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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIRInformacje 
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel/fax 89 534 05 67, e-mail: wmi-
rol@wmirol.org.pl, www.wmirol.org.pl, 
htt ps://www.facebook.com/WMIROL
Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30-15.30.

Biura Terenowe Izby
Bartoszyce 
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce, 
tel. 089 762-02-55, 
bartoszyce@wmirol.org.pl  
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel/fax 055 236-77-02, 
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 087428-14-94, 
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 
tel. 056 474-49-11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 087 520-10-60, 
olecko@wmirol.org.pl  
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 089 624-01-49, 
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30 – 15.30 oraz czwart-
ki w godzinach 9.00-14.00 dyżurują 
Radcy Prawni. Zainteresowani rolnicy 
mogą uzyskać bezpłatną pomoc praw-
ną, po wcześniejszym – telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Na spotkanie 
należy przywieźć wszelkie dokumenty 
dotyczące danej sprawy.

Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
Jan Heichel – prezes
Romuald Tański – wiceprezes
Marek Kuźniewski – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Robert Nowacki – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej redaguje zespół pracowników Izby. 

ISSN 1643-899X 

15 maja 2020 r. w Olsztynie odby ło 
się posiedzenie Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, podczas 
którego Zarząd zajął się następującymi 
sprawami: 
1. Realizacją wniosków napływają-

cych z Rad Powiatowych W-MIR.
2. Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

3. Bieżącym monitorowaniem realiza-
cji budżetu Izby. 

4. Organizacją III Walnego Zgroma-
dzenia W-MIR.

Ponadto Zarząd W–MIR zajął stanowi-
sko w sprawie trudnej sytuacji na ryn-
ku wieprzowiny. Zarząd  postanowił 
przygotować pismo do KRIR i przedsta-
wić postulaty mające na celu ochronę 
producentów trzody chlewnej przed 
powolnym bankructwem w dobie pan-
demii koronawirusa SARS-CoV-2.  Zda-
niem Zarządu W-MIR w dobie pandemii 
niezbędna jest pomoc w celu utrzyma-
nia produkcji trzody chlewnej w Polsce. 
Podobnie jak w latach wcześniejszych 
Zarząd W-MIR podjął uchwałę o dofi -
nansowaniu doświadczeń PDO na rok 
2020 r. w kwocie 12000 zł.       

POSIEDZENIA KOMISJI
25 maja odbyło się pierwsze w 2020 
roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
W-MIR. Podczas posiedzenia Ko-
misja ustaliła plan pracy na 2020 r., 
zapoznała się ze sprawozdaniem fi -
nansowym Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej za 2019 rok, a także 
oceniła merytoryczną pracę Zarządu 
Izby na podstawie realizacji uchwał 
i wniosków złożonych przez członków 
Walnego Zgromadzenia, przez Rady 
Powiatowe oraz Komisje Problemo-
we w 2019 roku. Na tej podstawie 
Komisja przygotowała wniosek do 
Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Zarządowi W-MIR. Pod-
czas posiedzenia członkowie Komisji 
zapoznali się także z wykonaniem bu-
dżetu W-MIR za okres od stycznia do 
kwietnia 2020 roku. 
27 maja miało miejsce pierwsze 
w 2020 roku posiedzenie Komisji  
Budżetowej W-MIR. Podczas posie-
dzenia Komisja ustaliła plan pracy na 
2020 r., zapoznała się ze sprawozda-
niem fi nansowym Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej za 2019 rok, a tak-
że z wykonaniem budżetu W-MIR za 
okres od stycznia do kwietnia 2020 
roku.               

INNE SPOTKANIA
20 maja pan Jan Heichel - Prezes W-
-MIR spotkał się w Olsztynie z przed-
stawicielami KOWR. Spotkanie doty-

czyło m.in. rozdysponowania gruntów 
Gospodarstwa Rolnego Dobrol oraz 
spraw bieżących.        

Fot.: Łukasz Knop „Zielone pastwisko”.
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24 maja Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, realizując wniosek Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie węgo-
rzewskim, wystąpił do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych z prośbą o interwencję 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi odnośnie przesunięcia terminu 
koszenia łąk w pakietach botanicznych 
PROW od 1 czerwca zamiast od 15 
czerwca. 11 maja 2020 r. Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej 
sprawie. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

18.03.2015 r. (Dz.U. 2015 poz 415, 
z późn. zm.) w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania po-
mocy fi nansowej w ramach działania 
„Działanie rolnośrodowiskowo-klima-
tyczne” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 terminy koszenia półnaturalnych 
łąk wilgotnych i świeżych (pakiety 4.4, 
4.5, 5.4, 5.5) wyznaczone są od dnia 15 
czerwca. Termin ten w latach, w których 
występowała zima z mrozami i okrywą 
śnieżną był akceptowalnym terminem 
koszenia traw w miarę wartościowych 
pod względem paszowym. Obecnie 
z powodu: coraz dotkliwszej suszy, któ-
ra na pewno będzie odczuwalna jesz-
cze w maju i kolejnych miesiącach oraz 
szybszego wiosennego ruszenia wege-
tacji, termin ten jest nie do zaakcepto-
wania. Przyspieszenie terminu koszenia, 
nie wpłynie negatywnie na chronione 
siedliska przyrodnicze, rośliny cenne 
przyrodniczo zdążą zakwitnąć i wydać 
nasiona ze względu na wcześniejsze 
ruszenie wegetacji. Dlatego samorząd 
rolniczy wystąpił o przesunięcie termi-
nu koszenia w roku 2020 w wymienio-
nych wyżej pakietach i umożliwienie 
rozpoczęcia koszenia 1 czerwca. Takie 
działanie – zdaniem rolników – jest jed-
nym z wielu narzędzi do walki z suszą 
i brakiem paszy.

19 maja Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, wysłał 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi postulaty dotyczące trudnej sy-
tuacji w jakiej się znajdują producenci 
trzody chlewnej. Postulaty obejmowa-
ły pomoc w zakresie:
 Rozszerzenia działania „Dopłaty 

do prywatnego przechowywania” 

o dopłaty do mięsa wieprzowego, 
a nie tylko mleka, mięsa wołowe-
go, baraniego i koziego. Pominięcie 
w działaniu interwencyjnym mięsa 
wieprzowego, zdaniem producen-
tów trzody, jest rażącym działaniem 
przeciwko ich branży.

 Przeniesienia niewykorzystanych 
pieniędzy przeznaczonych na 
PROW 2014 – 2020 na uruchomie-
nie w trybie ciągłym kontynuacji 
programów pomocowych ARiMR 
dla producentów trzody chlewnej 
takich jak:

 Refundacja do 75 % wydatków 
na bioasekurację poniesionych 
przez producenta rolnego, który 
prowadzi gospodarstwo, w któ-
rym utrzymywane są świnie.

 Pomoc na wyrównanie do-
chodów producentów trzody 
chlewnej z terenów objętych 
ASF.

 Uruchomienia skupu interwencyj-
nego trzody chlewnej, której sprze-
daży nie można odłożyć w czasie 
jak w przypadku innych produktów 
rolniczych. 

Rolnicy z województwa warmińsko-
-mazurskiego zawnioskowali również 
o likwidację strefy niebieskiej wystę-
powania ASF lub ograniczenie czasu jej 
występowania do dwóch miesięcy. Re-
strykcje występujące w strefi e niebie-
skiej oraz roczny okres występowania 
od pojawienia się przypadku w gospo-
darstwie są szczególnie uciążliwe dla 
rolników i zakładów przetwórczych, 
a także wpływają na obniżenie i tak już 
niskich dochodów z produkcji trzody 
chlewnej. W piśmie zwrócono się tak-
że do Ministra o publikację zakładów, 
które importują półtusze z zagranicy, 
ograniczając tym samym skup trzody 
chlewnej od rodzimych producentów. 
Lista takich zakładów powinna być do-
stępna dla hodowców trzody i dla kon-
sumentów.

19 maja Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, wobec licznych sygna-
łów od rolników zatrudniających pra-
cowników i odprowadzających za nich 
składki ZUS, którym Powiatowe Urzę-
dy Pracy odmówiły przyznania pomocy 
w ramach tarczy antykryzysowej, zwró-
cił się z wnioskiem do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych o wystąpienie do Preze-

PISMA

sa Rady Ministrów – Mateusza Mora-
wieckiego odnośnie udzielenia precy-
zyjnej informacji w zakresie pomocy 
dla rolników, przewidzianej w ramach 
tarczy antykryzysowej wprowadzonej 
z uwagi na sytuację spowodowaną 
pojawieniem się koronawirusa SARS-
-CoV-2. Wniosek został przygotowany 
z uwagi na pojawiające się w praktyce 
wątpliwości, zarówno z uwagi na treść 
przepisów, jak i sposób ich interpretacji 
przez organy administracji wyznaczone 
do rozpatrywania wniosków o pomoc.
Z informacji zamieszczonych na stronie 

internetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wynika, iż rolnicy mogą 
liczyć w zasadzie na taką samą pomoc, 
jak przedsiębiorcy. W praktyce nato-
miast, w zależności od okoliczności raz 
uważani są za przedsiębiorców, nato-
miast w innych przypadkach takiego 
statusu im się odmawia.
Dla przykładu organy Publicznej Służ-
by Zatrudnienia, do których rolnicy 
złożyli wnioski o przyznanie pożycz-
ki dla mikroprzedsiębiorców, o któ-
rej mowa w art. 15zzd ust. 1 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. 
zm.) odmawiają pozytywnego rozpo-
znania wniosków, z tego powodu, iż 
do rolników nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1292 z późn. zm.). Tymczasem wielu 
rolników nie mając wpisu do CEIDG 
prowadzi działalność i zatrudnia pra-
cowników. Wówczas za siebie rolnicy 
opłacają składkę KRUS, a za pracowni-
ków składki na ubezpieczenie ZUS.
Rolnicy to grupa mocno dotknięta 
obecnie zarówno skutkami ekono-
micznymi sytuacji wywołanej przez 
epidemię koronawirusa, jak też niespo-
tykaną od lat suszą. Postulujemy zatem 
by wprowadzane regulacje, mające na 
celu wsparcie rolników, przewidywały 
pomoc na takich samych zasadach, jak 
dla przedsiębiorców. W tym miejscu 
należy zwrócić uwagę na treść art. 6 
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsię-
biorców, który stanowi, że przepisów 
ustawy nie stosuje się do działalności 
wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
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upraw rolnych oraz chowu i hodowli 
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, – 
nie oznacza to jednak, że działalność 
w tym zakresie nie jest działalnością 
o charakterze gospodarczym. Arty-
kuł 6 Prawa przedsiębiorców określa 
jedynie zakres rodzajów działalności 
gospodarczej, której rozpoczynanie, 
prowadzenie oraz działania związa-
ne z jej zakończeniem nie podlegają 
przepisom powyższej ustawy. Rozwie-
wając ewentualne wątpliwości, należy 
w przepisach kształtujących pomoc 
państwa uznać, iż wymienione w art. 6 
rodzaje aktywności przedsiębiorcy sta-
nowią działalność gospodarczą.
Zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, w związku z możliwością 
uzyskania wsparcia z powodu epide-
mii Covid-19, za przedsiębiorcę należy 
uznać każdego rolnika, którego dzia-
łalność charakteryzuje się celem za-
wodowym i zarobkowym, działaniem 
we własnym imieniu, ciągłością oraz 
uczestnictwem w obrocie gospodar-
czym, w szczególności zaś, gdy rolnik 
zatrudnia pracowników odprowadzając 
za nich składki ZUS. Zatem jeśli działa-
nia rolnika spełniają wszystkie powyż-
sze przesłanki, to rolnik powinien mieć 
możliwość skorzystania z tych samych 
form pomocy, jak przedsiębiorca.
Natomiast osoby zajmujące się pro-
wadzeniem gospodarstwa pobocznie, 
nieuczestniczące na co dzień w obrocie 
gospodarczym lub prowadzące gospo-
darstwo rolne, które ma zaspokoić wy-
łącznie ich potrzeby – nie powinny po-
siadać statusu „rolnik-przedsiębiorca”.
Zarząd Izby postuluje o podjęcie sto-
sownych działań, by zapewnić realną 
pomoc rolnikom, którzy faktycznie 
prowadzą działalność gospodarczą 
bez rejestracji w CEIDG lub KRS, co 
zdaniem Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej absolutnie nie powinno po-
zbawiać ich pomocy.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wy-
stąpił 27 maja 2020 r. do Premiera Mate-
usza Morawieckiego w tej sprawie. 

21 maja Zarząd W-MIR wniósł nastę-
pujące uwagi do projektu rozporządze-
nia w sprawie elektronicznego szaco-
wania strat suszowych:
 W przypadku elektronicznego szaco-

wania strat suszowych rolnik powi-
nien mieć możliwość odwołania się 
od protokołu w ciągu 14 dni od jego 
otrzymania. Po odwołaniu straty na 
miejscu powinna szacować komisja 
do szacowania strat powołana przez 
wojewodę. Jest to bardzo ważny 
aspekt, aby rolnik miał możliwość od-
wołania się od wyników kontroli, któ-
ra przeprowadzana jest bez wizytacji 
na miejscu w gospodarstwie.

 W przypadku szacowania strat su-
szowych komisje gminne powinny 
mieć możliwość korekty wysokości 
strat na etapie sporządzania proto-
kołu. Nie może być tak, że maksy-
malna wysokość strat suszowych 
będzie narzucana przez IUNG, bo 
w obrębie gminy mogą być zróż-
nicowane warunki, gdzie szkody 
mogą być bardziej dotkliwe. 

 Należy umożliwić rolnikom składa-
nie wniosków w urzędach gminy 
w wersji papierowej. Nie każdy rol-
nik obsługuje komputer i nie poradzi 
sobie ze złożeniem wniosku w wersji 
elektronicznej, a fi rmy doradcze będą 
pobierały za tą usługę opłatę, co nie 
powinno mieć miejsca w przypadku 
rolnika, który i tak poniósł już straty. 

Uprawa gryki powinna być objęta mo-
nitoringiem suszy rolniczej prowadzo-
nym przez IUNG.

27 maja Zarząd W-MIR złożył do Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Olsztynie sprawozdanie z realizacji 
pozwolenia na odstępstwa od czynno-
ści zabronionych w stosunku do zwie-
rząt z gatunku chronionego tj. bobrów 
w gminie Kozłowo powiat nidzicki.

27 maja Zarząd Izby zwrócił się do Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych o interwen-
cję w sprawie długości okresu wypasu 
w przypadku wariantu 2.3 Dobrostan 

krów mlecznych. Według założeń wa-
riantu 2.3 rolnik ma obowiązek wypasać 
krowy mamki i bydło do 300 kg przez 
okres 140 dni od złożenia wniosku ob-
szarowego do dnia 16 października bie-
żącego roku. Rolnicy, którzy złożą wnio-
sek obszarowy po 29 maja nie będą 
w stanie zapewnić wypasu przez 140 
dni do dnia 16 października i będą mieli 
zmniejszone płatności z tytułu dobro-
stanu krów mlecznych, pomimo złoże-
nia wniosku w terminie do 16 czerwca. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
zaproponowała, aby wykreślić zapis 
wypasania 140 dni od dnia złożenia 
wniosku (o którym mowa w § 4 ust. 
4 pkt 5 lit. a Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 mar-
ca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania po-
mocy fi nansowej w ramach działania 
„Dobrostan zwierząt” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, Dz.U.2020.382 
z dnia 2020.03.09 ) na 140 dni od dnia 
1 kwietnia, zgodnie z oświadczeniem, 
jakie rolnik ma obowiązek złożyć do 
ARiMR od 16 do 31 października br.

W maju do biura Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej wpłynęło osiem 
wniosków o wydanie opinii w sprawie 
zajętego mienia wykorzystywanego do 
produkcji rolniczej. Warmińsko-Ma-
zurska Izba Rolnicza wydała jedną opi-
nię dotyczącą zajętej nieruchomości, 
która była niezbędna do prowadzenia 
gospodarstwa. W trzech przypadkach 
dłużnicy nie byli rolnikami i posiadali 
powierzchnię poniżej 1 ha. W jednym 
przypadku zajęte było całe gospodar-
stwo, zgodnie z § 5 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 
2017 r. w sprawie określenia przedmio-
tów należących do rolnika prowadzą-
cego gospodarstwo, które nie podle-
gają egzekucji (Dz. U. 2017 poz. 1385), 
jeżeli zajęte jest całe gospodarstwo to 
izba rolnicza nie wydaje opinii. Pozo-
stałe trzy wnioski o wydanie opinii są 
w trakcie analizowania.                             

Fot.: Jolanta Kolinko ”Pole rzepakowe Bartąg”.
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24 MAJA AGENCJA 
RESTRUKTURYZACJI 

I MODERNIZACJI ROLNICTWA 
WZNOWIŁA BIEG TERMINÓW

24 maja Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wznowiła bieg 
terminów oraz rozpoczęła bieg tych, 
które zostały wstrzymane w związ-
ku z wejściem w życie ustawy z dnia 
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2. Więcej na stronie: 
htt ps://www.arimr.gov.pl. 

18 MAJA ARIMR OTWORZYŁA 
PLACÓWKI DLA ROLNIKÓW 

 I ETAP
Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa od 18 maja sukcesywnie 
otwiera swoje placówki dla rolników. 
W pierwszej kolejności są to biura po-
wiatowe i wybrane biura w oddziałach 
regionalnych. Na miejscu rolnicy będą 
mogli załatwić sprawy związane z re-
jestracją zwierząt, wnioskami inwesty-
cyjnymi czy sprawy dotyczące działań 
premiowych. Sprawy będzie można za-
łatwić stosując się do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa. 
Więcej: htt ps://www.arimr.gov.pl.  

PRACOWNICY SEZONOWI 
W ROLNICTWIE  WYTYCZNE 

W CZASIE EPIDEMII 
Na wniosek ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi wypracowane zostały rozwiąza-
nia umożliwiające przyjazd do Polski 
pracowników do prac sezonowych 
w rolnictwie. Chodzi o obcokrajowców 
głównie zza wschodniej granicy, którzy 
przyjeżdżają do pracy zarówno w go-
spodarstwach rolnych, jak i w prze-
twórstwie.
Wcześniej, w tarczy antykryzysowej, 
uwzględnione zostały – zapropono-
wane przez ministra Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego – rozwiązania, które 
uprościły przepisy związane z prawem 
pobytu obcokrajowców w naszym kra-
ju w czasie pandemii. Mogą oni legalnie 
przebywać w Polsce, nawet po upły-
wie ważności wizy i legalnie pracować 
podczas stanu epidemii oraz do 30 dni 
po niej.
Więcej na stronie: 
htt ps://www.gov.pl/web/rolnictwo.  

w związku z pandemią koronawirusa, 
które w dniu 23 marca br. (tj. w dniu 
podpisania pisma przez Prezesa KRIR) 
zostały zaktualizowane poprzez doda-
nie poniższych informacji:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej 
zasady kwarantanny osób określają 
służby sanitarne. Nakazy wydawane 
przez Inspekcję Sanitarną mają pierw-
szeństwo nad informacjami udziela-
nymi przez inne służby. Główny Le-
karz Weterynarii nie jest informowany 
o tym w jaki sposób przebiega kwaran-
tanna w poszczególnych przypadkach, 
a więc wytyczne GLW mają charakter 
ogólny.
Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta 
nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc 
osoby będące na kwarantannie, zgod-
nie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie 
mogą opuszczać domu i zajmować się 
zwierzętami w obejściu, powinny zgło-
sić to do urzędu gminy.
Urząd gminy będzie musiał znaleźć roz-
wiązanie w zależności od okoliczności, 
tj. albo skierować do gospodarstwa 
osoby, które będą mogły opiekować 
się zwierzętami, albo znaleźć miejsce, 
w które będzie można przenieść zwie-
rzęta.”
W zamieszczonej aktualizacji Główny 
Lekarz Weterynarii wyraźnie podkre-
ślił nadrzędną rolę służb sanitarnych 
i Inspekcji Sanitarnej w przypadku 
określania zasad kwarantanny oraz 
wydawanych nakazów i zaleceń. Tak 
jest również w przypadku wystąpienia 
choroby zakaźnej w gospodarstwie.
Ponadto, na wniosek Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w ustawie z dnia 
9 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SAR-
S~CoV-2 przewidziane zostały przepi-
sy umożliwiające przedsiębiorstwom 
prowadzącym działalność w sektorze 
rolno-spożywczym związaną z wytwa-
rzaniem lub dostarczaniem żywności, 
na czas oznaczony nie dłuższy niż do 
czasu odwołania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii, na:
• zmianę systemu lub rozkładu czasu 

pracy pracowników w sposób nie-
zbędny dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa;

• polecenie pracownikom świadcze-
nia pracy w godzinach nadliczbo-

AGRO PLATFORMA 
EDUKACYJNA DLA HODOWCÓW 

„AGRIMASTERCLASS”
W tym roku zostaliśmy zaskoczeni 
przez zupełnie nowe niebezpieczeń-
stwo. Zagrożenie związane z CO-
VID-19, dotyczy każdego z nas, bez 
względu na to, czy i jaką hodowlę pro-
wadzi: związaną z bydłem mlecznym, 
trzodą chlewna czy drobiem. Brak 
możliwości bezpośredniego kontak-
tu z fachowcami, którzy na co dzień 
udzielali cennych informacji pozwa-
lających na skuteczne prowadzenie 
gospodarstwa, to tylko jedno z ograni-
czeń, które  w obecnym czasie zostało 
na nas nałożone.
Zapraszamy na platf ormę edukacyjną 
„AgriMasterClass” – projekt szkole-
niowy zapewniający dostęp do wiedzy 
24/7 przez 365 dni w roku. Agro Platf or-
ma Edukacyjna udostępnia kursy w for-
macie online prowadzone przez wybit-
nych ekspertów oraz przedstawicieli 
branży. Więcej: agrimasterclass.com. 

ZWIERZĘTA NIE MOGĄ ZOSTAĆ 
BEZ OPIEKI. ZABEZPIECZENIE 

ROLNIKÓW PRZED SKUTKAMI 
COVID 19  ODPOWIEDŹ MRIRW

Zarząd KRIR 23 marca 2020 r. zwró-
cił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – m.in. na wniosek Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, w sprawie 
postępowania w sytuacji wystąpienia 
choroby COVID-19 u rolnika i jego 
rodziny, prowadzącej produkcję zwie-
rzęcą i koniecznością jej hospitalizacji 
oraz planowanych rozwiązań wsparcia 
fi nansowego dla gospodarstw rolnych, 
które z przyczyn od siebie niezależnych 
poniosą straty związane z ogłoszonym 
stanem epidemii w kraju.
Poniżej zamieszczamy odpowiedź 
MRiRW w tej sprawie:
„W związku z pismem w sprawie za-
leceń dla osób objętych kwarantan-
ną MRiRW informuje, że na stronie 
internetowej Głównego Inspektora-
tu Weterynarii zamieszczone są dwa 
materiały informacyjne tj. Zalecenia 
Głównego Lekarza Weterynarii dla 
osób objętych kwarantanną w związku 
z COVID-19 dotyczące postępowania 
ze zwierzętami domowymi i gospo-
darskimi oraz Informacja dla rolników 
poddanych kwarantannie domowej 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE COVID-19 DOTYCZĄCE ROLNICTWA
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wych w zakresie i wymiarze nie-
zbędnym dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa;

• zobowiązanie pracownika do po-
zostawania poza normalnymi go-
dzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy w zakładzie 
pracy lub w innym miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę, prze-
pisu art. 1515 § 2 zdanie drugie 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy nie stosuje się;

• polecenie pracownikowi realizowa-
nie prawa do odpoczynku w miej-
scu wyznaczonym przez praco-
dawcę.

Źródło: KRIR

RYNEK DROBIARSKI W OBLICZU 
EPIDEMII COVID 19

W dniu 6 maja 2020 r. Zarząd KRIR 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Arda-
nowskiego o wspracie branży drobiar-
skiej poprzez wprowadzenie programu 
dopłat do przechowywania mięsa dro-
biowego.
Polski rynek drobiu mierzy się obecnie 
z największym od 1989 roku kryzy-
sem. Epidemia COVID-19 i związane 
z nią zamknięcie rynku HoReCa spo-
wodowały załamanie popytu na mięso 
drobiowe. Warto podkreślić, że Polska 
jest największym dostwcą mięsa dro-
biowego do sektora HoReCa w Unii 
Europejskiej, dlatego zamknięcie tej 
branży najbardziej odczuli nasi produ-
cenci. Ponadto polscy, jak i unijni wy-
twórcy drobiu muszą zmagać się z nie-
równą konkurencją ze strony znacznie 
tańszego drobiu produkowanego i wy-
syłanego na rynek UE bez zachowania 
standardów obowiązujących w Unii 
Europejskiej odnośnie spełnienia do-
brostanu zwierząt z dopuszczeniem 
mączki mięsno kostnej włącznie. Cena 
skupu kurcząt rzeźnych, gwałtownie 
spadła i obecnie utrzymuje się na fatal-
nie niskim poziomie — nawet ok. 2 zł 
za kg, tj. znacząco poniżej kosztów pro-
dukcji szacowanych na ok. 3,5 zł/kg. 
Co więcej, koszty produkcji w sposób 
bezprecedensowy wzrosły — w tym 
w szczególności śruty sojowej, zbóż, 
czy dodatków paszowych o kilkana-
ście/kilkadziesiąt procent. Problemem 
jest nie tylko cena, ale także w ogóle 
możliwość zbytu drobiu rzeźnego. Za-
kłady ubojowe wskazują na brak moż-
liwości odebrania żywca, nawet tego 
zakontraktowanego. Jest to drób szyb-
ko rosnący, którego przetrzymywanie 
można wydłużyć o kilka dni, potem ko-

nieczne jest zapewnienie uboju, by nie 
naruszać dobrostanu zwierząt i utratę 
ważności badań wymaganych przed 
ubojem.
Hodowcy ponoszą ogromne straty fi -
nansowe. Zdecydowana większość 
z nich spłaca kredyty zaciągnięte na 
poczet poważnych inwestycji na rozwój 
lub dostosowanie do warunków rynko-
wych czy wymogów technologicznych 
i prawnych. Wielu z nich obecnie za-
grożonych jest bankructwem. Proble-
my fi nansowe to nie jest jedyny kłopot, 
hodowcy nierzadko są w dramatycz-
nej sytuacji bez wyjścia, nie mogą zbyć 
hodowanych kurcząt po jakiejkolwiek 
cenie, stają przed widmem ich utyliza-
cji. Ta sytuacja wywołuje swoisty efekt 
domina. Masowo wręcz odmawiane 
są wstawienia piskląt na kolejne cykle. 
Prowadzi to do dramatu u hodowców — 
producentów jaj wylęgowych oraz wylę-
garni. Gazowane są pisklęta, a hodowcy 
muszą przedwcześnie likwidować stada 
reprodukcyjne. Obecny kryzys może 
doprowadzić do załamania całego sek-
tora drobiarskiego w Polsce. Wszystkich 
jego ogniw poczynając od producentów 
zbóż, wytwórców pasz, transport, przez 
producentów jaj wylęgowych, wylęgar-
nie, hodowców, na zakładach ubojo-
wych, przetwórczych kończąc.
Źródłem obecnej sytuacji są dwa czyn-
niki. Całkowite zamknięcie sektora 
HoReCa, zarówno na rynku wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym, a po drugie 
utrudnienia w eksporcie (praktycznie 
jego brak). Przez te dwa czynniki rynek 
drobiu znajduje się pod presją, co wi-
dać po cenach żywca, które silnie się 
obniżają. Zmienia się także struktura 
popytu na drób. Osoby, które konsu-
mowały drób w restauracjach, barach 
czy hotelach są dziś skazane na kon-
sumpcję w domu, przez co następuje 
wzrost popytu w sklepach. Problemem 
jest to, że proces dostosowawczy po-
stępuje wolno. Potrzeba czasu żeby 
zakłady znalazły nowych odbiorców 
sieciowych lub hurtownie. W efekcie 
obserwujemy przejściową nadpodaż, 
która oddziałuje w kierunku spadku 
cen. Sytuacji nie poprawiają również 
producenci pasz, którzy w ostatnim 
czasie podnieśli ceny. Według danych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ceny skupu kurcząt brojlerów spa-
dły w ostatnim tygodniu o blisko 8%. 
Według danych rynkowych tendencja 
spadkowa jest dużo wyższa.
Bez szybkich interwencji będzie-
my świadkami masowych bankructw 
w sektorze drobiarskim. Dobrym po-

mysłem pomocy wydaje się włączenie 
mięsa drobiowego do programu dopłat 
do przechowywania. Do tej pory Komi-
sja Europejska zaproponowała przyzna-
nie dopłat do prywatnego przechowy-
wania produktów mlecznych (odtłusz-
czonego mleka w proszku, masła, sera) 
oraz produktów mięsnych – wołowiny, 
owiec i kóz. Program ten pozwoli na 
tymczasowe wycofanie produktów 
z rynku na okres minimum 2-3 miesięcy, 
a maksymalnie do 5-6 miesięcy. Wydaje 
się nieracjonalnym, że tego typu pomoc 
ominęła producentów drobiu. Oprócz 
skupu interwencyjnego, za który od-
powiedzialny powinien być polski rząd, 
Komisja Europejska powinna jak naj-
szybciej wdrożyć dopłaty do prywatne-
go przechowywania mięsa drobiowego.
W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd 
KRIR zwrócił się o wsparcie w proce-
dowaniu i uruchomieniu mechanizmu 
pomocowego dla branży drobiarskiej. 
Wprowadzenie wspomnianych in-
terwencji będzie skutkować  przede 
wszystkim niedopuszczeniem do uty-
lizacji milionów piskląt oraz zdrowych 
i zdatnych do uboju ptaków, a także nie 
dopuści do bankructwa producentów 
drobiu oraz fi rm obsługujących sektor 
drobiarski.

Źródło: KRIR

DECYZJE KE W SPRAWIE 
INTERWENCJI RYNKOWYCH 

W ZWIĄZKU Z COVID 19
30 kwietnia 2020 r. Komisja Europej-
ska przyjęła kolejny pakiet legislacyjny, 
dotyczący działań na rynkach rolnych 
w odpowiedzi na kryzys wywołany 
pandemią COVID-19. Pakiet obejmuje 
11 projektów rozporządzeń odnoszą-
cych się do:
•  dopłat do prywatnego przechowy-

wania mięsa i produktów mleczar-
skich;

• odstępstwa od stosowania art. 101 
ust. 1 TFUE, ustanawiającego zakaz 
nieuczciwej konkurencji w zakresie 
stosowania porozumień kartelo-
wych, przewidujących ograniczanie 
lub kontrolowanie produkcji w od-
niesieniu do ziemniaków, kwiatów 
i roślin ozdobnych, mleka i prze-
tworów mlecznych;

• elastyczności w programach sekto-
rowych w odniesieniu do m.in. owo-
ców i warzyw, Krajowych Progra-
mów Wsparcia Pszczelarstwa oraz 
Programu szkolnego. Publikacja roz-
porządzeń w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej zaplanowana jest 
na początek maja br.
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W dniach 20 oraz 22 kwietnia 2002 r. 
Komisja Europejska przekazała pań-
stwom członkowskim do konsultacji 
projekty rozporządzeń. W odpowiedzi 
na uwagi zgłoszone przez państwa 
członkowskie, w tym przez Polskę, 
Komisja Europejska wprowadziła kil-
ka zmian. W projektach Komisja nie 
uwzględniła dopłat do prywatnego 
przechowywania mięsa drobiowego, 
o co Polska kilkakrotnie wnioskowała.

Źródło: KRIR

KORONAWIRUS U ZWIERZĄT 
 PROCEDURA WYKRYWANIA 

W związku z informacjami o wykry-
waniu w niektórych krajach świata 
wirusa SARS-CoV’-2 u zwierząt go-
spodarskich, kotowatych zarówno do-
mowych, jak i dzikich, utrzymywanych 
w ogrodach zoologicznych oraz u psów 
towarzyszących Główny Inspektorat 
Weterynarii przygotował procedurę 
pobierania i przesyłania próbek do ba-
dań laboratoryjnych w kierunku wykry-
wania ww. wirusa, opracowaną w Pań-
stwowym Instytucie Weterynaryjnym 
- Państwowym Instytucie Badawczym 
w Puławach. Próbki do badań labora-
toryjnych od zwierząt w kierunku wy-
krycia SARS-CoV-2 należy kierować 
bezpośrednio do Zakładu Wirusologii 
Państwowego Instytutu Weteryna-
ryjnego - Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach. Przedmiotowe 
badania wykonywane będą odpłatnie 
na koszt zlecającego badanie.
Choroba COVID—19 nie jest zalicza-
na do chorób zwalczanych z urzędu, 
ani też rejestrowanych zarówno przez 
Komisję Europejską, jak również przez 
OIE. Mając na uwadze powyższe nale-
ży zatem pamiętać, że wykrycie wiru-
sa u zwierząt, nie wiąże się, w chwili 
obecnej z żadnym postępowaniem ad-
ministracyjnym w tym zakresie.

BEZPŁATNE TESTY DLA 
PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH 

Z ZAGRANICY
Za niezbędne testy, wykonywane pra-
cownikom sezonowym przyjeżdżają-
cym z zagranicy, zapłaci budżet państwa 
– poinformował 22.05.2020 r. minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. Minister zwrócił uwagę, że 
nie ma już żadnych przeszkód w zatrud-
nianiu cudzoziemców przy tegorocz-
nych zbiorach. Podkreślił jednocześnie, 
że to co korzystne dla rolników, jest też 
korzystne dla nas wszystkich.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

„TURYSTYKA U ROLNIKA” 
ZAPRASZA

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
realizując zadania ustawowe m.in. 
w zakresie uzyskiwania przez rolników 
dodatkowych dochodów, uruchomić 
inicjatywę „Turystyka u rolnika”. Celem 
inicjatywy jest:
• zebranie w jednym miejscu infor-

macji o możliwości wynajęcia kwa-
tery w gospodarstwie rolnym na 
obszarach wiejskich województwa 
warmińsko-mazurskiego;

• zwiększenie atrakcyjności obsza-
rów wiejskich poprzez wykorzysta-
nie walorów krajobrazu wiejskiego 
i uatrakcyjnianie gościom pobytu 
udziałem w codziennych zajęciach 
w gospodarstwie, w tradycyjnym 
rzemiośle artystycznym (np. ha-
ft owanie, szydełkowanie), w ob-
rzędach ludowych oraz w przygo-
towywaniu potraw regionalnych, 
połączonym z wypiekiem chleba, 
wyrobem serów lub wędlin.

Serdecznie zapraszamy tradycyjne go-
spodarstwa rolne, które w swojej ofer-
cie posiadają maksymalnie 5 pokoi do 
wynajęcia oraz chcą zaprezentować się 
na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Wystarczy wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy i wraz z kompletem 
5 zdjęć przesłać go na adres: Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towa-
rowa 1, 10-416 Olsztyn, e-mail: tury-
stykaurolnika@gmail.com.
Przesłane informacje zostaną opubli-
kowane na stronie www.wmirol.org.pl 
w zakładce Turystyka u rolnika oraz na 
portalu Facebook. Umieszczenie ofert 
na portalu jest całkowicie bezpłatne. Za-
interesowani klienci kontaktują się bez-
pośrednio z wybranym gospodarstwem 
rolnym. Wszelkich informacji dot. inicja-
tywy „Turystyka u rolnika” udziela Kata-
rzyna Godlewska tel. 89534-05-67.

AKTYWNA WIEŚ 
 NOWA INICJATYWA W MIR 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
realizując zadania ustawowe m.in. 
w zakresie uzyskiwania przez rolników 
dodatkowych dochodów, od lat stara 
się odpowiadać na potrzeby zgłasza-
ne przez grupy formalne i nieformalne 
działające na obszarach wiejskich woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego po-
przez organizację konferencji, konkur-

sów, warsztatów. Jednocześnie do Izby 
zgłaszają się lokalne społeczności, które 
chcą upowszechniać swoje osiągnięcia.
Mając powyższe na uwadze, Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza postano-
wiła uruchomić inicjatywę „Aktywna 
wieś”. Celem inicjatywy jest:
• zebranie w jednym miejscu infor-

macji o grupach formalnych i nie-
formalnych działających na obsza-
rach wiejskich województwa war-
mińsko-mazurskiego;

• przekazywanie informacji dot. moż-

liwości funkcjonowania i fi nanso-
wania działalności grup formalnych 
i nieformalnych;

• stworzenie platf ormy wspomagają-
cej sprzedaż produktów (rękodzieła, 
przetworów, produktów żywnościo-
wych) wytworzonych przez grupy.

Serdecznie zapraszamy do przyłą-
czenia się do inicjatywy „Aktywna 
wieś”. Wystarczy wypełnić  formularz 
zgłoszeniowy i wraz z kompletem 5 
zdjęć przesłać go na adres: Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towa-
rowa 1, 10-416 Olsztyn, e-mail: ak-
tywnawieswmir@gmail.com.
Przesłane informacje zostaną opubli-
kowane na stronie www.wmirol.org.
pl w zakładce Aktywna wieś oraz na 
portalu Facebook. Umieszczenie ofert 
na portalu jest całkowicie bezpłatne. 
Wszelkich informacji dot. inicjatywy 
„Aktywna wieś” udziela Anna Naum-
czyk-Szałaj tel. 89534-05-67 w. 24.

KOLONIE LETNIE
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
informuje, że wspólnie z Krajową Radą 
Izb Rolniczych będzie organizować ko-
lonie letnie nad morzem dla dzieci rol-
ników z dofi nasowaniem z Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników. Wszelkie szczegóły bę-
dziemy przekazywać na bieżąco.

W SPRAWIE STRATEGII 
„OD POLA DO STOŁU” 

W dniu 22 maja 2020 r. Zarząd KRIR 
wystąpił do Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego o przeana-
lizowanie skutków przyjętej przez Ko-
misję Europejską strategii „Od pola do 
stołu” oraz ochronę konkurencyjności 
polskiego rolnictwa wobec ww. strategii.
Komisja Europejska w dniu 20 maja 
2020 r. przyjęła dwie strategie, które 

POZOSTAŁE INFORMACJE
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w bezpośredni sposób dotyczą rolni-
ków: „Strategię różnorodności biolo-
gicznej” oraz strategię „Od pola do sto-
łu”, których zadaniem jest budowanie 
zdrowego i zrównoważonego systemu 
żywności. Wśród celów strategii „Od 
pola do stołu” jest:
• zmniejszenie stosowania i ryzyka do-

tyczącego pestycydów chemicznych 
o 50% oraz stosowania niebezpiecz-
nych pestycydów o 50% do 2030 r.,

• zmniejszenie start składników po-
karmowych o co najmniej 50% przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że nie 
doszło do pogorszenia żyzności gle-
by. Ograniczy to stosowanie nawo-
zów o co najmniej 20% do 2030 r.,

• zmniejszenie sprzedaży środków 
przeciwdrobnoustrojowych prze-
znaczonych dla zwierząt utrzymy-
wanych w warunkach fermowych 
o 50% do 2030 r.

• przeznaczenie do 2030 r. co naj-
mniej 25% gruntów rolnych na rol-
nictwo ekologiczne.

Ambitne cele przyjęte w strategii dla rol-
nictwa europejskiego, niestety oprócz 
celów środowiskowych będą miały 
ujemne skutki w produkcji rolniczej. 
Wpłynie to na konkurencyjność euro-
pejskiego rolnictwa, które stoi obecnie 
w obliczu wyzwań spowodowanych 
epidemią COVID-19, zmianami klimatu 
i konkurencji ze strony takich państw 
jak Ukraina czy kraje Ameryki Północ-
nej i Południowej, które nie muszą się 
stosować do wysokich norm produkcji 
żywności. Europejska produkcja rolni-
cza zmniejszy się, przez co zmniejszą się 
dochody rolników.
W związku z powyższym KRIR domaga 
się obrony interesów polskich rolników 
w ramach prac w instytucjach Unii Eu-
ropejskiej i zapewnienia stopniowego 
dochodzenia wyznaczonych w strate-
gii celów oraz fi nansowego wsparcia 
rolnictwa w związku z ograniczaniem 
de facto produkcji.
KRIR zwraca się również z prośbą 
o przygotowanie przez Państwowe In-
stytuty Naukowe szczegółowej analizy 
wpływu zapadłych decyzji pod kątem 
skutków ekonomiczno-społecznych dla 
gospodarstw rolnych, branży rolno-spo-
żywczej oraz wzrostu cen żywności.
W ramach działalności Krajowej Rady 
Izb Rolniczych w organizacjach mię-
dzynarodowych ukazał się komunikat 
COPA-COGECA, który był reakcją na 
komunikat Komisji Europejskiej w tej 
sprawie, ukazując skutki, które mogą 
być następstwem przyjętej strategii.

Źródło: KRIR

USTAWA O KOŁACH GOSPODYŃ 
WIEJSKICH PODPISANA PRZEZ 

PREZYDENTA! 
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
w dniu 19 maja br. ustawę z dnia 14 
maja 2020 o zmianie ustawy o kołach 
gospodyń wiejskich. Maksymalny limit 
wydatków z budżetu państwa przezna-
czonych dla KGW w roku 2020 wynosi 
40 milionów złotych i umożliwi przy-
znanie pomocy fi nansowej dla około 
11,6 tys. kół gospodyń wiejskich dzia-
łających na podstawie ustawy o kołach 
gospodyń wiejskich.
Pomoc ma być przyznawana zgod-
nie z kolejnością złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku o przyznanie 
pomocy, do właściwego miejscowo 
kierownika biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, na formularzu opracowa-
nym i udostępnionym przez ARiMR. 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa.
Pomoc będzie można przeznaczyć na 
realizację następujących zadań:
1)  prowadzenie działalności społecz-

no-wychowawczej i oświatowo-kul-
turalnej w środowiskach wiejskich;

2)  prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obsza-
rów wiejskich;

3)  wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości kobiet;

4)  inicjowane i prowadzenie działań 
na rzecz poprawy warunków życia 
i pracy kobiet na wsi;

5)  upowszechnianie i rozwijanie form 
współdziałania, gospodarowania 
i racjonalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych;

6)  reprezentowanie interesów środo-
wiska kobiet wiejskich wobec orga-
nów administracji publicznej;

7)  rozwijanie kultury ludowej, w tym 
w szczególności kultury lokalnej i re-
gionalnej.

Od 5 czerwca KGW mogą ubiegać się w 
ARiMR o dotację na swoją działalność. 
Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl
 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY 

W RAMACH OPERACJI TYPU 
„MODERNIZACJA GOSPODARSTW 
ROLNYCH” OBSZAR D ORAZ „RE
STRUKTURYZACJA MAŁYCH GO

SPODARSTW” ZOSTAŁ WYDŁUŻO
NY DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R.

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został 
wydłużony termin składania wniosków 
na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w obszarze D i „Restrukturyzację ma-

łych gospodarstw”. Pierwotnie nabór 
wniosków ogłoszony był do 29 maja.
Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

SZKODY POWODOWANE 
PRZEZ PTAKI CHRONIONE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w związku z wnioskami wojewódzkich 
izb rolniczych z całego kraju, wystą-
pił 18 maja 2020 r., po raz kolejny, do 
Ministra Środowiska o wprowadzenie 
zmian do przepisów o ochronie przyro-
dy, aby umożliwić rolnikom uzyskanie 
odszkodowań za szkody wyrządzone 
w uprawach rolnych i stawach przez 
ptaki chronione.
Problem dotyczy głównie żerowania 
gęsi, żurawi i łabędzi, które podczas 
przelotów łączą się w duże stada i do-
konują znacznych zniszczeń. Również 
wzrastająca populacja tych zwierząt 
osiadając i bytując w dogodnych dla 
siebie warunkach powoduje systema-
tyczne szkody.

Źródło: KRIR

MIĘDZYPLONY A SUSZA 
 ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

W odpowiedzi na wniosek Zarządu 
KRIR z dnia 22 kwietnia 2020 r. do-
tyczący zmiany przepisów w zakresie 
międzyplonów uznawanych za obszar 
proekologicznych (EFA), w taki sposób 
aby w przypadku potwierdzenia su-
szy na danym obszarze przez System 
Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), 
było to automatycznie uznawane 
przez właściwego kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako 
przypadek wystąpienia siły wyższej, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., poin-
formowało co następuje:
„Zgodnie z opinią przekazaną przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach (IUNG), który 
prowadzi SMSR, należy wskazać, że 
IUNG nie dysponuje wielkościami kry-
tycznymi powodującymi suszę między-
plonów, w rozumieniu ustawy o ubez-
pieczeniu upraw i zwierząt gospodar-
skich (z 07 lipca 2005 r.) w okresie od 
1 lipca do 15 października. Trudność 
w wykorzystaniu monitoringu suszy 
do oceny ryzyka i powodzenia uprawy 
międzyplonu ścierniskowego i ozime-
go wynika z braku informacji o warun-
kach wilgotnościowych w okresie ich 
wegetacji (okres wegetacji wykracza 
poza prowadzony obecnie monitoring 
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suszy – tj. do końca września). W za-
leżności od doboru gatunków poplo-
ny ścierniskowe wymagają od 50 do 
100 dni wegetacji. Okres ich wegetacji 
charakteryzuje się dużą zmiennością 
warunków meteorologicznych (czę-
stym występowaniu opadów o zasię-
gu lokalnym), wykorzystaniu w zasie-
wach poplonów mieszanek o różnych 
składzie gatunkowym, a tym samym 
o różnych wymaganiach wilgotnościo-
wych, co powoduje że jest problem 
z określeniem wartości granicznych 
klimatycznego bilansu wodnego. Po-
nadto, odnosząc się do kwesti i suszy 
w okresie wysiewu międzyplonu ścier-
niskowego, wykonywanego najczęściej 
po zbiorze plonu głównego (zbóż, rze-
paku) w pierwszej połowie sierpnia, 
IUNG zaznacza, że określenie braku 
opadów jest bardzo trudne do sprecy-
zowania z uwagi na fakt, że brak jest 
dostatecznej wiedzy odnośnie do-
kładnego określenia długości okresu 
bezopadowego, powodującego brak 
wschodów. IUNG w konkluzji swojej 
opinii stwierdza, że w przypadku bra-
ku opadów atmosferycznych System 
Monitoringu Suszy Rolniczej nie jest 
w stanie określić precyzyjnie możliwo-
ści wschodów przez rośliny, zwłaszcza 
w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia. 
Publikowane przez SMSR informacje 
o warunkach niedoboru wody mogą 
być jedynie narzędziem pomocnym 
dla kierownika biura powiatowego 
ARiMR przy ocenie tych warunków 
jako przypadek wystąpienia siły wyż-
szej, skutkujące zwolnieniem rolników 
z zadeklarowanego obowiązku wysie-
wu międzyplonów lub okrywy zielonej.
Niezależnie od powyższego pragnę 
podkreślić, że w myśl przepisów UE, 
w sytuacji, gdy rolnik ze względu na su-
szę nie jest w stanie spełnić kryteriów 
kwalifi kowalności lub innych obowiąz-
ków wynikających z zazielenienia, np. 
nie może dokonać wysiewu między-
plonu ścierniskowego w określonym 
terminie do 20 sierpnia, to co do zasa-
dy jest to przesłanka do potraktowania 
tej sytuacji jako siły wyższej. Organem 
właściwym w sprawie uznania dane-
go przypadku za działanie siły wyż-
szej jest kierownik biura powiatowego 
ARiMR, do którego zgłasza się przy-
padki działania siły wyższej lub wystą-
pienia nadzwyczajnych okoliczności.
Dodatkowo pragnę zapewnić, że re-
sort rolnictwa, dostrzegając potrzebę 
reagowania na zmieniające się wa-
runki i okoliczności, na bieżąco moni-
toruje sytuację i odpowiednio do po-

trzeb, zasadności i możliwości dokłada 
wszelkich starań, aby wypracowywać 
jak najkorzystniejsze rozwiązania dla 
rolników. Przykładem mogą tu być 
lata 2018 i 2019, w których, na wnio-
sek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Komisja Europejska wydała decyzje 
umożliwiające rolnikom skorzystanie 
z określonych odstępstw w zakresie 
zazielenienia, w tym w zakresie mię-
dzyplonów EFA. W ramach odstępstw 
możliwe było:
• wysianie międzyplonu składające-

go się z pojedynczej uprawy nale-
żącej do traw lub innych zielnych 
roślin pastewnych, zamiast co do 
zasady obowiązkowej mieszanki 
składającej się co najmniej z dwóch 
gatunków; roślin;

• uznanie za międzyplony w ramach 
EFA również upraw roślin ozimych 
uprawianych z przeznaczeniem na 
pasze dla zwierząt lub wypasanie;

• skrócenie okresu utrzymania mię-
dzyplonu ścierniskowego z 8 do 6 
tygodni pod warunkiem wysiania 
po międzyplonach na tych gruntach 
roślin ozimych.”

DOBROSTAN PLUS DLA OWIEC?
W odpowiedzi na pismo KRIR w spra-
wie wniosku o rozszerzenie wsparcia 
w ramach działania Dobrostan zwierząt 
PROW 2014-2020 o dodatkowe do-
płaty do dobrostanu owiec, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinfor-
mowało, że jeśli zostanie przedstawiony 
zakres wymogów w zakresie poprawy 
dobrostanu owiec, które spełniają wy-
magania działania tzn. wykraczają po-
nad powszechnie obowiązujące prze-
pisy prawa i powszechnie stosowane 
praktyki produkcyjne, MRiRW jest 
otwarte na propozycję analizy możli-
wości rozszerzenia wsparcia również na 
owce w ramach przyszłych interwencji 
dotyczących dobrostanu zwierząt.
Działanie Dobrostan zwierząt realizo-
wane w ramach PROW 2014-2020 nie 
było w Polsce dotychczas wdrażane. 
Zostało uruchomione z dniem 15 marca 
2020 r. i obejmuje sektory świń i bydła 
(krów). Te gatunki zwierząt dominują 
bowiem w produkcji zwierzęcej w Pol-
sce. Biorąc pod uwagę obowiązujące 
standardy dobrostanu zwierząt i po-
wszechne praktyki produkcyjne, w sto-
sunku do tych gatunków zidentyfi kowa-
no największe potrzeby w zakresie pro-
mocji warunków ponadstandardowych.
Kształt przepisów rozporządzenia 
MRiRW z dnia 2 marca 2020 r. w spra-
wie działania „Dobrostan zwierząt” (Dz. 

U. poz. 382) wynika z postanowień 
zawartych w zmianie do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, zatwierdzonej przez Ko-
misję Europejską decyzją wykonawczą 
C(2019) 9225 z dnia 16 grudnia 2019 r.
MRiRW zwraca uwagę, że działanie to 
(płatności) obejmować może jedynie 
te wymogi, które wykraczają ponad 
minimalne wymogi podstawowe wyni-
kające z obowiązującego w tym zakre-
sie przepisów prawa oraz powszechnie 
stosowane praktyki produkcyjne.
Biorąc powyższe pod uwagę, zadecy-
dowano że w pierwszej edycji, działa-
nie to będzie realizowane w odniesie-
niu do sektora świń i bydła (krów).

Źródło: KRIR

WNIOSEK O SKRÓCENIE OKRESU 
WYPASU W DZIAŁANIU 

„DOBROSTAN ZWIERZĄT”
W związku z wydłużeniem terminu 
składania wniosków obejmujących 
nowowprowadzone działanie „Dobro-
stan zwierząt” Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, między innymi na wnio-
sek W-MIR, wystąpił 27 maja 2020 r. 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o skrócenie okresu obowiązkowego 
wypasu dla krów mlecznych ze 120 dni 
do 100 dni oraz dla bydła w wariancie 
„Dobrostan krów mamek” ze 140 dni 
do 120 dni lub podjęcie decyzji o uzna-
waniu przez ARiMR zadeklarowanego 
przez rolnika terminu rozpoczęcia wy-
pasu przed dniem złożenia wniosku.
Rolnicy obawiają się, że od złożenia 
wniosku w dniu 15 czerwca może nie 
być możliwości utrzymywania bydła 
na pastwiskach przez wymaganą liczbę 
dni, ze względu na warunki pogodowe.

MRIRW W SPRAWIE ZASTOJU 
W REALIZACJI POMOCY

W związku z pismem  KRIR  w spra-
wie wypłaty rolnikom pomocy udzie-
lanej producentom rolnym w związku 
z wystąpieniem w 2019 r. suszy oraz 
wypłaty pomocy w ramach działań in-
westycyjnych PROW 2014-2020, tj. 
modernizacji gospodarstw rolnych, 
wsparcia inwestycji w środki zapobie-
gawcze, których celem jest ogranicze-
nie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof – resort rol-
nictwa poinformował, iż aktualnie 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wypłaca pomoc w ramach 
kolejnej transzy 280 mln zł środków bu-
dżetowych przeznaczonych na pomoc, 
o której mowa w § 13v rozporządzenia 
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Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 
r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).
W ramach tej kwoty wypłacana jest 
pomoc dla około 100 tys. producentów 
rolnych, którzy ponieśli szkody w wy-
sokości powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej oraz zaliczki dla ponad 
36 tys. producentów rolnych którzy po-
nieśli szkody w wysokości powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej i powy-
żej 5 tys. zł.
Uwzględniając obecną sytuację związa-
ną z epidemią wywołaną wirusem SARS-
-CoV-2 MRiRW nie ma możliwości okre-
ślenia ostatecznego terminu wypłaty 
pomocy dla producentów rolnych w któ-
rych gospodarstwach rolnych szkody 
w uprawach rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymroz-
ków wiosennych lub powodzi.
Warunkiem rozpoczęcia wypłat dopłat 
krajowych do materiału siewnego za 
2019 r. było wejście w życie przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 marca 2020 r. w sprawie dopłat do 
1 ha powierzchni gruntów ornych ob-
sianych lub obsadzonych materiałem 
siewnym kategorii elitarny lub kwalifi -
kowany za rok 2019 (Dz. U. poz.489). 
Obecnie Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa kończy reali-
zuję wypłat przedmiotowych dopłat 
do materiału siewnego za 2019 r.
W instrumentach wsparcia, w których 
pomoc jest przyznawana na podsta-
wie umowy o przyznaniu pomocy, tj. 
w „Modernizacji gospodarstw rolnych” 
oraz „Inwestycji zapobiegających znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej”, 
płatność następuje na podstawie wnio-
sku o płatność. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje 
wniosek o płatność w terminie 3 mie-
sięcy i dokonuje wypłaty środków fi -
nansowych z tytułu pomocy niezwłocz-
nie po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku o płatność, przy czym 3 miesięczny 
termin na rozpatrzenie wniosku ulega 
wydłużeniu w przypadku:
• wezwania benefi cjenta do złożenia 

uzupełnień,
• wyrażenia przez Agencję zgody na 

przedłużenie terminu wykonania 
przez benefi cjenta określonych 
czynności w toku postępowania 
w sprawie wypłaty pomocy,

• konieczności uzyskania dodatko-
wych wyjaśnień lub opinii innego 
podmiotu lub w przypadku, gdy 

zajdą nowe okoliczności budzące 
wątpliwości co do możliwości przy-
znania pomocy.

Z informacji przekazanych przez Agen-
cję wynika, że: ponad 70% złożonych 
wniosków o płatność w ramach ww. in-
strumentów wsparcia, wymagało uzu-
pełnienia dokumentacji bądź poprawy 
wniosku, zautoryzowane zlecenia płat-
ności w ramach PROW 2014-2020 są 
procedowane terminowo.
Dodatkowo, Agencja zapewnia, iż do-
kłada wszelkich starań, wprowadzając 
m.in. różne rozwiązania organizacyj-
ne, aby w obecnym czasie pandemii 
zapewnić realizację procesu obsługi 
instrumentów wsparcia, w tym jak naj-
szybsze wypłaty środków. Nietermino-
wa obsługa wniosku o płatność czę-
sto spowodowana jest koniecznością 
zawarcia z benefi cjentem aneksu do 
umowy, ze względu na wprowadzone 
przez niego zmiany w realizacji opera-
cji, o których poinformował dopiero 
przy składaniu wniosku o płatność.

Źródło: KRIR

ODDZIELNIE LICZENIE STRAT 
DLA PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

I ZWIERZĘCEJ PO 2021?
W związku z pismem KRIR  w sprawie 
podjęcia działań w celu zmiany przepi-
sów prawa unijnego, aby szacowanie 
szkód powstałych w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej powstałych w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych odbywa-
ło się poprzez liczenie start w produkcji 
roślinnej i zwierzęcej oddzielnie – resort 
rolnictwa poinformował nas, że mając 
na względzie długość procesu legislacyj-
nego, którego wymagałaby wnioskowa-
na zmiana, stosowne działania zostaną 
podjęte w trakcie prac regulujących 
udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

Źródło: KRIR

SĄ ŚRODKI W BUDŻECIE NA 
DOPŁATY DO UBEZPIECZENIA 

UPRAW?
W związku z pismem Zarządu KRIR 
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wy-
czerpania środków na dopłaty do 
składek ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich MRiRW prze-
kazało dn. 12 maja 2020 r. informację, 
że w zawartych umowach z zakładami 
ubezpieczeń w sprawie stosowania 
w 2020 r. dopłat ze środków budże-
tu państwa do składek ubezpieczenia 
upraw rolnych lub zwierząt gospodar-
skich określona została łączna kwota 
dopłat 349 mln. zł.

W ramach tej kwoty aktualnie są za-
wierane umowy przez zakłady ubez-
pieczeń z producentami rolnymi, którzy 
samodzielnie dokonują wyboru ubez-
pieczanego ryzyka. Nierozdysponowa-
na kwota 1 mln zł z zaplanowanych na 
2020 rok w ustawie budżetowej 350 
mln zł stanowi, stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 2020 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich, zabezpieczenie na częścio-
wą refundację zakładom ubezpieczeń 
wypłaconych odszkodowań z tytułu 
ubezpieczenia upraw rolnych od ryzy-
ka wystąpienia strat spowodowanych 
przez suszę. W roku bieżącym możliwe 
jest, na podstawie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach służących realizacji 
ustawy budżetowej na rok 2020, uru-
chomienie dodatkowej kwoty 150 mln 
zł na dopłaty do składek ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
– ze środków pochodzących z gospo-
darowania mieniem Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa.
Niestety, 29 maja Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi przekazało informa-
cję, że z uwagi na epidemię COVID-19 
i brakiem możliwości rzeczywistego 
oszacowania kwot wpływów jakie uzy-
ska Zasób Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w 2020 r., kwota jaką będą 
mogły być objęte dopłaty stosowane 
do składek ubezpieczenia, wynikające 
z ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2020, zostanie ustalona przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
nie wcześniej niż w czerwcu br.

Źródło: KRIR
 

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻEŃ 
 TYLKO 3 WNIOSKI ROZPATRZONE 

POZYTYWNIE
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa w odpowiedzi 
na zapytanie KRIR poinformował, iż 
od początku funkcjonowania ustawy 
o restrukturyzacji zadłużenia podmio-
tów prowadzących gospodarstwo rol-
ne, KOWR dotychczas zakończył pod-
stępowanie tylko w przypadku trzech 
wniosków.
W związku z powyższym 11 maja 2020 r. 
Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przy-
czyn, dlaczego tak mało wniosków jest 
rozpatrywanych pozytywnie i ewentu-
alnie zmianę procedur oraz warunków 
przyznania pomocy w ramach w/w usta-
wy, aby większa grupa rolników mogła 
faktycznie skorzystać z restrukturyzacji 
zadłużenia. Aktualnie na 43 wnioski, któ-
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re podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało 
rozpatrzonych negatywnie.
Dodatkowo zdaniem Zarządu KRIR na-
leżałoby rozpatrzyć zmianę art. 7 ust. 6 
w/w ustawy w taki sposób, aby wnio-
skodawca, którego wniosek nie spełnia 
wymagań określonych  w art. 7. ust. 3  
lub  nie  dołączono  do  niego  doku-
mentów  wymienionych  w art. 7. ust. 
4. był wzywany do uzupełnień, zamiast 
pozostawiania wniosku bez rozpatrze-
nia. Na 97 złożonych wniosków, 54 od-
rzucono bez rozpatrzenia.

Źródło: KRIR

BĘDĄ UŁATWIENIA 
W PRZEMIESZCZANIU ŚWIŃ 

POMIĘDZY STREFAMI
Zarząd KRIR mając na względzie pro-
blemy rolników, wynikające ze skró-
conego decyzją Komisji Europejskiej 
nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 
2019r. terminu ważności badań labo-
ratoryjnych w kierunku afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni od 
daty pobrania próbek do daty wysyłki 
świń,  pod koniec stycznia 2020 r., po 
raz kolejny zwrócił się do resortu rolnic-
twa w sprawie wprowadzenia możliwo-
ści dokonywania wysyłek świń w opar-
ciu o dwukrotne kontrole gospodarstw 
zgodnie z warunkami określonymi w § 
4 ust. 2 pkt 2. rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 
2015 r. w sprawie środków podejmo-
wanych w związku z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 290, z późn. zm.).  
Z otrzymanej w piśmie MRiRW z dnia 
8 maja wynika, iż  Główny Inspektorat 
Weterynarii opracował dobrowolne 
zasady bioasekuracji dla gospodarstw 
utrzymujących świnie, celem uzyskania 
odstępstwa od obowiązku wykonywa-
nia badań laboratoryjnych próbek krwi 
w kierunku ASF pobranych od świń na 
7 dni przed przemieszczeniem zwie-
rząt z obszaru objętego ograniczeniami 
i obszaru zagrożenia.
Zgodnie z wytycznymi GIW  spełnie-
nie przez gospodarstwa rolne dodatko-
wych wymagań w zakresie bioasekura-
cji powinno umożliwić im .przyznanie 
przez PLW-  odstępstwa od koniecz-
ności pobierania próbek krwi do badań 
przed przemieszczeniem przez cały rok 
kalendarzowy.
Natomiast w okresie od listopada do koń-
ca maja odstępstwo od wykonywania 
badań laboratoryjnych przy przemiesz-
czeniu świń z obszaru objętego ograni-
czeniami i obszaru zagrożenia, może być 
przyznawane na podstawie spełniania  

obligatoryjnych, podstawowych wyma-
gań weterynaryjnych zawartych w obo-
wiązujących rozporządzeniach Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: KRIR

USTAWA O RESTRUKTURYZACJI 
ZADŁUŻEŃ ZOSTANIE 

DOPRECYZOWANA
W związku z pismem KRIR w sprawie 
wprowadzenia zmian legislacyjnych 
w ustawie o restrukturyzacji zadłuże-
nia podmiotów prowadzących gospo-
darstwa rolne – resort rolnictwa poin-
formował, że zgodnie z uzgodnieniami 
z Dyrektorem Generalnym Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa możliwe 
jest wszczęcie postępowania w zakresie 
przejęcia długu na podstawie ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o restruktury-
zacji zadłużenia podmiotów prowadzą-
cych gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 
r. poz. 33), gdy ustanowione zabezpie-
czenie dotyczy zobowiązań wymagal-
nych, które mogą zostać przejęte przez 
KOWR, pod warunkiem że wierzyciel na 
etapie potwierdzania salda zobowiązań, 
zobowiąże się wykreślić hipotekę z chwi-
lą spłaty należności nią zabezpieczonych. 
Takie zobowiązanie powinno zostać zło-
żone wraz z wnioskiem o przejęcie długu.
W takim przypadku do dalszych rozli-
czeń przyjmowana jest wartość nieru-
chomości określona w złożonym przez 
wnioskodawcę i zaakceptowanym przez 
KOWR operacie szacunkowym, bez 
pomniejszania tej wartości o wysokość 
wpisanych do księgi wieczystej hipotek.
Doprecyzowanie przepisów art. 7 ust. 
11 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o restrukturyzacji zadłużenia podmio-
tów prowadzących gospodarstwa rol-
ne zostanie rozważone przy najbliższej 
nowelizacji ustawy.
Jednocześnie MRiRW poinformowało, 
że Komisja Europejska opublikowała 
informację o zaakceptowaniu programu 
pomocowego: SA.56408 Poland, Aid 
for the debt restructuring of agricultu-
ral holdings w drodze decyzji. Uwzględ-
niając powyższe w najbliższym czasie 
uruchomiona zostanie pomoc, o której 
mowa w ustawie o restrukturyzacji za-
dłużenia podmiotów prowadzących go-
spodarstwa rolne, w formie:
• bankowych kredytów restruktury-

zacyjnych z dopłatami do oprocen-
towania realizowanymi przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa,

• pożyczek na spłatę zadłużenia pod-
miotów prowadzących gospodar-
stwo rolne znajdujące się w trudnej 

sytuacji ekonomicznej udzielanych 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa,

• gwarancji spłaty bankowych kre-
dytów restrukturyzacyjnych udzie-
lanych przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KRIR

W SPRAWIE PROJEKTOWANYCH 
SANKCJI ZA UCHYBIENIA 

WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU 
AZOTANOWEGO

W związku z uwagami samorządu 
rolniczego do projektu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie norm w zakresie dobrej kultury rol-
nej zgodnej z ochroną środowiska oraz 
projektu rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie liczby punk-
tów, jaką przypisuje się stwierdzonej 
niezgodności, oraz procentowej wiel-
kości kary administracyjnej w zależ-
ności od liczby punktów przypisanych 
stwierdzonym niezgodnością, przeka-
zanymi przy piśmie z dnia 23 kwietnia 
2020 r., Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z swojej odpowiedzi z dnia 
30 kwietnia 2020 r. informuje, co na-
stępuje:
„Na wstępie pragnę zwrócić uwagę, że 
projektowane rozporządzenie ma za-
stosowanie tylko wobec rolników, któ-
rzy wnioskują o płatności bezpośred-
nie oraz niektóre płatności w ramach 
PROW na lata 2014-2020 tj. płatności 
dla obszarów z ograniczeniami natu-
ralnymi lub innymi szczególnymi ogra-
niczeniami (ONW), rolno-środowisko-
wo-klimatycznych, ekologicznych, na 
zalesianie gruntów rolnych, jak również 
płatności dobrostanowej. Co do zasa-
dy nie określa ono przepisów prawa 
krajowego w zakresie obowiązków 
nakładanych na rolników, a jedynie 
ustanawia liczbę punktów, jaką przypi-
suje się stwierdzonym niezgodnościom 
określonym na podstawie już wdrożo-
nego prawa do porządku krajowego. 
Stopień przestrzegania tego prawa jak 
i jego ocena przekłada się na wysokość 
uzyskiwanych przez rolników płatności.
W odniesieniu do zaproponowanych 
w projekcie rozporządzenia zmian, na-
leży podkreślić, iż są one konsekwencją 
regulacji wprowadzonych w przepisach 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284), 
zwanej dalej „Prawem wodnym” i wy-
danego na podstawie art. 106 ust. 4 tej 
ustawy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przy-
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jęcia „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalszemu za-
nieczyszczeniu” (Dz. U. 2020 poz. 243), 
zwanego dalej „programem działań”.
Biorąc powyższe pod uwagę, to po-
stulat samorządu rolniczego doty-
czący rezygnacji z sankcji wobec rol-
ników, którzy nie będą przestrzegać 
wymogów dotyczących obowiązków 
związanych z przyjmowaniem na-
wozów naturalnych od innego rol-
nika, czy też posiadania dokumen-
tacji związanej ze stosowaniem na-
wozów, nie może zostać przyjęty.
Niemniej jednak pragnę wyjaśnić za-
pis w tabeli II dla naruszenia 15, któ-
ry brzmi: „Rolnik przyjmujący nawozy 
naturalne na podstawie umowy nie 
przestrzega obowiązku posiadania, 
w chwili przyjmowania tych nawozów, 
odpowiedniej powierzchni lub pojem-
ności posiadanych miejsc do ich prze-
chowywania w sposób bezpieczny dla 
środowiska, zapobiegający przedosta-
waniu się odcieków do wód i gruntu”. 
Źródłem tego wymogu jest rozdział 
1.4 ust. 12 programu działań. W tym 
zakresie program działań mówi o od-
powiedniej powierzchni, czy też po-
jemności miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych, ale rozumianej 

jako – bezpiecznej dla środowiska. 
Miejsca takie powinny zapobiegać 
przedostawaniu się odcieków do wód 
i gruntu. W przypadku, gdy rolnik zaku-
pi nawozy naturalne i je bezpośrednio 
zużyje do nawożenia pola, to nie zosta-
nie ukarany za brak wyżej wymienione-
go miejsca, ponieważ w tym przypadku 
nie dojdzie do ich przechowywania.
Dodatkowo należy pamiętać, że pro-
gram działań dopuszcza również cza-
sowe przechowywanie obornika bez-
pośrednio na gruntach rolnych (jednak 
nie dłuższe niż przez okres 6 miesięcy 
od dnia utworzenia każdej z pryzm). 
Jeśli rolnik zakupi obornik i nie będzie 
chciał lub mógł od razu rozprowadzić 
go po polu, to może przechować go 
bezpośrednio na polu w postaci pry-
zmy. Przy czym przechowywanie obor-
nika na pryzmie będzie wymagało speł-
nienia odpowiednich warunków, o któ-
rych jest mowa w programie działań.
Odnosząc się do przepisów dotyczą-
cych obowiązku posiadania planu 
nawożenia azotem, obliczenia maksy-
malnych dawek azotu, umów zbycia 
itd., należy wyjaśnić, że dokumentacja 
związana ze stosowaniem nawozów 
nie powinna być postrzegana jako for-
ma biurokratyzowania procesu pro-
dukcji, ale jako element edukacji i do-
brych praktyk rolniczych, ponieważ to 

prawidłowe ustalenie dawek nawoże-
nia (w oparciu o prawidłowe wyliczenia 
poziomu azotu, badania gleby, czy też 
historię pola) powinny być gwarancją 
dobrych plonów jak i ochrony środowi-
ska rolniczego.”
Źródło: KRIR

AGENCJA DREMAN POŚREDNICZY 
W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 
SEZONOWYCH W ROLNICTWIE

Agencja Dreman udziela wsparcia 
w zakresie pozyskania zasobów ludz-
kich do pracy - zarówno na halach 
jak i na polach przy zbiorach warzyw 
i owoców. Agencja dostarcza pracow-
ników do ponad 80 klientów w całej 
Polsce. W dobie pandemii, od ponad 
miesiąca dużą część zasobów rekrutuje 
i dostarcza do fi rm, które zajmują się 
przetwórstwem.
Agencja zapewnią, że działa komplek-
sowo, zajmuje się rekrutacją, legaliza-
cją pobytu i pracy, dokumentacją ka-
drowo-księgową, badaniami lekarskimi 
i wstępnym szkoleniem BHP, zapew-
nia odzież roboczą, zakwaterowanie 
i transport do miejsca pracy (jeśli to 
konieczne). W ramach usługi gwaran-
tuj polskojęzycznego koordynatora 
z Ukrainy, który wdraża pracowników 
do pracy w początkowym okresie. 
Więcej: dreman.pl.           
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