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Szanowni Państwo!

Opóźniająca się wiosna, wcześniejsze liczne opady następnie przymrozki spo-
wodowały iż rolnicy nie mogli wykonać wszystkich zasiewów co powoduje 
utrudnienia z terminowym złożeniem wniosków o płatności obszarowe. Biorąc 
pod uwagę liczne sygnały rolników w tej sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych 
złożyła wniosek o wydłużenie terminu do 15 czerwca 2022 r. 

Trudności z dotrzymaniem terminu mogą być również spowodowane tym, że 
rolnicy, którzy składają wnioski o dopłaty obszarowe mogą również składać 
wnioski o dopłaty do nawozów.

W ocenie rolników w obecnej sytuacji wprowadzenie Zielonego Ładu byłoby 
szkodliwe dla Polskiego rolnictwa więc Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła 
o zawieszenie wszelkich procedowanych reform.

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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POSIEDZENIA ZARZĄDU ZIR
W dniu 31 marca 2022 r. odbyło się 
posiedzenie Zarządu Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu 
udział wzięli przedstawiciele Koła Ło-
wieckiego „Wilk”, Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinku, Za-
rząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie, Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Bobolice oraz 
pani Agnieszka Curyl-Katholm wraz 
z mężem. 

Posiedzenie rozpoczął oraz popro-
wadził prezes ZIR Andrzej Karbowy. 

W pierwszej części spotkanie w du-
żej mierze poświęcone było omówieniu 
tematu związanego z problematyką 
stosunków pomiędzy Kołem Łowiec-
kim „Wilk” i zainteresowanymi rolnika-
mi dotyczącego głównie prowadzenia 
gospodarki łowieckiej na gruntach rol-
nych wyżej wymienionych właścicieli. 
W końcowym etapie obie strony zdecy-
dowały się na kolejne spotkanie, które 
wyznaczono na dzień 6 kwietnia br. na 
terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
w Manowie. 

W następnej części spotkania Za-
rząd ZIR przeanalizował koresponden-
cję jaka wpłynęła do Biura Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej w ostatnim 
czasie, a także kolejny raz omówił spra-
wy związane z aktualną sytuacją w rol-
nictwie. Sytuacja w rolnictwie w dal-
szym ciągu nie jest najlepsza, ceny 
nawozów utrzymują się niezmiennie 
na bardzo wysokim poziomie. Re-
dukcja zakupów i  zużycia nawozów 
oznacza niższą podaż płodów rolnych 
i wzrost ich ceny. A to z kolei oznacza 
duże kłopoty rolników prowadzących 
produkcję zwierzęcą – nasili się ten-
dencja jej likwidacji (szczególnie rynek 
wieprzowiny). 

Na rynku trzody chlewnej panu-
je tragiczna sytuacja. Uruchomiona 
przez rząd dopłata do loch może nie 
przynieść wielkich efektów ze  wzglę-
du na swój doraźny charakter. Zapro-
ponowana forma pomocy jest  do-
brym kierunkiem, jednakże warunki 
przyznawania tej pomocy wymagają 

korekt. Pomoc ta powinna mieć cha-
rakter długofalowy przynajmniej do 
końca 2022 roku, a  nie jednorazowy. 
Po wysokich cenach nawozów rolni-
ków czeka kolejny cios – kolejna susza. 
Na polach podczas siewu zbóż i rozsie-
wania nawozów unoszą się tumany ku-
rzu. Rolnicy z niepokojem spoglądają 
w niebo, a w wielu regionach naszego 
województwa rolnicy już widzą symp-
tomy niedoboru wody. Jak wynika 
z oceny meteorologów z INGW mamy 
już do czynienia z tzw. suszą meteoro-
logiczną, dlatego też Zarząd ZIR stoi 
na stanowisku, aby monitoring suszy 
rolniczej prowadzony był przez IUNG 
cały rok, a nie jak jest obecnie tylko od 
21 marca do 30 września. 

Na zakończenie Zarząd podsumo-
wał temat związany z nowym wy-
dzierżawieniem obwodów łowieckich, 
ponieważ obecne obowiązują do dnia 
31 marca 2022 r., a także wrócił do te-
matu związanego z ubezpieczeniami 
upraw i zwierząt gospodarskich. 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. odbyło się po-
siedzenie Zarządu Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej. W jego późniejszej 
części uczestniczyli członkowie komisji 
budżetowej: przewodniczący pan Jerzy 
Kopaszewski, pani Wanda Wilk, pan Jan 
Kubik, pan Marek Szczepankiewicz oraz 
pan Dariusz Ruszczycki. 

Posiedzenie rozpoczął oraz popro-
wadził prezes ZIR Andrzej Karbowy. 

W pierwszej części spotkania omó-
wiono dokumenty związane z organi-
zacją zbliżającego się Walnego Zgro-
madzenia, które zaplanowane jest na 
20 kwietnia br. oraz zapoznano się z ko-
respondencją, która wpłynęła do Biura 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. 

W drugiej części posiedzenia wraz 
z przedstawicielami komisji budże-
towej omówiono sprawy związane 
z sytuacją w rolnictwie, szczególnie je-
śli chodzi o nawozy. Dużą uwagę sku-
piono na piśmie skierowanym przez 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Ko-
walczyka, które mówi o tym, że zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 17.03.2022 r. zmieniającym roz-
porządzenie ws. szczegółowego zakre-
su i sposobu realizacji niektórych zadań 
ARiMR, umożliwiono producentom rol-
nym dofinansowanie zakupu nawozów 
mineralnych, którym zagraża utrata 
płynności finansowej w związku z ogra-
niczeniami na rynku spowodowany-
mi epidemią COVID-19 i którzy złożyli 
wniosek o przyznanie płatności bezpo-
średnich w 2022 r. na dofinansowanie 
zakupu nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawo-
zowe zawierające magnez w okresie 
od 1.09.2021 do 15.05.2022 r. Należy 
pamiętać, iż pomoc przyznana będzie 
tylko do 50 ha powierzchni upraw rol-
nych, a wysokość stawki pomocy wy-
nosi 500 zł na 1ha powierzchni upraw 
rolnych oraz 250 zł na 1ha powierzch-
ni łąk i pastwisk. Pomoc będzie przy-
znawana w drodze decyzji kierownika 
biura powiatowego ARiMR, a wniosek 
będzie można złożyć do dnia 16 maja 
br. Pomoc będzie mogła być udzielana 
po pozytywnej decyzji Komisji Europej-
skiej. Jak informuje również Minister 
w swoim piśmie odnośnie pomocy 
dla producentów rolnych poszkodo-
wanych w wyniku suszy 2021 został 
złożony wniosek o wprowadzenie do 
wykazy prac legislacyjnych RM projek-
tu rozporządzenia, który ma na celu 
m.in. stworzenie podstawy prawnej do 
uruchomienia pomocy producentów 
rolnych, których uprawy zostały znisz-
czone w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych w 2021 r. w formie 
dotacji, których wysokość będzie uza-
leżniona od wysokości szkód na danej 
powierzchni został zgłoszony. 

Następnie została przedstawiona 
relację ze spotkania Zarządów Woje-
wódzkich Izb Rolniczych tj. zachod-
niopomorskiej, wielkopolskiej, kujaw-
sko-pomorskiej, lubuskiej, pomorskiej, 
które odbyło się 31 marca br. Najważ-
niejszym punktem tego spotkania było 
wspólnie wypracowane stanowisko, 
w którym poruszone zostały nurtują-
ce rolników problemy i które zostało 

przekazane do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i do wiadomości Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych. 

Poruszono również temat związa-
ny z ubezpieczeniami upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich z dopłatą do 
65% wysokości składki ubezpieczenio-
wej ze środków budżetu państwa, a tak-
że o dostępie do nowej oferty ubezpie-
czeń – AGRO Ubezpieczenia, którego 
głównym udziałowcem jest Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społeczne-
go Rolników. Przedyskutowano temat 
wydzierżawienia obwodów łowiec-
kich, realizowaniu płatności przez koła 
łowieckie, po czym Zarząd wraz z ko-
misją budżetową przeszli do omówie-
nia kwestii związanych z uchwałami 
przygotowanymi na zbliżające się WZ, 
z wykonaniem budżetu za 2021 rok 
oraz projektem budżetu na 2022 rok. 
Najdłuższa dyskusja wywiązała się wo-
kół punktu: wydatki na rzecz organów 
ZIR, gdzie komisja budżetowa stoi na 
stanowisku podwyższenia uposażenia 
diet Zarządu o 10% tak jak wynagro-
dzenia pracowników, a nie o 20%. Jak 
poinformował Prezes ZIR Zarząd na tym 
posiedzeniu podjął uchwałę w spra-
wie uchwalenia zasad wynagradzania 
pracowników Biura ZIR, która wcho-
dzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązywania od 1 stycznia 2022 
roku. Jednocześnie, z inicjatywy Zarzą-
du i komisji budżetowej pojawiła się 
propozycja podniesienia diety za po-
siedzenie WZ, które pominięte zostało 
na poprzednim posiedzeniu Walnego 
Zgromadzenia 15 grudnia 2021 roku. 

WSPÓLNE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI  
ZARZĄDÓW WOJEWÓDZKICH IZB ROLNICZYCH,  
SZCZECINEK 31.03–01.04.2022 r.
Dnia 31 marca 2022 r. w Szczecinku 
odbyło się wspólne spotkanie przed-
stawicieli Zarządów Wojewódzkich Izb 
Rolniczych tj. Zachodniopomorska IR, 
Pomorska IR, Kujawsko-Pomorska IR, 
Lubuska IR oraz Wielkopolska IR. W spo-
tkaniu udział wziął również wiceprezes 
KRIR pan Mirosław Borowski. 

Spotkanie zostało zorganizowane 
w związku z trudną sytuacją w rolnic-
twie spowodowaną stale rosnącymi 
kosztami oraz niedokończoną spra-
wą pomocy suszowej zadeklarowanej 
m.in. publicznie przez Wiceprezesa 

Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka 
w dniu 3 lutego br. w Barzkowicach. 

Podczas spotkania przedstawiciele 
Zarządów przyjęli wspólne stanowi-
sko dotyczące bardzo trudnej sytuacji 
w rolnictwie.

Członkowie Zarządów IR zwracają 
uwagę na to, że konieczne jest podję-
cie natychmiastowych działań, które 
pozwolą rolnikom w odpowiedni spo-
sób wykonać prace polowe. Wskazują, 
iż pomimo wielokrotnych apeli i skła-
danych wniosków o pomoc, w związku 

z wysokimi cenami środków do pro-
dukcji rolnej w szczególności nawo-
zów, producenci rolni nadal są w wy-
jątkowo ciężkim położeniu. Wspólnie 
kwestionują funkcjonowanie systemu 
pomiaru monitoringu suszy rolniczej, 
dodatkowo zgłaszając uwagi do do-
tychczasowego Klimatycznego Bilansu 
Wodnego, a także do wyposażenia sta-
cji meteorologicznych. Wspólnie do-
magają się zmiany w rozporządzeniu 
z dnia 6 września 2019 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań ARiMR 
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o rozdzieleniu produkcji roślinnej 
i produkcji zwierzęcej. W ocenie 
obecnych przedstawicieli samo-
rządu rolniczego „Zielony Ład” po-
winien zostać całkowicie wycofany 
z wprowadzenia w życie, ponieważ 
w obecnej sytuacji ograniczenie 
produkcji rolnej może zagrażać 
egzystencji rolników. Ze względu 
na fakt, że nadal nie zmieniła się sy-
tuacja producentów trzody chlew-
nej, w związku z ASF zaapelowano 
o wydłużenie terminu „pomocy” 
dopłat do prosiąt na kolejne lata, 
tak aby nastąpiła odbudowa stad 
podstawowych.

W związku z skomplikowaną sy-
tuacją na rynku rolnym związaną 
również z wysokimi i nieustabilizo-
wanymi cenami nawozów, a także 
z ich brakiem na rynku konieczne 
jest podjęcie błyskawicznej próby 
unormowania cen nawozów przez 
wprowadzenie rozwiązań finan-
sowych, które pozwolą rolnikom 
w odpowiedni sposób wykonać 
najbliższe prace polowe w wyma-
ganym zakresie. 

Wspólnie z Zarządami Wojewódz-
kich Izb Rolniczych domagamy się 
jednoznacznych działań, aby całe 
społeczeństwo nie odczuło skutków 
związanych z nieopłacalnością pro-
dukcji rolniczej oraz wywiązania się 
z podpisanego przez Wicepremie-
ra, Ministra Rolnictwa Henryka Ko-
walczyka porozumienia zawartego 
w Barzkowicach dnia 3 lutego br. 

VII WALNE ZGROMADZENIE ZIR VI KADENCJI

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się 
VII Walne Zgromadzenie Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji. 

Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy na 
wstępie powitał obecnych członków 
Walnego Zgromadzenia, pracowni-
ków biura ZIR, mecenasa Piotra Mazu-
ro, następnie dokonał otwarcia obrad. 

W części organizacyjnej zgroma-
dzeni jednogłośnie przyjęli propono-
wany porządek i regulamin obrad, po 
czym zostały wybrane komisje:

1. Mandatowo-Skrutacyjna, w skład 
której  weszli: Beata Klepuszewska – 
przewodnicząca, Marek Szoć i Włady-
sław Bieniek oraz 

2. Uchwał i  Wniosków w  składzie: 
Andrzej Leja – przewodniczący, Woj-
ciech Galek – sekretarz i Bronisław Bro-
niszewski – członek. Na zakończenie tej 
części przewodnicząca komisji odczy-
tała protokół, stwierdzając ważność VII 
Walnego Zgromadzenia Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej, a  wraz z  tym 
możliwość podejmowania uchwał.

W części problemowej przewodni-
czący komisji budżetowej pan Jerzy 
Kopaszewski i komisji rewizyjnej pan 
Bogdan Macewicz przedstawili spra-
wozdania z prac tych komisji. Prezes ZIR 
poinformował, że sprawozdanie z prac 
Zarządu przesłane zostało do wszyst-

kich członków WZ za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, po czym na wniosek 
członków Walnego Zgromadzenia prze-
stawił główne informacje z działalności 
Zarządu. Działania te skupiają się m.in. 
wokół aplikacji suszowej, która nie od-
daje w pełni tego co widać rzeczywiście 
na polach; wypłaty pomocy suszowej, 
której obietnica została złożona przez 
pana Henryka Kowalczyka – Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkaniu 
w Barzkowicach 3 lutego br.; drastycznej 
podwyżki cen środków do produkcji rol-
niczej, w tym najbardziej dotkliwa pod-
wyżka cen nawozów, bez których rolnik 
nie osiągnie pełnej wydajności plonów; 
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07.04.2022 roku odbyło się posiedze-
nie rady powiatowej ZIR powiatu biało-
gardzkiego. 

Przewodnicząca RP w Białogardzie 
Anna Rydzkowska otworzyła spo-
tkanie witając przybyłych gości i rol-
ników. W posiedzeniu udział wzięli 
m.in.: Olgierd Kustosz – Wicemarsza-
łek Województwa Zachodniopomor-

skiego, Piotr Pakuszto – Starosta Po-
wiatu Białogard, Marta Borkowska 
– Kierownik PZDR Białogard, Magda-
lena Grudzińska – Kierownik ZDOO 
Białogard, Agata Strójwąs – Dyrektor 
Pomorskiego Biura Regionalnego 
TUW oraz pracownicy ARiMR, a tak-
że innych instytucji okołorolniczych 
oraz rolnicy.

Jako pierwszy zabrał głos p. Olgierd 
Kustosz. Wicemarszałek odniósł się 
m.in. do budowy stacji meteorologicz-
nej w powiecie białogardzkim. Pani 
przewodnicząca podkreśla, że w po-
wiecie białogardzkim zostały postawio-
ne dwie, gdzie należą się podziękowa-
nia dla starosty, który bardzo mocno 
zabiegał o to. Wicemarszałek poruszył 

a także wzrostu cen paliwa czy umorze-
nia czynszów dzierżawnych. Wspomnia-
no również o niedawno zakończonych 
pracach opiniowania wydzierżawiania 
obwodów łowieckich dla kół łowiec-
kich i jakie skutki może przynieść nie-
wydzierżawienie obwodów łowieckich 
oraz nie podpisanie na czas rocznych 
planów łowieckich.

W  związku z  licznymi niewiadomy-
mi co do efektów powyższych działań, 
Zarząd ZIR w  dalszym ciągu będzie 
podejmował czynności zmierzające do 
wyegzekwowania rozwiązań jak naj-
bardziej przyjaznych dla rolników.

W  części uchwałodawczej posie-
dzenia członkowie Walnego Zgroma-
dzenia poddali pod głosowanie nastę-
pujące uchwały:

Uchwała Nr VII/01/2022 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wykona-
nia budżetu Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej za 2021 rok,

Uchwała Nr VII/02/2022 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2021 rok, 

Uchwała Nr VII/03/2022 w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu 
za 2021 rok,

Uchwała Nr VII/04/2022 w sprawie 
zmiany Uchwały II/02/2015 Walnego 
Zgromadzenia Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2015 
roku w sprawie zasad określających 
wysokości diet członków organów sta-
tutowych izby, delegata do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Komisji Rewizyj-
nej i Komisji Problemowych zmienionej 
Uchwałą Walnego nr V/4/2021 z dnia 
11 lutego 2021 roku, 

Uchwała Nr VII/05/2022 w sprawie 
uchwalenia budżetu Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej na 2022 rok.

Uchwały zostały przyjęte.
Następnie przewodniczący Komisji 

Uchwał i Wniosków pan Andrzej Leja 
odczytał protokół, w którym podał do 
wiadomości, że na VII Walnym Zgro-
madzeniu ZIR VI kadencji członkowie 
złożyli 18 wniosków formalnych, które 
zostaną przekazane do Zarządu ZIR. 

Na zakończenie Prezes, pan Andrzej 
Karbowy, podziękował wszystkim za 
udzielenie Zarządowi absolutorium za 
2021 rok, a także za czynny udział w po-
siedzeniu Walnego Zgromadzenia.

POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

również temat opieki zdrowotnej na te-
renach wiejskich, edukacji, konkursów 
na granty sołeckie, dofinansowanie 
różnych inicjatyw (Przelewice).

Na spotkaniu omawiane były rów-
nież tematy dot. m.in. wydzierżawia-
nia przez Koła Łowieckie obwodów 
łowieckich, jak również szacowania 
w przypadku szkód na obszarze wyłą-
czonym z obwodu przez rolnika. W tej 
sytuacji szkody szacuje Urząd Marszał-
kowski.

Następnie analizowano bardzo trud-
ną sytuację w rolnictwie m.in. wzrost 
cen opłacalności produkcji rolniczej 
(ceny zbóż a np. nawozów), nie ma stra-
tegii dla rolnictwa, susza która jest już 
widoczna w uprawach. Paradoksem jest 
sytuacja gdy rolnik ubezpiecza uprawy 
od suszy ale IUNG „nie stwierdza” su-
szy to rolnik i tak nie otrzyma pomocy. 
TUW – działka rolna – szacowanie przez 
likwidatora protokół do IUNG, IUNG nie 
stwierdza suszy i nie ma odszkodowa-
nia. Jako rolnicy województwa zachod-
niopomorskiego mamy najgorzej ze 
względu na ograniczone ilości ha np. 
dofinansowanie do wapnowania, na-
wozów jesteśmy dyskryminowani.

Agata Strójwąs – Dyrektor Pomor-
skiego Biura Regionalnego TUW, oraz 
p. Marcinem Wechterowiczem Z-ca, wy-
jaśnili zasady funkcjonowania TUW nie 
tylko w ubezpieczeniach samych upraw.

Marta Borkowska PZDR – omówi-
ła bieżące działania oraz możliwości 
składania wniosków przez rolników 
w ARiMR: np. nawodnienie, MR, Two-
rzenie grup producenckich. Nowo-
ścią jest płatność uzupełniająca, któ-
ra przysługuje do wszystkich upraw 
z wyłączeniem ziemniaków, owoców 
miękkich. Płatność za ubezpieczenie 
upraw, będzie możliwa poprzez apli-
kację ARiMR. W tym roku są również 

nowe pakiety – „8” – roczny (botanik 
łąki) „9” retencja wody (łąki zalewowe). 
Aplikacje wypełnianie e wniosku – 
obecnie przez e PUP!

Kierownik ZPDO – Magdalena Gru-
dzień – przedstawiła działania oraz 
poinformowała, że po raz pierwszy są 
doświadczenia ekologiczne – odmiany 
zbóż, łubin, nowe odmiany zapraszając 
na Dni Pola, które odbędą się 5 maja 
i 9 czerwca w Białogardzie.

Dnia 8 kwietnia br. odbyło się posiedze-
nie rady powiatowej ZIR powiatu wa-
łeckiego. W posiedzeniu udział wzięli 
członkowie rady powiatowej oraz przed-
stawiciele instytucji –  Kierownik Oddzia-
łu Terenowego ARiMR w Mirosławcu – 
Pan Piotr Pierzyński, Kierownik TZD ODR 
Barzkowice w Wałczu – Piotr Hermano-
wicz, Kierownik Oddziału Terenowego 
w Wałczu WIORiN – Jowita Krasowska 

Tematyka posiedzenia:
1. Aktualna sytuacja w uprawach rol-

nych w związku z niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi;

2. Informacja Kierownika ARiMR 
z bieżącej działalności oraz zmiany 
w aplikacji „Dopłaty bezpośrednie”

3. Informacja KOWR – aktualne prze-
targi i dzierżawy;

4. PIORiN – informacja o wycofanych 
środkach ochrony roślin;

5. Informacje odnośnie dopłat do na-
wozów i pomocy suszowej (susza 
2021);

6. Sprawy bieżące;
7. Wolne wnioski i zapytania. 

Na początku spotkania Przewodni-
czący Pan Mirosław Ignaszak przywitał 
wszystkich przybyłych gości.  Następnie 
po zmianie porządku obrad pierwszy 
głos zabrał Pan Piotr Pierzyński Kierownik 
ARiMR w Mirosławcu. Przedstawił obszer-
ną multimedialną prezentację obrazują-
cą zakres wykonanych prac związanych 
z wypłatą dopłat bezpośrednich. 

Kierownik udzielił również odpowie-
dzi na wiele pytań dotyczących apli-
kacji, przede wszystkim w jaki sposób 
wniosków na rok 2022.

Następnie głos zabrała Kierownik 
PIORiN w Wałczu Pani Jowita Krasow-
ska, która poinformowała o wycofa-
nych z użycia w najbliższym czasie 
środków ochrony roślin. Podała termi-
ny ostatecznego zastosowania oraz 
ich zakupu. Radni podjęli dyskusję 
dotyczącą stosowania ŚOR i ochrony 
pszczół, które odgrywają bardzo ważną 
rolę w rolnictwie i należy podjąć wszel-
kie starania aby przy wykonywaniu za-
biegów ochrony roślin nie narażać ich 
na przypadkowe otrucie. Głos w dysku-

sji zabrał również Pan Piotr Hermano-
wicz – Kierownik ODR Barzkowice TZD 
w Wałczu. Udzielił odpowiedzi na py-
tania dotyczących aplikacji suszowej, 
rolnictwa ekologicznego oraz dopłat 
bezpośrednich. 

Następnie Przewodniczący, Pan Mi-
rosław Ignaszak, opisał prace Zarządu 
ZIR w ostatnim czasie. Poinformował 
o dopłatach do nawozów oraz pomocy 
suszowej, które będą udzielane w naj-
bliższym czasie.

Na zakończenie obrad członkowie 
z poszczególnych gmin przedstawili 
informację o stanie upraw na ich tere-
nie. Sytuacja na polach jest bardzo zła. 
Oziminy pozbawione wody w miesią-
cu marcu nie pobrały składników po-
karmowych. Doszło do silnej redukcji 
źdźbła, a te które pozostały są bardzo 
słabe. Rzepaki wytworzyły bardzo małe 
rozety kwiatowe i nie wydają pędów 
bocznych. W powiecie wałeckim od 26 
lutego do 4 kwietnia nie odnotowano 
opadów. Tylko większe opady deszczu 
są w stanie poprawić kondycję upraw.
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V Wojewódzki Konkurs Wielkanocny WIELKANOC Z TRADYCJĄ
Zachodniopomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Barzkowicach od 
wielu lat jest jednym z animatorów 
działań służących rozwojowi obsza-
rów wiejskich, szczególnie związanych 
z ochroną dziedzictwa kulturowego, 
tożsamości regionalnej i narodowej. 
ZODR stara się wspierać popularyzację 
tradycji pieczołowicie kultywowanej 
przez naszych pradziadków, dziadków 
i rodziców. Promując nasz region i hoł-
dując lokalnej tradycji oraz kulturze, co 
roku zastępca dyrektora ZODR, Krzysz-
tof Duszkiewicz wraz z pracownika-
mi organizuje Wojewódzki Konkurs 
Wielkanocny „Wielkanoc z Tradycją” 
w Oddziale w Koszalinie. W tym roku 
odbyła się V edycja, która miała miejsce 
4  kwietnia w Sali Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Koszalinie. 

Wydarzenie uwieczniła Telewizja 
Polska Program 3. Konkurs miał formę 
otwartą – wziąć w nim udział mógł 
każdy, kto wykonał pisankę lub palmę, 
w dowolnej tradycyjnej technice, oraz 
zgłosił swój udział. Zgłoszenia nade-
słały osoby indywidualne zajmujące 
się rękodzielnictwem, twórczością 
ludową, stowarzyszenia, koła gospo-
dyń wiejskich, dzienne domy pobytu, 
domy pomocy społecznej, ośrodki 
szkolne. 

V Wojewódzki konkurs wielkanocny 
odbył się w tym roku w dwóch katego-
riach: pisanka i palma. Najlepsze prace 
w każdej z kategorii zostały nagrodzo-
ne (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia 
i nagroda Dyrektora).

w KATEGORIA PALMA
I miejsce – DPS w Nowych Bielicach

II miejsce – Maria Bunga z Wiewiórowa 
III miejsce – Teresa Kuroczycka z Koszalina 
Wyróżnienie: DPS „Feniks” w Biesiekie-
rzu. Nagroda dyrektora ZODR – KGW 
„Niezłe Ziółka”

w KATEGORIA PISANKA
I miejsce – Teresa Kuroczycka z Koszalina
II miejsce – Józefa Pająk z Kowańczy 
III miejsce – KGW z Giezkowa 
Wyróżnienie – Justyna Kwiatkowska 
z Będzina. Nagroda Dyrektora ZODR – 
DPS Nowych Bielicach

Gośćmi czynnie uczestniczącymi 
w Gali byli: Poseł na Sejm RP Czesław 
Hoc, dyrektor Delegatury UW w Ko-
szalinie Paweł Michalak, Piotr Dziadul 
– Dyrektor KOWR OT w Koszalinie, Mo-
nika Zglinicka – przedstawicielka PZZ 
w Stoisławiu, Anna Rydzkowska – czło-

nek Zarządu ZIR, Marek Subocz – prezes 
WFOŚiGW w Szczecinie, Bogusław Ogo-
rzołek – wicekurator Oświaty w Kosza-
linie oraz dyrektor ZODR Dariusz Kłos 
wraz z zastępcą – gospodarzem kon-
kursu, dyrektorem Krzysztofem Dusz-
kiewiczem. V Wojewódzki konkurs 
Wielkanocny „Wielkanoc z Tradycją” 
objęli patronatem: wiceprezes Rady Mi-
nistrów, minister MRiRW Henryk Kowal-
czyk, wojewoda Zachodniopomorski 
Zbigniew Bogucki, dyrektor Telewizji 
Polskiej SA Oddział TVP 3 w Szczecinie 
Piotr Dziemiańczuk, dyrektor Progra-
mowy, redaktor naczelny Polskiego 
Radia, Radio Koszalin Piotr Ostrowski 
Sponsorzy konkursu: Przedsiębiorstwa 
Zbożowo-Młynarskiego PZZ SA w Sto-
isławiu, WFOŚiGW w Szczecinie, KOWR 
OT w Koszalinie, ZIR w Szczecinie.

W dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 9:00 
w Sali Starostwa Powiatowego w My-
śliborzu odbyło się posiedzenie Rady 
Powiatowej w Myśliborzu. 

Tematyka posiedzenia:
1) Obecna sytuacja w rolnictwie – 
ZODR.

2) Realizacja płatności – ARiMR.
3) Rozdysponowanie gruntów na tere-
nie powiatu myśliborskiego – KOWR
4) Sprawy różne. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady 
powiatowej ZIR w Myśliborzu podzięko-
wała za przybycie i powitała zebranych 

członków rady oraz zaproszonych gości. 
Następnie przeszła do odczytania po-
rządku obrad, do którego nie wniesiono 
uwag. Prowadząca spotkanie oddała 
głos przedstawicielom ARiMR, którzy 
przedstawili informacje odnośnie ilości 
wydanych decyzji i wypłaty zaliczek do-

Dnia 28 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie rady po-
wiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu star-
gardzkiego. 

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli również 
przedstawiciele: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ZOR Szczecin – pan Paweł Grobelny, pan Prze-
mysław Kozak i pani Marta Kobrzyńska-Chudzik, Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie – pan Paweł 
Lisowski i pani Dorota Łopusiewicz oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego PT Stargard – pani Anna Paw-
lak i pan Paweł Więckowski. 

Posiedzenie od przywitania oraz odczytania porządku 
obrad rozpoczęła przewodnicząca pani Helena Waszczuk, 
po czym głos oddała panu Pawłowi Grobelny pełniącemu 
funkcję zastępcy dyrektora, który zaprezentował sylwet-
ki towarzyszących mu pracowników ARiMR. Do tematów 
związanych z Agencją jako pierwszy odniósł się pan Prze-
mysław Kozak, który przedstawił stan realizacji wniosków 
na terenie powiatu stargardzkiego o dopłaty bezpośrednie 
i płatności z PROW za 2021 rok oraz wniosków o dopłaty na 
rok 2022 r. Poinformował, o nowej płatności bezpośredniej 
w roku 2022 – UPP – Uzupełniającej Płatności Podstawo-
wej, która jest płatnością w ramach przejściowego wspar-
cia krajowego. Uzupełniającą płatnością podstawową jest 
objęta powierzchnia upraw następujących rodzajów roślin 
uprawianych w plonie głównym m.in.: zboża; rośliny oleiste 
– rzepak, rzepik, słonecznik i soja; rośliny wysokobiałkowe 
– bób, bobik, łubin słodki i groch siewny; rośliny strączkowe 
– wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; 
rośliny strączkowe pastewne; rośliny przeznaczone na ma-
teriał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany; rośliny 
motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, 
z wyłączeniem ziemniaków pastewnych; trawy na trwałych 
użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy; mie-
szanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami 
na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone; mie-
szanki między następującymi rodzajami roślin: zbożami, 
roślinami oleistymi, roślinami wysokobiałkowymi, roślina-
mi strączkowymi, roślinami motylkowatymi drobnonasien-
nymi. Omówiony został wniosek o dopłaty do zakupionych 
nawozów, który można składać od 25 kwietnia do Biur Po-
wiatowych ARiMR. Pomoc przeznaczona jest na dofinan-
sowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno 
nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które 
producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 
15 maja 2022 r. Należy pamiętać o tym, że wsparcie skie-
rowane jest dla producenta rolnego, który złożył wniosek 
o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego 
w 2022 r. Wnioski należy złożyć do dnia 16 maja br. Wyso-
kość wsparcia nie może przekroczyć : powierzchni upraw 
rolnych – nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysoko-
ści: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłącze-
niem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk, 250 zł 

na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach 
ornych. Ważna jest także data wpływu wniosku do Biura 
Powiatowego – ostatecznie 16 maja (nie ma znaczenia data 
nadania). Przedstawiciel ARiMR zwrócił uwagę również na 
temat wypłaty pomocy związanej z suszą i pojawieniem 
się projektu rozporządzenia określającego m.in. wysokość 
tej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty. Jak wynika 
z dokumentu, proponowana stawka dla rolników ma być 
zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód 
oraz wynosiła: 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 
w których wystąpiły szkody w wyniku m. in. suszy w wyso-
kości co najmniej 60% plonu; 500 zł na 1 ha powierzchni 
upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy 
w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Następnie pan Paweł Lisowski – przedstawiciel KOWR 
przedstawił proces rozdysponowania nieruchomości z za-
sobu WRSP na terenie powiatu stargardzkiego, informując 
równocześnie, że na terenie powiatu w latach 2016-2021 
KOWR wydzierżawił w większości w przetargach ograni-
czonych ofertowych ok. 9 907 ha powierzchni, natomiast 
sprzedał jedynie 234 ha powierzchni. Zaprezentował obec-
nym harmonogram przetargów zaplanowanych na najbliż-
szy czas. Obecni rolnicy poruszyli również temat związany 
z obniżeniem czynszu dzierżawnego przez KOWR dowiadu-
jąc się, że jest taka opcja składając wniosek na podstawie 
kalkulacji lub protokołu wskazującego stratę w gospodar-
stwie na poziomie 5%. 

W następnej kolejności głos zabrała przedstawicielka 
KRUS pani Anna Pawlak, która przedstawiła bieżące in-
formacje dotyczące głównie: ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych rolnika, rehabilitacji leczniczej i turnusów 
rehabilitacyjnych dla dzieci oraz zapoznała z działalnością 
prewencyjną przeprowadzając również konkurs wśród 
uczestników spotkania. 

Na zakończenie przeprowadzono szkolenie nt. „Sporzą-
dzania wniosków o płatności bezpośrednie na 2022 r.”

płat. Poinformowano zgromadzonych 
i poproszono o rozpropagowanie infor-
macji, że od poniedziałku Agencja bę-
dzie prowadziła nabór wniosków o do-
płaty do nawozów, który należy złożyć 
do 15 maja br. (uprzednio należy złożyć 
wniosek o dopłaty bezpośrednie). Wnio-
sek o dopłatę do nawozów, nie jest skła-
dany elektronicznie. Poruszona została 
także kwestia małego zainteresowania 
rolników programem małej retencji, 
który jest programem przyszłościowym, 
dlatego warto z niego skorzystać. Nie-
stety z otrzymywanych informacji wy-
nika, że jest on obarczony wieloma 
obostrzeniami. Przedstawiono również 
informację na temat najbliższych nabo-

rów wniosków – nie ma wśród nich na-
boru na „modernizację”. 

Następnie głos zabrały przedstawi-
cielki ZODR Aneta Gąsior i Agniesz-
ka Ziomko i uzupełniały informacje 
przedstawione przez Agencje o wia-
domość na temat aplikacji suszowej, 
która zgodnie z otrzymanymi infor-
macjami podlega modernizacji. Obec-
ni na sali zgłaszali wiele zastrzeżeń 
względem funkcjonowania aplikacji, 
podając wiele przykładów występo-
wania zjawiska suszy w rzeczywisto-
ści, a która nie była odnotowana przez 
IUNG w Puławach. Działanie aplikacji 
w dalszym ciągu nie jest oceniane po-
zytywnie przez rolników.

Następnym tematem była infor-
macja odnośnie przetargów organi-
zowanych przez KOWR dotyczących 
nieruchomości położonych na terenie 
powiatu Myślibórz, które przedstawił p. 
Andrzej Barczyński z sekcji KOWR w Py-
rzycach.

W kolejnej części ofertę przedstawiła 
p. Elzbieta Stalmach – dyrektor Banku 
GBS Bank. 

Rozmawiano także o powoływaniu 
spółek wodnych przez rolników i obo-
wiązkami z jakimi się to wiąże. Rolnicy 
sygnalizują, że regulacje prawne, nie 
są w tym zakresie odpowiednie i spra-
wiedliwe, dlatego też często rezygnują 
z powoływania spółek wodnych. 
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W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup  
i organizacji producentów
Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa będzie przyjmowała wnioski 
o dofinasowanie na „Tworzenia grup 
producentów i organizacji producen-
tów”. Można otrzymać nawet 100 tys. 
euro rocznie przez kolejnych pięć lat. 
Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na 
lata 2014–2020.

Pomoc skierowana jest do nowych 
grup producentów rolnych, uznanych 
od 1 czerwca 2021 r. na podstawie 
ustawy z 15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych i ich związkach. 

Grupy te muszą składać się z osób fi-
zycznych, prowadzących działalność 
jako mikro-, małe lub średnie przedsię-
biorstwo. O dofinansowanie mogą sta-
rać się również organizacje producen-
tów, uznane na podstawie przepisów 
ustawy 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 mogą otrzymać podmioty 
zrzeszające producentów drobiu, wyro-
bów z mięsa drobiowego i jego podro-
bów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie 
rocznych płatności przez okres pierw-
szych pięciu lat, następujących po dacie 
uznania grupy producentów rolnych lub 
organizacji producentów. 

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. 
Limit przyznawanych środków finanso-
wych to 100 tys. euro w każdym roku 
pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy bę-
dzie można składać w oddziałach re-

Potrzebne zwiększenie limitu de minimis na dopłaty  
do nawozów 
W związku z odmowną decyzją Ko-
misji Europejskiej odnośnie notyfiko-
wania dopłat do  nawozów w ramach 
pomocy określonej w rozporządzeniu 
Rady Ministrów przekazanym do KE 
przez Rząd RP 20 marca br. Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 
7 kwietnia 2022 r. do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Premiera Henryka 
Kowalczyka o podjęcie dalszych sta-
rań o możliwość pomocy rolnikom 
w związku z ogromnym wzrostem cen 
nawozów sztucznych.

Zdaniem Zarządu Krajowej Rady, 
w obecnej sytuacji należy czynić stara-
nia o zwiększenie limitu pomocy de mi-

nimis na poziomie kraju i dla poszcze-
gólnych gospodarstw.

Konieczne jest ponowne wystąpie-
nie do Komisji Europejskiej o zgodę na 
pomoc dla rolników, ponieważ obecna 
sytuacja na rynku nawozów nie może 
być uważana za normalne warunki ryn-
kowe i pomoc ze strony państwa nale-
ży się rolnikom. Już od sierpnia 2021 r. 
ceny nawozów azotowych zaczęły dra-
stycznie rosnąć i pojawiły się problemy 
z zaopatrzeniem, często u dystrybuto-
rów nie można było kupić nawozów, 
nawet po wysokich cenach.

Rolnicy muszą otrzymać wsparcie do 
zakupu nawozów, aby zapewnić bezpie-

czeństwo żywnościowe kraju. Dlatego 
w związku z przedłużającymi się nego-
cjacjami z KE proponujemy tymczasowe 
rozwiązanie, aby zakłady azotowe pro-
dukujące nawozy dla rolnictwa sprze-
dawały rolnikom nawozy z opóźnionym 
terminem płatności, określonym na 
okres po żniwach lub w terminie wypła-
ty zaliczek na poczet płatności bezpo-
średnich, kiedy rolnicy otrzymają środki 
finansowe i będą wypłacalni. Zabezpie-
czeniem dla ww. transakcji mogłaby być 
umowa na zakup zboża, rzepaku, kuku-
rydzy z Elewarr Sp. z o.o. lub wniosek 
złożony do ARiMR.

 źródło: www.krir.pl

Na wniosek KRIR w 2022 r. ugory można wykorzystać  
do produkcji żywności i pasz 
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 marca 
2022 r., do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wystąpienie do Komisji Europej-
skiej z wnioskiem o umożliwienie prze-
znaczenia powierzchni gruntów ornych 
w gospodarstwie, wykorzystywanych 
na obszary i obiekty nieprodukcyjne 
(włączając w to grunty ugorowane), pod 
uprawę roślin przeznaczonych na bio-
masę, resort rolnictwa poinformował, że 
w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukra-
inie, który skutkuje m.in. przerwaniem 
części dotychczasowych łańcuchów do-
staw, należy w opinii Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi podejmować dzia-
łania, mające na celu uniezależnienie się 
Unii Europejskiej od importu i zapew-
nienie jej suwerenności żywnościowej. 

Musi się to przełożyć także na podejście 
do Wspólnej Polityki Rolnej.

Na forum UE trwa dyskusja na po-
wyższy temat, a Polska uczestniczy 
w niej aktywnie, wnioskując o ograni-
czenie niektórych wymogów obowiąz-
kowych w ramach Planu Strategiczne-
go dla WPR na lata 2023–2027, m.in. 
w ramach warunkowości, które mogą 
prowadzić do ograniczenia produkcji.

Jednocześnie MRiRW zabiegało, aby 
już w obecnej perspektywie wprowa-
dzić rozwiązania, które umożliwiałaby 
zwiększenie potencjału unijnej pro-
dukcji rolnej w obliczu konfliktu zbroj-
nego na Ukrainie. Na wniosek Polski 
i innych państw członkowskich Komisja 
Europejska 23.03.2022 wydała decyzję 
umożliwiającą skorzystanie z odstęp-

stwa od zakazu prowadzenia produkcji 
na ugorach w roku 2022 w ramach za-
zielenienia.

Zgodnie z decyzją, ugory te będzie 
można wykorzystać do produkcji żyw-
ności i pasz. Decyzja umożliwi uznanie 
gruntów ugorowanych za odrębne upra-
wy w ramach dywersyfikacji upraw lub za 
obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli 
na takich gruntach będzie prowadzona 
produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa. 
Na ugorach objętych odstępstwem w ra-
mach obszarów EFA będzie można stoso-
wać środki ochrony roślin. Odstępstwo 
nie obejmuje ugorów z roślinami miodo-
dajnymi uznawanymi za EFA.

Obecnie w MRiRW trwają prace ma-
jące na celu wdrożenie decyzji do prze-
pisów krajowych.

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH

Jak wypełniać wnioski w związku ze zmianami dotyczącymi 
ugorowania
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych z 11 kwiet-
nia 2022 r., zawierające pytania dotyczą-
ce rozwiązań technicznych przy wypeł-
nianiu wniosków o płatności, w związku 
z wprowadzeniem odstępstwa od zaka-
zu prowadzenia produkcji na ugorach 
w roku 2022 w ramach zazielenienia 
i możliwością ich wykorzystania do pro-
dukcji żywności i pasz resort rolnictwa 
poinformował następująco:

Wskazać należy, że obowiązek utrzy-
mania obszarów proekologicznych 
(obszary EFA) dotyczy rolników posia-
dających ponad 15 ha gruntów ornych. 
Co do zasady, wymóg zobowiązuje rol-
nika do przeznaczenia powierzchni od-
powiadającej 5% powierzchni gruntów 
ornych na obszary EFA.

Obowiązek ten rolnik może wypeł-
niać za pomocą obszarów proekolo-

gicznych takich jak elementy krajobra-
zu, międzyplony lub ugory.

Zgodnie z decyzją1 Komisji Europej-
skiej z dnia 23.03.2022 r. umożliwiającą 
skorzystanie z odstępstwa od zakazu 
prowadzenia produkcji na ugorach 
w roku 2022 w ramach zazielenienia, 
ugory te można wykorzystać do pro-
dukcji żywności i pasz. Decyzja umoż-
liwia uznanie gruntów ugorowanych 
za odrębne uprawy w ramach dywersy-
fikacji upraw lub za obszary proekolo-
giczne EFA, nawet jeśli na takich grun-
tach będzie prowadzona produkcja, tj. 
wypas, zbiór, czy uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem 
w ramach obszarów EFA będzie można 
stosować środki ochrony roślin. Odstęp-
stwo nie obejmuje ugorów z roślinami 
miododajnymi uznawanymi za EFA.

Wobec powyższego, rolnicy któ-

rzy mają zamiar skorzystać z derogacji 
i prowadzić produkcję rolną na ugorach, 
w trakcie wypełniania wniosków o przy-
znanie płatności na rok 2022 w aplikacji 
eWniosekPlus powinni dla takich obsza-
rów wybrać roślinę „ugór z uprawą”.

Rolnicy, którzy złożyli już wnioski 
o płatność i w deklaracjach wskazali 
ugory, a zamierzają skorzystać z wpro-
wadzonego odstępstwa, powinni do-
konać zmiany rośliny z „ugór” na „ugór 
z uprawą”, a następnie wysłać do ARiMR 
zmianę do wniosku (ponowne wysła-
nie deklaracji z wprowadzoną zmianą 
dotyczącą ugorów).

Niemniej w przypadku gdy zaistnie-
je sytuacja, w której rolnik podczas wy-
pełniania wniosku, zadeklarował „ugór” 
a nie „ugór z uprawą” (i tego nie zmienił), 
to nie będzie ponosił on konsekwencji 
z racji braku wprowadzenia tej zmiany.

Wystąpienie KRIR o przedłużenie terminu składania  
wniosków obszarowych
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wystąpił 25 kwietnia 2022 r. do Wice-
premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryka Kowalczyka o wydłużenie 
terminu składania wniosków o dopłaty 

obszarowe na 2022 r. i nawozowe do 
15 czerwca. W związku z opóźniającą 
się wiosną, występującymi przymroz-
kami i licznymi opadami na znacznej 
powierzchni kraju Ronicy nie mogą 

wykonać wszystkich zasiewów i złożyć 
w wyznaczonym terminie wniosków 
o płatności bezpośrednie.

Ponadto terminy składania wnio-
sków o płatności bezpośrednie na-

kłada się z terminem wnioskowania 
o pomoc do zakupu nawozów, przy 
czym musi być zachowana kolejność 
składania wniosków, ponieważ pomoc 
do nawozów przysługuje rolnikom, 
którzy wystąpili o płatności bezpo-
średnie.

Biorąc powyższe pod uwagę obawia-
my się, że doradcy rolniczy mając zbyt 
wiele wniosków, będą mieli problem 
z udzieleniem pomocy zainteresowa-
nym rolnikom. Może to doprowadzić 
do  nadmiernego pośpiechu i popełnia-
nia błędów. W związku z tym, samorząd 

rolniczy wystąpił o wydłużenie termi-
nów składania wniosków zarówno ob-
szarowych, jak i wniosków o pomoc na 
dofinansowanie zakupu nawozów mi-
neralnych innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające magnez 
– do 15 czerwca br.
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Procedura ubiegania się w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów
Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu 
nawozów można składać w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 
25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona 
jest na dofinansowanie zakupu nawozów 
mineralnych innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające magnez, 
które producent rolny nabył w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

WSPARCIE SKIEROWANE JEST  
DO PRODUCENTA ROLNEGO:
1. któremu został nadany numer iden-

tyfikacyjny w trybie przepisów o kra-

jowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności,

2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, 
małym albo średnim przedsiębior-
stwem w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia nr 702/2014 i które-
mu zagraża utrata płynności finan-
sowej w związku z ograniczeniami 
na rynku spowodowanymi epidemią 
COVID-19,

3. który do dnia złożenia wniosku o tę 
pomoc złożył wniosek o przyznanie 

płatności w rozumieniu przepisów 
o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego w 2022 r.
– na dofinansowanie zakupu w okre-

sie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 
15 maja 2022 r. nawozów mineralnych 
innych niż wapno nawozowe i wapno 
nawozowe zawierające magnez od pod-
miotów prowadzących działalność w za-
kresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
Pomoc przyznawana jest w drodze 

decyzji kierownika biura powiatowe-

Zmiany w zakresie rolniczych emerytur
Rada Ministrów przyjęła 20.04.br. 
projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
przedłożony przez ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi. Rząd chce, aby rolnicy 
będący na emeryturze nie musieli za-
przestawać prowadzenia działalności 
rolniczej, aby otrzymywać świadcze-
nie w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli 
emeryt prowadzi działalność rolniczą, 
to wypłata jego emerytury ulega czę-
ściowemu zawieszeniu. Nowe rozwią-
zanie jest realizacją postulatów rolni-
ków i organizacji rolniczych.

Najważniejsze rozwiązania
• Rolnik na emeryturze nie będzie 

musiał zaprzestawać prowadzenia 
działalności rolniczej, aby otrzymy-
wać świadczenie w pełnej wysokości. 
W takim przypadku emeryt będzie 
zobowiązany do dalszego opłacania 
w KRUS składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe, zarówno pod-
stawowej, jak i dodatkowej, w przy-
padku prowadzenia gospodarstwa 

rolnego o powierzchni powyżej 50 ha 
przeliczeniowych.

• Uregulowane zostaną kwestie zwią-
zane ze zbiegiem tytułów ubezpie-
czenia z rolniczego i powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych. 
Dzięki temu, rolnicy będą mogli uni-
kać niekorzystnych przerw w podle-
ganiu ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, które mogą być przeszkodą 
w ubieganiu się o pomoc ze środ-
ków wspólnej polityki rolnej, bądź 
uniemożliwiać dalsze podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków w przypadku podejmowania 
– oprócz działalności rolniczej – do-
datkowo pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

• Nowe przepisy będą sprzyjały więk-
szej mobilności zawodowej. Rolnicy 
i domownicy będą mogli bez obawy 
o utratę ubezpieczenia w KRUS podej-
mować np. szkolenia, które umożliwią 
im zdobycie nowych kwalifikacji.

• Wprowadzona zostanie możliwość 

zaliczania do wysokości części skład-
kowej emerytury rolniczej okresów 
odbywania czynnej służby wojsko-
wej w Wojsku Polskim lub okresów jej 
równorzędnych. Dotyczyć to będzie 
także okresów zastępczych form służ-
by wojskowej przypadających przed 
1  stycznia 1999 r., gdy dana osoba 
nie posiada stażu ubezpieczeniowe-
go w ZUS i gdy okres służby nie może 
wpłynąć na podwyższenie świadcze-
nia emerytalnego z powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych 
realizowanego przez ZUS.

• Emeryci rolniczy będą mieli możli-
wość rehabilitacji leczniczej w ośrod-
kach KRUS, a opiekunowie osób 
niepełnosprawnych – możliwość kie-
rowania na turnusy regeneracyjne. 

Nowe rozwiązania mają wejść 
w życie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem nie-
których przepisów, które zaczną obo-
wiązywać w innym terminie.

 źródło: www.gov.pl
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go Agencji właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta rolnego na wniosek tego 
producenta złożony na formularzu 
udostępnionym na stronie interneto-
wej ARIMR.Wniosek o udzielenie pomo-
cy składa się raz w terminie do 16 maja 
2022  r. w Biurze Powiatowym Agencji 
właściwym ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego. 

Za datę złożenia wniosku uznaje się 
datę wpływu tego wniosku do biura 
powiatowego Agencji właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego. W przy-
padku złożenia wniosku po 16 maja 
2022 r. nie wszczyna się postępowania 
w sprawie przyznania pomocy.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZE-
KROCZYĆ:
1. Iloczynu deklarowanej przez produ-

centa rolnego we wniosku o przyzna-
nie płatności w rozumieniu przepisów 
o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego powierzch-
ni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 
50 ha i stawki pomocy w wysokości: 

• 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rol-
nych, z wyłączeniem traw na gruntach 
ornych oraz łąk i pastwisk,

• 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pa-
stwisk oraz traw na gruntach ornych, 
z wyłączeniem powierzchni, na które 
przyznano pomoc finansową w ra-
mach działania „Działanie rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne”;

2. Iloczynu liczby ton nawozów mine-
ralnych, innych niż wapno nawozo-
we i wapno nawozowe zawierające 
magnez, zakupionych w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 
i różnicy średniej ceny za tonę nawo-
zów mineralnych innych niż wapno 
nawozowe i wapno nawozowe zawie-
rające magnez zakupionych w okre-
sie od 1 września 2021 r. do 15 maja 
2022  r. i średniej ceny danego typu 
nawozu mineralnego: 

a. ogłoszonej przez ministra właściwe-
go do spraw rolnictwa w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie pod-
miotowej obsługującego go urzędu, 
albo 

b. wynikającej z faktur lub imiennych 
dokumentów księgowych o równo-
znacznej wartości dowodowej doku-
mentujących zakup w okresie od dnia 
1  września 2020 r. do dnia 15 maja 
2021 r. nawozów mineralnych innych 
niż wapno nawozowe i wapno nawo-
zowe zawierające magnez. 
W przypadku, gdy ze złożonych wnio-

sków wynika, że zapotrzebowanie na 
pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld 
zł, do obliczenia wysokości pomocy sto-
suje się współczynnik korygujący. 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 
1. kopie faktur, ich duplikaty lub imien-

ne dokumenty księgowe o równo-
znacznej wartości dowodowej doku-
mentujące zakup w okresie od dnia 
1  września 2021  r. do dnia 15 maja 
2022 r. nawozów mineralnych innych 
niż wapno nawozowe i wapno nawo-
zowe zawierające magnez.

2. dodatkowo w celu wyliczenia pomo-
cy producent rolny może dołączyć do 
wniosku kopie faktur, ich duplikaty 
lub imienne dokumenty księgowe 
o równoznacznej wartości dowodo-
wej dokumentujące zakup w okresie 
od dnia 1  września 2020  r. do dnia 
15 maja 2021  r. nawozów mineral-
nych innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające ma-
gnez – w przypadku ich braku wyli-
czenie pomocy nastąpi na podstawie 
średniej ceny danego typu nawozu 
mineralnego ogłoszonej przez mini-
stra właściwego do spraw rolnictwa 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej obsługują-
cego go urzędu.

Wnioski o wsparcie na działalność statutową kół gospodyń 
wiejskich: im wcześniej, tym lepiej
W tegorocznym naborze koła gospo-
dyń wiejskich mają więcej czasu na 
składanie wniosków o dofinansowa-
nie działalności statutowej. Nabór 
rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 
30 września. Na razie wnioski o przy-
znanie pomocy złożyło ponad 2,4 tys. 
kół gospodyń wiejskich. Zachęcamy, 
by nie zwlekać z dostarczeniem doku-
mentów. 

Przypominamy, że otrzymaną po-
moc trzeba wykorzystać do 31 grudnia 
2022 r., natomiast rozliczenie – przez 
złożenie sprawozdania – musi nastą-
pić do 31 stycznia 2023 r.

Podobnie jak w poprzednich latach 
wniosek o przyznanie pomocy może 
być złożony przez koło, które jest wpi-
sane do Krajowego Rejestru Kół Go-
spodyń Wiejskich. Obecnie zarejestro-
wanych jest ponad 10,9 tys. tego typu 
organizacji.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, 
to w stosunku do tej przyznawanej 
w 2021 r. ani pula środków: 70 mln zł, 
ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie 
pozostaje uzależnione od liczby człon-
ków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych 
liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. 
zł – jeśli ich liczba mieści się w prze-
dziale 31–75 oraz 7 tys. zł – w przypad-
ku jeszcze liczniejszych kół.

Bardzo prosimy, by wypełniając 
wniosek o przyznanie pomocy, upew-
nić się, czy liczba członków danego 
koła zgadza się z danymi wpisanymi 
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne 
jest uaktualnienie tych informacji – 
a można to zrobić w biurze powiato-
wym Agencji. Decyzja o przyznaniu 
pomocy będzie wydawana na podsta-
wie danych znajdujących się w reje-
strze prowadzonym przez ARiMR.

Zrzeszone gospodynie wiejskie 
mogą przeznaczyć otrzymane fundu-
sze na aktywność społeczno-wycho-
wawczą i oświatowo-kulturalną oraz 
działalność na rzecz wszechstronnego 
rozwoju obszarów wiejskich. Dofina-
sowanie można również wydać na roz-
wój przedsiębiorczości kobiet oraz ini-
cjatywy na rzecz poprawy warunków 
ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na 
przedsięwzięcia nastawione na rozwój 
kultury ludowej lub upowszechniają-
ce współdziałanie i racjonalne metody 
gospodarowania. 

W 2021 roku koła gospodyń wiej-
skich otrzymaną z ARiMR pomoc 
przeznaczały najczęściej m.in. na za-
kup: biletów na wyjazdy kulturalne, 
sportowe i szkoleniowe; wyposażenia 
wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz 
naczyń czy strojów na imprezy oko-
licznościowe.

gionalnych ARiMR w terminie 4 maja–
17 czerwca 2022 r. Dokumenty będzie 
można dostarczyć osobiście, przesłać 
przesyłką rejestrowaną nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub złożyć elek-
tronicznie za pośrednictwem skrzynki 

podawczej ePUAP.
Do tej pory odbyło się dziesięć nabo-

rów wniosków o wsparcie na tworzenie 
grup producentów i organizacji produ-
centów rolnych. Z pomocy skorzystało 
1,2 tys. podmiotów, którym z budżetu 

PROW na lata 2014–2020 Agencja wy-
płaciła łącznie 637,5 mln zł. W rejestrze 
prowadzonym przez ARiMR wpisanych 
jest aktualnie 738 aktywnych grup pro-
ducentów rolnych, zrzeszających 9114 
członków.
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Smaki zamknięte w słoiku –  
NALEWKA Z KWIATÓW CZARNEGO BZU

W   poprzednich numerach naszego miesięcznika wspominaliśmy o   przeprowadzonym 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 powiatowego. Celem konkursu był rozwój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, zdrowych przetworów 
domowych. W obecnym numerze chcieliśmy ukazać Państwu wyróżniony przepis. Tym razem jest to:

P R Z E P I S

LKS SPARTAKUS PYRZYCE PONOWNIE NAJLEPSZY  
W POLSCE 
Doskonałą postawę zaprezentowa-
li podopieczni trenerów: Grzegorza 
Jaska i Eugeniusza Klimczaka na Mi-
strzostwach Polski Juniorek, Junio-
rów, Seniorek i Seniorów sumo, które 
odbyły się w dniach 2–3.04.2022  r. 
w Krotoszynie. 14-osobowa reprezen-
tacja Spartakusa Pyrzyce uczestni-
cząc w w/w zawodach zdobyła łącz-
nie 7 medali w tym: 3 złote, 1 srebrny 
i 3  brązowe. Indywidualnie Mistrzem 
Polski Juniorów w kat. wag do 70 kg 
został Jakub Żółtański oraz Aleksander 
Gorący w kat. wag. +100 kg – ucznio-
wie Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach. 

W-ce Mistrzem Polski Juniorów w kat. 
wag. do 70 kg został Wiktor Piwoni uczeń 
Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. 

Brązowe medale zdobyli: Krystian 
Sitarski w kat. wag. do 60 kg juniorów 
i Oskar Muszyński w kat wag. do 115 kg 

seniorów – uczniowie Zespołu Szkół nr 
2 w Pyrzycach oraz Aleksandra Samu-
lak w kat wag. do 75 kg. 

Ponadto V miejsca w swoich ka-
tegoriach wagowych zajęli: Rafał 
Kowalczyk uczeń Zespołu Szkół nr1 
w Pyrzycach w kat. wag. 55 junior. 
Aleksander Kaprykowski i Oskar Mu-
szyński – uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
W Pyrzycach – w kat. wag. +100 kg ju-
nior, oraz Zuzanna Balicka w kat. wag. 
70 kg juniorek i Jakub Żółtański w kat. 
open juniorów, również uczniowie tej 
szkoły, a także Julia Ignasiak w kat. 
wag. 75 kg – uczennica Zespołu Szkół 
nr 1 w Pyrzycach. Rewelacyjnie spisała 
się też nasza drużyna chłopców, która 
w składzie: Aleksander Gorący, Jakub 
Żółtański, Filip Plizga i Wiktor Piwoni 
wywalczyła Drużynowe Mistrzostwo 
Polski Juniorów w sumo. 

Niewątpliwie duży sukces odniósł 
indywidualnie także Filip Plizga uczeń 
Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach, który 
wśród seniorów w silnie obsadzonej 
kat. wag. do 70 kg przegrał nieznacz-
nie pojedynek o medal brązowy i zajął 
ostatecznie V miejsce w Polsce. 

Wszystkie te sukcesy zarówno junio-
rów jak i juniorek w Mistrzostwach Pol-
ski zdecydowały o zwycięstwie Spar-
takusa Pyrzyce w punktacji klubowej 
i zdobyciu 94 pkt. we Współzawodnic-
twie Sportowym prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Wszystkim zawodniczkom i zawod-
nikom serdecznie gratulujemy wspa-
niałych wyników, a kadrze trenerskiej 
dziękujemy za bardzo dobre przygoto-
wanie naszych „sumitów". 

Za Zarząd LKS Spartakus Prezes Bole-
sław Kowalski 

SPOSÓB WYKONANIA:
• Zebrane kwiaty ułożyć na papierze aby pozbyć się owadów (2–3h)
• Ugotować syrop z cukru i wody-ostudzić
• Układać kwiaty na przemian z cytryną(plastry)
• Zalać ostudzonym syropem
• Przykryć gazą i odstawić w ciepłe słoneczne miejsce na tydzień
• Po tygodniu przecedzić – płyn wymieszać z sokiem  

z limonek i spirytusem
• Przelać do butelek i odstawić na miesiąc w ciemne miejsce
• Po tym czasie filtrujemy i przelewamy do docelowych butelek

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
z chorobami układu oddechowego zor-
ganizowane zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden tur-
nus w terminie: 

• 30.06–20.07.2022 r.,
Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy 
w terminach: 

• 14.07–03.08.2022 r., 
• 04.08–24.08.2022 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników 
w Świnoujściu, jeden turnus w termi-
nie:

• 11.08–31.08.2022 r.
 
 źródło: www.krus.gov.pl

INFORMACJE KASY  
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników  
ubezpieczonych w KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego w okresie letnich wakacji or-
ganizuje 21-dniowe, bezpłatne turnu-
sy rehabilitacyjne dla dzieci rolników 
urodzonych pomiędzy 2007–2015 r., 
których przynajmniej jeden z rodziców 
jest ubezpieczonych w KRUS. Pierw-
szeństwo w skierowaniu na turnusy re-
habilitacyjne mają dzieci, posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności. 

Podstawą skierowania dziecka jest 
wniosek o skierowanie na rehabilitację 
leczniczą stanowiący załącznik do roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie 
warunków i trybu kierowania przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
na rehabilitację leczniczą oraz udziela-
nia zamówień na świadczenia i usługi 
rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien 
zostać dołączony:

–  formularz z dodatkową informacją 
o stanie zdrowia dziecka 

–  formularz dotyczący informacji po-
dawanych w przypadku pozyskiwa-
nia danych osobowych od osoby, 
której danej dotyczą 

–  oświadczenia rodzica/opiekuna 
dotyczącego zgody na udzielenie 
wszelkiej pomocy przedmedycznej 
i medycznej w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia dziecka w trakcie 
podróży na turnus rehabilitacyjny do 
CRR KRUS w oraz w drodze powrot-
nej
UWAGA!  Druki dostępne są w od-

działach regionalnych i placówkach te-
renowych KRUS oraz na stronie interne-
towej www.krus.gov.pl).

Wypełniony wniosek o skierowanie 
na rehabilitację leczniczą wraz z ww. 
formularzami należy złożyć w placówce 
KRUS właściwej ze względu ma miejsce 

zamieszkania rolnika w terminie okre-
ślonym przez jednostkę).

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS 
zapewniają dzieciom całodzienne wy-
żywienie, całodobową opiekę medycz-
ną oraz indywidualny program rehabi-
litacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W 2022 roku Kasa zorganizuje:
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 

z wadami postawy i chorobami układu 
ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy 
w terminach: 

• 26.06–16.07.2022 r.
• 17.07–06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w termi-
nach: 

• 11.07–31.07.2022 r., 
• 01.08–21.08.2022 r.

Smacznego! Życzy Pan Mateusz Fajger – autor przepisu. 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

SKŁADNIKI:
• 50 baldachów kwiatów  

czarnego bzu
• ¾ l wody
• ¾ kg cukru
• 2 duże cytryny
• 3 limonki
• 1l spirytusu
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KĄCIK KULINARNY  
czyli naucz się robić sam, co lubisz jeść

CIASTO „SALCESON”

SKŁADNIKI:
• 2 szklanki mąki
• 4 średnie jajka
• pół szklanki oleju roślinnego
• pół szklanki jogurtu naturalnego
• 3/4 szklanki cukru
• 2 łyżki kakao
• 4 spore jabłka – antonówka najlepsza
• pełna szklanka orzechów włoskich  

bez skorupek
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• łyżeczka sody oczyszczonej
• łyżeczka cynamonu

Do sporej miski wbij jajka. Dodaj cukier 
i miksuj całość chwilę. Połowę szklanki wy-
pełnij jogurtem naturalnym. Do pełna zaś 
dolej olej. Całość wlej do miski z jajkami. Dodaj 
również mąkę, sodę, proszek do pieczenia, kakao 
i cynamon. Całość miksuj dwie minuty.

Jabłka obierz, podziel na ćwiartki i wykrój gniazda nasienne. Ćwiartki jabłek po-
krój w kostkę nie mniejszą niż 1x1 cm. 

Wyłuszczone orzechy przebierz z kawałków skorupek (zawsze się jakieś trafią) 
i skrusz na mniejsze kawałki np. lekko ubijając je w moździerzu. Jabłka i orzechy 
wmieszaj w ciasto. Nie przestrasz się, gdy wyda Ci się, że jabłek wyszło bardzo 
dużo – ciasto pięknie się uda. Ciasto wyłóż do formy i wyrównaj powierzchnię. 
Piecz około 50 minut do „suchego patyczka”, na środkowej półce w piekarniku 
nagrzanym do 170 stopni. Po upieczeniu lekko uchyl drzwi piekarnika. Po 15 
minutach możesz już wyjąć ciasto z pieca.

Życzymy smacznego!

Zachęcamy do umieszczania w naszym  

„Echu Zachodniopomorskiej Wsi…” swoich reklam!

Docieramy jako bezpłatny miesięcznik do rolników,  

instytucji okołorolniczych, szkół i urzędów.

Warto – ceny bardzo przystępne!
Szczegóły: 

tel. 91 484 40 72, e-mail: izba@zir.pl

tel. 94 346 05 14, e-mail: koszalin@zir.pl

ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!

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



PEWNOŚĆ 
KAŻDEGO DNIA

OKRES PROMOCJI: 24.01 – 31.05.2022 r.

*  Promocja „Agro kredyt z podarunkiem” polega na przekazaniu Klientowi karty upominkowej lub e-kodu („Bonu”) na zakupy do wybranej przez Klienta sieci handlowej (stacje Orlen lub sklepy Biedronka). 
Wartość Bonu wynosi 100 zł za 100 000 zł nowo udzielonego kredytu obrotowego, max. 300 zł dla jednego Klienta. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.bnpparibas.pl/oferta-specjalna-dla-rolnikow 
lub w oddziałach banku.

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Promocja skierowana jest do Klientów banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) 
prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, w tym Klientów pozyskanych za pośrednictwem Brokera. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów (Agro Ekspres, Agro Rzeczówka Light 
i Agro Progres) z ubezpieczeniem w określonym przez bank wariancie, ich zastosowanie możliwe jest w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki 
promocyjne dla kredytów obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie 
oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Promocja rachunku dotyczy rachunków bieżących w PLN, otwartych w okresie promocji w ramach Umowy ramowej o prowadzenie Konta Otwartego na Agrobiznes 
z kartą do rachunku i bankowością elektroniczną, dla Klientów, którzy otrzymają pozytywną decyzję na kredyt objęty promocją. Po upływie 12 miesięcy obowiązują warunki cenowe standardowe, wg obowiązującej 
Taryfy Prowizji i Opłat. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez 
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz w OWU. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje 
na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, Taryfie Prowizji i Opłat, dostępnych w oddziałach banku oraz na www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01–211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.

Dbasz o stabilność swojego gospodarstwa, niezależnie od sytuacji na rynku. 
Możesz mieć pewność, że będziemy Cię w tym wspierać. 
Proponujemy kredyty w promocji:

 prowizja 0%
	 marża	od	1,9%
 bonusy	za	ubezpieczenie	i	działalność	ekologiczną
	 prowadzenie	rachunku	bieżącego	0 zł/12 mies.  

	 (dla	nowych	kredytobiorców)


