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W lutym odbyły się dwa posiedzenia 
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej: 13–14 lutego oraz 20 lu-
tego. W dniach 13–14 lutego 2020 r. 
miało miejsce wyjazdowe posiedze-
nie wspólnie z Zarządami Podlaskiej, 
Mazowieckiej oraz Pomorskiej Izby 
Rolniczej. Podczas spotkania omó-
wiono bieżącą sytuację w rolnictwie, 
w tym działania związane z zagroże-
niem ASF oraz współpracę z KOWR. 
Pan Mirosław Borowski – Wiceprezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych KRIR – 
przedstawił informację z działalności 
KRIR. Ponadto, omówiono promocję 
działalności izb rolniczych w mediach 
oraz podpisano umowy partnerskie na 
rzecz realizacji operacji „Kobiety ko-
łem zamachowym” i „Wyspa inspira-
cji” realizowanych w ramach konkursu 
nr 4/2020 dla partnerów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 
W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się 
wspólne posiedzenie Zarządu z Prze-

wodniczącymi Rad Powiatowych 
W-MIR i Komisji. Podczas posiedzenia 
omówiono następujące tematy:

  Aktualny stan obsługi wniosków 
i wykorzystania środków na działania 
w ramach PROW 2014–2020 oraz 
obsługi wniosków obszarowych i płat-
ności realizowanych przez ARiMR. 

  Inwentaryzacja zwierzyny łownej 
i opiniowanie rocznych planów ło-
wieckich. 

  Podzielona płatność VAT, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rolnictwa. 

Ponadto, Zarząd W-MIR postanowił 
wystosować pismo w sprawie zmia-
ny przepisów prawa dot. przeglądów 
technicznych ciągników i przyczep 
rolniczych oraz pismo w sprawie włą-
czenia gryki na listę roślin do systemu 
monitorowania suszy rolniczej.        ○

POSIEDZENI

Informacje 
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel/fax 89 534 05 67, e-mail: wmi-
rol@wmirol.org.pl, www.wmirol.org.pl, 
htt ps://www.facebook.com/WMIROL
Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30-15.30.

Biura Terenowe Izby
Bartoszyce 
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce, 
tel. 089 762-02-55, 
bartoszyce@wmirol.org.pl  
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel/fax 055 236-77-02, 
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 087428-14-94, 
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 
tel. 056 474-49-11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 087 520-10-60, 
olecko@wmirol.org.pl  
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 089 624-01-49, 
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30 – 15.30 oraz czwart-
ki w godzinach 9.00-14.00 dyżurują 
Radcy Prawni. Zainteresowani rolnicy 
mogą uzyskać bezpłatną pomoc praw-
ną, po wcześniejszym – telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Na spotkanie 
należy przywieźć wszelkie dokumenty 
dotyczące danej sprawy.

Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
Jan Heichel – prezes
Romuald Tański – wiceprezes
Marek Kuźniewski – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Robert Nowacki – członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej redaguje zespół pracowników Izby. 

ISSN 1643-899X 
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  6 lutego 2020 r. odbyło się pierw-
sze posiedzenie Komisji ds. Rodzi-
ny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Przewodniczącą Komisji została wybra-
na pani Zofi a Stankiewicz, natomiast 
Wiceprzewodniczącą została pani Ewa 
Kasprowicz. Komisja opracowała plan 
pracy na 2020 rok, zgodnie z którym 
podejmowane będą m.in. tematy opieki 
medycznej na wsi, oświaty i możliwości 
wsparcia oraz ubezpieczeń społecznych 
rolników. Postanowiono, że na kolejne 
posiedzenia zapraszane będą członkinie 
wszystkich Rad Powiatowych Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.         ○

POSIEDZENIA 
KOMISJI W-MIR

  3 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komisji ds. Monitorowania 
Strat Spowodowanych Niekorzystnymi 
Warunkami Atmosferycznymi przy Wal-
nym Zgromadzeniu Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzenia 
wybrano Przewodniczącego Komisji, 
którym został pan Krzysztof Kazaniecki 
oraz Wiceprzewodniczącego – pana Pio-
tra Miecznikowskiego. Ponadto, ustalo-
no harmonogram pracy Komisji na 2020 
rok. W posiedzeniu Komisji uczestniczył 
pan Janusz Moszczyński – Przedsta-
wiciel Urzędu Wojewódzkiego w Olsz-
tynie, który omówił zasady, jakie mają 
obowiązywać przy szacowaniu strat oraz 
przedstawił aktualny stan przygotowań 
do ewentualnego uruchomienia komisji 
klęskowych. Natomiast pan Łukasz Bart-
kowski – Zastępca Dyrektora OR ARiMR 
– przedstawił procedury obowiązujące 
podczas kontroli wniosków dot. udziele-
nia pomocy klęskowej. 
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  11 lutego w Szczytnie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie szczycieńskim. 
W posiedzeniu, poza członkami 
Rady, wzięli udział przedstawiciele 
wszystkich instytucji rolniczych po-
wiatu. Podczas spotkania omówiono 
bieżące sprawy dotyczące rolnictwa. 
Przedstawiciele Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych w Olsztynie 
przedstawili ofertę ubezpieczeniową 
i przeprowadzili krótkie szkolenie 
na temat prawa ubezpieczeniowe-
go. Następnie, Kierownik BP ARiMR 
omówiła stan realizacji płatności 
bezpośrednich w powiecie szczycień-
skim, a Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii udzielił informacji na temat aktual-
nej sytuacji w zakresie rozprzestrze-
niania się wirusa ASF i prowadzonych 

działań zapobiegawczych. Kierownik 
PZDR w Szczytnie omówiła planowa-
ne uruchomienie płatności dodatko-
wych do zwierząt w ramach PROW 
2014–2020. Płatności te związane 
będą z poprawą warunków bytowa-
nia zwierząt w zamian za dodatkowe 
wsparcie fi nansowe. W przypadku 
powiatu szczycieńskiego jest to bar-
dzo ważne, gdyż zdecydowana więk-
szość rolników utrzymuje zwierzęta 
w swoich gospodarstwach. 

  17 lutego w Budrach odbyło się 
 posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie węgorzewskim. 
W posiedzeniu wzięli udział pan Je-
rzy Małecki – Poseł na Sejm RP, pan 
Marcin Karmowski – Komendant Po-
wiatowy Policji, pan Paweł Pietrasz 
– Dzielnicowy Gminy Budry, pani 
Ewa Lichniewicz – PIORiN w Węgo-
rzewie, pan Grzegorz Klimach – Z-ca 
Dyrektora KOWR, pani Kinga La-
tosińska – Kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego, pan 
Łukasz Bartkowski – z-ca Dyrektora 
ARiMR, pan Józef Markiewicz – Wójt 
Gminy Budry, pan Andrzej Kruk – 
przedstawiciel Starostwa Powiato-
wego w Węgorzewie. Podczas posie-
dzenia zapoznano się z informacjami 
dotyczącymi nowych programów 

dla rolnictwa, poruszono kwesti e 
odszkodowań związanych z suszą 
lub wystąpieniem chorób. Omówio-
no również temat zakupu materiału 
siewnego, zakupu środków ochrony 
roślin oraz odbioru foli rolniczej. Ko-
mendant Policji przedstawił kwesti e 
związane z bezpieczeństwem pracy 
w gospodarstwach rolnych, jak i prac 
bezpośrednio wykonywanych w polu.

  19 lutego w Bartoszycach odby-
ło się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie bartoszyckim. 
W obradach wzięli udział: pan Zbi-
gniew Ziejewski – Poseł na Sejm RP, 
pan Jan Heichel – Prezes Zarządu W-
-MIR, pan Marek Kuźniewski – Czło-
nek Zarządu W-MIR, pan  Wojciech 
Tołkin-Żmijewski – Dyrektor Oddzia-

łu Spółki Elewarr w Malborku, pan 
Kamil Mazurek – Koordynator Han-
dlowy Elewarr w Bartoszycach, pani 
Barbara Piorun – Kierownik Biura Po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszy-
cach, pan Tadeusz Wojnicz – Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Bartoszy-
cach, pan Jerzy Bachar – Główny Spe-
cjalista Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsz-
tynie Sekcja Zamiejscowa w Bar-
toszycach, pan Wojciech Zabłocki 
– Kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Bartoszy-
cach, pan Błażej Foks – Manager Roz-
woju Biznesu eAgronom Sp. z o.o., 
pani Wiesława Sokołowska – Dyrek-
tor Biura Regionalnego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
w Olsztynie, pani Katarzyna Kośnik 
– Zastępca Dyrektora Biura Regio-
nalnego Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” w Olsztynie 
oraz rolnicy z powiatu bartoszyckie-
go. Pan Wojciech Tołkin-Żmijewski 
– Dyrektor Oddziału Spółki Elewarr 
w Malborku – przedstawił rolę Ele-
warru jako stabilizatora cen na rynku 
polskim, poinformował o zwiększe-
niu cen skupu, problemach w skupie 
i propozycjach ich rozwiązania oraz 
planowanych modernizacjach jedno-

stek podległych pod Elewarr Oddział 
w Malborku. Pan Zbigniew Ziejewski 
– Poseł na Sejm RP – zaapelował do 
rolników o zrzeszanie się i podpisy-
wanie umów kontraktacyjnych. Pan 
Jan Heichel – Prezes W-MIR – omó-
wił m.in. kwesti e rosnących kosztów 
w rolnictwie, ukierunkowywania 
rolnictwa na precyzyjne, produkcji 
integrowanej i ekologicznej. Następ-
nie pani Barbara Piorun - Kierownik 
BP ARiMR w Bartoszycach – zwró-
ciła uwagę na możliwość pewnych 
regulacji w sprawie TUZ C. Ponadto 
poinformowała, że w powiecie bar-
toszyckim w 2019 r. złożono: 2142 
wnioski o dopłaty bezpośrednie, 417 
wniosków o płatności rolno-środowi-
skowo-klimatyczne (95% decyzji wy-
danych), 151 wniosków o płatności 

ekologiczne (100 % przygotowanych 
do wypłaty), 827 wniosków o płat-
ność ONW (93 % decyzji wydanych 
dla 569 osób), 25 wniosków o pomoc 
na szkody w uprawach rolnych spo-
wodowane gradem (2 szt.) i deszczem 
nawalnym (23 szt.) oraz 96 wniosków 
o dopłatę do materiału siewnego. 
Wszystkie wnioski z puli de minimis 
oczekują na pieniądze. 14 kół gospo-
dyń wiejskich z powiatu bartoszyc-
kiego uzyskało wsparcie fi nansowe 
z ARiMR. Pan Tadeusz Wojnicz – Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii w Bar-
toszycach – przekazał najnowsze 
informacje dotyczące rozprzestrze-
niania się ASF. Obecnie najwięcej za-
rażonych dzików znajdowanych jest 
na terenie gminy Bisztynek (38 szt.). 
W ramach odstrzału sanitarnego na 
terenie powiatu bartoszyckiego ma 
być odstrzelonych 200 dzików. Po-
nadto, zostały przypomniane zasady 
profi laktyki przy ptasiej grypie. Pan 
Jerzy Bachar – Główny Specjalista 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa Oddział Terenowy w Olsztynie 
Sekcja Zamiejscowa w Bartoszycach 
– poinformował, że w zasobie KOWR 
posiada ok. 8453 ha, w tym 1263 ha 
to powierzchnie wolne. Zwrócił uwa-
gę na szczegóły zawarte w aktach 
notarialnych, omówił zasady zakupu 

POSIEDZENIA RAD 
POWIATOWYCH W-MIR
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gruntów przez KOWR. Pan Wojciech 
Zabłocki – Kierownik PZDR Barto-
szyce – omówił planowane szkole-
nia oraz przybliżył temat płatności 
dobrostanowej. Na zakończenie pan 
Jan Heichel – Prezes Zarządu War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
– przekazał informacje z bieżących 
prac Zarządu.

  23 lutego w Ostródzie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie ostródzkim. 
W pierwszej części posiedzenia 
członkowie Rady Powiatowej W-
-MIR z powiatu ostródzkiego, człon-
kowie Zarządu: pan Jan Heichel, pan 
Marek Kuźniewski i pan Jerzy Salitra 
uczestniczyli w spotkaniu z panem 
Krzysztofem Jurgielem – Posłem do 
Parlamentu Europejskiego i panem 
Zbigniewem Babalskim – Posłem na 
Sejm RP. Pan Krzysztof Jurgiel, nale-
żący do Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Parlamentu Europejskiego, 
przedstawił najważniejsze wyzwania 
stojące przed Komisją, które doty-
czą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 
r. oraz stanowisko Polski wobec 
projektu ,,Europejski Zielony Ład”. 
W drugiej części posiedzenia, na któ-
re pani Zofi a Stankiewicz – Przewod-
nicząca Rady Powiatowej W-MIR 
zaprosiła pana Krzysztofa Jurgiela, 
pana Zbigniewa Babalskiego i człon-
ków Zarządu W-MIR, rozmawiano 
na temat przetargów ograniczonych 
dotyczących rozdysponowania nieru-
chomości rolnych po gospodarstwie 
rolnym w Dylewie, gmina Grunwald 
oraz w sprawie szacowania liczeb-
ności zwierząt i tworzenia rocznych 
planów łowieckich. Na zakończenie 
posiedzenia rozmawiano o rozprze-
strzenianiu się wirusa ASF.

  27 lutego w Płośnicy odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie działdowskim. 
Pani Renata Skibicka – Kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Działdowie – przed-
stawiła bieżące informacje w zakre-
sie działań PROW 2014-2020, „płat-
ności dobrostanowej” oraz założeń 
Wspólnej Polityki Rolnej po roku 
2020. Podczas spotkania producen-
ci bydła i trzody chlewnej z powia-
tu działdowskiego zostali zapoznani 
z tematami poświęconymi: pozy-
skiwaniu energii fotowoltaicznej na 
potrzeby gospodarstw rolnych; wa-

runkom przyznania pomocy fi nanso-
wej w ramach działania „Dobrostan 
zwierząt”; zagadnieniom związanym 
z warunkowością przyznania płat-
ności obszarowych; schematowi zie-
lonej architektury oraz założeniom 
programowym WPR po 2020 roku. 
Niewątpliwie największe zaintere-
sowanie wśród obecnych wzbudziły 
zagadnienia poświęcone nowemu 
programowi „Dobrostan zwierząt”, 
jak również przyszłość programów 
pomocowych po roku 2020. Omó-
wione zostały także kwesti e dot. 
przeprowadzanych kontroli w go-
spodarstwach rolnych w zakresie 
przestrzegania zasad bioasekuracji. 
Na zakończenie spotkania pan Bar-
tłomiej Lewalski – Przewodniczący 
Rady Powiatowej W-MIR w powie-
cie działdowskim – zapoznał zgro-
madzonych z informacjami nt. bieżą-
cej pracy samorządu rolniczego. 

  27 lutego w Srokowie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 
Zaproszeni goście przedstawili nur-
tujące członków Rady zagadnienia. 
Pan Michał Kochanowski – Staro-
sta Powiatu Kętrzyńskiego oraz pan 
Marek Olszewski – Wójt Srokowa 
– skupili się głównie na infrastruktu-
rze drogowej powiatu kętrzyńskie-
go, pracach wykonywanych i plano-
wanych na 2020 rok. Pan Tomasz 
Komorowski – Kierownik BP ARiMR 
– omówił temat realizacji płatności 
bezpośrednich, ONW, rolno-środo-
wiskowo-klimatycznych, ekologicz-
nych, dopłat do materiału siewnego 
za 2019 rok oraz bieżące działania 
PROW. Pan Jerzy Bachar – Głów-
ny Specjalista Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Tere-
nowy w Olsztynie Sekcja Zamiejsco-
wa w Bartoszycach – przedstawił 
sprawy związane z obrotem ziemią 
na terenie powiatu kętrzyńskiego, 
natomiast pani Maria Wyszkow-
ska – Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii – omówiła temat bioasekuracji 
związany z wysoce zjadliwą grypą 
ptaków. Przypomniała o obowiąz-
ku zgłaszania chowu drobiu i gołębi 
do Powiatowej Inspekcji Weteryna-
ryjnej, a także poinformowała iż na 
terenie powiatu kętrzyńskiego po-
zostały 23 gospodarstwa utrzymu-
jące trzodę chlewną, a ilość dzików 
z ASF powoli zmniejsza się. Pan Bła-
żej Foks – Manager Rozwoju Biznesu 

eAgronom Sp. z o.o. – zaprezentował 
działalność i produkty fi rmy e-Agro-
nom. Na zakończenie pani Wiesława 
Sokołowska i pani Katarzyna Kośnik 
przedstawiły ofertę Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
Na posiedzeniu przyjęto dwa wnio-
ski. Pierwszy dotyczący podjęcia 
działań w sprawie umożliwienia wie-
lokrotnego użytkowania opakowań 
plasti kowych (nadających się do 
tego) po olejach, środkach myjących 
itp. Drugi wniosek ma na celu ana-
lizę i zmianę artykułu 193 kodeksu 
karnego w związku z sytuacjami bez-
karnego (ze względu na brak ogro-
dzenia) wejścia na pola z uprawami 
bez zgody i pozwolenia właściciela.

  28 lutego w Lidzbarku War-
mińskim odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatowej W–MIR w powie-
cie lidzbarskim. Zaproszeni goście 
przedstawili członkom Rady inte-
resujące ich tematy. Pan Jan Harhaj 
– Starosta Powiatu Lidzbarskiego 
– przedstawił sprawy bieżące i bar-
dzo pozytywnie ocenił współpracę 
z W-MIR. Pani Marta Hinc – Powia-
towy Lekarz Weterynarii – omówiła 
zagadnienia związane z wysoce zja-
dliwą grypą ptaków (w tym bioase-
kurację), sytuację związaną z ASF na 
terenie powiatu i nakreśliła temat 
„małych ubojni”. Pani Bożena Piskorz 
– Kierownik PT KRUS – przedstawiła 
aktualne działania KRUS, a pani Alek-
sandra Kuźniewska – SZ KOWR – 
omówiła sprawy związane z obrotem 
ziemią. Pan Krzysztof Komornicki – 
Kierownik BP ARiMR – przedstawił 
temat realizacji płatności bezpośred-
nich, ONW, rolno-środowiskowo-kli-
matycznych, ekologicznych, dopłat 
do materiału siewnego za 2019 rok 
oraz bieżące działania PROW. Dzia-
łalność i produkty fi rmy e-Agronom 
przedstawił pan Błażej Foks - Mana-
ger Rozwoju Biznesu eAgronom Sp. 
z o.o. Na zakończenie pani Wiesława 
Sokołowska i pani Katarzyna Kośnik 
przedstawiły ofertę Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
Podczas posiedzenia przyjęto wnio-
sek dotyczący zmiany rejonizacji Pla-
cówek Terenowych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego na zgod-
ne z podziałem administracyjnym. 
Poszczególne Placówki KRUS powin-
ny obejmować swoim działaniem te-
ren danego powiatu (jedna placówka 
w jednym powiecie).   ○
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INNE SPOTKANIA 

  3 lutego pan Romuald Tański – 
Wiceprezes W-MIR – wziął udział 
w I posiedzeniu Komisji ds. Monitoro-
wania Strat Spowodowanych Nieko-
rzystnymi Warunkami Atmosferycz-
nymi, która odbyła się w Olsztynie. 

  4 lutego pan Roman Puchalski – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim – wziął 
udział w naradzie łowieckiej poświę-
conej gospodarce łowieckiej prowa-
dzonej na terenie RDLP Gdańsk.

  6 lutego pan Marek Kuźniewski 
– Członek Zarządu W-MIR – uczest-

niczył w lustracji gruntów będących 
przedmiotem dzierżawy KOWR 
w gm. Lidzbark Warmiński.

  6 lutego pan Romuald Tański – 
Wiceprezes W-MIR – wziął udział 
w I posiedzeniu Komisji ds. Rodziny 
Wiejskiej, które odbyło się w Olsz-
tynie.

  7 lutego pan Jan Heichel – Pre-
zes W-MIR – uczestniczył w kon-
ferencji nt „Innowacyjne rozwiąza-
nia w agrotechnice ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych ma-
szyn rolniczych” w Ostródzie.

  8–9 lutego odbyła się Wystawa 
Maszyn Rolniczych „Mazurskie Agro 
Show” w Ostródzie. Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza zorganizo-
wała bezpłatny transport rolników 
z województwa na to wydarzenie 
oraz przygotowała stoisko informa-
cyjno-promocyjne.

  12 lutego pan Mirosław Borow-
ski – Delegat do KRIR – wziął udział 
w spotkaniu w sprawie organizacji 
Mazurskiej Wystawy Zwierząt Ho-
dowlanych, która planowana jest 
w dniach 18–19.07.2020 r. w Olecku.

  18 lutego pan Jan Heichel – Pre-
zes W-MIR – wziął udział w posiedze-
niu Sesji Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  23 lutego pan Jan Heichel – Prezes 
W-MIR oraz pan Marek Kuźniewski 
i pan Jerzy Salitra – Członkowie Zarzą-
du W-MIR – wzięli udział w konferen-
cji nt. „Więcej dla Polski” w Ostródzie.

  24 lutego pan Jan Heichel – Prezes 
W-MIR – wziął udział w konferencji or-
ganizowanej wspólnie przez Warmiń-
sko-Mazurski Urząd Wojewódzki oraz 
Warmińsko-Mazurski Oddział Regio-
nalny Agencji Restrukturyzacji i Moder-

  Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej realizując wniosek zło-
żony podczas II Walnego Zgromadze-
nia W-MIR, wystąpił do Ministra Kli-
matu – Michała Kurtyki o zniesienie 
moratorium na odstrzał łosi.
Jak wynika z danych uzyskanych 
z trzech działających na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 
Regionalnych Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych tj. w Olsztynie, Białymsto-
ku i Gdańsku, liczebność łosi w ostat-
nich trzech latach znacznie wzrosła. 
Na terenie RDLP w Olsztynie w 2017 
roku odnotowano liczebność łosi na 
poziomie 2871 osobników, w 2018 na 
poziomie 3131 sztuk, a w 2019 już aż 
4016.

nizacji Rolnictwa. Tematem wiodącym 
były aktualne informacje dotyczące 
możliwości uzyskania wsparcia z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 z uwzględnieniem 
harmonogramu naboru wniosków. Spo-
tkanie odbyło się w Olsztynie.

  26 lutego pan Marek Kuźniewski 
– Członek Zarządu W-MIR oraz pan 
Kazimierz Wróblewski – Przewod-
niczący Rady Powiatowej W-MIR 
w pow. kętrzyńskim – wzięli udział 
w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy w Olsztynie.

  26 lutego członkowie Rady Po-
wiatowej W-MIR w powiecie bra-
niewskim oraz elbląskim wzięli udział 
w szkoleniu dla członków komisji 
szacujących szkody w rolnictwie spo-
wodowanych wystąpieniem nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych. 
Szkolenie odbyło się w Elblągu.

  26 lutego pan Romuald Tański 
– Wiceprezes i pan Jerzy Salitra – 
Członek Zarządu – uczestniczyli 
w posiedzeniu Rady Społecznej Do-
radztwa Rolniczego działającej przy 
W-MODR w Olsztynie.        ○

PISMA
Na terenie będącym pod nadzorem 
RDLP w Białymstoku w 2017 było 
3298 sztuk, w 2018 – 3518 sztuk, 
a w 2019 – 3781 sztuk.
Z kolei tylko w znajdującej się w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 
części nadleśnictwa Elbląg, będącego 
pod nadzorem RDLP w Gdańsku, li-
czebność łosi kształtowała się nastę-
pująco: w 2017 roku było 79 sztuk, 
w 2018 roku – 83 sztuki, a w 2019 
już 105 sztuk.
Przedstawione powyżej dane prze-
kładają się wprost na zwiększenie 
rozmiaru szkód spowodowanych 
przez łosie, a tym samym wyso-
kość wypłaconych odszkodowań. 
I tak, z danych przedstawionych 

przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie w 2017 roku, 127 razy 
zgłaszano szkody i sporządzono 128 
protokołów ostatecznego szaco-
wania, w 2018 roku zgłoszeń było 
104, a protokołów 91. W 2019 roku 
zgłoszeń było aż 202, natomiast 
protokołów ostatecznego szacowa-
nia już 171. Wysokość wypłaconych 
odszkodowań wyniosła 960.638,89 
zł przy powierzchni zredukowa-
nych upraw wynoszącej 341,33 ha 
w 2017 roku, 556.779,71 zł przy 
powierzchni zredukowanych upraw 
wynoszącej 191,60 ha w 2018 
roku. Natomiast w 2019 roku wy-
sokość odszkodowań wyniosła aż 
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zwierzynę. Mając na uwadze, że wiel-
kość populacji łosi wciąż rośnie, skut-
kiem czego powiększają się straty po-
wodowane przez ten gatunek, Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wnioskuje o zdjęcie moratorium na 
odstrzał łosi.

  27 lutego Zarząd W-MIR skiero-
wał pismo do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy 
gryki do systemu monitoringu suszy 
rolniczej. Gryka ma największe wy-
magania wodne w okresie od siewu 
do końca kwitnienia, zapotrzebowa-
nie to jest inne niż roślin objętych 
już monitoringiem, dlatego należy 
objąć uprawę gryki monitoringiem. 
Objęcie uprawy gryki monitoringiem 
usprawni i przyspieszy szacowanie 
strat w gospodarstwach, na terenie 
których wystąpiła susza.

  W lutym do biura Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej wpłynę-
ły cztery wnioski o wydanie opinii 
w sprawie zajętego mienia wykorzy-
stywanego do produkcji rolniczej. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
wydała jedną opinię, gdzie zajęta 
nieruchomość była zbędna do pro-
wadzenia gospodarstwa, w innej 
sprawie nie było wystarczających 
informacji do wydania opinii. Pozo-
stałe dwa wnioski są w trakcie anali-
zowania.                   ○

POZOSTAŁE INFORMACJE

SZKODY ŁOWIECKIE 
I SPRAWY DOT. 

ZWIERZĄT PRAWNIE 
CHRONIONYCH

W lutym do biura Izby wpływały in-
formacje o inwentaryzacji zwierzyny 
łownej w poszczególnych obwodach 
łowieckich. Na tej podstawie Kola 
Łowieckie sporządzają roczne plany 
łowieckie.

10 lutego Zarząd W-MIR wystosował 
odpowiedź do Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska uzupełniającą 
wniosek o zezwolenie na odstępstwo 
od zakazu zabijania 2 osobników wil-
ka, bytujących na terenie gminy Gó-
rowo Iławeckie. 
24 lutego Zarząd W-MIR zaopinio-
wał projekt uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
w sprawie podziału województwa 
warmińsko-mazurskiego na obwody 
łowieckie oraz zaliczenia obwodów 
łowieckich do kategorii, o których 
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Pra-
wo łowieckie. W związku z tym, że 
zmiany w uchwale dotyczyły katego-
ryzacji obwodów, Zarząd nie wniósł 
uwag do projektu.                                 ○

1.074.430,38 zł, przy powierzchni 
zredukowanej uszkodzonych upraw 
261,91 ha. Zdaniem W-MIR przed-
stawione dane, a zwłaszcza wzrost 
powierzchni szkód i wartości od-
szkodowań świadczą o tym, że wiel-
kość populacji znacznie przewyższa 
pojemność siedlisk leśnych. Faktem 
jest, że w środowisku bytuje o wiele 
więcej zwierząt łownych i prawnie 
chronionych niż powinno bytować 
w dostępnych im naturalnych siedli-
skach, a rozrastające się populacje 
dzików, saren, jeleni, wilków, bobrów 
oraz obecnie również łosi powodują 
znaczne straty w gospodarce rolnej 
i leśnej.
Populacja łosi powinna być utrzymy-
wana na stałym poziomie, odpowia-
dającym pojemności siedlisk, zanim 
wymknie się zupełnie spod kontroli. 
Czas, w którym dany gatunek zwierząt 
np. łosie, jest zagrożony wyginięciem 
powoduje nakładanie moratorium na 
odstrzał, czy przyjęcie danego gatun-
ku w ochronę. Jednak, gdy chroniony 
w ten czy inny sposób gatunek został 
odbudowany do poziomu, któremu 
nie zagraża wyginięcie i jego liczeb-
ność nadal rośnie, należy wprowadzić 
kontrolowany odstrzał, by utrzymać 
liczebność zwierząt na wyznaczonym 
poziomie ze względu na bezpieczeń-
stwo przetrwania gatunku, ale też ze 
względu na minimalizowanie strat 
i zagrożeń powodowanych przez 

Konsultacje publiczne na temat 

inicjatywy „od pola do stołu”

Zapraszamy do wzięcia udziału w kon-
sultacjach publicznych na temat inicja-
tywy „od pola do stołu”: htt ps://ec.eu-
ropa.eu/…/initiati…/12183-Farm-to-
-Fork-Strategy. Konsultacje potrwają 
do 16/03/20. Informacje o inicjatywie: 
„Zrównoważona strategia żywnościowa 
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu. 
W strategii tej określono środki regula-
cyjne i nieregulacyjne niezbędne do two-
rzenia bardziej wydajnych, przyjaznych 
klimatowi systemów, które zapewniają 
zdrową żywność, przy jednoczesnym za-
pewnieniu rolnikom i rybakom z UE god-
nych warunków życia.

Platforma Żywnościowa 

– giełdowy rynek rolny

W marcu 2020 r. rusza giełdowy rynek 
rolny – „Platf orma żywnościowa”. Platf or-
ma Żywnościowa jest to projekt, który po-
wstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). To 
oznacza, że jest to projekt istotny dla roz-
woju Polski. 
Platf orma Żywnościowa będzie funkcjo-
nowała na Towarowej Giełdzie Energii 
jako wyodrębniony Rynek Towarów Rol-
no-Spożywczych (RTRS), stanowiący seg-
ment Rynku Towarów Giełdowych TGE, 
i przeznaczona będzie do prowadzenia 
obrotu wybranymi produktami rolno-spo-

żywczymi, spełniającymi wysokie, jedna-
kowe, powtarzalne wymagania jakościowe 
określone przez Giełdę, zdeponowanymi 
w profesjonalnych magazynach z odpo-
wiednim potencjałem i posiadającymi 
autoryzację Giełdy. Takim właśnie narzę-
dziem jest Platf orma – pionierskie rozwią-
zanie na rynku polskim.
Szczegóły: htt p://platf ormazywnosciowa.
com.pl/index.php/2020/02/04/magazy-
ny-autoryzowane/. 

Narodowy Dzień 

Mlecznej Fermy

V Narodowy Dzień Mlecznej Fermy od-
będzie się 15 maja br. w Głubczycach, 
woj. opolskie. Jest to wydarzenie prze-
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znaczone dla hodowców bydła mleczne-
go chcących poprawić efektywność swo-
jego gospodarstwa, wydajność stada i ja-
kość produkowanego mleka, oraz którzy 
chcą w sposób świadomy i zrównoważo-
ny rozwijać swój biznes, przy najwyższej 
dbałości o zdrowie i dobro swoich zwie-
rząt. Jeśli chcesz poznać najnowsze roz-
wiązania i technologie mogące pomóc Ci 
w osiągnięciu wyżej wymienionych celów 
to Narodowy Dzień Mlecznej Fermy jest 
właśnie dla Ciebie! Szczegóły htt p://farm-
days.com.pl/. 

Defi nicja kopalin 

problemem 

w działalności rolniczej

W związku z wnioskiem zgłoszonym pod-
czas III Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rol-
niczych, 25 lutego 2020 r. Zarząd KRIR 
zwrócił się do Ministra Klimatu o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w celu doprecy-
zowania defi nicji kopalin w ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze.
Problem uznawania przez właściwe orga-
ny robót ziemnych na gruntach rolnych 
jako „wydobycie kopaliny” jest coraz czę-
ściej sygnalizowany w środowiskach rolni-
czych na terenie całego kraju. Szacuje się, 
że takich postępowań jest w skali kraju 
kilkaset, a znaczna ich liczba była w prze-
szłości umarzana. Wynika to z aktualnej 
defi nicji kopaliny, a właściwie z zapisu art. 
6 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze, wg której „kopaliną wydobytą – 
jest całość kopaliny odłączonej od złoża”, 
przy odejściu w doktrynie od wcześniej 
uznawanego kryterium przydatności go-
spodarczej takiej [wydobytej] kopaliny.
W tej sytuacji, literalnie, nawet wyko-
nanie wykopu pod urządzenia melioracji 
wodnych, może być uznane jako odłą-
czenie kopaliny od złoża. Takie podej-
ście należy uznać jako zbyt daleko idące, 
często ze szkodą dla działalności rolni-
czej. Równocześnie, np. niwelacja z pod-
wyższeniem terenu bez „odłączenia” od 
złoża nie będzie uznana jako wydobycie 
kopaliny i to w sytuacji, gdy realny zakres 
ingerencji w profi l glebowy może być nie-
porównanie większy. W istocie, z punktu 
widzenia prowadzenia gospodarki rolnej, 
konieczne jest doprecyzowanie istoty 
i zakresu „odłączenia” od złoża, np. z cza-
sowym przemieszczeniem, w celu wyko-
nania innych robót ziemnych o charakte-
rze rekultywacyjnym.

Źródło: KRIR

O gospodarowaniu 

zasobami wodnymi

26 lutego 2020 r. w związku z postulatami 
płynącymi z wojewódzkich izb rolniczych 
Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rol-
nictwa o podjęcie długofalowych działań 
mających na celu gromadzenie wód na wy-
padek suszy i zagospodarowania wód po-
wierzchniowych.
Zdaniem rolników, w Polsce panuje dra-
matyczna sytuacja w zakresie gospodarki 
wodnej. Woda jest tracona bezpowrotnie 
i nie zatrzymywana w ekosystemie. Czę-
sto też gospodarowanie zasobami wod-
nymi nie jest odpowiednio prowadzone. 
Wiadomo powszechnie, że odpowiednia 
dostępność wody ma podstawowe zna-
czenie dla rozwoju produkcji rolnej, w tym 
kształtowania jej żyzności. Rośliny osłabio-
ne brakiem wody w glebie są podatne na 
choroby i szkodniki. Należy zatem rozwijać 
system zbiorników retencyjnych, zwłaszcza 
na terenach z największym zagrożeniem 
wystąpienia suszy. Pozwoli to zgromadzić 
większe zasoby wody opadowej oraz wy-
korzystać je w okresach największego za-
potrzebowania.
W Polsce brakuje prostych instrumentów 
fi nansowych, które wspierałyby budowę 
urządzeń do zatrzymywania i magazy-
nowania wody opadowej i roztopowej. 
Woda nie jest gromadzona poprzez za-
stawianie i spiętrzanie, spowalniające jej 
spływ. Nie ma więc możliwości nawad-
niania łąk czy upraw poprzez systemy 
rowów.
Dlatego, niezbędne jest złagodzenie zbyt 
restrykcyjnych przepisów dotyczących 
zbiorników retencyjnych w celu umożli-
wienia rolnikom skorzystania ze środków 
przeznaczonych na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” oraz wspieranie wyż-
szymi dopłatami istniejących naturalnych 
zbiorników retencyjnych, m.in. zadrzewień 
śródpolnych, oczek wodnych przy gospo-
darstwach, zwłaszcza w kontekście wi-
zji możliwej suszy w 2020 roku. Zgodnie 
z harmonogramem planowanych naborów 
wniosków w ramach PROW 2014–2020, 
uruchamiane będą nabory wniosków na 
inwestycje mające na celu poprawę i mo-
dernizację gospodarstw w obszarze na-
wodnienia. W ostatnim naborze w skali 
kraju takich wniosków wpłynęło zaledwie 
kilkanaście, ponieważ warunki oraz prze-
pisy dotyczące zakładania małej retencji 
są zbyt restrykcyjne. Należałoby dokonać 
zmiany w tym zakresie, aby jak najwięcej 
osób mogło skorzystać ze środków prze-
znaczonych na poprawienie stosunków 
wodnych w gospodarstwach rolnych, ale 

na zasadach przyjaznych rolnikowi. Woda 
zbierana przez rolników nie powinna pod-
legać opłatom przy jej wykorzystaniu. 
Należy opracować kompleksowy program 
poprawy poziomu wód oraz systemu na-
wadniania gospodarstw rolnych.
We wrześniu 2019 r. ruszył nabór na dzia-
łanie na dofi nansowanie inwestycji w na-
wadnianie. W ramach wsparcia powinien 
być zainstalowany system pomiaru wody, 
umożliwiający mierzenie zużycia wody na 
poziomie wspieranej inwestycji. Wspo-
mniane działanie jednak wymaga od rolni-
ków sporządzania bardzo skomplikowanej 
i kosztownej dokumentacji. Takie wyma-
gania zniechęcają rolników do korzystania 
z dofi nansowania na te cele.
Należałoby zwiększyć środki na gospodar-
kę wodną, które mogłyby odtworzyć urzą-
dzenia i uregulować poziom wód.
Rolnicy wnioskują także, aby nie była po-
bierana opłata za wodę wykorzystywaną 
do celów rolniczych (nawadnianie pól) ze 
zbiorników wodnych powstałych jako in-
westycje.
Należy również zwiększyć limit bezpłatny 
poboru wody z innych źródeł (studnie, wo-
dociągi) do celów rolniczych powyżej 5 m3.
Tego samego dnia Zarząd KRIR zwrócił się 
do ministra gospodarki morskiej o umożli-
wienie budowy zbiorników retencyjnych 
na zgłoszenie do 1 ha. Obecnie budowa na 
zgłoszenie zbiornika do 1000 m2 jest eko-
nomicznie nieuzasadnione dla zwiększenia 
możliwości nawadniania użytków rolnych.

Źródł o: KRIR

Wniosek o uruchomienie 

ubojni z udziałem 

Skarbu Państwa
W związku z epidemią afrykańskiego 
pomoru świń i ptasiej grypy prywatne 
ubojnie oraz podmioty skupowe, wyko-
rzystując swoją pozycję oligopolistyczną, 
dla gospodarstw położonych w strefach 
z ograniczeniami weterynaryjnymi zani-
żają ceny skupu w stosunku do cen z te-
renów wolnych od tych chorób. Do izb 
rolniczych napływają sygnały od rolników, 
iż wiele z nich nie tylko wstrzymuje, ale za-
przestaje skupu zwierząt z tych terenów, 
obawiając się problemów z eksportem 
swoich przetworów.
Stosowane w poprzednich latach rozwią-
zania, w tym ustawa o przeciwdziałaniu 
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 
kontraktowej w obrocie, nie wpłynęły na 
poprawę sytuacji gospodarstw z terenów 
dotkniętych ograniczeniami weterynaryj-
nymi.
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Dlatego też 26 lutego 2020 r. Zarząd KRIR 
wystąpił do MRiRW o podjęcie działań 
mających na celu uruchomienie ubojni 
z udziałem Skarbu Państwa, które od-
bierałyby żywiec drobiowy i wieprzowy 
z gospodarstw położonych w gminach ob-
jętych weterynaryjnymi ograniczeniami. 
W naszym przekonaniu utworzenie (na 
wzór spółki ELEWARR) takiego podmiotu 
skupującego żywiec od rolników, wpły-
nęłoby w znacznym stopniu na stabiliza-
cję cen poprzez osłabienie oligopolu, jaki 
funkcjonuje na krajowym rynku przetwór-
stwa mięsnego, z korzyścią dla producen-
tów rolnych.

Źródło: KRIR

Kontrole żywności 

– nowa jakość 

Zakończył się proces legislacyjny i 25 
lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał znowelizowaną ustawę o jako-
ści handlowej artykułów rolno-spożyw-
czych. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 
lipca 2020 roku – poinformował podczas 
konferencji prasowej w dniu 25 lutego 
br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.
O zmianach w systemie kontroli żywności 
informowali także: prezes Urzędu Ochro-
ny Konsumenta i Konkurencji Tomasz 
Chróstny oraz główny inspektor jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych 
– Andrzej Romaniuk.
– W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy 
żywność o wartości około 32 mld euro. 
Naszą strategię opieramy na najwyższych 
standardach jakości żywności. Chcemy też, 
aby żywność, która trafi a na polski rynek 
była żywnością bezpieczną i wysokiej jako-
ści – podkreślił minister Ardanowski.
Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na 
nowe możliwości, jakie daje współczesne 
rolnictwo, a także na bardzo wysokie wy-
magania odnośnie bezpieczeństwa żyw-
ności, jak i jej jakości.
Na te wyzwania odpowiadają także zmia-
ny organizacyjne, które wprowadza zno-
welizowana ustawa.
– Od lipca jedna inspekcja będzie badała 
żywność na etapie producenta, przetwórcy, 
importu i sklepów detalicznych. Będzie to 
pełna kontrola żywności „od pola do stołu”. 
Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych części 
Inspekcji Handlowej sprawia, że kontrola 
będzie obejmowała kompleksowo wszyst-
kie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, 
transport, przechowywanie i handel. To 
nowa jakość – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa stwierdził ponadto, 
że ważną rolę w zapewnieniu właściwej 
jakości żywności odgrywają organizacje 
konsumenckie i inne organizacje pozarzą-
dowe. Zaapelował o zgłaszanie wszelkich 
przypadków fałszowania, złego oznako-
wania i innych nieprawidłowości. – Taka 
postawa pozwoli na eliminowanie zachowań 
nieetycznych w całym łańcuchu żywnościo-
wym – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanow-
ski.
Minister poinformował, że opracowany zo-
stał Kodeks Etyki Żywnościowej, który był 
przedmiotem dyskusji i uzgodnień z przed-
stawicielami organizacji zajmujących się pro-
dukcją żywności i jej obrotem oraz specjali-
stami z zakresu etyki gospodarczej i żywno-
ściowej.
Kodeks nawiązuje do – opisywanych 
w okresie międzywojennym przez Maury-
cego Allerhanda – dobrych obyczajów ku-
pieckich, do których odsyłał przedwojenny 
Kodeks spółek handlowych.
– Nie jesteśmy w stanie kontrolować wszyst-
kiego. Siłą rzeczy kontrole zawsze będą wy-
rywkowe i dlatego tak ważne jest stosowanie 
zasad etyki w całym łańcuchu żywnościowym 
przez wszystkich jego uczestników – podkreślił 
minister.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny powiedział, 
że aby kontrole były efektywne, muszą być 
kompleksowe i wyspecjalizowane.
„Mała fuzja”, jak nazwał Prezes UOKiK 
wprowadzane ustawą zmiany, przyczyni się 
do poprawy sytuacji konsumentów. Teraz 
wszystkie kompetencje kontrolne „od pola 
do stołu” będą w jednej instytucji.
– Po zmianach Inspekcja Handlowa będzie 
się mogła skoncentrować na kontroli jakości, 
bezpieczeństwa i oznakowania produktów 
nieżywnościowych, np. paliw, zabawek, ubrań 
czy sprzętu elektronicznego oraz usług. Tak jak 
dotąd będzie także udzielać porad konsumen-
tom i pomagać im w polubownym rozstrzyga-
niu sporów z przedsiębiorcami – mówi prezes 
Tomasz Chróstny.
Główny inspektor JHARS Andrzej Romaniuk 
zwrócił uwagę na wzmocnienie kierowanej 
przez niego instytucji.
– Uzyskaliśmy wzmocnienie osobowe i organi-
zacyjne. Przechodzi do nas pięć specjalistycz-
nych laboratoriów i około 150 osób – podkre-
ślił szef inspekcji.
Poinformował również, że dzięki nowym 
rozwiązaniom legislacyjnym inspektorzy 
wojewódzcy i ich zastępcy zostali włączeni 
do służby cywilnej.
Szefowie instytucji kontrolnych podkreślili, 
że oprócz ustawowych kar możliwych do 
zastosowania, jedna z najbardziej dokucz-
liwych będzie publikowanie pełnych nazw 
nieuczciwych producentów oraz szczegóło-

wych danych dotyczących zakwesti onowa-
nych produktów.

Źródło: 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za poprawną datę 

wystąpienia suszy 

odpowiada komisja!

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR 
w sprawie określenia w przepisach jednolitej 
daty uznania wystąpienia suszy na danym 
terenie, bowiem z doświadczeń z ostatnich 
lat wynika, że Komisje szacujące straty róż-
nie interpretują datę wystąpienia suszy, któ-
rą należy podać w protokole i często jako 
datę wystąpienia suszy na danym terenie, 
wpisują datę ogłoszenia suszy przez IUNG-
-PIB – resort rolnictwa odpowiedział, że nie 
ma możliwości określenia przepisami daty 
wystąpienia szkód powstałych w danym 
gospodarstwie w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych.
Za sporządzenie protokołu oszacowania 
szkód powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk, który zgodnie z przepisami zawie-
ra zarówno datę wystąpienia szkód, jak 
i informację o powierzchni upraw rolnych 
w danym sezonie wegetacyjnym, w tym po-
wierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia 
szkód – odpowiada komisja powołana przez 
wojewodę właściwego ze względu na miej-
sce wystąpienia szkód.
Resort rolnictwa podkreśla, że w Wytycz-
nych dla Komisji powołanych przez Wojewo-
dę, dotyczących ogólnych zasad szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wy-
stąpiły szkody spowodowane przez suszę, 
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki prze-
zimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub 
lawinę – określono, że uzupełniając w pro-
tokole datę wystąpienia szkód należy pamię-
tać o prawidłowym określeniu powierzchni 
upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód 
(z wyłączeniem łąk i pastwisk, z wyłącze-
niem wieloletnich użytków zielonych (UZ)). 
Na potrzeby protokołu, uprawy, które należy 
uwzględnić jako „wieloletnie użytki zielone”, 
na liście rozwijanej zostały oznaczone sym-
bolem (UZ). Uwzględniając powyższe, jeżeli 
jako data wystąpienia szkód został wskazany 
1.04. danego roku, to pozycja „powierzchnia 
upraw w dniu wystąpienia szkód” może obej-
mować wyłącznie te uprawy, które tego dnia 
były na polu (nie może uwzględniać upraw ja-
rych, które jeszcze nie zostały wysiane). Dane 
te są niezbędne przy udzielaniu pomocy do 
określenia czy został spełniony warunek 
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ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni 
upraw w gospodarstwie rolnym. A zatem pra-
widłowe wskazanie zarówno daty wystąpie-
nia szkód, jak i powierzchni upraw w tym dniu 
w konsekwencji rzutuje na wielkość pomocy, 
jaka może zostać udzielona danemu benefi -
cjentowi.
Musimy o tym pamiętać podpisując proto-
kół z szacowania strat.

Źródło: KRIR

Złóż wniosek o dotację 

na nawadnianie gospodarstwa!

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolni-
cy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy 
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się 
w ARiMR o dotację na inwestycje w nawad-
nianie gospodarstwa rolnego.
O pomoc, która realizowana jest w ramach 
działania „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” z PROW 2014-2020, może wystą-
pić rolnik posiadający gospodarstwo o po-
wierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 
300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać 
na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym 
ma świadczyć wykazany przychód w wy-
sokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest 
także obecność w krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przy-
znanie płatności. Co istotne, przyznanie 
pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest 
uzależnione od wielkości ekonomicznej go-
spodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu 
wartości dodanej brutt o (GVA).
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte 
trzy kategorie inwestycji: ulepszające już 
istniejące instalacje nawadniające; powięk-
szające obszar nawadniania; jednocześnie 
powiększające obszar nawadniania oraz 
ulepszające już istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie na-
leży: w przypadku ulepszenia istniejących in-
stalacji – doprowadzić do oszczędności wody 
na poziomie co najmniej 10 %; w przypadku 
powiększenia obszaru nawadniania – wyka-
zać brak znaczącego negatywnego oddziały-
wania inwestycji na środowisko; w przypad-
ku inwestycji wpływających na jednolite czę-
ści wód powierzchniowych lub podziemnych, 
których stan ze względu na ilość wody został 
w planie gospodarowania wodami w dorze-
czu określony jako mniej niż dobry – wykazać 
ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność 
wody. Stąd też każda z inwestycji w nawad-
nianie musi mieć zainstalowane urządzenie 
do pomiaru zużycia wody.
Pomoc fi nansowa na jednego benefi cjenta 

i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 
100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 
50 % kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji (60 % w przypadku młodego rol-
nika). Minimalny poziom kosztów inwestycji 
musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane 
operacje mogą być realizowane tylko jed-
noetapowo. Zakończenie realizacji operacji 
i złożenie wniosku o płatność powinno na-
stąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz 
nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Rolnicy mogą sfi nansować z tego programu 
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup ma-
szyn i urządzeń do poboru, magazynowania, 
uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadza-
nia wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR, można je także składać za pośred-
nictwem biur powiatowych. Dokumenty 
aplikacyjne: htt ps://ti ny.pl/t656f

Stanowisko Zarządu KRIR 

w sprawie wprowadzenia 

dodatkowego podatku 

od produkcji i sprzedaży mięsa

W związku z dyskusją członków Parlamentu 
Europejskiego nad propozycjami koalicji or-
ganizacji pozarządowych TAPP (True Animal 
Protein Price) wprowadzenia dodatkowego 
podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, któ-
ry pozwoliłby ograniczyć jego spożycie w UE, 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przed-
stawia poniżej stanowisko w tej sprawie.
Pomysł opodatkowania cen mięsa Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych uważa za wiel-
ce szkodliwy dla gospodarstw rolnych, jak 
również dla konsumentów, a jego ewentu-
alne wprowadzenie może pozbawić pracy 
setek tysięcy rolników i pracowników bran-
ży przetwórczej mięsa w Unii Europejskiej, 
w tym w Polsce oraz przyczynić się do upa-
dłości gospodarstw rolnych i zakładów prze-
twórstwa mięsa.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że raporty/
badania, którymi posługują się organizacje 
„proekologiczne” (które niestety nie zawsze 
są autentycznymi obrońcami środowiska), nie 
uwzględniają wszystkich aspektów działal-
ności rolniczej, w tym bilansu gazów cieplar-
nianych produkowanych i pobieranych przez 
produkcję roślinną i zwierzęcą. Prezentowa-
ne przez te organizacje badania, nie uwzględ-
niają również wysiłków podejmowanych 
przez rolników i przetwórców w celu popra-
wy zrównoważenia europejskiego łańcucha 
hodowlanego, jak również wykorzystania 
obornika w celu polepszania struktury gleb 

poprzez zwiększenie zawartości próchnicy – 
co jest tak istotne w dobie zmian klimatycz-
nych i występujących rokrocznie klęsk suszy 
na terenach krajów UE. Należy podkreślić, że 
to rolnicy działają proekologicznie prowadząc 
programy rolnośrodowiskowe oraz zielone 
inwestycje, w tym biogazownie, fotowoltaikę, 
fermy wiatraków, które są tworzone głównie 
na obszarach wiejskich. Należy również pod-
kreślić, że omawiany raport nie uwzględnia 
gęstości białka w mięsie, bowiem emisje nie 
zostały obliczone na podstawie niezbędnych 
aminokwasów, lecz wyłącznie na podstawie 
masy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych stanowczo prote-
stuje przeciwko próbie nałożenia podatku 
„od mięsa”.

Źródło: KRIR

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych 
do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Kon-
kursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Konkurs jest jednym z wielu działań prewen-
cyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz 
zmniejszenia liczby wypadków i chorób za-
wodowych rolników. Celem Konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie 
mogą brać zarówno duże, jak i małe gospo-
darstwa rolne. Warunkiem jest, by przynaj-
mniej jeden z właścicieli podlegał ubezpie-
czeniu społecznemu w KRUS. Właściciele 
zgłaszanych gospodarstw mają okazję do za-
prezentowania swoich warsztatów pracy 
i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych 
nagród, a także poddania gospodarstwa pro-
fesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pra-
cy, który przeprowadzą komisje konkursowe. 
Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady 
ochrony zdrowia i życia są stosowane w oce-
nianym gospodarstwie, a także czy wyelimi-
nowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy:
 17.04.2020 r. – upływa termin 

zgłaszania udziału w konkursie;
 29.05.2020 r.- zakończenie etapu 

regionalnego konkursu;
 22.06.2020 r. – zakończenie etapu 

wojewódzkiego;
 29.06-17.07.2020 r. – wizytacja 

gospodarstw fi nałowych.
Szczegóły: htt ps://www.krus.gov.pl/zada-
nia-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-
konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/
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