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POSIEDZENIE ZARZĄDU W-MIRInformacje 
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 

21 kwietnia 2020 r. w Ols ztynie od-
było się posiedzenie Zarządu Warmiń-
sko-Mazurskiej Izby Rolniczej, podczas 
którego Zarząd zajął się następującymi 
sprawami: 
1. Trudną sytuacją na rynkach rolnych.
2. Suszą rolniczą na Warmii i Mazurach.
3. Realizacją wniosków napływających 

z Rad Powiatowych W-MIR.
4. Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. 

5. Bieżącym monitorowaniem realizacji 
budżetu Izby. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej podczas posiedzenia spotkał 
się z panem Zbigniewem Ziejewskim - 
Posłem na Sejm RP, w celu omówienia 
sytuacji na rynkach rolnych związanej 
z epidemią koronawirusa. Zarząd W-
-MIR jednogłośnie zdecydował, że pod-
czas panującej pandemii niezbędna jest 
pomoc państwa w celu utrzymania ryn-
ku drobiarskiego, trzody chlewnej, wo-
łowiny i mleka poprzez wprowadzenie 
następującego wsparcia:
 Uruchomienie skupu interwencyj-

nego dla produktów pochodzenia 
zwierzęcego, których sprzedaży nie 
można przełożyć w czasie. Obecnie 
wszystkie ubojnie wstrzymują uboje, 
min. drobiu, tłumacząc się brakiem 
zbytu mięsa drobiowego. Polska jest 
największym wśród krajów człon-
kowskich eksporterem drobiu poza 
obszar celny UE. Sektor drobiarstwa 
tworzy swoisty łańcuch, co oznacza 
jego długotrwałe przerwanie, jeżeli 
wypadnie z niego chociażby jedno 
ogniwo np. zakład wylęgu drobiu, 
czy ubojnie. W czasie epidemii ko-
ronawirusa skup interwencyjny jest 
konieczny celem ratowania sektora 
produkcji zwierzęcej.

 Inwentaryzacja oraz uruchomienie 
wszystkich chłodni w kraju celem 
przechowania skupionego mięsa dro-
biowego, wieprzowego, wołowego. 

 Uruchomienie prywatnego przecho-
walnictwa mięsa wraz z dopłatami 
do kosztów przechowywania, w celu 
zgromadzenia zapasów na poczet 
zwiększonego zapotrzebowania kon-
sumentów na rynku polskim i na eks-
port po zniesieniu ograniczeń. 

 Uruchomienie niewykorzystanych 
pieniędzy przeznaczonych na Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 na ratowanie 
sektora rolniczego.

 Dotowanie cen skupowanych pro-
duktów rolnych, tak aby nie były 
sprzedawane poniżej kosztów wy-
tworzenia.  

 Wprowadzenie cen minimalnych na 
skup produktów rolnych. 

 Opracowanie procedur na wypadek 
zamknięcia zakładu przetwórczego, 
np. mleczarni, spowodowanego wy-
stąpieniem choroby COVID-19 ce-
lem umożliwienia zdawania mleka do 
innej mleczarni.

 Szybkie stworzenie i uruchomienie 
systemu wsparcia dla zapewnienia 
bieżącej płynności fi nansowej pro-
ducentów drobiu, w tym systemu  
szybkiego dostępu do niskoopro-
centowanych kredytów obrotowych 
(np. poprzez uruchomienie systemu 
poręczeń kredytowych).
W związku z powyższym postano-

wiono wystosować stosowne pismo do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Podczas posiedzenia, w związku 
z napływającymi wnioskami, postano-
wiono przygotować następujące wystą-
pienia:
 Pismo do KOWR, aby przy podziałach 

geodezyjnych gruntów rolnych prze-
znaczonych do sprzedaży oraz dzier-
żawy KOWR położył nacisk, aby nowe 
granice wyznaczone były w oparciu 
o przebieg granic naturalnych istnieją-
cych oraz widocznych w terenie.

 Pismo do KRIR z prośbą o interwen-
cję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie braku możliwości ubez-
pieczania upraw rolnych od przy-
mrozków wiosennych.

 Pismo do KRIR o podjęcie działań 
mających na celu przyspieszenie wy-
płaty zaliczek w ramach płatności 
bezpośrednich.

 Pismo do KRUS z zapytaniem o etap 
realizacji świadczeń uzupełniających 
dla osób niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego.

 Pismo do Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z zapyta-
niem o etap realizacji wypłacania do-
tacji na zadania „Instalacji Kompakto-
wej Kontenerowej Mikrobiogazow-
ni” wraz z prośbą o przyśpieszenie 
wypłaty dofi nansowania zaintereso-
wanym rolnikom.        
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1 kwietnia Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej zwrócił się z wnio-
skiem do Prezesa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa o wy-
dłużenie terminów administracyjnych 
na składanie przez rolników uzupeł-
nień i wyjaśnień do wniosków, czy in-
nych spraw w Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w związ-
ku z ograniczeniami wprowadzonymi 
przez stan zagrożenia epidemiologicz-
nego wirusem Sars-CoV-2.

3 kwietnia Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej, za pośrednictwem 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystą-
pił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o zmianę zasad przy płatnościach 
w ramach programu dobrostan zwie-
rząt, aby była możliwość przyznania 

płatności do wariantu 1.2. dobrostan 
tuczników – zwiększona powierzchnia 
w budynkach dla tuczników nie po-
chodzących od loch dobrostanowych.

24 kwietnia Zarząd Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej, za pośrednic-
twem Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
wystąpił do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz do Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej z postulatami doty-
czącymi ochrony polskich producen-
tów rolnych przed bankructwem. Po-
stulaty obejmują producentów drobiu, 
trzody chlewnej, bydła opasowego 
i mleka, a dotyczą wprowadzenie na-
stępującego wsparcia:
  Wprowadzenie skupów interwen-

cyjnych dla produktów pochodze-
nia zwierzęcego.

  Uruchomienie wszystkich chłodni 
w kraju celem skupu mięsa drobio-
wego, wieprzowego i wołowego.

  Uruchomienie niewykorzystanych 
pieniędzy przeznaczonych na Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020 na ratowanie 
sektora rolniczego.

  Dotowanie cen skupowanych pro-
duktów rolnych, tak aby nie były 
sprzedawane poniżej kosztów wy-
tworzenia.

  Wprowadzenie cen minimalnych na 
skup produktów rolnych. 

  Opracowanie procedur na wypadek 
zamknięcia zakładu przetwórczego, 
np. mleczarni, spowodowanego 
wystąpieniem choroby COVID-19 

celem umożliwienia zdawania mle-
ka do innej mleczarni.

  Szybkie stworzenie i uruchomienie 
systemu wsparcia dla zapewnienia 
bieżącej płynności fi nansowej pro-
ducentów drobiu, w tym systemu  
szybkiego dostępu do niskoopro-
centowanych kredytów obroto-
wych.

30 kwietnia Zarząd W-MIR, w odpo-
wiedzi na wnioski rolników wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, skiero-
wał pismo do Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Sejmu RP o podjęcie działań 
w zakresie zmiany znowelizowanego 
w czerwcu 2019 r. przepisu ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa. Zmiana 
ta uniemożliwiła rolnikom dzierżawę 

z KOWR gruntów użytkowanych do-
tychczasowo tylko rolniczo, jednak 
z przeznaczeniem w planach zagospo-
darowania przestrzennego innym niż 
rolne, w trybie przetargów ograniczo-
nych (czyli preferencyjnych dla rolni-
ków). Dodatkowo KOWR w swoich 
wytycznych wprowadził maksymalny 
okres dzierżawy takich gruntów nie 
dłuższy niż 1 rok z możliwością ewen-
tualnego przedłużenia tego okresu. 
Zarząd W-MIR zaproponował mini-
mum 5-letni okres dzierżawy i przy-
wrócenie możliwości dzierżawy w try-
bie przetargu ograniczonego. Zgłoszo-
no analogiczny problem z gruntami 
o charakterze mieszanym (niezależnie 
od ich wielkości i udziału procentowe-
go gruntów rolnych w całości) i wyłą-
czenie ich w czerwcu ubiegłego roku 
spod trybu przetargu ograniczonego.

W kwietniu do biura Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wpłynęły dwa 
wnioski o wydanie opinii w sprawie za-
jętego mienia wykorzystywanego do 
produkcji rolniczej. Warmińsko-Mazur-
ska Izba Rolnicza wydała dwie informa-
cje: w jednym przypadku dłużnik nie był 
rolnikiem, w drugim było zajęte całe go-
spodarstwo rolne, w takim przypadku, 
zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. 
w sprawie określenia przedmiotów nale-
żących do rolnika prowadzącego gospo-
darstwo, które nie podlegają egzekucji 
(Dz. U. 2017 poz. 1385), izba rolnicza 
nie wydaje opinii.                                       

W związku z wprowadzonym stanem 
zagrożenia epidemiologicznego wiru-
sem Sars-CoV-2 kwiecień obfi tował 
w zmiany zasad prowadzenia gospo-
darki łowieckiej zarówno w zakresie 
związanym z wykonywaniem odstrza-
łu sanitarnego związanego z rozprze-
strzenianiem się ASF, jak i szacowania 
szkód łowieckich i realizacji odstrzału 
zgodnie z rocznymi planami łowieckimi. 
Jeszcze w marcu Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza wnioskowała do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do 
Ministra Środowiska o wypracowanie 
procedur postępowania w zakresie sza-
cowania szkód łowieckich, jak i prowa-
dzenia gospodarki łowieckiej. 

1 kwietnia zostało opublikowane 
w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie 
Rady Ministrów zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (DZ.U. 2020 poz. 577), w któ-
rym określono, iż myśliwi mają obo-
wiązek wykonywać odstrzały sanitarne 
oraz dokonywać szacowania szkód ło-
wieckich przy zachowaniu odpowied-
nich względów bezpieczeństwa. 

10 kwietnia zostało opublikowane 
w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (DZ.U. 2020 poz. 658). 
W myśl tego rozporządzenia zakaz 
przemieszczania się dotyczył także 
osób wykonujących zadania określone 
w ustawie prawo łowieckie i ustawie 
o ochronie zdrowia zwierząt. Zakaz ten 
miał obowiązywać do dnia 19 kwietnia.

14 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do 
Premiera RP o pilną nowelizację roz-
porządzenia Rady Ministrów w zakre-
sie prowadzenia gospodarki łowieckiej 
poprzez dodanie pkt 5 w § 5 w następu-
jącym brzmieniu: „5) wykonywania czyn-
ności związanych z realizacją zadań okre-
ślonych w ustawie z dnia 13 października 
1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

PISMA

KORONAWIRUS 
A SZKODY 
ŁOWIECKIE
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i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 
r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów 
i usług z nimi związanych.”. W przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 
kwietnia 2020 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (Dz. U. poz. 577) była ustanowiona 
możliwość dokonywania polowań i sza-
cowań strat łowieckich i innych czyn-
ności przez myśliwych. Z dniem wejścia 
w życie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 kwietnia br. myśliwi zaprze-
stali wykonywania swoich ustawowych 
zadań (polowań, zabezpieczania upraw 
od dzikiej zwierzyny, jak również wykony-
wania zadań związanych ze zwalczaniem 
ASF i innych). Wiąże się to z ogromnymi 
konsekwencjami dla rolników, ponieważ 
koła nie przyjmują zgłoszeń szkód łowiec-
kich tłumacząc zakazem wyższego rzędu. 
Z pewnością wpłynie to również na roz-
przestrzenianie się ASF i straty gospodar-
cze nie tylko dla kół łowieckich, ale przede 
wszystkim dla rolników. Źródło: KRIR

15 kwietnia Rada Ministrów znowe-
lizowała rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Za-
kaz przemieszczania się nie dotyczy 
osób, które m.in. realizują ochronę pól 
uprawnych przed szkodami łowiec-
kimi, czy też realizują odstrzały dzi-
ków w ramach zwalczania ASF. Roz-
porządzenie weszło w życie w dniu 
15.04.2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 673).

16 kwietnia Polski Związek Łowiecki 
wydał także interpretację, iż czyn-
ności szacowania szkód łowieckich 
mieszczą się w zakresie czynności ma-
jących na celu ochronę i zabezpiecze-
nie upraw i płodów rolnych i dotyczą 
ochrony szeroko pojętego interesu 
rolników i gospodarki żywnościowej 
Polski, w związku z czym myśliwi po-
winni wznowić szacowanie szkód. 

Należy zaznaczyć, że Zarząd oraz 
biuro W-MIR wyjaśniają na bieżąco 
z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Olsz-
tynie, Elblągu i Suwałkach wszelkie 
uwagi i wątpliwości zgłaszane przez 
rolników, a szczególnie te dotyczące 
ograniczenia przez koła łowieckie sza-
cowania szkód łowieckich czy prowa-
dzenia innych czynności związanych 
z zabezpieczaniem upraw. 

Mając na uwadze, że W-MIR zgła-
szając uwagi dotyczące działalności 
poszczególnych kół łowieckich po-
siłkuje się informacjami od rolników, 
biuro W-MIR prosi o sygnalizowanie 
wszelkich trudności we współpracy 
z kołami na piśmie, zarówno poprzez 
wiadomość – zgłoszenie pocztą elek-
troniczną, jak i tradycyjną.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA 
W ZAKRESIE COVID-19 

DOTYCZĄCE ROLNICTWA

UMOWY DZIERŻAWY Z KOWR 
ORAZ NOWE PROCEDURY 

PRZETARGOWE
W związku z sytuacją epidemicz-
ną w kraju dot. COVID-19, w dniu 
31 marca 2020 r. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa dokonał zmiany 
w Zarządzeniu nr 73/2019/Z Dy-
rektora Generalnego KOWR z dnia 
04.07.2019 r. w sprawie wykonywa-
nia umowy dzierżawy nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa w zakresie dokonywanie zmian 
w umowach dzierżawy nieruchomości 
rolnych dyrektorzy oddziałów tereno-
wych KOWR zostali upoważnieni do 
dnia 30.10.2020 r. do dokonywania 
zmian w umowach dzierżawy z ter-
minem ich obowiązywania do dnia 
30.10.2020 r.:
1) w umowach powyżej 500 ha - 
w części dotyczącej zmiany:
• terminu obowiązywania umowy 

dzierżawy, 
• zmiany dzierżawcy w wyniku cesji 

praw i obowiązków wynikających 
z umowy dzierżawy;

2) w umowach powyżej 100 ha - 
w części dotyczącej zmiany:
• terminu obowiązywania umowy 

dzierżawy, 
• zmiany dzierżawcy w wyniku cesji 

praw i obowiązków wynikających 
z umowy dzierżawy lub 

• o odmowie przedłużenia umowy 
dzierżawy.

Dokonano zmian także w Zarządzeniu 
nr 74/2019/Z Dyrektora Generalne-
go KOWR z dnia 04.07.2019 r. w spra-
wie wydzierżawiania nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa w zakresie upoważnienia do dnia 
30.10.2020 r. dyrektorów oddziałów 
terenowych KOWR (na mocy pełno-

mocnictwa Dyrektora Generalnego 
KOWR) do zawierania umów dzier-
żawy nieruchomości o powierzchni 
przekraczającej 50 ha.

Dostosowując procedury przetar-
gowe do obecnej sytuacji epidemicz-
nej dokonano także zmian w załączni-
ku do Zarządzenia nr 74/2019/Z Dy-
rektora Generalnego KOWR z dnia 
04.07.2019 r. w zakresie stosowania 
wytycznych w sprawie wydzierżawia-
nia nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa - dodano roz-
dział „11 Rozdysponowanie nierucho-
mości z wykorzystaniem środków ko-
munikacji elektronicznej.”

11. Rozdysponowanie nieruchomości 
z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej.
W przypadku zagrożenia epidemiczne-
go, wystąpienia stanu epidemii lub wy-
stąpienia innych zagrożeń, które skut-
kują ograniczeniami, m.in. ograniczenie 
zgromadzeń publicznych - organizator 
przetargu może zdecydować o prze-
prowadzeniu przetargu przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
co obejmuje w szczególności:
1. Transmisję przetargu w czasie rze-

czywistym pomiędzy uczestnikami 
przetargu oraz członkami komisji 
przetargowej,

2. Wielostronną komunikację w cza-
sie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy przetargu oraz człon-
kowie komisji przetargowej mogą 
brać w nim udział - przy zacho-
waniu niezbędnych zasad bezpie-
czeństwa i możliwości identyfi kacji 
uczestników przetargu oraz człon-
ków komisji przetargowej.

11.1. Ogłoszenie przetargu 
na dzierżawę
W przypadku przetargu przeprowa-
dzanego za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej w treści 
ogłoszeń przetargowych, poza infor-
macjami wymienionymi w treści roz-
działu 6, należy zamieszczać wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące rów-
nież  minimalnych wymagań sprzęto-
wych oraz minimalnej prędkości łącza 
internetowego, które umożliwią udział 
w przetargach poprzez wybrane przez 
organizatora przetargu środki komu-
nikacji elektronicznej umożliwiające 
licytowanie wysokości czynszu dzier-
żawnego lub wgląd w prace jawne ko-
misji przetargowej w przypadku prze-
targu ofert pisemnych.
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Jednocześnie w treści ogłoszeń 
przetargowych należy zamieścić in-
formację, iż udział w przetargach przy 
użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej jest równoznaczny z wy-
rażeniem zgody na rozpowszechnia-
nie wizerunku osoby uczestniczącej 
w przetargu przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa.

11.2. Powołanie i zasady funkcjono-
wania komisji przetargowej
W sytuacjach wyjątkowych, o których 
mowa w pkt. 11 możliwe jest odstęp-
stwo od zasad wynikających z treści 
rozdziału 6.2 polegające na wprowa-
dzeniu ograniczeń liczby członków ko-
misji przetargowych do niezbędnego 
minimum stosownie do przepisów pra-
wa i zaleceń oraz prowadzeniu postępo-
wań przetargowych za pośrednictwem 
środków komunikacji elektronicznej.

11.3. Kwalifi kacja uczestników do 
udziału w przetargu ograniczonym
W przypadku przetargów przepro-
wadzanych przy użyciu środków ko-
munikacji elektronicznej - organizator 
przetargu jest uprawniony do żądania 
danych niezbędnych do identyfi kacji 
osób, które chcą uczestniczyć w prze-
targu. W przypadku odmowy albo 
niedostarczenia wskazanych przez 
organizatora przetargu danych nie-
zbędnych do identyfi kacji, organizator 
przetargu nie dopuszcza tej osoby do 
udziału w przetargu.

W przypadku podjęcia decyzji 
o przeprowadzeniu przetargu przy 
użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej - organizator przetargu na 3 dni 
przed podjęciem pierwszej czynności 
z wykorzystaniem środków komunika-
cji elektronicznej, informuje uczestnika 
przetargu, że dalsze czynności będą 
podejmowane wyłącznie w tym trybie.

Wszelkie dokumenty wymagane 
do zakwalifi kowania do uczestnictwa 
w przetargu organizowanym przez 
KOWR powinny być dostarczane do 
jednostki terenowej KOWR organizu-
jącej przetarg z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa. W przypadku prze-
słania przez oferentów dokumentów 
za pośrednictwem poczty - wiążąca 
jest data wpływu do jednostki tereno-
wej organizującej przetarg. Stosowna 
informacja musi znaleźć się w treści 
ogłoszenia przetargowego. Podmioty 
zakwalifi kowane do udziału w przetar-
gu ograniczonym otrzymają od organi-
zatora przetargu wszelkie niezbędne 

miejscu i formie wpłaciła wadium oraz 
uczestniczyła w tym przetargu przy 
użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej, albo w wyznaczonym terminie 
i miejscu złożyła ofertę w przetargu 
ofert, a w przypadku przetargu ogra-
niczonego, po zakwalifi kowaniu jej do 
uczestnictwa w nim - uczestniczyła 
w tym przetargu przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.

11.8 . Część jawna
W części jawnej przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, w tym oferenci, 
za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej określonych przez organi-
zatora przetargu w treści ogłoszenia 
przetargowego.

Informacje zawarte w treści roz-
działu 8.3.1 są przekazywane za po-
średnictwem środków komunikacji 
elektronicznej.

11.9. Środki komunikacji 
elektronicznej
Środki komunikacji elektronicznej 
wybrane przez organizatora powinny 
być powszechnie dostępne tzn. takie 
które nie stworzą bariery technicz-
nej i komunikacyjnej dla zaintereso-
wanych. Środki te zostaną wskazane 
przez Biuro Teleinformatyki Centrali 
KOWR. W przypadku zamiaru zasto-
sowania innych środków komunikacji 
elektronicznej przez Oddział - ko-
nieczne jest zatwierdzenie dyrektora 
Biura Teleinformatyki Centrali KOWR.

11.10. Przerwanie komunikacji ze 
względów technicznych
W przypadku jeśli nastąpiło przerwa-
nie komunikacji za pomocą środków 
technicznych po stronie uczestnika 
przetargu - Przewodniczący Komisji 
Przetargowej:
1. informuje o przerwaniu komu-

nikacji pozostałych uczestników 
przetargu, podając jednocześnie 
informację o czasie oczekiwania na 
wznowienie kontaktu. Czas oczeki-
wania na wznowienie kontaktu nie 
powinien być dłuższy niż 5 minut. 
Czas oczekiwania na wznowie-
nie kontaktu ze strony uczestnika 
powinien być znany uczestnikom 
przed otwarciem przetargu,

2. okoliczność tę uczestnik przetar-
gu potwierdza pisemnym oświad-
czeniem przed przystąpieniem do 
przetargu,

3. po wyczerpaniu czasu oczekiwania 
na wznowienie komunikacji - Prze-

informacje umożliwiające aktywne 
uczestnictwo w licytacji za pośrednic-
twem środków komunikacji elektro-
nicznej wybranej przez organizatora 
przetargu.

11.4. Wadium
W sytuacjach związanych z ogranicze-
niem zgromadzeń publicznych wadium 
może być wnoszone wyłącznie w for-
mie bezgotówkowej z wyprzedzeniem 
tak, aby środki pieniężne znalazły się na 
koncie organizatora przetargu najpóź-
niej na 4 dni przed przetargiem. Wów-
czas od osoby, która zamierza uczest-
niczyć w przetargu nie jest wymagane 
złożenie dowodu wniesienia wadium. 
Stosowna informacja powinna znaleźć 
się w treści ogłoszenia przetargowego.

11.5. Przetarg ustny
Wybrana przez organizatora przetar-
gu metoda komunikacji za pośrednic-
twem środków komunikacji elektro-
nicznej musi umożliwiać uczestnictwo 
w licytacji zakwalifi kowanych do jej 
udziału osób tj. zgłaszanie postąpień 
czynszu dzierżawnego w sposób nie-
przerwany do przeprowadzenia licyta-
cji tj. ustalenia ostatecznej wysokości 
czynszu dzierżawnego.

Obowiązkiem organizatora przetar-
gu jest podjęcie takich działań organi-
zacyjnych, aby aktywny udział w prze-
targu brały wyłącznie te osoby, które 
zostały zakwalifi kowane do udziału 
w nim i wniosły wadium w określonym 
w ogłoszeniu przetargowym terminie.

Informacje wymienione w rozdzia-
le 8.2 są przekazywane jego uczest-
nikom za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej.

11.6. Przetarg ofert pisemnych
W przypadku przetargów ofert pisem-
nych przeprowadzanych za pośred-
nictwem środków komunikacji elek-
tronicznej, składanie ofert odbywa się 
tak jak dotychczas w wyznaczonym 
przez organizatora przetargu miejscu 
z zachowaniem środków bezpieczeń-
stwa lub za pośrednictwem poczty. 
Wykorzystanie środków komunikacji 
elektronicznej dotyczy wyłącznie czę-
ści jawnej - otwarcia ofert.

11.7. Uczestnik przetargu
Przez uczestnika przetargu w przy-
padku przetargów prowadzonych za 
pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej - należy rozumieć oso-
bę, która w wyznaczonym terminie, 
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wodniczący Komisji Przetargowej 
podejmuje trzykrotnie próbę połą-
czenia telefonicznego z uczestni-
kiem przetargu,

4. po trzech nieudanych próbach 
połącznia na wskazany wcześniej 
numer telefonu - przyjmuje się że 
uczestnik odstąpił od dalszej licyta-
cji, a zatem licytacja jest kontynu-
owana bez jego udziału,

5. w przypadku połączenia Przewod-
niczący ustala przyczyny braku ko-
munikacji. Jeśli uczestnik przetargu 
deklaruje chęć dalszego udziału 
w przetargu Przewodniczący Ko-
misji Przetargowej daje dodatkowy 
czas na wznowienie komunikacji 
informując jednocześnie, że po 
upływie tego czasu licytacja będzie 
kontynuowana bez jego udziału je-
śli komunikacja nie zostanie wzno-
wiona.

6. po ponownym uzyskaniu połącze-
nia należy powtórzyć identyfi kację 
uczestnika przetargu.
W przypadku jeśli nastąpiło prze-

rwanie komunikacji za pomocą środ-
ków technicznych po stronie organi-
zatora przetargu - Przewodniczący Ko-
misji Przetargowej ogłasza przerwę in-
formując o tym każdego z uczestników 
przetargu telefonicznie albo e-mailowo 
na wskazany przez uczestnika kontakt. 
O długości przerwy decyduje rodzaj 
usterki technicznej. W przypadku jeśli 
komunikacja może zostać wznowio-
na w przewidywalnie bliskim okresie 
Przewodniczący Komisji powinien po-
informować uczestników o koniecz-
ności utrzymania bieżącego kontaktu. 
W przypadku jeśli rodzaj usterki wy-
maga poważniejszych napraw - Prze-
wodniczący Komisji informuje o prze-
widywanym czasie i terminie wznowie-
nia przetargu każdego z uczestników 
przetargu, w takim przypadku informa-
cja o wznowieniu przetargu powinna 
zostać przesłana z wcześniej podanym 
uczestnikom przetargu - z wyprzedze-
niem czasowym. Po ponownym nawią-
zaniu łączności należy powtórzyć iden-
tyfi kację uczestnika przetargu.

Podstawa – Zarządzenie Nr 
42/2020/Z, Nr 43/2020/Z, Nr 

49/2020/Z Dyrektora Generalnego 
KOWR

UMORZENIE CZYNSZU 
DZIERŻAWNEGO

W związku z sygnałami napływającymi 
od rolników – dzierżawców nierucho-
mości rolnych z Zasobu Skarbu Pań-

stwa w zakresie powstawania proble-
mów z bieżącą pracą rolną  związaną 
z ogłoszoną izolacją z powodu poja-
wienia się COVID-19, w dniu 20 mar-
ca 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa dokonał zmiany w Zarzą-
dzeniu nr 73/2019/Z Dyrektora Ge-
neralnego KOWR z dnia 04.07.2019 r. 
w sprawie wykonywania umowy dzier-
żawy nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa. 

W rozdziale 4.5.1 Obniżanie czyn-
szu dodano zapis umożliwiający wnio-
skowanie do KOWR o umorzenie 
czynszu dzierżawnego (akapit 11):

„Obniżenie czynszu za dany okres 
gospodarczy z przyczyn niezależnych 
od dzierżawcy może nastąpić jedynie 
na wniosek złożony przez zaintereso-
wanego do właściwego oddziału tere-
nowego KOWR. Wniosek dzierżawcy 
o obniżenie czynszu dzierżawnego po-
winien być złożony w formie pisemnej, 
odpowiednio uzasadniony i udoku-
mentowany. W sytuacji braku pełnej 
dokumentacji potwierdzającej wystą-
pienie strat (z przyczyn niezależnych od 
dzierżawcy), dokumentację tę należy 
uzupełnić niezwłocznie. Wnioski złożo-
ne po upływie trzech lat od wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk przyrodniczych 
nie mogą być rozpatrywane.”

Podstawa – Zarządzenie Nr 
38/2020/Z Dyrektora Generalnego 

KOWR 

Szczegółowe informacje oraz wzór 
wniosku można pobrać w formie edy-
towalnej ze strony Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa: htt p://www.
kowr.gov.pl/zasob/dzierzawa-nieru-
chomosci/ulgi-w-splacie-naleznosci.

ROLNICTWO 
MUSI BYĆ PRIORYTETEM!

W związku z trwającą epidemią ko-
ronowirusa i grożącą zapaścią gospo-
darczą kraju, 2 kwietnia 2020 r. Za-
rząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady 
Ministrów z apelem o potraktowanie 
rolnictwa i zakładów przetwórczych 
branży rolno-spożywczej jako priory-
tetu. Upadek branży rolno-spożyw-
czej doprowadzi do upadku rolników, 
którzy w związku z tym nie będą mie-
li gdzie sprzedać swoich surowców 
a w konsekwencji może spowodować 
ogromne fale braku żywności, która 
jest niezbędna do życia ludzi.

W związku z tym zaproponowano 
natychmiastowe rozwiązania fi nanso-
we dla tej grupy:

1. Utworzenie Funduszu Rolnego przy 
Banku Gospodarstwa Krajowego:

 Fundusz ten będzie udzielał kredy-
tów obrotowych i inwestycyjnych 
długoterminowych dla rolników 
i fi rm branży rolno-spożywczej, 
o uproszczonych procedurach przy 
maksymalnym terminie rozpatrze-
nia wniosku 7 dni ze stopą procen-
tową na okres epidemii koronowi-
rusa plus 180 dni 0 %, spłata ka-
pitału po okresie ustania epidemii 
koronowirusa plus 180 dni,

 zawieszenie spłat rat od kredytów 
inwestycyjnych i obrotowych za-
ciągniętych wcześniej i przełożenie 
ich na dalsze lata,

 udzielanie gwarancji bankowych, 
restrukturyzacja i konsolidacja za-
ciągniętych kredytów wcześniej.

2. Potraktowanie fi rm branży rolno-spo-
żywczej jako uprzywilejowanych bez 
względu na skalę produkcji i liczby za-
trudnionych osób (czy są to fi rmy mi-
kro, średnie czy duże) i uwzględnienie 
ich w Tarczy Antykryzysowej.

3. Wstrzymanie zajęć komorniczych.
4. Natychmiastową wypłatę VAT-u.
5. Wypłatę natychmiastową przez 

ARiMR wszelkich dopłat: suszy, 
dopłat bezpośrednich i dofi nanso-
wania w ramach PROW wszelkich 
inwestycji dla rolników i fi rm na 
podstawie oświadczeń o zakończo-
nej inwestycji i zdjęć przesłanych 
przez benefi cjentów (kontrola po 
zatrzymaniu epidemii).

Źródło: KRIR

KONIECZNE DZIAŁANIA 
DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU 

Z COVID 19! 
Dostrzegając trudną sytuację, któ-
ra w wielu gospodarstwach rolnych 
już wystąpiła i w innych z pewnością 
wystąpi w związku z rozprzestrzenia-
jącą się pandemią COVID-19, a także 
biorąc pod uwagę strategiczne zna-
czenie żywności dla społeczeństwa 
oraz zapewnienie ciągłości dostaw, 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
przedstawił następujące propozycje 
dla złagodzenia jej skutków dla produ-
centów rolnych.
1. Przyśpieszenie i skrócenie proce-

dur oraz dokonanie natychmiasto-
wych wypłat rolnikom wszelkich 
płatności przez ARiMR: płatności 
bezpośrednich, działań PROW 
i pomocy klęskowej w tym suszo-
wej zarówno z pomocy publicznej, 
jak i de minimis.
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2. Opracowanie procedur w ARiMR 
do wysyłania rolnikom na ich kon-
to w IRZ paszportów bydła celem 
druku i umożliwienia sprzedaży 
zwierząt (pulę na rok hologramów 
podobnie jak kolczyków, ARiMR 
mogłaby przesyłać właścicielowi 
na jego adres zamieszkania za po-
średnictwem Poczty Polskiej) by 
nie było konieczności odbierania 
ich w biurze powiatowym ARiMR.

3. Zawieszenie przez ARiMR kontroli 
na miejscu i administracyjnych, do-
tyczących płatności bezpośrednich 
i PROW, np. rolnik powinien mieć 
wypłaconą płatność inwestycyj-
ną na podstawie wykonanej foto-
grafi i np. zakupionej maszyny czy 
obiektu budowlanego a po ustaniu 
pandemii, można będzie dokonać 
kontroli i jeśli wykaże ona niepra-
widłowości - dokonać windykacji.

4. Dopuszczenie procedury dla Leka-
rzy Powiatowych Inspektoratów 
Weterynarii (na wniosek hodow-
cy trzody chlewnej) wystawiania 
świadectw zdrowia zwierząt, na 
przemieszczenie do rzeźni; aby 
obieg dokumentów odbywał się 
w sposób elektroniczny; obecnie 
już funkcjonuje wydawanie pozwo-
lenia na przemieszczenie trzody 
chlewnej przez powiatowego leka-
rza weterynarii za pomocą poczty 
email; wnioskuje się wystawianie 
przez lekarza świadectwa i przesy-
łania drogą mailową bez konieczno-
ści wizyty w gospodarstwie lekarza 
weterynarii; świadectwo zdrowia 
zwierząt lekarz weterynarii wy-
stawił na podstawie oświadczenia 
właściciela; płatność za wykonaną 
czynność następowałaby przele-
wem; w punkcie skupu jest obecny 
lekarz weterynarii, który bada do-
starczone zwierzęta również pod 
względem chorób klinicznych.

5. Wydłużenie terminów: przyj-
mowania wniosków na działania 
PROW 2014-2020 i składania ich 
uzupełnień, a środki z naborów 
o mniejszym zainteresowaniu na-
leży przeznaczyć na pomoc dla go-
spodarstw rolnych sprzedających 
produkty rolne.

6. Zwolnienie rolników – benefi cjen-
tów PROW działań z obowiąz-
ku osiągania wskaźników np. dla 
działań związanych z utworzeniem 
i utrzymaniem miejsc pracy czy 
z konieczności wzrostu przycho-
dów.

7. Odroczenie płatności do KOWR, 
bez konieczności udokumentowa-
nia sytuacji ekonomicznej gospo-
darstwa rolnego i odpowiednie 
wydłużenie spłat.

8. Wprowadzenie przez KOWR dla 
rolników przetargów ofertowych 
pisemnych na dzierżawę gruntów 
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa.

9. Przyznanie bezzwrotnej pomo-
cy dla rolników na zasadzie jak 
dla małych przedsiębiorców bez 
konieczności udokumentowania 
spadku przychodu ze sprzedaży 
w ostatnim miesiącu np. przez: go-
spodarstwa z produkcją zwierzęcą, 
gospodarstwa ogrodnicze (produ-
kujące: kwiaty rabatowe, rozsady, 
nowalijki) sprzedaży w miesiącu lu-
tym 2020 nie miały ze względu na 
specyfi kę produkcji); uruchomie-
nie mechanizmu pożyczek dla rol-
ników i ubezpieczonych w KRUS 
mikro-przedsiębiorców w kwocie 
5000 zł i wypłatę postojowego 
w przypadku samo-zatrudnionych 
w kwocie 2000 zł tak jak w przy-
padku ubezpieczenia w ZUS.

10. Opracowanie razem z bankami 
i przyjęcie programu restruktury-
zacji dla zadłużonych gospodarstw 
z uwzględnieniem zabezpieczenia 
gwarancji Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w tym bezkosztowe 
dla rolnika odroczenie spłat rat 
kredytów na wniosek rolników.

11. Wprowadzenie stabilizacji cen pła-
conych rolnikowi poprzez wpro-
wadzenie cen referencyjnych na 
produkty rolne i/lub zwiększenie 
kontroli przez odpowiednie służ-
by dla nieuczciwych pośredników 
i fi rm skupowych, przetwórczych 
i handlowych.

12. Uruchomienie programu wycofy-
wania z rynku produktów rolnych 
i ogrodniczych, których ze względu 
na zamknięcie obiektów i utratę łań-
cucha dostaw nie można było sprze-
dać, np. kwiaty rabatowe, mięso itd.

13. Uruchomienie, z zachowaniem 
bezpieczeństwa lokalnych rynków 
i targów, które pomimo zaleceń 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
ich otwarcia, nadal są pozamykane 
decyzjami lokalnych władz.

14. Uruchomienie kredytów prefe-
rencyjnych obrotowych i inwesty-
cyjnych dla gospodarstw rolnych, 
z gwarancją Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

15. Wstrzymanie zajęć komorniczych 
dla rolników-kredytobiorców, któ-
rzy nie radzą sobie ze spłatą kre-
dytu na czas minimum 180 dni od 
końca epidemii.

16. Zwolnienie rolników i domowni-
ków (a także pomocników) z płat-
ności składek KRUS bez utraty 
ciągłości ubezpieczenia w KRUS, 
lub dla tych rolników oraz ich pra-
cowników, którzy ubezpieczeni 
są w ZUS analogiczne zwolnienia 
z opłacania składek.

17. Wsparcie w postaci wypłaty rol-
nikowi świadczenia analogicznego 
jak dla małego przedsiębiorcy nie 
tylko za 14-dniowy okres kwaran-
tanny, ale również za cały okres 
choroby COVID-19.

18. Przyznanie możliwości uzyskania 
zasiłku opiekuńczego dla rodzi-
ca będącego rolnikiem dziecka, 
w związku zamknięciem żłobka, 
przedszkola czy szkoły, na tych sa-
mych zasadach co w ZUS.

19. Przedłużenie terminu obowiązy-
wania zaświadczeń o ukończeniu 
kursu stosowania środków ochro-
ny roślin.

20. Wprowadzenie zmiany systemu 
szacowania strat klęskowych bez 
konieczności pracy komisji.

21. Opracowanie procedur dla kół ło-
wieckich celem podjęcia polowań 
na dziki, a także celem przywróce-
nia szacowania szkód łowieckich.

22. Umożliwienie rolnikom uprawę 
gruntów, które posiadają za grani-
cami Polski poprzez umożliwienie 
przejazdu przez granicę (np. na Li-
twie, Czechach i we wschodnich 
Niemczech) oraz stworzenie przepi-
sów krajowych i pilne podjęcie roz-
mów z rządami krajów ościennych, 
aby ich przepisy również pozwalały 
na wjazd na pola położone poza 
granicami kraju naszym rolnikom.

23. Pozwolenie na przemieszczanie się 
pracowników sezonowych (z za-
chowaniem wszelkich form i środ-
ków ostrożności) lub wydłużenie 
im pozwoleń.

24. Dla rolników powinna być możli-
wość braku konieczności płatności 
tzw. Split payment. Rolnik powinien 
otrzymywać całą płatność na konto. 
Zamrażanie VAT dla rolników musi 
być zakazane w obecnej sytuacji.

25. Wprowadzenie instrumentów po-
mocowych także dla większych 
przedsiębiorstw branży rolno-spo-
żywczej przetwórczej oraz zaopa-
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trzenia rolnictwa, niż zatrudniają-
cych 9 pracowników.

26. Odstąpienie od obowiązku pracy 
pomiędzy poszczególnymi pra-
cownikami w odległości 2 m; ma 
to szczególne znaczenie w za-
kładach, gdzie praca wykonywa-
na jest w systemie taśmowym; 
pracownicy na taśmach pracując 
w takich odległościach (np.: roz-
biór mięsa), pracują w bardzo spo-
wolniony sposób; nie wpływa to 
na ich ochronę, bo i tak mają np.: 
wspólne szatnie; należy zapewnić 
tym pracownikom środki ochrony 
w postaci odpowiednich masek, 
odzieży, rękawic jest właściwym 
obowiązkiem.

27. Podjęcie działań na forum Instytu-
cji UE w celu:

 zwiększenia limitu de minimis,
 podniesienia cen referencyjnych 

produktów rolnych,
 uruchomienia skupu interwencyj-

nego mięsa wołowego, drobiowe-
go, mleka w proszku i masła,

 uruchomienia dopłat do przecho-
walnictwa ww produktów rolnych,
wstrzymania prac związanych 
z nowym zielonym ładem w nad-
chodzącej perspektywie WPR,

 uruchomienie rezerwy kryzyso-
wej dla rolnictwa przez KE ewen-
tualnie nadzwyczajnych środków 
wsparcia wynikających z przepi-
sów art. 219 i 221 rozporządzenia 
nr 1308/2013,

 zwiększenie pomocy na podsta-
wie art. 222 dla producentów i ich 
zrzeszeń oraz uznanych organiza-
cji międzybranżowych,

 umożliwienie wypłaty zaliczek na 
płatności bezpośrednie pomimo 
niezakończenia kontroli,

 zawieszenie embarga z Rosją,
 renegocjacji umów z krajami Mer-

cosur i ograniczenie importu to-
warów rolno-spożywczych,

 wprowadzenie mechanizmu wyco-
fywania z rynku niektórych produk-
tów jak owoce miękkie czy jabłek, 
których będą kłopoty ze sprzedażą 
w związku z załamaniem rynku.

Źródło: KRIR

ROLNIK W MASECZCE!
Obowiązek noszenia maseczek nie 
dotyczy rolników podczas pracy w go-
spodarstwie rolnym, czy też podczas 
przebywania na terenie prywatnym 
wokół domu - informuje Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie, które wprowadzi-
ło od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek 
zakrywania nosa i ust, stanowi między 
innymi o wykonywaniu tego obowiąz-
ku w miejscach ogólnodostępnych, za 
które uznać należy miejsca o publicz-
nym charakterze tj. dostępne dla nie-
ograniczonej liczby osób, np. obiekty 
handlowe i usługowe. Zgodnie z uza-
sadnieniem do rozporządzenia obowią-
zek ten nie dotyczy rolników podczas 
pracy w gospodarstwie rolnym czy też 
podczas przebywania na terenie pry-
watnym - jak np. taras czy własna nie-
ruchomość gruntowa wokół domu.

Dodatkowo MRiRW informuje, że 
zgodnie z nowym brzmieniem para-
grafu 5 pkt 1 rozporządzenia zakaz 
przemieszczania się na terytorium RP 
nie dotyczy przemieszczania się danej 
osoby w celu:
• wykonywania czynności zawodo-

wych lub zadań służbowych;
• lub pozarolniczej działalności go-

spodarczej;
• lub prowadzenia działalności rolniczej 

lub prac w gospodarstwie rolnym;
• lub realizacji zadań mających na celu 

ochronę i zabezpieczenie upraw 
i płodów rolnych przed szkodami 
wyrządzanymi przez zwierzynę lub 
przeciwdziałanie rozprzestrzenia-
niu się chorób zakaźnych zwierząt 
lub zakupu towarów i usług z tym 
związanych.

Podstawa prawna: Dz.U. 2020 poz. 673. 

SKŁADKI KRUS 
 ROLNICY ZWOLNIENI CZY NIE?

W ramach tzw. tarczy antykryzyso-
wej wprowadzonej w celu minimalizo-
wania strat ponoszonych przez przed-
siębiorców w związku z epidemią ko-
ronawirusa w Polsce, zwolniono nie 
tylko przedsiębiorców z płacenia skła-
dek na ZUS za II kwartał 2020 roku, 
ale także rolników z płacenia składek 
na KRUS.

W mediach szumnie zapowiadano 
zwolnienia z opłacania składek KRUS 
w kwietniu, maju i czerwcu. Tymcza-
sem mimo zwolnienia osób posiada-
jących gospodarstwo rolne i ubezpie-
czonych w KRUS z płacenia składek 
za II kwartał 2020 roku, rolnicy nadal 
otrzymują nakazy płatnicze w kwocie 
126 zł z tytułu składki na ubezpie-
czenie chorobowe. Rolnicy czują się 
oszukani, gdyż co innego obiecywano 
w mediach.

Mając na uwadze powyższe 22 
kwietnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił 

się do Prezesa Rady Ministrów o pilną 
zmianę przepisów w tym zakresie lub 
rzetelne informowanie rolników o ko-
nieczności dalszych zapłat składek 
KRUS.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 
DLA UBEZPIECZONEGO W KRUS 

Ubezpieczonemu rodzicowi, który 
sprawuje osobistą opiekę nad dziec-
kiem – w związku z zamknięciem żłob-
ka, klubu dziecięcego, przedszkola, 
szkoły lub innej placówki, do których 
uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub 
dziennego opiekuna z powodu CO-
VID-19 – przysługuje zasiłek opie-
kuńczy za każdy dzień opieki, przez 
okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
z tytułu opieki nad:
• dzieckiem w wieku do ukończenia 

8 lat,
• dzieckiem legitymującym się orze-

czeniem o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawno-
ści do ukończenia 18 lat albo dziec-
kiem z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego.
Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień 

wynosi 1/30 kwoty emerytury pod-
stawowej, która od 1 marca 2020 r. 
wynosi 972 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy jest przyzna-
wany na wniosek.

* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 mar-
ca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) 
– obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy można 
pobrać ze strony KRUS: htt ps://bit.ly
/2KCsNZ9. 

Źródło: KRUS

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI 

BEZPOŚREDNICH PRZEDŁUŻONY 
DO 15 CZERWCA 2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski podjął decyzję 
o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. 
terminu składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich oraz płat-
ności obszarowych w ramach PROW 
(dotyczy działania Rolnictwo ekolo-
giczne, działania Dobrostan zwierząt, 
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płatności ONW, działania rolno-śro-
dowiskowo-klimatycznego oraz premii 
w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest 
w związku z decyzją Komisji Europej-
skiej, będącą reakcją na wnioski pły-
nące z państw członkowskich, w tym 
z Polski, a także z uwagi na obecną 
sytuacją epidemiologiczną w Polsce, 
która jest związana z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać 
również po 15 czerwca, z tym że za 
każdy dzień roboczy opóźnienia należ-

na kwota płatności zostanie pomniej-
szona o 1% (z wyjątkiem przypadków 
kiedy opóźnienie jest wynikiem dzia-
łania siły wyższej lub wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne 
zmierzające do wydania stosownego 
rozporządzenia.

Źródło: MRiRW

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 
W związku z pojawiającymi się wąt-
pliwościami co do możliwości skorzy-
stania przez rolników prowadzących 

gospodarstwa rodzinne z rozwiązań 
przewidzianych w tzw. tarczy antykry-
zysowej w związku z prowadzeniem 
stanu epidemii wywołanej wirusem 
COVID-19, Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych informuje, co następu-
je: Wszystkie niezbędne informacje 
o możliwych formach pomocy zosta-
ły zawarte na ofi cjalnej stronie inter-
netowej: htt ps://www.gov.pl/web/
tarczaantykryzysowa/dodatkowe-
wsparcie-rolnicy?fb clid=IwAR0XP7bk
ukKe-YUoh1bz097O5foqvP1xSYuW
OT8GKwVXBE-kKKNO4R0GVis.      

POZOSTAŁE INFORMACJE

#KUPUJŚWIADOMIE 
#PRODUKTPOLSKI

Przypominamy, że przepisy dają pro-
ducentom możliwość wyróżniania 
na rynku produktów wyprodukowa-
nych w Polsce z polskich surowców 
poprzez oznakowanie ich informacją 
PRODUKT POLSKI, konsumentom 
zaś umożliwiają odnalezienie na skle-
powej półce krajowego asortymentu. 
Znak PRODUKT POLSKI dzięki pro-
stej grafi ce nawiązującej do polskiej 

fl agi jest łatwo zauważalny przez kon-
sumentów, którzy kraj pochodzenia 
traktują jako jedno z kryteriów wybo-
ru produktów rolno-spożywczych. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zainaugurowało kampanię „Kupuj 
świadomie PRODUKT POLSKI – Twój 
wybór ma ogromne znaczenie!”. Wię-
cej informacji: htt ps://www.gov.pl/
web/produktpolski. 

SMACZNA I ZDROWA 
ŻYWNOŚĆ OD ROLNIKA 

 BAZAREK WMODR
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Olsz-
tynie utworzył na Facebook’u grupy 
Bazarek WMODR, w których produ-
cenci rolni z poszczególnych powiatów 
nieodpłatnie zamieszczają swoje ofer-
ty sprzedaży owoców, warzyw, żywno-
ści tradycyjnej i regionalnej, wyrobów 
przetwórstwa rolno-spożywczego wy-
produkowanych w gospodarstwie rol-
nym, produktów pszczelich, krzewów, 
roślin ozdobnych oraz materiału szkół-
karskiego, a kupujący zgłaszają chęć 
kupna określonego asortymentu.

AKCJA „LOKALNY DOSTAWCA”  
ŚWIEŻE PRODUKTY PROSTO 

OD ROLNIKA! 
Z uwagi na obecną sytuację i ob-
ostrzenia portal Regionalny Informa-
tor Rolniczy rozpoczął akcję pod na-
zwą „LOKALNY DOSTAWCA”.

Akcja polega na zakupach od lo-
kalnych dostawców warzyw, owoców, 
jajek, mleka i serów a także badane-
go mięsa z dostawą (w okolicach do 
20-30 km) i cieszy się coraz większą 

popularnością – dotarła już do niemal 
100 000 osób.

W ten sposób rolnicy i mali pro-
ducenci żywności mają możliwość 
sprzedaży płodów rolnych a miesz-
kańcy miast i miasteczek, którzy nie 
chcą, lub nie mogą wychodzić z domu, 
mogą dokonać bezpiecznego zakupu 
świeżych i wysokiej jakości produk-
tów prosto od rolnika.

Produkty i dane rolników, którzy 
są gotowi dowozić lokalnie, znajdują 
się na stronie internetowej w zakład-
ce LOKALNY DOSTAWCA: htt ps://rir.
info.pl/lokalny-dostawca/

Umieszczenie oferty na portalu 
jest całkowicie BEZPŁATNE!

Zainteresowani klienci kontaktują 
się bezpośrednio z wybranym rolnikiem.
Źródło: Regionalny Informator Rolniczy 

SUSZA W GRYCE JAK U ZBÓŻ
Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rol-
niczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi o włączenie uprawy gryki 
do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce prowadzonej przez IUNG.

W dniu 30 marca 2020 r., MRiRW od-
powiedziało, że pomimo, iż gryka nie na-
leży do rodziny traw lecz rdestowatych, 
to zaliczana jest do roślin zbożowych, 
ze względu na podobny sposób uprawy 
i użytkowania. Zatem, pomimo nie wyka-
zywania jej w ramach SMSR jako odręb-
nej uprawy, należy kierować się przy oce-
nie wpływu suszy na jej uprawę roślinami 
analogicznymi, którymi są zboża.

Źródło: KRIR

RESORT FINANSÓW W SPRAWIE 
STOSOWANIA MECHANIZMU 

PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 
PRZEZ ROLNIKÓW

W związku z zapytaniem KRIR doty-
czącym obowiązku posiadania przez 
rolników będących podatnikami po-
datku VAT rachunku VAT, Minister-
stwo Finansów przekazało następują-
ce wyjaśnienia.

Wprowadzony od dnia 1 listopa-
da 2019 r. obowiązek stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności 
(MPP) dotyczy również rolników, bez 
względu na ich status w podatku VAT. 
Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani 
jako podatnicy VAT czynni, jak i rolnicy 
ryczałtowi są obowiązani do stosowa-
nia tego mechanizmu, jeżeli spełnione 
są przesłanki ustawowe wymagające 
zastosowania podzielonej płatności.

Obowiązek stosowania mechani-
zmu podzielonej płatności powstaje, 
jeżeli łącznie zostaną spełnione nastę-
pujące warunki:
• przedmiotem transakcji są towary 

lub usługi wskazane w załączniku 
nr 15 do ustawy o VAT, oraz
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• kwota należności brutt o wykazana 
na fakturze dokumentującej dosta-
wę towarów lub świadczenie usług 
z załącznika nr 15 do ustawy o VAT 
przekracza 15 000 zł,

• czynność jest dokonywana na rzecz 
podatnika.
W przypadku rolników, którzy są 

czynnymi podatnikami VAT obowiąz-
kowy mechanizm podzielonej płat-
ności ma zastosowanie w pełnym 
zakresie tzn. zarówno w zakresie wy-
konywania dostaw jak i dokonywania 
nabyć.

Z perspektywy podmiotu dokonu-
jącego dostawy należy przede wszyst-
kim pamiętać o obowiązku oznaczania 
faktury dotyczącej transakcji objętej 
obligatoryjnym mechanizmem podzie-
lonej płatności wyrazami „mechanizm 
podzielonej płatności”. Oznaczenie 
takie stanowi informację dla nabywcy, 
że dana faktura, z uwagi na przedmiot 
transakcji, jak i kwotę, powinna zostać 
zapłacona z zastosowaniem mechani-
zmu podzielonej płatności.

Zapłata w mechanizmie podzie-
lonej płatności wymaga, aby płacący 
posiadał rachunek rozliczeniowy lub 
imienny rachunek w SKOK założony 
w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, tylko bowiem do tego 
typu rachunków otwierane są rachun-
ki VAT, i tylko wówczas możliwe jest 
zastosowanie komunikatu przelewu, 
czyli specjalnego przelewu dedyko-
wanego mechanizmowi podzielonej 
płatności.

Rolnicy spełniający powyżej wska-
zane kryteria ustawowe do obowiąz-
kowego stosowania mechanizmu po-
dzielonej płatności są obowiązani do 
posiadania rachunku rozliczeniowego 
lub imiennego rachunku w SKOK, 
a zatem i rachunku VAT.

Źródło: KRIR

ZBIORNIKI NA PALIWO 
O POJEMNOŚCI DO 5 M3 

BEZ DECYZJI
W odpowiedzi na pismo KRIR w spra-
wie wniosku Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej o zmianę ustawy Prawo bu-
dowlane, mające na celu zwolnienie 
producentów rolnych z obowiązku 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę w odniesieniu do zbiorników 
na płynny nawóz RSM oraz paliwo rol-
nicze Ministerstwo Rozwoju poinfor-
mowało, iż w dniu 18 marca 2020 r. 
w Dzienniku Ustaw opublikowana zo-
stała ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 

o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 471), która stanowi 
efekt przygotowanej przez Minister-
stwo Rozwoju reformy procesu inwe-
stycyjnobudowlanego w zakresie pro-
cesu budowlanego.

Ustawa ta wprowadza zmiany 
polegające na uproszczeniu zbyt ry-
gorystycznych procedur, usunięciu 
nadmiarowych obowiązków po stro-
nie inwestora oraz doprecyzowaniu 
regulacji budzących wątpliwości in-
terpretacyjne. Przedmiotowa ustawa 
wejdzie w życie 19 września br. (zgod-
nie z art. 39 tej ustawy wchodzi ona 
w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 
jej ogłoszenia).

Jedną ze zmian, przewidzianą 
w tej nowelizacji, jest zmiana art. 29 
i art. 30 ustawy – Prawo budowlane, 
która oprócz przeredagowania treści 
ww. przepisów w celu ułatwienia ich 
czytelności, przewiduje także rozsze-
rzenie przewidzianych tą regulacją ka-
talogów zwolnień określonych robót 
budowlanych z konieczności uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowę 
(rozszerzenie to dotyczy zarówno 
katalogu robót budowlanych wyma-
gających dokonania zgłoszenia or-
ganowi administracji architektonicz-
no-budowlanej, jak i katalogu robót 
budowlanych całkowicie zwolnionych 
z wymogu dokonania określonej pro-
cedury przed ich rozpoczęciem).

Na skutek ww. zmian do listy 
obiektów budowlanych niewymagają-
cych uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę ani dokonania zgłosze-
nia dodane zostało m.in. zamierzenie 
budowlane polegające na instalacji 
naziemnych zbiorników będących 
obiektami budowlanymi, służących do 
przechowywania paliw płynnych klasy 
III, na potrzeby własne użytkownika, 
o pojemności do 5 m3 (art. 29 ust. 2 
pkt 30 ustawy – Prawo budowlane 
po wejściu w życie ustawy z dnia 13 
lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw) w celu ułatwienia wyposażania 
gospodarstw rolnych w zbiorniki do 
magazynowania paliwa, które zapew-
nią im odpowiednią ilość i jakość pali-
wa do prawidłowego funkcjonowania. 
Kwesti a ta w związku z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa była 
przedmiotem uzgodnień z przedsta-
wicielami Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ko-
mendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej, a zawarty w tym przepisie 
parametr 5 m3 powiązany jest z § 11 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów, zgodnie z któ-
rym dopuszcza się przechowywanie 
paliw płynnych klasy III, na potrzeby 
własne użytkowania, w zbiorniku na-
ziemnym dwupłaszczowym o pojem-
ności do 5 m3.

W trakcie prac nad ww. noweliza-
cją ustawy – Prawo budowlane, która 
na rządowym etapie procesu legisla-
cyjnego poddana została szerokim 
konsultacjom publicznym oraz uzgad-
niana była z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, nie został natomiast 
zgłoszony postulat w odniesieniu do 
instalowania zbiorników na nawozy 
płynne, dlatego też nowelizacja nie 
przewiduje zmian w tym zakresie.

Ponadto resort rozwoju zwró-
cił uwagę, iż zgodnie z art. 1 ustawy 
– Prawo budowlane, ustawa ta nor-
muje działalność obejmującą sprawy 
projektowania, budowy, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych, zaś 
przez obiekt budowlany zgodnie z art. 
3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane 
należy rozumieć budynek, budowlę 
bądź obiekt małej architektury, wraz 
z instalacjami zapewniającymi moż-
liwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowlanych. 
Z powyższego wynika więc, że usta-
wa – Prawo budowlane, a tym samym 
przewidziane w niej procedury, nie 
mają zastosowania do przypadków, 
gdy instalowanie dotyczy zbiorników, 
które nie są obiektem budowlanym 
w rozumieniu ustawy – Prawo bu-
dowlane (np. do ich wytworzenia nie 
zostały użyte wyroby budowlane).

Źródło: KRIR

PRZYMROZKI WIOSENNE 
 POTRZEBA ZMIAN SYSTEMU 

UBEZPIECZEŃ
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w związku z sygnałami płynącymi od 
rolników z całej Polski, którzy ubez-
pieczyli jesienią swoje uprawy od zda-
rzeń losowych w ryzyku złe przezimo-
wanie, przymrozki wiosenne i grad, 
informuje, iż w ogólnych warunkach 
ww. ubezpieczenia bazujących na 
ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich z późniejszymi zmiana-
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mi występuje problematyczny aspekt 
w defi nicji „przymrozki wiosenne”. Nie 
obrazuje to rzeczywistego procesu 
wegetacji i co za tym idzie specyfi ki 
występujących szkód polegających na 
uszkodzeniu (popękaniu) łodyg w ter-
minie przed 15 kwietnia. W związku 
z czym Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 
23 kwietnia 2020 r. do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzyszto-
fa Ardanowskiego o doprecyzowanie 
ubezpieczenia ww. zakresie tj. „przy-
mrozki wiosenne”.

Z uwagi na zmiany klimatyczne, 
kiedy okres wegetacji rusza znacz-
nie wcześniej niż w latach ubiegłych, 
zasadnym jest, aby od tego roku ka-
lendarzowego szkody z tytułu przy-
mrozków wiosennych były liczone 
od 21 marca, a nie jak dotychczas 
od 15 kwietnia. Można również wy-
znaczyć moment ruszenia wegeta-
cji i tym samym początek wiosennej 
ochrony plantacji przy pomocy fazy 
rozwojowej rośliny rzepaku, np. faza 
formowania łodygi. W budżecie pań-
stwa przeznacza się znaczną kwotę 
pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń 
i zachęca do ubezpieczeń komplekso-
wych. Rolnik jesienią zawiera umowę 
kompleksową a przy likwidacji szkody 
liczy na rekompensatę adekwatną do 
poniesionych nakładów.

Problematyczne jest również wy-
znaczenie szkody całkowitej przez 
niektóre zakłady ubezpieczeń. Na-
szym zdaniem szkoda w rzepaku po-
wstała z tytułu przymrozków po 21 
marca powinna być liczona na pozio-
mie 40%, a nie jak dotychczas maksy-
malnie 25%. Podkreślamy, że dotych-
czasowa wypłata odszkodowania na 
poziomie 25% przy szkodzie całkowi-
tej do 15 kwietnia nie odzwierciedla 
oraz nie rekompensuje faktycznych 
strat z tytułu poniesionych nakładów. 
Wczesna wiosna spowodowała, iż 
zgodnie z fazami rozwoju roślin trze-
ba było ponieść wydatki wiosenne 
na nawozy i środki ochrony roślin już 
w marcu. W związku z powyższym 
wnioskujemy o urealnienie warunków 
ubezpieczenia w zakresie „przymrozki 
wiosenne” upraw z dopłatą państwa 
poprzez zmianę terminu rozpoczęcia 
odpowiedzialności z tytułu „wiosen-
ne przymrozki” z 15 kwietnia na 21 
marca oraz ustalenie wypłaty szkody 
całkowitej z poziomu 25% na 40% od 
21 marca.

Ponadto Zarząd KRIR zawniosko-
wał o interwencję w sprawie umożli-

wienia ubezpieczenia upraw rolnych 
od przymrozków wiosennych. Pomi-
mo dopłat do części składki należnej 
ubezpieczycielowi, fi rmy odmawiają 
ubezpieczenia m.in. rzepaku ozimego 
od przymrozków.

Źródło: KRIR

ZASTÓJ W REALIZACJI POMOCY 
SUSZOWEJ. WYSTĄPIENIE KRIR 

DO PREZYDENTA RP
Samorząd rolniczy jest zaniepokojony 
zastojem, jaki ma miejsce przy realizacji 
pomocy suszowej za 2019 rok, zwłasz-
cza w kontekście zapowiadającej się 
kolejnej suszy w roku bieżącym. Nie 
posiadamy informacji o stanie realizacji 
wypłat, jednak sądząc po dużej liczbie 
telefonów do biur wojewódzkich izb 
rolniczych w sprawie interwencji - sy-
tuacja ta nie wygląda najlepiej.

Podobnie jest z wypłatą pomo-
cy w ramach działań inwestycyjnych 
PROW 2014-2020 (modernizacja go-
spodarstw rolnych czy wsparcie inwe-
stycji w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof). Wnioski o płatność proce-
dowane są nadmiernie długo, co wpły-
wa bezpośrednio na opóźnienia w wy-
płatach należnej pomocy.

Wiosna niesie ze sobą cyklicznie, 
wysokie wydatki na produkcję rolniczą, 
a brak zaplanowanych wcześniej wpły-
wów jest powodem utraty płynności 
fi nansowej w wielu gospodarstwach. 
Dodatkowo rolnicy zwracają uwagę, 
że niektóre banki (dotyczy to głównie 
bankowości spółdzielczej) wbrew obo-
wiązującemu prawu tzw. tarczy anty-
kryzysowej czynią problemy z odracza-
niem spłaty rat kredytowych.

Przedstawiając powyższe Zarząd 
KRIR 22 kwietnia 2020 r. zwrócił się 
do Prezydenta RP o pilną interwencję 
w tych sprawach.

Źródło: KRIR

PRACOWNICY SEZONOWI 
Z UKRAINY I BIAŁORUSI 

 WNIOSEK ZARZĄDU KRIR 
W SPRAWIE OTWARCIA 

KONSULATÓW
W związku z utrzymaniem ciągłości 
dostaw owoców i warzyw oraz in-
nych produktów spożywczych wy-
magających pracowników sezono-
wych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w dniu 24 kwietnia 2020 r. 
zwrócił się do Ministra Spraw Zagra-

nicznych Jacka Czaputowicza o in-
terwencję w sprawie uruchomienia 
działalności konsulatów Polski na 
terenie Białorusi i Ukrainy w celu 
wydawania wiz pracowniczych.
Ponadto Zarząd KRIR zwrócił się z za-
pytaniem, czy pracownicy z Ukrainy 
lub Białorusi mogą przekroczyć pieszo 
granicę z Polską i być odebrani przez 
rolników-pracodawców z granicy.

Rolnictwo, pomimo części zerwa-
nych łańcuchów dostaw nadal jest 
stabilnym fundamentem w walce z za-
grożeniami wynikającymi z epidemii, 
a producenci rolni ciężko pracują by 
utrzymać ciągłość dostaw żywności. 
Dlatego konieczne jest wprowadzenie 
rozwiązań mających na celu zapew-
nienie i zagwarantowanie dostępności 
siły roboczej.

Źródło: KRIR

APEL ŚRODOWISK ROLNICZYCH 
W SPRAWIE OCHRONY GOSPO

DARSTW PRZED TZW. ORGANIZA
CJAMI EKOLOGICZNYMI

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z in-
nymi organizacjami rolniczymi w dniu 
24 kwietnia 2020 r. skierowała pismo 
do Prezesa Rady Ministrów Pana Ma-
teusza Morawieckiego oraz Ministra 
Zdrowia Łukasza Szumowskiego, popie-
rające Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
w działaniach mających na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa prowadzonym 
gospodarstw rolniczych i zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego.

Apel ten jest odpowiedzią na 
roszczenie sobie praw wchodzenia 
na teren prywatnych posesji i go-
spodarstw przez tzw. aktywistów 
prozwierzęcych bez asysty organów 
państwowych. Poza COVID-19 pol-
scy rolnicy prowadzą również walkę 
z ASF, gdzie dokładają wszelkich sta-
rań by opanować tę epidemię i reali-
zują drobiazgowe założenia reżimu 
sanitarnego, wprowadzonego w tro-
sce o bezpieczeństwo ludzi i zwie-
rząt. W kontekście działań organiza-
cji ekologicznych, osoby postronne 
pozbawione kompetencji wiedzy 
i umiejętności, przychodząc bez asy-
sty instytucji państwowych, tworzą 
niezwykłe niebezpieczną sytuację, 
która może mieć tragiczne konse-
kwencje nie tylko dla hodowanych 
zwierząt, ale dla rodzin rolników, któ-
re utrzymują się z produkcji rolnej.

Źródło: KRIR
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PYTANIA SAMORZĄDU ROLNICZEGO 
DO MINISTRA ROLNICTWA 

ODNOŚNIE SZACOWANIA STRAT 
SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ 

W 2020 R.  

Wobec wielu głosów płynących z ca-
łego kraju w sprawie wystąpienia 
suszy w 2020 r., w dniu 29 kwiet-
nia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
o udzielenie informacji, jakie działa-
nia podejmuje Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w zakresie wspar-
cia rolników dotkniętych tegoroczną 
suszą. Czy i jak zostaną ustalone pro-
cedury szacowania strat, które po-
zwolą na sprawniejsze sporządzanie 
dokumentów.

Jednocześnie Zarząd KRIR zwrócił 
się o informację, czy są podejmowa-
ne kroki przez resort rolnictwa w celu 
zwiększenia dostępności ubezpieczeń 
m.in. od skutków suszy oraz czy pod-
jęto działania związane z wprowa-
dzeniem innych typów ubezpieczeń 
zmniejszających ryzyka związane 
z prowadzeniem produkcji rolnej, np. 
ubezpieczenie dochodów osiąganych 
z produkcji rolnej.

Źródło: KRIR

INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE 
POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ  
NABÓR WNIOSKÓW W TERMINIE 

7 MAJA  31 SIERPNIA 2020 R. 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. ukazało 
się w prasie i na stronie internetowej 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa ogłoszenie Prezesa 
ARiMR o możliwości ubiegania się - 
w terminie od dnia 7 maja 2020 r. do 
dnia 31 sierpnia 2020 r. - o pomoc 
fi nansową na operacje typu „Inwe-
stycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej’ w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie 
gruntów rolnych i przywracanie po-
tencjału produkcji rolnej zniszczone-
go w wyniku klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

BIULETYN W-MIR



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


