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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:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – członek zarządu
Robert Nowacki – członek zarządu
Jerzy Salitra – członek zarządu
Piotr Miecznikowski – członek zarządu 
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

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

ISSN 1643-899X 

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolnicze? Już w kolejnym 
numerze Biuletynu W-MIR znajdzie się dział Kupię – Sprzedam. Zaintereso-
wanych umieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu: 

ogloszeniawmir@gmail.com. 

POSIEDZENIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA

W dniu 11 grudnia 2020 r. w Olszy-
nie odbyło się V Walne Zgromadzenie 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
którego głównym celem było uzupeł-
nienie składu Zarządu Izby oraz omó-
wienie aktualnej sytuacji w rolnictwie. 
Obradom przewodniczył pan Marek 
Kuźniewski, funkcję sekretarza obrad 
pełniła pani Zofi a Stankiewicz.
Walne Zgromadzenie, w tajnym gło-
sowaniu, wybrało nowe władze:
• Romuald Tański (powiat szczycień-

ski) - Prezes
• Marek Kuźniewski (powiat lidzbar-

ski) - Wiceprezes
• Piotr Miecznikowski (powiat ni-

dzicki) - członek Zarządu
W Zarządzie Izby swoje funkcje dalej 
pełnią członkowie: Robert Nowacki 
(powiat węgorzewski) i Jerzy Salitra 
(powiat braniewski).
Na Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej wybrano Krzysztofa Kazaniec-
kiego (powiat gołdapski), a nowym 
członkiem Komisji budżetowej została 
Ewa Kasprowicz.
Ponadto, podczas Walnego Zgroma-
dzenia podjęto następujące wnioski:
Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z prośbą o zwiększenie pro-
gramów PROW dedykowanych dla 
rolników prowadzących produkcję 
roślinną, gdyż rolnicy czują się dyskry-
minowani wobec ilości programów, 
z których skorzystać mogą rolnicy ho-
dujący zwierzęta.
Wystąpić do odpowiednich organów 
o jednolitą interpretację przepisów 
o ulgach w podatku rolnym przy trwa-

łych inwestycjach w gospodarstwie. 
Niektóre Urzędy mają problem z jed-
noznacznym określeniem, czy ulga 
w podatku przysługuje rolnikom pro-
wadzącym jedynie produkcję roślinną, 
czy niezbędny jest wymóg utrzymania 
zwierząt gospodarskich.
Doprowadzić do ustalenia daty ogło-
szenia rozporządzenia o dopłatach do 
materiału siewnego tak, aby stawka 
dopłaty była określona przed rozpo-
częciem terminów siewu i sadzenia 
roślin, do których stosuje się dopłaty.
Nadanie biegu wnioskowi dotyczą-
cego przyjmowania rolników do Kół 
Łowieckich oraz obligatoryjnego wy-
pisywania odstrzałów do polowań in-
dywidualnych (celem ochrony swoich 
upraw) przez Koła Łowieckie posiada-
jące obwody łowieckie na działkach 
rolników, którzy posiadają uprawnie-
nia myśliwskie.
Wystąpić do Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumenta o zbadanie, czy 
banki działają zgodnie z prawem, przy 
udzielanym kredycie jest wymagane 
wykupienie polisy ubezpieczeniowej. 
Rolnik wykupujący takie zabezpiecze-
nie w innym miejscu dowiaduje się, że 
w Banku udzielającym kredyt weryfi -
kacja tej polisy jest droższa od samej 
polisy. Zapytanie rozszerzyć o wielo-
letnie zabezpieczenia kredytu.
Wystąpić do Wód Polskich o jak naj-
szybsze przystąpienie do przywróce-
nia biegu rzeki „Bogumiłka”. Od lat nikt 
nie prowadził konserwacji i oczyszcza-
nia brzegów co skutkuje zalanymi po-
lami i podtopieniami.

POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR
 15 października 2020 r. w Olszty-
nie odbyło się posiedzenie Zarządu, 
podczas którego omówiono wnioski 
zgłoszone podczas wspólnego posie-
dzenia Zarządu z Przewodniczącymi 
Rad Powiatowych W-MIR i komisji 
w dniu 18 września 2020 r. Postano-
wiono przygotować pismo do Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych w sprawie 
zmian w ustawie o ubezpieczeniu 

społecznym rolników. Zgłoszono na-
stępujące postulaty:
 Umożliwić pobieranie pełnego 
świadczenia emerytalnego przy 
jednoczesnym prowadzeniu dzia-
łalności rolniczej. 

 Uzależnić wielkość świadczenia 
emerytalnego od lat płaconych 
składek. Wielkość emerytury 
winna być wprost proporcjonalna 
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do ilości lat opłacanych składek, 
przy założeniu, że minimum 25 lat 
składkowych to pełna emerytura. 

 Waloryzować kwotę świadczenia 
chorobowego. Kwota 10 zł jest 
niegodziwa i żenująco niska.

 Uzależnić wysokość świadczenia 
emerytalnego od wielkości opła-
cania składek. Traktować rolników 
identycznie jak płatników ZUS.

 Zwiększyć rolnikom pomoc w związ-
ku z pandemią COVID-19.

Postanowiono także zwrócić się do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie w celu wyko-
nania badań poziomu hałasu we wsi 
Gaudynki, w związku z hałasem ze 
strzelnicy wojskowej, który jest uciąż-
liwy dla mieszkańców wsi.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył 
prezes spółki Amelo, który przed-
stawił problem  dotyczący funkcjo-
nowania zakładu tj. brak możliwości 
oddawania ścieków poprodukcyj-
nych, a co za tym idzie koniecznością 
wstrzymanie produkcji. Podkreślił, że 
spółka cały czas się rozwija, stawia 
na nowoczesne technologie, jednak-
że nie ma woli współpracy ze strony 
Gminy Iława. Zarząd, po zapoznaniu 
się ze sprawą, postanowił dokonać 
rozeznanie oraz podjąć interwencję 
u burmistrza Iławy i wojewody war-
mińsko- mazurskiego.
Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło 
się 5 listopada 2020 r. w Olsztynie. 
Zarząd W-MIR postanowił wesprzeć 
apel Izby Gospodarczej Handlowców, 
Przetwórców Zbóż i Producentów 
Pasz o przedłużenie moratorium na 
zakaz stosowania pasz pochodzących 
z roślin transgenicznych. Zakaz ten 
ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 
roku. Postanowiono również wysto-
sować pismo do MRiRW w sprawie 
zmiany treści § 16 ust 5 pkt. 6a) Roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy fi nansowej na operacje typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. z dnia 11 września 2015 r. 
Dz.U.2015.1371 z późniejszymi zmia-
nami) z treści dotychczasowej: § 16 ust 
5 pkt. 6a)  „jeżeli do dnia złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy podmiotowi 
ubiegającemu się o przyznanie pomocy 
albo współposiadaczowi gospodarstwa, 
w którym będzie realizowana opera-
cja, nie przyznano pomocy w związku 
z podjęciem albo rozwojem działalności 
pozarolniczej albo w celu wyposażenia 
tego samego gospodarstwa w ramach 

działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” objętego PROW 2007-2013 
lub operacji typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych” objętego programem, przy-
znaje się 1 punkt, chyba że podmiot 
ubiegający się o przyznanie pomocy lub 
współposiadacz gospodarstwa wystąpił 
o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy”, 
na treść po wprowadzeniu propono-
wanej zmiany:
§ 16 ust 5 pkt. 6a) „jeżeli do dnia zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy 
podmiotowi ubiegającemu się o przy-
znanie pomocy albo współposiadaczowi 
gospodarstwa, w którym będzie realizo-
wana operacja, nie przyznano pomocy 
w związku z podjęciem albo rozwojem 
działalności pozarolniczej albo w celu 
wyposażenia tego samego gospodar-
stwa w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” objętego PROW 
2007-2013 lub operacji typu „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego 
programem, przyznaje się 1 punkt.”
W uzasadnieniu Zarząd W-MIR wska-
zał, że obecnie obowiązujący zapis 
godzi w słuszny interes społeczny rol-
ników i wprowadza podwójne sank-
cjonowanie benefi cjentów. Zgodnie 
z zamysłem ustawodawcy zapis po-
winien promować rolników, którzy 
w ramach działania modernizacja 
gospodarstw rolnych nie otrzymali 
pomocy fi nansowej, natomiast przy-
toczony powyżej zapis działa odwrot-
nie w sytuacji, gdzie rolnik nie otrzy-
mał pomocy fi nansowej z uwagi na 
otrzymanie decyzji odmownej w po-
przednim naborze, co przy obliczaniu 
punktacji przy wnioskach złożonych 
w bieżących naborach może mieć 
kluczowe znaczenie na kryterium 
dostępu. Reasumując, fakt otrzyma-
nia odmowy w poprzednim naborze 
przekłada się na brak 1 pkt za to kry-
terium, co może spowodować brak 
minimalnej ilości punktów i kolejną 
odmowę przyznania pomocy. Należy 
podkreślić, iż wygórowane kryteria 
punktacji powodują, iż rolnicy niejed-
nokrotnie mają kłopot z osiągnięciem 
minimalnej liczby punktów (1,5 pkt), 
ponadto wielu rolników w naborze 
2016 otrzymało odmowę przyznania 
pomocy z uwagi na brak limitu środ-
ków.
Podczas posiedzeń w dniach 19 i 30 
listopada 2020 r. Zarząd zajmował się 
następującymi sprawami:
1. Realizacją wniosków napływają-

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

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

3. Bieżącym monitorowaniem reali-
zacji budżetu Izby. 

4. Organizacją obrad V Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.

Na posiedzeniu  w dniu 19 listopada 
br. Zarząd W-MIR postanowił:
• Wystosować pismo do Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z prośbą o doprecyzowanie odpowie-
dzi z dnia 09 listopada 2020 r. (znak 
sprawy WR.pr.071.3.2020) z której 
wynika, że wszystkie rośliny przedsta-
wione w tabeli „uprawy rolne w apli-
kacji suszowej” stanowiącej załącznik 
do pisma zostały zmapowane z upra-
wami o analogicznych wymaganiach 
na wodę dla których IUNG prowadzi 
monitoring suszy. 
 W nawiązaniu do rankingu potrzeb 

Planu Strategicznego WPR w któ-
rym poproszono o priorytetyzację 
potrzeb z wymienionych 9 celów 
szczegółowych, przydzielić potrze-
by w taki sposób, aby wspierały 
rozwój gospodarstw rolnych i jak 
najmniej ograniczały produkcję. 

 Zaproponować, do projektu eks-
pertyzy pt. „Określenie rodzajów 
inwestycji przyczyniających się do 
realizacji 4, 5 oraz 6 celu szczegó-
łowego WPR 2021-2027”, ujęcie 
w dokumencie nowych ciągników 
rolniczych jako maszyn przyczy-
niających się do łagodzeniu zmiany 
klimatu.

 W związku z trwająca epide-
mią COVID i uchwalaniem kolej-
nych tarcz udzielających wsparcia 
przedsiębiorcom, przygotować 
wystąpienie w sprawie włączenia 
rolników do udzielanego wsparcia.

 Przygotować wystąpienie w spra-
wie uruchomienia natychmiasto-
wego wsparcia dla producentów 
drobiu i trzody.

Ponadto podczas posiedzenia Zarząd 
W-MIR spotkał się z Warmińsko-Ma-
zurskim Związkiem Hodowców Bydła 
Mlecznego w celu omówienia współ-
pracy Izby Rolniczej ze Związkiem 
Hodowców.
Na posiedzeniu  w dniu 30 listopada 
2020 r. Zarząd W-MIR:
 Omówił odpowiedź na wniosek 

W-MIR w sprawie zmian w roz-
porządzeniu Ministra Sprawiedli-
wości w sprawie określenia przed-
miotów należących do rolnika pro-
wadzącego gospodarstwo, które 
nie podlegają egzekucji i postano-
wiono kopię przesłać do Centrali 
Banków.

 Postanowił zorganizować spo-
tkanie z branżowymi związkami 
hodowców zwierząt i organizacji 
rolniczych Warmii i Mazur w celu 
omówienia współpracy w związku 
z aktualną sytuacją w rolnictwie.
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POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH
2 października w Kętrzynie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 
Pierwszym prelegentem był pan Jerzy 
Bachar - główny specjalista KOWR 
OT w Olsztynie SZ w Korszach, któ-
ry omówił obrót ziemią na terenie 
powiatu kętrzyńskiego. Pan Jerzy 
Bachar poprosił o zwracanie uwagi 
na przeznaczenie gruntów w miej-
scowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gmin, tak aby duże 
działki użytkowane rolniczo miały 
w planach przeznaczenie rolnicze. 
Przedstawił również zasady odkupu 
działek przez KOWR. Następnie pani 
Maria Wyszkowska – Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Kętrzynie przed-
stawiła sytuację epizootyczną zwią-
zaną z ASF w powiecie kętrzyńskim, 
w którym są strefy „czerwona” i „nie-
bieska”. Omówiła temat kontroli dot. 
bioasekuracji oraz kwesti ę naduży-
wania przez rolników uboju na użytek 
własny trzody chlewnej. Pan Tomasz 
Komorowski - kierownik BP ARiMR 
w Kętrzynie omówił aktualny stan 
płatności z ARiMR. Następnie głos 
zabrał pan Ryszard Niedziółka – Bur-
mistrz Kętrzyna. Na zakończenie pan 
Marek Kuźniewski – Członek Zarządu 
W-MIR i pan Kazimierz Wróblewski 
- Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie kętrzyńskim omó-
wili aktualną sytuację w rolnictwie. 
5 października w Braniewie odby-
ło się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie braniewskim. 
W posiedzeniu, poza członkami Rady, 
udział wzięli: pan Zbigniew Ziejewski 
– Poseł na Sejm RP, pan Karol Moty-
ka – Starosta Braniewski, pan Tomasz 
Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewo, 
pan Jakub Barnus – Wójt Gminy Bra-
niewo, pan Stanisław Żołędziowski – 
Przewodniczący Rady Gminy Branie-
wo, pan Tadeusz Zakrzewski – Powia-
towy Lekarz Weterynarii, pani Janina 
Malanowska i pan Krzysztof Suchora 
– KRUS OT w Braniewie, panie Anna 
Zielińska i Jolanta Owsiak - przed-
stawicielki BNP Paribas w Olsztynie 
i Braniewie i pani Teresa Fryga – eme-
rytowany doradca PZDR w gminie 
Płoskinia.
Na początku posiedzenia przewodni-
czący - pan Jerzy Salitra podziękował 
pani Teresie Fryga za dotychczaso-
wą współpracę z Radą Powiatową 
i rolnikami powiatu braniewskiego 
oraz wręczył pamiątkową statuetkę. 
Następnie pan Tadeusz Zakrzewski 
przedstawił informacje nt. bieżącej 
sytuacji dotyczącej afrykańskiego po-

moru świń oraz dobrostanu zwierząt 
na terenie powiatu braniewskiego. 
W wyniku przeprowadzonych kontro-
li nie stwierdzono rażących zaniedbań 
dotyczących dobrostanu zwierząt. 
W świetle tych kontroli oraz prze-
prowadzonych badań należy stwier-
dzić dużo wątpliwości co do prac nad 
nową ustawą o ochronie zwierząt. 
Pan Henryk Bakinowski – pracow-
nik BP ARiMR przedstawił aktualny 
przebieg prac Agencji dotyczących 
płatności bezpośrednich. W kolejnym 
punkcie posiedzenia przedstawicie-
le OT KRUS - pani Janina Malanow-
ska i pan Krzysztof Suchora omówili 
przyczyny i częstotliwość wypadków 
w rolnictwie, a następnie przeprowa-
dzili wśród uczestników posiedzenia 
konkurs wiedzy dotyczący przepisów 
BHP w gospodarstwie rolnym. 
W posiedzeniu uczestniczył Poseł na 
Sejm – pan Zbigniew Ziejewski, który 
przedstawił działania podejmowane 
przeciwko zmianie ustawy o ochro-
nie zwierząt. Ustawa ta spowodowała 
powstanie ogromnych napięć spo-
łecznych poprzez nieodpowiedzialne 
przedstawienie obrazu polskich rol-
ników i polskiej wsi. W dyskusji rolni-
cy i zaproszeni goście jednoznacznie 
przeciwstawili się projektowi nowej 
ustawy, która przyczyni się do rychłe-
go upadku polskiego rolnictwa. 
9 października w Szczytnie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie szczycieńskim. 
W posiedzeniu, poza członkami Rady, 
wzięli udział przedstawiciele wszyst-
kich instytucji rolniczych powiatu. 
Podczas posiedzenia omówiono spra-
wy bieżące dotyczące wsi i rolnictwa. 
Kierownik BP ARiMR omówiła stan 
realizacji płatności bezpośrednich, 
rolnośrodowiskowych i dobrostano-
wych w powiecie szczycieńskim. War-
to nadmienić, iż w powiecie szczy-
cieńskim wpłynęło najwięcej wnio-
sków o przyznanie 
płatności dobro-
stanowych spo-
śród wszystkich 
powiatów nasze-
go województwa 
i więcej niż w nie-
których całych 
województwach. 
Powiatowy Le-
karz Weterynarii 
udzielił informacje 
na temat aktualnej 
sytuacji w zakresie 
rozprzestrzenia-
nia się wirusa ASF 

i prowadzonych działań zapobiegaw-
czych. Kierownik PT KRUS w Szczyt-
nie podsumowała wiosenną pomoc 
oferowaną rolnikom i domownikom 
rolników w związku z pandemią Co-
vid – 19. Koordynator SZ KOWR 
w Kamionku przedstawił stan zaso-
bu gruntów rolnych Skarbu Państwa, 
które pozostają nierozdysponowane 
i podał przewidywane terminy ich 
zagospodarowania w przetargach. 
Przewodniczący Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie szczycieńskim – pan 
Romuald Tański przedstawił sprawy 
bieżące, którymi zajmował się Zarząd 
W-MIR. Następnie omówiono ogólną 
sytuację rolnictwa w kraju i na świe-
cie skupiając się na problemach wy-
nikających z przerwanych łańcuchów 
dostaw. Rada Powiatowa W-MIR 
w powiecie szczycieńskim zapoznała 
się również z dokumentami dotyczą-
cymi opiniowania sprzedaży gruntów 
rolnych w gminie Jedwabno.
12 października w Kurzętniku odby-
ło się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nowomiejskim. 
Podczas posiedzenia Rady pan Grze-
gorz Kleps - Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Nowym Mieście Lubawskim 
zapoznał uczestników spotkania z re-
gulacjami prawnymi dot. afrykańskie-
go pomoru świń, aktualną sytuacją 
epizootyczną w powiecie nowomiej-
skim, działaniami podejmowanymi 
przez służby weterynaryjne dot. prze-
strzegania zasad bioasekuracji w go-
spodarstwach rolnych, nakazami i za-
kazami dla hodowców trzody chlewnej 
w ramach wyznaczonych stref ASF, 
liczbą wykonanych odstrzałów dzi-
ków, a także z wynikami przeprowa-
dzonych kontroli w gospodarstwach 
rolnych. Pan Jan Wiechowski - kie-
rownik Oddziału WIORiN w Nowym 
Mieście Lubawskim omówił główne 
zagadnienia dot. bioasekuracji fi tosa-
nitarnej w rolnictwie. Podczas spotka-
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nia pani Beata Kozłowska - kierownik 
BP ARiMR w Nowym Mieście Lubaw-
skim przedstawiła informacje dot. 
realizacji wdrażanych programów 
pomocowych, aktualnego stanu przy-
gotowania wniosków obszarowych 
do wypłaty zaliczek, liczby złożonych 
wniosków o przyznanie pomocy dla 
rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19 oraz wniosków 
o zwrot materiału siewnego. Na za-

kończenie posiedzenia Rady dyskuto-
wano nt. potrzeby zwiększenia liczby 
odstrzałów dzików, a także potrzebie 
zapewnienia środków fi nansowych 
na wypłatę rekompensat dla myśli-
wych za wykonane odstrzały. 
15 października w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim. Podczas spo-
tkania wybrano Przewodniczącego Ra-
dy, którym został dotychczasowy De-

legat na Walne Zgromadzenie - pan 
Antoni Nikiel, reprezentujący gminę 
Dywity. Rada wybrała również no-
wego Delegata na Walne Zgroma-
dzenie, którym został pan Mateusz 
Cygan z gminy Purda. Podczas posie-
dzenia członkowie Rady rozmawiali 
także o gospodarce gruntami rolnymi 
w powiecie olsztyńskim w kontekście 
opiniowania sprzedaży gruntów przez 
Izbę Rolniczą.

Sprawy łowieckie

 15 października Zarząd W-MIR, po 
konsultacji z członkami Rady Powia-
towej W-MIR w powiecie ostródz-
kim, pozytywnie zaopiniował zmia-
nę rocznego planu łowieckiego dla 
obwodów nr 145 i 181, polegającą 
na zwiększeniu odstrzału jelenia 
szlachetnego.

 29 października Zarząd W-MIR 
uzupełnił wniosek o wydanie ze-
zwolenia na wykonanie czynności 
zabronionych w stosunku do bobra 
europejskiego złożony we wrześniu 
do RDOŚ w Olsztynie.

 12 listopada Zarząd Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił 
się do Prezesa Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o wy-
dłużenie terminu naboru na pomoc 
z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Termin 

składania wniosków został wydłu-
żony do 31 grudnia. 

 25 listopada, na wniosek członków 
samorządu rolniczego, Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
wystąpił do Wójtów i Burmistrzów 
oraz Przewodniczących Rady 
Gmin powiatu giżyckiego z prośbą 
o wykorzystanie swojej inicjatywy 
uchwałodawczej w sprawie obni-
żenia podstawy naliczania podatku 
rolnego ogłoszonej przez Prezesa 
GUS kwotę 58,55 zł za 1 dt.

 W październiku i listopadzie Za-
rząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej wydał cztery opinie i je-
denaście informacji dla komorni-
ków sądowych w sprawie zajęte-
go mienia. W wydanych opiniach 
uznano, że zajęte mienie jest nie-
zbędne do prowadzenia gospodar-

stwa rolnego. W trzech sprawach 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolni-
cza nie wydała opinii, ponieważ 
zajęte było całe gospodarstwo, 
a zgodnie z § 5 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 
lipca 2017 r. w sprawie określenia 
przedmiotów należących do rolnika 
prowadzącego gospodarstwo, któ-
re nie podlegają egzekucji (Dz. U. 
2017 poz. 1385), jeżeli zajęte jest 
całe gospodarstwo to izba rolnicza 
nie wydaje opinii. W pozostałych 
wydanych informacjach wskazano, 
że: dłużnicy nie byli rolnikami (4 
przypadki), zajęty sprzęt nie należał 
do gospodarstwa dłużnika, zajęta 
nieruchomość nie jest niezbędna 
do prowadzenia gospodarstwa, 
dłużnik odmówił podania danych 
celem wydania opinii.

6 listopada 2020 r. Zarząd W-MIR prze-
słał do KRIR uwagi do projektu rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie trybu składania i rozpatrywa-
nia wniosków o dzierżawę obwodów 
łowieckich oraz kryteriów oceny wnio-
sków i wnioskodawców. Procedowa-
ne rozporządzenie zakłada ocenę kół 
łowieckich występujących z wnioskiem 
o wydzierżawienie obwodów łowieckich 
w oparciu o różne kryteria, w zależności 
od tego czy dane koło dzierżawiło ob-
wód o który wnioskuje do tej pory, czy 
dzierżawiło inne obwody lub czy jest zu-
pełnie nowo powstałym kołem łowiec-
kim. Należy dodać, że w myśl obowią-
zujących przepisów prawa łowieckiego 
oraz trwającymi pracami legislacyjnymi 
dotyczącymi zmian granic obwodów 
oraz zasad dzierżawy obwodów łowiec-
kich, umowy dzierżawy obwodów ło-
wieckich zawarte z kołami w roku 2018 
obowiązują tylko do dnia 31 marca 
2021 r. W-MIR opiniując projekt zapro-
ponowało doprecyzowanie zgłaszania 

udziału przedstawicieli instytucji współ-
uczestniczących w ocenie kół łowieckich 
do prac zespołu, a także dodanie kryte-
rium oceny przez instytucje kół dzierża-
wiących obwody inne niż wnioskowane.  
19 listopada Zarząd W-MIR, po kon-
sultacji z członkami Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie nidzickim, nega-
tywnie zaopiniował zmianę dzierżawcy 
dla obwodu łowieckiego nr 338, tak aby 
nowy wnioskodawca mógł być oceniany 
w marcu już według nowego rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie trybu składania i rozpatry-
wania wniosków o dzierżawę obwo-
dów łowieckich oraz kryteriów oceny 
wniosków i wnioskodawców, które jest 
bardziej surowe w ocenie kół łowieckich 
zgłaszających chęć dzierżawy obwo-
dów.
19 listopada Zarząd W-MIR postano-
wił poprzeć inicjatywę pana Zbigniewa 
Ziejewskiego Posła na Sejm RP, który 
przygotował projekt nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody 

wprowadzającą zmianę prawa tak, aby 
umożliwić rolnikom korzystanie z me-
chanizmu rekompensaty za ponoszone 
straty w uprawach i stawach hodowla-
nych spowodowane szkodliwą działal-
nością ptactwa prawnie chronionego, tj. 
kormoranów, żurawi, dzikich gęsi, łabę-
dzi oraz krukowatych. 
30 listopada złożono sprawozdanie 
z wykonywania czynności zgodnych 
z zezwoleniem RDOŚ na wykonanie 
czynności zabronionych w stosunku do 
bobra europejskiego w gminie Kozłowo, 
powiat nidzicki.
30 listopada przedstawiciele W-MIR 
– pan Piotr Miecznikowski - Przewod-
niczący Rady powiatowej W-MIR w po-
wiecie nidzickim, pan Krzysztof Pisare-
wicz - członek RP W-MIR w powiecie ni-
dzickim z gminy Kozłowo, pani Aleksan-
dra Kasińska - pracownik biura W-MIR 
odpowiedzialny za sprawy związane 
z łowiectwem i szkodami oraz pan Mi-
chał Kawiecki - pracownik biura tereno-
wego W-MIR w Szczytnie obsługujący 
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Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty 
Krajowej Rady Izb Rolniczych zawarte w stanowisku w sprawie 

aktualnej sytuacji w rolnictwie z dnia 9 września 2020 r.

teren powiatu nidzickiego uczestniczyli 
w wizji lokalnej, która pozwoliła potwier-
dzić ilość i działalność rodzin bobrowych 
zamieszkujących przy gruntach, których 
ma dotyczyć zezwolenie Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska na wyko-
nywanie czynności zabronionych w sto-
sunku do bobra europejskiego w gmi-

nie Kozłowo, w powiecie nidzickim. Ze 
strony RDOŚ lustracji dokonywała pani 
Joanna Sobiesierska, która od lat zajmu-
je się problemem działalności bobrów 
w powiecie nidzickim. Podczas oględzin 
obecni byli także rolnicy, których grunty 
są podtapiane i na których prośbę W-
-MIR złożyła wniosek do RDOŚ. To już 

drugi taki wniosek złożony przez W-
-MIR. Pierwszy zaowocował odłowem 
5 rodzin bobrowych i możliwością nor-
malnego użytkowania podtapianych 
gruntów. Zarówno W-MIR, jak i rolni-
cy z gminy Kozłowo z niecierpliwością 
oczekują na pozytywną decyzję RDOŚ 
w tej sprawie.

Pilne podanie przez odpowiednie 
służby informacji nt. wysokości i ter-
minu wypłaty pomocy rolnikom po-
szkodowanym przez niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne - Producenci 
rolni poszkodowani w wyniku tego-
rocznych niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych (susza, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi 
lub lawinę), poza odszkodowaniami 
z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać 
się w bieżącym roku o kredyt prefe-
rencyjny zarówno obrotowy na wzno-
wienie produkcji, jak i na odtworzenie 
środków trwałych. Podstawowym wa-
runkiem ubiegania się o ww. kredyty 
jest oszacowanie szkód przez komisję 
powołaną przez wojewodę w terminie 
do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wy-
stąpienia szkód. W przypadku suszy 
należy dokonać oszacowania szkód za 
pośrednictwem aplikacji publicznej. Od 
1 stycznia 2021 r. producenci rolni po-
nownie będą mogli ubiegać się o:
 udzielenie pomocy w opłaceniu bie-
żących składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, umorzeniu ich w całości lub 
w części, natomiast w odniesieniu do 
zaległości - odroczenie terminu płat-
ności składek i rozłożenia ich na raty;

 odroczenie i rozłożenie na raty 
płatności z tytułu umów sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości z Zaso-
bu Własności Rolnej Skarbu Państw 
oraz ulgi w opłatach czynszu, a także 
umorzenia raty płatności czynszu 
z tytułu umów dzierżawy;

 ulgi w podatku rolnym.
Ponowny wniosek o systemową zmia-
nę ustawy o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich w celu 
wprowadzenia ubezpieczeń za szkody 
spowodowane plagą gryzoni - Obecnie 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi trwają prace analityczne w kie-
runku zmian w systemie ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 
Ponadto, Ministerstwo Środowiska wy-
jaśniło, w sprawie szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych żerowaniem 
żurawi, iż żuraw Grus grus jest objęty 
ścisłą ochroną gatunkową. Natomiast 
Skarb Państwa odpowiada za szkody 
wyrządzone przez 5 gatunków: żubry, 
wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Za-
gadnienie związane z negatywnym od-
działywaniem chronionych gatunków 
ptaków na gospodarkę rolną stanowi 
ważną i istotną kwesti ę, która będzie 
przedmiotem dalszych analiz i ocen.
Zwiększenie środków przeznaczonych 
na dopłatę do ubezpieczeń upraw rol-
nych - Wysokość środków na dopłaty 
do składek związana jest z panującą 
w danym czasie sytuacją gospodarczą. 
Obecnie wydatki budżetu państwa 
skierowane są na przeciwdziałanie wy-
stąpieniu skutków epidemii COVID-19.
Wprowadzenie ustawowej konieczno-
ści zawierania umów kontraktacyjnych, 
z gwarantowanym terminem odbioru, 
zapłaty i ceną - Umowy kontraktacyj-
ne zawierane są w oparciu o przepisy 
kodeksu cywilnego i nie są obligatoryj-
ne. Obowiązkowe natomiast są umowy 
pomiędzy producentem produktów rol-
nych a pierwszym nabywcą, który jest 
przetwórcą lub dystrybutorem, który 
nie zbywa produktów bezpośrednio 
konsumentom fi nalnym,  na dostarcza-
nie produktów rolnych, w następują-
cych sektorach: zboża, burak cukrowy, 
mleko surowe, chmiel, len i konopie, 
owoce i warzywa, tytoń, wołowina 
i cielęcina, wieprzowina, baranina i ko-
zina, jaja, mięso drobiowe. Zasadą przy 
zawieraniu umów jest swoboda. Po-
jedynczy rolnik jest zbyt słabym part-
nerem dla przetwórcy, aby wynego-
cjować korzystne warunki umowy. Dla 
wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu 
dostaw konieczny jest rozwój różnych 
form współdziałania producentów rol-
nych, zwiększający ich pozycję rynkową 
i wpływ na określenie warunków i reali-
zację umów dostaw. Ustawa o grupach 
producentów rolnych i ich związkach, 
tworzy podstawy prawne umożliwiają-
ce organizowanie się producentów rol-
nych w silne podmioty rynkowe zdolne 

do negocjowania z odbiorcami przemy-
słowymi i handlowymi umów zbytu na 
warunkach uwzględniających interesy 
rolników – członków grupy.
Utworzenie niezależnych laboratoriów 
dla badania jakości produktów rolno-
-spożywczych i wprowadzenia obo-
wiązku pobierania zabezpieczonych 
próbek do ewentualnych odwołań, 
a także wprowadzenia prawa do takich 
odwołań - Powszechnie obowiązujące 
przepisy nie regulują kwesti i systemu 
odwoławczego od uzyskiwanych ba-
dań. W związku z tym, nie zostały okre-
ślone również zasady pobierania pró-
bek odwoławczych i wskazania labo-
ratoriów, które przeprowadzałyby ba-
dania odwoławcze. Dlatego też, w celu 
uniknięcia sporów między sprzedają-
cym a pierwszym nabywcą, w umo-
wach przez nich zawieranych można 
zawrzeć postanowienia dotyczące po-
bierania i badania próbek produktów, 
wyboru laboratorium odwoławczego 
i ponoszenia kosztów w przypadku, gdy 
wyniki badań wykonywanych przez 
skupującego nie są akceptowane przez 
sprzedającego. Przykładem mechani-
zmu wspomagającego rozstrzyganie 
sporów pomiędzy rolnikiem a skupują-
cym jest Kolegium Arbitrów działające 
przy Izbie Zbożowo-Paszowej. 
W przypadku rolników sprzedających 
do lokalnych punktów skupu, którzy 
nie mają w umowach wskazania labo-
ratorium odwoławczego, możliwe jest 
skorzystanie z odpłatnego wykonania 
badań w laboratoriach niezależnych po 
spełnieniu następujących warunków:
1. próbki powinien pobrać niezależny 

rzeczoznawca,
2. analizy musi wykonać laboratorium 

posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji.

Ponadto, na wniosek rolnika, odpłatnie, 
Inspekcja Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych może spraw-
dzić parametry skupowe w ramach 
oceny jakości handlowej. Odpłatną 
możliwość wykonania badań meto-
dami akredytowanymi w kierunkach 



BIULETYN W-MIR

7

mikrobiologicznych oraz chemicznych 
dla żywca lub mleka zapewnia rolnikom 
również baza Inspekcji Weterynaryjnej.
Mając na uwadze powyższe, bardziej 
zasadne niż tworzenie nowych labora-
toriów, byłoby wykorzystanie już istnie-
jącej sieci, a także podejmowanie przez 
producentów rolnych wspólnych działań 
na rzecz współpracy z rzeczoznawcami, 
którzy mogliby świadczyć usługi dla lo-
kalnej grupy producenckiej, spółdzielni. 
Walka z ASF - działania związane 
z ograniczaniem szerzenia się ASF 
na terytorium Polski są podejmowa-
ne w sposób ciągły, z zastosowaniem 
wszelkich dostępnych środków, na 
wielu płaszczyznach we współpra-
cy z różnymi resortami i instytucjami. 
Kontynuowane są działania na rzecz 
redukcji populacji dzików do poziomu 
0,1 osobnika/km2, w pierwszej kolej-
ności w ramach planowanej gospodar-
ki łowieckiej i uzupełniająco poprzez 
wykonywanie odstrzałów sanitarnych. 
W ramach odstrzałów sanitarnych re-
komendowanych przez Inspekcję We-
terynaryjną w związku z ASF w okresie 
od 31 stycznia do 12 października br. 
łącznie pozyskano 123084 dziki. 
Wypłata odszkodowań dla posiada-
czy świń w związku z wystąpieniem 
ASF - Wprowadzanie do gospodar-
stwa nieoznakowanych zwierząt, ich 
przemieszczanie, niestosowanie się do 
określonych nakazów i zakazów sta-
nowi przeszkodę w zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt. Hodowcy świń, 
którzy w swoich gospodarstwach (sta-
dach) przestrzegali ww. zasad otrzymu-
ją odszkodowanie ze środków pocho-
dzących z budżetu państwa. Ponadto, 
pomoc w formie częściowej refundacji 
wydatków poniesionych na zakup ma-
teriałów do dezynfekcji (maty, sprzęt, 
środki, odzież, obuwie) udzielana jest 
w formule pomocy de minimis. Limit kra-
jowy pomocy de minimis na lata 2018 
- 2020 został wykorzystany i do końca 
2020 r. żadna nowa pomoc de minimis 
w rolnictwie nie może zostać udzielona. 
Pomoc będzie udzielana ponownie od 1 
stycznia 2021 r.  Jednocześnie, podjęte 
zostały prace legislacyjne mające na celu 
uruchomienie w bieżącym roku pomocy 
na wyrównanie utraconych dochodów 
dla producentów świń prowadzących 
działalność na obszarze zapowietrzo-
nym lub zagrożonym wystąpieniem ASF.
Podjęcie działań w celu zmniejszenia 
procedur kredytowych rolnika wyma-
ganych przez banki podczas udziela-
nia kredytów - Zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo bankowe banki są sa-
modzielnymi jednostkami organizacyj-
nymi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
nie może wydać bankom skutecznych 
poleceń dotyczących m.in. procedury 
udzielania kredytów. 

Zwiększenie pomocy dla producentów 
drobiu oraz bydła mięsnego - Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wsparcie 
związane z produkcją jest systemem 
ograniczającym produkcję i można je 
przyznawać tylko do tych sektorów 
lub regionów państwa członkowskiego, 
w których określone typy rolnicze lub 
określone sektory rolnictwa mają szcze-
gólne znaczenie ze względów gospodar-
czych, społecznych lub środowiskowych 
i znajdują się w trudnej sytuacji. Przepisy 
UE nie przewidują możliwości wsparcia 
dedykowanego sektorowi drobiu. 
Zwiększenie poziomu wsparcia do by-
dła mięsnego spowodowałoby odpo-
wiednie zmniejszenie poziomu wspar-
cia innych sektorów. Wynika to z tego, 
że na wsparcie związane z produkcją 
Polska wydzieliła maksymalny prze-
widziany przepisami unijnymi odsetek 
pułapu krajowego (15 %), a więc nie 
ma możliwości zwiększenia tego odset-
ka, a jedynie ewentualne przesuwanie 
środków pomiędzy poszczególnymi 
kopertami fi nansowymi na płatności 
związane (w ramach tych 15 %). 
Pomoc dla rolników szczególnie do-
tkniętych kryzysem COVID-19 - Wspar-
cie w odpowiedzi na epidemię CO-
VID-19 ma zaradzić problemom związa-
nym z płynnością, które zagrażają ciągło-
ści działalności rolników w danym sekto-
rze. Biorąc pod uwagę wysokość strat 
w poszczególnych sektorach produkcji 
rolnej, jak również ograniczony budżet 
na realizację przedmiotowej pomocy, 
pomoc została skierowana do rolników 
prowadzących działalność w obszarze 
sektorów, w których zidentyfi kowano 
największe potrzeby w zakresie natych-
miastowego wsparcia, której celem jest 
rekompensata przynajmniej części strat, 
jakie rolnicy ponieśli w wyniku epidemii 
COVID-19. Wobec powyższego, pomoc 
zostanie udzielona w sektorze woło-
winy, mleka, wieprzowiny, drobiu, kóz, 
owiec oraz roślin ozdobnych pod osło-
nami grzewczymi.
Ukierunkowanie pomocy w sektorze wo-
łowiny dla producentów utrzymujących 
samce gatunku bydło domowe, których 
wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy 
i nie więcej niż 24 miesiące ma zapewnić, 
że wsparciem zostaną objęte gospodar-
stwa specjalizujące się w produkcji bydła 
mięsnego. Producenci posiadający ww. 
kategorię bydła mogą również posiadać 
krowy mamki, czy jałówki przeznaczone 
na opas, a przyznane wsparcie w postaci 
ryczałtowej pozwoli w pewnym stopniu 
na zrekompensowanie strat poniesio-
nych w gospodarstwach utrzymujących 
bydło. Biorąc pod uwagę spadki cen, 
pomoc dla producentów kurczaków i in-
dyków przewidziano na najwyższym po-
ziomie. W przypadku producentów gęsi 
pomoc przewidziano głównie dla tej gru-

py producentów, którzy rozpoczęli tucz 
gąsiąt wylężonych w miesiącu lutym 
2020 r. i którzy kierowali do uboju gęsi 
w okresie 15 marca - 15 czerwca 2020 
r., czyli w okresie największych spadków 
cen spowodowanych wystąpieniem epi-
demii COVID-19. Spadki cen skupu ży-
wych kaczek nie uzasadniły konieczności 
udzielenia wsparcia tej grupy producen-
tom w ramach ww. instrumentu pomo-
cy. W sektorze wieprzowiny do pomocy 
kwalifi kują się wszystkie gospodarstwa, 
które prowadzą produkcję świń w opar-
ciu o zwierzęta urodzone w gospodar-
stwie rolnika, przy czym nie wyklucza się 
w tych gospodarstwach również zakupu 
zwierząt do tuczu, pomoc dla gospodar-
stwa ma natomiast charakter ryczałtu 
ustalonego w odniesieniu do liczby zwie-
rząt urodzonych w gospodarstwie.  
Wniosek dot. wpływu podpisanej 
przez Prezydenta RP w dniu 25 sierpnia 
br. ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z promocją prozdrowotnych 
wyborów konsumentów na sytuację pro-
ducentów napojów oraz sadowników 
i plantatorów buraka cukrowego – Prze-
pisy dotyczące tzw. podatku cukrowego 
wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. 
Opłacie podlegać będzie wprowadzanie 
na rynek krajowy napojów z dodatkiem 
m.in. cukrów będących monosachary-
dami lub disacharydami oraz substan-
cji słodzących. Maksymalna wysokość 
opłaty wynosi 1,2 zł w przeliczeniu na 1 
l napoju. Obowiązek opłaty ciąży na:
1. Podmiotach sprzedających napo-

je do punktu sprzedaży detalicznej 
albo prowadzących sprzedaż deta-
liczną napojów w przypadku: pro-
ducenta, podmiotu nabywającego 
napoje w ramach wewnątrzwspól-
notowej dostawy towarów lub im-
portera napoju;

2. Zamawiającym, w przypadku gdy 
skład napoju objętego opłatą stano-
wi element umowy zawartej przez 
producenta, a dotyczącej produkcji 
tego napoju dla zamawiającego.

Opłacie nie podlega wprowadzenie na 
rynek krajowy m.in. napojów:
1. Będących wyrobami medycznymi, 

suplementami diety, żywnością spe-
cjalnego przeznaczenia medyczne-
go, preparatami do początkowego 
żywienia niemowląt, preparatami do 
dalszego żywienia niemowląt;

2. Będących wyrobami akcyzowymi;
3. W których udział masowy soku owo-

cowego, warzywnego lub owocowo-
-warzywnego wynosi nie mniej niż 
20% składu surowcowego oraz za-
wartość cukrów jest mniejsza lub rów-
na 5g w przeliczeniu na 100 ml napoju;

4. Będących wyrobami, w których na 
pierwszym miejscu w wykazie skład-
ników znajduje się mleko albo jego 
przetwory.



BIULETYN W-MIR

8

Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku 
z problemami na rynku trzody chlewnej

W odpowiedzi na wniosek Zarządu 
KRIR w sprawie podjęcia interwencji na 
forum organów UE w związku z drama-
tyczną sytuacją na krajowym rynku trzody 
chlewnej Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w dniu 7 grudnia 2020 r, po-
informowało, że stale monitorując rozwój 
sytuacji na rynku podejmuje niezwłocznie 
wszelkie możliwe działania ukierunkowa-
ne na przywrócenie stabilności i zrekom-
pensowanie strat ponoszonych przez 
producentów, a na forum organów UE 
Polska jest jednym z najaktywniejszych 
państw w sprawie postulowania koniecz-
ności podjęcia przez Komisję Europejską 
środków zaradczych w sektorze wieprzo-
winy. 
Ostatnia dyskusja w tej sprawie odbyła 
się w dniu 16 listopada br. na posiedze-
niu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 
odbywającym się w formie wideokonfe-
rencji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
ponownie zawnioskował o uruchomienie 
przez Komisję Europejską mechanizmu 
dopłat do prywatnego przechowywania 
wieprzowiny oraz pomocy fi nansowej dla 
producentów. Wniosek w tej sprawie po-
wtórzony został również na posiedzeniu 
Komitetu do Spraw Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych w dniu 19 listopada br. 
W powyższych wystąpieniach zwróco-
no uwagę na bardzo trudną sytuację na 
rynku wieprzowiny wskazując, że obecny 
poziom cen powoduje brak opłacalności 
produkcji i utratę płynności fi nansowej 
gospodarstw. Podkreślono, że rynek wie-
przowiny znajduje się pod silną presją 
cenową spowodowaną zarówno skutka-
mi COVID-19, jak również rozprzestrze-
nianiem się wirusa ASF, a rolnicy coraz 
częściej mają problem ze zbytem świń 
w związku z nadwyżkami wieprzowiny na 
rynku UE.
W dniu 27 listopada br. Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi skierował do Komi-
sarza ds. Rolnictwa Pana Janusza Woj-
ciechowskiego pismo dotyczące rozwoju 
sytuacji na rynku wieprzowiny oraz po-
nownie zawnioskował o pilne urucho-
mienie interwencji rynkowej w postaci 
dopłat do prywatnego przechowywania 
wieprzowiny i przyznanie pomocy dla 
producentów świń.
Ponadto Minister zwrócił się do przed-
stawicieli sektora mięsa w Polsce z wnio-
skiem o uwzględnienie w bieżących de-
cyzjach biznesowych, w szczególności 
dotyczących zaopatrzenia w surowiec, 
długookresowych konsekwencji dla funk-
cjonowania i możliwości rozwoju krajo-
wego rynku wieprzowiny.
Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 2 grudnia br. Rada Ministrów 

przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. poz. 2164).  Na podstawie tego 
rozporządzenia przyznawana będzie po-
moc fi nansowa tym producentom  świń,  
którym nie przyznano pomocy z tytułu 
posiadania świń, o której mowa w rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy fi nanso-
wej na operacje typu „Pomoc dla rolni-
ków szczególnie dotkniętych kryzysem 
COVID-19” w ramach działania „Wyjąt-
kowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw szczególnie dotknię-
tych kryzysem związanym z COVID-19” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz.U. 
2020, poz. 1467). Na podstawie przyję-
tego rozporządzenia pomoc przysługuje  
tym producentom trzody chlewnej, któ-
rzy w okresie od 1 marca br. do 15 lipca 
br. utrzymywali średnio dziennie co naj-
mniej 21 świń. Wnioski o przyznanie ww. 
pomocy należy składać do 20 grudnia br. 
w biurach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie wypłacana w  formie ry-
czałtu na gospodarstwo rolne, w podziale 
na trzy grupy w zależności od ilości utrzy-
mywanych świń:
1) 4 500 zł – przy utrzymywaniu średnio 
dziennie co najmniej 21 i nie więcej niż 50 
świń, 2) 14 900 zł – przy utrzymywaniu 
średnio dziennie powyżej 50 i nie więcej 
niż 200 świń, 3) 23 800 – przy utrzy-
mywaniu średnio dziennie powyżej 200 
świń.
Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 
2021 roku.
Odnosząc się do postulatu dotyczącego 
wstrzymania kontroli oraz biegu spraw, 
ponieważ podjęte przez rolników zo-
bowiązania z PROW nie są możliwe do 
spełnienia z przyczyn przedstawionych 
w Państwa piśmie należy wskazać, że 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa realizuje kontrole u benefi cjen-
tów PROW 2014–2020 na podstawie 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
a także m.in. rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 
17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady 

stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego sys-
temu zarządzania i kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady 
wzajemnej zgodności.
Przepisy ww. rozporządzenia nr 
809/2014 zostały zmienione rozporzą-
dzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
2020/532 z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
w sprawie odstępstwa od rozporzą-
dzeń wykonawczych (UE) nr 809/2014, 
(UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, 
(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, 
(UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 
2015/1368 i (UE) 2016/1240 w zakre-
sie niektórych kontroli administracyjnych 
i kontroli na miejscu mających zastoso-
wanie w ramach wspólnej polityki rolnej 
w odniesieniu do roku 2020. Zgodnie 
z art. 6 tego rozporządzenia, na zasadzie 
odstępstwa od art. 48 ust. 5 rozporzą-
dzenia nr 809/2014, jeżeli w związku ze 
środkami wprowadzonymi w celu walki 
z pandemią COVID-19 państwa człon-
kowskie nie mają możliwości przeprowa-
dzenia wizyt w odniesieniu do operacji 
będącej przedmiotem wsparcia lub miej-
sca inwestycji przed przyznaniem płat-
ności końcowych, państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o zastąpieniu tych 
wizyt wszelkimi odpowiednimi dowoda-
mi w postaci dokumentów, w tym zdję-
ciami geotagowanymi, przedstawionymi 
przez benefi cjenta. Jeżeli tych wizyt nie 
można zastąpić odpowiednimi dowo-
dami w postaci dokumentów, państwa 
członkowskie przeprowadzają te wizy-
ty  po dokonaniu ostatecznej płatności. 
Zgodnie z ww. rozporządzeniem (art. 7), 
w odniesieniu do roku kalendarzowego 
2020 zmniejszeniu uległa próba kontro-
li na miejscu z 5 % na 3 % wydatków, 
o których mowa w art. 46 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 809/2014, oraz 
kontroli ex post z 1 % na 0,6 % wydat-
ków EFRROW na operacje inwestycyjne 
w celu sprawdzenia zobowiązań na pod-
stawie art. 71 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
W związku z trwającą pandemią Komisja 
Europejska nie zniosła wymogu przepro-
wadzania wizyt czy kontroli na miejscu 
w odniesieniu do roku 2020. Wskaza-
ne wymogi oraz limity są obowiązujące 
i ARiMR, pomimo pandemii, musi do-
konać kontroli u benefi cjentów. ARiMR 
opracowała również szczegółowe wy-
tyczne zawierające zasady realizacji kon-
troli na miejscu w przypadku zaistnienia 
wyjątkowych okoliczności takich jak np. 
pandemia. Wymogi te mają na celu z jed-
nej strony wywiązanie się z obowiązku 
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Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych 

dot. doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych 
z rolniczym handlem detalicznym (RHD)

1. Czy procedury związane z Dobrą 
Praktyką Higieniczną i Produkcyjną 
muszą być opracowane i dostępne 
podczas kontroli w formie pisemnej? 
Jeżeli tak, to czy wszystkie? Czy wy-
starczające jest to, że podmiot posiada 
poradnik Dobrych Praktyk Higienicz-
nych i Produkcyjnych i wskazuje pod-
czas kontroli, że z niego korzysta? 
Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) oraz 
Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) sta-
nowią podstawę dla funkcjonowania 
systemu HACCP. Wszystkie stosowane 
w zakładzie techniki i metody pracy oraz 
zalecenia dotyczące higieny powinny 
być opisane za pomocą odpowiednich 
procedur lub instrukcji uwzględniają-
cych szczegółowe wymagania jakie po-
winny być spełnione. Opracowując pro-
cedury GHP oraz GMP należy uwzględ-
nić strukturę organizacyjną oraz spe-
cyfi kę działalności danego zakładu. 
Wdrożenie i stosowanie procedury 
opartej na zasadach systemu HACCP, 
o której mowa w art. 5 rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych 
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), 
w celu identyfi kacji, analizy i kontroli 
zagrożeń dla bezpieczeństwa żywno-
ści, które mogą powstać na etapie pro-
dukcji lub obrotu jest niezbędne. Pro-
cedura powyższa jest opracowywana 
na potrzeby kontroli wewnętrznej i ma 
zapewnić bezpieczeństwo żywności 
poprzez przestrzeganie zasad higie-
ny. Zasady określone w ww. procedu-
rze powinny być przestrzegane przez 
wszystkie osoby mające kontakt z żyw-
nością, a na żądanie organów urzędowej 
kontroli żywności muszą być przedsta-
wiane dowody potwierdzające wdroże-
nie i stosowanie tej procedury w zakła-
dzie. Jednocześnie należy podkreślić, że 
jak wskazano poniżej w odpowiedzi na 

pytanie nr 3, zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. 
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 wy-
móg opracowania i utrzymywania pro-
cedur na podstawie zasad HACCP ma 
zastosowanie wyłącznie do podmiotów 
prowadzących przedsiębiorstwa spo-
żywcze uczestniczące w jakimkolwiek 
etapie produkcji, przetwarzania i dystry-
bucji żywności po produkcji podstawo-
wej i działaniach powiązanych.
2. Czy oprócz dokumentacji, o której 
mowa w rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie maksymalnej ilości 
żywności zbywanej w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego oraz zakresu 
i sposobu jej dokumentowania, muszą 
być prowadzone rejestry produkcyjne 
zawierające informacje dotyczące ilo-
ści wyprodukowanej żywności, rodzaju 
i ilości składników użytych do jej wy-
produkowania? 
Należy zauważyć, że zgodnie z § 3 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 
r. w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu de-
talicznego oraz sposobu jej dokumentowa-
nia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2159) podmiot 
prowadzący rolniczy handel detaliczny 
ma obowiązek prowadzenia i przecho-
wywania dokumentacji umożliwiającej 
określenie ilości żywności zbywanej 
rocznie w ramach takiego handlu, od-
rębnie za każdy rok kalendarzowy, za-
wierającej następujące informacje: 

1. numer kolejnego wpisu, 
2. datę zbycia żywności, 
3. ilość i rodzaj zbytej żywności. 

Ponadto, podmioty prowadzące rolni-
czy handel detaliczny powinny spełniać 
również wymogi określone w rozporzą-
dzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady 
i wymagania prawa żywnościowego, po-
wołującym Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności oraz ustanawiającym 

procedury w zakresie bezpieczeństwa żyw-
ności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), w tym 
możliwość śledzenia żywności (art. 18 
przedmiotowego rozporządzenia), jeżeli 
pozyskują produkty do produkcji żyw-
ności od innych podmiotów lub zbywają 
ją innym podmiotom niebędącym kon-
sumentem. Jest to wymóg konieczny dla 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
i wiarygodności informacji przekazy-
wanych konsumentom oraz narzędzie 
wspomagające wycofanie z obrotu żyw-
ności, która nie jest bezpieczna. 

3. Czy w przypadku prowadzenia 
w ramach RHD sprzedaży produk-
tów nieprzetworzonych np. miodu, jaj 
konsumpcyjnych wymagany jest tzw. 
HACCP? Jeżeli tak, to czy w tych przy-
padkach wystarczy tylko przeprowa-
dzenie analizy zagrożeń, która wykaże, 
że ewentualne zagrożenia kontrolowa-
ne są za pomocą tzw. Dobrych Praktyk? 
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. rozporzą-
dzenia (WE) nr 852/2004 wymóg opra-
cowania i utrzymywania procedur na 
podstawie zasad HACCP ma zastoso-
wanie wyłącznie do podmiotów prowa-
dzących przedsiębiorstwa spożywcze 
uczestniczące w jakimkolwiek etapie 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji 
żywności po produkcji podstawowej 
i działaniach powiązanych, takich jak. 
np. transport, przechowywanie, obrób-
ka surowców w miejscu ich produk-
cji pod warunkiem, że nie zmienia to 
znacznie ich charakteru. Tym samym, 
podmioty prowadzące rolniczy handel 
detaliczny produktami nieprzetworzo-
nymi takimi jak, np. miód i inne nieprze-
tworzone produkty pszczele, jaja kon-
sumpcyjne w skorupach, mleko surowe, 
surowa śmietana, czy nieprzetworzone 
surowce pochodzenia niezwierzęcego, 
nie obowiązuje system HACCP. 
Jednocześnie należy podkreślić, że wy-

przeprowadzenia kontroli na miejscu, 
z drugiej zaś strony przeprowadzanie 
kontroli przy zachowaniu reżimu sanitar-
nego.
Ponadto, zgodnie z art. 67b ust. 3 ww. 
ustawy, w przypadku gdy w okresie obo-
wiązywania na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii ogłoszonych na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 
w związku z zakażeniami tym wirusem 
benefi cjent nie spełnia warunków wy-
płaty pomocy lub pomocy technicznej 
lub warunków, z zastrzeżeniem których 

wydana została decyzja o przyznaniu 
pomocy, lub nie realizuje innych zobo-
wiązań związanych z przyznaną pomo-
cą lub pomocą techniczną, benefi cjent 
może spełnić te warunki lub zrealizować 
te zobowiązania w terminie późniejszym, 
uzgodnionym odpowiednio z organem 
lub podmiotem, który przyznał tę pomoc 
lub pomoc techniczną.
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magania higieniczne określone w ww. 
rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 
powinny być stosowane w sposób ela-
styczny, biorąc pod uwagę zakres pro-
wadzonej działalności, wielkość zakładu 
i jego specyfi kę. Przepisy te określają 
wymogi ogólne, pozostawiając produ-
centom dużą swobodę w ich spełnia-
niu - określają kryteria, które muszą być 
spełnione, aby został osiągnięty cel ja-
kim jest bezpieczeństwo żywności. 

4. Czy uboczne produkty pochodzenia 
zwierzęcego (uppz) powstające pod-
czas produkcji wędlin, mięsa mogą być 
przeznaczone do skarmiania zwierząt 
towarzyszących: pies, kot? Jeżeli tak, 
czy ten fakt musi być jakoś dokumen-
towany? Czy musi być prowadzony re-
jestr powstających podczas produkcji 
uppz oraz czy należy opracować proce-
dury postępowania z uppz? 
W odniesieniu do kwesti i zagospoda-
rowania ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego zastosowanie mają 
przepisy rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
określające przepisy sanitarne dotyczą-
ce produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez lu-
dzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1774/2002 (rozporządzenie o produk-
tach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 
(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 
przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez lu-
dzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy 
Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektó-
rych próbek i przedmiotów zwolnionych 
z kontroli weterynaryjnych na granicach 
w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 
z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie 
zagospodarowania ubocznych produk-
tów pochodzenia zwierzęcego (uppz), 
produkty powstające w wyniku uboju 
i przetwórstwa zwierząt w ramach rolni-
czego handlu detalicznego nie mogą być 
bezpośrednio wykorzystane do skarmia-
nia zwierząt domowych (np. psy, koty). 
Zagospodarowanie ww. produktów 
powinno się odbywać zgodnie z zasada-
mi określonymi w ww. rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1069/2009. Powstające w ramach 
RHD uboczne produkty pochodzenia 
zwierzęcego powinny być gromadzone 
i przechowywane w szczelnych, oznako-
wanych pojemnikach lub kontenerach, 
przeznaczonych do określonych katego-
rii. Podczas tych czynności oznakowanie 
kontenerów powinno jasno określać ka-

tegorie produktów ubocznych oraz za-
wierać następujący wyraźnie widoczny 
i czytelny napis: 
 w przypadku materiału kategorii 3: 
„nie do spożycia przez ludzi”; 
 w przypadku materiału kategorii 2: 
„nie do spożycia przez zwierzęta” lub 
„do żywienia mięsożernych zwierząt fu-
terkowych” (w przypadku odbioru przez 
fermy zwierząt futerkowych); 
 w przypadku materiału kategorii 1: 
„wyłącznie do usunięcia”. 
Pojemniki i kontenery wielokrotnego 
użytku muszą być utrzymywane w czy-
stości. Powinny być czyste i suche przed 
każdym użyciem oraz wyczyszczone, 
wymyte i zdezynfekowane (jeśli zajdzie 
taka konieczność) po każdym użyciu. 
Zebrane uppz określonych kategorii na-
leży przekazywać zakładom sektora uty-
lizacyjnego uprawnionym do odbioru 
i transportu tych produktów. Rekomen-
dowane jest podpisanie umowy z przed-
siębiorstwem sektora utylizacyjnego na 
odbiór uppz, w której zostaną określone 
warunki wykonania takiej usługi. Każ-
dej wysyłce uppz określonej kategorii 
powinien towarzyszyć dokument han-
dlowy zgodny ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. 
w sprawie wzoru dokumentu handlowego 
stosowanego przy przewozie, wyłącznie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1222). Kopia dokumentu 
handlowego powinna być przechowy-
wana przez okres co najmniej dwóch lat. 
Ponadto, podmioty działające w ramach 
RHD powinny prowadzić rejestr wy-
syłek uppz i powiązanych z nimi doku-
mentów handlowych. Rejestry powinny 
zawierać następujące informacje o każ-
dej parti i wysyłanych uppz: 
 gatunek zwierząt (dotyczy materiału 

kategorii 3); 
 ilość materiału; 
 data odbioru materiału; 
 nazwa, adres, numer zatwierdzenia 

odbiorcy; 
 nazwa, adres, numer rejestracyjny 

przewoźnika (jeśli przewoźnik jest 
inny niż odbiorca). 

Wykaz zakładów sektora utylizacyjnego 
jest dostępny na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii 
pod następującym linkiem: htt ps://pa-
sze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.
php?l=pl.
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa 
dopuszczają możliwość wykorzystania 
ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego bezpośrednio w żywieniu 
psów i kotów przebywających w gospo-
darstwie, wyłącznie w przypadku do-
konywania uboju zwierząt na potrzeby 
własne. 

5. Czy konieczna jest weryfi kacja 
skuteczności mycia i dezynfekcji po-
wierzchni poprzez pobieranie wyma-
zów czystościowych, czy wystarczy je-
dynie ocena wizualna? 
Kwesti a sposobu weryfi kacji skutecz-
ności procesu mycia i dezynfekcji za-
leżna jest od oceny ryzyka konkretnego 
przypadku. W zależności od okolicz-
ności weryfi kacja tego procesu jest 
możliwa w oparciu o ocenę wizualną 
bądź niezbędne jest wykonanie badań 
mikrobiologicznych. Powyższa kwesti a 
co do zasady jest uzależniona od decy-
zji podmiotu wytwarzającego żywność. 
Jednakże należy podkreślić, że w nie-
których przypadkach przepisy rozpo-
rządzenia (WE) Komisji nr 2073/2005 
z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
kryteriów mikrobiologicznych dotyczą-
cych środków spożywczych (Dz. Urz. UE 
L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.) 
wskazują wprost kiedy konieczne jest 
pobranie wymazów z powierzchni i tak 
np. w odniesieniu do żywności goto-
wej do spożycia, która może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia publicznego ze 
względu na obecność bakterii Listeria 
monocytogenes, należy pobierać próbki 
z obszarów produkcyjnych oraz sprzę-
tu w celu sprawdzenia obecności tych 
bakterii. 

6. Czy kontrolujący za przeprowadzo-
ną kontrolę pobiera opłatę? 
Przepisy rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie wysokości opłat za 
czynności wykonywane przez Inspek-
cję Weterynaryjną, miejsc pobierania 
opłat oraz zakresu i sposobu przekazy-
wanych informacji Komisji Europejskiej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 388) nie określają 
opłat za kontrole związane z rolniczym 
handlem detalicznym. W świetle ww. 
przepisów prawa, co do zasady kontro-
lujący za przeprowadzoną kontrolę nie 
powinien pobierać opłaty za kontrole 
związane z rolniczym handlem detalicz-
nym. 

7. Główny Inspektorat Sanitarny opra-
cował „Poradnik Dobrej Praktyki Higie-
nicznej i Produkcyjnej przy produkcji 
żywności niezwierzęcego pochodzenia 
w warunkach domowych z wykorzysta-
niem surowców roślinnych z własnych 
upraw oraz ramach rolniczego handlu 
detalicznego”. Czy Główny Inspekto-
rat Weterynarii również ma w planach 
opracowanie takiego poradnika, doty-
czącego żywności pochodzenia zwie-
rzęcego oraz żywności złożonej? 
Odnosząc się do kwesti i poradników 
dotyczących higieny, to poza opraco-
wanym przez Główny Inspektorat Sani-
tarny „Poradnikiem Dobrej Praktyki Higie-
nicznej i Produkcyjnej przy produkcji żyw-
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ności niezwierzęcego pochodzenia w wa-
runkach domowych z wykorzystaniem su-
rowców roślinnych z własnych upraw oraz 
w ramach rolniczego handlu detalicznego” 
dodatkowe informacje w ww. zakresie 
można pozyskać w prezentacjach do-
stępnych na stronie internetowej Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie oraz w dokumentach Komisji 
Europejskiej takich jak: „Wytyczne 6 do-
tyczące wykonania niektórych przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w spra-
wie higieny środków spożywczych” - do-
stępne pod adresem: htt ps://ec.europa.
eu/food/sites/food/files/safety/docs/
biosafety_fh _legis_guidance_reg-2004- 
852_pl.pdf, ”Dokument roboczy służb 
Komisji w sprawie interpretacji niektórych 
przepisów dotyczących elastyczności, 
przewidzianych w regulacjach prawnych 
w sprawie higieny. Najczęściej zadawane 
pytania. Wytyczne dla przedsiębiorstw 
sektora spożywczego” – dostępne pod ad-
resem: htt ps://ec.europa.eu/food/sites/
food/files/safety/docs/biosafety-hy-
giene-faq_all_business_pl.pdf, ”Zawia-
domienie Komisji w sprawie wytycznych 
dotyczących wdrażania systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem żywności obej-
mujących programy warunków wstępnych 
i procedury oparte na zasadach HACCP, 
uwzględniając ułatwienia/elastyczność 
w zakresie wdrażania w niektórych przed-
siębiorstwach spożywczych” – dostępne 
pod adresem: htt ps://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri-
=CELEX:52016XC0730(01)&from=EN. 
Dodatkowe informacje nt. prowadze-
nia rolniczego handlu detalicznego są 
również dostępne na stronie Głównego 
Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: 
htt ps://www.wetgiw.gov.pl/handel-eks-
port-import/rolniczy-handel-detaliczny. 
Mając na uwadze powyższe opracowa-
nia aktualnie Główny Inspektorat We-
terynarii nie przewiduje przygotowania 
poradnika dedykowanego produkcji 
żywności pochodzenia zwierzęcego 
oraz żywności złożonej. 
Jednocześnie należy zauważyć, że zgod-
nie z art. 8 ww. rozporządzenia (WE) 
nr 852/2004 krajowe wytyczne dobrej 
praktyki powinny być opracowywane 
i upowszechniane przez sektory spo-
żywcze, nie zaś przez właściwe organy 
państw członkowskich UE, które są 
zobowiązane do ich oceny - w Polsce 
tymi organami są Główny Lekarz Wete-
rynarii oraz Główny Inspektor Sanitar-
ny. W wielu państwach członkowskich 
UE takie wytyczne są opracowywane 
przez organizacje skupiające lub repre-
zentujące producentów. Takie wytyczne 
z pewnością byłyby pomocnym narzę-
dziem dla rolników rozpoczynających 
działalność rolniczy handel detaliczny 
i stanowiłyby platf ormę porozumienia 
pomiędzy nadzorowanymi podmiotami 

a organami urzędowej kontroli żywno-
ści. Uwzględniając powyższe proszę 
o ewentualne rozważenie podjęcia ta-
kiej inicjatywy przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych. 
Ponadto, należy podkreślić, że informa-
cje na temat RHD są również dostępne 
na stronie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo 
(w zakładce: Co robimy →Informacje 
branżowe → Aktualności). W pliku pt.: 
„Rolniczy handel detaliczny – informacje 
podstawowe” znajduje się kilka podpli-
ków, m. in. pt.: „Rolniczy handel detalicz-
ny – informacje podstawowe”, „Rolniczy 
handel detaliczny – informacje dotyczące 
oznakowania”; „Rolniczy handel detaliczny 
– pytania i odpowiedzi”. Na ww. stronie 
internetowej (w zakładce: Aktualności → 
Opracowania i publikacje) zamieszczono 
również broszurę dla rolników pt. „Żyw-
ność prosto z gospodarstwa - źródłem do-
chodu rolników. Jak rozpocząć produkcję 
i sprzedaż żywności z własnego gospodar-
stwa?”. 
Rolnicy mogą również zasięgnąć porad 
lub informacji dotyczących prowadzenia 
rolniczego handlu detalicznego w lokal-
nych ośrodkach doradztwa rolniczego 
lub w zakresie przepisów prawa żywno-
ściowego - u właściwego ze względu na 
siedzibę zakładu lub miejsce prowadze-
nia działalności powiatowego lekarza 
weterynarii albo państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego. 

8. Czy szkolenia z zakresu Dobrych 
Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych 
oraz procedur opartych na HACCP na-
leży przejść przed rozpoczęciem dzia-
łalności? Oferta takich szkoleń, jest 
mocno ograniczona w przypadku RHD. 
Czy takie szkolenia muszą być prze-
prowadzone przez wyspecjalizowane 
fi rmy? Czy MRiRW lub GIW prowadzi 
rejestr takich fi rm ? 
W odniesieniu do kwesti i szkoleń z za-
kresu Dobrych Praktyk Higienicznych 
i Produkcyjnych należy przyjąć, zgod-
nie z przepisami określonymi w załącz-
niku II do ww. rozporządzenia (WE) nr 
852/2004, rozdział XII, że to przedsię-
biorca zapewnia nadzór i szkolenia per-
sonelu pracującego przy produkcji i ob-
rocie żywnością odpowiednio do wyko-
nywanej pracy w zakresie higieny, w tym 
stosowania zasad systemu HACCP. Przy 
czym jak wskazują ww. wytyczne Ko-
misji Europejskiej kwesti a przedmioto-
wych szkoleń, postrzegana w szerokim 
kontekście, niekoniecznie musi wiązać 
się z koniecznością brania udziału w for-
malnych kursach szkoleniowych, lecz 
umiejętności i wiedzę można nabywać 
m.in. uzyskując dostęp do informacji 
technicznych i porad udzielanych przez 
organizacje zawodowe lub przez właści-

we organy itp. Przepisy krajowe nie pre-
cyzują kwesti i odbywania szkoleń przed 
rozpoczęciem działalności w ww. zakre-
sie. Reasumując, z formalnego punktu 
widzenia, odbycie tego rodzaju szkoleń 
przed rozpoczęciem działalności – nie 
jest wymagane. 

9. Czy żywność produkowana i zby-
wana w ramach RHD musi być badana 
przez producenta na zgodność z kry-
teriami mikrobiologicznymi, zawarty-
mi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 
r. w sprawie kryteriów mikrobiologicz-
nych dotyczących środków spożyw-
czych? Czy wystarczy jedynie weryfi -
kacja tych kryteriów poprzez badania 
urzędowe? 
Przepis określony w art. 4 ust. 3 ww. roz-
porządzenia (WE) nr 852/2004 zobo-
wiązuje podmioty prowadzące przedsię-
biorstwa spożywcze do przyjęcia, tam 
gdzie właściwe, szczególnych środków 
higieny dotyczących m. in. zapewnienia 
zgodności wyprodukowanej żywno-
ści z kryteriami mikrobiologicznymi dla 
środków spożywczych. Kryteria te zo-
stały określone w ww. rozporządzeniu 
(WE) nr 2073/2005. 
Zgodnie z art. 4 ww. rozporządzenia 
(WE) Komisji nr 2073/2005 podmioty 
prowadzące przedsiębiorstwa spożyw-
cze powinny przeprowadzać, w miarę 
potrzeb, badania zgodności z kryteriami 
mikrobiologicznymi określonymi w za-
łączniku I, w ramach procedur opartych 
na zasadach HACCP i dobrej praktyki 
higienicznej, przy czym to podmioty te 
decydują o odpowiedniej częstotliwości 
pobierania próbek do badań, z wyjąt-
kiem przypadków, w których częstotli-
wości te zostały określone w załączniku I. 
Ponadto, częstotliwość pobierania pró-
bek do badań powinna być dostosowa-
na do rodzaju i wielkości przedsiębior-
stwa, pod warunkiem, że nie stworzy 
to zagrożenia dla bezpieczeństwa żyw-
ności. W ww. rozporządzeniu oprócz 
kryteriów mikrobiologicznych określono 
również m. in. szczegółowe zasady po-
bierania i badania próbek oraz sposób 
postępowania w przypadku wyników 
niezadowalających. 
Podsumowując, żywność produkowana 
i zbywana w ramach RHD powinna być 
badana przez producentów na zgod-
ność z kryteriami mikrobiologicznymi, 
zawartymi w ww. rozporządzeniu Komi-
sji (WE) nr 2073/2005, w miarę potrzeb, 
w ramach potwierdzenia lub weryfi kacji 
prawidłowego funkcjonowania stoso-
wanych przez nich procedur opartych 
na zasadach HACCP i dobrej praktyce 
higienicznej. Ponadto, częstotliwość po-
bierania próbek do badań na zgodność 
z ww. kryteriami jest, co do zasady, uza-
leżniona od decyzji producenta.
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Rozpoznanie występowania popytu na grunty rolne 

W dniu 10 listopada 2020 r. Za-
rząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej otrzymał odpowiedź od 
Dyrektora Generalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w za-
kresie rozpoznania występowania na 
danym terenie popytu na grunty rol-
ne ze strony miejscowych rolników 
indywidualnych zainteresowanych 
powiększeniem swoich gospodarstw 
rodzinnych. KOWR widzi potrzebę 
współpracy z lokalnymi samorząda-
mi oraz organizacjami społecznymi 
rolników. Jednocześnie podkreśla, 
iż nie oczekuje, aby to organizacje 
rolnicze czy samorządy określały 
potencjalną możliwość zbycia czy 
wydzierżawienia danej nieruchomo-
ści na rzecz miejscowych rolników 
W piśmie KOWR informuje, że jest 
brak podstaw prawnych oraz me-
rytorycznego uzasadnienia, aby OT 
KOWR w Olsztynie przekazywał 
Izbie dokładny opis nieruchomości 
z podaniem numerów działek, obrę-
bów, powierzchni. 
W związku z powyższym, w dniu 
25 listopada 2020 r., Zarząd War-
mińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w odpowiedzi na pismo Generalne-
go Dyrektora KOWR wskazał, iż Izba 

działa na podstawie ustawy oraz sta-
tutu. Przez wiele lat izba współpra-
cowała z poprzednikami, jak i KOWR 
poprzez stałą wymianę wniosków 
i opinii tak, by producenci rolni War-
mii i Mazur mogli jak najbardziej 
efektywnie skorzystać z gruntów bę-
dących w Zasobie Skarbu Państwa. 
Rolnicy indywidualni zwracają się 
do W-MIR wnioskując zapotrzebo-
wanie na konkretne grunty i w taki 
sposób Izba występuje w konkret-
nych sprawach. Dodatkowo Zarząd 
zwrócił się do KOWR o wyjaśnienie 
zasad realizacji wprowadzonego 
sposobu pozyskiwania informacji 
przez wszystkie jednostki KOWR.
Jednocześnie, 25 listopada 2020 r., 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej wystąpił do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych o podjęcie działań 
zmierzających do zmiany przepisów 
ustawy o gospodarowaniu nierucho-
mościami Skarbu Państwa poprzez 
umocowanie samorządu rolniczego 
do zasięgania przez KOWR opinii 
wojewódzkiej Izby Rolniczej w celu 
dokonania rozpoznania występowa-
nia na danym terenie zapotrzebo-
wania na grunty rolne poprzez oko-
licznych rolników indywidualnych 

zainteresowanych powiększeniem 
swoich gospodarstw rodzinnych. 
Dodatkowo Zarząd W-MIR postu-
luje, aby do czasu wprowadzenia 
zmian w w/w ustawie, Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych podjął roz-
mowy na szczeblu centralnym w na-
stępujących kwesti ach:
• uaktualnienie dotychczas zawar-

tego porozumienia pomiędzy 
KOWR a KRIR m.in. do uregu-
lowania przekazywania przez 
KOWR wyczerpującego opisu nie-
ruchomości niezbędnego do opi-
niowania, 

• zawarcie takich rozwiązań w prze-
pisach wewnętrznych KOWR, 
które pozwoliłyby na udostępnia-
nie członkom samorządu rolnicze-
go wyczerpującego opisu danej 
nieruchomości w celu rzetelnego 
dokonania rozeznania przez sa-
morząd rolniczy wśród rolników 
z danego terenu, 

• przedstawienie zasad wprowa-
dzonego przez KOWR sposobu 
pozyskiwania raz na pół roku (cy-
klicznie) informacji przez wszyst-
kie jednostki KOWR, wspomnia-
nego w piśmie KOWR z dnia 
03.11.2020 roku.

Boże Narodzenie, to czas, gdy wiele życzeń płynie,
a nasze choć nie będą jedyne to z serca płyną. 

Życzymy Wam aby ten wyjątkowy czas upłynął w radosnym nastroju 
oraz był wypełniony pokojem i spotkaniami z najbliższymi. 

Niech marzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole 
zrealizują się w nadchodzącym Nowym Roku.

 
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego 
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Sytuacja jaka wytworzyła się w hodowli 
bydła mlecznego spowodowana na-
rastającymi problemami związanymi z 
pandemią koronawirusa oraz tzw. „Piąt-
ką dla zwierząt” zmusza nas do większej 
solidarności i samoorganizacji. Hodowcy 
zjednoczeni w Warmińsko-Mazurskim 
Związku Hodowców Bydła Mlecznego 
aktywnie uczestniczyli w protestach rol-
niczych 30 września i 13 października 
br. w Warszawie, w lokalnych blokadach 
dróg oraz wojewódzkich i krajowych pro-
testach ciągnikowych. Regularnie przed-
stawialiśmy rządzącym nasze postulaty i 
żądania. Częściowo odniosły one skutek, 
gdyż Rząd zaproponował kilka zmian w 
ustawie. One nie spełniają oczekiwań 
hodowców i Nas zupełnie nie satysfak-
cjonują. Jako związek społecznie odpo-
wiedzialny, mając świadomość zagrożeń 
wynikających z pandemii koronawirusa 
oraz tych związanych z tradycyjną formą 
prowadzenia akcji protestacyjnych wystą-
piliśmy do Szanownego Pana Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego Artura Henry-
ka Chojeckiego o pilne spotkanie celem 
przedłożenia za jego pośrednictwem Pre-
mierowi Rzeczypospolitej Polskiej Mate-
uszowi Morawieckiemu spostrzeżeń oraz 
żądań hodowców i producentów mleka. 
Do spotkania doszło 6 listopada 2020 r. 
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Olsztynie, podczas którego 
przedstawiliśmy postulaty:
1. Odrzucenia w całości projektu zmiany 

ustawy o ochronie zwierząt oraz zało-
żeń tzw. „Piątki dla zwierząt”.

2. Natychmiastowego usprawnienie wal-
ki z wirusem ASF.

3. Kontynuowania prac nad rozwojem 
retencji w gospodarstwach rolnych.

4. Podjęcia działań zmierzających do 
dokapitalizowania Banków Spółdziel-
czych.

5. Podjęcia dialogu ze środowiskami rol-
niczymi w celu wspólnego wypraco-
wania „Piątki dla rolnictwa”.

Czekamy na reakcję ze strony Pana Wo-
jewody. Stale proponujemy rządzącym 
udział w konsultacjach i ustaleniach do-
tyczących naszej przyszłości i ważnych 
rolniczych spraw. Z niepokojem przyję-
liśmy informacje o ponownym, bezre-
fl eksyjnym i niepotrzebnym w obecnych 
okolicznościach rozpoczęciem prac nad 

drugą wersją „Piątki dla zwierząt”. Sytu-
ację związaną z przedmiotową ustawą 
monitujemy na bieżąco, przedkładając 
rządzącym nasze stanowisko i wnioski, 
jednak w  związku z „5 dla zwierząt bis” 
i jej dalszym forsowaniu przez niektórych 
posłów przystępujemy jako Warmińsko-
-Mazurski Związek Hodowców Bydła 
Mlecznego do Wojewódzkiego Komitetu 
Protestacyjnego. Sama propozycja zmia-
ny uchwały o ochronie zwierząt zdomi-
nowała dyskusję na temat przyszłości rol-
nictwa, choć kryzys cały czas się pogłębia 
i często nie bezpośrednio z powodu „5”.
Już w 2019 roku, gdy nikt o propozycji 
zmiany uchwały o ochronie zwierząt nie 
słyszał, a zła sytuacja w rolnictwie pogłę-
biała się skokowo z miesiąca na miesiąc, 
wystąpiliśmy do hodowców zrzeszonych 
w W-MZHBM z ankietą zawierającą 
pytania o ich gotowość do protestów. 
Niektórzy wówczas z naszego zapytania 
się śmieli i szydzili, dziś natomiast prze-
praszają i wyrażają gotowość do zdecy-
dowanych działań. Należy w tym miej-
scu wyrazić szczególne podziękowanie 
sponsorom protestów, bez których nie 
moglibyśmy tak efektywnie i skutecznie 
zamanifestować swoich racji.
19 listopada odnowiliśmy porozumienie 
z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą 
o wzajemnej współpracy. Informacje 
o działalności naszego Związku będą 
umieszczane na tablicach informacyjnych 
oraz różnych materiałach prasowych i w 
Biuletynie Izby. Prezes W-MZHBM An-
drzej Steckiewicz przypomniał na forum 
Zarządu Izby o swoim pomyśle upamięt-
nienia wielkich protestów rolniczych i 
osoby Andrzeja Leppera w formie tablicy 
zawieszonej w budynku Izby w Olsztynie.
Jako Warmińsko-Mazurski Związek 
Hodowców Bydła podejmowaliśmy w 
kończącym się już roku 2019 próby zre-
alizowania wielu inicjatyw i pomysłów 
Zarządu, takich jak Pierwsza Mazurska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych w 
Olecku, połączona z Targami Rolnymi, 
która miała odbyć się w lipcu. Przygoto-
waliśmy miejsce, wszelką dokumentację 
i zabezpieczyliśmy wydarzenia towarzy-
szące, pokazy gastronomi Kół Gospodyń 
Wiejskich i koncerty, zaś pandemia się 
zintensyfi kowała. Nie udało się w sposób 
zapewniający maksymalny reżim sanitar-

ny zorganizować pielgrzymki hodowców 
na Jasną Górę oraz wycieczki dla war-
mińsko-mazurskich Hodowczyń do Trój-
miasta. Odwołaliśmy znane i lubiane w 
środowisku Targi Rolne Zagroda w Ostró-
dzie, które od wielu lat gromadziły tłumy 
zwiedzających. Nie mogły się odbyć tak-
że spotkania hodowców, zebrania podsu-
mowujące rok oceny czy też te wyborcze, 
do władz Związku. Nie doszło do realiza-
cji eksperckiego seminarium na Zamku 
Ryn pod tytułem „Innowacyjne rozwiąza-
nia w zarządzaniu stadem bydła mleczne-
go” oraz szeregu innych zaplanowanych 
konferencji. Odpowiedzialnie postawi-
liśmy na bezpieczeństwo i trzymanie się 
znanych wszystkim zasad utrzymywania 
społecznego dystansu, noszenia mase-
czek i stosowania dezynfekcji.
Wyzwaniom nowej rzeczywistości sta-
wiamy jednak czoła. Zorganizowaliśmy 
dwa ważne posiedzenia Zarządu, z za-
chowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Jesteśmy zawsze tam gdzie to konieczne 
i z korzyścią dla narodowej hodowli, po-
mimo ograniczeń sanitarnych. Oddaliśmy 
Kierownictwo Biura Warmińsko-Mazur-
skiego Związku w ręce Pani Anny Błoń-
skiej, wieloletniego, doświadczonego 
pracownika PFHBiPM w Dorotowie.
W ostatnim czasie zorganizowaliśmy 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie-
ży, którego motywem przewodnim było 
hasło „#Dziękujemy,żepijeciemleko”. Do 
wygrania był szereg nagród rzeczowych 
oraz umieszczenie zwycięskiego dzieła 
w kalendarzu Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Hodowców Bydła Mlecznego 
na 2021 rok. Poziom entuzjazmu na-
szych młodych hodowców i hodowczyń 
oraz ilość i jakość nadesłanych prac była 
zdumiewająca. Dzieci stosowały różne 
techniki rysunku, te pospolite i te mniej 
konwencjonalne. Wszystkim laureatom 
należą się duże gratulacje, a są to: Ga-
briela Brejnak, Maja Brodowska, Orest 
Ciekliński, Melania Gładyszewska, Mar-
celina Jasińska, Antek Kępka, Nicola Król, 
Antonina Kumięga, Justyna Legięć, Jakub 
Lutkiewicz, Ada Piekarska, Julia Rydzew-
ska, Kornelia Woronko. 
Z poważaniem,

Prezes, Zarząd i Pracownicy Warmińsko-
-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła 

Mlecznego w Dorotowie

WW AA RR MM II ŃŃ SS KK OO -- MM AA ZZ UU RR SS KK II    
ZZ ww iiąą zz ee kk   HH oo dd oo ww cc óó ww   BB yy dd łłaa   MM ll ee cc zz nn ee gg oo   

  
w Olsztynie z/s w Dorotowie 

  
tel.  89 527-76-31   fax:  89 527-77-80   
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PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Każdy spadkobierca lub obdarowany 
związku z otrzymaniem spadku lub da-
rowizny, zobowiązany jest do zapłaty 
podatku od przedmiotowej czynności 
prawnej. Obowiązek podatkowy doty-
czy każdej rzeczy materialnej, jak i nie-
materialnej, której wartość przekracza 
kwotę wolną od podatku.
W zależności od tego, jaki stopień po-
krewieństwa łącznych spadkobiercę ze 
spadkodawcą lub obdarowanego z dar-
czyńcą ustawodawca rozróżnia trzy 
grupy podatkowe:
Istotnym jest, iż przy obliczaniu kwoty 
wolnej od podatku zsumować należy 

numer grupy katalog osób kwota wolna od 
podatku

pierwsza

 małżonek
 wstępni (rodzice, dziadkowie)
 zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 pasierb
 ojczym, macocha
 rodzeństwo
 teściowie 
 zięć, synowa

9.637 zł

druga

 zstępni rodzeństwa (np. syn brata)
 rodzeństwo rodziców 
 zstępni i małżonkowie pasierbów
 małżonkowie rodzeństwa 
 rodzeństwo małżonków
 małżonkowie innych zstępnych (np. 
żona wnuka)

7.276 zł

trzecia  pozostali (w tym niespokrewnieni) 4.902 zł

wartość majątku nabytego od spad-
kodawcy lub darczyńcy w okresie 5 lat 
poprzedzających nabycie spadku lub 
darowizny. 
Ustawodawca nakłada obowiązek uisz-
czenia należnego podatku właściwe-
mu naczelnikowi urzędu skarbowego 
w terminie miesiąca od nabycia rzeczy 
lub praw majątkowych (np. od zawarcia 
umowy darowizny, uprawomocnienia 
się postanowienia o nabyciu spadku). 
Zgłoszenie następuje na formularzu 
SD-3, a w przypadku wspólnego ze-
znania podatkowego należy wypełnić 
dodatkowo formularz SD-3/A. Do ze-
znania podatkowego dołącza się do-
kumenty mające wpływ na określenie 
podstawy opodatkowania (np. umowę, 
wydruk przelewu bankowego). 
Termin płatności podatku od spadku 
i darowizn wynosi 14 od dnia, w którym 
podatnikowi doręczono decyzję naczel-
nika urzędu skarbowego o ustaleniu 
wysokości podatku. 

W przypadku niezgłoszonej do opo-
datkowania darowizny obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą sporzą-
dzenia pisma, gdy darowizna została 
stwierdzona pisemnie lub z chwilą 
powołania się przez podatnika przed 
organem podatkowych lub organem 
kontroli skarbowej na fakty jej nabycia. 
Jeżeli zobowiązany do zapłaty podatku 
od spadku lub darowizny nie złoży ze-
znania podatkowego, może zostać we-
zwany do tego przez urząd skarbowy. 
Wysokość podatku jest związana 
w ścisły sposób z grupą podatkową, 
do której należy spadkobierca lub ob-

darowany oraz wartością spadku lub 
darowizny. 

Przykład:
Jan Kowalski otrzymał od brata darowi-
znę w wysokości 35.000 zł. Darczyńca 
należy do I grupy podatkowej, zatem 
kwota wolna od podatku w tym przypad-
ku to 9.637 zł, a darowizna podlegająca 
opodatkowaniu wynosi 25.363 zł. Od tej 
kwoty odjąć należy kwotę II progu po-
datkowego – tj. 20.566 zł, co daje kwotę 
4.807 zł. Od tego co zostało liczymy po-

datek 7% - otrzymujemy kwotę 336,49 
zł. Następnie do ww. kwoty dodajemy 
822,20 zł. Należny podatek do zapłaty 
wynosi 1.159 zł.
Choć wszystkie darowizny i spadku są 
opodatkowane podatkiem od spad-
ku i darowizn, to są jednak przypadki, 
kiedy podatku płacić nie trzeba. Do-
tyczy to osób zaliczanych do pierw-
szej grupy podatkowej, a warunkiem 
do skorzystania ze zwolnienia jest 
zgłoszenie w urzędzie skarbowym, 
na formularzu SD-Z2, nabytych skład-
ników majątkowych, w terminie 6 mie-
sięcy od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu o stwierdzeniu 
nabycia spadku (ewentualnie zareje-
strowania aktu poświadczenia dzie-
dziczenia przez notariusza) lub od dnia 
nabycia darowizny.
W przypadku darowizny środków pie-
niężnych należy dodatkowo udoku-
mentować ich otrzymanie – dowodem 
jest przekazanie środków na rachunek 
bankowy obdarowanego lub przeka-
zem pocztowym. 
Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku 
w drodze darowizny nie obejmuje przy-
padków, gdy wartość majątku nabyte-
go łącznie od tej samej osoby w okresie 
5 lat, poprzedzających rok, w którym 
nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona 
do wartości rzeczy i praw majątkowych 
ostatnio nabytych, nie przekracza kwo-
ty wolnej od podatku, a także, gdy na-
bycie następuje na podstawie umowy 
zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli nabycie w drodze darowizny 
lub spadku własności rzeczy lub praw 
majątkowych nie zostanie zgłoszone 
w ciągu 6 miesięcy albo obdarowany 
nie udokumentuje otrzymania środ-
ków pieniężnych w powyższy sposób, 
wówczas nabycie spadku lub darowi-
zny podlega opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych.

radca prawny dr Arkadiusz Zaczek

Dla do 10.278 zł od 10.278 zł 
do 20.566 zł powyżej 20.566 zł

I grupy 
podatkowej 3%

308,30 zł plus 5% 
nadwyżki ponad 

10.278 zł

822,20 zł plus 7% 
nadwyżki ponad 

20.566 zł

II grupy 
podatkowej 7%

719,50 zł plus 9% 
nadwyżki ponad 

10.278 zł

1.644 zł plus 12 % 
nadwyżki ponad 

20.566 zł

III grupy 
podatkowej 12%

1.233,40 plus 16% 
nadwyżki ponad 

10.278 zł

2.977,90 zł plus 20% 
nadwyżki ponad 

20.566 zł
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POZOSTAŁE INFORMACJE

ZDROWE ZBOŻOWE
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
18 października w Braniewie oraz 
25 października w Barczewie zor-
ganizowała pikniki „Zdrowe zbożo-
we”. Celem realizacji wydarzeń była 
promocja spożycia przetworów 
zbożowych. Na stoiskach informa-
cyjno-promocyjnych odbywała się 
bezpłatna degustacja potraw przy-
gotowanych z polskich zbóż, przy-
gotowano również konkursy dla 
dzieci i dorosłych. 

AKTYWNA WIEŚ
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „ISKRA” W HARTOWCU
„Udział w kole to nie tylko ciężka praca, ale rów-
nież odskocznia od codzienności. Nasze spotka-
nia stanowią dla nas formę aktywnego spędzania 
wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej 
i domowej” – mówią o sobie członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Iskra” w Hartowcu. 
KGW „Iskra” w Hartowcu, działające od grud-
nia 2018 r., składa się z 20 kobiet o różnych 
zdolnościach i umiejętnościach. Członkinie 
Koła to mieszkanki wsi Hartowiec w wieku od 
23 do 60 lat. Są to zarówno kobiety pracujące 
zawodowo w różnych branżach – począwszy 
od kucharek po pracownice administracji, jak 
i bezrobotne. Podczas swoich spotkań dzielą 
się wiedzą, w tym o tradycjach lokalnych po-
traw, oraz umiejętnościami kulinarnymi. Są 
młodymi członkiniami, dlatego w sali, w której 
się spotykają przygotowały kącik dla swoich 
dzieci, aby uczyły się one dbać o tradycję i wza-
jemnego szacunku.
KGW „Iskra” to grupa zgranych kobiet zawsze 
chętnych do pomocy, pomagały m.in. rodzinie 
w ramach Szlachetnej Paczki.
KGW bierze udział w licznych wydarzeniach 
lokalnych tj. warsztaty dla dzieci, warsztaty 
rękodzieła i kulinarne dla mieszkańców wsi, 
jarmark wielkanocny, Dzień Dziecka. Odno-
szą wiele sukcesów w różnych dziedzinach np. 
kulinarnych, sportowych. Podczas corocznych 
Dni Rybna częstują smacznymi potrawami 
mieszkańców i turystów przybyłych na teren 
ich gminy. Mogą pochwalić się swojskim chleb-
kiem oraz smalcem.
Jeśli chcecie spróbować potraw przygotowy-
wanych przez KGW „Iskra” w Hartowcu” zapra-
szamy do kontaktu: kgwiskra@gmail.com. Działalność Koła można zobaczyć na Facebooku: 
htt ps://www.facebook.com/iskra.kgw 
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STOWARZYSZENIE PIĘCIU GNIAZD
Pochodzą z Monet - wsi z tradycją, 
a ich produktem „eksportowym” są 
pieczone pierogi z kapustą i grzy-
bami oraz ciastka z maszynki. Poza 
tym szydełkują, dzieją na drutach, 
robią kwiaty z bibuły, przygotowują 
ozdoby na Wielkanoc i Boże Naro-
dzenie, pieką chleb, zbierają zioła, 
robią sery.
Przedstawiamy Stowarzyszenie 
„Pięciu Gniazd”, które działa na te-
renie gminy Kowale Oleckie. Sto-
warzyszenie powstało  w 2019 r. 
na bazie grupy nieformalnej, a jego 
głównym celem działania jest pie-
lęgnowanie tradycji śpiewu, obrzę-
dowości religijnej oraz tradycyjnej 
kuchni pogranicza Suwalszczyzny. 
Stowarzyszenie cyklicznie organi-
zuje Andrzejki z tradycyjną muzyką, 
a także śpiew pieśni wielkopostnych 
i bożonarodzeniowych ze starych 
śpiewników. Dzięki wsparciu ze-
wnętrznemu członkowie „Pięciu Gniazd” rozwijają umiejętności i próbują sił w cateringu. Ponadto, są przygotowani 
do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła w szerokim zakresie. 
Stowarzyszenie oferuje sprzedaż żywności tradycyjnej wytworzonej z najlepszych wiejskich składników np. chleby na 
zakwasie, sery, smalec, kiszonki, a także susze ziół do naparów, ozdoby świąteczne, pisanki. 
Potrzebujesz żywności tradycyjnej, ozdób świątecznych, a może chcesz odbyć warsztaty rękodzielnicze? Zapraszamy 
do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Pięciu Gniazd”: ewka.suchockapietrewicz@gmail.com 

Grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy do włą-
czenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie platf ormy wspomagającej sprzedaż produk-
tów (rękodzieła, przetworów, produktów żywnościowych) wytworzonych przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicjatywy 
„Aktywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail: aktywnawieswmir@gmail.com 

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebooka: htt ps://www.facebook.com/AktywnaWiesWMIR 

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

Gos podarstwo Agroturystyczne Kaprys w Krekolu (gm. Kiwity) znajduje się na pograniczu dwóch historycznych krain: War-
mii i Barcji. Gospodarze przygotowali do dyspozycji dom pełen ciszy i spokoju. W najbliższej okolicy znajduje się Stoczek 
Klasztorny, a w nim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i drugie miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia. Niedaleko 
znajdują się Termy Warmińskie. Fantastycznych doznań dostarczyć też może spływ rzeką Łyną na trasie: Stanica Perkujki – Li-
pina – Stanica Bartoszyce (długość około 7 km). W odległości ok. 1 km od stanicy Perkujki – Lipina zaczyna się przełom rzeki 
przez tzw. “skałki”, gdzie podziwiamy przepiękne widoki. Już tylko chwila do Bartoszyc, gdzie warto poświęcić chwilę na zwie-
dzanie. Obok gospodarstwa przebiega 
ścieżka Green Velo Wschodni Szlak 
Rowerowy, a obiekt jest przyjazny ro-
werzystom, którzy chcą pozostać na 
jedną noc. Gospodarstwo znajduje 
się na terenie obszaru Natura 2000, 
co umożliwia zapoznanie się z nieska-
żoną przyrodą. Łąki wokół są cenne 
pod względem botaniczno-ornitolo-
gicznym, można na nich znaleźć pełną 
gamę roślin zielarskich.
Gospodarstwo od 15 lat jest certyfi ko-
wane i w pełni ekologiczne, co wpływa 
na jakość produktów. Wszystkie posił-
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SMAKI WARMII I MAZUR

MARCHEWKA ULI
Zielarska Wieś Blanki 

Składniki: 3 kg marchwi, 3 różnokolorowe 
papryki, 1 lub 2 cebule, 1 szklanka cukru, 
½ szklanki octu jabłkowego, 300 g koncen-
tratu pomidorowego, ½ szklanki oleju, sól 
i pieprz do smaku.

Wykonanie: Ugotować marchew i pokroić 
w kostkę. Paprykę i cebulę pokroić w kostkę 
i usmażyć w ½ szklanki oleju. Dodać marchew 
i dusić przez 10–15 minut. Dodać pozostałe 
składniki i dusić jeszcze przez 10 minut. Jeśli 
jest mało sosu dodać 1–2 szklanki przegoto-
wanej wody. Marchew przełożyć do słoików 
i pasteryzować przez 15–20 minut.

SURÓWKA 
Z KISZONYCH WARZYW
Koło Gospodyń Wiejskich Kamionek Wielki

Składniki: kapusta biała, korzeń selera, mar-
chew, jabłka, papryka, przyprawy: sól, kmi-
nek, jałowiec

Wykonanie: Kapustę poszatkować, seler, 
marchew i jabłka zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Paprykę pokroić w cienkie paski. 
Wymieszać wszystkie składniki i doprawić 
do smaku. Ugniatać, aż puści sok. Pozo-
stawić na kilka dni, aż fermentacja ustanie, 
następnie przełożyć do słoików i krótko pa-
steryzować.

ki są przygotowane z własnych ekologicznych surowców najwyższej jakości. Właści-
ciele przygotowują zapasy konfi tur i przetworów, aby dostęp do rarytasów był przez 
cały rok.   W nowo wybudowanym  domu do dyspozycji gości są: bawialnia, biblio-
teczka, samodzielna kuchnia oraz 5 pokoi. W dużej sali dziennej spożywane są posiłki 
oraz odbywają się zajęcia i animacje dla dzieci i dorosłych. Miłość gospodarzy do 
rękodzieła artystycznego ma duży wpływ na rozwój gospodarstwa. Rodziny przyjeż-
dżające na wypoczynek z dziećmi mogą liczyć na szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, 
od gotowania, zbioru owoców, po zajęcia malarskie, decoupage i inne. Jeśli chce-
cie zacieśnić więzi rodzinne w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a przy tym oddać się 
edukacji, relaksowi i wyciszeniu - zapraszamy do Gospodarstwa Agroturystycznego 
Kaprys w Krekolu. Więcej informacji: htt ps://www.facebook.com/Kaprys.krekole/, 
tel: 721 592 020, e- mail: kaprys.krekole@wp.pl. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa 
rolne, które w swojej ofercie posiadają maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą 
zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Zainteresowa-
ni klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. Wszel-
kich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska 
tel. 89534-05-67.
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MIODOWNIK Z ORZECHAMI
Marzena Burna, Koło Gospodyń Wiejskich Jędrychowo

Składniki ciasta: 1 kg mąki, 1 szklanka cukru, 200 g 
masła, 2 łyżki miodu, 2 łyżeczki sody, 2 jaja; składniki; 
składniki polewy orzechowej: 250 g orzechów włoskich, 
130 g masła, 1 szklanki cukru, 2-3 łyżki miodu; składniki 
masy: 1 l mleka, 1 szklanka cukru, 2 łyżki mąki, 3 łyżki 
ziemniaczanki, wanilia, 200 g masła.

Wykonanie: Ze składników na ciasto zagnieść ciasto, 
podzielić na 2 części, każdą rozwałkować i umieścić 
w blaszce. Wszystkie składniki polewy orzechowej 
umieścić w rondelku i zagotować. Ciepłe wyłożyć na 
jeden z placków i oba piec w temperaturze 170 oC przez 
15-20 minut. Ze składników masy ugotować budyń. Po 
przestudzeniu utrzeć z masłem. Masę wyłożyć na placek 
bez orzechów, przykryć plackiem z orzechami. Odstawić 
do lodówki. Najlepiej smakuje na trzeci dzień.

STAROPOLSKA SZYNKA PIECZONA
Danuta Bondarenko, Tolkmicko

Składniki: 2 kg mięsa wieprzowego z szynki koniecznie 
ze skórą, przyprawy: 2 łyżeczki soli, 2 łyżeczki cukru, 3 
łyżeczki przypraw: pieprz, kminek, majeranek; 3 ząbki 
czosnku, 3 łyżki oleju, 4 łyżki smalcu.

Wykonanie: Umytą szynkę osuszyć, rozbić drewnianym 
tłuczkiem, dobrze natrzeć przyprawami i odstawić 
na 2 dni do lodówki. Po tym czasie włożyć mięso do 
rozgrzanej brytf anki dodając smalec i obsmażyć ze 
wszystkich stron, po czym podlać nieco wrzątkiem. Piec 
przez 30 minut w temperaturze około 250 °C, później 
zmniejszając temperaturę do 200 °C piec jeszcze przez 2 
godziny. Podlewać często mięso rosołem lub wywarem. 
Pod koniec polać roztopionym masłem klarowanym z 1 
łyżeczką miodu.

SMAROWIDŁO ZIMOWE Z GĘSI
Anna Łuczak, Niedziały

Składniki: 2 surowe piersi z gęsi, 150 ml słodkiego 
białego wina, 1 łyżeczka zmiażdżonego pieprzu,
gruba sól, 3 ząbki czosnku, 2 gałązki rozmarynu, gałka 
muszkatołowa.

Wykonanie: Pierś gęsi posmarować przyprawami 
i czosnkiem, przełożyć rozmarynem i pozostawić na noc 
zalewając winem. Do ceramicznego naczynia dodać gęsi 
tłuszcz i włożyć pierś wraz z marynatą. Piec przez około 
5 godzin, pierś musi być cały czas zalana tłuszczem. Piec, 
aż mięso rozpadnie się na włókna. Przełożyć do naczynia 
kamionkowego i jeść jak smalec. Smarowidło można 
wekować lub przechowywać w zimnie nawet przez kilka 
tygodni.
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Zdjęcie na okładce: Robert Kasprowicz, Pory roku. Łąka - Siemionki.
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