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POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR 

 

W listopadzie odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (5 oraz 29 

listopada): 

− 5 listopada miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i 

Komisji. Podczas posiedzenia omówiono: 

− Działania podejmowane przez Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii oraz Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w związku z 

wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

− Aktualny stan obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania w ramach PROW 2014-

2020 oraz obsługi wniosków obszarowych i płatności realizowanych przez ARiMR Oddział 

Regionalny w Olsztynie. 

− Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019. 

Ponadto, Zarząd zajął się także następującymi sprawami: 

− Realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych W-MIR. 

− Opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

− Bieżącym monitorowaniem realizacji budżetu Izby.  

− W związku z realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych, Zarząd W–MIR 

przygotował następujące wystąpienia: 

− do Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Wojewódzkiego z prośbą o podjęcie działań 

mających na celu zmianę kategorii strefy z niebieskiej na czerwoną na terenie 

powiatu oleckiego. W piśmie wskazano, że od momentu stwierdzenia jednego i 

jedynego ogniska ASF na terenie gminy Olecko minęły już 4 miesiące. Dotychczasowe 

praktyki wskazują, że już po 3 miesiącach następowała zmiana strefy z niebieskiej na 

czerwoną. 

− do Zarządu Głównego PZŁ o podjęcie działań, w celu zobowiązania kół łowieckich 

zrzeszonych w PZŁ do przyjmowania w struktury koła rolników - niezrzeszonych 

członków PZŁ jako rezydentów. 

− do Zarządu Zlewni w Olsztynie z prośbą o interwencję w sprawie niedrożności rzek, 

rowów i przepustów na terenie powiatu kętrzyńskiego. 

− do prezydentów miast o podjęcie działań w dążeniu do zmniejszenia populacji dzików 

w granicach administracyjnych miast, w celu zabezpieczenia przed 

rozprzestrzenianiem się ASF. 

- 29 listopada Zarząd zajął się także następującymi sprawami: 

− Organizacją II Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

− Realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych W-MIR. 

− Opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.  
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− Skargami na działalność kół łowieckich z terenu województwa - postanowiono 

zainterweniować  w Polskim Związku Łowieckim. 

− Na wniosek rolników z powiatu nowomiejskiego postanowiono przygotować wystąpienie do 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z zagrożeniem ASF z prośbą o zwrócenie 

szczególnej uwagi na zakup prosiąt ze strefy czerwonej. 

 

  

POSIEDZENIA KOMISJI W-MIR 

 

− 26 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej W-MIR. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali Wiceprzewodniczącego, którym został pan Antonii Nikiel, 

natomiast Komisja Budżetowa wybrała Przewodniczącego w osobie pani Agnieszki Kobryń i 

Wiceprzewodniczącego w osobie Bartłomieja Lewalskiego. Podczas posiedzenia omówiono 

korektę budżetu W-MIR na 2019 rok oraz projekt budżetu wraz z planem finansowym Izby na 

2020 rok.  

 

 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH: 

 

− 14 listopada w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

olsztyńskim. Podczas spotkania pan Mirosław Karczewski - Powiatowy Lekarz Weterynarii 

przedstawił informacje na temat sytuacji epizootycznej w powiecie olsztyńskim, ze szczególnym 

uwzględnieniem ograniczeń związanych z wprowadzeniem na ternie powiatu stref zagrożenia 

ASF. Ponadto pani Bogusława Popielarz Borko - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Olsztynie 

poinformowała o realizacji płatności w powiecie. Członkowie Rady rozmawiali też na temat 

konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych i inwestycji na terenie powiatu olsztyńskiego z 

panem Markiem Wilczopolskim - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Olsztynie.  

− 29 listopada w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie nowomiejskim. Podczas spotkania samorządu rolniczego przedstawiciele KOWR - pani 

Renata Kierdejko oraz pan Jan Nawrocki przedstawili informacje dot. umów dzierżawy 

Gospodarstwa Tylice i Szwarcenowo. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na grunty pochodzące z 

Gospodarstwa Tylice i Szwarcenowo, obecni na spotkaniu rolnicy zadawali pytania dot. terminu 

powrotu gruntów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz potencjalnego terminu 

zorganizowania przez KOWR przetargów na te grunty. Z informacji przedstawicieli KOWR wynika, 

że względem jednej z umów dzierżawy toczy się postępowanie w sądzie i wobec tego faktu 

KOWR czeka na rozstrzygnięcie sądu. W momencie pojawienia się decyzji sądu KOWR 

poinformuje o tym zainteresowanych rolników. Pani Renata Kierdejko stwierdziła, że w sytuacji 

kiedy omawiane grunty wrócą do Zasobu WRSP zostaną przygotowane plany restrukturyzacji 

tych gospodarstw. W związku z zagrożeniem wystąpienia ASF w powiecie nowomiejskim, drugim 

bardzo ważnym tematem omawianym podczas posiedzenia rady były kwestie dot. realizacji 
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rocznych planów łowieckich z uwzględnieniem odstrzału sanitarnego. Przy omawianiu tej kwestii 

Pan Antoni Kurlikowski Starszy Inspektor Weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim przedstawił dane dot. liczby przeprowadzonych 

kontroli i rekontroli w gospodarstwach rolnych w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji. 

Pan Antoni Kurlikowski podkreślił, że na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli 

występuje bardzo dużo niezgodności w gospodarstwach i że rolnicy powinni przywiązywać 

większą wagę do przestrzegania zasad bioasekuracji. Na zakończenie spotkania przedstawiciele 

kół łowieckich omówili dane dot. poziomu realizacji rocznych planów łowieckich oraz liczby 

wykonanych odstrzałów sanitarnych. Ponadto, z uwagi na napływające informacje dot. 

niepożądanych działań rolników produkujących trzodę chlewną, polegających na sprowadzaniu 

prosiąt z gospodarstw znajdujących się w strefie czerwonej do gospodarstw powiatu 

nowomiejskiego będących w strefie białej, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim 

skierowała wniosek do Zarządu W-MIR o interwencję polegającą na wystosowaniu pisma do 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wprowadzeniu zakazu przemieszczania trzody chlewnej ze 

strefy czerwonej do strefy białej. Zdaniem samorządu rolniczego istnieje duża obawa przed 

zawleczeniem wirusa ASF do powiatu nowomiejskiego poprzez stosowanie wymienionych 

praktyk. 

 

 

INNE SPOTKANIA:  

 

− 3 listopada pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

elbląskim wziął udział w uroczystych obchodach „Hubertusa Elbląskiego” w Elblągu. 

− 5 listopada pani Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim oraz pani Ewa Kasprowicz – Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR z powiatu 

giżyckiego wzięły udział w posiedzeniu Rady ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich z Obszarów Wiejskich 

przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, które odbyło się w Warszawie. Posiedzenie miało charakter 

sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego pani Zofia Stankiewicz ponownie została wybrana na 

I Zastępczynię Przewodniczącej Rady. W trakcie spotkania poruszono sprawy bieżące w rolnictwie 

oraz temat różnic w zabezpieczeniu społecznym ZUS i KRUS.  

− 5 listopada w Olsztynie obyły się konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom 

suszy organizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W konsultacjach brał 

udział pracownik Wojciech Ostrzewski. Podczas spotkania przedstawiano projekty i lokalizację 

budowy urządzeń wodnych zwiększających retencję wodną. 

− 6 – 7 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. 

Podczas spotkania poruszano ważne aspekty wprowadzania nowych norm i wymogów odnośnie 

ochrony środowiska. W konferencji uczestniczył przedstawiciel W-MIR pan Krzysztof Pisarewicz.    

− 7 listopada pan Marek Popis – Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 

uczestniczył w konferencji pt. „Narodowe wyzwania w rolnictwie” w Warszawie. 
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− 13 listopada pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR wziął udział w posiedzeniu grupy 

roboczej Copa-Cogeca „Wieprzowina” w Brukseli. 

− 13-14 listopada pani Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim uczestniczyła w Międzynarodowej konferencji pt. „Aktywna starość na obszarach 

wiejskich. Między diagnozą a działaniem" w miejscowości Ołtarzewo.  

− 14 -15 listopada pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w III Warmińsko-

Mazurskim Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, które odbyło się w Olsztynie. 

− 20 listopada Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz pani Jolanta Mackiewicz – 

Dyrektor Biura W-MIR wzięli udział w I spotkaniu Zarządów oraz dyrektorów Wojewódzkich Izb 

Rolniczych VI kadencji. Głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb 

rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan 

Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Podczas spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że z mocy 

ustawy samorządy są wyposażone we władztwo administracyjne, czyli zdolność do wykonywania 

zadań publicznych - nie jest więc niczym niezwykłym rozszerzanie kompetencji o zadania 

publiczne tym bardziej, że wskazują na to liczne doświadczenia i izby chętnie podjęłyby nowe - 

konkretne zadania. Status izby w chwili obecnej to osoba prawna działająca jak korporacja 

publiczno-prawna i czas to zmienić. Obecna ustawa określiła katalog uprawnień doradczo-

opiniodawczych bardzo szeroko, natomiast możliwość realizacji zadań administracyjnych tylko 

dopuściła. Izby powinny mieć pozycję organu zdecentralizowanej administracji państwowej. 

Zmiana ustawy w tym zakresie pozwoli na podjęcie zmiany zadań i poprawi działalność 

samorządu rolniczego. Jako przykładowe propozycje zadań do realizacji wskazał m.in.: 

− badanie koniunktury w rolnictwie poprzez dokonywanie profesjonalnych ekspertyz w oparciu 

o wiedzę członków izby i zatrudnionych pracowników. Izby powinny prowadzić badania aby 

dostarczać danych ekonomicznych do ocen i porównań m.in. z innymi krajami UE; 

− Izby powinny zaangażować się w sprawy ubezpieczeń wzajemnych oraz funduszy 

rekompensat z tytułu upadku firm przetwórczych lub braku realizacji zawartych umów. 

Tworzenie i administrowanie funduszem odszkodowawczym przyczyniłoby się do 

wyeliminowania wielu problemów rolników z tego tytułu; 

− Izby rolnicze powinny mieć udział i głos decyzyjny w tworzeniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus także podkreślił 

konieczność zmian w ustawie o izbach rolniczych oraz zwrócił uwagę na ogromną 

odpowiedzialność jaka ciąży na wybranych w głosowaniu przedstawicielach izb rolniczych, gdyż 

ich zadaniem jest reprezentowanie każdego rolnika w Polsce. Zapowiedział także wolę 

współpracy w zakresie opracowania rozwiązań wzmocnienia kompetencji izb rolniczych, tak aby 

rolnicy uwierzyli w siłę tej organizacji. 

Podczas swojego wystąpienia Minister Ardanowski poinformował, że w izbach rolniczych 

upatruje partnera zaangażowanego, partnera merytorycznego do podejmowania decyzji, a nie 
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tylko do konsultacji oraz podkreślił, że ważniejsze od prowadzenia formalnych konsultacji jest 

wspólne ustalenie, jakie mają być podjęte decyzje. Dlatego też niezbędne jest podniesienie 

poziomu wiedzy na temat rolnictwa światowego, europejskiego wśród przedstawicieli izb 

rolniczych i rolników. To pozwoli lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, szanse i zagrożenia. To da 

możliwość wypracowania lepszych, korzystniejszych rozwiązań dla polskich rolników. 

Zapowiedział również, że 

− od wiosny będzie elastyczny termin stosowania nawozów, 

− nie będzie ustępstw wobec gospodarstw, które miały w 2011 roku wydzielić 30% 

dzierżawionej ziemi, a tego nie zrobiły, 

− w nowej perspektywie finansowej zamierza uzależnić dopłaty do trwałych użytków zielonych 

od minimalnej obsady zwierząt. 

Minister Ardanowski w trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na małe zainteresowanie rolników 

środkami przeznaczonymi na zaopatrzenie gospodarstw w wodę oraz przypomniał, że weszła w 

życie ustawa, że przy budowie zbiornika do 10 arów powierzchni i 3 m głębokości nie będzie 

wymagane pozwolenie wodno-prawne, a jedynie zgłoszenie. Podkreślił przy tym, że jak 

największa ilość gospodarstw powinna z tych środków skorzystać, bo problemy z suszą są coraz 

częstsze. 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkania z przedstawicielami izb rolniczych była 

kwestia powszechności ubezpieczeń rolniczych. Zdaniem Ministra tylko powszechne 

ubezpieczenia mogą spowodować zmniejszenie stawek ubezpieczeniowych. Poinformował 

również o rozpoczęciu prac nad ubezpieczeniem rolniczych dochodów, ale będzie to można 

zrobić tylko przy prowadzeniu pełnej rachunkowości. Jednym z omawianych zagadnień była 

kwestia zdefiniowania rolnika aktywnego. Również nie da się tego zrobić bez pełnej 

rachunkowości – powiedział minister i dodał, że coraz poważniejszym zagadnieniem staje się w 

tej chwili właśnie sprawa rachunkowości. 

Źródło: KRIR 

− 21 listopada członkinie rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wzięły udział w 

spotkaniu dedykowanym kobietom z branży rolnej „Agro Akademia, Edycja dla kobiet”. 

Wydarzenie, które zostało zorganizowane przez BNP Paribas Food & Agro, miało miejsce w 

Lidzbarku Warmińskim. Spotkanie prowadziła znana z programu Agropasja Maria Sikorska. Marta 

Skrzypczyk, specjalistka z zakresu zagadnień związanych z analizą sektora rolno-spożywczego, 

przedstawiła temat „Wybrane rynki rolne wobec Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.”. Następnie 

Wojciech Fedoruk, doradca podatkowy, omówił temat „Kobiece aspekty sukcesji”. Dr hab. 

Dominika Średnicka-Tober, autorka największej jak dotąd metaanalizy podejmującej temat 

jakości i bezpieczeństwa surowców i produktów spożywczych pochodzących z systemu 

ekologicznego zaprezentowała temat „Żywność ekologiczna - jakość, bezpieczeństwo, wpływ na 

zdrowie”. Panie Katarzyna Krzywicka-Zdunek i Dorota Peretiatkowicz, socjolożki z ponad 20 

letnim doświadczeniem, przedstawiły temat „Pięć segmentów współczesnych Polek - raport z 

najbardziej kompleksowego badania o kobietach w Polsce”. Ostatnim prelegentem Agro 

Akademii była trener autoprezentacji i rozwoju osobistego, szkoleniowiec, mentorka, konsultant 
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biznesu, dziennikarka i prezenterka telewizyjna Paulina Smaszcz-Kurzajewska z wykładem 

motywacyjnym. 

− 21 listopada z inicjatywy Pana Jana Heichela Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w 

porozumieniu z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn, w Gierzwałdzie odbyło się 

spotkanie szkoleniowe dla rolników – potencjalnych dzierżawców nieruchomości rolnych z 

Zasobu WRSP. Przedstawiciele KOWR OT Olsztyn w sposób szczegółowy wyjaśnili procedurę 

klasyfikacji w przetargach ograniczonych oraz tryb składania ofert w przetargu ograniczonym 

ofert pisemnych. W spotkaniu wzięło udział około 50 okolicznych rolników. 

− 23 listopada pan Mirosław Borowski - Delegat do KRIR uczestniczył w uroczystości Hubertus 

Okręgu Suwalskiego w Suwałkach. 

− 26 listopada na ciekach wodnych w Zaborowie, Zalesiu i Pielgrzymowie w gminie Kozłowo odbyła 

się wizja lokalna z udziałem pracowników Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Celem spotkania w terenie było komisyjne 

przeprowadzenie oględzin stanu gruntów rolnych zalewanych przez bobry. Sprawdzono też, gdzie 

zostały przeprowadzone prace dotyczące usuwania tam bobrowych. W roku bieżącym na ww. 

obszarze odłowiono 24 bobry i wydano decyzje na usunięcie 15 tam bobrowych. Podczas 

oględzin w obrębie Zaborowo ustalono, iż część usuniętych wiosną i jesienią tam bobrowych nie 

została ponownie zbudowana przez te zwierzęta. Odmienna sytuacja została zaobserwowana w 

obrębie sołectwa Zalesie, gdzie bobry w szybkim tempie ponownie zbudowały tamy (ostatnia 

kontrola odbyła się tam 6 listopada). 

− 27 listopada pani Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim wzięła udział w konferencji nt. "Turystyka zdrowotna szansą rozwoju regionu 

warmińsko-mazurskiego" w Olsztynie. 

− 28 listopada pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR wziął udział w XVIII posiedzeniu 

Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lidzbarku Warmińskim. 

 

 

PISMA: 

 

− 4 listopada przygotowując wniosek do RDOŚ o zezwolenie na odstrzał wilków na terenie powiatu 

bartoszyckiego wystąpiono do: Lasów Państwowych o informację o liczebności wilka szarego na 

terenie powiatu bartoszyckiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach o 

udostępnienie informacji na temat ilości i gatunków zwierząt gospodarskich zagryzionych i 

okaleczonych przez wilka szarego na terenie powiatu bartoszyckiego oraz do RDOŚ w Olsztynie o 

informację dotyczącą strat spowodowanych przez zagryzienia i okaleczenia zwierząt 

gospodarskich przez wilki na terenie powiatu bartoszyckiego w latach 2010 do 2019 roku. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach odpowiedział, że w latach 2014-2019 r. zgłoszono 

28 szt. zagryzień przez wilki wśród owiec i bydła, a od stycznia 2019 zgłoszono zagryzienie 10 

sztuk. Natomiast RDOŚ w Olsztynie podała, że w latach 2010-2018 było łącznie 7 zgłoszeń szkód 
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powodowanych przez wilki, natomiast w 2019 roku zgłoszono również 7 szkód. W tych latach 

odszkodowań wypłacono łącznie na kwotę ponad 11700 zł.  

− 6 listopada Zarząd W-MIR wystąpił do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zmianę kategorii strefy z niebieskiej 

na czerwoną na terenie powiatu oleckiego. W związku z powyższym Wojewódzki Lekarz 

weterynarii wystąpił w dniu 7 listopada do Głównego Lekarza Weterynarii z wnioskiem w w/w 

sprawie. 

− 12 listopada Zarząd Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska uwagę dotyczącą populacji kormoranów do przygotowywanego planu 

ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010. Zdaniem Zarządu W-

MIR należy ograniczyć liczebność par kormoranów lub występowania gniazd do ilości, która nie 

będzie powodowała znacznych strat w gospodarstwach rybackich i nie będzie zagrożeniem dla 

środowiska naturalnego. 

− 13 listopada wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z zapytaniem o 

formy pomocy możliwe do uzyskania przez rolników w zabezpieczaniu zwierząt gospodarskich 

przed wilkami, a także działań nakierowanych na ochronę przed działalnością bobrów w ramach 

programu „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i 

mieniu oraz zabezpieczanie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego”. 25 listopada uzyskano odpowiedź, że w ramach w/w programu do 

2021 roku na zabezpieczanie przed dzielnością bobrów można uzyskać w RDOŚ pomoc w postaci: 

siatki do grodzenia upraw leśnych i plantacji, siatki ogrodzeniowej do zabezpieczenia 

pojedynczych drzew, siatki ogrodzeniowej do zabezpieczania grobli stawów rybnych przed 

kopaniem nor przez bobry, ponadto można uzyskać pomoc poprzez zlecenie przez RDOŚ i na jej 

na koszt: wykonania i montażu odpowiednio zabezpieczonych urządzeń przelewowych 

obniżających poziom wody w rozlewiskach tworzonych przez bobry, a także odłowu i 

przesiedlania bobrów z miejsc najbardziej konfliktowych. W przypadku szkód powodowanych 

przez wilki wsparcie polega na: przekazywaniu przez RDOŚ fladr do ogrodzenia zagród i pastwisk 

dla zwierząt, siatek leśnych oraz metalowych słupków do wykonywania 2 hektarowych kwater 

dla bydła i owiec, zestawów ogrodzeń elektrycznych na 1 hektarowe kwatery dla zwierząt 

gospodarskich oraz psów pasterskich stróżujących rasy polski owczarek podhalański. 

− 18 listopada Zarząd W-MIR, w związku z licznymi skargami rolników, wystąpił do Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Olsztynie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności Koła 

Łowieckiego „Szarak” w Bartoszycach oraz Wojskowego Koła Łowieckiego „Dzik” z siedzibą w 

Wojciechach. 

− 22 listopada wystąpiono do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z wnioskiem o 

podjęcie działań mających na celu zobowiązanie kół łowieckich zrzeszonych w PZŁ do 

przyjmowania w struktury kół rolników – niezrzeszonych członków PZŁ jako rezydentów, tak aby 

mieli oni możliwość ochrony własnych upraw poprzez wykonywanie odstrzału. 

− 27 listopada Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza złożyła w RDOŚ sprawozdanie dotyczące 

wykonywania czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną zgodnych z 
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decyzją RDOŚ wydaną na wniosek W-MIR w tej sprawie tj. odłowu bobrów i niszczeniu tam 

bobrowych w powiecie nidzickim. 

− W listopadzie do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wpłynęły 4 wnioski o wydanie opinii 

w sprawie zajętego mienia wykorzystywanego do produkcji rolniczej. W-MIR wydała jedną opinię 

w tej sprawie, w pozostałych przypadkach zajęte mienie nie było wykorzystywane do działalności 

rolniczej.     

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Szkolenie w zakresie doboru odmian, ochrony i agrotechniki uprawy roślin bobowatych 

grubonasiennych i soi w ramach inicjatywy białkowej COBORU 

Zapraszamy na szkolenie w zakresie doboru odmian, ochrony i agrotechniki uprawy roślin 

bobowatych grubonasiennych i soi w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, które odbędzie się w 

dniu 09.12.2019 roku o godz. 10:00 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie. 

W programie m.in.: omówienie założeń do programu Inicjatywa białkowa COBORU, uprawa soi w 

Polsce - szanse i zagrożenia, omówienie wyników doświadczeń roślin bobowatych grubonasiennych: 

łubin wąskolistny, łubin żółty, groch, bobik i soja, prowadzonych w woj. warmińsko-mazurskim oraz 

na terenie Polski. 

 

 

Konieczność uzyskania wpisu do Rejestru-BDO (rolnicy prowadzący gospodarstwa powyżej 75 ha) 

Ministerstwo Środowiska w dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiło elektroniczny Rejestr-BDO, o którym 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy 

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i 

składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. 

Szanowni Rolnicy - pamiętajcie o konieczności uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Jednocześnie 

przypominamy, że 13 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która 

dotyczy m.in. funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach. Po nowelizacji ustawy 

sprecyzowano, że wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 

ha jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru oraz prowadzenia ewidencji odpadów i 

sprawozdawczości w tym zakresie, natomiast gospodarstwa powyżej 75 ha muszą uzyskać wpis do 

rejestru BDO oraz prowadzić ewidencję odpadów, w tym folii rolniczych. 

Wniosek o wpis do rejestru BDO należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego 

(Departament Ochrony Środowiska). Za brak wniosku o wpis do rejestru lub złożenie wniosku 

niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny. Podmioty, które zostały już 

zarejestrowane powinny aktywować swoje konta (zalogować się do Rejestru-BDO). 
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Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe 

informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe. 

Źródło: KRIR na podstawie pisma Ministerstwa Środowiska 

 

 

Nie będzie zmian w wypłatach odszkodowań za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej 

w związku z wystąpieniem ASF! 

Zgodnie z wnioskiem przyjętym na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, Zarząd 

KRIR wystąpił do MRiRW o dokonanie zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach 

zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb 

weterynaryjnych. Samorząd rolniczy zwrócił się z propozycją, aby przy niewielkich uchybieniach 

rolnicy mogli otrzymywać niezwłocznie co najmniej 70% należnej sumy odszkodowań, a pozostała 

wartość odszkodowania uzależniona byłaby od pełnej współpracy rolnika z komisją epizootyczną i od 

terminowego usunięcia uchybień (treść pisma). Przyjecie takiego rozwiązania, na wzór stawek 

płatności bezpośrednich przy spełnianiu wymogów cross-compliance ustrzegłoby gospodarstwa 

przed widmem bankructwa, zachęciłoby rolników do lepszej współpracy ze służbami 

weterynaryjnymi w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniana się wirusa ASF. 

Jednakże z udzielonej przez sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego odpowiedzi wynika, iż resort 

rolnictwa nie przewiduje wprowadzania obecnie żadnych zmian w tym zakresie, ze względu na 

trwające w Komisji Europejskiej prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia 

(UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt „Prawo o zdrowiu zwierząt". 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia ministra Sz. Giżyńskiego, jeszcze długo rolnicy polscy nie będą mogli 

liczyć na zmianę przepisów w tym zakresie, tak by jak rolnicy hiszpańscy mogli uzyskiwać środki na 

pokrycie strat, a dochodzenia epizootyczne miały jeden cel – wyjaśnienie dróg szerzenia się ASF, a nie 

służyły, jako powód odmowy wypłacenia odszkodowań. 

Źródło: KRIR 

 

 

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR - już można składać wnioski! 

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu 

detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. 

Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i 

przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z 

pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-

spożywcze. RHD jest więc dobrym sposobem na zwiększenie dochodów rolniczych rodzin. Również 

ARiMR oferuje pomoc na rozwój tego typu działalności na wsi. Realizowana jest ona z budżetu PROW 

2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich 

rozwój”. 
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O pomoc w Agencji będą się mogli ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy 

ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i 

sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie 

zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, 

dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; 

wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana. 

Należy zaznaczyć, że do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych 

na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł. 

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. koszty zakupu 

maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania 

produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności przetwórczej, w tym koszty dostosowania pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń 

służących dotychczas przygotowaniu posiłków; zakup tzw. kontenerów (obiektów budowlanych), 

gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza, pod warunkiem, że będą one trwale związane z 

nieruchomością; zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, 

aparatury pomiarowej i kontrolnej. 

Warto podkreślić, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych 

maszyn, urządzeń lub sprzętu. 

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych 

rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma 

uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. 

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i 

oddziałach ARiMR, bezpłatna infolinia: 800 38 00 84. 

Źródło: ARiMR 

 

 

Ministerstwo Rolnictwa o kwestii odszkodowań i wypłaty rekompensat w związku z ASF 

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., 

dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem 

afrykańskiego pomoru świń - pan Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi przesłał poniższą informację. 

Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w 

związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). 

Jak wskazuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy zauważyć, że artykuł 49 wyżej 

wymienionej ustawy w sposób szczegółowy reguluje zagadnienia przyznawania i wypłaty 

odszkodowań w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i stanowi element węzłowy przepisów 
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prawa z zakresu zdrowia zwierząt. Każda zmiana wprowadzona w tym artykule pociąga za sobą 

naruszenie całego obowiązującego w tym zakresie systemu i ma wpływ na inne regulacje odwołujące 

się do tego artykułu. Podkreślić należy również fakt, iż w chwili obecnej na szczeblu Komisji 

Europejskiej trwają intensywne prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia 

(UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt"). Przedmiotowe 

rozporządzenie oraz akty prawne wydane na jego podstawie wprowadzą szereg daleko idących zmian 

nie tylko w zakresie zasad zwalczania chorób zakaźnych, ale m.in. również w odniesieniu do zasad i 

wymagań weterynaryjnych w handlu, przywozie, certyfikacji, identyfikacji czy rejestracji zwierząt. 

Wprowadzenie nowych regulacji na poziomie unijnym o tak rozległym zakresie spowoduje 

konieczność dostosowania krajowych przepisów dotyczących powyższych kwestii. Niezbędne będzie 

wprowadzenie odpowiednich zmian w szeregu ustaw oraz aktów wykonawczych, jednak podjęcie 

prac legislacyjnych możliwe będzie dopiero, gdy znany będzie ostateczny kształt nowych przepisów, a 

więc po przyjęciu przez Komisję Europejską kluczowych aktów delegowanych i wykonawczych do 

rozporządzenia (UE) 2016/429. Wobec powyższego podejmowanie działań mających na celu 

wdrożenie rozwiązań zaproponowanych na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2 października br. w 

zakresie odszkodowań, tj. ustalenia punktacji za niespełnianie wymogów bioasekuracji, stwarza 

zagrożenie wystąpienia sytuacji, w której jednocześnie toczyłyby się równoległe procesy legislacyjne 

w odniesieniu do tych samych aktów normatywnych. W odniesieniu do kwestii pomocy dla 

producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów, uprzejmie informuję, że zgodnie z 

przepisami § 13o ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. poz.187 z późn. zm.) pomoc ta jest udzielana do wysokości środków przewidzianych 

na jej realizację w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na 

dany rok kalendarzowy. W planie finansowym ARiMR na 2019 r. na udzielanie wyżej wymienionej 

pomocy zaplanowane zostały środki w wysokości 30 mln zł. 

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził w dniu 30 września br. zgodę na zmianę planu 

finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. obejmującą przesunięcie z 

innych form pomocy realizowanych przez tę Agencję dodatkowych środków w wysokości 5 mln zł na 

pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów. 
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