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POSIEDZENIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA

Informacje 
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 
Fot.: Łukasz Knop „Zielone pastwisko”.

W dniu 26 czerwca 2020 r. odbyło 
się III Walne Zgromadzenie Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, pod-
czas którego przyjęto sprawozdanie 
Zarządu za 2019 r., sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej za rok 2019.r. 
oraz udzielono absolutorium Za-
rządowi za rok 2019 r. Członkowie 
Walnego Zgromadzenia zapoznali 
się z następującymi informacjami:
 harmonogramem naboru wnio-

sków przez ARiMR na rok 2020 
w ramach działania PROW na 
lata 2014-2020 oraz aktualną 
pracą ARiMR.

 bieżącymi działaniami Warmiń-

sko-Mazurskiego Lekarza Woje-
wódzkiego w związku z wystą-
pieniem wirusa ASF na terenie 
województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

 aktualnymi działaniami podejmo-
wanymi przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w zakresie 
obrotu ziemią.

 działaniami podejmowany-
mi przez Warmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Podczas III Walnego Zgromadzenia 
przyjęto wnioski:
1. Wystąpić do Głównego Lekarza 

Weterynarii o interpretację Roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 
2019 r. w sprawie niektórych 
wymagań weterynaryjnych, jakie 
powinny być spełnione przy pro-
dukcji pochodzenia zwierzęce-
go w rzeźniach  małej zdolności 
produkcyjnej, na terenie gospo-
darstw. 

2. Wystąpić do Ministerstwa Śro-
dowiska o zniesienie zakazu od-
strzału łosi i żurawi.

3. Wystąpić do Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 
przepisów w zakresie działania 
PROW – Działalność pozarolni-

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolnicze? Już w kolejnym 
numerze Biuletynu W-MIR znajdzie się dział Kupię – Sprzedam. Zaintere-
sowanych umieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu: 

ogloszeniawmir@gmail.com. 

cza, dotyczącego konieczności 
podlegania ubezpieczeniu ZUS. 
Zastosować przepisy wskazane 
w ustawie o KRUS tj. opłaca-
nie „podwójnej” składki KRUS 
do momentu przekroczenia 
przez przedsiębiorcę wskazanej 
w ustawie KRUS zaliczki na po-
datek.

4. Zorganizować w najbliższym 
możliwym czasie spotkania 
z przedstawicielami KRUS w za-
kresie nierównego traktowania 
płatników KRUS w stosunku do 
ZUS - dotyczy bardzo niskich 
świadczeń związanych z epi-

demią, konieczności opłacania 
składki wypadkowej-chorobo-
wej-macierzyńskiej, braku eme-
rytury z KRUS w przypadku bra-
ku opłacania składek przez mini-
mum 25 lat.

5. Wystąpić do PZŁ o wprowadze-
nie wykładni co do wielkości 
plonów z poszczególnych upraw 
przy szacowaniu szkód łowiec-
kich zgodnie ze stanem z pola, 
a nie określonym przez GUS.

6. Poprzeć wniosek złożony do Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przez Polski Związek Pro-
ducentów Roślin Zbożowych do-
tyczący możliwości stosowania 
Środków Ochrony Roślin w upra-
wach roślin bobowatych wskaza-
nych jako element EFA.

7. Wznowienie rekompensat na za-
kup środków i urządzeń niezbęd-
nych do ochrony gospodarstw 
utrzymujących trzodę chlewną 
przed afrykańskim pomorem 
świń (środki dezynfekcyjne, maty 
itp.) – do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

8. Dopuścić do stosowania przed 
wjazdem na teren gospodarstwa 
bram (kurtyn) dezynfekujących 
(natryskowych) jako środek za-
pobiegawczy spełniający zasady 
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bioasekuracji – do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

9. Na jakim etapie jest sprawa utyli-
zacji foli i opakowań rolniczych – 
Ministerstwo Środowiska.

 Uzupełniono wniosek o zapis,  
o wystąpienie do Ministerstwa 
odnośnie wciąż nierozwiązanego 
problemu utylizacji folii. 

10. Rozpoznać podczas posiedzeń 
Rad Powiatowych problem z wy-
sokością zawieszenia linii w po-
szczególnych gminach. Należy ze-
brać zgłoszenia od rolników w tej 
sprawie, z podaniem miejsc zagro-
żenia.

11. Wystąpić ponownie o ustalenie 
ścisłych procedur określających 
zasady postępowania w przypad-
ku wystąpienia choroby wywoła-
nej przez wirus COVID-19 unie-
możliwiającej wykonywanie pracy 
przez właścicieli gospodarstwa 
rolnego utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie: ścisłe określenie 
oraz wyznaczenie osób/podmio-
tów, które miałyby sprawować 
opiekę nad zwierzętami. 

12. Wystąpić z wnioskiem o udziele-
nie informacji na temat dostępu 
do szerokopasmowego internetu, 
który miał być realizowany na ob-
szarach wiejskich. (Do Samorządu 
Województwa.)

13. Podjąć działania w celu zmiany na-
liczania podatku od nieruchomości 
dla rolników, którzy wydzierżawili 
lub sprzedali użytki rolne w celu 
otrzymania emerytury       

4 czerwca w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej, podczas 
którego Zarząd zajął się następują-
cymi sprawami: 
1. Realizacją wniosków napły-

wających z Rad Powiatowych 
W-MIR.

2. Opiniowaniem aktów prawnych 
otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

3. Bieżącym monitorowaniem re-
alizacji budżetu Izby. 

4. Organizacją III Walnego Zgro-
madzenia W-MIR.        

POSIEDZENIE 
ZARZĄDU WMIR

 23 czerwca w Pastwiskach odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 
Podczas spotkania pani Iwona 
Owczarzak - Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kętrzynie omówiła 
sytuację epidemiologiczną zwią-
zaną z ASF i ptasią grypą, podkre-
ślając regres oraz zachęciła do kon-
taktu w sprawie rolniczego handlu 
detalicznego. Pan Tomasz Komo-
rowski - Kierownik BP ARiMR 
w Kętrzynie podsumował kampa-
nię składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich oraz 
wybranych płatności w ramach 
PROW (działania Rolnictwo ekolo-
giczne, działania Dobrostan zwie-

rząt, płatności ONW, Działania rol-
no-środowiskowo-klimatycznego 
oraz premii w ramach działania za-
lesieniowego) oraz poinformował 
o kontrolach gospodarstw prze-
prowadzanych w związku z płatno-
ściami zwierzęcymi. Ponadto, pan 
Tomasz Komorowski zwrócił się do 
KGW o jak najszybsze składanie 
wniosków o płatność oraz omówił 
realizację wypłat programów po-
mocowych. Zachęcał również do 
korzystania z aplikacji IRZplus oraz 
przypomniał o terminowym i zgod-
nym z deklaracją wysiewie między-
plonów w ramach rozliczenia zazie-
lenienia.  Pan Jerzy Bachar - Głów-
ny Specjalista KOWR OT Olsztyn 
Sekcja Zamiejscowa w Korszach 
i w Bartoszycach przekazał aktu-

alne informacje dot. obrotu ziemią 
będącą w Zasobie Skarbu Państwa. 
Wójt Gminy Barciany, pani Marta 
Kamińska, poinformowała o po-
wszechnym spisie rolnym, odbio-
rze foli rolniczych i azbestu, zapo-
wiedziała kontrolę nieprawnego 
użytkowania gruntów gminnych, 
omówiła temat prac drogowych 
przeprowadzonych i planowanych. 
Na zakończenie pan Marek Kuź-
niewski – Członek Zarządu W-MIR 
podsumował bieżącą pracę Zarzą-
du Izby.

 23 czerwca w Olecku odbyło 
się posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie oleckim. 
Podczas spotkania pan Krzysztof 

Krasowski – Kierownik BP ARiMR 
w Olecku przedstawił informacje 
dotyczące ilości złożonych wnio-
sków o płatności bezpośrednie, 
w tym także płatności dobrosta-
nowej w kampanii 2020. Zachęcił 
również do rozpowszechniania 
informacji o trwającym, trzecim 
z rzędu, naborze wniosków o do-
tację na działalność Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz innych pro-
gramach aktualnie realizowanych 
przez Agencję. W związku z wy-
stąpieniem COVID-19 omówione 
zostały procedury, których na-
leży przestrzegać podczas wizyt 
w Biurach Powiatowych ARiMR 
oraz możliwości ograniczenia ich 
częstotliwości dzięki aplikacji IRZ-
plus. Przedstawiciel Powiatowego 

POSIEDZENIE RAD 
POWIATOWYCH
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Inspektoratu Weterynarii – pani 
Ewa Szymczak udzieliła szczegó-
łowych informacji na temat ak-
tualnej sytuacji epizootycznej na 
terenie powiatu oleckiego oraz 
zasad zgodnego z prawem odbioru 
zwierząt gospodarskich wynikają-
cych z zaniedbań właścicielskich. 
Pan Robert Nowacki – Dyrektor 
Oleckiego Oddziału WMODR po-
dziękował za bardzo dobrą współ-
pracę instytucji działających na 
rzecz rolnictwa oraz aktywną pracę 
doradców i specjalistów WMODR 
podczas pracy zdalnej. Pan Jerzy 
Rutkowski – Główny Specjalista 
WMODR zachęcał do korzysta-
nia z bezpłatnego programu do-
radczego w ramach poddziałania 
„Wsparcie korzystania z usług do-
radczych”. Mówił również o wzno-
wieniu przez Wa rmińsko-Mazurski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
szkoleń chemizacyjnych oraz ate-
stacji opryskiwaczy. Zaprosił do 
aktywnego śledzenia i uczestni-
czenia w „Bazarku WMODR”, któ-
ry powstał z myślą o ułatwieniu 
rolnikom sprzedaży produktów 
wytwarzanych w gospodarstwie 
podczas pandemii. Uczestnicy 
spotkania dyskutowali również 
o zagrożeniach dla producentów 
rolnych wynikających z rozprze-
strzeniania się pandemii COVID-19 
na terenie kraju oraz założeń 
Europejskiego Zielonego Ładu. →

 24 czerwca w Bełku odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie działdowskim. Podczas 
posiedzenia pan Bartosz Żyłka - 
Kierownik BP ARiMR w Działdo-
wie zapoznał obecnych z realizacją 
wdrażanych programów pomoco-
wych, aktualnym st anem złożonych 
wniosków o przyznanie płatności 
obszarowych na rok 2020, a także 
wniosków o zwrot materiału siew-
nego i wsparcia z tytułu wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych. Podczas spotkania pan 
Jarosław Wydrachowski - Zastępca 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Działdowie przedstawił infor-
macje dot. aktualnej sytuacji epizo-
otycznej w  zakresie poszczególnych 
chorób zakaźnych na terenie powia-
tu działdowskiego, natomiast pani 
Anna Banacka-Stempka w sposób 
szczegółowy przedstawiła informa-
cje dot. afrykańskiego pomoru świń, 
liczby wykonanych odstrzałów dzi-

ków, a także wyników z przeprowa-
dzonych kontroli w gospodarstwach 
rolnych dot. spełnienia wymogów 
bioasekauracji. Na zakończenie po-
siedzenia pani Aneta Borkowska - 
Kierownik PT KRUS w Działdowie 
oraz pani Renata Skibicka - Kierow-
nik PZDR w Działdowie przedsta-
wiły informacje z zakresu bieżącej 
pracy jednostek. 

 24 czerwca w Bartoszycach od-
było się posiedzenie Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie barto-
szyckim. Przedstawiciel Urzędu 
Gminy w Bartoszycach, pan Ste-
fan Kołodko, omówił szczegóło-
wo zagadnienie odbioru foli rol-
niczych, azbestu, dofi nansowania 
do oczyszczalni przydomowych, 
program „oczko plus”, plany in-
westycyjne Urzędu Gminy. Pan 
Jerzy Bachar - Główny Specja-
lista KOWR OT Olsztyn Sekcja 
Zamiejscowa w Korszach i w Bar-
toszycach omówił dokonany 
i planowany obrót ziemią będącą 
w zasobie Skarbu Państwa. Pan 
Tadeusz Wojnicz - Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Bartoszycach 
przekazał informacje dotyczące 
rozprzestrzeniania się Afrykań-
skiego Pomoru Świń, ostrzegł 
przed naliczaniem kar za nieprze-
strzeganie zasad bioasekuracji 
oraz zaprosił  na szkolenia w za-
kresie uboju z konieczności. Pani 
Barbara Piorun - Kierownik BP 
ARiMR w Bartoszycach podsumo-
wała kampanię składania wnio-
sków o przyznanie płatności bez-
pośrednich oraz wybranych płat-
ności w ramach PROW (działania 
Rolnictwo ekologiczne, działania 
Dobrostan zwierząt, płatności 
ONW, Działania rolno-środowi-

skowo-klimatycznego oraz premii 
w ramach działania zalesieniowe-
go), przedstawiła zasady dofi nan-
sowania kół gospodyń wiejskich 
i omówiła funkcjonalności apli-
kacji IRZplus. Pan Wojciech Za-
błocki - Kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Bartoszycach omówił zadania 
wykonane i zaplanowane na 2020 
rok przez PZDR w Bartoszycach.  
Na zakończenie pan Marek Kuź-
niewski - Członek Zarządu W-MIR 
podsumował bieżącą pracę Zarzą-
du Izby.

 30 czerwca w Idzbarku odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie ostródzkim. Pod-
czas spotkania samorządu rolni-
czego pan Radosław Barczykowski 
- Koordynator Sekcji Zamiejscowej 
KOWR w Grabinie przedstawił in-
formacje dot. rozdysponowania 
gruntów w powiecie ostródzkim, 
w szczególności po byłym gospo-
darstwie rolnym w Dylewie, gm. 
Grunwald. Obecny na posiedze-
niu Rady pan Marek Kuźniewski - 
Członek Zarządu W-MIR przedsta-
wił bieżące informacje dotyczące 
pracy Zarządu W-MIR oraz omówił 
przebieg Walnego Zgromadzenia. 
Pani Anna Naumczyk-Szałaj – pra-
cownik biura W-MIR w Olsztynie 
przedstawiła działania podjęte 
przez Izbę dotyczące uruchomie-
nia inicjatyw: ,,Turystyka u rolnika” 
i ,,Aktywna wieś”, a także poinfor-
mowała o założeniach Europej-
skiego Zielonego Ładu. Podczas 
spotkania w rozmowach rolników 
poruszany był temat dotyczący 
działalności rolnictwa w okresie 
epidemii wywołanej przez wirus 
COVID-19.   
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE COVID-19 DOTYCZĄCE ROLNICTWA

INNE SPOTKANIA

17 czerwca w Ostródzie, 23 czerw-
ca w Nowym Mieście Lubawskim, 26 
czerwca w Iławie odbyły się spotka-
nia zorganizowane przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
w Toruniu dotyczące pro-
blemów związanych z su-
szą, koordynacją bezpo-
średnich inicjatyw, w tym 
możliwych działań związa-
nych z retencją, określenia zasad i za-
kresu współpracy dotyczących obsługi 
urządzeń wodnych, możliwości reali-
zowania piętrzeń (retencji) na rowach, 
hamowanie odpływu wody z obiek-
tów drenarskich. Owocem spotkania 
były próby wypracowania wspólnych 
koncepcji dot. zatrzymywania wód 
powierzchniowych w korytach cieków 
wodnych i jezior, zasilania i retencjo-
nowania wody w istniejących zbiorni-
kach i rowach melioracyjnych, a także 
podwyższania świadomości w zakresie 
wydawanych zgód wodnoprawnych. 
W spotkaniach uczestniczyli przed-
stawiciele Rad Powiatowych W-MIR 

PISMA

z ww. powiatów: pani Zofi a Stankie-
wicz, pan Jan Rochewicz, pan Sławo-
mir Kołcz. 
19 czerwca pani Zofi a Stankiewicz 
– przewodnicząca Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie ostródzkim wzięła 
udział w Walnym Zebraniu Członków 
Związku Stowarzyszeń Krainy Drwęcy 
i Pasłęki w Łukcie.
23 czerwca pan Marek Kuźniewski 
– Członek Zarządu Izby uczestniczył 
w posiedzeniu Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie kętrzyńskim.
23 czerwca członkowie Rady Powia-
towej oraz rolnicy z powiatu nowo-
miejskiego wzięli udział w Dniach Pola. 
Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość 
zwiedzania poletek doświadczalnych 
z roślinami bobowatymi (soja, bobik, 
łubin wąskolistny), okopowymi, zboża-
mi i rzepakiem. Na pokazie zaprezento-

wane zostały odmiany poszczegó lnych 
roślin, które zalecane są do uprawy. Na-
stępnie w w siedzibie Izby w Olsztynie 
spotkali się z panem Janem Heichelem 
– Prezes W-MIR. Podczas spotkania 

zastały omówione bieżące 
sprawy dot. rolnictwa oraz 
kwesti e związane z Euro-
pejskim Zielonym Ładem.
23 czerwca pan Krzysztof 

Masiul – Członek Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie węgorzewskim 
uczestniczył w Walnym Zebraniu 
Członków Związku Stowarzyszeń Na 
Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 
Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 
(LGD9) w Wilkasach.
24 czerwca pan Marek Kuźniewski – 
Członek Zarządu uczestni czył w posie-
dzeniu Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie bartoszyckim w Bartoszycach.
30 czerwca pan Marek Kuźniewski 
– Członek Zarządu W-MIR uczestni-
czył w posiedzeniu Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ostródzkim 
w Ostródzie.     

 10 czerwca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej zwró-
cił się do pana Zbigniewa Ziobry 
-  Ministra Sprawiedliwości o ure-
gulowanie zasad dotyczących 
działalności komorników sądo-
wych. Zwrócono uwagę na liczne 
przypadki zajmowania przez ko-
morników dopłat pochodzących 
z płatności bezpośrednich, które 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 
maja 2008 r. o Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) nie 
podlegają zajęciu. Zarząd W-MIR 
zaproponował zmianę w rozpo-
rządzeniu Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 5 lipca 2017 r. w spra-

wie określenia przedmiotów nale-
żących do rolnika prowadzącego 

gospodarstwo, które nie podlega-
ją egzekucji w postaci określenia 
wielkości gospodarstwa, do któ-
rego stosuje się rozporządzenie, 
tak aby przepisy rozporządzenia 
stosowane były tylko do gospo-
darstw powyżej 1 ha. Zapropo-
nowano również, aby w przypad-
ku zajęcia całego gospodarstwa 
przez komornika izby rolnicze 
miały możliwość wydawania opi-

nii co do zasadności zajęcia całe-
go gospodarstwa. 

 W czerwcu do biura Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wpły-
nęło sześć wniosków o wydanie 
opinii w sprawie zajętego mienia 
wykorzystywanego do produkcji 
rolniczej i jeden wniosek o wy-
jaśnienia. Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza wydała jedną opinię 
dotyczącą zajętej nieruchomości, 
która była niezbędna do prowa-
dzenia gospodarstwa. W kolej-
nym przypadku dłużnik spłacił 
zadłużenie i nie było podstaw do 
wydania opinii. Pozostałe wnioski 
o wydanie opinii są w trakcie ana-
lizowania.  

WNIOSEK W SPRAWIE 
NIERÓWNEGO TRAKTOWANIA 

ROLNIKÓW W PRZEPISACH 
O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, wystąpił 27 maja 
2020 r. do Premiera Mateusza Mora-
wieckiego, w związku z pojawiający-
mi się sygnałami od rolników, doty-

czącymi nierównego traktowania tej 
grupy zawodowej w rozwiązaniach 
przewidzianych w ustawie z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 
r. poz. 374, z późn. zm.), o podjęcie 
działań w niniejszej sprawie.

Rolnicy, w zależności od interpreta-
cji stosowanej przez różne organy 
administracji, w niektórych przypad-
kach traktowani są tak jak przedsię-
biorcy, w innych zaś odmawia im się 
takiego statusu.
Przykładowo, rolnikom, którzy złoży-
li wnioski o przyznanie pożyczek dla 
mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 
15zzd ust. 1 ww. ustawy, właściwe 
organy odmawiają jej przyznania, 
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DZIAŁANIA MRIRW W SPRAWIE CEN 
ŻYWCA WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO

W odpowiedzi na wniosek Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni-
czej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolni-
czych w dniu 18 maja 2020 r. wysto-
sował pismo w sprawie gwałtownego 
spadku cen żywca wołowego i wie-
przowego, który nie przekłada się na 
ceny w sklepach i hipermarketach. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w odpowiedzi z dnia 9 czerwca 
2020 r. poinformowało, że na bieżąco 
analizuje rozwój sytuacji na rynkach 
rolnych, w tym na rynku wołowiny 
i wieprzowiny, oraz podejmuje działa-
nia mające na celu poprawę sytuacji 

rynkowej oraz wsparcie producentów 
rolnych.
„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Minister RiRW) już pismem z dnia 
19 marca 2020 r. zaapelował do Ko-
misji Europejskiej o podjęcie szyb-
kich i zdecydowanych działań po-
mocowych w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, rynków 
rolnych (m.in. na rynku wołowiny), 
w tym wprowadzenia rekompen-
sat fi nansowych dla producentów 
rolnych doświadczających skutków 
kryzysu związanego z pandemią 
Covid-19 (m.in. głębokich spadków 

cen, utraty płynności fi nansowej), 
czy w obszarze handlu zagraniczne-
go.
Następnie Polska wielokrotnie na 
forum Unii Europejskiej apelowała 
do Komisji Europejskiej m.in. o uru-
chomienie środków interwencyjnych 
na poszczególnych rynkach rolnych, 
w tym pismem Ministra RiRW z dnia 
17 kwietnia 2020 r. skierowanym 
do Komisarza UE ds. rolnictwa Pana 
Janusza Wojciechowskiego w spra-
wie pilnej interwencji na rynkach 
wołowiny, baraniny, mleka i drobiu. 
W niniejszym piśmie do Komisarza 

z uwagi na okoliczność, że do rolni-
ków takich nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Pra-
wo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. 
poz. 1292, z późn. zm.). Tymczasem 
wielu rolników zatrudnia pracowni-
ków i odprowadza za nich składki do 
ZUS (obok składek do KRUS opłaca-
nych za siebie). Co więcej, na mocy 
ustawy — Prawo przedsiębiorców, 
rolnicy nie zostali pozbawieni statusu 
przedsiębiorców. Zgodnie z art. 6 ust. 
1 pkt 1 ww. ustawy, jej przepisów nie 
stosuje się do działalności wytwórczej 
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 
oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrod-
nictwa, warzywnictwa, leśnictwa i ry-
bactwa śródlądowego, ale nie oznacza 
to, że rolnicy nie są przedsiębiorcami, 
a wykonywana przez nich działal-
ność — nie jest działalnością gospo-
darczą. Wprost przeciwnie, rolnicy są 
przedsiębiorcami, nie stosuje się jed-
nak do nich Prawa przedsiębiorców 
(w szczególności nie podlegają wpiso-
wi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej).
Pomimo to, właściwe organy odma-
wiają rolnikom przyznawania pomo-
cy, która ma przeciwdziałać negatyw-
nym skutkom COVID-19, a która jest 
przyznawana innym przedsiębiorcom.
Wobec powyższego, zwracamy się 
do Pana Premiera o dokonanie zmian 
wprowadzonych przepisów, w taki 
sposób, by pomoc mogła być przy-
znawana także rolnikom, zwłaszcza 
takim, którzy tworzą i utrzymują 
miejsca pracy, zatrudniając pracow-
ników. Taka pomoc jest tym bardziej 

niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz 
negatywnych skutków wywołanych 
przez COVID-19, borykają się tak-
że z problemem suszy, negatywnie 
wpływającym na uprawy rolne.
W związku z powyższym Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwró-
cił się do Premiera o podjęcie działań 
legislacyjnych w powyższej sprawie.

Źródło: KRIR

POSŁOWIE PE 
W SPRAWIE SEKTORA DROBIU

5 czerwca 2020 r., z inicjatywy posła 
Krzysztofa Jurgiela, szesnastu pol-
skich posłów do Parlamentu Europej-
skiego zwróciło się do komisarza ds. 
rolnictwa Janusza Wojciechowskiego 
w sprawie sektora drobiu, który zna-
lazł się w kryzysowym położeniu ze 
względu na pandemię COVID-19.
W ostatnim czasie Komisja Europej-
ska wprowadziła środki pomocy dla 
niektórych sektorów rolnych (np. 
dopłaty do prywatnego przechowy-
wania nabiału oraz wybranych ga-
tunków mięs, większa elastyczność 
dla administracji czy wcześniejsze 
wypłacanie płatności bezpośred-
nich rolnikom). Choć najgłębszy 
kryzys w Europie jest już za nami 
i gospodarki poszczególnych państw 
członkowskich zostają stopniowo 
odmrażane, niektóre sektory wciąż 
mierzą się ze skutkami pandemii. 
Sektor drobiu, którego Polska jest 
największym producentem, znalazł 
się w krytycznej sytuacji ze względu 
na swoją specyfi kę charakteryzują-
cą się bardzo krótkim cyklem pro-

dukcyjnym, w którym każdy dzień 
zwłoki w odbiorze brojlerów kurzych 
skutkuje problemami z dobrostanem 
zwierząt czy utratą ważności badań. 
Zamknięcie sektora hotelarskiego 
i gastronomicznego (HORECA) spo-
wodowało drastyczne ograniczenie 
czy nawet zamknięcie rynków zbytu 
drobiu, co powodowało, że z wy-
lęgarni nie było odbierane pisklęta 
jednodniowe. To z kolei wpływało 
na kolejny etap łańcucha, czyli stada 
reprodukcyjne. Kury znosiły jaja, na 
które nie było popytu. W tej sytuacji 
hodowcy drobiu byli często zmusze-
ni do utylizowania żywych zwierząt.
W okresie kryzysu cena tuszki drobiu 
spadła w UE o ok. 7% w porówna-
niu do 2019 r., a w Polsce było to aż 
40%. To spowodowało ogromne straty 
wśród hodowców drobiu, którzy mu-
szą ponadto mierzyć się z problemami 
w dostawach komponentów paszo-
wych oraz perspektywą suszy, z czym 
wiąże się wzrost cen paszy stanowiącej 
70% kosztów odchowu drobiu rzeźne-
go. W ostatnim czasie zanotowano 
także wzrost stosowania nieuczciwych 
praktyk wobec hodowców drobiu.
W związku z tym poseł Krzysztof 
Jurgiel, przy poparciu piętnastu in-
nych polskich posłów z EKR-u, zwró-
cił się do komisarza Janusza Wojcie-
chowskiego, prosząc o uruchomie-
nie dopłat do prywatnego przecho-
wywania mięsa drobiowego zgodnie 
z rozporządzeniem nr 1308/20131.

Źródło: 
Komunikat prasowy Posła do PE 

Krzysztofa Jurgiela
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UE Minister RiRW wyraził przeko-
nanie, że Komisja Europejska w tej 
kryzysowej, niespotykanej jak dotąd 
sytuacji, uruchomi instrumenty in-
terwencji rynkowej ukierunkowane 
na tymczasowe zagospodarowanie 
nadwyżek, potwierdzając tym sa-
mym prawidłową realizację przez 
Komisję Europejską zadań wynikają-
cych z rozporządzenia nr 1308/2013 
ustanawiającego wspólną organiza-
cję rynków produktów rolnych. Rów-
nolegle z ww. wnioskiem, Minister 
RiRW pismem z dnia 17 kwietnia 
2020 r. wystąpił do Komisarza UE 
ds. rolnictwa z propozycją zmiany 
polskiego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW) na lata 2014-
2020 w celu złagodzenia niekorzyst-
nych skutków pandemii Covid-19 
dla rolnictwa i obszarów wiejskich, 
w tym m.in. wsparcia rynku wołowi-
ny.
W następstwie wystąpień Polski, jak 
również innych państw członkow-
skich, Komisja Europejska w dniu 
4 maja 2020 r. uruchomiła pakiet 
środków nadzwyczajnych na rynkach 
rolnych w celu wsparcia sektorów, 
które najbardziej ucierpiały wobec 
pandemii Covid-19, obejmujący m.in. 
uruchomienie dopłat do prywatnego 
przechowywania przetworów mlecz-
nych: masła, odtłuszczonego mle-
ka w proszku i serów (odpowiednio 
rozporządzenia Komisji: 2020/597, 
2020/598, 2020/591), wołowiny 
(rozporządzenie Komisji 2020/596) 
oraz baraniny i koziny (rozporządze-
nie Komisji 2020/595). W Polsce 
zainteresowanie udziałem w ww. 
mechanizmach jest niewielkie – od 
dnia 7 maja 2020 r. do dnia 5 czerwca 
2020 r. przedsiębiorcy złożyli w Pol-
sce wnioski o objęcie dopłatami do 
prywatnego przechowywania 442 
ton wołowiny i 39 ton serów (z przy-
znanego limitu 8 277 ton serów).
Ponadto, w dniu 13 maja 2020 r., 
podczas nieformalnego posiedzenia 
Rady Ministrów Rolnictwa UE na te-
mat kryzysowej sytuacji w rolnictwie 
związanej z pandemią Covid-19 i po-
dejmowanych działań, które odbyło 
się w formie wideokonferencji, stro-
na polska, wskazując na odnotowany 
na przełomie kwietnia i maja 2020 r. 
gwałtowny spadek cen skupu żywca 
wieprzowego podkreśliła, że należy 
niezwłocznie uruchomić dopłaty do 
prywatnego przechowywania wie-
przowiny w ramach interwencji ryn-

kowej przewidzianej w przepisach do-
tyczących wspólnej organizacji rynku 
produktów rolnych.
Postulat ten został również zgłoszo-
ny przez przedstawiciela Polski na 
posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych – Pro-
dukty Zwierzęce, które odbyło się 
w formie wideokonferencji w dniu 20 
maja 2020 r. Oprócz Polski, potrze-
bę reakcji na rynku trzody chlewnej 
zgłosiły również inne państwa UE, 
ponieważ spadkowa tendencja ce-
nowa notowana była na całym rynku 
UE w konsekwencji obowiązujących 
ograniczeń wprowadzonych w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS-CoV-2.
Jednocześnie uprzejmie informuję, 
że w odpowiedzi na trwający kryzys 
na rynkach produktów rolnych Ko-
misja Europejska, ogłaszając w dniu 
30 kwietnia 2020 r. pakiet środków 
pomocowych, których elementem 
jest obowiązujący mechanizm do-
płat do prywatnego przechowywania 
ww. produktów, zapowiedziała rów-
nież zmianę rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (…) w kierunku umożliwie-
nia państwom członkowskim, które 
nadal dysponują środkami w ramach 
PROW, wykorzystanie tych pieniędzy 
na wypłaty dla rolników i małych fi rm 
rolno-spożywczych w 2020 r. celu 
zapewnienia natychmiastowej pomo-
cy dla najbardziej dotkniętych kry-
zysem. Obecnie, równolegle do prac 
na poziomie UE dotyczących zmiany 
ww. rozporządzenia nr 1305/2013, 
w MRiRW trwają intensywne prace 
mające na celu dodanie do Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 nowego działania doty-
czącego Wyjątkowej tymczasowej 
pomocy na rzecz rolników i MŚP dzia-
łających w sektorze przetwórstwa, 
wprowadzania do obrotu lub rozwoju 
produktów rolnych, którzy zostali naj-
ciężej dotknięci kryzysem związanym 
z COVID-19. W ramach ww. działania 
przewiduje się również wsparcie dla 
producentów bydła mięsnego i świń.
Niezależnie od powyższego nale-
ży zauważyć, że notowania cenowe 
z dwóch ostatnich tygodni 2020 r. (21-
22 tydzień) powinny być pierwszym 
sygnałem odwrócenia niekorzyst-
nych tendencji na rynku wieprzowiny 
i oczekiwaną reakcją na stopniowe 
odmrażanie poszczególnych segmen-
tów gospodarki w związku z Covid-19. 
W 22. tygodniu 2020 r. (25-31 maj) 
cena zakupu świń wzrosła o ponad 10 
% w relacji tygodniowej oraz o 3,7% 
w relacji miesięcznej. Odwrócenie 
spadkowego trendu obserwowane 
jest również na rynku UE, gdzie w 22. 
tygodniu 2020 r. cena skupu świń (kla-
sa E) wyniosła 162,91 euro/100 kg, co 
oznacza wzrost w relacji tygodniowej 
o 2,2%. Należy oczekiwać, że stop-
niowe odbudowywanie popytu na 
wieprzowinę pozwoli na przywróce-
nie stabilności na rynku i przynajmniej 
częściowe odrobienie strat fi nanso-
wych rolników. Ponadto, w ostatnich 
tygodniach notowany jest wzrost cen 
bydła. W 22. tygodniu 2020 r. śred-
nia cena bydła w Polsce, według wagi 
żywej, ukształtowała się na poziomie 
6,09 zł/kg i wzrosła odpowiednio 
w relacji tygodniowej i miesięcznej 
o 2,1% oraz o 5,4%.
Odnosząc się do postulatu dotyczą-
cego zakupu wołowiny przez Agencję 
Rezerw Materiałowych uprzejmie in-
formuję, że organem właściwym w tej 
sprawie jest Minister Klimatu.”      
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POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z pismem Posła do PE 
Krzysztofa Jurgiela, w którym zwró-
cił uwagę na trudną sytuację sektora 
drobiowego w kontekście pandemii 
CO VID-19 i wniósł o uruchomienie 
dopłat do prywatnego przechowywa-
nia mięsa drobiowego na podstawie 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
i ograniczenie przywozu mięsa dro-
biowego do UE, Przewodnicząca KE 
Ursula von der Leyen poinformowała, 
że Komisja przyjęła już szereg środ-
ków mających na celu złagodzenie 
społeczno-gospodarczego wpływu 
pandemii COVID-19, w tym na sek-
tor rolnictwa.
W dniu 19 marca 2020 r. Komisja 
przyjęła tymczasowe ramy prawne 
w zakresie pomocy państwa, które 
pozwalają państwom członkowskim 
na przyznanie wsparcia w wysoko-
ści do 100 000 EUR na rolnika i do 
800 000 EUR na przedsiębiorstwo 
zajmujące się przetwarzaniem i wpro-
wadzaniem do obrotu produktów 
rolnych. W dniu 2 kwietnia 2020 r. 
Komisja zaproponowała Inicjatywę 
inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII+), która będzie 
wspierać rolników, obszary wiejskie 
i państwa UE poprzez zwiększenie 
elastyczności w wykorzystaniu fun-
duszy UE. W dniu 6 kwietnia 2020 
r. Komisja przyjęła również środek 
przedłużający o jeden miesiąc, do 
dnia 15 czerwca 2020 r., termin skła-
dania wniosków o płatności w ra-
mach wspólnej polityki rolnej (WPR), 
dając rolnikom więcej czasu na uzu-
pełnienie wniosków o płatności bez-
pośrednie i pomoc na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich. Następnie 

PRZEWODNICZĄCA KE 
W SPRAWIE SYTUACJI SEKTORA DROBIOWEGO 

w dniu 16 kwietnia Komisja przyjęła 
dwa dodatkowe środki mające na 
celu pomoc dla sektora rolno-spo-
żywczego. Środki te zwiększą prze-
pływy pieniężne rolników – poprzez 
zwiększenie zaliczek na płatności 
bezpośrednie (z 50 % do 70 %) i na 
niektóre płatności w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich (z 75 %> do 85 
%) – oraz zmniejszą obciążenia admi-
nistracyjne dla władz krajowych i re-
gionalnych oraz dla rolników w tych 
szczególnie trudnych czasach.
Ponadto wsparcie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich może być wy-
korzystane w celu złagodzenia skut-
ków gospodarczych wynikających 
z wybuchu pandemii koronaawirusa. 
Zachęcam państwa członkowskie 
do zbadania możliwości istniejących 
w ramach programu rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2014-2020, 
który obejmuje szereg odpowiednich 
środków w celu sprostania obecnej 
sytuacji. W dniu 30 kwietnia Komi-
sja przedstawiła wniosek dotyczący 
zmiany rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich (UE) 
nr 1305/2013. Wniosek ma na celu 
wprowadzenie nowego tymcza-
sowego środka umożliwiającego 
państwom członkowskim wypłatę 
ryczałtu rolnikom i małym przedsię-
biorstwom rolno-spożywczym szcze-
gólnie dotkniętym przez Kryzys CO-
VID-19, zapewniając im w ten sposób 
ukierunkowane wsparcie płynności 
w celu zapewnienia ciągłości ich dzia-
łalności gospodarczej. Teraz to Rada 
i Parlament Europejski powinni jak 
najszybciej zatwierdzić ten środek, 
żeby właściwe organy krajowe mogły 

z niego skorzystać poprzez dostoso-
wanie swoich programów rozwoju 
obszarów wiejskich.
Jeśli chodzi o wsparcie rynkowe, Komi-
sja przyjęła pakiet środków w ramach 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych. Niedaw-
no przyjęte rozporządzenia wykonaw-
cze 2020/595 i 2020/596 dotyczą 
w szczególności sektora mięsnego. 
Pakiet ten nie obejmuje drobiu. Nie 
jest on częścią standardowej siatki 
bezpieczeństwa, którą można szybko 
uruchomić za pomocą rozporządze-
nia wykonawczego. Charakter sektora 
mięsa drobiowego, w szczególności 
krótki cykl produkcyjny i znacznie niż-
sze ceny mrożonych produktów z mię-
sa drobiowego, to również czynniki, 
które nie sprzyjają środkom w zakresie 
prywatnego przechowywania. Jest 
rzeczą oczywistą, że Komisja Europej-
ska nadal ściśle monitoruje wszystkie 
rynki.
W odniesieniu do wniosku o zawie-
szenie przywozu mięsa, poprzednie 
kryzysy światowe pokazały, że utrzy-
manie płynności handlu ma zasadni-
cze znaczenie dla globalnej stabilności. 
COVID-19 nie jest wystarczającym 
powodem do ograniczeń w handlu 
środkami spożywczymi, nie mówiąc 
o tym, że prawdopodobnie odbiłoby 
się to na eksporcie UE. Jest to ważna 
kwesti a w przypadku mięsa drobiowe-
go, gdzie UE notuje nadwyżkę w han-
dlu z krajami trzecimi. Przewodnicząca 
KE podkreśliła, że polski sektor dro-
biarski szczególnie skorzystał na tej 
sytuacji w ostatnich latach. 

Źródło: KRIR

PORTAL eROLNIK
W wyniku nowelizacji ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego z dniem 12 
czerwca 2020 r. weszły w życie nowe 
zapisy zobowiązujące Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa do utworzenia 
portalu internetowego i udostępnienia 
go nieodpłatnie osobom zamierzają-
cym sprzedać grunt rolny. 

KOWR nazwał ten portal eRolnik 
(htt ps://erolnik.gov.pl). 
Aby z niego skorzystać należy posia-
dać Profi l Zaufany, który jest metodą 
potwierdzania tożsamości obywatela 
Polski w elektronicznych systemach 
administracji rządowych oraz samo-
rządowych. 

KONIECZNE DZIAŁANIA 
WSPIERAJĄCE PRODUCENTÓW 

WIEPRZOWINY
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
mając na uwadze stanowisko Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie wsparcia sektora trzody 
chlewnej ogłoszone podczas niefor-
malnego posiedzenia Rady Ministrów 
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Rolnictwa UE poprzez uruchomienie 
rezerwy kryzysowej z budżetu UE, 
w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił 
się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
o przeanalizowanie poniższych po-
stulatów mających na celu wsparcie 
producentów wieprzowiny w Polsce.
W dobie pandemii niezbędna jest po-
moc w celu utrzymania produkcji trzo-
dy chlewnej w Polsce poprzez wpro-
wadzenie następującego wsparcia:
 rozszerzenie działania „dopłaty 

do prywatnego przechowywania” 
o dopłaty do mięsa wieprzowego, 
a nie tylko mleka, mięsa wołowe-
go, baraniego i koziego. Pominię-
cie w działaniu interwencyjnym 
mięsa wieprzowego zdaniem 
producentów trzody jest rażącym 
działaniem przeciwko branży;

 przeniesienie niewykorzystanych 
pieniędzy przeznaczonych na 
PROW 2014 — 2020 na urucho-
mienie w trybie ciągłym konty-
nuacji programów pomocowych 
ARiMR dla producentów trzody 
chlewnej takich jak:
o refundacja do 75% wydatków 

na bioasekurację poniesionych 
przez producenta rolnego, któ-
ry prowadzi gospodarstwo, 
w którym utrzymywane są świ-
nie,

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

 uruchomienie skupu interwen-
cyjnego trzody chlewnej, której 
sprzedaży nie można odłożyć 
w czasie jak w przypadku innych 
produktów rolniczych.

Producenci trzody chlewnej doma-
gają się również likwidacji strefy nie-
bieskiej występowania ASF, lub ogra-
niczenia czasu jej występowania do 
dwóch miesięcy. Restrykcje występu-
jące w strefi e niebieskiej oraz roczny 
okres występowania od pojawienia 
się przypadku w gospodarstwie są 
szczególnie uciążliwe dla rolników 
i zakładów przetwórczych, a także 
wpływają na obniżenie i tak już ni-
skich dochodów z produkcji trzody 
chlewnej. Należałoby zwrócić się do 
Komisji Europejskiej o złagodzenie re-
strykcji w tym zakresie.
Samorząd rolniczy zwrócił się także 
o publikację zakładów, które impor-
tują półtusze z zagranicy, ograniczając 
tym samym skup trzody chlewnej od 

rodzimych producentów. Lista takich 
zakładów powinna być dostępna dla 
hodowców trzody i dla konsumentów.
Zarząd KRIR otrzymuje sygnały od 
producentów trzody chlewnej o po-
głębiającym się kryzysie w bran-
ży spowodowanym spadkami cen 
i zmniejszeniem popytu na wieprzo-
winę wynikającym między innymi 
z zamknięciem całej branży HoReCa 
oraz obniżenia zdolności nabywczej 
konsumentów, Trudna sytuacja na 
rynku może sprawić zaniechanie pro-
dukcji trzody chlewnej w Polsce i uza-
leżnienie się od importu z innych kra-
jów. Celem ochrony branży produkcji 
trzody chlewnej przed likwidacją Za-
rząd KRIR wniósł o realizację powyż-
szych propozycji.

Żródło: KRIR

WSPARCIE 
DO KONWENCJONALNEGO 

CHOWU DROBIU
W dniu 16 czerwca 2020, Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych popierając 
wniosek zgłoszony przez Podlaską 
Izbę Rolniczą, zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego o podjęcie dzia-
łań umożliwiających uzyskanie wspar-
cia z operacji typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” realizowanych 
w ramach działania „Wsparcie inwe-
stycji w gospodarstwach rolnych” 
PROW 2014-2020 na operację do-
tyczącą konwencjonalnego chowu 
drobiu (w szczególności gęsi, kaczek, 
perliczek).
Obecnie producenci rolni utrzymują-
cy drób prowadzą gospodarstwa jako 
dział specjalny produkcji rolnej i są 
wykluczeni z możliwości korzysta-
nia z działań takich jak Modernizacja 
gospodarstw rolnych czy Tworzenie 
grup producentów i organizacji pro-
ducentów. Konwencjonalni hodow-
cy drobiu czują się poszkodowani 
i dyskryminowani. Pominięcie branży 
drobiarskiej w PROW 2014 – 2020 
znacznie ogranicza ich możliwości 
inwestowania w nowoczesny sprzęt 
i urządzenia, co może spowodować 
w przyszłości problemy z konkuren-
cyjnością produkcji polskiej branży 
drobiarskiej.
Ponadto drobiarze wnioskują, aby 
prace przy gęsiach uznać jako prace 
sezonowe. Przyjmuje się, że praca-
mi sezonowymi są prace związane 
z cyklami przyrody, właściwościami 
pór roku, warunkami klimatycznymi 

i atmosferycznymi. Naszym zdaniem 
tego przykładem jest chów gęsi, który 
jest zdecydowanie pracą sezonową, 
gdyż jest prowadzony w okresie od 
marca do listopada.

Źródło: KRIR

RUSZA XIX EDYCJA PROGRAMU 
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsię-
biorczości ogłosiła XIX edycję Pro-
gramu Stypendiów Pomostowych 
2020/2021. Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa tradycyjnie włączy się 
organizacyjnie w realizację Programu.
Jak każdego roku, na ambitnych 
i zdolnych tegorocznych maturzy-
stów, pochodzących z małych miej-
scowości i niezamożnych rodzin, 
którzy rozpoczną w tym roku studia 
dzienne, czeka około 600 stypendiów 
pomostowych na I rok studiów. Sty-
pendia w wysokości 500 zł miesięcz-
nie będą wypłacane przez 10 miesię-
cy. Stypendyści, którzy osiągną dobre 
wyniki w nauce, mogą korzystać ze 
stypendiów na II, III i IV rok studiów, 
stypendiów językowych, stypendiów 
na wyjazd na zagraniczną uczelnię, 
stypendiów doktoranckich oraz staży 
zagranicznych.
XIX edycja realizowana będzie w czte-
rech segmentach. KOWR wspiera or-
ganizacyjnie  Fundację Edukacyjną 
Przedsiębiorczości w Segmencie IA, 
który adresowany jest do młodzieży 
pochodzącej z rodzin byłych pracow-
ników PGR, spełniającej łącznie na-
stępujące warunki:
1. są obywatelami polskimi lub posia-

dają Kartę Polaka;
2. są dziećmi byłych pracowników 

państwowych przedsiębiorstw go-
spodarki rolnej, którzy byli zatrud-
nieni w tych gospodarstwach na 
podstawie umowy o pracę w okre-
sie co najmniej 2 lat;

3. mieszkają na terenach wiejskich 
lub miastach do 20 tys. mieszkań-
ców, co potwierdzone jest zamel-
dowaniem. Okres zameldowania 
nie może być krótszy niż 2 lata od 
daty ogłoszenia Programu na stro-
nie www.stypendia-pomostowe.
pl;

4. pochodzą z rodzin, w których do-
chód w przeliczeniu na osobę lub 
dochód osoby uczącej się nie jest 
wyższy niż 1820 zł brutt o, wyliczo-
ny w czerwcu 2020 r. Jeśli człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymu-



10

BIULETYN W-MIR

jące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełno-
sprawności, do dochodu nie wlicza 
się świadczeń otrzymywanych 
w związku z niepełnosprawnością;

5. osiągnęli na egzaminie matural-
nym liczbę punktów nie niższą 
niż 90. Algorytm obliczenia liczby 
punktów zamieszczony jest w za-
łączniku do Regulaminu.

Rekrutacja do programu przebiegać 
będzie on-line na stronie internetowej 
www.stypendia-pomostowe.pl. Tam 
też zamieszczone są szczegółowe in-
formacje i dokumenty dotyczące Pro-
gramu.
Program Stypendiów Pomostowych 
jest jednym z największych pozarzą-
dowych programów stypendialnych 
w Polsce. Dotychczas, w ramach pro-
gramu, na I rok nauki na studiach sta-
cjonarnych przyznano ponad 16 700 
stypendiów.
Partnerami programu są obecnie 
m.in.: Polsko-Amerykańska Funda-
cja Wolności, Narodowy Bank Polski, 
Fundacja Wspomagania Wsi, Funda-
cja BNP Paribas, a także koalicja lokal-

nych organizacji pozarządowych. Na 
realizację osiemnastu edycji progra-
mu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 
milionów zł. Realizatorem programu 
jest Fundacja Edukacyjna Przedsię-
biorczości.

Żródło: www.kowr. gov.pl

OSTATNIA TRANSZA POMOCY 
SUSZOWEJ

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski ogłosił 17 
czerwca 2020 r.  wypłatę ostatniej 
transzy pomocy suszowej. Zarząd 
KRIR występował w tej sprawie do 
Ministra Ardanowskiego w związku 
z nadal docierającymi niepokojącymi 
sygnałami o braku podejmowanych 
działań w tym zakresie.

Źródło: KRIR

JEST WNIOSEK DO UOKIK 
W SPRAWIE NISKICH CEN 

OWOCÓW MIĘKKICH
Na wniosek Zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wystąpił 26 czerwca 
2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów o zbada-
nie czy nie zostały naruszone zasady 
konkurencji, w szczególności w odnie-
sieniu do agrestu.
W wystąpieniu MRiRW napisano: 
„Mając na uwadze, że zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsu-
mentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) 
w zakresie kompetencji Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów pozostaje prowadzenie 
postępowań antymonopolowych 
oraz wydawanie decyzji w zakresie 
praktyk ograniczających konkuren-
cję, polegających m.in. na zawieraniu 
porozumień ograniczających kon-
kurencję, przekazuję w załączeniu 
pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych 
z dnia 18 czerwca 2020 r., z uprzej-
mą prośbą o podjęcie stosownych 
działań w celu zbadania czy zacho-
wania przedsiębiorców działających 
na rynku owoców miękkich, w tym 
agrestu, nie naruszają zasad konku-
rencji (ustalanie zaniżonych cen sku-
pu – zmowa cenowa) i poinformo-
wanie mnie o ich wynikach.”  

AKTYWNA WIEŚ – KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W TRUSZCZYNACH

Jest ich 19, spotykają się co ty-
dzień, biorą udział w kiermaszach 
świątecznych i dożynkach, podczas 
których promują rękodzieło, regio-
nalne wypieki, potrawy oraz prze-
twory. Przedstawiamy Koło Go-
spodyń Wiejskich w Truszczynach, 
które rozpoczęło swoją działalność 
17 października 2018 r. Organi-
zując różne przedsięwzięcia KGW 
współpracuje z OSP w Truszczy-
nach, Radą Sołecką oraz z samorzą-
dem gminnym w Rybnie. A organi-
zuje wiele: dzień dziecka, dzień ko-
biet, mikołajki, pikniki rodzinne dla 
mieszkańców. KGW uczestniczyło 
w nagraniach programów kulinar-
nych o regionalnych potrawach. 
W ostatnich miesiącach członko-
wie KGW brali udział w akcji szycia 
maseczek ochronnych dla szpitali.
Jeśli chcecie, aby na Waszych sto-
łach zagościły regionalne wypieki, 
potrawy lub przetwory, zaprasza-
my do kontaktu z KGW w Truszczy-
nach: skgw.truszczyny@wp.pl. 
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TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA
Serdecznie zapraszamy do odpoczyn-
ku w gospodarstwie agroturystycz-
nym „Puszcza Romincka”. Gospodar-
stwo położone jest w Parku Krajobra-
zowym Puszczy Rominckiej, w Mazu-
rach Garbatych leżących na pograni-
czu Suwalszczyzny i Mazur (Suwałki 
50 km i Węgorzewo 50 km). Dom stoi 
nieopodal wsi Galwiecie, około 9 km 
od Gołdapi (kierunek Szypliszki), pod 
samym lasem, z dala od innych zabu-
dowań. Dla Gości przygotowane są 4 
pokoje, w tym jeden dwupoziomowy, 
wszystkie z łazienkami i balkonami, 
duży salon z kominkiem, kuchnia, ja-
dalnia, sauna, taras, miejsce na ogni-
sko mini plac zabaw, staw. Można 
wynająć pojedyncze pokoje lub cały 
dom. Po szczegółowe informacje za-
praszamy na stronę: 

www.agroturysta.info lub 
facebook.com/AgroturystykaGoldap, 

telefon do właścicieli 
+48 603 123 625.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
serdecznie zaprasza 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. Zainteresowani klienci 
kontaktują się bezpośrednio z wybra-
nym gospodarstwem rolnym. Wszel-
kich informacji dot. inicjatywy „Tu-
rystyka u rolnika” udziela Katarzyna 
Godlewska tel. 89534-05-67.

SZARLOTKA 
Jolanta Bernatek, Koło Gospodyń Wiejskich Jędrychowo 
Składniki: ciasto: 4 kopiaste szklanki 
mąki, ½ szklanki cukru, 3 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, cukier waniliowy, 6 ły-
żek mleka, 250 g miękkiego masła; na-
dzienie: 2 kg twardych jabłek, ⅓ szklanki 
cukru, cukier waniliowy, ¼ łyżki cynamo-
nu, 40 g masła, 2 łyżki mąki ziemniacza-
nej, 2 garście rodzynek, ¼ szklanki wody.
Wykonanie: Z podanych składników za-
gnieść ciasto i podzielić na dwie części. 
Jedną część wyłożyć na blaszkę i pod-
piec przez 10 minut w temperaturze 
180 °C. Jabłka pokroić na 2 cm kostkę. 
Poddusić z wodą, masłem, cynamonem, 
cukrem i cukrem waniliowym. Gdy będą 
prawie miękkie dodać mąkę ziemniacza-
ną rozrobioną w niewielkiej ilości wody. 
Dodać rodzynki. Wyłożyć na podpieczo-
ny spód i przykryć drugą częścią ciasta. 
Piec przez 30 - 35 minut w temperaturze 
180 °C. Wierzch polukrować.

SMAKI WARMII I MAZUR

Grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zapra-
szamy natomiast do włączenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”.  Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie plat-
formy wspomagającej sprzedaż produktów (rękodzieła, przetworów, produktów żywnościowych) wytwo-
rzonych przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj, 
tel. 89534-05-67 w. 24.
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WIŚNIOWA MOC
Barbara Chrząszcz, Tolkmicko
Składniki: 3 kg wiśni, ½ l spirytusu, ½ l wódki, 2 kg cukru
Wykonanie: Wiśnie zalać spirytusem i odstawić na 2 tygodnie. Na-
stępnie odcedzić, owoce zasypać cukrem i odstawić na 2 tygodnie. 
Po tym czasie odcedzić i sok zalać wódką. Połączyć ze sobą oba 
syropy. Po 3 miesiącach odstania nalewka nabiera odpowiedniego 
smaku i koloru.

MALINOWY SOK
Teresa Rosół, Pogrodzie 
Składniki: maliny, cukier 
Wykonanie: Dojrzałe, czerwone maliny włożyć do garnka, przesy-
pać cukrem i odstawić na 3–5 godzin. Następnie podgrzać do tem-
peratury 60°C i odczekać, aż puszczą sok. Następnie odcedzić sok, 
a owoce gotować jeszcze na sokowniku, aby odzyskać resztę soku. 
Sok przecedzić przez sito, żeby usunąć pestki malinowe. Dosłodzić 
do smaku cukrem i zagotować. Następnie zlać do czystych i suchych 
weków. 
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