019 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym celem gwarancji w ramach PROW 2014-2020 jest 

ułatwienie rolnikom oraz przedsiębiorcom przetwórstwa rolno-spożywczego dostępu do kredytów 

inwestycyjnych oraz obrotowych. 

Zgodnie z zawartą umową, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako instytucja zarządzająca PROW 

2014-2020, zapewni wkład finansowy w wysokości 50 mln euro. Ze względu na towarzyszący 

instrumentom gwarancyjnym efekt mnożnikowy, czyli przyciąganie środków sektora bankowego, 

zaangażowanie tych środków pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w wysokości ok. 1,1 mld zł, 

co pozwoli na sfinansowanie 1,4 tys. inwestycji. 

W ten sposób wsparcie w ramach PROW 2014-2020, które do tej pory ograniczało się do wsparcia 

dotacyjnego, będzie kierowane do ostatecznych odbiorców także w formach o charakterze zwrotnym 

– w tym przypadku w formie gwarancji spłaty kredytów. 

Fundusz Gwarancji Rolnych będzie stanowił element rządowego programu „Wspieranie 

przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, który 

wpisuje się w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierza BGK funkcję podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy w formie gwarancji spłaty kredytów w sektorze rolno-spożywczym. 
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Z dniem 1 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie wapna nawozowego! 

NFOŚiGW poinformował, że kwalifikowalność dla całego programu określona została na okres od 

01.06.2019 r. do 31.10.2023 r., a zatem faktury wystawione tylko w tym okresie mogą zostać uznane 

za kwalifikowane do dofinansowania. 

Program nie określa terminu ważności badania próbki gleby. Opinię w zakresie celu środowiskowego 

wymaganej masy składnika odkwaszającego po przeprowadzonej analizie wydaje właściwa 

miejscowo Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza. 

Wnioski o dofinansowanie można pobrać ze stron internetowych okręgowych stacji chemiczno-

rolniczych. 

Wykaz okręgowych stacji chemiczno-rolniczych i ich zasięg terytorialny znajduje się na stronie 

Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Więcej informacji oraz wnioski: https://bit.ly/2GCG5Dm 
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