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POSIEDZENIA 
ZARZĄDU 

W-MIR

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 

 31 marca 2020 r. w Olsztynie odbyło 
się posiedzenie Zarządu, podczas któ-
rego Zarząd Izby zajął się następujący-
mi sprawami:
• Realizacją wniosków napływają-

cych z Rad Powiatowych W-MIR.
• Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

• Bieżącym monitorowaniem reali-
zacji budżetu Izby. 

Podczas posiedzenia zapoznano się 
również ze sprawozdaniem fi nanso-
wym Zarządu za rok 2019. Zarząd 
W-MIR, w związku ze zgłoszonymi 
wnioskami, postanowił wystosować 
pisma w sprawie:
• Podjęcia inicjatywy ustawodaw-

czej w zakresie penalizacji zacho-
wania polegającego na użytko-
waniu nieogrodzonych gruntów 
rolnych przez osoby nieposiadają-
ce na to zgody właściciela.

• Podjęcia działań w sprawie zmiany 
w ustawodawstwie dot. opakowań 
plasti kowych poprzez  wprowa-
dzenie regulacji prawnych umoż-
liwiających wielokrotne wykorzy-
stanie opakowań plasti kowych 
spełniających ku temu warunki.

• Zmiany rejonizacji placówek tere-
nowych Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego zgodnie z po-
działem administracyjnym kraju.  ○

2 marca w Gołdapi odbyło się wspólne 
posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR 
z powiatów: ełckiego, gołdapskiego 
i oleckiego. Obradom przewodniczył 
pan Krzysztof Kazaniecki – Przewodni-
czący Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie gołdapskim. Podczas spotkania 
pan Łukasz Bartkowski - Zastępca Dy-
rektora OR ARiMR przedstawił infor-
macje z bieżącej działalności Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, natomiast pan Mirosław Za-
jączkowski – Kierownik PZDR Gołdap 
przybliżył harmonogram szkoleń or-
ganizowanych przez Warmińsko–Ma-
zurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Przedstawiciel Powiatowego Inspekto-
ratu Weterynarii - pani Lidia Kliniew-

ska szczegółowo omówiła wymagania 
oraz przepisy wynikające z rozporzą-
dzenia dotyczącego rzeźni o małych 
zdolnościach produkcyjnych. Poruszo-
ny został również temat zasad zgod-
nego z prawem postępowania w przy-
padku odbioru zwierząt gospodarskich 
wynikających z zaniedbań właściciel-
skich.  Ponadto, pan Leszek Kowalew-
ski – przedstawiciel fi rmy Ewelmar S.C. 
przedstawił korzyści wynikające z in-
westycji w fotowoltaikę, która w ostat-
nim czasie cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród producen-
tów rolnych, w związku z możliwością 
skorzystania z ulgi podatkowej lub 
dofi nansowania. Członkowie Rad dys-
kutowali również na tematy związa-
ne z gospodarowaniem ziemią rolną, 
a także narastającym problemem strat 
powstałych w wyniku suszy oraz wy-
rządzanych przez zwierzynę łowną.  

3 marca w Suszu odbyło się posiedze-
nie Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie iławskim. Podczas spotkania 
pani Małgorzata Kalitowska zapo-
znała uczestników z informacjami 
dot. aktualnej sytuacji epizootycznej 
w zakresie ptasiej grypy oraz z proce-
durami zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt gospodarskich. Kolejnym po-
ruszonym tematem był aktualny stan 
realizacji wniosków pomocowych dla 
rolników wdrażany przez BP ARiMR 
w Iławie, w tym warunki przyznania 
płatności dobrostanowej. Następnie 
przedstawione zostały informacje dot. 

POSIEDZ
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DZENIA RAD POWIATOWYCH

oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od-
noszące się do ubezpieczeń rolnych: 
ubezpieczeń obowiązkowych, dobro-
wolnych, ubezpieczeń upraw i ubez-
pieczeń komunikacyjnych. 

5 marca w Mrągowie odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie mrągowskim. Podczas 
spotkania członkowie Rady dyskuto-
wali na bieżące tematy dotyczące rol-
nictwa. Kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w powiecie mrągow-
skim omówił stan realizacji płatności 
bezpośrednich i wprowadzenie od 
tego roku możliwości wsparcia fi nan-

sowego poprawy dobrostanu zwierząt 
w gospodarstwach, które zdecydują 
się przystąpić i realizować to działa-
nie. Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Mrągowie zobrazował bieżącą sy-
tuację w zakresie rozprzestrzeniania 
się wirusa ASF i profi laktyki w tym 
zakresie. Członkowie Rady dyskuto-
wali nad koniecznością wprowadze-
nia zmian w zasadach przyznawania 
wsparcia w ramach niektórych działań 
PROW 2014-2020. Przewodniczący 
Rady - pan Adam Woźniel przypo-
mniał członkom o zasadach wyda-
wania opinii samorządu rolniczego 
w zakresie obrotu gruntami rolnymi. 
Ponadto, Rada postanowiła włączyć 
się kolejny raz w organizację olimpia-
dy wiedzy rolniczej w Mrągowie, o ile 
nie będzie rozprzestrzeniał się koro-
nawirus i uznała za stosowne prze-
znaczenie środków fi nansowych na 
ten cel. W marcu samorząd rolniczy 
będzie analizował i opiniował plany 
łowieckie dotyczące zrealizowanych 
odstrzałów zwierzyny łownej wyrzą-
dzającej szkody w gospodarstwach. 
Przewodniczący Rady - pan Adam 
Woźniel nadmienił, iż plany łowieckie 
będą weryfi kowane głównie w zakre-
sie zrealizowanych odstrzałów.

11 marca w Kurzętniku odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie nowomiejskim. Podczas 
spotkania samorządu rolniczego pa-
nowie Łukasz Bartkowski - Zastępca 
Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Regionalnego ARiMR oraz 
Marcin Kazimierczuk – p.o. Zastępcy 
Dyrektora W-M OR ARiMR w Olsz-
tynie przedstawili informacje nt. har-
monogramu planowanych naborów 
wniosków w ramach PROW 2014-
2020, dalszej perspektywy programów 
pomocowych po roku 2020, a także 
bieżącej realizacji wdrażanych progra-
mów pomocowych. Obecni na spotka-
niu producenci trzody chlewnej i bydła 
w sposób szczegółowy zostali poin-
formowani przez pana Grzegorza Ko-
walskiego - Kierownika PZDR w No-
wym Mieście Lubawskim o warunkach 
przyznania płatności dobrostanowej 
w ramach działania „Dobrostan zwie-
rząt”. Na zakończenie spotkania przed-

stawiono także informacje nt. bieżącej 
pracy poszczególnych instytucji działa-
jących na rzecz rolnictwa.

11 marca w Braniewie odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie braniewskim. W posiedze-
niu, poza członkami Rady, udział wzięli: 
pan Karol Motyka – Starosta Braniew-
ski, pan Tomasz Sielicki – Burmistrz 
Miasta Braniewa, pan Jakub Barnus 
– Wójt Gminy Braniewo, pani Barbara 
Kocięda – Kierownik PZDR w Branie-
wie, pan Tomasz Kurlenda – Kierownik 
BP ARiMR w Braniewie, pan Tadeusz 
Zakrzewski – Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii, pan Zbigniew Orwat i pan Piotr 
Herbert – przedstawiciele ELEWARR 
Sp. z o.o. Oddział Braniewo, pan Woj-
ciech Grabowski – Dyrektor fi rmy Azo 
Digital oraz panowie Adam Mioskowski 
i Kamil Śniegocki - przedstawiciele fi r-
my ,,Farmuti l HS” S.A.  Rozpoczynając 
posiedzenie pan Jerzy Salitra w imieniu 
członków Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie braniewskim i rolników 
powiatu braniewskiego złożył podzię-
kowania i wręczył pamiątkową statu-
etkę odchodzącej na emeryturę pani 
Barbarze Kocięda - Kierownik PZDR 
w Braniewie. Następnie uczestnicy 
spotkania z zainteresowaniem wysłu-
chali informacji przedstawionych przez 
pana Zbigniewa Orwata dotyczących 
prac modernizacyjnych magazynów 
w Oddziale ELEWARR w Braniewie. 
Pan Tadeusz Zakrzewski przedstawił 
bieżącą sytuację dotyczącą afrykań-

skiego pomoru świń na terenie powia-
tu braniewskiego, wspomniał o no-
wych ogniskach ptasiej grypy, których 
w Polsce stwierdzono 50. Następnie 
omówił zasady tworzenia małych rzeź-
ni rolniczych i przedstawił jakie wy-
magania weterynaryjne powinny być 
w tym zakresie spełnione. W kolejnym 
punkcie posiedzenia pan Tomasz Kur-
lenda poinformował o realizacji płat-
ności w powiecie braniewskim, omówił 
warunki i wymogi związane z realizacją 
działania ,,Dobrostan zwierząt” w ra-
mach PROW 2014-2020. Pan Woj-
ciech Grabowski – Dyrektor fi rmy Azo 
Digital omówił zagadnienia związane 
z instalacją urządzań fotowoltaicznych 
różnej wielkości. Firma Azo Digital ofe-

ruje pełne usługi projektowe, doradz-
two, profesjonalne wykonanie instalacji 
przez własne zespoły montażowe oraz 
fi nansowanie w formie kredytu lub le-
asingu. Następnie panowie Adam Mio-
skowski i Kamil Śniegocki z Zakładu 
Rolniczo – Przemysłowego  ,,Farmuti l 
HS” poinformowali członków Rady Po-
wiatowej W-MIR o działalności przed-
siębiorstwa, które zajmuje się między 
innymi zbiórką, transportem i prze-
twarzaniem ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Firma swo-
im zasięgiem obejmując teren całego 
kraju i utylizuje około 60% wszystkich 
padłych zwierząt. Na zakończenie po-
siedzenia głos zabrał pan Karol Motyka 
– Starosta Braniewski, który odniósł się 
do poruszanych problemów. Przewod-
niczący posiedzenia - pan Jerzy Salitra 
– Członek Zarządu W-MIR przedstawił 
informację z bieżących prac Zarządu 
W-MIR.            ○



BIULETYN W-MIR

4

2 marca pan Jan Heichel - Prezes W-
-MIR uczestniczył we wspólnym po-
siedzeniu Rad Powiatowych W-MIR 
z powiatów gołdapskiego, ełckiego 
i oleckiego w Gołdapi.

2 marca pan Roman Puchalski - Prze-
wodniczący Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie elbląskim oraz członko-
wie Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie elbląskim: panowie Zbigniew 
Jas, Mariusz Abramowski i Krzysztof 
Lazur uczestniczyli w spotkaniu zor-
ganizowanym przez ARiMR na temat 
aktualnych naborów wniosków o po-
moc fi nansową z programów realizo-
wanych przez ARiMR oraz koncepcji 
rewitalizacji Żuław. Spotkanie odbyto 
się w Markusach.

5 marca pan Krzysztof Kazaniecki - 
Przewodniczący Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie gołdapskim oraz Jan 
Kamiński – delegat do Walnego Zgro-
madzenia z powiatu ełckiego, wzięli 
udział w konferencji pt. „Adaptacja 
gospodarki wodnej w rolnictwie do 
zmieniającego się klimatu” w Puła-
wach.

9 marca pan Roman Puchalski – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej W-MIR 
w Elblągu oraz pan Andrzej Łowczak 
- Delegat na Walne Zgromadzenie 
W-MIR uczestniczyli w spotkaniu 
podsumowującym inwentaryzację 
zwierzyny, które odbyto się w Nadle-
śnictwie Młynary. Podczas spotkania 
omówiono wykonanie planu łowiec-
kiego 2019/2020, przeanalizowano 
plan odstrzału zwierzyny z podziałem 
na poszczególne gatunki zwierzyny 
w poszczególnych obwodach łowiec-
kich i przyjęto założenia do Rocz-
nych Planów Łowieckich na sezon 
2020/2021.

9 marca w Lidzbarku, 10 marca w Iła-
wie i 11 marca w Nidzicy odbyły się 
szkolenia z zakresu zasad szacowania 
szkód w uprawach rolnych spowodo-
wanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi oraz ujemnymi skut-
kami przezimowania. Szkolenia zosta-
ły przeprowadzone przez pracowni-
ków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. Celem 

INNE SPOTKANIA 

szkoleń było przedstawienie szcze-
gółowych zasad dotyczących prowa-
dzenia szacunków strat i poprawnego 
sporządzania protokołów w gospo-
darstwach rolnych. Obecni na szkole-
niu przedstawiciele Rad Powiatowych 
W-MIR z powiatów: bartoszyckiego, 
kętrzyńskiego, lidzbarskiego, iław-
skiego, nowomiejskiego, ostródz-
kiego, nidzickiego, działdowskiego 
i szczycieńskiego, urzędów gmin, Po-
wiatowych Zespołów Doradztwa Rol-
niczego, Biur Powiatowych ARiMR, 
ośrodków wsparcia rolnictwa oraz 
wojewódzkich inspekcji ochrony ro-
ślin i nasiennictwa zostali zapoznani 
z defi nicjami, terminami występowa-
nia poszczególnych zjawisk atmosfe-
rycznych, a także z zasadami i obo-

wiązkami poszczególnych organów 
w zakresie zgłaszania niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych. Szkolenie 
było doskonałą okazją do wymiany 
wspólnych doświadczeń z zakresu 
problemów, jakie napotykały komisje 
podczas szacowania szkód, głównie 
związanych z suszą w latach ubie-
głych. Pracownicy Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa zwró-
cili uwagę, iż duży problem stanowi 
ustalanie klas gleby, dla których susza 
zostaje uznana przez system monito-
rowania obowiązujący w Polsce. Mo-
nitoring wskazuje dla jakich rodzajów 
gleb susza jest uwzględniona, tymcza-
sem w wielu obszarach występują mo-
zaiki klas glebowych w ramach nawet 
pojedynczych działek ewidencyjnych 
niewielkiej powierzchni. Przedstawi-
ciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odpowiedzieli, iż rol-
nicy będą odpowiedzialni za to, czy do 
szacowania suszy zgłosili klasy grun-
tów dla których susza została uznana, 
i może być to weryfi kowane na etapie 
szacowania i wypłaty pomocy.       

10 marca panowie: Robert Nowac-
ki, Krzysztof Kazaniecki oraz Piotr 
Miecznikowski - członkowie Komisji 
ds. monitorowania strat spowodo-
wanych niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi wzięli udział w spo-
tkaniu z prof. Kazimierzem Grabow-
skim z UWM w sprawie protokołu su-
szowego.               ○

4 marca Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej ponownie złożył wniosek 
o zmianę przepisów rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 
marca 2015 roku w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
pomocy fi nansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 415 z późn. 
zm.) w kwesti i dotyczącej pakietu 7. Za-
chowanie zagrożonych zasobów gene-
tycznych zwierząt w rolnictwie. Zmiana 
miałaby dotyczyć umożliwienia otrzy-
mywania płatności za realizację działa-
nia rolno-środowiskowo-klimatycznego 
w sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie 
prowadzą działalność rolniczą (mają je-
den numer gospodarstwa), a zwierzęta 
które chcą wprowadzić do programu 
ochrony zasobów genetycznych są wpi-
sane w rejestrze na tego z małżonków, 
który nie składa wniosku o płatność. 
W tej sprawie Zarząd występował we 
wrześniu 2019 roku, jednak nie uzyska-
no odpowiedzi na wniosek.
18 marca Zarząd skierował pismo 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie potrzeby odwołania naborów 
wniosków na działania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 w związku z sytuacją 
sanitarno-epidemiologiczną w Polsce. 
Dnia 24 marca wpłynęła w tej sprawie 
informacja o przekazaniu do ARiMR 
oraz KOWR komunikatu, w którym Mi-
nisterstwo informuje, że zaplanowane 
obecnie terminy naborów w ramach 
PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom 
po to, by umożliwić podmiotom ubiega-
jącym się o przyznanie pomocy, skom-
pletowanie niezbędnej dokumentacji 
w bezpiecznym dla nich okresie. Jest to 
skutkiem wprowadzenia w Polsce stanu 
zagrożenia epidemicznego, wynikające-
go z pandemii COVID-19.
 W marcu do biura Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wpłynęło sześć 
wniosków od komorników o wydanie 
opinii w sprawie zajętego mienia wy-
korzystywanego do produkcji rolniczej. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wy-
dała dwie opinie, gdzie zajęte nierucho-
mości były niezbędne do prowadzenia 
gospodarstwa, w pozostałych dwóch 
zapytaniach dłużnicy nie byli rolnikami. 
Dwa wnioski są na etapie analizowania 
przez biura terenowe WMIR.          ○

PISMA
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W marcu do biura Izby koła łowiec-
kie skierowały ponad 204 rocznych 
planów łowieckich do uzgodnień. Do 
37 rocznych planów łowieckich wnie-
siono uwagi. W tym roku w trosce 
o bezpieczeństwo Przewodniczących 
Rad Powiatowych Zarząd podjął de-
cyzję o prowadzeniu uzgodnień przy 
użyciu poczty elektronicznej. Przesy-
łane plany były konsultowane z Prze-
wodniczącymi Rad Powiatowych, 
a następnie zatwierdzone w całości 
pozytywnie lub z uwagami, były pod-
pisywane  przez Prezesa W-MIR i od-
syłane pocztą elektroniczną lub trady-
cyjną do kół łowieckich.

3 marca Zarząd W-MIR, na wniosek 
rolników, skierował do Marszałka 
Województwa wniosek o zmianę gra-
nic obwodów łowieckich nr 58 i 90 
położonych w powiecie oleckim, tak 
aby umożliwić większe porozumienie 
między rolnikami, a dzierżawcami tych 
obwodów łowieckich.

18 marca Zarząd skierował do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odpowiedź 
na pismo w sprawie terminów zakoń-
czenia zbioru poszczególnych gatun-
ków roślin uprawnych w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim dla celów 
zachowania uprawnień za szkody ło-
wieckie, w związku z planowaną zmia-
ną uchwały Sejmiku w tej sprawie. 
W piśmie podano propozycje termi-
nów zbioru dla rzepiku, prosa i lnu.     ○

SZKODY ŁOWIECKIE 
I SPRAWY DOT. 

ZWIERZĄT PRAWNIE 
CHRONIONYCH

DZIAŁANIA WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 
IZBY ROLNICZEJ ZWIĄZANE 

Z KORONAWIRUSEM

Praca biura W-MIR:
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków samorządu rolniczego oraz 
pracowników biura i instytucji współpracujących z Izbą,  biura Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej z dniem 16 marca 2020 roku, świadczą pracę w trybie 
kryzysowym.
Bezpłatne porady prawne można uzyskać wyłącznie drogą telefoniczną i elek-
troniczną. Pracownicy Izby w większości świadczą pracę zdalną, rolników  zapra-
szamy do kontaktu drogą telefoniczną i mailową, jak również za pomocą poczty 
tradycyjnej.
Żaden rolnik nie zostanie pozbawiony pomocy w tym trudnym dla nas wszyst-
kich okresie. 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
-CoV-2 dotyczą przede wszystkim 
ograniczenia przyjęć interesantów 
w jednostkach organizacyjnych za-
równo Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, jak i Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego. Wielu pra-
cowników instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa pracuje albo 
w sposób zdalny, albo przebywa na 
zasiłkach z tytułu opieki nad dziec-
kiem do lat 8. 

Jednocześnie w dniu 16 marca 2020 
na stronie Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa pojawiła 
się informacja o naborach wniosków 
w ramach działań PROW 2014-2020. 
Uruchomione zostało m.in. poddziała-
nie 4.1.3 - Modernizacja gospodarstw 
rolnych - obszar D - którego nabór 
odbędzie się w dniach 31 marca - 29 
maja 2020 r.
Pracownicy ARiMR nie mogą kontak-
tować się z rolnikami w sposób bez-
pośredni  informując jednocześnie, iż 
dokumenty należy składać jedynie do 
urn lub wysyłać pocztą. Dokument 
wymagający potwierdzenia „za zgod-
ność z oryginałem” musi być prze-
chowywany w urnie 48 godzin, zanim 
zostanie wyjęty. W ofi cjalnych ko-
munikatach jako odpowiednie osoby 
do kontaktu wskazywani są doradcy 
rolniczy, jednak oni – ze względu na 
zagrożenie chorobą COVID-19 rów-
nież nie wyrażają zgody na kontakt 
bezpośredni. Na ww. działanie rolnicy 
czekają kilka lat, w związku z czym na-
leży się spodziewać, że zainteresowa-
nie będzie ogromne. Należy również 
wyraźnie nadmienić, iż nie ma moż-
liwości przygotowania pełnej doku-

13 marca Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza zwróciła się do KRIR z proś-
bą o przekazanie w trybie pilnym do 
Ministra Sprawiedliwości wniosku 
o zawieszenie wszelkich czynności 
komorniczych w gospodarstwach rol-
nych na czas występowania pandemii 
koronawirusa.
Zawieszenie postępowań komorników 
ma na celu złagodzenie i tak trudnej 
sytuacji w gospodarstwie i ogranicze-
nia kontaktu osób z terenów wiejskich 
z osobami z dużych miast, gdzie nasi-
lenie choroby może być dużo większe.
Zarząd W-MIR uważa, że  czasowe 
zaprzestanie wykonywania zajęć i eg-
zekucji komorniczych zmniejszy ryzy-
ko rozprzestrzeniania się wirusa, jak 
również pozwoli w pewnym stopniu 
przetrwać trudne czasy epidemii go-
spodarstwom i tak znajdujących się 
w trudnej sytuacji fi nansowej.

W dniu 20 marca 2020 r. Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do 
Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem 
o zawieszenie wszelkich czynności 
komorniczych w gospodarstwach rol-
nych na czas od 3 do 6 miesięcy.

18 marca, ze względu na ogłoszenie 
na terenie Polski stanu zagrożenia epi-
demicznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 i szczególnymi 
rozwiązaniami w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania choroby 
COVID-19, Warmińsko-Mazurska Izba 
Rolnicza wystąpiła do ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi z wnioskiem o pilne 
odwołanie naborów wniosków w ra-
mach działań PROW 2014 -2020 r.
Słuszne zalecenia rządu i służb sani-
tarnych odnośnie przeciwdziałania 
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mentacji aplikacyjnej bez udziału bez-
pośredniego oraz kontaktu z osobami 
zaangażowanymi w sprawę (rolnik, 
sprzedawca, lekarz weterynarii, pro-
jektant, kosztorysant, podmiot dorad-
czy, pracownik ARiMR, urzędnik).
W związku z koniecznością ogranicze-
nia kontaktów osób do minimum, nie 
uznajemy za słuszne ogłaszanie na-
borów wniosków w stanie zagrożenia 
epidemicznego. Tym samym Warmiń-
sko-Mazurska Izba Rolnicza, mając na 
względzie dobro rolników, podkreśla 
konieczność natychmiastowego od-
wołania naboru wniosków.
W dniu 20 marca Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi poinformowało 
na swojej stronie internetowej, że za-
planowane obecnie terminy naborów 
w ramach PROW 2014-2020 mogą 
ulec zmianom po to, by umożliwić pod-
miotom ubiegającym się o przyznanie 
pomocy, skompletowanie niezbędnej 
dokumentacji w bezpiecznym dla nich 
okresie. Ma to związek z wprowadze-
niem w Polsce stanu zagrożenia epi-
demicznego, wynikającego z pandemii 
COVID-19.

19 marca W-MIR, po konsultacji 
z członkami samorządu rolniczego 
Warmii i Mazur, przesłała do KRIR 
uwagi do projektu rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie 
określenia jednorazowego odszko-
dowania z tytułu wypadku przy pra-
cy rolniczej lub rolniczej choroby za-
wodowej oraz zasiłku chorobowego. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
zaproponowała wprowadzenie zasił-
ku chorobowego na okres choroby 
(nie na 14 dni, jak w proponowanym 
projekcie) w wysokości minimum 20 
zł/dzień.
W wielu przypadkach u osób powy-
żej 40 roku życia przebieg choroby 
COVID-19 jest znacznie cięższy 
i wymaga hospitalizacji, a proces 
rekonwalescencji zajmuje znacznie 
więcej czasu niż 14 dni, dlatego po-
winna być możliwość wydłużenia 
tego terminu.

20 marca Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, po zapoznaniu się 
z zaleceniami Głównego Inspektoratu 
Weterynarii dla osób objętych kwa-
rantanną w związku z chorobą CO-
VID-19 - dotyczącymi postępowania 
ze zwierzętami domowymi i gospo-
darskimi; wystąpił do KRIR o prze-

kazanie pisma do resortu rolnictwa 
celem podjęcia działań zabezpieczają-
cych polskich rolników przed efektami 
działania koronawirusa. 
Zalecenia GIW dotyczą wyłącznie 
okresu kwarantanny, na dzień dzisiej-
szy brak jest jakichkolwiek rozwiązań 
dotyczących wystąpienia choroby 
COVID-19 u rolnika prowadzącego 
produkcję zwierzęcą i konieczności 
jego hospitalizacji. Niezbędne jest 
stworzenie procedur dla gospodarstw, 
gdzie w sytuacji wystąpienia tej cho-
roby u osób zajmujących się obsługą 
zwierząt, może dojść do dramatycz-
nych sytuacji związanych z pozosta-
wionymi samym sobie zwierzętami. 
Obecna sytuacja jest nadzwyczajna, 
wymagająca szybkich i zdecydowa-
nych dodatkowych działań, które 
zabezpieczą rolników prowadzących 
produkcję zwierzęcą przed nagłym 
brakiem osób do opieki nad zwierzę-
tami.
W dniu 24 marca Zarząd KRIR wystą-
pił w tej sprawie do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego oraz o podjęcie działań 
mających na celu zapewnienia z bu-
dżetu krajowego oraz unijnego środ-
ków fi nansowych na pokrycie strat 
w gospodarstwach w związanych 
z pandemią koronawirusa - w przy-
padkach ww. sytuacji.

25 marca Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych z wnio-
skiem o pilne wystąpienie do Ministra 
Środowiska w sprawie wypracowania 
procedur zarówno w zakresie szaco-
wania szkód łowieckich, jak i prowa-
dzenia gospodarki łowieckiej tj. reali-
zacji odstrzałów zgodnych z planami 
łowieckimi, jak i w ramach działań 
podjętych na skutek występowania 
ASF tj. odstrzału sanitarnego, poszu-
kiwania padłych dzików itp. w sytuacji 
zagrożenia epidemiologicznego wiru-
sem Sars-CoV-2 wywołującego cho-
robę COVID-19.
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
otrzymuje kolejne zgłoszenia od rolni-
ków o zaprzestaniu szacowania szkód 
łowieckich przez koła w związku z ogra-
niczeniem przemieszczania się osób 
z powodu zagrożenia rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa. Koła łowieckie 
oprócz czasowego zawieszenia szaco-
wania oraz polowań zgłaszają również 
brak możliwości prowadzenia poszu-
kiwań padłych dzików. Dodatkowo 

pewne problemy w realizacji odstrzału 
sanitarnego stwarza myśliwym długie 
oczekiwanie na wyniki badań tusz dzi-
ków przetrzymywanych w chłodniach.
Wskazuje to zatem na niewystarczają-
cą liczbę chłodni na terenach, gdzie re-
alizowano do tej pory odstrzał sanitar-
ny ze względu na występowanie ASF.

Mając powyższe na uwadze Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wnioskuje o zwrócenie się do Mini-
sterstwa Środowiska zarówno w spra-
wie wydania procedur, jak i zwięk-
szenia liczby chłodni na terenach 
objętych odstrzałem sanitarnym.       ○

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 
W ZAKRESIE COVID-19 

DOTYCZĄCE ROLNICTWA

Koronawirus. Rolnicy czekają 
na procedury

10 marca 2020 r. Prezes KRIR Wik-
tor Szmulewicz spotkał się z Mi-
nistrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Janem Krzysztofem Ardanowskim. 
W związku z narastającym zagroże-
niem epidemiologicznym związanym 
z rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa w Polsce, Prezes KRIR zwrócił 
się do Ministra o pilne opracowanie 
wytycznych dla producentów rolnych 
w przypadku konieczności poddania 
się kwarantannie.
Sporządzenie takich procedur roz-
wieje wiele wątpliwości rolników, 
hodowców i pomoże odpowiednio 
przygotować się na wypadek wystą-
pienia koronawirusa (np. kto ma zająć 
się produkcją zwierzęcą, kto i jak od-
bierze mleko z gospodarstw objętych 
kwarantanną, czy i na jakie odszkodo-
wanie rolnicy będą mogli liczyć?).

Prezes Szmulewicz zawnioskował 
również o zmianę ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników w zakre-
sie zasiłków chorobowych. Obecnie 
zasiłek ten przysługuje rolnikowi, któ-
ry wskutek choroby jest niezdolny do 
pracy nieprzerwanie przez co najmniej 
30 dni, a za każdy dzień niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym rol-
nik lub jego rodzina otrzymuje 10 zło-
tych (!).

Źródło: KRIR
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Apel ministra 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Każdy z nas jest odpowiedzialny za 
ograniczenie możliwości rozprzestrze-
niania się koronawirusa, dotyczy to 
także rolników.
Apeluję do rolników, aby wnioski 
o płatności bezpośrednie składali 
elektronicznie. Proszę o korzystanie 
z wydłużonych terminów składania 
oświadczeń i nie przychodzenie do 
biur Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Przypominam, że 
jeżeli nic się nie zmieniło w uprawach 
wystarczy złożenie oświadczenia. Nie 
ma zatem potrzeby, by w ciągu najbliż-
szych dwóch tygodni przychodzić do 
biur agencji.
Apeluję, aby unikać niepotrzebnego 
narażania siebie i innych.
Walka z koronawirusem wymaga 
przestrzegania niezbędnych zaleceń 
służb sanitarnych oraz odpowiedzial-
ności każdego z nas. Ta odpowiedzial-
ność polega między innymi na unika-
niu niepotrzebnych zgromadzeń ludzi 
oraz na ograniczeniu kontaktów do 
niezbędnego minimum.
Dlatego też apeluję o rozważenie za-
sadności odwiedzania targów, wystaw 
czy podobnych skupisk ludzkich.

Źródło: MRiRW

COVID-19 a postępowanie 
ze zwierzętami domowymi 

i gospodarskimi

Nie ma żadnych przeszkód, aby 
w okresie kwarantanny opiekę nad 
swoimi zwierzętami na terenie domu 
lub gospodarstwa sprawował ich po-
siadacz, o ile stan zdrowia mu na to 
pozwala i nie musi się on w związku 
z tym nigdzie przemieszczać.
Osoby, które nie mogą zapewnić 
w tym okresie zwierzętom należytej 
opieki, powinny w pierwszej kolejno-
ści zwrócić się o pomoc do sąsiadów, 
znajomych lub rodziny. W przypad-
ku zwierząt domowych (psów), które 
muszą być regularnie wyprowadzane 
na zewnątrz, optymalnym rozwiąza-
niem jest przeniesienie ich na czas 
trwania kwarantanny do domu nowe-
go opiekuna. Przy braku takiej moż-
liwości należy zorganizować opiekę 
nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt 
bezpośredni opiekuna z osobą podda-
wana kwarantannie oraz jej rodziną.
W przypadku zwierząt gospodarskich, 

pomoc ta może polegać na obsłudze 
zwierząt w pomieszczeniach gospo-
darskich osoby przebywającej na kwa-
rantannie.
W przypadku braku osób z rodzi-
ny, znajomych lub sąsiedztwa, które 
mogą przejąć opiekę nad zwierzęta-
mi, w odniesieniu do zwierząt domo-
wych można rozważyć oddanie zwie-
rzęcia na czas trwania kwarantanny 
do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie 
innego miejsca mogącego zapewnić 
bezpieczną nad nim opiekę. Należy 
również wziąć pod uwagę możliwość 
poszukania informacji w Internecie 
o grupach wsparcia dla osób potrze-
bujących pomocy w opiece nad zwie-
rzętami.
Osoby, które nie mogą skorzystać 
z powyższych rozwiązań powinny 
skontaktować się z właściwym dla 
miejsca pobytu urzędem gminy. Orga-
ny samorządu terytorialnego powinny 
zaangażować się w tym zakresie we 
wsparcie dla osób objętych kwaran-
tanną, co wynika z zapisu art. 163 
Konstytucji RP, zgodnie z którym sa-
morząd terytorialny wykonuje zadania 
publiczne nie zastrzeżone przez Kon-
stytucję lub ustawy dla organów in-
nych władz publicznych. Można także 
skontaktować się z najbliższym zakła-
dem leczniczym dla zwierząt. Niektóre 
z klinik, lecznic, przychodni i gabine-
tów weterynaryjnych mogą włączać 
się w pomoc osobom znajdującym się 
na kwarantannie, poprzez czasowe 
przyjmowanie ich zwierząt, W miarę 
możliwości i posiadanej infrastruktury 
(boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy 
czym będzie to każdorazowo ich de-
cyzja.
Inspekcja Weterynaryjna nie posiada 
możliwości objęcia takich zwierząt 
opieką.
Jednocześnie należy pamiętać, że 
nie ma dowodów naukowych świad-
czących o przenoszeniu się wirusa 
SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe 
i gospodarskie ani na to, aby zwierzę-
ta te mogły być biologicznym lub me-
chanicznym wektorem przenoszenia 
choroby.

Źródło: GIW

Podwyżki cen żywności 
nieuzasadnione!

– Nie ma zgody na niczym nieuza-
sadnione podwyżki cen żywności 
– podkreśla minister Jan Krzysztof 

Ardanowski w kontekście sygnałów 
o podwyższaniu cen niektórych pro-
duktów żywnościowych. W tej chwili 
obserwuje się wzrost cen mięsa dro-
biowego i produktów mleczarskich.
Minister jednoznacznie stwierdza, że 
nie ma najmniejszych powodów do 
wzrostu tych cen. Nieuzasadnione ich 
podnoszenie jest działaniem na szko-
dę obywateli i naszego państwa.
Ceny żywności płacone za surowce 
rolne są jednymi z niższych w Europie 
i podwyżki cen w sklepach nie obcią-
żają w żaden sposób rolników.
Polska należy do państw o dużym po-
tencjale produkcji rolnej, tak dużym, 
że musimy eksportować, aby rolnic-
two mogło się rozwijać. Nieuczciwi 
kontrahenci, którzy chcieliby mniej 
płacić rolnikom, chcą jednocześnie za-
robić podwyższając ceny.
Żywności mamy pod dostatkiem, a za-
kłady przetwórstwa rolno-spożywcze-
go nieprzerwanie pracują. Chwilowe 
braki w zaopatrzeniu spowodowane 
były wzmożonymi zakupami, których 
nie przewidzieli handlowcy. Te braki 
uzupełniane są na bieżąco.
Inspekcja Handlowa oraz Urząd 
Ochrony Konsumenta i Konkurencji 
będą sprawdzać zmiany cen żywności 
w sklepach i w przypadku nadużyć na-
kładać sankcje karne.
Minister Ardanowski podkreśla, że 
spekulowanie cenami żywności i wy-
korzystywanie sytuacji spowodowa-
nej pandemią jest podłe, nieetyczne 
i zasługuje na potępienie.

Źródło: MRiRW

Plany działalności PROW 
drogą elektroniczną

Mając na uwadze obecne zagrożenie 
pandemią koronawirusa minister-
stwo rolnictwa zwraca się z prośbą, 
zarówno do doradców, jak i rolników, 
o ograniczenie kontaktów bezpośred-
nich.
Dotychczas przyjęte było, że sporzą-
dzenie Planów poprawy dobrostanu 
zwierząt oraz Planów działalności 
ekologicznej i rolnośrodowiskowej 
powinno wiązać się z wizytą doradcy 
w gospodarstwie. W tej trudnej dla 
wszystkich sytuacji zagrożenia CO-
VID-19 rolnicy mogą przekazywać 
dane niezbędne do sporządzenia pla-
nów drogą elektroniczną. Wszelkie 
dostarczone przez rolnika informacje 
muszą być rzetelne i dokładne, gdyż 
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od tego zależy opracowanie popraw-
nego i kompletnego planu.
Od 15 marca, jak co roku, rolnicy mogą 
składać wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz płatności w ramach 
niektórych działań Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W przygotowaniu 
wniosków rolnikom pomagają doradcy. 
Dodatkowo rolnicy przystępujący do 
działań PROW 2014-2020, tj. Działa-
nia rolno-środowiskowo-klimatyczne-
go, działania Rolnictwo ekologiczne lub 
działania Dobrostan zwierząt zobowią-
zani są do sporządzenia, przy udziale 
uprawnionego doradcy, odpowiednio 
Planu działalności rolnośrodowisko-
wej, Planu działalności ekologicznej 
lub Planu poprawy dobrostanu zwie-
rząt. W tym roku prosimy o korzystanie 
w tym celu z drogi elektronicznej.

Źródło: MRiRW

W sprawie przedłużenia okresu 
składania wniosków o płatności

Mając na uwadze decyzję Komisji Euro-
pejskiej zezwalającą państwom człon-
kowskim na przedłużenie okresu składa-
nia wniosków o płatności bezpośrednie 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o 1 
miesiąc, tj. najpóźniej do 15 czerwca 
2020 r. oraz w świetle rozwoju sytuacji 
w kraju związanej z epidemią korona-
wirusa, w dniu 23 marca 2020 r. Zarząd 
KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skorzystanie 
z tej możliwości i maksymalne wydłu-
żenie terminu przyjmowania wniosków. 
Zaproponowano także, aby wydłużenie 
terminu (o 1 miesiąc) dotyczyło również 
terminu składania oświadczeń, w któ-
rych potwierdzają brak zmian w po-
równaniu do ubiegłorocznego wniosku 
o płatności bezpośrednie.

Źródło: KRIR

Copa-Cogeca - wpływ COVID-19 
na rolnictwo w UE

18 marca 2020 r. - w imieniu 22 mi-
lionów rolników, ich rodzin oraz 22 
tysięcy spółdzielni, które dokładają 
wszelkich starań, by każdego dnia 
dostarczać 446 milionom obywateli 
UE bezpiecznej, pożywnej, wysokiej 
jakości i przystępnej cenowo żyw-
ności - Copa-Cogeca wystąpiła do 
Przewodniczącej KE z pismem w spra-
wie wpływu COVID-19 na rolnictwo 
w UE.

Mimo pandemii wirusa COVID-19 
europejskim rolnikom i spółdzielniom 
rolniczym jak dotąd udaje się utrzy-
mać dostawy żywności dla obywateli 
w całej Unii, chroniąc tym samym bez-
pieczeństwo żywnościowe w Europie. 
Co więcej EFSA potwierdziła na chwi-
lę obecną brak dowodów, by wirus był 
przenoszony w żywności.
Jednakże rolnicy, właściciele lasów i ich 
spółdzielnie mierzą się z coraz trudniej-
szą sytuacją. Kryzys wynikający z roz-
przestrzeniania się wirusa COVID-19 
i jego reperkusji dla zdrowia prowa-
dzi do dramatycznych konsekwencji 
w obszarach wiejskich UE najbardziej 
dotkniętych epidemią. Wszystko to 
wywiera gwałtowne skutki i efekt do-
mina w głównych sektorach rolnictwa 
i leśnictwa zarówno w perspektywie 
natychmiastowej i średnioterminowej. 
Ponadto narastający kryzys może za-
chwiać zarówno rynkiem jednolitym 
jak i rynkami wewnętrznymi, stano-
wiąc zagrożenie dla łańcuchów do-
staw, miejsc pracy i koniec końców 
bezpieczeństwa żywnościowego.
Copa-Cogeca zaapelowała do Ko-
misji o przedsięwzięcie i wdrożenie 
niezbędnych środków koniecznych 
do zapewnienia, że rynek jednolity, 
a zwłaszcza europejskie rolnictwo, 
będą funkcjonować bez zakłóceń. Po-
nadto, biorąc pod uwagę kolejne ogra-
niczenia i restrykcje, należy umożliwić 
rolnikom i spółdzielniom dalsze pro-
wadzenie działalności, by zagwaran-
tować codzienne dostawy żywności 
i współproduktów obywatelom Unii 
Europejskiej. W związku z tym nale-
ży wprowadzić wszelkie środki, któ-
re będą chronić i zagwarantują pro-
wadzenie działalności rolniczej oraz 
płynność fi nansową. Konieczne jest 
wspólne działanie całego unijnego 
łańcucha wartości, by zabezpieczyć 
stabilne dostawy żywności. Biorąc 
pod uwagę w/w wyjątkowe okolicz-
ności, wsparcie powinno pochodzić 
spoza budżetu rolnictwa.

Źródło: KRIR

Apel Krajowej Rady Izb Rolniczych 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z ogłoszeniem epidemii wy-
wołanej COVID-19 Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych zwrócił się w dniu 
23 marca 2020 r. z apelem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie 
działań legislacyjnych zmierzających 

do objęcia pakietem pomocy rów-
nież rolników i ich rodzin, gdyż usta-
wa z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, w opinii 
KRIR nie zabezpiecza bezpośrednio in-
teresów rolników i ich rodzin.
W związku z bardzo trudną sytuacją, 
która bez wyjątku dotyka także śro-
dowisko rolnicze, KRIR prosi o obję-
cie szczególną ochroną rolników, ich 
rodzin i efektów ich pracy poprzez 
wprowadzenie:
• dodatkowego zasiłku opiekuń-

czego w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub 
klubu dziecięcego dla pracującego 
rodzica dzieci w wieku do 8 lat dla 
osób ubezpieczonych w KRUS;

• odraczanie przez banki spłaty rat 
kredytów do 6 miesięcy;

• przyspieszenie wypłaty zaległych 
płatności obszarowych za rok 
2019 r., pomocy de minimis (ma-
teriał siewny, pomoc suszowa);

• odroczenie płatności na ubezpie-
czenie społeczne KRUS;

• objęcie specjalnym nadzorem 
skupu i cen płodów rolnych,

• stosownych kar na przedsiębior-
ców niezasadnie zawyżających 
ceny płodów rolnych, jak również 
zawyżających ceny niezbędnych 
środków,

• narzędzi do produkcji rolnej.
KRIR podkreśla, że wielu rolników, 
a nawet większość z nich, bez spe-
cjalnej ochrony i pomocy państwa, nie 
będzie w stanie funkcjonować w tym 
kolejnym, trudnym roku i utrzymać 
się na rynku. Rolnicy informują izby 
nie tylko o problemach związanych 
z płynnością fi nansową, ale także 
o coraz częstszych problemach z od-
biorem wyprodukowanych płodów, 
zaniżaniem cen, zmniejszaniem od-
bioru ilości wyprodukowanego mleka, 
czy sztucznego zaniżania parametrów 
odbieranych płodów.
Mając na względzie nie tylko dobro 
rolników, ale ogół społeczeństwa które 
dzięki ciężkiej pracy rolników ma za-
pewnioną żywność, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych prosi o niezwłoczne pod-
jęcie działań. Bezpieczeństwo żywno-
ściowe w obecnym czasie nabrało zde-
cydowanie nowego wymiaru i wszyscy 
poczuliśmy jak istotny jest to aspekt. ○

Źródło: KRIR
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Wsparcie do dobrostanu krów
i świń już od 15 marca

 Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymu-
jący krowy i świnie będą mogli ubiegać 
się o wsparcie fi nansowe za poprawę 
warunków utrzymania tych zwierząt 
ponad wymagane normy.
Wnioski będzie można składać 
od 15 marca do 15 maja 2020 r.
Wsparcie dla rolników, którzy poprawią 
warunki ich utrzymania przez zwiększe-
nie powierzchni bytowej o min. 20%.
Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 
około 65 tys. rolników – hodowców 
krów i świń.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, 
którzy zadbają o lepsze samopoczu-
cie i zdrowie zwierząt, poprawiając 
warunki ich utrzymania przez zwięk-
szenie powierzchni bytowej przypa-
dającej na jedno zwierzę (krowę, lo-
chę, tucznika) o co najmniej 20 proc. 
w stosunku do wymaganej obecnie 
minimalnej powierzchni lub przez zor-
ganizowanie zwierzętom dostępu do 
pastwiska lub wybiegu.
Stawki pomocy wyniosą (na rok):
• 301 zł na lochę (zwiększenie po-

wierzchni w budynkach),
• 24 zł na tucznika (zwiększenie po-

wierzchni w budynkach),
• 185 zł na krowę mleczną (wypas 

w sezonie pastwiskowym),
• 595 zł na krowę mleczną (zwięk-

szenie powierzchni w budynkach),
• 329 zł na krowę mamkę (dostęp 

do wybiegów poza sezonem pa-
stwiskowym).

Rolnicy będą mogli składać pierwsze 
wnioski o wsparcie do dobrostanu 
krów i świń już od 15 marca 2020 r. 
Nabór – drogą elektroniczną, w ra-
mach formularza eWniosekPlus (na 
wspólnym formularzu wniosku dla 
płatności bezpośrednich i płatności 
obszarowych PROW 2014-2020) – 
potrwa do 15 maja 2020 r.
Szczegółowe warunki i tryb przy-
znawania pomocy będą określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi dotyczącym dzia-
łania Dobrostan zwierząt PROW 
20142020, które będzie obowiązy-
wać od dnia 15 marca 2020 r. (roz-

porządzenie jest na końcowym etapie 
procesu legislacyjnego).
Na działanie Dobrostan zwierząt 
PROW 2014-2020 zarezerwowano 
50 mln euro. Szacuje się, że ze wspar-
cia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. 
rolników – hodowców krów i świń.
Obecnie trwają szkolenia i egzaminy 
dla doradców rolniczych, którzy będą 
świadczyć rolnikom usługi dotyczące 
doradzania w realizacji działania oraz 
sporządzania Planu poprawy dobro-
stanu zwierząt.

Źródło: MRiRW

Zmiana systemu planowania 
i zagospodarowania w prze-

strzennego w Polsce

W związku z wnioskiem z posiedzenia 
KRIR dotyczącym ochrony praw naby-
tych rolników przed zabudową miesz-
kaniową sytuowaną na terenach wiej-
skich, Ministerstwo Rozwoju w piśmie 
z dnia 25 lutego 2020 r. złożyło nastę-
pujące wyjaśnienia:
„Głównym powodem rozlewania się 
zabudowy mieszkaniowej na tere-
nach wiejskich pomiędzy istniejącą 
zabudową zagrodową oraz użytkami 
rolnymi jest brak miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego (dalej MPZP lub plan miejscowy) 
oraz powszechne stosowanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu. Gmina ma obowiązek 
w swoich granicach administracyj-
nych sporządzić studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, w którym określa 
politykę przestrzenną wiążącą przy 
sporządzaniu planów miejscowych. 
Plan miejscowy sporządza się we-
dług określonej procedury. Ustawa 
wymaga zaopiniowania i uzgodnienia 
projektu planu, w tym uzyskania zgo-
dy na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne, przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych oraz uchwalenia 
przez radę gminy w zgodzie z art 2 
i art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Przy 
sporządzeniu planu miejscowego każ-

dy właściciel nieruchomości, w tym 
właściciel gospodarstwa rolnego, ma 
możliwość zajęcia stanowiska wobec 
projektu zagospodarowania gruntów 
własnych i przyległych.
Decyzja o warunkach zabudowy i za-
gospodarowaniu terenu jest podstawą 
do prowadzenia inwestycji wyłącznie 
w przypadku braku MPZP, o ile jest to 
zgodne z przepisami odrębnymi, art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm., dalej 
ustawa upzp). Wykorzystanie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
waniu terenu w myśl intencji twórców 

ustawy upzp, powinno następować 
w wyjątkowych wypadkach, gdy plan 
miejscowy nie został jeszcze uchwalo-
ny lub uchwalenie planu miejscowego 
na konkretnym obszarze jest z mery-
torycznych względów bezzasadne. Na-
rzędzie takie jak decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu tere-
nów nie zostało wprowadzone do po-
rządku prawnego z myślą o szerokim 
stosowaniu, jak to ma miejsce obecnie 
w wielu gminach w Polsce.
Obecna sytuacja jest również wynikiem 
nieprzemyślanego podziału i sprzeda-
ży gruntów przez samych właścicieli 
gruntów rolnych. Wytyczenie działek 
budowlanych przy własnym gospodar-
stwie lub w zbliżeniu do intensywnie 
nawożonych upraw polowych musiało 
skutkować powstaniem nowej zabu-
dowy mieszkaniowej oraz osiedleniem 
się sąsiadów, dla których hałas, emito-
wane pyły i zapachy mogą być trudne 
do zaakceptowania.
Do tej pory wprowadzono rozwią-
zania prawne, które miały ograni-
czyć wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej na tereny rolne. Przy-
kładem takich regulacji jest możliwość 
sytuowania nowej zabudowy miesz-
kaniowej w zbliżeniu do elektrowni 
wiatrowej lub ograniczenia w obro-
cie gruntem rolnym. Wprowadzone 
przepisy spotkały się z krytyką wielu 
środowisk, w tym środowiska rolni-
ków, jako ograniczające możliwości 
inwestowania w ramach gospodarstw, 
ograniczające rynek budowlany oraz 
obrót nieruchomościami.

POZOSTAŁE INFORMACJE
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W świetle podniesionego problemu, 
dla odtworzenia i zachowania prawi-
dłowych relacji sąsiedzkich niezbęd-
ne jest znalezienie kompromisu, który 
może być ustalony wyłącznie w drodze 
racjonalnego i skutecznego planowa-
nia przestrzennego. Dlatego niezbędny 
jest nacisk na samorządy, aby sporzą-
dzały miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego oraz wprowa-
dzały zmiany do planów istniejących 
przy jak najszerszych konsultacjach 
społecznych. Należy mieć przy tym 
na uwadze, że wprowadzone w planie 
miejscowym ograniczenia w zagospo-
darowaniu mogą być podstawą do 
wystąpienia o odszkodowanie przez 
właścicieli gruntów z tytułu spadku 
wartości nieruchomości. Sposobem na 
rozwiązanie problemu może być szcze-
gólne ustalenie progów oddziaływania 
prowadzonej gospodarki rolnej na za-
budowę mieszkaniową usytuowaną na 
terenach wiejskich w zakresie hałasu, 
emisji gazów, pyłów i zapachu. Takie 
przepisy może przygotować minister 
właściwy ds. środowiska.
Suburbanizacja i rozpraszanie się za-
budowy mieszkaniowej na terenach 
wiejskich jest głównym powodem 
prac nad zmianami systemu planowa-
nia i zagospodarowania przestrzenne-
go w Polsce. W Ministerstwie toczą 
się prace nad reformą systemu pla-
nowania przestrzennego. Przygoto-
wywane w przepisach rozwiązania 
opierają się na przeprowadzonych 
badaniach naukowych dotyczących 
potrzeb kształtowania rozwoju prze-
strzennego w Polsce, Została przygo-
towana koncepcja reformy w formie 
założeń* która jest podstawą do spo-
rządzenia przepisów nowej ustawy. 
W związku z tym przygotowywane są 
nowe przepisy, które mają stworzyć 
nowy, spójny system narzędzi doty-
czących planowania przestrzennego. 
System ma umożliwić sprawne i efek-
tywne zarządzanie przestrzenią przez 
samorząd gminny, upoważniony do 
tego w ustawach ustrojowych.”

Źródło: KRIR

Potrzeba większego wsparcia 
inwestycji ograniczających 

utratę wody

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
realizując wniosek zgłoszony podczas 
III posiedzenia Krajowej Rady Izb Rol-

niczych VI Kadencji, zwrócił się do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, w związ-
ku z cyklicznie już występującą suszą 
o wprowadzenie w działaniu Moder-
nizacja gospodarstw rolnych lub in-
nych w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 możliwości za-
kupu maszyn i technologii, które ogra-
niczają utratę wody. Dofi nansowaniu 
powinny podlegać również budowa, 
rozbudowa i przebudowa:
Budynków inwentarskich poprawiają-
cych dobrostan zwierząt, umożliwiają-
ce również chów ekologiczny;
Przechowalnie poprawiające warunki 
i jakość przechowywanych płodów 
rolnych;
Instalacje w gospodarstwach oszczę-
dzające energię (kolektory słoneczne 
i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Należy podkreślić, że znaczna kwota 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich nadal nie została wykorzystana. 
Celowe jest utworzenie działania lub 
zmiana istniejących działań, w których 
ograniczenie strat wody będzie prio-
rytetem (nie tylko nawadnianie) oraz 
zwiększanie poziomu dofi nansowania 
do poziomu 70%.

Źródło: KRIR

Ministerstwo Rolnictwa 
podziela obawy środowisk 

rolniczych

W nawiązaniu do wniosków Walnego 
Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej, przekazanych przez Kra-
jową Radę Izb Rolniczych, ministerstwo 
rolnictwa poinformowało, że podziela 
obawy środowisk rolniczych, odno-
szące się do możliwych negatywnych 
konsekwencji umowy o wolnym handlu 
(FTA) z Mercosurem dla opłacalności 
unijnej produkcji niektórych wrażliwych 
sektorów rolnictwa. W związku z tym 
resort rolnictwa zgłaszał bezpośrednio 
KE lub za pośrednictwem Ministerstwa 
Rozwoju, szereg postulatów i wniosków 
w odniesieniu do prowadzonych nego-
cjacji i zawartości umowy.
Postulaty te zgłaszane były przez Pol-
skę samodzielnie bądź jako postulaty 
wspólne z niektórymi innymi pań-
stwami członkowskimi UE. Zostały 
one, aczkolwiek nie wszystkie i nie 
zawsze w pełnym zakresie, uwzględ-
nione przez KE i odzwierciedlone 
w zapisach umowy. Zgłaszane przez 

Polskę postulaty zasadniczo dotyczyły 
następujących obszarów:
• Istotnego ograniczenia lub nawet 

całkowitego wyłączenia towarów 
najbardziej wrażliwych z koncesji 
taryfowych dla Mercosuru;

• Zawarcia w umowie zapisów ws. 
klauzul ochronnych, umożliwiają-
cych szybką i adekwatną reakcję 
w przypadku wystąpienia szkody 
lub pojawienia się zagrożeń dla 
unijnych producentów towarów 
rolnych;

• Ścisłej kontroli i pełnego prze-
strzegania unijnych standardów 
bezpieczeństwa żywności w im-
porcie z Mercosuru;

• Uwzględnienia w umowie po-
trzeby zapewnienia standardów 
zrównoważonego rozwoju, w tym 
przestrzegania międzynarodo-
wych zobowiązań w zakresie 
ochrony klimatu i środowiska, jak 
również standardów w zakresie 
dobrostanu zwierząt;

• Uzyskania od Mercosuru ekwiwa-
lentnych koncesji w dostępie do 
rynku tych krajów, w tym również 
ułatwień w zakresie procedur SPS.

Ze względu na fakt, że, jak było wyżej 
wskazane, nie wszystkie z tych postu-
latów zostały zrealizowane w umowie 
w pełnym zakresie, jej zatwierdzenie 
będzie z pewnością poprzedzone ana-
lizami i dyskusją, zarówno w Polsce, 
w ramach Rady Ministrów, w konsul-
tacji z producentami i ich organizacja-
mi, jak i w UE, w ramach Rady Mini-
strów UE i Parlamentu Europejskiego. 
Dla tymczasowego wejścia w życie 
umowy niezbędna będzie akceptacja 
Rady UE, a dla jej ostatecznego za-
twierdzenia wymagana będzie rów-
nież jej ratyfi kacja przez wszystkie 
państwa członkowskie.
Odnosząc się do postulatu zrekom-
pensowania gospodarstwom zwięk-
szonych wymagań w zakresie ochro-
ny klimatu, środowiska wiejskiego, 
MRiRW poinformowało, że już w ra-
mach obecnej perspektywy fi nanso-
wej na lata 2014-2020 ma miejsce 
powiązanie wysokości płatności bez-
pośrednich - a także niektórych płat-
ności w ramach PROW, jak płatności 
dla obszarów z naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (ONW), 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
ekologiczne, na zalesianie gruntów 
rolnych, płatność dobrostanowa - ze 
spełnieniem wymogów wzajemnej 
zgodności, zobowiązującej m.in. do 
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przestrzegania wymogów ochro-
ny środowiska, klimatu, utrzymania 
gruntów w dobrej kulturze. W ramach 
PROW wspierane są gospodarstwa, 
które podejmują się realizacji dodat-
kowych zobowiązań z zakresu ochro-
ny środowiska (m.in. wody, gleby, 
krajobrazu, klimatu) oraz sprzyjają za-
chowaniu różnorodności biologicznej. 
Płatności za ww. zobowiązania pro-
środowiskowe stanowią rekompensa-
tę poniesionych kosztów i utraconych 
dochodów w rezultacie realizacji tych 
zobowiązań.
W ramach przyszłej WPR wieloletnie 
zobowiązania rolno-środowiskowo-
-klimatyczne, podobnie jak w per-
spektywie 2014-2020, będą obo-
wiązkowo wdrażane przez państwa 
członkowskie. Rozważa się, aby zobo-
wiązania te stanowiły kontynuację po-
dejścia obecnie stosowanego. Działa-
nia rolno-środowiskowo-klimatyczne 
uwzględnią niezbędne modyfi kacje, 
mające na celu realizację zwiększo-
nych ambicji środowiskowych UE, tj. 
silniejsze ukierunkowanie na potrzeby 
środowiskowe oraz klimatyczne.
Odnosząc się do kwesti i dochodów 
gospodarstw rolnych MRiRW prze-
kazało, że, zgodnie z Wynikami Stan-
dardowymi Polskiego FADN, opra-
cowanymi przez IERiGŻ, w okresie 
2015-2018, zarówno dochód z ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego, jak 
i dochód z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego na osobę pełnozatrudnioną, 
wykazują tendencję rosnącą. Dane dla 
roku gospodarczego 2018 w porów-
naniu z 2015r. pokazują 15% wzrost 
przeciętnego dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego i blisko 11% 
wzrost przeciętnego dochodu z ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego na 
osobę pełnozatrudnioną. Poziom 
przeciętnego rocznego wynagrodze-
nia nett o w gospodarce narodowej 
osiągają gospodarstwa średnio-małe 
i większe.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
zostało przekazane do Ministerstwa 
Rozwoju, jako do resortu wiodącego 
w przygotowaniu stanowisk Rady Mi-
nistrów w odniesieniu do wszystkich 
zagadnień z zakresu polityki handlo-
wej, w tym umów o wolnym handlu. 
Ze względu na wniosek odnoszący się 
do działań organizacji ekologicznych, 
stanowisko Zarządu zostało przekaza-
ne również do Ministerstwa Klimatu.

Monitoring dla gryki

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o włączenie uprawy gryki do 
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce prowadzonej przez IUNG.
Uprawa gryki na terenie całego kraju 
z roku na rok się zwiększa. W 2015 r. 
uprawiano ją na ponad 58,5 tys. ha, 
natomiast w 2018 wynosiła już po-
nad 78 tys. ha. Tendencję wzrostową 
powierzchni uprawy potwierdza także 
COBORU. Według Ośrodka w związ-
ku z rosnącym zainteresowaniem 
produkcją ekologiczną rośnie również 
liczba gospodarstw chętnych do upra-
wy gryki, która spełnia wiele norm 
technologicznych, jakie wymagane są 
w gospodarstwie ekologicznym.
Chociaż gryka ma relatywnie małe 
wymaganie pokarmowe, jest jednak 
wrażliwa na suszę. Wymaga gleb 
o zwiększonej ilości wody, a najwięk-
sze zapotrzebowanie występuje od 
siewu do końca kwitnienia. W okresie 
wiosennym można już zauważyć nie-
dobory wody spowodowane brakiem 
okrywy śnieżnej, co w uprawie gryki 
szczególnie w okresie kwitnienia po-
woduje zamieranie zawiązków.
W związku z powyższymi przesłan-
kami zwrócono się o pilne podjęcie 
działań mających na celu włączenia 
uprawy gryki do monitoringu suszy 
rolniczej, aby usprawnić i przyspieszyć 
szacowanie strat w gospodarstwach, 
na terenie których wystąpi susza.
W dniu 30 marca 2020 r., MRiRW od-
powiedziało, że pomimo, iż gryka nie 
należy do rodziny traw lecz rdestowa-
tych, to zaliczana jest do roślin zbożo-
wych, ze względu na podobny sposób 
uprawy i użytkowania. Zatem, pomi-
mo nie wykazywania jej w ramach 
SMSR jako odrębnej uprawy, należy 
kierować się przy ocenie wpływu su-
szy na jej uprawę roślinami analogicz-
nymi, którymi są zboża.

Czy będą rekompensaty 
za straty spowodowane 

ptasią grypą? 

Zarząd KRIR ze względu na coraz więk-
sze obszary objęte wirusem ptasiej 
grypy i problemy związane z wprowa-
dzonymi ograniczeniami eksportowymi 
produktów drobiarskich wystąpił do Mi-

nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnio-
skiem o uruchomienie dla producentów 
drobiu wsparcia przez ARiMR w ramach 
zadań związanych z ustanowieniem 
nadzwyczajnych środków wspierania 
rynku w sektorach jaj i mięsa drobio-
wego. Jednocześnie zwrócił się o dofi -
nansowanie kosztów bioasekuracji jakie 
ponoszą producenci drobiu.

Źródło: KRIR

Od 10 marca ARiMR wypłaca 
odszkodowania suszowe

W związku z pismem KRIR w sprawie 
wypłaty pomocy związanej z wystąpie-
niem suszy w 2019 r. – resort rolnictwa 
poinformował, że z dniem 10 marca 
2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa wznowiła wypłatę 
pomocy dla producentów rolnych w któ-
rych gospodarstwach rolnych szkody 
w uprawach rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przymroz-
ków wiosennych lub powodzi, w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
powstałe na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 30% danej uprawy.

Źródło: KRIR

Ustawa o ubezpieczeniu 
społecznym rolników 

do zmiany - wystąpienie KRIR 
do Prezydenta RP 

Zbliża się 30 lat od uchwalenia przepi-
sów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 174), które obję-
ły zabezpieczeniem społecznym rolni-
ków i domowników. Przepisy były bar-
dzo potrzebne, bowiem do lat 90-tych 
rolnicy nie mogli korzystać tak jak inni 
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 
z przywilejów związanych z ubezpie-
czeniem społecznym.
Ustawa była wielokrotnie nowelizowa-
na, jednak nadal rolnicy zgłaszają wie-
le zastrzeżeń i wskazują na nierówne 
traktowanie ubezpieczonych w KRUS 
i ZUS. Biorąc pod uwagę te liczne gło-
sy pojawiające się na wielu spotkaniach 
– Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
zlecił Pani Beacie Jeżyńskiej Prof. UMCS 
w Lublinie sporządzenie ekspertyzy 
prawnej dotyczącej Oceny adekwatno-
ści regulacji prawnej zabezpieczeń spo-
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łecznych rolników wobec zachodzących 
zmian gospodarczych w kontekście za-
bezpieczenia społecznego ZUS.
Mając powyższe na uwadze, realizu-
jąc wniosek podjęty na posiedzeniu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także 
wnioski Wojewódzkich Izb Rolniczych 
a przede wszystkim wnioski indywidu-
alnych rolników w zakresie ubezpie-
czenia społecznego rolników, 27 mar-
ca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych zwrócił się do Prezydenta 
RP o rozważenie możliwości podjęcia 
działań legislacyjnych celem dokonania 
koniecznych zdaniem rolników zmian 
w ww. ustawie.
Proponuje się wprowadzenie przepi-
sów, na mocy których możliwe było-
by przejście na emeryturę rolniczą po 
40 latach pracy, bez względu na wiek 
ubezpieczonych. Zmiana taka dawałaby 
uprawnienie (a nie obowiązek) przejścia 
na emeryturę rolniczą po osiągnięciu 
określonego stażu pracy, bowiem to 
sam ubezpieczony zdecydowałby, czy 
chce przejść na emeryturę, czy też pra-
cować dłużej i w przyszłości osiągnąć 
wyższe świadczenie. Rozwiązanie takie 
poprawiłoby strukturę wiekową oraz 
wymianę pokoleniową na wsi.
Dodatkowo należy rozważyć możliwość 
przywrócenia przepisów dotyczących 
wieku emerytalnego – tj. do 55 lat 
dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Praca 
w gospodarstwach rolnych jest bowiem 
szczególnie trudną, narażoną na wpływ 
różnorodnych czynników zewnętrz-
nych, w tym atmosferycznych. Z tego 
też względu wiek emerytalny powinien 
zostać ponownie obniżony.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (art. 
19), warunkiem koniecznym uzyska-
nia przez rolnika prawa do emerytury 
rolniczej jest osiągnięcie wieku eme-
rytalnego (65 lat dla mężczyzny, 60 lat 
dla kobiety), podleganie ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu w KRUS przez 
okres co najmniej 25 lat oraz trwałe 
zaprzestanie działalności rolniczej. Wy-
maganie spełnienia tego warunku jest 
krzywdzące dla rolników, ponieważ mu-
szą pozbyć się gospodarstwa. Wielu rol-
ników nie ma następców, którym mogli-
by przekazać gospodarstwo i stanowi 
to dodatkowy problem. Wsie często się 
wyludniają, a dzieci rolników podejmu-
ją pracę w miastach lub poza granicami 
kraju. Wielu rolników jest zmuszonych 
ze względów ekonomicznych czy spo-
łecznych kontynuować pracę w swoim 
gospodarstwie. Powinno być to zapew-

nione z możliwością uzyskania pełnej 
wysokości emerytury rolniczej, tak 
jak dla pracowników ubezpieczonych 
w ZUS np. dla drobnego przedsiębior-
cy, fryzjera czy szewca. Istnieje też nie-
równość w długości okresu podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu, który konieczny jest do uzyskania 
emerytury w ZUS i KRUS. Aby uzyskać 
prawo do emerytury rolniczej koniecz-
nym jest podleganie ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu przez okres 25 
lat (nie możliwości doliczenia ubezpie-
czenia w ZUS), natomiast aby uzyskać 
prawo do emerytury z ZUS dolicza się 
ubezpieczenie w KRUS. Dlatego, samo-
rząd rolniczy proponuje, by uzyskanie 
pełnego prawa do emerytury rolniczej 
nie było uzależnione od zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej i wy-
zbycia się prawa własności (posiadania) 
gospodarstwa rolnego. Konieczność 
wyzbycia się własności (posiadania) 
gospodarstwa rolnego jest krzywdzą-
ca dla rolników, tym bardziej, że wielu 
z nich nie ma następców, którym mo-
gliby przekazać gospodarstwo. Ponad-
to wielu rolników, pomimo osiągnięcia 
wymaganych okresów składkowych, 
w dalszym ciągu chciałoby prowadzić 
działalność rolniczą ze względów eko-
nomicznych (emerytura nie wystarcza 
na zapewnienie godziwego poziomu 
życia). Wymóg, by rolnicy przestali być 
właścicielami (posiadaczami) gospo-
darstw rolniczych stoi w sprzeczności 
z art. 21 i art. 23 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Rzeczpospolita Polska 
chroni wszak własność, rolnicy nie po-
winni więc być pozbawiani własności 
swoich gospodarstw, by uzyskać prawo 
do pełnej emerytury (chociaż przez całe 
życie zawodowe odprowadzali odpo-
wiednie składki i osiągnęli określony 
wiek). Rozwiązanie to stanowi także 
przejaw nierównego traktowania oby-
wateli, przedsiębiorcy bowiem prowa-
dzący działalność gospodarczą inną niż 
rolnicza, przechodząc na emerytury, nie 
muszą wyzbywać się własności swoich 
przedsiębiorstw. Gospodarstwa rolne 
stanowią także zwykle przedmiot wła-
sności ustawowej małżeńskiej. W sytu-
acji, w której jeden z małżonków otrzy-
muje świadczenie emerytalne z ZUS, 
może dalej prowadzić działalność rolni-
czą, a poza tym może otrzymywać eme-
ryturę częściową z KRUS (jeśli spełnia 
przesłanki). Drugi zaś małżonek, jeśli nie 
ma prawa do świadczeń z ZUS i w dal-
szym ciągu prowadzi działalność rolni-
czą – otrzyma tylko emeryturę częścio-

wą. Przepisy takie powodują naruszenie 
konstytucyjnej zasady równości.
Także sprawa wysokości emerytur, któ-
ra jest równa dla wszystkich rolników 
niezależnie od płaconych zwiększonych 
stawek składek emerytalno-rentowych. 
Dla rolnika, który gospodaruje na go-
spodarstwie rolnym o powierzchni np. 
150-300 ha przeliczeniowych opłaca 
dodatkową składkę w wysokości 36% 
emerytury podstawowej (ar. 17 ust. 4 
ww. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.) 
natomiast dla ubezpieczonych w ZUS 
wysokość emerytury zależna jest od 
wysokości płaconych składek i lat pod-
legania ubezpieczeniu. Poddaje się tak-
że pod rozwagę zmianę (zwiększenie) 
emerytury rolniczej w przypadku, gdy 
rolnik, oprócz działalności rolniczej, pro-
wadzi także działalność pozarolniczą 
i opłaca z tego tytułu wyższe skład-
ki. Takie osoby pracują intensywniej 
i w związku z tym, powinny mieć prawo 
do wyższej emerytury.
Proponuje się również, by podjąć dzia-
łania w celu ujednolicenia przepisów 
dotyczących osób przechodzących na 
emeryturę, mających okresy składkowe 
w ZUS i KRUS. W przypadku np., gdy 
ubezpieczony nie osiągnął minimalnych 
okresów składkowych ani z ZUS, ani 
w KRUS, to w takiej sytuacji otrzyma 
minimalną emeryturę w ZUS, bez możli-
wości uzyskania emerytury z KRUS.
Zasadnym wydaje się także rozwiąza-
nie, by do kapitału początkowego ZUS 
zaliczać lata składkowe KRUS, z tytułu 
ukończonej nauki, urodzenia dziecka 
(współczynnik 0,3). Pozwoliłoby to na 
zwiększenie świadczeń wypłacanych 
uprawnionym.
Ponadto Zarząd KRIR wniósł, aby rol-
nicy pobierający emeryturę z KRUS 
mieli prawo do leczenia sanatoryjnego. 
Rolnicy z racji wykonywanego zawodu, 
rzadko kiedy mogą opuścić swoje go-
spodarstwa, a w momencie przejścia na 
emeryturę, kiedy mają czas i jest już to 
możliwe, skorzystanie z tego typu le-
czenia jest już nierealne.
Zdaniem Zarządu KRIR nie tylko zgło-
szone wyżej problemy, ale i ekspertyza 
Profesor B. Jeżyńskiej świadczą o tym, że 
rolnicy dostrzegają te nierówności i po 
30 latach nadszedł czas, aby je zmienić.
Przedstawiając powyższe, Zarząd KRIR 
przekazał w/w ekspertyzę oraz zwrócił 
się do Prezydenta o rozważenie moż-
liwości opracowania Prezydenckiego 
projektu nowelizacji ustawy.                  ○

Źródło: KRIR

Zdjęcie na okładce: Michał Frąckowiak„Lot nad rolą”
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