
BIULETYN
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Nr 6/2020, ISSN 1643-899X, Publikacja bezpłatna

ROLNIKU! SPISZ SIĘ! 
więcej na stronach 7-8



BIULETYN W-MIR

2

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE... 

14 sierpnia 2020 roku zmarł wieloletni Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

ś.p. Jan Heichel
Prezes Jan miał 69 lat. Przez ćwierć wieku działał na rzecz samorządu rolniczego i rolników, 

od 2007 roku pełnił funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Odszedł od nas Człowiek prawy i szlachetny o nieocenionych zaletach charakteru. 
Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba pełna pasji, oddana ludziom i sprawom rolnictwa, 

a przede wszystkim przepełniona dobrem i życzliwością dla innych.  

Tak trudno jest nam powiedzieć Żegnaj Prezesie….

Służyłeś nam zawsze swoja pomocą i radą, Prezesie Janie będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

„Są ludzie, których grzebiemy w ziemi, 
jednak tych, których szczególnie czule kochamy, 

chowamy w naszych sercach.” - Honoré de Balzac

Łącząc się w bólu z Rodziną i Najbliższymi,

Zarząd, Członkowie Rad Powiatowych W-MIR, Pracownicy



BIULETYN W-MIR

3

POSIEDZENIE ZARZĄDU WMIR

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 

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. 

9 lipca w Olsztynie odbyło się posie-
dze nie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, podczas którego Zarząd 
zajął się następującymi sprawami:  
1. Realizacją wniosków III Walnego 

Zgromadzenia  W-MIR.
2. Realizacją wniosków napływających 

z Rad Powiatowych W-MIR.
3. Współorganizacją kolonii letnich dla 

dzieci rolników.
4. Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. 

5. Bieżącym monitorowaniem realizacji 
budżetu Izby. 

Realizując wnioski z  III Walnego Zgro-
madzenia oraz Rad Powiatowych W-
-MIR Zarząd Izby wystosował następu-
jące pisma:
 do Ministra Środowiska o umożliwie-

nie redukcyjnego odstrzału łosia oraz 
wprowadzenie zmian w  przepisach 
umożliwiających rolnikom uzyskanie 
odszkodowań za szkody wyrządzone 
w uprawach rolnych i stawach przez 
ptaki chronione;

 do Prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa o rozważe-
nie możliwości wprowadzenia zmia-
ny w  systemie internetowym iden-
tyfi kacji i  rejestracji zwierząt w  za-
kresie rejestracji wyścielenia jałówek 
poniżej 20 miesiąca życia;

 do Warmińsko-Mazurskiego Wo-
jewódzkiego Lekarza Weterynarii 

o  opinię w  sprawie stosowania 
kurtyn/bram dezynfekujących jako 
środka zapobiegawczego spełnia-
jącego wymogi bioasekuracji;

 do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
o  podjęcie działań w  celu przy-
wrócenia terminów naboru na 
refundacje do 75% wydatków po-
niesionych przez producenta rolne-
go, który prowadzi gospodarstwo, 
w którym utrzymywane są świnie;

 do Ministra Rolnictwa w  sprawie 
poparcia stanowiska Polskiego 
Związku Producentów Roślin Zbo-
żowych dotyczącego kwestii nie 

wycofywania substancji czynnej 
chlorotalonil, która stosowana jest 
w fungicydach;

 do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego z  zapytaniem o  realizację 
infrastruktury szerokopasmowego 
Internetu na obszarach wiejskich;

 do Krajowej Rady Izb Rolniczych 
o  podjęcie działań zmierzających 
do zaprzestania przez samorzą-
dy gminne pobierania podatku od 
nieruchomości od byłych rolników 
tj. rencistów i  emerytów, którzy 
posiadają mniej niż 1 ha gruntów 
i zaprzestali wykonywania działal-
ności rolniczej, natomiast posiadają 
nieruchomości ( budynki gospodar-
cze), które utraciły swoje pierwot-
ne przeznaczenie.

POSIEDZENIA KOMISJI
 10 lipca w  Idzbarku odbyło się 

posiedzenie Komisji ds. Rodziny 
Wiejskiej w  składzie poszerzonym 
o  wszystkie członkinie Rad Powia-
towych W-MIR. Z  ramienia Zarządu 
Izby w  posiedzeniu uczestniczył 
pan Romuald Tański – Wiceprezes. 
Podczas spotkania omówiono funk-
cjonowanie oświaty na obszarach 
wiejskich w czasie pandemii korona-
wirusa, m.in. zapoznano się z  infor-

macją Kuratorium Oświaty w Olsz-
tynie dot. działań w okresie od 12 
marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 
r. Wg informacji monitorowaniem 
i  diagnozą były objęte wszystkie 
szkoły i  placówki województwa 
warmińsko-mazurskiego. Na pod-
stawie wyników sformułowano 
m.in. następujące wnioski:
- wszyscy uczniowie zostali obję-

ci kształceniem zdalnym,
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- dyrektorzy pozyskali dodatkowe 
fundusze na zakup sprzętu kom-
puterowego,

- we wszystkich placówkach zo-
stały dostosowane warunki do 
prowadzenia zajęć opiekuń-
czych, konsultacji z  uczniami 
zgodnie z  wytycznymi GIZ,MZ, 
MEN.

Ponadto, podczas posiedzenia pod-
jęto tematykę możliwości wykorzy-
stania bonu turystycznego przez 

dzieci rolników – płatników KRUS 
oraz zasiłków opiekuńczych wypła-
canych przez KRUS.
• 23 lipca w  Olsztynie odbyło 

się posiedzenie Komisji ds. Mo-
nitorowania Rynków Rolnych 
i Zwalczania ASF. Obrady odby-
wały się według ustalonego po-
rządku posiedzenia: 
1.  Analiza aktualnej sytuacji na 

rynkach rolnych. 
a) Analiza aktualnych cen zbóż

b) Analiza aktualnych cen sku-
pu trzody chlewnej. 

2. Sprawy bieżące.
W posiedzeniu, poza członkami Komi-
sji, udział wzięli: pan Cezary Antczak - 
główny specjalista Wydziału Rozwoju 
Rynków Rolnych KOWR OT Olsztyn, 
pani Renata Gazda - kierownik działu, 
główny specjalista oraz pani Agniesz-
ka Urbaniak – specjalista, Dział Eko-
nomiki i Zarządzania Gospodarstwem 
Rolnym W-MODR w  Olsztynie, pan 
Kazimierz Zelma - Prezes Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Hodowców 
Zarodowej Trzody Chlewnej w  Olsz-
tynie oraz pan Leszek Sargalski - De-
legat na Walne Zgromadzenie W-MIR 
w  powiecie nowomiejskim. Podczas 
posiedzenia dokonano analizy ceny 
zbóż na rynkach światowych i rynku 
polskim oraz omówiono trudną sy-
tuację producentów trzody chlewnej 
na obszarach ASF spowodowaną 
kryzysem COVID-19. Na posiedze-
niu postanowiono wystosować apel 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie trudnej sytuacji producen-
tów trzody chlewnej.

 1 lipca w  Zastawnie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w  powiecie elbląskim. 
Pan Piotr Stalęga – przedstawiciel 
Banku Pocztowego S.A. przedsta-
wił oferty skierowane do rolników. 
Rolnicy mogą skorzystać z  prefe-
rencyjnie oprocentowanych kredy-
tów obrotowych i  inwestycyjnych 
oraz kredytów na bieżące potrzeby 
związane z  działalnością rolniczą. 

Pani Sylwia Buła - również przed-
stawiciel  Banku Pocztowego S.A. 
omówiła zagadnienie dotyczące 
ubezpieczeń dla rolników. Następ-
nie pani Anna Naumczyk-Szałaj 
– pracownik biura W-MIR w Olszty-
nie przedstawiła działania podjęte 
przez W-MIR dotyczące urucho-
mienia dwóch inicjatyw: ,,Turysty-
ka u  rolnika” oraz ,,Aktywna wieś” 
wspomagającej grupy działające 

na obszarach wiej-
skich w  kierunku 
sprzedaży pro-
duktów wytwa-
rzanych przez te 
grupy. Ponadto, 
przedstawiła stra-
tegię Europejski 
Zielony Ład. W ko-
lejnym punkcie 
posiedzenia pan 
Grzegorz Kaniecki 
– doradca fi nanso-
wo-energetyczny 
przedstawił zało-
żenia dotyczące 

instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła 
fi rmy Columbus Energy. Powodów, 
dla których warto jest instalować 
fotowoltaiczne panele jest dużo. 
Najważniejsze to oszczędność 
i  ekologia. Dobra instalacja jest 
w   stanie w  100% zaspokoić za-
potrzebowanie domu czy gospo-
darstwa. Obecnie do instalowanej 
instalacji fotowoltaicznej można 
uzyskać dopłatę w  wysokości  

5 000 zł w  ramach rządowego 
programu ,,Mój prąd”. Członek Za-
rządu W-MIR - pan Jerzy Salitra 
omówił bieżące działania  Zarzą-
du W-MIR oraz przebieg Walne-
go Zgromadzenia W-MIR, które 
odbyło się 26 czerwca 2020 r. 
Podczas spotkania członkowie 
Rady poruszali temat dotyczący 
działalności rolnictwa w  okresie 
epidemii wywołanej przez wirus 
COVID-19. Z  dyskusji wynikało, że 
rolnicy oczekują podjęcia konkret-
nych działań przez Rząd w kierunku 
zabezpieczenia interesów produ-
centów rolnych.

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH



BIULETYN W-MIR

5

 1 lipca w  Lidzbarku Warmiń-
skim odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie lidzbarskim. Pierwszym 
prelegentem był pan Jan Harhaj 
- Starosta Powiatu Lidzbarskiego, 
który omówił przeprowadzane 
i  planowane inwestycje budow-
lano-remontowe oraz przedsta-
wił bieżące informacje dot. prac 
starostwa. W  związku ze zbliża-
jącymi się żniwami przypomniał 
o  konieczności zgłaszania przez 
rolników zamiaru poruszania się 
sprzętem ponadgabarytowym po 
określonych drogach do staro-
stwa i policji. Pani Marta Hinc – Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii prze-
kazała informacje dotyczące roz-
przestrzeniania się Afrykańskie-
go Pomoru Świń. Podsumowała 
odstrzał dzików w  2020 roku, 
podając, iż w  ramach odstrzału 
planowanego i  sanitarnego ze-
strzelono 267 szt., znaleziono 62 
szt. padłych, w  tym 49 szt. cho-
rych na ASF. Pani M. Hinc przypo-
mniała o konieczności przeprowa-
dzania kontroli dot. bioasekuracji 
2 razy w roku w gospodarstwach 
utrzymujących trzodę chlewną. 
W  powiecie lidzbarskim jest 38 
takich gospodarstw. Przypomnia-
ła również o  obowiązku badań 
przedubojowych. Pan Marek Kuź-
niewski przedstawił informację 
z bieżących prac Zarządu W-MIR.

 2 lipca w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

 6 lipca w  Węgorzewie odby-
ło się posiedzenie Rady Po-
wiatowej W-MIR w  powiecie 
węgorzewskim. W  posiedzeniu 
wzięli udział członkowie Rady 
oraz goście: pan Jerzy Małecki 
– Poseł na Sejm RP, pan Łukasz 

Bartkowski – zastępca dyrektora 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR, pani Anna 
Mikielewicz – kierownik ARiMR 
w  Węgorzewie, pani Ewa Lickie-
wicz – kierownik PIORiN w  Wę-
gorzewie, pan Leszek Florczyk 
– kierownik PI W w  Węgorzewie, 
pani Kinga Latosińska – kierownik 
PZDR w Węgorzewie. Podczas po-
siedzenia poruszono tematy do-
tyczące programów pomocowych 
dla rolników, terminów składania 
wniosków, zabezpieczenia i walki 
z ASF-em, kontroli przeprowadza-
nych  w gospodarstwach rolnych. 
Rozmawiano również o bieżących 
problemach w rolnictwie. 

 7 lipca w Braniewie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w  powiecie braniew-
skim. W posiedzeniu, poza człon-
kami Rady, udział wzięli: pan Jerzy 
Wcisło – Senator RP IX i X kadencji, 
pan Zbigniew Ziejewski – Poseł na 
Sejm RP, pan Jacek Protas – Poseł 
na Sejm RP, Krzysztof Kowalski 
– członek Zarządu Powiatu, pan 
Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta 
Braniewo, pan Jakub Barnus – Wójt 
Gminy Braniewo, pan Stanisław 
Żołędziowski – przewodniczący 
Rady Gminy Braniewo,  pan Ta-
deusz Zakrzewski – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, pan Tomasz 
Kurlenda – kierownik BP ARiMR, 
pani Anna Subocz – kierownik 
PZDR w  Braniewie. Pan Tadeusz 
Zakrzewski przedstawił bieżącą 
sytuację dotyczącą afrykańskiego 
pomoru świń na terenie powiatu 
braniewskiego, wspomniał jakie 
były początki walki z  ASF w  po-
wiecie braniewskim, przypomniał 
zasady tworzenia małych rzeźni 
rolniczych. Pan Tomasz Kurlenda 
poinformował zebranych o  pracy 

BP ARiMR w  okresie obostrzeń 
wynikających z  epidemii wywo-
łanej przez wirus COVID-19. Pani 
Anna Naumczyk-Szałaj – pracownik 
biura W-MIR w Olsztynie przedsta-
wiła działania podjęte przez W-MIR 
dotyczące uruchomienia inicjatyw 
,,Turystyka u  rolnika” i  ,,Aktywna 
wieś”. Przedstawiła również za-
sady strategii Europejski Zielony 
Ład. W kolejnym punkcie posiedze-
nia pani Anna Subocz przedstawiła 
bieżące informacje dotyczące pra-
cy i planów doradztwa w powiecie 
braniewskim. Na zakończenie  po-
siedzenia pan Jerzy Salitra omówił 
bieżące działania  Zarządu W-MIR 
oraz przebieg Walnego Zgroma-
dzenia W-MIR, które odbyło się 26 
czerwca 2020 r. Podczas spotka-
nia przedstawiciele Senatu i Sejmu 
RP omówili swoje działania, które 
dotyczą rolnictwa. W  rozmowach 
rolnicy poruszali  tematy dotyczą-
ce działalności rolnictwa w okresie 
epidemii wywołanej przez wirus 
COVID-19. Z dyskusji wynikało, że 
rolnicy oczekują podjęcia konkret-
nych działań w kierunku zabezpie-
czenia interesów producentów rol-
nych. Trzeba już przestać obiecy-
wać, tylko jak najszybciej załatwić 
najważniejsze sprawy dla polskiej 
wsi – stwierdzono w dyskusji.

 9 lipca w Stradomnie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w  powiecie iławskim. 
Głównymi tematami poruszonymi 
podczas posiedzenia Rady Powia-
towej W-MIR były m.in. informacje 
dotyczące płatności obszarowych 
na rok 2020, realizacji wniosków 
pomocowych dla rolników, bie-
żącej pracy PT KRUS w  Iławie 
oraz sprawozdanie z  przebiegu 
III Walnego Zgromadzenia W-MIR. 
Dyskutowano także nt. potrzeby 
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wprowadzenia zmian w  ustawie 
o  ubezpieczeniu społecznym rol-
ników w kwestii nierównego trak-
towania ubezpieczonych w KRUS 
i  ZUS, wprowadzenia możliwości 
przejścia na emeryturę rolniczą 
po 40 latach pracy, niezależnie od 
wieku rolnika, a także możliwości 
przywrócenia „skróconego” wieku 
emerytalnego dla kobiet 55 lat, 
dla mężczyzn 60 lat, wprowadze-
nia zmian dot. możliwości dokony-
wania wyboru, a nie konieczności 
trwałego zaprzestania działalno-
ści rolniczej przy przechodzeniu 
na emeryturę rolniczą.   

 10 lipca w  Nidzicy odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nidzickim.

 14 lipca w Szczytnie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w  powiecie szczycień-
skim. Do udziału w  posiedzeniu 
Rady zaproszeni zostali przedsta-
wiciele instytucji działających na 
rzecz rolnictwa powiatu. Podczas 
posiedzenia omówiono bieżącą 
sytuację w zakresie rozprzestrze-
niania się wirusa ASF, płatności 
bezpośrednie oraz dobrostanowe 
planowane do wdrażania dzia-

łania PROW 2014 - 2020. Prze-
wodniczący Rady pan Romuald 
Tański nakreślił ogólne założenia 
przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej 
UE na lata kolejne, która jeszcze 
bardziej będzie kładła nacisk na 
działania proekologiczne w rolnic-
twie. W zakresie wprowadzonych 
w życie nowych dopłat dobrosta-
nowych do zwierząt na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, iż w po-
wiecie szczycieńskim wystąpiło 
o  te dopłaty najwięcej rolników 
w całym województwie.

 15 lipca w Mrągowie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie mrągowskim. 
Członkowie Rady i  zgromadzeni 
goście omawiali sprawy bieżące 
dotyczące wsi i rolnictwa. Kierow-
nik BP ARiMR omówił przebieg na-
boru wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich, rolnośrodo-
wiskowych oraz dobrostanowych. 
Pracownicy PZDR w  Mrągowie 
przedstawili bieżące zasady wdra-
żania działania PROW na rzecz 
wsparcia inwestycyjnego dla mło-
dych rolników. Powiatowy Lekarz 
Weterynarii omówił obecną sytu-
ację dotyczącą rozprzestrzeniania 

się wirusa ASF. 
Przewodniczący 
Rady pan Adam 
Woźniel zwrócił 
się do członków 
Rady z  prośbą 
o  przeprowadze-
nie rozpoznania 
dotyczącego za-
p ot r ze b ow a n i a 
rolników z  gminy 
Mikołajki na grun-
ty rolne służące 
powiększaniu go-
spodarstw rodzin-
nych.

 20 lipca w  Działdowie odbyło 
się posiedzenie Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie dział-
dowskim. W  spotkaniu wzięli 
udział: pan Zbigniew Ziejewski 
- Poseł na Sejm RP oraz reprezen-
tanci poszczególnych instytucji 
działających na rzecz rozwoju 
rolnictwa.  Podczas posiedzenia 
Rady przedstawione zostały in-
formacje dot. europejskiego zie-
lonego ładu, w tym założeń stra-
tegii „od pola do stołu” oraz stra-
tegii ochrony różnorodności bio-
logicznej. Przy omawianiu tego 
tematu zgromadzeni zastanawiali 
się nad konsekwencjami wpro-
wadzenia założeń zielonego ładu 
względem rolnictwa, ponieważ 
jest on ukierunkowany na aspek-
ty środowiskowe, proekologiczne. 
Obecni na spotkaniu dyskutowali 
również nt. wprowadzenia oceny 
wagi uchybień przy spełnieniu 
zasad bioasekuracji celem moż-
liwości wprowadzenia procento-
wego pomniejszania wysokości 
odszkodowania w  sytuacji wy-
stąpienia ogniska ASF w  gospo-
darstwie rolnym; zapewnienia 
ceny minimalnej płodów rolnych; 
przyspieszenia wypłaty pomocy 
suszowej za rok 2019; równego 
traktowania grupy zawodowej 
rolników względem innych grup 
zawodowych w  odniesieniu do 
wdrażanych programów tarczy 
antykryzysowej w związku z wy-
stąpieniem COVID-19.  

 27 lipca w  Piszu odbyło się 
posiedzenie Rady Powiato-
wej W-MIR w powiecie piskim. 
W  posiedzeniu wzięli udział 
członkowie Rady oraz goście: 
pan Sławomir Klimek – kierownik 
ARiMR w  Piszu, pani Agniesz-
ka Bazylczuk – przedstawiciel 
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INNE SPOTKANIA
1 lipca pan Jerzy Salitra - Członek 
Zarządu Izby uczestniczył w  po-
siedzeniu Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie elbląskim.
10 lipca pan Romuald Tański – Wice-
prezes W-MIR uczestniczył w posie-
dzeniu Komisji ds. Rodziny Wiejskiej 
w miejscowości Idzbark.
13 lipca pan Jan Heichel – Prezes W-
-MIR uczestniczył w posiedzeniu Ko-

misji ds. Monitorowania Rynków Rol-
nych i Zwalczania ASF w Olsztynie.
16 lipca pan Roman Puchalski – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim uczest-
niczył w spotkaniu zorganizowanym 
przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w  Elblągu dotyczącym problemów 
związanych z  suszą, koordynacją 

bezpośrednich inicjatyw, w  tym 
możliwych działań związanych z re-
tencją, określeniem zasad i  zakre-
su współpracy dotyczących obsłu-
gi urządzeń wodnych, możliwości 
realizowania piętrzeń (retencji) na 
rowach, hamowania odpływu wody 
z  obiektów drenarskich. Spotkanie 
odbyło się w Elblągu.

Nadzoru Wodnego w Piszu. Pan 
Sławomir Klimek przedstawił in-
formacje nt. możliwości ubiega-
nia się o środki w ramach PROW. 
Pani Agnieszka Bazylczuk po-
informowała o  bieżącej pracy 
Nadzoru Wodnego, który jako 
młoda instytucja napotyka na 
wiele problemów. Członkowie 
Rady poruszyli jeszcze tematy 
ASF i  odstrzału dzików, odbio-
ru folii, braku melioracji i  braku 
konserwacji okolicznych rzek.

 30 lipca w  Baniach Mazur-
skich odbyło się posiedze-
nie Rady Powiatowej W-MIR 
w  powiecie gołdapskim. 
Podczas spotkania pan Łukasz 
Bartkowski – Zastępca Dyrek-
tora Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR 
przedstawił aktualne zadania 
realizowane przez Oddział Re-
gionalny oraz Biura Powiato-
we. Przybliżył również temat 
programu, który w  najbliższym 
czasie będzie realizowany przez 
Agencję – „Pomoc dla rolników 
szczególnie dotkniętych kryzy-
sem COVID-19”. Przedstawiciel 
Powiatowego Inspektoratu We-

terynarii w  Gołdapi 
– pan lek. wet. Ar-
kadiusz Szymaniak 
omówił szczegółowo 
sytuację epizootycz-
ną w  powiecie. Od 
początku roku nie 
odnotowano wystą-
pienia chorób zakaźnych na te-
renie podległych gospodarstw 
rolnych. Pan Arkadiusz Szyma-
niak przypomniał również, że 
nie ma skuteczniejszej metody 
walki z ASF niż prawidłowa i ści-
śle przestrzegana bioasekura-
cja. Pan Mirosław Zajączkowski 
– Kierownik PZDR w  Gołdapi 
zapoznał uczestników spotka-
nia z  aktualnie realizowanymi 
zadaniami: zakończono przy-
gotowywanie wniosków w  ra-
mach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” - obszar 
D, obecnie PZDR zajmuje się 
sporządzaniem wniosków do 
programu „Premie dla młodych 
rolników”. Jednocześnie pod-
kreślił, że w  najbliższym cza-
sie PZDR zajmię się pomocą 
rolnikom w  pozyskaniu dotacji 
z  programu: „Pomoc dla rolni-

ków szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19”. Szkolenia 
realizowane przez PZDR w Goł-
dapi, w związku z wystąpieniem 
pandemii, realizowane są wy-
łącznie on-line. Przedstawiciele 
PGW Wody Polskie Zarząd Zlew-
ni w Giżycku – panowie Krzysz-
tof Bogdański i Dariusz Świech 
omówili problemy, z  którymi 
spotykają się rolnicy w  związ-
ku z  melioracjami oraz stanem 
urządzeń wodnych, a  które na-
silają się z  powodu nawracają-
cej suszy. Przybliżyli również 
procedurę, którą należy speł-
nić, by otrzymać pozwolenie na 
budowę zbiorników wodnych, 
pomostów oraz pozwolenia na 
nawadnianie pól. Uczestnicy 
spotkania dyskutowali również 
o  problemie niskich cen skupu 
zbóż i żywca.
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PISMA

 16 lipca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej negatyw-
nie zaopiniował projekt w  spra-
wie zmian w  ustawie o  ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich. W ustawie nie do 
przyjęcia był zapis o  obowiązko-
wym ubezpieczeniu wszystkich 
upraw w gospodarstwie włącznie 
z  sadami przydomowymi, łąka-
mi i  pastwiskami, których koszty 
ubezpieczenia mogą być wyższe 
od zebranych plonów. W  projek-
cie nie podano przykładowych 
stawek za ubezpieczenie oraz nie 
było zapisu o zabezpieczeniu do-
płat do ubezpieczenia dla wszyst-
kich rolników ubezpieczających 
gospodarstwa. 

 20 lipca Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej złożył 
następujące uwagi do projektu 
rozporządzenia w  sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy 
fi nansowej na operacje typu „Po-
moc dla rolników szczególnie do-
tkniętych kryzysem COVID–19”:
 W  projekcie pominięci są ho-

dowcy bydła opasowego, po-
siadający krowy mamki. 

 Kwoty pomocy dla krów mlecz-
nych są zdecydowanie za ni-
skie. 

 Pomocą powinni być objęci pro-
ducenci trzody chlewnej w cy-
klu otwartym, gdzie zakupione 
prosięta pochodzą z  polskich 
hodowli. 

 Pomocą powinny zostać objęte 
również gospodarstwa sadow-
nicze i ogrodnicze, które miały 
podpisane umowy na dostawę 
produktów ze szkołami, przed-
szkolami i zakładami przetwór-
czymi. 

 Termin na wydanie decyzji po-
winien być skrócony o połowę, 
czyli do 90 dni od ostatniego 
dnia składania wniosków.

 Należy zmienić zapis dotyczą-
cy wstawiania gęsi rzeźnych 
od 1 marca.

 W przypadku gęsi rzeźnej nale-
ży też usunąć zapis o przynaj-
mniej jednym przemieszczeniu 
do rzeźni w  okresie od dnia 

15 marca do dnia 15 czerwca 
2020 roku. 

 Zdaniem Samorządu Rolniczego 
proponowane uwagi obejmują 
obszary produkcji rolnej, które od-
niosły bardzo duże straty z powo-
du kryzysu, a  nie zostały objęte 
w pakiecie pomocowym.

 W  lipcu Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wydał 11 
informacji dla komorników sądo-
wych w sprawie zajętego mienia 
i  udzielił jednej informacji odno-
śnie zajętych upraw. W  siedmiu 
przypadkach dłużnicy nie byli rol-
nikami. W jednym przypadku Izba 
nie była w stanie wydać opinii ze 
względu na odmowę dłużnika. 
W  trzech sprawach Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza nie wy-
dała opinii, ponieważ zajęte było 
całe gospodarstwo, a zgodnie z § 
5 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z  dnia 5 lipca 2017 
r. w sprawie określenia przedmio-
tów należących do rolnika prowa-
dzącego gospodarstwo, które nie 
podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 
poz. 1385), jeżeli zajęte jest całe 
gospodarstwo, to izba rolnicza nie 
wydaje opinii.

CELE:
 Zapewnienie bazy informacyjnej 

o gospodarstwach rolnych i zwią-
zanych z  nimi gospodarstwach 
domowych, koniecznej dla reali-
zacji krajowej, regionalnej i lokal-
nej polityki rolnej i społecznej na 
wsi.

 Wykonanie zobowiązań Polski 
w  zakresie dostarczenia infor-
macji na potrzeby EUROSTATu 
i  innych organizacji międzynaro-

dowych (FAO, OECD i  inne). Bę-
dzie podstawą negocjacji z  UE 
w sprawie wielkości i  kierunków 
przydziału dopłat dla rolnictwa. 
Umożliwi również kształtowanie 
unijnych polityk w  zakresie śro-
dowiska, łagodzenia zmian kli-
matu oraz wdrażanie niektórych 
celów zrównoważonego rozwoju.

 Analiza zmian, jakie zaszły w rol-
nictwie na przestrzeni lat 2010-
2020, związanych m. in. z  reali-

zacją Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej, zmianą na-
wyków żywieniowych ludności, 
przechodzeniem na nowoczesne 
metody utrzymania i  żywienia 
zwierząt gospodarskich, poszu-
kiwaniem nowych źródeł energii 
i dodatkowych dochodów, 

 Aktualizacja statystycznego 
rejestru gospodarstw rolnych, 
a  tym samym przygotowanie 
operatów do różnotematycznych 

badań reprezentacyjnych z  za-
kresu rolnictwa. 

ZBIERANIE DANYCH
Powszechny spis rolny zostanie 
przeprowadzony wyłącznie w  wer-
sji elektronicznej, tj. z wykorzysta-
niem oprogramowania dedykowa-
nego do przeprowadzenia spisu. 
Formularz elektroniczny będzie 
prowadził respondenta, rachmistrza 

odpowiednimi „ścieżkami”, wyliczał 
sumy i różnice, automatycznie prze-
nosił dane liczbowe oraz umożliwiał 
kontrolę logiczno-rachunkową i  za-
kresową zapisów.
Dane zbierane od respondenta zo-
staną ujęte w 11 działach: 
I.  Użytkowanie gruntów,  
II.  Powierzchnia zasiewów i inna,
III.  Zwierzęta gospodarskie, 
IV.  Nawożenie,
V.  Ochrona roślin, 

VI.  Budynki gospodarskie ,
VII.  Maszyny i urządzenia rolnicze,
VIII. Działalność gospodarcza, 
IX.  Struktura dochodów,
X.  Aktywność ekonomiczna,
XI.  Chów i hodowla ryb.
Dniem referencyjnym spisu jest 
1 czerwca 2020 r. Należy jednak 
zaznaczyć, że część danych, ze 
względu na ich specyfi kę, dotyczy 
okresu ostatnich 12 miesięcy, koń-
czącego się w  dniu referencyjnym 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
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badania, tj. od 2 czerwca 2019 r. do 
1 czerwca 2020 r. włącznie. W dzia-
le Aktywność ekonomiczna, w czę-
ści dotyczącej aktywności bieżącej, 
okresem referencyjnym jest dodat-
kowo tydzień kończący się w  dniu 
referencyjnym badania, tj. od 26 
maja do 1 czerwca 2020 r.
Użytkownicy gospodarstw rolnych 
w  ramach spisu rolnego są zobo-
wiązani
do udzielania dokładnych, wyczer-
pujących i  zgodnych z  prawdą od-
powiedzi.

METODY SPISU
Spis rolny będzie przeprowadzany 
następującymi metodami:
• samospis internetowy (CAWI) 

jako metoda obligatoryjna, tj. od 
1 września do 30 listopada 2020 
za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji formularzowej udostęp-
nionej na stronie internetowej 
GUS i stronie spisrolny.gov.pl. Za-
logowanie się do aplikacji będzie 
możliwe po poprawnym uwierzy-
telnieniu jedną z metod:
− integracja z Węzłem Krajowym 

– poprzez Profi l Zaufany oraz 
systemy informatyczne ban-
ków;

− nr gospodarstwa rolnego i PE-
SEL – numer gospodarstwa rol-
nego w Operacie do Badań Rol-
niczych jako login oraz PESEL 
jako hasło (numer gospodar-
stwa rolnego został przesłany 
rolnikowi w liście Prezesa GUS 
i nie jest dostępny publicznie);

− numer producenta i  PESEL – 
dostępny w  operacie numer 
producenta służący do uwie-
rzytelniania w  e-wniosku 
ARiMR jako login oraz numer 
PESEL jako hasło;

− infolinia spisowa.
W  celu umożliwienia osobom fi -
zycznym nieposiadającym tech-
nicznych warunków dokonania 
samospisu, Gminne Biuro Spiso-
we zapewnia w  siedzibie gminy 
stanowisko komputerowe do 
przekazania danych tą metodą, 
uwzględniając niezbędne zabez-
pieczenia wynikające z  sytuacji 
epidemicznej. Na wniosek użyt-
kownika gospodarstwa rolnego, 
skierowany do Gminnego Komi-
sarza Spisowego, zapewniona 
będzie przy wyznaczonym stano-

wisku komputerowym niezbędna 
pomoc w  zakresie obsługi inte-
raktywnej aplikacji do samospisu.
Dla użytkowników gospodarstw 
rolnych, którzy dokonają samo-
spisu, przewidziany jest udział 
w  losowaniu cennych nagród 
w  postaci laptopów, tabletów 
i przenośnych dysków twardych.

• wywiad telefoniczny wspoma-
gany komputerowo (CATI), prze-
prowadzany przez rachmistrzów 
telefonicznych w terminie od 16 
września do 30 listopada 2020 r. 
Aplikacja CATI będzie obsługiwać 
ruch wychodzący (gospodarstwa 
rolne wybierane automatycznie 
z  listy kontaktowej), jak i  ruch 
przychodzący z  kanału infolinii 
spisowej „Spisz się przez tele-
fon”. Rozpoczynając rozmowę 
z  użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego rachmistrz telefoniczny 
musi podać swoje dane identyfi -
kacyjne (tj. imię i  nazwisko oraz 
urząd statystyczny, który repre-
zentuje), a  jeśli użytkownik go-
spodarstwa rolnego wyrazi takie 
życzenie, rachmistrz telefoniczny 
musi podać numer identyfi kacyj-
ny łącznie ze sposobem weryfi -
kacji jego tożsamości; 

• wywiad bezpośredni (CAPI), prze-
prowadzany przez rachmistrzów 
terenowych przy pomocy urzą-
dzeń mobilnych wyposażonych 
w  oprogramowanie dedykowane 
do przeprowadzenia spisu rolne-
go, realizowany od 1 październi-
ka do 30 listopada 2020 r.
Rachmistrz musi nosić w  wi-
docznym miejscu identyfi kator 
ze zdjęciem, imieniem i  nazwi-
skiem oraz pieczęcią wojewódz-
kiego biura spisowego, pieczątką 
imienną i  podpisem dyrektora 
urzędu.
Użytkownik gospodarstwa rolne-
go, który nie dokonał samospisu 
internetowego albo nie przeka-
zał danych w  formie wywiadu 
telefonicznego, nie może odmó-
wić przekazania danych w formie 
bezpośredniego wywiadu.

INFOLINIA SPISOWA
Na potrzeby realizacji PSR 2020 
uruchomiona zostanie infolinia spi-
sowa. Infolinia spisowa będzie uła-
twieniem dla użytkowników gospo-
darstw rolnych w zakresie:

• samodzielnego wypełnienia for-
mularza spisowego metodą CAWI;

• spisania się przez telefon w przy-
padku braku dostępu do Interne-
tu;

• pozyskania informacji o  PSR 
2020;

• pozyskania informacji o  rachmi-
strzach spisowych, w  tym po-
twierdzenia tożsamości rachmi-
strzów spisowych.

Infolinia spisowa będzie dostępna 
pod numerem telefonu: 22 279 99 
99 wew. 1, opłata za połączenie 
zgodna z  taryfą operatora. Po wy-
borze numeru wewnętrznego „1” 
infolinia spisowa będzie oferowała 
dwa kanały obsługi: 
   1 - Spisz się przez telefon,
   2 - Weryfi kacja rachmistrza i infor-
macje o PSR 2020. 

Od 1 września do 30 listopada 
2020 r., w  czasie trwania PSR, 
konsultanci infolinii spisowej będą 
dostępni przez siedem dni w tygo-
dniu w  godzinach 8:00-20:00. Po 
godzinach pracy infolinii spisowej 
uruchomiony zostanie automa-
tyczny system informacji staty-
stycznej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Bezpieczeństwo danych zapewnia 
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o po-
wszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Dostęp 
do danych zebranych w spisie posia-
dają wyłącznie upoważnione służby 
statystyczne. Informacje są poufne 
i  podlegają szczególnej ochronie. 
Przekazane dane są agregowane, 
tak, by nie była możliwa identyfi -
kacja poszczególnych osób i gospo-
darstw rolnych. Dane zebrane w ra-
mach spisu rolnego są objęte tajem-
nicą statystyczną w rozumieniu art. 
10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej.

Spis rolny jest przeprowadzany 
z  wykorzystaniem bezpiecznych 
technologii informatycznych i  ko-
munikacyjnych.

Bieżące informacje nt. PSR 
2020 zamieszczane są 

na stronie 
https://spisrolny.gov.pl. 
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MRIRW WYJAŚNIA ZASTÓJ 
W RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻEŃ
W związku z wnioskiem KRIR o zbada-
nie przyczyn dlaczego tak mało wnio-
sków  o restrukturyzację zadłużeń jest 
rozpatrywanych pozytywnie – resort 
rolnictwa 21 lipca 2020 r. poinformo-
wał nas, że do głównych przyczyn od-
rzucenia wniosków o przejęcie długu 
w zamian za przeniesienie własności 
całości albo części nieruchomości rol-
nej na rzecz Skarbu Państwa i pozo-
stawienia ich bez rozpatrzenia należy 
zaliczyć:
 wysokość długu przekraczającą 

wartość nieruchomości,
 brak załączników,
 zadłużenie wobec Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 brak wykazu nieruchomości,
 brak dokumentów potwierdzają-

cych kwotę zadłużenia,
 brak dokumentów potwierdzają-

cych tytuł prawny do posiadanych 
nieruchomości,

 nieaktualny operat szacunkowy,
 brak informacji o  wymagalności 

długów,
 zadłużenie nie związane z prowa-

dzeniem działalności rolniczej,
 nie uzupełnianie dokumentów 

mimo wezwań wnioskodawcy.
Każdorazowo podjęcie decyzji w spra-
wie dalszego procedowania wymaga 
dokonania pełnej analizy złożonej do-
kumentacji pod kątem jej zgodności 
z  wymogami ustawowymi. W  wielu 
przypadkach wnioski wymagają uzu-
pełnienia na dalszym etapie postę-
powania. Tym samym, jak wskazuje 
MRiRW,   proces ten jest pracochłon-
ny i wymaga dużego zaangażowania 
pracowników opiniujących wnioski 
z  uwagi na konieczność dotrzymana 
ustawowych terminów.
Przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 33) jednoznacznie określają co 
powinien zawierać wniosek o przeję-
cie długu i  jakie dokumenty powinny 
zostać dołączone do tego wniosku. 
Jednocześnie rozpatrując wniosek 
o  przejęcie długu Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa może wzywać 
podmiot prowadzący gospodarstwo 
rolne do złożenia wyjaśnień lub do-

kumentów, jeżeli jest to niezbędne 
do spełnienia warunków udzielenia 
pomocy.
W MRiRW podjęte zostały prace legi-
slacyjne mające na celu stworzenie 
podstawy prawnej do przejmowania 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa nieruchomości w  zamian za 
zobowiązania względem tej instytucji.

Źródło: KRIR

WNIOSEK KRIR O PRZYWRÓCENIE 
8%VAT NA NASIENIE ZWIERZĄT
Zarząd KRIR realizując wniosek przy-
jęty na IV Posiedzeniu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych w  dniu 30.06.2020 
r. wystąpił 22 lipca 2020 r. do Mini-
stra Finansów o  przywrócenie 8% 
preferencyjnej stawki VAT na nasie-
nie zwierząt hodowlanych, w  tym 
bydła i  trzody chlewnej. Wcześniej 
Zarząd występował w tej sprawie do 
Premiera Mateusza Morawickiego, Mi-
nistra Finansów oraz Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
W piśmie zwrócono uwagę, że podczas 
prac nad zmianą matrycy stawek VAT 
oraz sposobem klasyfi kacji towarów 
doszło, zdaniem samorządu rolniczego, 
do przeoczenia polegającego na wyłą-
czeniu z  zakresu towarów objętych 
preferencyjną stawką VAT 8% nasienia 
klasyfi kowanego dotychczas w PKWiU 
2008 pod pozycją 01.42.20.0 w  ra-
mach grupowania 01.4 o  nazwie 
„Zwierzęta żywe i produkty pochodze-
nia zwierzęcego”. Do dnia 1 lipca 2020 
r. produkty pochodzenia zwierzęcego, 
w tym również nasienie bydlęce i trzo-
dy chlewnej, sklasyfi kowane w ramach 
grupowania 01.4 PKWiU 2008, były 
objęte stawką 8%. Natomiast od dnia 
1 lipca 2020, na podstawie nowej ma-
trycy stawek VAT, nasienie bydlęce 
i  trzody chlewnej, zostało wyłączone 
z  zakresu stosowania preferencyjnej 
stawki VAT i  podlega opodatkowaniu 
stawką VAT 23%.
Podwyższenie stawki VAT niewątpli-
wie uderzy w polską produkcję zwie-
rzęcą, ponieważ większość polskich 
rolników, w  tym hodowców, funkcjo-
nuje jako rolnicy ryczałtowi, którzy nie 
mają możliwości odliczenia podatku 
VAT od nabywanych towarów i usług. 
Podwyższenie ww. stawki VAT 
o 15% postawi polskich producentów 
w znacznie gorszej sytuacji rynkowej 

wobec producentów zagranicznych. 
Obecnie fi rmy z Niemiec, Belgii i Fran-
cji mają bardzo silną pozycję na pol-
skim rynku, a zmiana VAT dla polskich 
hodowców doprowadzi do upadku 
polskich fi rm.
Również w  opinii Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi  konieczne jest przy-
wrócenie w  odniesieniu do nasienia 
bydlęcego i pozostałego o kodzie CN 
0511 10 00 możliwości stosowa-
nia 8% stawki VAT, tak jak dotych-
czas (zał. pismo MRiRW znak BHZ.
eoz.862.53.2020.2.ek.).

Źródło: KRIR

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK 
NA SFINANSOWANIE SPŁATY 
ZADŁUŻENIA POWSTAŁEGO 
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
ARiMR opublikowała zasady udzielania 
pożyczek na sfi nansowanie spłaty za-
dłużenia powstałego w związku z pro-
wadzeniem działalności rolniczej (Sym-
bol NP3). Podmioty zainteresowane 
restrukturyzacją swoich zadłużonych 
gospodarstw rolnych będą mogły uzy-
skać pomoc Agencji Restrukturyza-
cji i  Modernizacji Rolnictwa w  formie 
oprocentowanej pożyczki na spłatę 
zadłużenia.
Pożyczka może zostać przeznaczona 
na sfi nansowanie długów wymagal-
nych o  charakterze pieniężnym obej-
mujących kapitał, odsetki i inne opłaty, 
powstałych w  związku z  prowadze-
niem działalności rolniczej.
O pożyczkę może ubiegać się podmiot 
prowadzący gospodarstwo rolne, który:
 jest osobą fi zyczną, osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność 
prawną,

 ma miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

 jest właścicielem gospodarstwa 
rolnego w  rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 333),

 jest mikro, małym lub średnim 
przedsiębiorstwem w  rozumieniu 
załącznika I  do rozporządzenia Ko-
misji (UE) nr 702/2014 z  dnia 25 
czerwca 2014 r.,

POZOSTAŁE INFORMACJE
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 co najmniej od 3 lat prowadzi dzia-
łalność rolniczą w rozumieniu prze-
pisów ustawy z  dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym,

 jest niewypłacalny w  rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.),

 znajduje się w trudnej sytuacji.
Pożyczka może zostać udzielona mak-
symalnie na okres 15 lat z  rocznym 
okresem karencji. Oprocentowanie po-
życzki jest zmienne i obecnie wynosi 
4,98%. Oprocentowanie jest w całości 
płacone przez pożyczkobiorcę. Kwota 
pożyczki nie może przekroczyć 5 mln zł. 
Wypłata pożyczki nastąpi na rachunek 
wierzyciela, na podstawie kopii umów 
lub innych dokumentów, z których wy-
nikają zobowiązania. Pożyczkobiorca 
zobowiązany jest do wniesienia wkła-
du własnego, który wyliczany jest na 
podstawie kwoty długu podlegającej 
restrukturyzacji, i wynosi co najmniej:
 25 % kosztów restrukturyzacji – 

w przypadku mikro i małego przed-
siębiorcy,

 40 % kosztów restrukturyzacji – 
w  przypadku średniego przedsię-
biorcy.

Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/
pomoc-krajowa/pozyczka-na-sfi nans-
owanie-splaty-zadluzenia-powstalego
-w-zwiazku-z-prowadzeniem-dzialalno-
sci-rolniczej.html.

Źródło: www.arimr.gov.pl

WNIOSEK O CZĘSTSZE KOSZENIE 
NA PASZĘ ŁĄK NA TORFOWISKACH
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu 
KRIR z  17 czerwca 2020 r., o  umoż-
liwienie rolnikom, w  związku wystę-
pującymi od kilku lat długotrwałymi 

okresami suszy, corocznego koszenia 
siedlisk objętych zobowiązaniami 
w  ramach wariantu 5.6.2.  Torfowiska 
– wymogi obowiązkowe i uzupełniają-
ce Pakietu 5. Cenne siedliska poza ob-

szarami Natura 2000 Działania rolno-
-środowiskowo-klimatycznego PROW 
2014-2020, w celu zwiększenia ilości 
paszy w  formie pełnowartościowego 
siana dla wyżywienia przeżuwaczy, 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przekazało następujące wyjaśnienia:
„Kształt Działania rolno-środowisko-
wo-klimatycznego, w  tym wymogi 
poszczególnych pakietów i wariantów 
(określone w taki sposób, aby spełniać 
cel jakim jest zachowanie cennych 
siedlisk przyrodniczych) oraz stawki 
płatności, zostały określone w  PROW 
2014-2020, zatwierdzonym decyzją 
KE w grudniu 2014 r.
Płatności w  ramach pakietów przyrod-
niczych tj. Pakietu 4. i  Pakietu 5., wy-
płacane są za ochronę cennych siedlisk 
występujących na łąkach i pastwiskach, 
tj. w  szczególności ekstensywne go-
spodarowanie, stosowanie odpowied-
niej liczy i  terminów wykonywanych 
pokosów lub intensywności wypasu.
Kalkulacja stawek płatności sporzą-
dzona dla poszczególnych wariantów 
pakietów przyrodniczych uwzględnia 
przede wszystkim utracony dochód 
z  tytułu ekstensyfi kacji produkcji, 
w tym niższą wartość biomasy (paszy) 
wynikającą z  opóźnionego terminu 
wykonywanych pokosów, ogranicze-
nia ich liczby/częstotliwości oraz obo-
wiązku pozostawienia części działki 
rolnej nieskoszonej.
W  odniesieniu do postulowanej przez 
KRIR zmiany należy zwrócić uwagę, że 
siedliska torfowiskowe są niezwykle 

istotne w krajobrazie rolniczym zarów-
no jako ostoje różnorodności biologicz-
nej, jak i ze względu na kształtowanie 
warunków wodnych oraz ochronę 
zasobów węgla organicznego i  ogra-
niczanie emisji. Torfowiska są natural-
nymi zbiornikami retencyjnymi maga-
zynującymi wodę, zatem w kontekście 
występujących w Polsce susz, siedliska 
te mają szczególne znaczenie. Siedliska 
kwalifi kowane do wariantu Torfowiska 
stanowią zazwyczaj nisko produktyw-
ne zbiorowiska trawiasto-turzycowe, 
o niskiej wartości paszowej, wykształ-
cone na silnie uwilgotnionym podlotu. 
Koszenie torfowisk nie częściej niż co 
dwa lata oraz opóźniony termin kosze-
nia są optymalnym sposobem użytko-
wania tych siedlisk, w celu utrzymania 
właściwego stanu ich zachowania. Każ-
dorazowy wjazd maszyn rolniczych, za-
równo podczas koszenia, jak i zbierania 
siana wiąże się z ryzykiem przerywania 
darni, tworzenia kolein i degradacji pod-
łoża, a tym samym i samego siedliska 
przyrodniczego. Należy również wska-
zać, że wymagany obecnie w  ramach 
wariantu 5.6.2 termin koszenia tor-
fowisk tj. koszenie nie wcześniej niż 
15 sierpnia i nie później niż 15 lutego 
kolejnego roku, jest terminem zdecy-
dowanie opóźnionym, co dodatkowo 
obniża wartość paszową pozyskanego 
na takich siedliskach siana.
Uwzględnienie Państwa postulatu, 
polegające na dopuszczeniu koszenia 
co roku torfowisk objętych zobowiąza-
niami rolno-środowiskowo-klimatycz-
nymi PRAW 2014-2020, zagrażałoby 
realizacji celów wariantu 5.6.2. i  tym 
samym jest nieuzasadnione.”

Źródło: KRIR

AKTYWNA WIEŚ – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W WYDMINACH

Zajmują się kultywowaniem 
tradycji i obyczajów, wspiera-
ją rozwój przedsiębiorczości 
kobiet. Przygotowują palmy 
wielkanocne, wieńce dożyn-
kowe, uczestniczą w  kier-
maszach na terenie gminy 
i województwa. Mowa o Sto-
warzyszeniu Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wydminach, któ-
re prowadzi m.in. działalność 
w  zakresie rozwoju kultury 
ludowej wytwarzając rękodzieło czy kulinaria ze zdrowej żywności na podsta-
wie przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zapraszamy do kon-
taktu z KGW w Wydminach: leszekpaldyna@interia.pl. 

Grupy formalne i  nieformal-
ne działające na obszarach 
wiejskich województwa war-
mińsko-mazurskiego zapra-
szamy do włączenia się w  ini-
cjatywę „Aktywna wieś”.  
Celem inicjatywy jest m.in. 
stworzenie platformy wspo-
magającej sprzedaż produk-
tów (rękodzieła, przetworów, 
produktów żywnościowych) 
wytworzonych przez gru-
py. Wszelkich informacji dot. 
inicjatywy „Aktywna wieś” 
udziela Anna Naumczyk-Szałaj 
tel. 89534-05-67 w. 24.
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Gospodarstwo Agroturystyczne 
w  Pastwiskach, gm. Barciany, ofe-
ruje komfortowe, przytulne pokoje 
z łazienkami, dostępem do kuchni go-
spodarzy oraz dużego salonu, w któ-
rym znajduje się TV. Na wyposażeniu 
również ekspres do kawy, stół do 

gry w piłkarzyki i mini 
bilard. Na zewnątrz 
znajdziemy zadaszone 
miejsce do grillowania, 
huśtawki i trampolinę. 
Obiekt położony jest 
przy trasie rowerowej 
Green Velo. W  Pa-
stwiskach działa duża 
pasieka i  rozlewnia 
miodu. Miód pochodzi 

z okolicznych łąk, lasów i pól, które są 
czyste ekologicznie. W pobliżu warto 
odwiedzić takie miejscowości jak Sro-
kowo, Węgorzewo i Kętrzyn. Poranna 
kawa na tarasie przy śpiewie ptaków 
jest dodatkowym ukojeniem nocnego 
odpoczynku.

Po szczegółowe informacje zapraszamy 
na stronę: 
https://agroturystykawpastwiskach.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
serdecznie zaprasza tradycyjne 
gospodarstwa rolne, które w swo-
jej ofercie posiadają maksymalnie 
5 pokoi do wynajęcia oraz chcą 
zaprezentować się na stronie War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Zainteresowani klienci kontaktu-
ją się bezpośrednio z  wybranym 
gospodarstwem rolnym. Wszel-
kich informacji dot. inicjatywy 
„Turystyka u  rolnika” udziela 
Katarzyna Godlewska
tel. 89534-05-67

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

SMAKI WARMII I MAZUR
POWIDŁA ŚLIWKOWE 
Krystyna Tkaczuk, Koło Gospodyń Wiejskich Kamionek Wielki
Składniki: śliwki węgierki (z 1 kg śliwek otrzymamy słoiczek powideł o po-
jemności 300 ml), cukier do smaku (zaleca się dodać na 1 kg śliwek nie 
więcej niż 150 g cukru). 
Wykonanie: Śliwki wypestkować. Na dno brytfanny dodać niewielką ilość 
wody i wypestkowane śliwki. Gotować na małej lub średniej mocy palnika, 
często mieszając, aby śliwki się nie przypaliły, a płyn szybciej odparował. 
Powidła śliwkowe należy smażyć 3 dni: pierwszego i drugiego dnia smażyć 
śliwki po 3-4 godziny. Trzeciego dnia dodajemy cukier (według uznania) 
i smażymy przez około 1 godzinę, bardzo często mieszając. Gdy powidła 
są gotowe, przełożyć do wyparzonych słoiczków i odwrócić do góry dnem.

SOK Z CZARNEJ PORZECZKI
Sylwia Jabłonowska, Pietrzwałd
Składniki: 3 kg czarnej porzeczki, 2 szklanki cukru, 2 szklanki wody.
Wykonanie: Porzeczki opłukać i obrać z szypułek, przełożyć do garnka i za-
lać wodą równo z owocami. Następnie zagotować i odstawić garnek na 
1 - 2 godziny, aż owoce zaczną się rozpadać. Przecedzić przez sito, dodać 
cukier, zagotować jeszcze raz i gorący sok wlewać do słoików. Pastery-
zować przez 10 - 15 minut. 

PRZECIER Z DYNI I ŻURAWINY
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu
Składniki: 2 kg dyni, 500 g żurawiny, około 300 g cukru.
Wykonanie: Obraną dynię ugotować w małej ilości wody, odcedzić i prze-
trzeć. Umyte żurawiny zagotować z małą ilością wody, gorące przetrzeć. 
Połączyć przeciery i dodać cukier. Pasteryzować przez 30 minut.
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