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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

W dniu 9 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu W-MIR, podczas którego omówiono: 

− organizację Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku; 

− wnioski z I Walnego Zgromadzenia W-MIR; 

− wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR i komisji; 

− pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Zarząd W-MIR omówił również problemy związane z ASF, m.in. trudności z odbiorem trzody ze strefy 

żółtej oraz brak wypłaty rekompensat. Postanowiono, że wraz z wysłaniem stanowiska z Walnego 

Zgromadzenia dotyczącego ASF Zarząd W-MIR poprosi o pilne zorganizowanie spotkania na szczeblu 

krajowym, w celu omówienia trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej.  

Ponadto, Członkowie Zarządu uzgodnili zakresy spraw, za które będą odpowiedzialni z ramienia 

Zarządu w Izbie Rolniczej: Pan Jerzy Salitra - ASF, hodowla trzody; Pan Robert Nowacki – 

rekompensaty programy pomocowe, nabory; Pan Marek Kuźniewski - grupy producenckie, ekologia. 

 

 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

 

− 23 września w Orzyszu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu piskiego. 

W posiedzeniu, poza członkami Rady, wzięli udział: Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Pani 

Krystyna Sowa – sołtys sołectwa Dziubiele, Pan Janusz Osiecki – sołtys sołectwa Gaudynki, Pan 

Stanisław Filipkowski – sołtys sołectwa Ublik, Pani Marzena Kacprowska – sołtys sołectwa Pianki, 

Pani Hanna Strzeszewska – sołtys sołectwa Mikosze, Pan Ryszard Kosiński - sołtys sołectwa 

Cierzpięty. Pan Jerzy Małecki przedstawił informacje na temat prac prowadzonych przez 

Sejmową Komisję Rolnictwa. Zachęcał do zakładania Kół Gospodyń Wiejskich, mówił 

o problemach utylizacji foli oraz dotacji do wapnowania i odszkodowań za suszę. Sołtysi podnieśli 

problem dot. ASF i odszkodowań za szkody łowieckie. Pan Wojciech Rutkowski – właściciel firmy 

„Usługi elektroinstalacyjne i pomiarowe” zachęcał zebranych do zakładania w gospodarstwach 

rolnych paneli fotowoltaicznych. 

 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

− 31 sierpnia – 1 września przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli 

w  Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie.   

− 6 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie.  

− 7 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR oraz pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR wzięli 

udział w Jesiennych Targach „Wszystko dla rolnictwa” w Olsztynie. 
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− 8 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR oraz pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR 

uczestniczyli w Głównych Uroczystościach Odpustowych i Dożynkach Archidiecezjalnych 

w Gietrzwałdzie. 

− 13 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR oraz pan Krzysztof Wiśniewski Przewodniczący Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim wzięli udział w III posiedzeniu Rady Społecznej przy 

Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie. 

− 14 - 15 września przedstawiciele W-MIR uczestniczyli w Dożynkach Prezydenckich w Spale. 

− 17 – 18 września w oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu 

przedstawiciele Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej, w tym  pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu 

W-MIR, wzięli udział w konferencji „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku”. 

Przedstawiono kierunki rozwoju wytyczone przez Komisję Europejską omawiając System Wiedzy 

i Innowacji w Rolnictwie (AKIS), który ma na celu wykorzystać i generować wiedzę dla rolnictwa 

dzięki współpracy ludzi, organizacji i instytucji związanych z rolnictwem. Podczas konferencji 

odbyły się sesje plenarne, panelowe, oraz wyjazdy terenowe do wybranych gospodarstw rolnych. 

− 20 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR uczestniczył w konferencji uświetniającej obchody 

jubileuszu 25 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. 

− 20 września pan Roman Kuriata – Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR z powiatu 

kętrzyńskiego wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Karolewie. 

− 23 września pan Jan Heichel – Prezes W-MIR, pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu oraz 

producenci zbóż z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w spotkaniu 

informacyjnym dotyczącym projektu Platforma Żywnościowa w Malborku. 

− 24 września pan Piotr Miecznikowski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nidzickim oraz pan Bartłomiej Lewalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim wzięli udział w konferencji pt „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”, która 

odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

− 25 września pani Zofia Stankiewicz - Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim uczestniczyła w Wojewódzkich Obchodach Światowego Dnia Turystyki w Olsztynie. 

− 25 września pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR wziął udział w Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki LAB-MLEK w Olsztynie. 

− 26 września pan Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR wziął udział w nagraniu programu 

Tydzień w TVP w Warszawie. 

 

 

DOŻYNKI 

 

− 25 sierpnia w Dźwierzutach odbyły się Dożynki Powiatowe Powiatu Szczycieńskiego, w których 

wziął udział Wiceprezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Romuald Tański oraz Pani 

Agata Tyc - Delegat do Walnego Zgromadzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
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szczycieńskim. Podczas dożynek samorząd rolniczy wyróżnił i uhonorował trzy gospodarstwa 

rolne z gminy Dźwierzuty, które zajmują się produkcją mleka.  

− 31 sierpnia w Miłakowie odbyły się Dożynki Gminne. Na stoisku zorganizowanym przez biuro 

terenowe W-MIR w Elblągu, Członkinie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim - Pani 

Adriana Harhaj i Pani Irena Stolarczyk, przeprowadziły konkurs wiedzy rolniczej dla producentów 

rolnych. Uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane pytania. Wyróżnieni rolnicy otrzymali 

nagrody ufundowane przez Radę Powiatową W-MIR w powiecie ostródzkim. Ponadto, 

pamiątkową statuetką wyróżniono Panią Małgorzatę Melcer - długoletnią sołtys wsi za 

działalność na rzecz rolnictwa. W obchodach dożynkowych brała udział Pani Zofia Stankiewicz - 

Przewodnicząca Rady Powiatowej. 

− 1 września odbyły się Dożynki Gminne w gminie Sępopol, 8 września - w gminach Bisztynek 

i Górowo Iławeckie (w miejscowości Pieszkowo); natomiast 14 września w gminie Bartoszyce (w 

miejscowości Kinkajmy). Na wszystkich w/w dożynkach W-MIR przeprowadziła konkursy na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W gminie Sępopol wygrał wieniec z Sołectwa Lwowiec, 

w Bisztynku – wieniec z Sołectwa Troszkowo, w gminie Górowo Iławeckie – wieniec z Sołectwa 

Bądze, w gminie Bartoszyce – wieniec z Sołectwa Kinkajmy.  

− 7 września w Szymonce odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu giżyckiego. Przedstawicielem 

W-MIR podczas uroczystości był Pan Zenon Iwanowski - Członek Rady Powiatowej W-MIR 

z powiatu giżyckiego, który wręczył nagrody w konkursach na najładniejszy wieniec i najładniejsze 

stoisko sołeckie. Nagrody zostały ufundowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. 

− 7 września w Pilniku odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu lidzbarskiego oraz Dożynki Gminy 

Orneta w Karkajmach, podczas których przeprowadzono konkursy na najładniejszy wieniec 

dożynkowy. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Kraszewo - Wieś Naszych Marzeń oraz Sołectwo 

Henrykowo. W Pilniku przeprowadzono również konkurs na najładniejsze stoisko – wygrało 

stoisko Sołectwa Wilczkowo. 

− 8 września w Rostkach Skomackich odbyły się Dożynki Gminne gminy Orzysz. Pan Stanisław 

Stachelek - Delegat na Walne Zgromadzenie w imieniu Członków Rady Powiatowej W-MIR 

z powiatu piskiego wręczył nagrody za najładniejszy wieniec dożynkowy, najładniejsze stoisko 

wystawiennicze oraz najsmaczniejsze ciasto tradycyjne.    

− 8 września w Ostródzie odbyły się Dożynki Powiatowe. Współorganizatorem wydarzenia była 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim. Starostami dożynek zostali członek Rady 

Powiatowej Pan Marian Radziewicz z małżonką - rolnicy z gminy Małdyty. W trakcie uroczystości 

dokonano oceny wieńców dożynkowych. Wyróżnione wieńce otrzymały nagrody ufundowane 

przez Radę Powiatową W-MIR w powiecie ostródzkim. Konkurs na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy 2019 wygrała Gmina Małdyty, II miejsce uzyskała Gmina Miłomłyn, a III - Gmina 

Miłakowo. W obchodach dożynkowych brała udział Pani Zofia Stankiewicz - Przewodnicząca Rady 

Powiatowej. Biuro terenowe W-MIR w Elblągu zorganizowało wspólne stoisko informacyjne, 

na którym obecni byli przedstawiciele  ARiMR z Ostródy oraz przedstawiciele PZDR z Ostródy.  

− 14 września w Srokowie odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu kętrzyńskiego. Podczas 

wydarzenia  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała konkurs na najładniejszy wieniec 
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dożynkowy, który wygrało Sołectwo Srokowo oraz konkurs na najładniejsze stoisko, który 

wygrały Sołectwa Silec i Drogosze.     

− 15 września w Pozezdrzu odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu węgorzewskiego. Warmińsko-

Mazurską Izbę Rolniczą reprezentowali: Pan Robert Nowacki - Przewodniczący Rady Powiatowej 

W-MIR z powiatu węgorzewskiego, Pan Jan Skrypoczko - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR 

oraz członkowie Rady Powiatowej: Jarosław Deneka, Daniel Maczuga i Zbigniew Mamryk, którzy 

wręczyli puchary „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz wręczyli nagrody za najładniejsze stoisko 

sołeckie. 

− 22 września w Olsztynku odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie. Starostami 

Dożynek zostali Pani Katarzyna Wiśniewska – rolniczka z miejscowości Sokółki gm. Prostki i Pan 

Jan Rochewicz – rolnik z miejscowości Krzemieniewo gm. Kurzętnik. Podczas wydarzenia 

przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wręczono odznaczenia „Zasłużony dla 

rolnictwa. Uhonorowani zostali: Krzysztof Bedra, Konrad Dyl, Adriana Harhaj, Paweł Jaszcz, 

Danuta Kielak, Tomasz Kliniewski, Krzysztof Kozłowski, Grzegorz Nowacki, Julian Skonieczko, 

Marek Stachera, Ewa Stupienko, Krystyna Szewczyk, Zbigniew Wdowiarski. Ponadto, odznaczenie 

„Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego” otrzymali Jerzy Brzozowski i Krzysztof 

Wiśniewski. W-MIR jak co roku zorganizowała bezpłatny transport rolników oraz przeprowadziła 

konkurs „Od tradycji do nowoczesności”.  

− 22 września w Wieliczkach odbyły się Dożynki Gminne. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni 

rolnicy oraz koła gospodyń wiejskich. Rozstrzygnięto również konkursy na najpiękniejsze wieńce 

dożynkowe oraz stoiska sołeckie. Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Robert 

Nowacki – Członek Zarządu oraz przedstawiciele Rady Powiatowej w powiecie oleckim: Pan 

Mirosław Borowski – Przewodniczący Rady, Pan Andrzej Steckiewicz – Delegat do Walnego 

Zgromadzenia i Pan Bogusław Zieliński – Członek Rady.  

− od 1 do 22 września członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim uczestniczyli 

w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Podczas Dożynek Gminnych w Brąswałdzie 

w dniu 1 września oraz w Dobrym Mieście w dniu 14 września na wniosek Członków Rady 

Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z tych gmin uhonorowano pamiątkowymi 

pucharami zasłużonych rolników. 

− 28 września w Wojnowie gm. Ruciane Nida odbyło się „Święto pieczonego ziemniaka”. 

Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Stanisław Stachelek - Delegat na Walne 

Zgromadzenie oraz Pani Bożena Kuźmicka - Członkini Rady Powiatowej, którzy wręczyli nagrody 

w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka. 

 

 

PISMA: 

 

− 26 sierpnia Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim 

wystosowała do Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej pismo dotyczące suszy rolniczej. 

Działając w imieniu rolników powiatu nidzickiego Rada wnioskowała do Zarządu o wystąpienie do 
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odpowiednich organów w celu uznania suszy rolniczej nie tylko w uprawie kukurydzy, roślin 

wysokobiałkowych i krzewów owocowych, ale również  użytkach zielonych i trawach sianych na 

gruntach ornych. Ponadto, w piśmie zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania i podania 

do wiadomości rolników listy roślin  o podobnych wymaganiach wodnych jak łąki i pastwiska 

trwałe oraz trawy na roli. Pismo zostało skierowane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.  

− 3 września Zarząd W-MIR wystąpił do pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę przepisów rozporządzenia 

MRiRW z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego 

PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 415 z późn. zm.) w kwestii dotyczącej pakietu 7. 

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. Zarząd wnioskował o 

umożliwienie otrzymywania płatności za realizację zobowiązania we wspólnocie majątkowej 

przez małżonka, na którego jest nadany numer gospodarstwa, i który składał wniosek o płatności, 

gdy zwierzęta są zarejestrowane na drugiego z małżonków.  

− 9 września Zarząd wystąpił do Łowczego Okręgowego PZŁ ZO w Suwałkach z wnioskiem o pilną 

interwencję w sprawie działań Koła Łowieckiego „Sarna” z Olecka, które to zwleka z wydawaniem 

protokołów z szacowania szkód łowieckich. W odpowiedzi Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach 

wystosował pismo do wszystkich Kół Łowieckich na swoim terenie przypominające o obowiązku 

ścisłego przestrzegania procedur szacowania szkód określonych w obowiązującym prawie, jak 

również zalecające intensyfikację pozyskania dzika wynikające z zagrożenia dalszego 

rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz zwiększenia ilości szkód łowieckich powstających w 

uprawach rolnych.  

− 9 września Zarząd przesłał do KRIR stanowisko Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 3.09.2019 r. 

w sprawie planowanej zmiany regionalizacji związanej z ASF wraz z wnioskiem o zorganizowanie 

w trybie pilnym spotkania z Głównym Lekarzem Weterynarii, Przewodniczącym Zarządu 

Głównego PZŁ oraz panem Szymonem Giżyńskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi celem omówienia sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz podjęcia zdecydowanych 

kroków mających na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF i ochronę producentów 

wieprzowiny w Polsce.  

− 11 września Zarząd wystąpił do Łowczego Okręgowego PZŁ ZO w Olsztynie w sprawie 

niewywiązywania się z obowiązków związanych z szacowaniem szkód łowieckich przez Koło 

Łowieckie „Drwęca” z siedzibą w Ostródzie. Z odpowiedzi, która wpłynęła do biura W-MIR w dniu 

18.09.2019 r. wynika, że Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie zlecił kontrolę zakresu pełnej 

procedury szacowania szkód łowieckich przez to koło od 1 kwietnia 2017 roku do chwili obecnej.  

− 13 września w związku z wnioskiem o udział przedstawiciela W-MIR w szacowaniu szkód 

łowieckich w tzw. trybie odwoławczym wystąpiono do Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały 

z przypomnieniem, że przedstawiciele nadleśnictwa biorący udział w szacowaniu w ramach 

procedury odwoławczej co do zasady powinni być bezstronni. Zwrócono uwagę na to, iż brak 

powiązania z kołem łowieckim, którego dotyczy odwołanie jest zapewnieniem obiektywnego 

i rzetelnego szacowania. 
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− 13 września Zarząd W-MIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem 

o niezwłoczne zabezpieczenie środków finansowych na zakup przez Inspekcję Weterynaryjną 

kontenerów chłodniczych niezbędnych do przechowywania tusz odstrzelanych na terenie 

województwa dzików. W związku z objęciem prawie całego województwa (z wyjątkiem powiatu 

nowomiejskiego) strefami ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się ASF, tusze dzików 

pozyskane w wyniku polowań w strefach muszą być każdorazowo badane przed 

zagospodarowaniem na obecność wirusa. W przypadku braku chłodni myśliwi wstrzymują 

wykonywanie polowań, co z kolei może prowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się choroby, a 

także wzrostu liczby szkód łowieckich. 

− 24 września Zarząd Izby zaopiniował projekt rozporządzenia operacji typu „Inwestycje mające na 

celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 

w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaproponowano uwzględnienie w kosztach 

kwalifikowanych również maszyn i urządzeń do stosowania mineralnych nawozów, a także 

umożliwienie skorzystania z pomocy dla gospodarstw prowadzących wyłącznie produkcję 

roślinną. 

− Warmińsko-Mazurska Izba rolnicza we wrześniu wydała 5 opinii dla komorników sądowych 

w sprawie zajętego mienia wykorzystywanego do produkcji w gospodarstwie rolnym. 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Operacja „Zainspiruj się dziedzictwem” 

W dniach 1 – 3 października w Olsztynie odbyła się konferencja w ramach operacji „Zainspiruj się 

dziedzictwem” oraz X Forum Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb 

Rolniczych. Na wydarzenie złożyło się rozstrzygnięcie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, 

wizyta w wiosce tematycznej „Garncarska Wioska” w Kamionce k/Nidzicy oraz prezentacja działań 

podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich, wymiana 

doświadczeń i dobrych praktyk, a także ekspozycja produktów żywnościowych i rękodzieła 

przygotowana przez uczestników. W konferencji wzięło udział ponad 130 osób, a została ona 

zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą, 

Pomorską Izbą Rolniczą oraz Mazowiecką Izbą Rolniczą. Więcej: 

http://wmirol.org.pl/2019/10/07/konferencja-zainspiruj-sie-dziedzictwem-juz-za-nami/. 

  

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o niepozostawianie kukurydzy na 

polach. Biologia dzika wskazuje, że zwierzęta te bytują w kukurydzy, pozostawienie na polach tej 

rośliny ogromnie utrudnia odstrzał tych, będących źródłem afrykańskiego pomoru świń, zwierząt. 

Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zachęca rolników do 

nawiązywania współpracy z kołami łowieckimi i do informowania tych kół o planowanym koszeniu 

kukurydzy w celu zsynchronizowania odstrzału dzików z koszeniem kukurydzy. 
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Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 - 31 października 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych 

poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków 

wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w 

terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.  

Pomoc będzie udzielana na każdy ha poszkodowanych upraw rolnych w przypadku, gdy szkody 

spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami 

wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze 

względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez 

producenta rolnego we wniosku. 

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić: 

− 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem 

w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, 

obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na 

których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej 

(zgodnie z rozporządzeniem producent rolny składa wraz z wnioskiem oświadczenie o liczbie 

posiadanych - w dniu szacowania przez komisję strat - zwierząt z gatunku bydło, kozy, konie, 

owce); 

− 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 

2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, 

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, z wyłączeniem wieloletnich użytków 

zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 

sztuki dużej jednostki przeliczeniowej, 

− 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

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

przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy i na której 

obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki 

przeliczeniowej, 

− 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody 

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

przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej 

uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 

sztuki dużej jednostki przeliczeniowej. 

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w 

których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat 

lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, 

jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego 

gospodarstwa rolnego. 

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających 

polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z 

wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.  
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Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  

9 września ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i 

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 

składać wnioski w okresie 9 września - 20 grudnia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Generator 

Wniosków o Dofinansowanie (GWD), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz 

przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, 

zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami 

reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki albo przesłać o NFOŚiGW drogą pocztową lub kurierem. 

Dotację w wysokości 500 zł/t gminy mogą uzyskać na przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz 

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

Rolnicy, którzy chcą oddać folie i odpady porolnicze powinni domagać się wskazania przez gminę 

miejsca, w którym mogą składać odpady. Gmina natomiast powinna jak najszybciej złożyć w 

NFOŚiGW wniosek o środki na ich utylizację. 

Szczegóły: http://nfosigw.gov.pl/…/usuwanie-folii-rolniczy…/nabor-2019/ 

 

MRiRW odpowiada na wniosek KRIR ws. kredytów na restrukturyzację zadłużenia 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Zarządu KRIR z dnia 24 czerwca 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rolnikom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. 

Jak wskazuje w swoim piśmie MRiRW, aktualnie prowadzone są wyjaśnienia z Komisją Europejską w 

zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na 

restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na 

restrukturyzację zadłużenie, o której mowa w ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji 

zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33). Jednocześnie 

uprzejmie informuję, że producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w formie przejęcia przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w 

związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na 

rzecz Skarbu Państwa, Przejęty przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dług nie może przekroczyć 

wartości nieruchomości rolnej, której własność jest przenoszona na rzecz Skarbu Państwa, 

pomniejszonej o wysokość sumy hipoteki ustanowionej na tej nieruchomości. Zaspokojenie 

wierzycieli z tytułu przejęcia długu następuje w wysokości proporcjonalnej do wartości przejętej 

nieruchomości rolnej, pomniejszonej o wartość podatku od towarów i usług. 

Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem 

długu dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do: 

1) dzierżawy tej nieruchomości, 

2) dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy 

najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy, 

3) nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia przeniesienia na rzecz Skarbu 

Państwa własności tej nieruchomości rolnej. 
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Ponadto nieruchomość rolna, której własność została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa w 

związku z przejęciem długu, nie może zostać zbyta przed upływem 20 lat od dnia przeniesienia jej 

własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz dotychczasowego właściciela na jego wniosek. Szczegółowe 

zasady przejęcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za 

przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa dostępne są na 

stronie http://www.kowr.gov.plirestrukturyzacja-zadluzonych-podmiot…. 

Istnieje również możliwość ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn.zm.). 

Należy podkreślić, że umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną zawieraną przez strony 

dobrowolnie i kształtowaną w ramach obowiązujących przepisów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nie będąc stroną umowy o kredyt w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości wpływu na 

decyzje związane m.in. ze zmianą warunków spłaty kredytu. 

Źródło: KRIR 

 

Złóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy 

z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć 

swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie 

gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane 

cyklicznie. 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może 

ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje 

nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania 

oraz ulepszające już istniejące instalacje. 

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –

doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia 

obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na 

środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub 

podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w 

dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd 

też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody. 

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, 

przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w 

przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. 

Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno 

nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później 

niż do 30 czerwca 2023 r. 

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i 

urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji 

nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. 
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Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur 

powiatowych lub drogą pocztową.  

 

Odszkodowanie dla rolników, którym bezpodstawnie odebrano zwierzęta. 

W związku z konsultacjami poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, 10 

września 2019 r. Zarząd KRIR przedstawił opinię samorządu rolniczego do nowelizacji ustawy, która 

zakłada uzupełnienie jej o brakujące przepisy w zakresie procedury zwrotu czasowo odebranych 

zwierząt ich właścicielom w przypadkach, gdy odebranie zwierząt było bezpodstawne. 

Zaproponowane rozwiązania wyeliminują w znacznym stopniu rażącą niesprawiedliwość wynikającą z 

aktualnego kształtu ustawy, która obciąża właściciela odebranych zwierząt kosztami czasowego 

odebrania także w sytuacji, kiedy został on uniewinniony. 

Dodanie do obecnych przepisów wymogu poddania się przez podmiot przyjmujący zwierzęta na 

czasową opiekę, pod nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii, jest jak najbardziej zasadne biorąc 

pod uwagę dobro zwierząt. Przedłużenie czasu na wniesienie odwołania do samorządowego 

kolegium odwoławczego od decyzji o czasowym odebraniu zwierząt z 3 dni do 7-dmiu również jest 

bardzo dobrym rozwiązaniem dającym realne możliwości dla właścicieli zwierząt do obrony ich 

własności. 

Odnośnie dodania w art. 7 ust. 9 dotyczącego opóźnień w zwrocie zwierzęcia w przypadku zwierząt 

gospodarskich, należałoby pokryć rolnikowi straty, jakie poniósł za cały okres od dnia odebrania mu 

zwierząt. 

Źródło: KRIR 
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