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Zajmujemy się w szczególności:
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• działalnością szkoleniową;
• zbieraniem opinii, wniosków, analiz i informacji gospodarczych;
• działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
• pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
• doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
• współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
• działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
• doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
• promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
• działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
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Szanowni Państwo!

Wiosna w tym roku nie do końca sprzyja pracom polowym. Dotychczasowa 
pogoda nie stwarza większych zagrożeń dla upraw roślin ozimych, natomiast 
jest niekorzystna dla siewów wiosennych. 

Rolnik to jeden z bardziej tradycyjnych zawodów w Polsce, jego praca skupia 
się nie tylko wokół zapewnienia odpowiednich warunków dla uprawy 
poszczególnych gatunków roślin czy nadzorowaniu ich poprawnego wzrostu, 
ale jest mocno obciążony, zwłaszcza w obecnym czasie, wieloma problemami 
– brak następców, zbyt duża biurokracja, działania administracji publicznej 
nieprzystające do obecnych problemów rolnictwa.

Zachęcam do lektury naszego „Echa”, gdzie znajdziecie Państwo inne ważne 
tematy poruszane w mijającym czasie, a także zapoznacie się z innymi 
ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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W dniu 9 kwietnia 
br. odbyło się posie-

dzenie Zarządu Za-
chodniopomorskiej Izby 

Rolniczej,  którego uczestnikiem 
był również pan Stanisław Baliński – de-
legat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Posiedzenie otworzył Prezes ZIR, 
pan Andrzej Karbowy, proponując 
omówienie przez Zarząd bieżącej kore-
spondencji, która wpłynęła do biura ZIR 
w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona 
m.in. rozdysponowania nieruchomości 
dzierżawionych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa; zaproszenia 
do współpracy w konkursie na plakat 
pt. „Jabłuszko i buraczek mają dobry 
smaczek!”, który ma na celu promocję 
polskiej zdrowej żywności w ramach 
lokalnych zakupów prosto od rolnika; 
szkód spowodowanych przez zwierzy-
nę łowną głównie jeleniowatych; spraw 

związanych z projektem budowy stacji 
meteorologicznych, aplikacją suszową 
i brakiem możliwości odwołania się od 
wyliczeń.

 Zarząd ZIR przedyskutował kolejny 
raz temat dotyczący nierównego trak-
towania rolników przez KRUS w obli-
czu konieczności poddania się reżimo-
wi sanitarnemu w związku z COVID-19. 
Chodzi o różnicę pomiędzy wysoko-
ścią zasiłków wypłacanych rolnikom 
z ubezpieczenia społecznego w  za-
leżności od tego czy przebywali na 
kwarantannie, czy w izolacji. Na zasi-
łek 15 zł dziennie mogą liczyć rolnicy 
zarażeni koronawirusem, podczas gdy 
osoby zdrowe, ale zobowiązane do 
odbycia kwarantanny mogą uzyskać 
aż 1300  zł. Wysokość obu świadczeń 
jest więc nieproporcjonalna. Zarząd  
ZIR podtrzymał również kwestię, by 
uzyskanie pełnego prawa do eme-

rytury rolniczej nie było uzależnione 
od zaprzestania prowadzenia działal-
ności rolniczej i wyzbycia się prawa 
własności (posiadania) gospodarstwa 
rolnego. Jest to krzywdzące dla rolni-
ków, tym bardziej, że wielu z nich nie 
ma następców, którym mogliby prze-
kazać gospodarstwo. Ponadto wielu 
rolników w dalszym ciągu chciało-
by prowadzić działalność rolniczą ze 
względów ekonomicznych. Zdaniem 
Zarządu ZIR koniecznym jest również 
fakt określenia jednej, obowiązującej 
dla wszystkich podmiotów definicji 
„rolnika – producenta rolnego”.

Zarząd po raz kolejny omawiał 
sprawy związane z odbiorem folii rol-
niczych i problemami rolników zwią-
zanych z ich utylizacją, a także zmia-
ną ustawy o prawie łowieckim, która 
wymaga zastosowania daleko idących 
działań.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH

Zarząd KRIR przeciwny zmianom w odrolnianiu gruntów – 
wyjaśnienia MRiRW 
Odpowiadając na wystąpienie Zarzą-
du KRIR w sprawie zmiany przepisów 
dotyczących zwolnień z opłat za wyłą-
czanych gruntów z produkcji rolniczej, 
położonych w granicach administra-
cyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wyjaśniło, że nie jest 
planowana zmiana przepisów ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471, dalej 
jako: u.o.g.r.l.) w wskazanym zakre-
sie. Podkreślenia wymaga, że zgodnie 
z art. 22b ust. 1 i ust. 2 u.o.g.r.l. należ-
ność i opłaty roczne z tytułu wyłączenia 
gruntów rolnych z produkcji stanowią 

dochód budżetu samorządu wojewódz-
twa gromadzony na wyodrębnionym 
rachunku bankowym. Środki te mogą 
być wydatkowane tylko na zadania 
wymienione w art. 22c ust. 1 u.o.g.r.l., 
a w szczególności na budowę i moder-
nizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, rekultywację gruntów, które 
utraciły lub zmniejszyły wartość użytko-
wą wskutek działalności nieustalonych 
osób, czy też budowę i renowację zbior-
ników wodnych służących małej reten-
cji. MRiRW podziela stanowisko KRIR, 
że zmiana u.o.g.r.l. w  zakresie zwol-
nienia z opłat za wyłączenie gruntów 
rolnych z produkcji w  granicach admi-

nistracyjnych miast, byłaby szkodliwa 
z punktu widzenia szeroko rozumianej 
ochrony gleb. W opinii Ministerstwa 
zmiana ta spowodowałaby negatyw-
ne skutki ekonomiczne poprzez brak 
możliwości dofinansowania budowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
zbiorników retencyjnych, rekultywacji 
gruntów, brakiem możliwości uzyska-
nia odszkodowania za szkody wynika-
jące ze zmniejszenia produkcji roślinnej 
w  wyniku zalesienia, zadrzewienia lub 
zakrzewienia gruntów lub założenia na 
nich trwałych użytków zielonych, ze 
względu na ochronę gleb przed erozją 
i ruchami masowymi ziemi.

Wniosek o wprowadzenie środków zaradczych w związku  
z wycofywaniem środków ochrony roślin – odpowiedź MRiRW
Odpowiadając na wystąpienie Zarzą-
du KRIR dotyczące środków ochrony 
roślin i wycofywanych z obrotu sub-
stancji czynnych, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, 
iż Departament Klimatu i Środowiska 
aktywnie angażuje się w prace Stałego 
Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności 
i Pasz, który decyduje o zatwierdza-
niu substancji czynnych do stosowa-
nia w środkach ochrony roślin. Polska 
jako kraj członkowski Unii Europejskiej 
czynnie uczestniczy w procedurze 
oceny substancji czynnych, przygoto-
wuje komentarze do poszczególnych 
etapów tej oceny, a także bierze udział 
w spotkaniach eksperckich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi współpracuje z jednostkami eks-
perckimi w celu dokonania naukowo 
uzasadnionej i merytorycznej oceny 
substancji czynnych oraz wypracowania 
stanowiska dotyczącego ich zatwier-
dzania. Tutejszy urząd dokonuje analizy 
sytuacji, mając na względzie potrzeby 
rolnictwa, jak również zapewnienie wy-
sokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi 
i zwierząt oraz środowiska, co jest klu-
czowe dla utrzymania wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa polskiej żywności.

Należy podkreślić, iż jest wiele róż-
nych powodów, dla których substancje 
czynne są wycofywane. Komisja Euro-
pejska może podjąć decyzję o wyco-
faniu zatwierdzenia substancji czynnej 
w przypadku, gdy zostanie udowod-
niony jej szkodliwy wpływ na zdrowie 
lub życie ludzi oraz negatywne skutki 
dla środowiska. Jednakże dzieje się 
tak również w sytuacjach, gdy pod-
mioty ubiegające się o zatwierdzenie 
danej substancji przestają wspierać jej 
zatwierdzenie, następuje wycofanie 
wniosku lub nie są dotrzymane wymo-
gi proceduralne.

W odniesieniu do informacji wska-
zanej w stanowisku Zarządu Lubelskiej 
Izby Rolniczej z dnia 1 lutego 2021  r., 
jako że w 2021 r. w Polsce zostaną 
wykreślone 54 substancje czynne, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
informuje, że wedle najlepszej wiedzy 
tutejszego urzędu, Komisja Europej-
ska wydała do tej pory rozporządzenia 
wykonawcze, na mocy których w roku 
2021 w Unii Europejskiej wycofanych 
zostanie 10 substancji czynnych.

Ponadto wyrażone w ww. piśmie 
stanowisko Krajowej Rady Izb Rolni-
czych dotyczące środków ochrony 

roślin zostanie wykorzystane przez 
Departament Jakości Żywności i Bez-
pieczeństwa Produkcji Roślinnej w ra-
mach prac nad Planem Strategicznym 
oraz wdrażaniem strategii Od pola do 
stołu. Departament w dotychczaso-
wych kontaktach z Komisją Europejską 
konsekwentnie prezentuje stanowisko, 
iż jakiekolwiek zmiany legislacyjne 
zmierzające do osiągnięcia przez Unię 
Europejską ujętych w strategii Od pola 
do stołu celów redukcyjnych doty-
czących stosowania środków ochrony 
roślin, powinny być poprzedzone rze-
telna analizą wpływu, obejmującą nie 
tylko aspekty środowiskowe, ale także 
zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ściowego Unii Europejskiej, konkuren-
cyjność unijnego rolnictwa, jak i nowe 
zgorzenia fitosanitarne, wynikające 
m.in. ze zmian klimatycznych.

Dodatkowo MRiRW informuje, iż 
wszelkie uwagi dotyczące strategii Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu w kontek-
ście ograniczania stosowania środków 
ochrony roślin, kształtowania ochro-
ny roślin oraz alternatywnych metod 
ochrony roślin, należy kierować do De-
partamentu Jakości Żywności i Bezpie-
czeństwa Produkcji Roślinnej.

W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie PZŁ 
Koszalin „Strzelnica” – Manowo odby-
ło się spotkanie Zarządu Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej z Łowczym 
Okręgowym w Koszalinie Janem Je-
rzym Kupczakiem oraz członkiem Za-
rządu PZŁ Edwardem Majewskim.

Spotkanie od krótkiego przedsta-
wienia specyfiki koszalińskiego okręgu 
łowczego rozpoczął pan Jan Kupczak. 
Na terenie tego okręgu znajduje się 
119 obwodów łowieckich. Myśliwych 
na koszalińskim terenie PZŁ jest obec-
nie ponad 3038. 

Poruszona została kwestia podziału 
granic dla poszczególnych obwodów 
z dostosowaniem do granic administra-

cyjnych województwa, a także przedsta-
wiony został problem podwójnej nuty 
dzierżawnej płaconej przez rolników do 
gminy i przez zarządców kół łowieckich 
do starostów. Porównano dwa modele 
działania gospodarki łowieckiej na te-
renach Polski i Niemiec, a także podjęto 
rozmowy o zwierzynie chronionej  – 
przede wszystkim o bobrach i wilkach, 
które jak najszybciej powinny być zre-
dukowane. 

Zarząd ZIR wraz z Łowczym Okręgo-
wym przedyskutował kolejny raz temat 
dotyczący „hejtu” społeczeństwa wysto-
sowanego wobec rolników i myśliwych 
w ramach przeciwdziałania szkodom 
rolniczym. Należałoby doinformować 

społeczeństwo o re-
alnym postrzeganiu 
konsekwencji braku 
wykonywania reduk-
cji poszczególnych 
populacji, np. dzi-
ka, jelenia. Zdaniem 
przedstawiciela PZŁ, 
myśliwi powinni jako 
pierwsi być wskaza-
ni do wykonywania 
redukcji zwierzy-
ny chronionej, ale 
i nie tylko. Dokładnie 
omówiono metody 
inwentaryzacji zwie-
rzyny łownej, któ-
ra niedawno miała 

miejsce na terenie całej Polski. 
Zarząd Zachodniopomorskiej Izby 

Rolniczej stoi na stanowisku wypraco-
wania innych, bardziej wiarygodnych 
metod dotyczących inwentaryzacji, 
ponieważ te istniejące są metodami 
szacunkowymi, dodatkowo bardzo nie-
dokładnymi. 

Poruszono również temat zwie-
rzyny w stanie wolnym, która nie ma 
określonego rewiru bytowania (żu-
rawie, dzikie gęsi, łabędzie) i stano-
wi problem związany z żerowaniem 
i niszczeniem upraw płodów rolnych. 

Zwrócono także uwagę na inwen-
taryzację jeleniowatych, szczególnie 
jeśli chodzi o jelenia. Ważną sprawą jest 
możliwość strzelania do łani jelenia, 
która została wprowadzona dwa  lata 
temu. Na chwilę obecną należy do-
prowadzić do tego, aby zwiększono 
odstrzał, a także wprowadzono do 
odstrzału młode łanie nieprowadzące 
i zmieniono termin ich odstrzału. Na-
leży odstąpić od selekcji na okres przy-
najmniej dwóch lat w celu dokonania 
jak największej redukcji. 

Na zakończenie Zarząd omówił bie-
żącą korespondencję, która wpłynęła 
do biura ZIR, a dotyczyła przede wszyst-
kim rozdysponowania nieruchomości 
dzierżawionych z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, szkód spowo-
dowanych przez zwierzynę łowną oraz 
spraw związanych z suszą.
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Wniosek KRIR w sprawie emerytur 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
realizując wniosek zgłoszony przez 
Zachodniopomorską Izbę Rolniczą na 
VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w dniu 24 marca 2021 r., wy-
stąpił 13 kwietnia 2021 r. do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
konieczności wprowadzenia zmian 
w systemie emerytur rolniczych. Jed-
nym z najpilniejszych problemów jest 
kwestia świadczeń zbiegowych i łącze-
nia okresów składkowych w ZUS i KRUS.

W przypadku gdy rolnik przez 
część aktywności zawodowej opłacał 
składki emerytalne w powszechnym 
systemie emerytalnym, a następnie, 
jednak krócej niż 25 lat, w KRUS nie 
może uzyskać pełnej emerytury rolni-
czej. Uzyskuje wtedy jedynie dodatek 
w kwocie około 230 zł za lata przepra-
cowane jako ubezpieczony w KRUS. 
Przepisy te budzą sprzeciw rolników, 
ponieważ często zdarza się, że do 
emerytury w KRUS brakuje kilku lat, 

a łącznie okresy składkowe wynoszą 
nawet ponad 40 lat.

Zdaniem samorządu rolniczego eme-
rytura w takich przypadkach powinna 
być wyliczona proporcjonalnie do okre-
sów składkowych w każdym z systemów 
emerytalnych.

Przedstawiając powyższe Zarząd 
KRIR wystąpił o jak najszybsze dopro-
wadzenie do zmiany przepisów, powo-
dujących ww. sytuacje.

Ujednolicenie wysokości świadczeń na kwarantannie i izolacji 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
realizując wniosek zgłoszony przez 
Zachodniopomorską Izbę Rolniczą na 
Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych w dniu 24 marca 2021 r., wystąpił 
13 kwietnia 2021 r. o ujednolicenie wy-
sokości świadczeń przysługujących rol-
nikom i domownikom ubezpieczonym 
w KRUS do wysokości 50% minimalne-
go wynagrodzenia, w sytuacji zakażenia 
lub podejrzenia zakażenia COVID-19, 
określanych jako kwarantanna, hospi-
talizacja, objęcie nadzorem epidemiolo-
gicznym, objęcie izolacją.

Obowiązujące obecnie przepisy 
są niejasne i niezrozumiałe jest dla-
czego osoby chore otrzymują niższe 
świadczenie niż osoby przebywające 
na kwarantannie. Zdarzają się nawet 

sytuacje, kiedy rolnik chcąc uniknąć 
przebywania na kwarantannie, która 
niewątpliwie utrudnia prowadzenie 
gospodarstwa, poddaje się testowi i po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku zosta-
je pozbawiony prawa do świadczenia 
należnego na kwarantannie. Następuje 
tzw. zamiana kwarantanny na izolację.

W odpowiedzi Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (pismo znak OPS.
zs.071.16.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.) 
na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie 
ujednolicenia ww. świadczeń czytamy, 
że przygotowana została propozy-
cja zmiany do ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywo-

łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., 
poz. 1842 z późn. zm.). Proponowana 
zmiana dokonuje poszerzenia obecnie 
ujętych w ustawie sytuacji będących 
podstawą do ubiegania się przez rol-
nika i domownika o zasiłek w wysoko-
ści 50% minimalnego wynagrodzenia, 
w związku z zakażeniem lub podejrze-
niem zakażenia COVID-19 (kwarantan-
na, hospitalizacja i objęcie nadzorem 
epidemiologicznym), także o objęcie 
izolacją.

Przedstawiając powyższe Zarząd 
Krajowej Rady wystąpił o wprowadze-
nie powyższej regulacji ewentualnie 
udzielenie informacji, czy zapropono-
wane rozwiązania zostały przyjęte i kie-
dy wejdą w życie.

Opłata cukrowa a RHD – wniosek o interpretację 
Mając na uwadze wniosek zgłoszony 
podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady 
Izb Rolniczych VI kadencji, 12 kwiet-
nia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wy-
dania jednoznacznej interpretacji sto-
sowania opłaty cukrowej w rolniczym 
handlu detalicznym (RHD).

Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1c 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2020.1426), przychody ze sprze-

daży przetworzonych w sposób inny 
niż przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych uznawane są jako przy-
chody z innych źródeł, o których mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy.

Także w art. 6 ust. 1 ustawy prawo 
przedsiębiorców zapisano, iż przepi-
sów ustawy nie stosuje się do działal-
ności rolników w zakresie sprzedaży, 
o  której mowa w art. 20 ust. 1c usta-
wy o  podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Zatem rolnicy działający 

w  ramach RHD nie są przedsiębiorca-
mi i do kwoty przychodu w wysokości 
40 tys. PLN podatku dochodowego nie 
płacą.

Wydaje się, że przepisy ustawy 
o  zdrowiu publicznym, które wpro-
wadzają tzw. opłatę cukrowa, dotyczą 
przedsiębiorców, jednak na podstawie 
zapisów w ustawie trudno jednoznacz-
nie to stwierdzić. Dlatego też zwróci-
liśmy się do Ministra o jednoznaczną 
wykładnię Rządu w tej sprawie.

MRiRW: uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych  
za gospodarstwa wielorodzinne jest niecelowe 
W piśmie z dnia 30 marca 2021 r. Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w od-
powiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR 

w sprawie uznania rolniczych spółdziel-
ni produkcyjnych za gospodarstwa wie-
lorodzinne, informuje co następuje:

„Postulat wprowadzenia do ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1655 z późn. zm.) przepisów uzna-
jących rolnicze spółdzielnie produk-
cyjne za wielorodzinne gospodarstwa 
rolne (w celu uzyskania przez nich po-
dobnych uprawnień jakie mają rolnicy 
indywidualni, prowadzący rodzinne 
gospodarstwa rolne), był już przed-

miotem analiz w 2019 r. w związku 
z pracami nad nowelizacją tej ustawy. 
Wprowadzenie do ustawy nowego po-
jęcia – „gospodarstwa wielorodzinne-
go” uznano wówczas za niecelowe, ze 
względu na to, że zarówno art. 23 Kon-
stytucji RP jak i  treść preambuły usta-

wy o kształtowaniu ustroju rolnego, 
preferowała gospodarstwa rodzinne, 
prowadzone przez rolników indywidu-
alnych. Brak uzasadnionych podstaw 
do dokonania zmian w tym zakresie – 
z przyczyn wskazanych powyżej – jest 
wciąż aktualny.

Szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne  
w 2020 r. – MRiRW analizuje dodatkową pomoc 
W związku z przekazanym przez Kra-
jową Radę Izb Rolniczych wnioskiem 
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
w  sprawie pomocy rolnikom, których 
gospodarstwa ucierpiały w  wyniku 
przymrozków wiosennych oraz gradu 
w  2020 r. resort rolnictwa przekazał, 
że na podstawie ustawy z dnia 7  lipca 
2005 r. o ubezpieczeniach upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 477) stosowane są z bu-
dżetu państwa dopłaty do składek 
producentów rolnych z tytułu zawarcia 
umów ubezpieczenia od wystąpienia 
następujących zdarzeń losowych:
• dla produkcji roślinnej (tj. upraw – 

zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 
chmielu, tytoniu, warzyw grunto-
wych, drzew i krzewów owocowych, 
truskawek, ziemniaków, buraków cu-
krowych lub roślin strączkowych) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skut-
ków przezimowania lub przymroz-
ków wiosennych,

• dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, 
koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Producenci rolni poszkodowa-
ni w  wyniku niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, w tym w wyniku 
przymrozków wiosennych oraz gradu, 
mogą ubiegać się o:
1) kredyt preferencyjny zarówno ob-

rotowy na wznowienie produkcji 
w  gospodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej jak 
i na odtworzenie środków trwałych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 
z późn.zm.);

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, 
na indywidualny wniosek rolnika, 
który poniósł szkody spowodowane 
przez niekorzystne zjawiska atmos-
feryczne na podstawie ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 277) pomocy w opłaceniu bie-
żących składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz regulowaniu zaległo-
ści z tego tytułu w formie odrocze-
nia terminu płatności składek i roz-
łożenia ich na dogodne raty, a także 
umorzenie w całości lub w  części 
bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa na podsta-

wie ustawy z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1014, z  późn. 
zm.) odroczenia i  rozłożenia na raty 
płatności z tytułu umów sprzedaży 
i dzierżawy nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz ulg w  opłatach czynszu, a tak-
że umorzenia raty płatności czynszu 
z tytułu umów dzierżawy, na indy-
widualny wniosek producenta rol-
nego, w którego gospodarstwie rol-
nym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy 
z  dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1325, z późn. zm.) przez wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast ulg 
w podatku rolnym, na indywidualny 
wniosek producenta rolnego.
Pomoc w spłacie zobowiązań wo-

bec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, gminy oraz Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzie-
lana w formie de minimis.

Przedstawiając powyższe resort rol-
nictwa poinformował, że analizowana 
jest możliwość udzielenia dodatkowej 
pomocy producentom rolnym poszko-
dowanym przez niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne w 2020 r.

Nie będzie płatności przejściowych w latach 2021–2022  
w ramach działania ONW 
W związku z wnioskiem zgłoszonym na 
VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych w dniu 24 marca 2021 r. – o usta-
lenie czy rzeczywiście brak jest płatno-
ści przejściowych w latach 2021–2022 
w ramach działania ONW przedstawia-
my następującą informację: Zarząd Kra-
jowej Rady wystąpił do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi dnia 16 marca 2021 r. 
zwracając się o wyjaśnienie dlaczego 

podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłat 
przejściowych dla rolników gospodaru-
jących na gruntach o charakterze ONW, 
mimo możliwości kontynuacji płatno-
ści przejściowych.

Zmiana zasad wyznaczania obsza-
rów ONW, a zwłaszcza przyjęcie zasa-
dy tzw. Fine tunnig, która powoduje 
wykluczenie obszarów, „na których 
znaczące ograniczenia naturalne zo-

stały udokumentowane, ale przezwy-
ciężono je dzięki inwestycjom lub 
działalności gospodarczej, normalnej 
produktywności gruntów, lub jeśli me-
tody produkcji czy też systemy rolni-
czej produkcji rekompensują utracone 
dochody oraz ponoszone dodatkowe 
koszty” uważana jest przez rolników za 
wysoce krzywdzącą. Zasada ta dyskry-
minuje producentów prowadzących 
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padkach obszary te muszą zostać wy-
kluczone ze wsparcia w  ramach ONW, 
ponieważ ograniczenia naturalne nie 
wywierają negatywnego wpływu na 
prowadzoną na nich działalność rolni-
czą, więc na tych obszarach nie istnie-
je ryzyko zaprzestania prowadzenia 
produkcji rolnej. W dokumencie tym 
została również zawarta informacja, iż 
stosunkowo wysoka obsada zwierząt 
na danym obszarze oznacza pokona-
nie ograniczeń naturalnych i możliwość 
prowadzenia dochodowej produkcji 
rolnej. W tym miejscu należy zauważyć, 
że przyjęta w procesie zawężania obsza-
rów do oceny intensywności produkcji 
wartość wskaźnika obsady zwierząt (tj. 
liczba przeliczeniowych sztuk zwierząt 
jest równa bądź większa od 0,9 LU na 
1 ha użytków rolnych) przekracza śred-
nią wartość tego wskaźnika dla Polski.

Na etapie wyboru metody proce-
dury zawężenia obszarów dokonano 
szczegółowej analizy dostępnych da-
nych. Do obliczeń wykorzystane zostały 
dane najbardziej aktualne pochodzące 
z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych 

oraz Systemu Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt ARiMR. Przyjęto założenie, 
że transparentna metoda to taka, któ-
ra wykorzystuje najnowsze dostępne 
dane, corocznie zgłaszane przez rolni-
ków do systemów administracyjnych. 
Wykorzystane podejście było zgodne 
z propozycjami zawartymi w wytycz-
nych KE dotyczącymi udziału gruntów 
należących do gospodarstw z inten-
sywną gospodarką rolną. Jednocześnie 
w największym stopniu odpowiada 
ono specyfice polskiego rolnictwa, 
ponieważ nawiązuje do struktury pro-
dukcyjno-wielkościowej gospodarstw 
rolnych w  kraju. Pozwala wyodrębnić 
wszelkie gospodarstwa z produkcją 
roślinną i zwierzęcą, które z racji struk-
tury i rozmiarów produkcji radzą sobie 
z ograniczeniami naturalnymi. Należy 
podkreślić bardzo wysoki próg udziału 
gruntów intensywnych (66%) wyne-
gocjowany z KE, który miał zagwaran-
tować ograniczenie wpływu znacznej 
jednorodności rolnictwa na danym ob-
szarze. Według wytycznych KE powin-
no to być 50% (tj. ponad połowa) lub 

ewentualnie 60% (tj. analogicznie jak 
w przypadku kryteriów biofizycznych).

Na etapie dyskusji z KE strona polska 
argumentowała jednak, że w Polsce, m.in. 
w związku z zastosowaniem stosunkowo 
małych jednostek administracyjnych 
(obręby ewidencyjne), dopiero zastoso-
wanie progu 66% udziału użytków rol-
nych objętych intensywnym systemem 
gospodarowania umożliwia wskazanie 
obszarów, które są wystarczająco jed-
norodne pod względem intensywności 
prowadzonej produkcji. Wynika to z du-
żego zróżnicowania struktury agrarnej, 
przestrzennego zróżnicowania struktury 
produkcji, oraz zaawansowania techno-
logicznego gospodarstw w Polsce.

Ponadto MRiRW zwraca uwagę, że 
zastosowanie zaproponowanej przez 
KE metody fine tuning spowodowałoby 
wyłączenie w Polsce ze wsparcia ONW 
od 5,5 mln ha do 10,9 mln ha UR. Polska 
wynegocjowała natomiast zastosowa-
nie metody uwzględniającej specyfikę 
polskiego rolnictwa, dzięki której wyłą-
czona powierzchnia została ograniczo-
na do 0,18 mln ha UR”.

intensywną produkcję zwierzęcą, o ob-
sadzie równej lub powyżej 0,9 DJP/ha 
na słabych glebach, jak również gospo-
darstwa położone obok, których jest 
większość, gospodarujące na słabych 
glebach, a nieotrzymujące kompensat 
za prowadzenie produkcji w trudnych 
warunkach.

Z tego powodu samorząd rolniczy 
jest zdania, że należy jak najdłużej kon-
tynuować wypłatę płatności przejścio-
wych z tytułu ONW.

W odpowiedzi Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że 
w  latach 2021–2022 nie będzie konty-
nuowana wypłata płatności przejścio-
wej dla rolników gospodarujących na 
obszarach, które utraciły status ONW 
na skutek nowej delimitacji.

Poniżej zamieszczamy treść odpo-
wiedzi MRiRW zawierającą obszerne 
wyjaśnienia resortu rolnictwa.

„Zgodnie z rozporządzeniem 
nr  1305/20131 wyznaczenie zasięgów 
ONW z ograniczeniami naturalnymi 
prowadzono na podstawie jedno-
litych na terenie całej UE kryteriów 
biofizycznych (odnośnie do klimatu, 
gleby i  ukształtowania terenu). Rów-
nocześnie obowiązkowym elementem 
nowej delimitacji było wyłączenie ze 
wsparcia tych jednostek administracyj-
nych (gmin/obrębów ewidencyjnych), 
…  na których znaczące ograniczenia 
naturalne zostały udokumentowane, ale 
przezwyciężono je dzięki inwestycjom 
lub działalności gospodarczej, lub dzięki 
normalnej produktywności gruntów, lub 
jeśli metody produkcji lub systemy rolni-
cze rekompensują utracone dochody lub 
dodatkowe koszty… (rozporządzenie 
nr 1305/2013, art. 32 ust. 3) – tzw. pro-
cedura zawężenia obszarów (ang. fine 
tuning).

Dla obszarów, które na skutek no-
wej delimitacji utraciły status ONW 
typ nizinny Polska zapewniła wsparcie 
przejściowe na maksymalnym możli-
wym poziomie wynikającym z przepi-
sów UE. W 2019 r. płatność ta wyniosła 
80% średniej płatności ONW w PROW  
2007–2013, a w 2020 r. – 25 euro/ha, 
przy jednoczesnym zachowaniu obo-
wiązujących dla płatności ONW pro-
gów degresywności w zależności od 
łącznej powierzchni działek rolnych lub 
ich części objętych pomocą. Ponadto 
Polska odłożyła wdrożenie nowego 
sposobu delimitacji ONW na najpóź-
niejszy termin, na jaki pozwalały prze-
pisy UE, to jest 2019 r. Przełożyło się to 
na utrzymanie przez rolników na obsza-

rach, które utraciły status ONW pełnych 
płatności ONW w okresie 2014–2018.

Należy również wskazać, że wsparcie 
do obszarów nizinnych było przedmio-
tem negatywnej opinii ewaluatorów 
oceny ex-ante PROW 2014-2020. Ewa-
luatorzy zwracali uwagę, że zapropo-
nowana forma wsparcia (czyli płatno-
ści ONW) jest zbliżona do mechanizmu 
stosowanego w poprzednich okresach 
programowania. Analiza zapisów oraz 
doświadczenia z poprzednich okresów 
programowania pozwalają stwierdzić, 
że proponowana forma wsparcia jest 
odpowiednia, z wyjątkiem płatności dla 
obszarów nizinnych strefy I”. Ewaluator 
zaleca również „wyłączenie z finanso-
wania w ramach PROW płatności ONW 
na terenach nizinnych i przeznaczenie 
zaoszczędzonych kwot na tworzenie no-
wych, pozarolniczych miejsc pracy.

Jednocześnie w dyskusji związanej 
z projektowaniem budżetu działania 
ONW w ramach PROW 2014–2020, 
Komisja Europejska utrzymywała za-
strzeżenia odnośnie zbyt wysokiego 
jej zdaniem,   budżetu działania ONW, 
w kontekście alokacji na inne działania 
pro-środowiskowe.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż 
Polska skorzystała z pełnego dwulet-
niego okresu przejściowego, dzięki 
czemu rolnicy gospodarujący na ob-
szarach, które utraciły status ONW mo-
gli otrzymywać to wsparcie w pełnej 
wysokości przez maksymalnie długi 
okres. Jednocześnie wyniki prac nad 
nową delimitacją ONW i sposobem 
jej wdrażania w Polsce były omawiane 
podczas różnych spotkań z przedsta-
wicielami organizacji rolniczych. Pre-
zentowany był na nich pełen zakres 
informacji o powodach i wynikach 
nowej delimitacji ONW oraz zasadach 
wypłacania płatności przejściowych. 
Rolnicy byli zatem odpowiednio wcze-
śnie informowani o zmianach dotyczą-
cych wsparcia, także o tym, że płatno-
ści przejściowe będą funkcjonowały 
tylko przez dwa lata.

Przyznanie dodatkowego wsparcia 
wybranym beneficjentom gospodarują-
cym na obszarach, które nie spełniają kry-
teriów nowej delimitacji ONW, mogłoby 
zostać odebrane przez innych rolników, 
którzy takiego wsparcia nie otrzymują 
jako nierówne traktowanie. Jednocze-
śnie dostępne środki finansowe mogą 
zostać przeznaczone na inne instrumen-
ty PROW dostępne dla wszystkich go-
spodarstw. Ponadto pragnę zauważyć, że 
w pozostałych działaniach realizowanych 

w ramach PROW 2014–2020 w przypad-
ku braku spełniania przez beneficjenta 
kryteriów kwalifikowalności żadne re-
kompensaty nie są wypłacane.

Utrata statusu ONW przez część ob-
szarów nie powoduje utraty możliwości 
korzystania przez rolników z innych form 
wsparcia, w tym w szczególności w ra-
mach płatności bezpośrednich, płatności 
rolnośrodowisko-klimatycznych czy płat-
ności dla rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie MRiRW informuje, że 
z przeprowadzonej analizy wynika, iż 
niemal wszystkie państwa członkow-
skie UE nie będą korzystać z możliwo-
ści ewentualnego przedłużenia na lata 
2021–2022 wsparcia przejściowego dla 
obszarów, które na skutek nowej deli-
mitacji utraciły status ONW typ nizinny. 
Z posiadanych przez MRiRW informacji 
wynika, że płatności przejściowe w la-
tach 2021 i 2022 będą stosowane np. 
w Bułgarii, która nie przeprowadziła 
delimitacji ONW w wymaganym prze-
pisami UE terminie i dopiero w zeszłym 
roku przeprowadziła nową delimitację. 
Polscy rolnicy gospodarujący na obsza-
rach, które przestały spełniać kryteria 
ONW nie będą więc postawieni w gor-
szej sytuacji, niż rolnicy z pozostałych 
państw członkowskich UE”.

Odnosząc się do kwestii zasad wy-
znaczania obszarów ONW, resort rol-
nictwa przekazał ponownie następują-
cą informację:

„Jak już wielokrotnie informowali-
śmy, zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia nr 1305/20131 nowa delimita-
cja ONW z ograniczeniami naturalnymi 
składała się z dwóch etapów i oba te 
etapy były obowiązkowe:

• wyznaczenie ONW na podstawie 
jednolitych unijnych kryteriów bio-
fizycznych;

• procedura zawężenia obszarów 
(ang. fine tuning) w celu wyłączenia 
ze wsparcia jednostek administra-
cyjnych (gmin/obrębów ewidencyj-
nych) charakteryzujących się inten-
sywną produkcją.
Według służb Komisji Europejskiej 

(KE) na takich obszarach nie istnieje ryzy-
ko zaprzestania prowadzenia produkcji.

KE opracowała wytyczne odnośnie 
prawidłowego sposobu przeprowadze-
nia procedury fine tuning. W dokumen-
cie tym zapisano, iż niektóre ogranicze-
nia naturalne (np. słaba produktywność 
gleby) mogą zostać pokonane przez 
działalność gospodarczą (tj.  wybór 
konkretnych systemów produkcji rolni-
czej i metod produkcji). W takich przy-

Umocowanie prawne rolnictwa na terenach wiejskich 
Podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady 
Izb Rolniczych VI kadencji ponownie 
zgłoszono wniosek w sprawie umoco-
wania prawnego rolnictwa na terenach 
wiejskich. Członkowie KRIR dalej pod-
trzymują, że należy przyjąć przepisy 
określające zasadę, iż na wsi prowadzo-
na jest produkcja rolnicza.

Teren i infrastruktura wiejska służą 
do prowadzenia działalności rolniczej 
(w tym produkcji zwierzęcej), a ludność, 
która chce zamieszkać na wsi powinna 
zaakceptować prowadzenie działalności 
rolniczej i jej konsekwencje: produkcja 
zwierzęca – zapachy, obornik, hałas pra-

cujących maszyn jak również całodobo-
wą pracę (żniwa, siewy zbóż).

Rolnicy mają coraz większe problemy 
z prowadzeniem działalności rolniczej 
i specyfika pracy, która z tego wynika 
w związku z osiedlaniem się nowych 
mieszkańców na terenach wiejskich, któ-
rym przeszkadza działalność rolników, 
hałas, zapach z hodowli, zapylenie itp.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz 
w  ślad za pismem z marca br., przy 
którym Zarząd KRIR przekazał po-
parcie dla ogłoszonej w mediach 
inicjatywy ustawodawczej Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w zakresie 

ochrony prawnej charakterystycznych 
zapachów i odgłosów na terenach 
rolniczych, jako dziedzictwa wsi – 
12 kwietnia br. Krajowa Rada Izb Rolni-
czych wniosła do MRiRW o systemowe 
rozwiązanie w tym zakresie i stworze-
nie podstaw prawnych zabezpieczają-
cych prowadzenie produkcji rolnej na 
obszarach wiejskich np. poprzez obo-
wiązkowe zobowiązania przy aktach 
notarialnych kupujących nieruchomo-
ści na obszarach wiejskich, że są świa-
domi, że na tym terenie   prowadzona 
jest produkcja rolna i mogą występo-
wać uciążliwości z nią związane.

Szkody wyrządzane przez ptaki w uprawach polowych  
i stawach hodowlanych 
14 kwietnia 2021 r. Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek 
przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, wystąpił do Mi-
nistra Klimatu i Środowiska w sprawie 
kwestii strat rolników wyrządzanych 
przez ptaki w uprawach polowych i sta-
wach hodowlanych.

Wskutek ocieplenia klimatu i braku 
pokrywy śnieżnej zimą, niektóre gatun-

ki ptaków nie odlatują na zimę żerując 
na uprawach polowych. Szczególnie 
wiosną zauważalne jest jak żurawie 
niszczą duże plantacje kukurydzy, nie-
jednokrotnie w takim terminie, kiedy 
rolnik już złożył wniosek o płatność, 
a ponowne przesianie jest niemożliwe 
ze względu na zbyt późny okres agro-
techniczny. Ponadto, należy podkreślić 
fakt, że od kilku lat żurawie, które lęgną 

się w Polsce, nie mają instynktu odlotu 
na zimę.

W obecnej sytuacji prawnej rolnik nie 
ma możliwości wnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń o odszkodowanie za szkody 
wyrządzane przez dzikie ptactwo bę-
dące pod ochroną. Wprowadzona moż-
liwość uzyskania każdorazowo zgody 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska na odstępstwo od zakazu pło-



ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI

10 11

INFORMACJE

4/2021biuro w Szczecinie tel. 91 484 40 72 • biuro w Koszalinie tel. 94 346 05 14 • izba@zir.pl • www.zir.pl

Umocowanie spółek wodnych w Prawie wodnym 
W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd 
KRIR realizując wniosek z VII posie-
dzenia KRIR VI kadencji, które odbyło 
się 24 marca 2021 r. zwrócił się do Mi-
nistra Infrastruktury Andrzeja Adam-
czyka o nowelizację ustawy – Prawo 

wodne w zakresie działalności spółek 
wodnych. 

KRIR oczekuje wprowadzenia zapo-
wiadanych zmian w przepisach doty-
czących pobierania i rozliczania przez 
samorząd lokalny składek na spółki 

wodne. Lokalna działalność w gospo-
darowaniu wodą na terenach rolni-
czych powinna odbywać się w sposób 
zorganizowany poprzez spółki wodne, 
tak jak to było przed wprowadzeniem 
nowego Prawa wodnego.

Należy umożliwić większą dostępność do programów 
wsparcia na retencję 
W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd 
KRIR realizując wniosek z VII posiedze-
nia KRIR VI kadencji, które odbyło się 
24 marca 2021 r. zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zła-
godzenie wymogów do programów 
wsparcia mających na celu zwiększenie 
retencji wody w Polsce.

W Polsce brakuje prostych instru-
mentów finansowych, które wspierały-
by budowę urządzeń do zatrzymywa-
nia i magazynowania wody opadowej, 
roztopowej, spływającej z dachów 
i  utwardzonych podwórzy. Woda nie 
jest gromadzona poprzez brak odpo-
wiedniego zastawiania i spiętrzania 

spowolniającego jej spływ. Nie ma rów-
nież możliwości nawadniania łąk czy 
upraw poprzez systemy rowów.

Dlatego, niezbędne jest złagodzenie 
zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczą-
cych zwiększenia retencji wody w celu 
umożliwienia rolnikom skorzystania ze 
środków przeznaczonych na ten cel.

Czy nowe stacje meteo będą włączane do systemu  
monitoringu? 
Realizując wniosek zgłoszony przez Za-
chodniopomorską Izbę Rolniczą pod-
czas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, 14 kwietnia 2021 r. 

Zarząd KRIR zwrócił się do Instytu-
tu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-

stwa-PIB o  udzielenie odpowiedzi, 
czy Instytut włącza do systemu mo-
nitoringu nowe stacje meteorolo-
giczne (budowane z  inicjatywy sa-
morządów czy samych rolników), czy 
dane będą brane pod uwagę w pro-

cesie monitorowania suszy, który 
prowadzi IUNG?

Informacja taka jest niezbędna przy 
podejmowaniu decyzji odnośnie par-
tycypacji finansowej przez rolników 
w budowie stacji.

Krajowa Rada Izb Rolniczych za ograniczeniem stosowania 
środków chemicznych w produkcji żywności 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
wystąpił 19 kwietnia 2021 r., realizując 
wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 
24 marca 2021 r., do Ministra Rolnictwa 
ni Rozwoju Wsi o uwzględnienie w do-
kumentach realizujących wytyczne Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu działania, 
które doprowadzą do zmniejszenia za-
nieczyszczenia powodowanego przez 

przetwórstwo żywności oraz ograni-
czenie stosowania środków chemicz-
nych w produkcji żywności.

Polityka Unii Europejskiej wskazuje 
rolnictwo jako winnego zanieczysz-
czeniu środowiska i niszczenia Ziemi. 
Nakłada się na rolników wiele zobo-
wiązań, takich jak ograniczenie zużycia 
środków ochrony roślin, nawożenia, 
zmniejszenie ograniczenie produkcji 

zwierzęcej. Rolnicy produkują żywność 
zgodnie z przepisami i nałożonymi nor-
mami, których jest wiele w ramach za-
sady wzajemnej zgodności istotnej dla 
zapewnienia zrównoważonego cha-
rakteru rolnictwa europejskiego. W ten 
sposób produkcja rolna zapewnia wy-
sokie standardy Unii Europejskiej doty-
czące zdrowia publicznego, zdrowia ro-
ślin oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

szenia i niepokojenia ptaków objętych 
ochroną gatunkową jest niewystarcza-
jąca i mało skuteczna. Jedyną, obec-
nie funkcjonującą, formą wsparcia dla 
osób, które poniosły szkody w związku 
z bytowaniem gatunków chronionych 
jest zwolnienie z obowiązku uiszczania 
opłaty skarbowej za wydanie zezwole-
nia GDOŚ lub RDOŚ za czynności zaka-
zane w stosunku do tych gatunków.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolni-
czych, w budżecie na rolnictwo po-
winna być ustanowiona podstawa 
prawna, aby utworzyć fundusz od-
szkodowawczy za szkody wyrządzo-
ne w uprawach polowych i stawach 
hodowlanych przez różne gatunki 
ptaków.

Należy również podjąć działania 
w  celu ustalenia optymalnej populacji 

poszczególnych gatunków zwierząt 
dziko żyjących w celu możliwości od-
strzału ich nadmiernej ilości.

Zarząd KRIR ma nadzieję   na podję-
cie przez Pana Ministra działań, które 
pozwolą na zmniejszenie strat, jakie 
ponoszą rolnicy w związku z nadmier-
ną populacją ptaków chronionych wy-
rządzających szkody w uprawach polo-
wych i stawach hodowlanych.

Znaczna część żywności, trafia do 
konsumentów w formie przetworzo-
nej i na tym etapie podlega przeróbce 
polegającej na dodawaniu wielu sub-
stancji chemicznych takich jak konser-

wanty, substancje „poprawiające” smak 
i zapach, zwiększające masę produktu 
końcowego.

Europejski Zielony Ład powinien 
prezentować podejście całościowe, 

dlatego zdaniem Krajowej Rady Izb 
Rolniczych należy położyć duży nacisk 
na ograniczenie chemizacji w procesie 
przetwarzania i produkcji żywności.

źródło: www.krir.pl

Płatności bezpośrednie – decyzje Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 
2021 r. projekt ustawy o zmianie usta-
wy o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego oraz niektó-
rych innych ustaw, przedłożony przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt 
dostosowuje polskie prawo do rozpo-
rządzenia Unii Europejskiej w sprawie 
przepisów tzw. ustawy o płatnościach. 
Najważniejsze rozwiązania
• Określono ostateczny termin na zgło-

szenie zmian do wniosku o płatność – 
do 31 maja r., w którym wniosek zo-
stał złożony.

• Upoważniono ministra rolnictwa 
i  rozwoju wsi do przedłużenia termi-
nu składania wniosków o przyznanie 
płatności lub zmian do wniosków 
w  przypadku wystąpienia okoliczno-

ści, które uniemożliwiają rolnikom 
dokonanie tego w podstawowych ter-
minach (chodzi np. o powódź, suszę, 
przymrozki itp.).

• Wprowadzono przepisy dotyczące 
wykorzystania zdjęć wykonanych 
i  przesyłanych przez stronę postę-
powania z wykorzystaniem aplikacji 
udostępnionej przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Dotyczy to tzw. zdjęć geotagowanych 
w sprawie o przyznanie płatności bez-
pośrednich, płatności niezwiązanej 
do tytoniu oraz w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

• Prezes ARiMR będzie mógł udostęp-
niać dane przestrzenne pochodzące 
z  Systemu Identyfikacji Działek Rol-
nych oraz zintegrowanego systemu 

kontroli dla celów naukowo-badaw-
czych, środowiskowych oraz staty-
stycznych.

• Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich będą mogli składać wnio-
ski o wybór operacji oraz inne doku-
menty w postępowaniach w sprawie 
wyboru tych operacji drogą elektro-
niczną.

• Usprawniono rozpatrywanie wnio-
sków o przyznanie pomocy oraz po-
mocy technicznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia. Na-
tomiast przepisy dotyczące udostęp-
niania danych przez ARiMR zaczną 
obowiązywać 12 czerwca 2021 r.

INFORMACJE MINISTERSTWA  
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister apeluje – przestrzegajmy zasad bioasekuracji!  
Grypa ptaków wciąż groźna
Grypa ptaków wciąż jest groźna. Zaka-
żenie drobiu wirusem HPAI, to nie tylko 
strata dla hodowcy, producenta, lecz 
także dla całego sektora drobiarskie-
go. Dlatego niezbędne jest ścisłe prze-
strzeganie zasad bioasekuracji. Analiza 
występujących w Europie i w Polsce 
wirusów HPAI wskazuje na bardzo niski 
potencjał zoonotyczny, co powoduje, 
że nie są one niebezpieczne dla zdro-
wia ludzi – podkreśla minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister zaznacza, że w tym roku 
obserwujemy bardzo niekorzystną sy-
tuację epizootyczną w zakresie grypy 
ptaków w całej Europie. Szczególnie 
dotyczy to Francji, gdzie do 7 kwiet-
nia  br. stwierdzono 428 ognisk cho-
roby oraz Niemiec ze stwierdzonymi 
164 ogniskami wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI). W  Polsce także utrzy-

muje się wysoki poziom zagrożenia 
związanego z możliwością wystąpienia 
ognisk tej choroby w gospodarstwach 
utrzymujących drób. Sytuacja ta wy-
maga szczególnej uwagi i wzmożonej 
ostrożności hodowców drobiu na ca-
łym terytorium Polski w celu minima-
lizacji ryzyka przeniesienia wirusa na 
teren gospodarstw. 

Hodowcy drobiu powinni, w szcze-
gólności, ściśle przestrzegać następują-
cych zasad bioasekuracji: 
• utrzymywać drób w sposób ograni-

czający jego kontakt z dzikimi pta-
kami;

• przechowywać słomę pod przykry-
ciem, uniemożliwiającym kontakt 
z  ptactwem dzikim a przed wprowa-
dzeniem do obiektu odkażać środka-
mi dezynfekcyjnymi dopuszczonymi 
do stosowania w obecności ptaków;

• nie poić drobiu oraz ptaków utrzy-
mywanych przez człowieka wodą ze 
zbiorników, do których mają dostęp 
ptaki dzikie;

• nie wwozić na teren gospodarstwa, 
w  którym jest utrzymywany drób, 
zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków 
łownych;

• uniemożliwić dostęp drobiu do zbior-
ników wodnych, do których mają do-
stęp dzikie ptaki; 

• przechowywać i odpowiednio zabez-
pieczyć pasze tak, aby nie miały do 
niej dostępu dzikie ptaki, w tym ptaki 
wróblowe; 

• wyłożyć maty dezynfekcyjne przed 
wejściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których jest utrzy-
mywany drób, w liczbie zapewnia-
jącej zabezpieczenie wejść i wyjść 
z tych budynków – w przypadku ferm, 
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w których drób jest utrzymywany 
w systemie bezwybiegowym,

• zgłaszać do powiatowego lekarza we-
terynarii miejsca, w których utrzymy-
wany jest drób lub inne ptaki;

• przestrzegać zasad higieny, tj. myć 
i  odkażać ręce oraz stosować odzież 
ochronną oraz obuwie ochronne przy 
wchodzeniu do budynków inwentar-
skich; 

• czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt 
używany do obsługi zwierząt.

Pamiętajmy – zastosowanie się do 
tych obowiązków, w tym w szczegól-
ności zachowanie podstawowych za-
sad higieny, częste mycie rąk ciepłą 
wodą z mydłem, dezynfekcja pomiesz-
czeń inwentarskich, przy jednocze-

snym ograniczeniu do niezbędnego 
minimum liczby osób wchodzących 
do pomieszczeń inwentarskich, są 
prostymi, a jednocześnie bardzo efek-
tywnymi, sposobami zmniejszającymi 
ryzyko wystąpienia choroby  gospo-
darstwie.

Pamiętajmy – sezon „grypowy” 
w tym roku, z uwagi na panujące warun-
ki meteorologiczne, trwa zdecydowanie 
dłużej.   Każde kolejne ognisko wysoce 
zjadliwej grypy ptaków generuje straty 
dla całego sektora drobiarskiego. Tylko 
wspólne działania i wysiłek hodowców 
drobiu na rzecz zabezpieczenia swoich 
gospodarstw przed wniknięciem wiru-
sa, mogą pozwolić uniknąć kolejnych 
obostrzeń w tym sektorze. 

Grypa ptaków – choroba wirusowa 
drobiu i dzikiego ptactwa

Grypa ptaków to zakaźna choroba 
wirusowa, na którą podatne są wszyst-
kie gatunki drobiu i wiele gatunków 
ptaków dzikich. Wirus grypy może wy-
woływać zachorowania i bardzo wyso-
ką śmiertelność u ptactwa domowego. 
Stwierdzenie ogniska choroby powo-
duje konieczność likwidacji zakażonego 
stada oraz skutkuje ograniczeniami dla 
sektora drobiarskiego, które wpływają 
m.in. na czasową utratę rynków zbytu, 
a w konsekwencji funkcjonowanie ho-
dowców i zakładów. Wektorem wirusa 
grypy są ptaki dzikie, przede wszyst-
kim gatunki związane ze środowiskiem 
wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych  
gospodarstw – zapraszamy do składania wniosków
31 marca ARiMR rozpoczęło się przyj-
mowanie wniosków w ramach dwóch 
poddziałań finansowanych z budżetu 
PROW 2014–2020. O bezzwrotną pre-
mię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, 
a także osoby zainteresowane restruk-
turyzowaniem małych gospodarstw. 
Wnioski można składać przez najbliższe 
dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 r.

Premie dla młodych rolników 
To już kolejny – 7. nabór wniosków 

o bezzwrotne „Premie dla młodych rol-
ników”. Wsparcie to ma zachęcić młode 
pokolenie do rozwijania rolniczego biz-
nesu. Wysokość finansowej pomocy to 
150 tys. zł.

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: 
w dniu złożenia wniosku mają nie wię-
cej niż 40 lat; posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią 
je w ciągu 36 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy); 
posiadają gospodarstwo rolne o po-
wierzchni minimum 1 ha; rozpoczę-
ły prowadzenie działalności rolniczej 
przed dniem złożenia wniosku, lecz nie 
wcześniej niż 24 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku; posiadają lub utwo-

rzą gospodarstwo o wielkości ekono-
micznej mieszczącej się w  przedziale 
od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą 
biznesplan dotyczący rozwoju gospo-
darstwa. 
Środki będą wypłacane w dwóch ra-
tach na wniosek rolnika:
• I rata: 120 tys. zł wypłacana po speł-

nieniu warunków do przyznania po-
mocy;

• II rata: 30 tys. zł wypłacana po realiza-
cji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 
Tegoroczny nabór jest dziewiątym 

z kolei. O wsparcie finansowe może 
starać się rolnik posiadający gospo-
darstwo obejmujące co najmniej 1 ha 
użytków rolnych lub nieruchomość słu-
żącą do prowadzenia produkcji w  za-
kresie działów specjalnych produkcji 
rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego 
gospodarstwa musi być mniejsza niż 
13 tys. euro. 

Wniosek może złożyć osoba zarówno 
ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie 
ma również zakazu jednoczesnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej lub 
pracy na etacie (dochód lub przychód 

z działalności rolniczej musi stanowić co 
najmniej 25 proc. całości dochodów lub 
przychodów). Pomoc może być przy-
znana tylko raz w czasie realizacji PROW 
2014–2020. W przypadku małżonków 
może ją otrzymać tylko jedno, nieza-
leżnie od tego czy prowadzą gospodar-
stwo wspólnie, czy każde osobno. 

O wsparcie nie mogą ubiegać się 
osoby, którym wypłacono pomoc fi-
nansową z następujących programów 
wsparcia: „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętych 
PROW 2007–2013, a także „Moderniza-
cja gospodarstw rolnych”; „Premia na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 
„Premie dla młodych rolników” w ra-
mach PROW 2014–2020. 

Rolnik, starający się o pomoc fi-
nansową na restrukturyzację gospo-
darstwa, może uzyskać 60 tys. zł bez-
zwrotnej premii. Jest ona wypłacana 
w dwóch ratach na wniosek rolnika: 
• 48 tys. zł – po spełnieniu warunków 

określonych w decyzji o przyznaniu 
pomocy;

• 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji 
biznesplanu.  

Wspólny mianownik obu naborów 
Obie premie muszą zostać w ca-

łości przeznaczone na prowadzenie 
gospodarstwa lub przygotowanie do 
sprzedaży wytwarzanych w nim pro-
duktów rolnych. W przypadku młodych 
rolników minimum 70 proc. dofinanso-
wania należy zainwestować w środki 
trwałe, natomiast w przypadku właści-
cieli małych gospodarstw – minimum 
80 proc. Katalog takich inwestycji jest 
bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR 

pieniądze można przeznaczyć np. na 
przebudowę lub remont budynków 
czy kupno nowych maszyn. Wsparcie 
można wykorzystać na zakup gruntów, 
stada podstawowego zwierząt czy za-
kładanie sadów i plantacji wieloletnich 
gatunków użytkowanych efektywnie 
dłużej niż 5 lat. 

Spośród poddziałań finansowa-
nych z PROW 2014–2020 „Premie dla 
młodych rolników” i „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw” cieszą się szcze-
gólnie dużym zainteresowaniem be-
neficjentów. W przypadku pierwszego 
z  wymienionych, do tej pory niemal 

25  tys. młodym adeptom rolnictwa 
przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Je-
śli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. 
właścicieli małych gospodarstw otrzy-
mało ok. 2,7 mld zł. 

W obu naborach wnioski o przy-
znanie pomocy należy składać do od-
działu regionalnego ARiMR właściwe-
go ze względu na miejsce położenia 
gospodarstwa. Można to zrobić oso-
biście, np. korzystając z wrzutni, prze-
syłką rejestrowaną nadaną w placów-
ce Poczty Polskiej lub elektronicznie 
za pośrednictwem skrzynki podaw-
czej ePUAP.

Wspólne działanie warte nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie 
dla grup producentów rolnych i organizacji producentów
Od 15 kwietnia do 31 maja 2021  r. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski 
o wsparcie na „Tworzenie grup produ-
centów i organizacji producentów”. To 
już dziewiąty nabór tego typu w ra-
mach PROW 2014–2020. 

Podmioty zainteresowane tą ofertą 
pomocy będą miały czas na złożenie 
dokumentów w oddziałach ARiMR do 
31 maja 2021 r. 

Kto może złożyć wniosek? 
Program skierowany jest do no-

wych grup producentów rolnych 
uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na 
podstawie ustawy z 15 września 
2000  r. o grupach producentów rol-
nych i ich związkach. Grupy te muszą 
składać się z osób fizycznych, pro-
wadzących działalność jako mikro, 
małe lub średnie przedsiębiorstwo. 
O  dofinansowanie mogą starać się 
również organizacje producentów 
uznane na podstawie przepisów usta-
wy z 11  marca 2004 r. o organizacji 
niektórych rynków rolnych albo usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji 
rynku mleka i przetworów mlecznych. 

Wsparcia nie może otrzymać pod-
miot zrzeszający producentów drobiu, 
wyrobów z mięsa drobiowego i jego 
podrobów oraz owoców i warzyw. 

Jak ubiegać się o wsparcie? 
W pierwszej kolejności podmiot 

zrzeszający rolników musi uzyskać 
osobowość prawną, wraz z rejestracją 
w Krajowym Rejestrze Sądowym – Re-
jestrze Przedsiębiorców. 

Kolejnym krokiem jest złożenie wnio-
sku o uznanie za grupę producentów 
rolnych lub organizację producentów 
wraz z planem biznesowym do dyrek-
tora oddziału regionalnego ARiMR. Od 
daty uznania grupa lub organizacja pro-
ducentów jest zobowiązana do realizacji 
zatwierdzonego planu biznesowego. 

Po uzyskaniu uznania, grupa produ-
centów rolnych/organizacja producen-
tów może złożyć wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej do dyrektora od-
działu regionalnego ARiMR, w terminie 
trwania naborów wniosków. 

W jakiej formie i wysokości udzielana 
jest pomoc? 

Pomoc przyznawana jest w okresie 
pierwszych 5 lat działania grupy lub 
organizacji producentów liczonych od 
dnia jej uznania. Wysokość dofinanso-
wania, jakie może otrzymać 
grupa lub organizacja, za-
leży od wartości rocznych 
przychodów netto uzyska-
nych ze sprzedaży produk-
tów wytworzonych przez jej 
członków w poszczególnych 
latach. Ponadto pomoc sta-
nowi procentowy ryczałt od 
wartości przychodów netto 
grupy producentów rolnych/
organizacji producentów ze 
sprzedaży produktów lub 
grup produktów, wytwo-
rzonych w gospodarstwach 
rolnych jej członków oraz 
ze sprzedaży produktów 
przetworzonych objętych 
załącznikiem I do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
wytworzonych z produktów lub grupy 
produktów, ze względu na które benefi-
cjent został uznany, wyprodukowanych 
przez jego członków i sprzedanych ku-
pującym niebędącym:

• członkami beneficjenta,
• współmałżonkiem członka benefi-

cjenta,
• podmiotami powiązanymi kapita-

łowo lub osobowo w sposób bez-
pośredni lub pośredni z członkiem 
beneficjenta lub jego współmałżon-
kiem.
Wysokość wsparcia wynosi: w pierw-

szym roku – 10 proc. przychodów 
netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 
8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym 
– 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 
100 tys. euro w każdym roku pięciolet-
niego okresu przyznawania wsparcia.
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Szanowni Państwo, w dniu 12 kwietnia 
2021, zostało zrealizowane między-
narodowe webinarium konferencja 
związana z innowacjami w rolnictwie 
w ramach projektu Innoseta z ZODR 
w Barzkowicach.

Platforma INNOSETA: innowacyjne 
i praktyczne narzędzie online, które 
usprawnia wdrażanie nowych technolo-
gii w instalacji opryskiwaczy rolniczych.

W projekcie uczestniczy od począt-
ku Zachodniopomorski ośrodek do-
radztwa rolniczego w Barzkowicach.

Przedstawione zostały badania 
i wdrożenie nauki do praktyki poprzez 
tematy takie jak:

– Nowe możliwości podnoszenia 
umiejętności edukacyjnych i ich związ-
ku z ograniczaniem ryzyka;

– Projekt INNOSETA – ogólny prze-
gląd i główne cele;

– Baza danych INNOSETA – duża lista 
materiałów gotowych do użycia;

– Platforma INNOSETA – podstawo-
we zasady i korzyści dla użytkowników;

– Jak przesyłać innowacje? Praktycz-
na demonstracja;

– Platforma INNOSETA i strategia „od 
pola do stołu” – korzyści dla rolników;

– COPA-COGECA.
Prezenterami spotkania byli :
– Mr. Eric Liégeois – DG SANTE (Euro-

pean Commission)
– Prof. Emilio Gil – UPC – Project Co-

ordinator
– Dr. David Nuyttens – ILVO
– Mr. Eric Mozzanini – UNITO
– Mrs. Paula de Vera – COPA-COGECA
– Prof. Emilio Gil – UPC – Project co-

ordinator
Projekt dostępny dla rolników z Eu-

ropy. Tłumaczenie symultaniczne na 
język hiszpański i inne języki:

 polski, angielski, francuski, nie-
miecki, włoski, hiszpański, rumuński.

REGISTRATION LINK
https://form.jotform.com/.../webinar-
-innoseta-platform...

Więcej o INNOSETA na :
http://www.innoseta.eu/pl/strona-do-
mowa/

Europejscy rolnicy coraz częściej stają 
w obliczu nowych przeciwności związa-
nych ze skutkami zmian klimatycznych, 

ale jednocześnie muszą 
zagwarantować wysoki po-
ziom produkcji i  jakości, aby 
sprostać rosnącym wymaga-
niom rynku. Dlatego rolnic-
two musi dążyć do większej 
wydajności z  jakościowego 
i  ilościowego punktu wi-
dzenia, biorąc pod uwagę 
zrównoważenie środowisko-
we, aby zachować zgodność 
z dyrektywami europejskimi. 
W tym zakresie spodziewane jest znacz-
ne ograniczenie nakładów chemicznych 
w rolnictwie. Aby osiągnąć ten cel, pod-
stawą jest przyjęcie strategii ochrony ro-
ślin opartych na rolnictwie precyzyjnym 
i optymalizacji sprzętu do opryskiwania 
w celu dystrybucji środków ochrony ro-
ślin (PPP). Technologie opryskiwania ule-
gają znacznej poprawie pod względem 
wydajności i bezpieczeństwa w wyniku 
najnowszych postępów w elektronice, 
zarządzaniu danymi i aspektach bez-
pieczeństwa. Mimo to nadal istnieje 
znaczna luka między nowymi wynikami 
badań, innowacjami przemysłowymi 
i  rolnikami. Aby wzmocnić zrównowa-
żony rozwój rolnictwa europejskiego, 
konieczne jest udostępnienie nowator-
skich informacji odpowiednim zaintere-
sowanym stronom w rolnictwie. Celem 
projektu H2020 INNOSETA (http://www.
innoseta.eu) jest utworzenie innowa-
cyjnej, samowystarczalnej sieci tema-
tycznej dotyczącej sprzętu do opryski-
wania, szkoleń i doradztwa (SETA), aby 
zlikwidować lukę między dostępnymi 
nowatorskimi rozwiązania w zakresie 
ochrony roślin końcowych i europejskie 
rolnictwo.

Z tego powodu partnerzy projektu 
przeprowadzili dokładną inwentaryza-
cję ogólnounijnych wyników badań, 
odpowiednich projektów dotyczących 
konkretnych tematycznych, innowacyj-
nych produktów przemysłowych (ma-
szyn i komponentów) oraz dostępnych 
materiałów szkoleniowych i posłużyły 
jako dane wejściowe do narzędzia ICT 
reprezentowanego przez interaktyw-
na platforma wielojęzyczna online 
z  otwartym dostępem, dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych stron. 

Platforma została uruchomiona online 
w maju 2019 r. i jest dostępna pod ad-
resem https://platform.innoseta.eu/.

SETA publikowane online są wyni-
kiem dokładnej wewnętrznej operacji 
przesiewowej opartej na kryteriach 
akceptacji i wykluczenia uzgodnionych 
przez partnerów.

Obecnie platforma obejmuje prawie 
1000 SETA (czyli innowacyjnych przykła-
dów podpartych badaniami naukowy-
mi): łącznie 190 artykułów naukowych 
i technicznych, 76 projektów, 321 roz-
wiązań branżowych i 394 materiałów 
szkoleniowych jest dostępnych bez-
płatnie dla użytkowników końcowych 
w ośmiu językach (angielskim, włoskim, 
francuskim, holenderskim, greckim, pol-
skim, hiszpańskim, szwedzkim) Konsor-
cjum projektu Partners. Słowa kluczowe 
i  inne dostępne filtry pozwalają użyt-
kownikom skupić się na wyszukiwaniu 
produktów, którymi są zainteresowani.

Od 2020 r. również użytkownicy 
zewnętrzni (np. producenci maszyn 
i  komponentów, sprzedawcy detalicz-
ni i rolnicy) mają możliwość zgłaszania 
swoich danych, aby Platforma INNO-
SETA była zawsze aktualna. W tym za-
kresie samouczki wideo (po jednym 
na każdy język partnera projektu) są 
dostępne bezpłatnie, aby poprowadzić 
użytkowników przez proces przesyła-
nia SETA w ich języku ojczystym.

Nowe przykłady i przekazy kolejnych 
doświadczeń bardzo dobrze wpisują 
się w nowy europejski ład mówią zgod-
nie dyrektorzy Dariusz Kłos i Adam Ka-
linowski, uczestniczący w dzisiejszym 
webinarium z ramienia Zachodniopo-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.

INFORMACJE  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego zgodnie ze swym ustawo-
wym obowiązkiem zapewnia rolni-
kom uprawnionym do  świadczeń 
Kasy możliwość korzystania z rehabi-
litacji leczniczej, która jest organizo-
wana we własnych Centrach Rehabili-
tacji Rolników, w formie 21-dniowych 
turnusów. 

Głównym celem rehabilitacji – z któ-
rej każdego roku korzysta około 14 
tys. osób, jest zapobieganie inwalidz-
twu lub ograniczenie go do poziomu 
umożliwiającego ubezpieczonemu 
dalsze wykonywanie pracy w  gospo-
darstwie rolnym, a w przypadku osób, 
które utraciły zdolność do  pracy, jej 
przywrócenie, o  ile jest to  możliwe 
w  wyniku leczenia i  rehabilitacji. Bio-
rąc pod uwagę powyższe działanie 
to nie jest adresowane do wszystkich 
rolników objętych ubezpieczeniem 
społecznym. Osoba, która chce sko-
rzystać z  rehabilitacji organizowanej 
przez KRUS, musi spełniać określone 
wymogi, dotyczące zasad podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu rolników. 
W  związku z  tym na  turnusy rehabili-

tacyjne kierowane są jedynie te osoby, 
które spełniają jeden z następujących 
warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społeczne-

mu rolników z mocy ustawy w peł-
nym zakresie.

2. Podlegają ubezpieczeniu wypad-
kowemu, chorobowemu i macie-
rzyńskiemu na wniosek w pełnym 
zakresie nieprzerwanie co najmniej 
18  miesięcy  przed złożeniem wnio-
sku o rehabilitację leczniczą.

3. Mają ustalone prawo do okresowej 
renty rolniczej z tytułu niezdolności 
do pracy i zachowali zdolność do sa-
modzielnej egzystencji.
Z  rehabilitacji leczniczej można ko-

rzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. 
Osobom, które mają ustalone prawo 
do  zasiłku chorobowego z  tytułu cza-
sowej niezdolności do  pracy trwającej 
ponad 180 dni, a także osobom ma-
jącym ustalone prawo do okresowej 
renty rolniczej z tytułu niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym, pod 
warunkiem, że zachowały zdolność do 
samodzielnej egzystencji – świadcze-
nie takie można przyznać po  upływie 

6  miesięcy od dnia zakończenia po-
przedniej rehabilitacji. 

W każdym przypadku uzasadnio-
nym potrzebami zdrowotnymi pacjen-
ta okres oczekiwania na ponowne skie-
rowanie może zostać skrócony, a  sam 
pobyt przedłużony. 

Każdorazowo świadczenie przyzna-
wane jest na wniosek lekarza ustalają-
cego wskazania do odbycia rehabilita-
cji. Do wniosku muszą być dołączone 
niezbędne badania zlecone przez le-
karza. Wypełniony wniosek, który swą 
ważność zachowuje 6 miesięcy, należy 
złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) 
we  właściwym oddziale regionalnym 
lub placówce terenowej Kasy. Wnio-
ski podlegają rejestracji, sprawdzeniu 
pod względem formalnym i ocenie me-
rytorycznej. 

Po akceptacji lekarza regionalnego 
inspektora orzecznictwa lekarskiego 
KRUS, rolnicy otrzymują propozycję 
wyjazdu. W  przypadku gdy rolnik wy-
razi zgodę na proponowany termin 
i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skiero-
wanie na turnus rehabilitacyjny. Pierw-
szeństwo w  uzyskaniu skierowania 

  INFORMACJE KASY  
      ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
      SPOŁECZNEGO 

Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka” 
w Świnoujściu

Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu

Centrum Rehabilitacji Rolników „Niwa” 
w Kołobrzegu

Centrum Rehabilitacji Rolników „Granit” 
w Szklarskiej Porębie

Turnusy rehabilitacyjne 
organizowane przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział 
Regionalny w Koszalinie 
realizowane są przez cały 
rok, w czterech Centrach 
Rehabilitacji Rolników:



ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI

biuro w Szczecinie tel. 91 484 40 72 • biuro w Koszalinie tel. 94 346 05 14 • izba@zir.pl • www.zir.pl16 4/2021 17

mają osoby, dla których  potrzeba re-
habilitacji jest następstwem wypadku 
przy pracy rolniczej. 

Poddanie się rehabilitacji jest całko-
wicie dobrowolne i w niczym nie ogra-
nicza prawa rolnika do świadczeń pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego 
rolników z wyjątkiem prawa do zasiłku 
chorobowego za okres przebywania 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

Pobyt na  turnusie jest dla rolnika 
bezpłatny, a zakład rehabilitacji zwraca 
osobie skierowanej koszty przejazdu 
do  placówki w  wysokości odpowiada-

jącej cenie biletu najtańszego, dostęp-
nego środka transportu zbiorowego 
(Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z  dnia 19 lipca 2013 r. (Dz.U. z  2013 r. 
poz. 860). 

Korzystanie z rehabilitacji za pośred-
nictwem KRUS nie pozbawia rolników 
prawa do leczenia uzdrowiskowego, 
finansowanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. 

Od 18 marca 2021 r. wznowiono 
w Centrach Rehabilitacji Rolników 
KRUS realizację turnusów rehabilita-
cyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. 
w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i  zakazów 
w  związku z wystąpieniem stanu epi-
demii, warunkiem rozpoczęcia rehabi-
litacji leczniczej w  ośrodku rehabilita-
cyjnym w systemie stacjonarnym jest 
negatywny wynik testu diagnostyczne-
go w kierunku SARS-CoV-2, wykonany 
nie wcześniej niż cztery  dni przed ter-
minem rozpoczęciem turnusu rehabi-
litacyjnego. Na badanie należy zabrać 
dokument tożsamości ze zdjęciem. Wy-
konanie testu jest bezpłatne.

Zgłoszenie  
wypadku przy  
pracy rolniczej 
możliwe także 
przez ePUAP
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że  udostępniła 
na  platformie ePUAP usługę Zgłosze-
nie wypadku przy pracy rolniczej, co 
ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy 
rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku 
na  zdrowiu spowodowanego wypad-
kiem przy pracy rolniczej lub rolniczą 
chorobą zawodową.

W celu skorzystania z  formularza 
zgłoszenia, użytkownik, po  zalogowa-
niu się do ePUAP, powinien: 
1) wpisać w wyszukiwarce słowa: zgło-

szenie wypadku przy pracy rolniczej 
2) wybrać sprawę 
3) wypełnić formularz Zgłoszenie wy-

padku przy pracy rolniczej 
4) wskazać w formularzu, do której jed-

nostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie 
ma być przekazane.
Zgłaszając wypadek przy pracy rol-

niczej za  pośrednictwem platformy 
ePUAP można również złożyć i  wysłać 
Wniosek SR-23 o jednorazowe odszko-
dowanie. 

Przed zgłoszeniem wypadku prosi-
my zapoznać się z  informacjami –  Jak 
zgłosić wypadek przy pracy rolniczej 
bez wychodzenia z domu? 

Zachęcamy wszystkich rolników, 
szczególnie w czasie pandemii, do ko-
rzystania z tej formy zgłaszania wypad-
ku przy pracy rolniczej. 

źródło: www.krus.gov.pl

Po zalogowaniu się do ePUAP:
•  wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
•  wybierz sprawę
•  wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
•  wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie 

ma być przekazane

Uległeś wypadkowi 
przy pracy rolniczej?
Zgłoś go do KRUS poprzez platformę  

ePUAP

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za  pośrednictwem ePUAP, możesz 
również złożyć Wniosek o  jednorazowe odszkodowanie z  tytułu stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy 
rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Więcej informacji na www.krus.gov.pl
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INFORMACJE

Gospodarstwo Rolne Ferma

Drobiu Witold Rydzkowski 

ul. Połczyńska 6, 78-220 Tychowo 

tel. +48 606 685 993 

KONTAKT

KLASY WAGOWE JAJ: 

• XL (73 g i więcej) 

• L (63–73 g) 

• M (53–63 g)

• S (50–55 g)

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu oferuje sprzedaż jaj z chowu ściółko-
wego oraz wolno wybiegowego dla klientów indywidualnych i hurtowych. Sto-
sowany u nas system chowu kur niosek gwarantuje wysoką jakość i smak jaj, 
które są bardzo powszechnym i częstym składnikiem naszego menu. Dosko-
nała jakość naszych jaj to zasługa kur, które karmione są paszami wyproduko-
wanymi ze zbóż naszego gospodarstwa. W 2019 r. powiększyliśmy swoją pro-
dukcję o nowo wybudowany kurnik, w którym zastosowano najnowocześniejszy 
system chowu kur niosek na wolnym wybiegu. 

Cały proces produkcji jest pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz przestrzegamy 
rygorystycznego systemu kontroli jakości jaj przeznaczonych do sprzedaży. 

Jaja konsumpcyjne sprzedajemy w opakowaniach po 10, 12, 30 szt. Ofertę kie-
rujemy do właścicieli sklepów spożywczych, cukierni, restauracji, barów, zakła-
dów żywienia zbiorowego, placówek pomocy społecznej, szpitali. 

Jaja dostarczane są przez Zakład Pakowania Jaj Mariusz Rydzkowski, który 
własnym transportem dowozi je w odległości do ok. 200 km gwarantując nieza-
wodną jakość i świeżość. 

OFERTA  
HANDLOWA
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Zadbaj o czystość i bezpieczeństwo 
Dzięki czyszczeniu urządzeniem wysokociśnieniowym z 

podgrzewaniem wody PW-H, wirus zostanie wyeliminowany

 już po 10-30 sekundach 

    Z KODEM: WIOSNA 21
Co wyczyścisz PW-H w zakładzie przemysłowym? W zasadzie 

wszystko. Można nim, pracując w trybie pary, czyścić zarówno 

podłogi, jak i ściany hali produkcyjnej, a także maszyny.

 Praca tym urządzeniem jest wydajna, szybka i skuteczna.

                                   Ustowo 100

                               70-001 Szczecin

                             Dawid Ciesielczyk
                                       doradca klienta

                               Tel. 505 449 014 

dawidciesielczyk@danmar.szczecin.pl



Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do swoich jednostek 
terenowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie internetowej TUW „TUW”: www.tuw.pl

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń  
Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13

OFERTA TUW „TUW”

Szanowni Państwo, 

miło nam poinformować, że w dniu 8 kwietnia 2021r.  dołączyliśmy do grona Zakładów Ubezpieczeń, któ-
re oferują możliwość zgłoszenia szkody za pośrednictwem interaktywnego formularza zgłoszenia szkody.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Zgłoś szkodę” udostępniony został interaktywny Internetowy 
Formularz Zgłoszenia Szkody w pojeździe i w mieniu. Kolejne formularze (dla szkód na osobie, w upra-
wach i zwierzętach) będą udostępniane sukcesywnie.

W trosce o jakość obsługi naszych Członków i Klientów poszerzamy możliwości zgłaszania szkód, tak, 
aby każdy poszkodowany mógł sobie wybrać dogodną dla siebie formę zgłoszenia, w tym bez ograniczeń 
godzinowych.

Obecnie nasi Członkowie i Klienci mają możliwość zgłoszenia szkody korzystając z jednego z trzech ka-
nałów:

•  telefonicznie za pośrednictwem Contact Center od poniedziałku do soboty w godz. 7.00–20.00

•  formularz do druku zamieszczony w zakładce do pobrania, który po wydrukowaniu i wypełnieniu należy 
zeskanować i wysłać na adres mailowy zgłoszenie.szkody@tuw.pl

•  interaktywny Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody (szkody w pojeździe i w mieniu).

Liczymy na to, że szeroki wachlarz kanałów zgłoszenia szkody zapewni możliwość przejścia przez proces 
zgłoszenia szkody w komfortowy i przyjazny sposób, a interaktywny Formularz, z uwagi na swoją funkcjo-
nalność stanie się preferowaną przez poszkodowanych formą zgłoszenia.

„Smaki zamknięte w słoiku”– 
przepisy
W poprzednich numerach naszego miesięcznika wspominaliśmy o przepro-
wadzonym konkursie ,,SMAKI ZAMKNIĘTE W SŁOIKU”, zorganizowanym przy 
współpracy Zarządu ZIR oraz Komisji do spraw Rodzin z Obszarów wiejskich. 
Konkurs składał się z dwóch etapów (I etap – powiatowy, II etap – wojewódzki). 
Komisja dokonała wyboru spośród zwycięskich ,,produktów’’ I etapu powiato-
wego i jednomyślnie zdecydowała nagrodzić wszystkich finalistów na szczeblu 
wojewódzkim w tym samym stopniu. Celem konkursu był rozwój wiedzy doty-
czącej tradycyjnych, zdrowych przetworów domowych. W obecnym numerze 
chcieliśmy ukazać Państwu kolejny zwycięski przepis. Tym razem jest to:

GOLONKA DUSZONA W GALARETCE
Opis produktu (składniki oraz w jaki sposób produkt został przetworzony):

Smacznego! Życzy Pani Marta Ruskowiak, autorka przepisu na golonkę duszoną w galaretce.

Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Izba Rolnicza, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin (dalej: ZIR). Informacja o ochronie danych 
osobowych w ZIR: https://www.zir.pl/rodo/

1 golonka – mięso wieprzowe wcześniej przygotowane w marynacie szlacheckiej ok. 6 godzin. Następnie 
podpieczone na oliwie, kolejno oddzielono od kości i umieszczono w słoju, dodając 2 liście laurowe i 3 zia-
renka ziela angielskiego + 0,5 szklanki wody. Tak przygotowany słój wkładamy do pasteryzacji ok. 2 godziny. 
Po tym czasie studzimy i wkładamy do lodówki, gdzie wytrąca się galaretka.


