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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIR 

 

16 stycznia 2020 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 

podczas którego Zarząd zajął się następującymi sprawami:  

− Realizacją wniosków napływających z Rad Powiatowych W-MIR. 

− Opiniowaniem aktów prawnych otrzymywanych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.  

− Bieżącym monitorowaniem realizacji budżetu Izby.  

Ponadto, Zarząd W-MIR włączył się w organizację wyjazdu rolników na Targi Rolnicze – Polagra 

Premiery w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 2020 roku oraz podjął uchwałę w sprawie złożenia 

wniosków na realizację operacji w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-

2021. Postanowiono złożyć wnioski na następujące operacje: 

− „Kobiety kołem zamachowym”, 

− „Wyspa inspiracji”, 

− „Festiwal kultur – U noju na Warniji”, 

− „Litewskie doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. 

Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu przedstawicieli W-MIR do prac 

w komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w 

których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.  

Zarząd W-MIR w dalszym ciągu zajmował się realizacją wniosków z II Walnego Zgromadzenia W-MIR, 

wystosował pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym w imieniu rolników Warmii i Mazur, 

sprzeciwił się zatwierdzeniu przez Polskę umowy z Mercosur oraz poparł wnioski rolników z Francji, 

Holandii i Niemiec dotyczące poprawy warunków prowadzenia działalności rolniczej, w tym 

warunków socjalnych, ekonomicznych i technologicznych min. większych dopłat, również tych na 

rozwój gospodarstw rodzinnych i spełnienia większych niż jeszcze kilka lat temu wymagań w zakresie 

ochrony klimatu, środowiska wiejskiego, transportu płodów rolnych, stosowania nawozów i środków 

ochrony roślin, powstrzymania działań pseudoekologów, którzy często niemal blokują normalną 

rolniczą działalność wielu gospodarstw. 

 

 

POSIEDZENIE KOMISJI DS. MONITOROWANIA RYNKÓW ROLNYCH I ZWALCZANIA ASF  

 

30 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych i 

Zwalczania ASF działającej przy Walnym Zgromadzeniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Podczas 

posiedzenia wybrano Przewodniczącego Komisji, którym został pan Roman Puchalski oraz 

Wiceprzewodniczącego - pana Marcina Sarnowskiego. Ponadto, ustalono harmonogram pracy 

komisji na 2020 rok. W posiedzeniu Komisji uczestniczył pan Jerzy Koronowski - Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który omówił założenia specustawy o zmianie niektórych ustaw 

celem ułatwiania zwalczania chorób zakaźnych. Poruszono także tematy związane z bioasekuracją w 

gospodarstwach rolnych.  
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INNE SPOTKANIA:  

 

− 10 stycznia pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Urzędzie Gminy Iława. 

− 10 stycznia pan Roman Puchalski - Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w powiecie elbląskim uczestniczył w posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania - 

Stowarzyszenie „Łączy Nas Kanał Elbląski”. 

− 13 stycznia pan Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczył w 

uroczystym spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

− 13 stycznia pan Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz pan Robert 

Nowacki - Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w nagraniu 

programu telewizyjnego „Punkt Widzenia" w TVP 3.  

− 20 stycznia pan Bartłomiej Lewalski - Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej w powiecie działdowskim uczestniczył w spotkaniu Wojewódzkiej Rady Rynku 

Pracy, którego celem było zaopiniowania kierunków kształcenia w zawodach technik 

agrobiznesu, technik rolnik w powiecie działdowskim. 

− 25 stycznia pan Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w sympozjum „Oblicza 

ekologii" w Toruniu. 

− 27 stycznia pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

uczestniczył w uroczystości Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Rola 

publicznych służb zatrudnienia - dziś i jutro". 

 

 

PISMA: 

 

− 16 stycznia, w odpowiedzi na wniosek młodego rolnika, Zarząd W-MIR skierował pismo do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych  o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dopuszczających 

„młodych rolników” do przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości 

rolnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa o kształtowaniu 

ustroju rolnego określa definicję rolnika indywidualnego, która jest analogicznie stosowana w 

sprawach dotyczących rozdysponowania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Ustawa o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w ustępie 1 wprawdzie dopuszcza 

do rozdysponowania gruntów znajdujących się w Zasobie na utworzenie gospodarstwa 

rodzinnego, jednak pod warunkami określonymi w zasadach wydzierżawiania tych nieruchomości 
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określonych w drodze zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR. I tak w praktyce osoba, która 

nie ukończyła 41 lat (czyli „młody rolnik”) zamierzająca utworzyć takie gospodarstwo, chciałaby 

uczestniczyć w przetargu preferencyjnym dla rolników (czyli ograniczonym), z definicji rolnika 

może jedynie nie spełnić jednego warunku – może nie prowadzić osobiście przez 5 lat 

gospodarstwa rolnego. Pozostałe wymogi muszą być spełnione, w tym 5-letni okres 

zameldowania w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego. Zdaniem Zarządu W-MIR wymóg zamieszkiwania w gminie, w której 

położona jest choć jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jest dla 

młodych rolników wymogiem mocno ograniczającym ich rozwój. Z powodu coraz mniejszej ilości 

dostępnych nieruchomości rolnych młodzi rolnicy często nie mają możliwości zakupu lub 

dzierżawy gruntów w tej samej gminie, w której są zameldowani. Z sygnałów docierających do 

samorządu rolniczego wynika także, iż problem ze spełnieniem definicji rolnika mają także osoby, 

które są zameldowane w gminie miejskiej, a gospodarstwo mają w gminie wiejskiej. Czasem 

dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy rolnik siedlisko ma na granicy gmin, a grunty rolne już w 

sąsiedniej gminie wiejskiej i zgodnie z obowiązującą definicją nie jest rolnikiem indywidualnym, 

gdyż nie posiada gruntów rolnych w gminie, w której jest zameldowany.   

− 16 stycznia Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, realizując wniosek Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z 16 grudnia 2019 r., zwrócił się do Dyrektora 

Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o zmianę Zarządzenia Nr 

74/2019/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 04 lipca 2019 r. 

w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zarząd Izby 

wskazał na problemy rolników wynikających z wprowadzenia nowych zasad dzierżawy 

nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP. Jednocześnie zaproponował dokonanie zmiany w taki 

sposób, aby nieruchomości rolne położone w obszarach przeznaczonych w planach 

zagospodarowania przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne mogły być wydzierżawione 

w trybie przetargów ograniczonych na okres 5 lat. Zdaniem przedstawicieli samorządu rolniczego 

dotychczasowy zapis dotyczący możliwości wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres 1 

roku z możliwością przedłużenia zniechęca rolników do wydzierżawienia takich nieruchomości 

oraz blokuje możliwość skorzystania z programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych. 

− W styczniu do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wpłynęły cztery wnioski o wydanie 

opinii w sprawie zajętego mienia wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Warmińsko-Mazurska 

Izba Rolnicza w trzech przypadkach nie posiadała wystarczających informacji do wydania opinii, w 

jednym z wniosków zajęte było całe gospodarstwo rolne i w tym przypadku opinii nie wydaje się. 

 

 

SZKODY ŁOWIECKIE I SPRAWY DOT. ZWIERZĄT PRAWNIE CHRONIONYCH  

− 7 stycznia do biura Izby wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Olsztyna w sprawie problemu 

bytowania dzików na terenie miasta oraz problemu z włączeniem lasów miejskich w obwody 
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łowieckie, tak aby umożliwić polowanie na dziki. W odpowiedzi 24 stycznia Zarząd W-MIR 

wystosował pismo, w którym wskazuje możliwe do wprowadzenia rozwiązanie tj. wystąpienie do 

Marszałka Województwa o wcielenie lasów miejskich w skład już istniejących przyległych 

obwodów łowieckich. 

− 22 stycznia, realizując wniosek Walnego Zgromadzenia dotyczący zdjęcia moratorium na odstrzał 

łosi, Zarząd W-MIR wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w 

Białymstoku i w Gdańsku o informacje dotyczące rozmiaru szkód stwierdzonych w województwie 

przez zwierzęta tego gatunku oraz ich liczebność na terenie należącym do poszczególnych RDLP 

w granicach województwa. W odpowiedzi na wystąpienie uzyskano informacje, z których wynika, 

że  na terenie każdej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych liczebność łosia stale znacząco 

rośnie. Ponadto, strat spowodowanych przez łosie w 2019 r. było prawie o ⅓ więcej niż 

w 2018 r., co przełożyło się na podwojenie ilości zgłaszanych szkód, sporządzanych protokołów 

oraz wysokości wypłaconych odszkodowań. 

− 23 stycznia Zarząd Izby, na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim, wystąpił z 

pismem do krajowego PZŁ oraz Zarządów Okręgowych PZŁ w Olsztynie, Elblągu i Suwałkach, o 

zobligowanie kół łowieckich do przyjmowania w ich szeregi rolników posiadających uprawnienia 

oraz wydawania im zezwoleń na odstrzał. Zarząd Okręgowy w Olsztynie uznając przytoczone 

przez W-MIR argumenty wystosował w tej sprawie pismo do kół łowieckich, apelując o życzliwość 

w przyjmowaniu rolników w szeregi kół, aby poprzez współpracę z rolnikami zadbać o 

prawidłową gospodarkę łowiecką, zmniejszenie szkód oraz zapobiegać dalszemu 

rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. 

− 27 stycznia do biura W-MIR wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. 

uzupełnienia szczegółowych informacji uzasadniających wniosek o odstępstwo od zakazu 

umyślnego zabijania 2 osobników wilka na terenie gminy Górowo Iławeckie, który został złożony 

przez w W-MIR w grudniu 2019 roku.  

− 29 stycznia do biura Izby wpłynęło pismo Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie dotyczące 

corocznego współdziałania przedstawicieli Lasów Państwowych, kół łowieckich i W-MIR przy 

inwentaryzacji zwierzyny oraz zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich, w którym zaprasza do 

współpracy w tym zakresie przedstawicieli Izby. 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Spotkanie nt. zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

8 stycznia w Iławie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Iławie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Iławie nt. zapobiegania i zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, kół łowieckich, nadleśnictwa, 
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samorządu rolniczego Warmii i Mazur oraz hodowcy trzody chlewnej. Uczestnicy spotkania mieli 

możliwość zapoznania się z regulacjami prawnymi dot. ASF, aktualną sytuacją epizootyczną, z 

działaniami podejmowanymi przez służby weterynaryjne podczas wystąpienia ogniska ASF, nakazami 

i zakazami dla producentów trzody chlewnej w ramach wyznaczonych stref ASF, zasadami 

biasekuracji. Przedstawiono także informacje nt. realizacji planów łowieckich. Zdaniem pani 

Małgorzaty Kalitowskiej - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie aktywność kół łowieckich w 

zakresie odstrzałów dzików powinna być większa. Dyskutowano również nt. lokalizacji chłodni do 

przetrzymywania tusz dzików w Tuszewie.    

 

 

Wyjazd na Targi Rolnicze – Polagra Premiery do Poznania 

W dniach 17-18 stycznia biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Oddział Terenowy w Elblągu 

zorganizowało wyjazd członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatów elbląskiego i braniewskiego 

oraz rolników indywidualnych z tych powiatów (łącznie 40 osób) na Targi Rolnicze – Polagra Premiery 

w Poznaniu. Celem wyjazdu było uaktualnienie wiedzy umożliwiającej prowadzenie gospodarstwa 

rolnego w sposób nowoczesny, z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych maszyn i 

najlepszych praktyk rolniczych. Targi Polagra – Premiery to największe halowe targi w naszym kraju i 

jedne z większych w Europie. Udział w targach to  możliwość skompletowania wiedzy na temat 

najnowszych maszyn, urządzeń oraz usług dla rolnictwa. 

 

 

Wniosek o zmianę zapisów dyrektywy azotanowej 

W ślad za pismem KRIR z października 2019 r. w sprawie zastosowania odstępstwa i umożliwienie 

stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę, 

30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do resortu rolnictwa o rozważenie 

możliwości wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwią stosowanie nawozów naturalnych 

niezależnie od pory roku ale w zależności od warunków pogodowych i glebowych. 

Warunki klimatyczne tegorocznej zimy pokazują, że procesy wegetacji prawie w całym kraju nie 

zatrzymały się, gleba nie jest zamarznięta i warunki są odpowiednie do stosowania nawożenia 

gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych. Taka sytuacja powtarza się od kilku 

sezonów.  

Jakkolwiek przepisy ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego dopuszczają stosowanie nawozów 

naturalnych do 30 listopada, jednak dotyczy to sytuacji wyjątkowych, takich jak nadmierne 

uwilgotnienie gleby czy wystąpienie suszy rolniczej, która uniemożliwiła terminowe wykonanie prac. 

Jednak rolnik musi samodzielnie podejmować decyzje o późniejszym stosowaniu zabiegu nawożenia i 

naraża się na zastosowanie sankcji, w wypadku nie uznania przez ARiMR prawidłowości podjętych 

decyzji. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd KRIR zawnioskował o rozważenie możliwości podjęcia działań, 

które doprowadzą do zmiany zapisów dyrektywy azotanowej, w taki sposób, żeby zasadą do 
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stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych było, 

że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.” 

Źródło: KRIR 

 

 

Czy sankcje za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (pakiety siedliskowe) 

zostaną złagodzone? 

30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Walnego Zgromadzenia 

Podlaskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do resortu rolnictwa o złagodzenie sankcji za uchybienia w 

działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (pakiety siedliskowe) i łagodne potraktowanie rolników, 

którzy ze względu na panującą suszę nie pozostawili wymaganej 15-20% powierzchni nieskoszonej i 

niewypasanej na TUZ. 

Ze względu na panującą suszę i brak paszy niektórzy rolnicy nie spełnili w 2019 r. obowiązku 

niewykaszania łąk, które zadeklarowali we wniosku rolno-środowiskowo-klimatycznym. Susza 

wystąpiła już po raz kolejny a co za tym idzie rolnicy nie mieli zapasów paszy, które zazwyczaj 

zostawiają z poprzedniego roku i byli zmuszeni do wykorzystania na paszę dla zwierząt każdej 

dodatkowej działki. 

Zwrócono się o złagodzenie sankcji za 2019 rok i umożliwienie kontynuacji pakietów siedliskowych 

również tym rolnikom, którzy nie zgłosili w terminie do biura powiatowego ARiMR oświadczenia o 

wystąpieniu siły wyższej i wymaganych dowodów jej wystąpienia. 

Źródło: KRIR 

 

Czy hodowcy gęsi otrzymają pomoc suszową do użytków zielonych? 

30 stycznia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając postulat Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby pomoc suszowa 

przyznawana do użytków zielonych była także przyznawana hodowcom gęsi 

W wielu programach pomocowych, takich jak np.: związanych z ubiegłoroczną klęską suszy, rolnicy 

posiadający łąki i pastwiska mogli uzyskać pomoc ze względu na trudności w wyżywieniu bydła, kóz 

lub owiec. Natomiast producenci gęsi nie mogli liczyć na tego rodzaju wsparcie. 

Polskie gęsi słyną z doskonałego mięsa, podbijają rynki europejskie i światowe, dzięki temu, że (przez 

większość okresu tuczu) żywione są zielonkami w sposób tradycyjny, tzn.: z wykorzystaniem łąk i 

pastwisk, zbiorników i cieków wodnych. Rolnicy prowadzący ten rodzaj produkcji wnioskują, aby ich 

użytki zielone były traktowane jako użytki paszowe dla zwierząt. 

Zarząd Krajowej Rada Izb Rolniczych zwracał się do MRiRW w związku ze zgłaszanymi problemami 

hodowców gęsi. Wcześniejsze wystąpienia dotyczyły m.in.: nieotrzymywania przez hodowców gęsi 

tzw.: płatności uzupełniającej przysługującej do trwałych użytków zielonych wykorzystywanych na 

cele paszowe. Problem pozostaje aktualny nie rozwiązany, a pomoc suszowa przyznawana do 

użytków zielonych w ubiegłym roku pomniejszona hodowcom gęsi o 50%, była zdaniem tych 

producentów krzywdząca. 

Źródło: KRIR 
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Wniosek o wprowadzenie zmian w procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF 

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019r. skrócony został 

termin ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni 

licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń. Utrudnia to pracę gospodarstw rolnych, 

dezorganizując w znaczny sposób funkcjonowanie systemu dostaw zwierząt do ubojni oraz pracę 

służb weterynaryjnych. Szczególnie dotyczy to okresów świątecznych oraz weekendów, gdyż w takich 

okresach cześć placówek pocztowych, jak również inspektoratów weterynaryjnych nie jest czynna lub 

pracuje w ograniczonym zakresie. 

Zakładając, że od pobrania próbki, do otrzymania jej wyników może minąć nawet 5 dni rolnikom w 

takich przypadkach pozostają jedynie 2 dni na zorganizowanie sprzedaży zwierząt. Ponadto w wielu 

powiatach po zgodę na przemieszczenie trzody należy udać się osobiście do Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii położonego często w dużych odległościach od miejsca zamieszkania. 

Zdaniem Zarządu KRIR należałoby jak najszybciej wprowadzić możliwość dokonywania wysyłek świń 

w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2. 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z 

późn. zm.). Dlatego też, 30 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW o wprowadzenie zmian w 

procedurach dotyczących wydawania wyników badań na ASF koniecznych do przemieszczania trzody 

chlewnej. 

Ponadto w dobie powszechnego dostępu do Internetu, zdaniem samorządu rolniczego należałoby 

umożliwić rolnikom otrzymywanie drogą elektroniczną wyników badań przesyłanych z laboratoriów 

do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, jak również decyzji podjętych w tej sprawie przez 

Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 

Źródło: KRIR 

 

 

Nie będzie pomocy dla małych hodowców trzody chlewnej (do 50 szt.) na inwestycje chroniące 

przed ASF 

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uwzględnienie małych 

hodowców trzody chlewnej (tj. do 50 szt w stadzie) i umożliwienie im skorzystania z pomocy 

finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przed ASF. Obecnie, w ramach takiej pomocy 

rolnik, który ma stado powyżej 50 szt. trzody chlewnej, może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w 

całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem ASF, 

np. poprzez wykonanie grodzenia chlewni. 

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, w sprawie zmiany warunku dostępu do pomocy w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczącego liczby 

posiadanych świń, resort rolnictwa przedstawił następujące informacje. 
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W celu umożliwienia przyznawania wsparcia, na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się 

afrykańskiego pomoru świń, w 2016 r. zmieniony został PROW 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi 

zmianami w ww. poddziałaniu pomoc mogła być przyznana rolnikom prowadzącym działalność 

rolniczą na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, jeżeli 

liczba świń w stadzie wynosi co najmniej 300. Od momentu wprowadzania zmian w poddziałaniu 

„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof', podjęte 

zostały w Polsce dodatkowe działania, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF. 

Jednym z nich było wprowadzenie do krajowego programu („Program bioasekuracji mający na celu 

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018) wymogu zabezpieczenia 

budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i 

ściółki ogrodzeniem wykluczającym dostęp wolno żyjących zwierząt na teren gospodarstwa. 

Wprowadzenie dodatkowych wymogów dla producentów świń oraz nowe ogniska ASF były podstawą 

do zaproponowania kolejnej zmiany w ww. poddziałaniu. Obecnie, zgodnie ze zmianami przyjętymi 

przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą KE C(2018) 3910 z dnia 15.06.2018 r., pomoc może 

być przyznawana rolnikom prowadzącym produkcję świń na nieruchomości położonej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie co najmniej 50 sztuk. 

Argumentem uzasadniającym rozszerzenie warunku dostępu do pomocy dla rolników prowadzących 

produkcję świń na poziomie co najmniej 50 sztuk było uruchomienie wsparcia finansowego dla 

rolników utrzymujących do 50 świń, na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy 

gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach 

Polski, w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z 

afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.09.2017). Tym, samym wyznaczona została linia 

demarkacyjna między dwoma formami wsparcia. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie planuje się zmiany w ww. poddziałaniu pozwalającej na udzielanie 

pomocy rolnikom posiadającym mniej niż 50 świń. 

Źródło: KRIR 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r. 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 

rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

➢ W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z 

fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 

sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. 

➢ W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
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wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 

od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 

− 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 

− 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

➢ 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie; 

➢ 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,  

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we 

wniosku. 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku oraz edytowalny 

formularz wniosku o zwrot podatku znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego. 

 

 

Specustawa dotycząca ASF podpisana! 

28 stycznia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Ustawa wprowadza regulacje prawne służące zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz związanej z rozszerzaniem się obszaru występowania ASF 

konieczności redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najistotniejsze 

zmiany to: 

− wprowadzenie do Prawa łowieckiego regulacji dotyczącej odstrzału sanitarnego, wykonywanego 

na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. 

Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego 

odpowiednio przez, zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk 

zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności, 

− wprowadzenie regulacji prawnej umożliwiającej wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę 

obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub 

Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia 

czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na 

zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób 

trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby 

uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad 

bioasekuracji, 

− wprowadzenie regulacji prawnej dotyczącej przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas 

polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas 
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polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić 

będzie wykroczenie, 

− wprowadzenie przepisu zabraniającego celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. 

Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara 

pozbawienia wolności do roku, 

− umożliwienie wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik 

huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału 

sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych, 

− rozszerzenie zakresu nakazów, jakie może nałożyć, na zarządców dróg publicznych, powiatowy 

lekarz weterynarii lub wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt. Nakazy obejmują zamykanie znajdujących się pasach drogowych przejść dla 

zwierząt oraz wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności ogrodzeń, 

− rozszerzenie zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania 

odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę, 

− uchylenie przepisów stanowiących o ograniczeniu, polegającym na możliwości wprowadzania na 

rynek, tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów pochodzenia zwierzęcego z 

zakładów korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3, 

rozporządzenia nr 853/2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w 

odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, 

− wprowadzenie regulacji stanowiącej, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, 

podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji 

wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej 

Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału 

funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są 

niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do 

dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do 

wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym, 

− nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. 

Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego 

okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Łowczy Krajowy powoływany jest przez ministra właściwego do spraw środowiska 

spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Naczelną Radę Łowiecką i odwoływany po 

zasięgnięciu opinii NRŁ. Kompetencję do powoływania i odwoływania łowczego okręgowego ma 

Zarząd Krajowy Polskiego Związku Łowieckiego. 

Ustawa przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody 

łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów 

dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. 
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Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

Źródło: prezydent.pl 

 

 

Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Warmii i Mazurach! 

W dniu 27 stycznia 2020 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o 

wystąpieniu w województwie warmińsko-mazurskim pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy 

ptaków. Ognisko zostało wyznaczone w gospodarstwie na fermie drobiu w Rąbitach, gmina Zalewo, 

powiat iławski, w którym utrzymuje się ponad dwadzieścia trzy tysiące indyków w wieku czternastu 

tygodni. W gospodarstwie podjęto działania dotyczące likwidacji ogniska ptasiej grypy, tym samym 

ponad 23 tysiące indyków ostanie zutylizowanych. 

 

 

Jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy? 

Mając na uwadze wniosek zgłoszony podczas II Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 

17 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa w sprawie określenia w przepisach 

jednolitej daty uznania wystąpienia suszy na danym terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich lat 

wynika, że Komisje szacujące straty różnie interpretują datę wystąpienia suszy, którą należy podać w 

protokole i często jako datę wystąpienia suszy na danym terenie, wpisują datę ogłoszenia suszy przez 

IUNG-PIB. 

Terminy ogłaszania przez Instytut wystąpienia suszy często nie pokrywają się z datą obowiązkowego 

ubezpieczenia uprawy (ryzyko suszy – ostateczny termin, w którym możliwe jest zawarcie umowy 

ubezpieczenia, upływa 31 maja w roku plonowania). W przypadku np. kukurydzy, którą sieje się 

głównie w połowie maja, a dla której załóżmy ogłoszono suszę w 4 raporcie (obejmującym okres 

21.IV - 20.VI) i komisja jako datę wystąpienia suszy wpiszę datę 21 kwietnia – to wtedy taki rolnik 

dostanie obniżone odszkodowanie z racji braku posiadania ubezpieczenia na dzień 21 kwietnia. Tylko 

jak mógł ubezpieczyć uprawę, której jeszcze nie było? 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że ze względu na termin ogłoszenia wystąpienia zagrożenia 

suszą na danym terenie spora część rolników zostaje tam pozbawiona możliwości uzyskania 

nieobniżonego o 50% odszkodowania w ramach ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą, w 

szczególności dotyczy to roślin jarych. Dlatego też, Zarząd KRIR wniósł o jednoznaczne wskazanie w 

przepisach prawa, jaką datę uznaje się, jako datę wystąpienia suszy, bo instrukcje, które resort 

rolnictwa przekazał komisjom szacującym straty, okazały się niewystarczające. 

Źródło: KRIR 
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Wniosek KRIR w sprawie jednoznacznego przyznawania dopłat rolnikom faktycznie uprawiającym 

grunty rolne 

Zarząd KRIR wystąpił 9 stycznia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie 

skuteczności weryfikowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolników, 

którym faktycznie przysługują dopłaty obszarowe. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła na drugim posiedzeniu VI kadencji wniosek w sprawie 

jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne i 

zobowiązała Zarząd KRIR do podjęcia działań w celu powiązania dopłat obszarowych z faktycznie 

wykonywaną działalnością rolniczą. Obecnie praktycznie brak takich zapisów, co powoduje, że 

dopłaty pobierają osoby będące właścicielem lub posiadaczem użytków rolnych albo przy braku 

posiadacza – osoby postronne. Rodzi to liczne konflikty na wsi, w szczególności w zakresie dzierżaw 

gruntów rolnych. ARiMR powinna skutecznie weryfikować osoby pobierające dopłaty pod kątem 

faktycznego wykonywania na gruncie działalności rolniczej. 

Stan prawny zakłada, że płatności przysługują osobie faktycznie prowadzącej gospodarstwo rolne, 

jednak praktyka pokazuje, że z powodu głodu ziemni powszechna jest bezumowna dzierżawa, której 

konsekwencją jest to, że płatności pobiera osoba posiadająca grunt rolny, a nie faktycznie 

uprawiająca ziemię. Następstwem takiego stanu jest brak uprawnień dzierżawcy do dopłat z tytułu 

paliwa rolniczego, niemożliwość zawarcia umowy ubezpieczenia i uzyskania odszkodowania w 

wypadku suszy. Zafałszowane są również wyniki spisu rolnego, które wykazują większą ilość 

gospodarstw niż rzeczywiście funkcjonuje. 

Również z wojewódzkich izb rolniczych napływają wnioski o wprowadzenie pojęcia rolnika aktywnego 

w celu ograniczenia prowadzenia fikcyjnych gospodarstw i zapewnienie, że pomoc będzie 

przeznaczona dla osób, które faktycznie użytkują grunty. 

Źródło: KRIR 

 

 

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany 

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty do 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu 

i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. poz. 46), wnioski o przyznanie dopłaty będzie można składać w 

terminie od dnia 25 maja do dnia 25 czerwca 2020 roku. 
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Wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych 

W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wnioski zgłoszone podczas II posiedzenia Krajowej 

Rady Izb Rolniczych VI Kadencji, skierował następujące wystąpienia: 
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− do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o zmianę 

przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej i wprowadzenie przepisów umożliwiających 

gminom wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, chroniących 

prawa nabyte rolników gospodarujących od wielu lat na danym terenie. Obecnie osoby kupujące 

działki na wsi lub inni nowi mieszkańcy terenów wiejskich skutecznie blokują nie tylko 

zamierzenia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych, ale też tzw. zwykła produkcję rolną na 

polach. Powszechne są działania zniechęcające i nękające rolników. Podkreśla się, że starych 

krajach UE zasady pierwszeństwa i praw nabytych są usankcjonowane zwyczajowo i prawnie. 

− do Ministra Klimatu pana Michała Kurtyki o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w 

uprawach i płodach rolnych poprzez dodanie zapisu o konieczności podawania adresu koła 

łowieckiego do urzędu gminy i siedziby izby rolniczej, do którego należy zgłaszać szkody 

łowieckie. Obecnie koła łowieckie nie mają takiego obowiązku. 

− do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak o zmianę 

przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy farm 

fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, na obszarach z obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Obecnie przepisy w tym zakresie, uniemożliwiają takie 

inwestycje. Argumentem za zaproponowaną zmianą przepisów jest możliwość okresowego 

wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych. 

Źródło: KRIR 

 

 

Dodatkowe wsparcie dla hodowców krów i świń - decyzje Rady Ministrów 

Rada Ministrów przyjęła w dniu 7.01.2020r. m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Na ten cel zarezerwowano 50 mln euro w ramach działania „Dobrostan zwierząt” w Programie 

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie 

zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania ponad obowiązujące przepisy. 

Będzie to np. zwiększenie przestrzeni do życia przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, 

tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni albo zorganizowanie 

zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. 

Stawki pomocy wyniosą (na rok): 

− 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach), 

− 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów), 

− 185 zł na krowę mleczną (wypas), 

− 301 zł na lochę, 

− 24 zł na tucznika. 
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Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy zostaną określone w rozporządzeniu ministra 

rolnictwa i rozwoju wsi, które ma obowiązywać od 15 marca 2020 r. 

Rolnicy będą mogli składać wnioski o wsparcie do krów i świń od 15 marca do 15 maja danego roku – 

drogą elektroniczną w ramach formularza eWniosekPlus. 

Zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli świadczyć 

rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt. 

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2020 r. 

Źródło: MRiRW 

 

 

Nowe przepisy od nowego roku! 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, 

dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów 

wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych 

organizmów. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. Rozporządzenie 

określa stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 2020 r. Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 

marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z którym Rada Ministrów określa, w drodze 

rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju 

napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i 

obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich w 2020 r. - Rozporządzenie określa wysokość dopłat do składek z tytułu 

ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) na 

rok 2020. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i 

leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 intensywność pomocy nie może przekroczyć 

65% kosztów składek ubezpieczeniowych. Mając na uwadze powyższe w projekcie rozporządzenia 

zaproponowano wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki, zarówno w 

przypadku upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r. – Rozporządzenie określa 

maksymalne sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 

2020. Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). 

Wymieniony przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa do określania corocznie, w 
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terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla 

poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze 

zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz 

możliwości budżetu państwa. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401). 

Ustawa wprowadza dobrowolny system znakowania produktów żywnościowych i paszowych jako 

wolnych od GMO. Zgodnie z przepisami ustawy możliwe do oznakowania jako wolne od GMO będą 

następujące produkty: 

− żywność pochodzenia roślinnego, ale tylko taka, która ma odpowiedniki modyfikowane 

genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy), 

− żywność pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami 

„bez GMO”, 

− żywność wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do 

oznakowania, 

− pasze. 

Ustawa szczegółowo określa wymagania wobec każdej z wymienionych grup produktów oraz formy 

ich oznakowania. Ustawa wprowadza przy tym identyczne w formie znaki graficzne zawierające 

oznaczenia słowne: 

− „bez GMO” – w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz, 

− „wyprodukowane bez stosowania GMO” – w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i 

żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego. 

Ustawa deleguje zadania kontrolne w przestrzeganiu prawidłowości jej zapisów Inspekcji Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli żywności oraz 

Inspekcji Weterynaryjnej – w zakresie kontroli pasz. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków 

graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. poz. 2236). Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie formy 

graficznej znaków stosowanych dla oznakowania produktów jako wolnych od organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych (GMO) tj: 

− żywności, w tym żywności pochodzenia roślinnego, żywności pochodzenia zwierzęcego, jak i 

żywności wieloskładnikowej; 

− pasz. 

Dzięki jednolitej formie oznakowania konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą w odbiorze 

informację o specyfice produktów, czyli braku modyfikacji genetycznej w żywności pochodzenia 

roślinnego i w paszach oraz braku stosowania modyfikacji genetycznej w procesie wytwarzania 

żywności pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim o niestosowaniu pasz GMO w żywieniu 

zwierząt). 
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