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CZY WARTO KUPOWAĆ TANIE CIĄGNIKI?

KAUCJA PRZY ZAKUPIE OLEJÓW –  
WNIOSEK KRIR

PREMIE DLA MŁODYCH  
ROLNIKÓW DO 30 CZERWCA
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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Andrzej Karbowy
Wiceprezes Izby: Jerzy Mariak
Członkowie Zarządu: Mirosław Ignaszak, Kazimierz Kuligowski, Anna Rydzkowska
Zajmujemy się w szczególności:
• bezpłatnym doradztwem prawnym;
• 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.

Echo Zachodniopomorskiej Wsi: pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Adres redakcji: 
ul. Chmielewskiego 22A/9, 70-028 Szczecin
tel. 91 484 40 72
e-mail: izba@zir.pl
www.zir.p
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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Julian Sierpiński
Wiceprezes Izby: Lech Bany
Członkowie Zarządu: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak
Zajmujemy się w szczególności:
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Szanowni Państwo!

Rolnicy nadal oceniają pesymistycznie zmiany jakie nastąpiły w  rolnictwie. 
Koniunktura gospodarstw rolnych nie napawa optymizmem również przez 
kryzys spowodowany korona wirusem. Można powiedzieć, że nastroje rolników 
nie uległy zmianie, a wręcz pogorszyły się.

Zarząd ZIR występuje do różnych instytucji przedstawiając sytuację na 
zachodniopomorskiej wsi patrząc z nadzieją i oczekując odwrócenia tendencji 
spadkowej.

Miejmy nadzieję, że Krajowy Plan Strategiczny dla WPR na lata 2021–2027 
wniesie rozwiązania korzystne dla rolników.

Przedstawione propozycje do ustawy o  rodzinnym gospodarstwie rolnym 
oraz nowe regulacje prawne będą skutkowały zmianami niektórych przepisów 
zawartych w innych ustawach.

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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W  siedzibie Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej w  Szczecinie, dnia 26 
maja 2021 roku Zarząd ZIR spotkał się 
z przedstawicielami Związku Rolników 
Uecker-Randow e.V. w Pasewalku.

W  pierwszej części spotkania roz-
mawiano o  obecnej sytuacji rolnictwa 
w  naszych krajach, poruszając aspekt 
trwającej pandemii koronawirusa. 
W  obydwu krajach najbardziej ucier-
piał ten sektor rolno-spożywczy, 
którego szczególnie dotknęły ogra-
niczenia w  turystyce, zamykanie re-
stauracji i punktów gastronomicznych. 
Zamknięcie restauracji i  skromniejsze 
zakupy spożywcze zmniejszyły po-
pyt na świeże produkty, wpływając na 
dochody producentów i  dostawców. 
Zamknięcia granic oraz kwarantanny 
spowodowały niedobór siły roboczej 
w  każdej gałęzi rolnictwa. Zauważo-
no również wpływ pandemii na sektor 
zwierząt gospodarskich ze względu 
na wzrost cen i ograniczony dostęp do 
pasz dla zwierząt, a  także sektor mle-
czarski, głównie poprzez zmniejszenie 

zdolności produkcyjnej z powodu m.in: 
ograniczeń logistycznych. Na początku 
pandemii COVID-19 znaczny wzrost 
popytu nad podażą spowodował 
wzrost cen rynkowych w  porównaniu 
z poprzednimi latami, które utrzymują 
się w dalszym ciągu. 

Kolejną kwestią była sytuacja zwią-
zana z  występowaniem na terenie 
Polski ptasiej grypy, wirusa ASF oraz 
innych chorób zwierząt. Strona Nie-
miecka stwierdziła, że na tę chwilę nie 
ma takich problemów ponieważ, na ich 
terenie populacja dzików została moc-
no zredukowana. Poruszono również 
problem szkód wyrządzanych głównie 
przez zwierzynę łowną, za którą wy-
płacane jest odszkodowanie. Uwagę 
poświecono także zwiększającej się 
populacji wilka oraz żubra na terenach 
naszego województwa. 

Ponadto omówiono temat związa-
ny z  monitoringiem suszy, gdzie na 
terenie Polski główny system to te-
ledetekcja, natomiast u naszych nie-
mieckich sąsiadów nie ma żadnych 

satelitarnych pomiarów, a stację mete-
orologiczną każdy rolnik może posta-
wić osobiście, ale państwo nie party-
cypuje w kosztach jej budowy. Ważną 
rolę w Niemczech odgrywają również 
polisy ubezpieczeniowe, z których na-
stępuje wypłata odszkodowania z po-
wodu suszy. Biorąc pod uwagę jesz-
cze sytuację pogodową rozmawiano 
także o  przeprowadzaniu melioracji, 
w Niemczech tworzone są regionalne 
spółki do spraw wody, na które każdy 
rolnik płaci składki.

Wspólna rozmowa była także 
o  sprzedaży produktów bezpośrednio 
z gospodarstwa, fotowoltaice w rolnic-
twie, technologii uprawy strip-till, która 
z roku na rok zdobywa kolejnych zwo-
lenników. 

Dyskutowano również na temat 
związany z koniecznością zmniejszenia 
stosowania środków ochrony roślin, 
a także z planem działania na rzecz po-
lityki zrównoważonej gospodarki UE  - 
tzw. Europejski Zielony Ład. 

Na tym spotkanie zakończono.

W  dniu 14 maja 
br. odbyło się posie-

dzenie Zarządu Za-
chodniopomorskiej Izby 

Rolniczej, którego uczestnikiem 
był również mecenas Piotr Kopcewicz. 

Posiedzenie otworzył Prezes ZIR 
pan Andrzej Karbowy, proponując 
jako pierwsze omówienie postępu 
w sprawach prowadzonych przez me-
cenasa, a związanych pośrednio z Za-
chodniopomorską Izbą Rolniczą. Są to 
przede wszystkim sprawy związane 
z wyborem Delegata do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych oraz gminą Ostrowice, 
która została zlikwidowana 1 stycznia 
2019 roku i  jest ona pierwszą w dzie-
jach Polski gminą, która stała się nie-
wypłacalna. 

Kolejny raz Zarząd ZIR zwrócił 
uwagę na nierzetelnie działające fir-
my, które zajmują się obrotem zboża 
oraz przedyskutował temat dotyczący 
umów kontraktacyjnych, w  których 
do dnia dzisiejszego znajduje się wie-
le błędów działających na niekorzyść 
rolników. Główną istotą umowy kon-
traktacji jest zobowiązanie producen-
ta rolnego do wytworzenia i  dostar-
czenia kontraktującemu oznaczonej 
ilości produktów rolnych określonego 

rodzaju, a  kontraktującego zobowią-
zuje te produkty odebrać w  terminie 
umówionym, zapłacić umówioną cenę 
oraz spełnić określone świadczenie 
dodatkowe, jeżeli umowa lub przepi-
sy szczególne przewidują obowiązek 
spełnienia takiego świadczenia. Czę-
sto rolnicy spotykają się z  brakiem 
stosownego upoważnienia dla od-
biorcy (kierowcy), oraz brakiem wy-
konania „żelaznej próby” przed osta-
tecznym wyjazdem materiału. Należy 
pamiętać, że jednym z  pozytywnych 
aspektów kontraktacji jest wzmocnie-
nie pozycji rolnika w  obrocie w  ten 
sposób, że umożliwia mu uchylenie 
się od skutków niewykonania umowy 
z  powodu działania sił przyrody, na 
które rolnik nie miał wpływu. Jednak 
nieprzemyślane podpisanie umowy 
bez znajomości podstawowych zasad 
kontraktacji może narażać rolnika na 
poważne straty finansowe. W myśl za-
sady zawsze powinno się dokładnie 
zapoznać z  treścią umowy przed jej 
podpisaniem. 

Według kolejności porządku obrad 
Zarząd przeszedł do omówienia pro-
jektu wytycznych dla komisji powo-
łanych przez Wojewodę dotyczących 
ogólnych zasad szacowania szkód 

w  gospodarstwach rolnych i  działach 
specjalnych produkcji rolnej, w  któ-
rych wystąpiły szkody spowodowane 
przez grad, deszcz nawalny, ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę 
w środkach trwałych. Po czym Zarząd 
ZIR skierował do Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego uwagi 
do ww. wytycznych. Następnie Prezes 
ZIR wraz z członkiem Zarządu panem 
Mirosławem Ignaszakiem przekazali 
relację ze spotkania z  Wicewojewodą 
Zachodniopomorskim panem Mar-
kiem Suboczem, z panem Czesławem 
Hoc Posłem RP, p.o. Burmistrza Tucz-
na panem Piotr Pierzyńskim oraz p. 
o  zastępcy RDOŚ Szczecin panem 
Marcinem Siedleckim, gdzie głów-
nym tematem rozmów były problemy 
związane ze szkodami wyrządzanymi 
w uprawach rolnych przez żubry oraz 
brak współpracy z ZTP. 

W  dalszej kolejności Zarząd zajął 
się omówieniem spraw związanych 
z  organizacją zbliżających się obcho-
dów XXV-lecia Izb Rolniczych oraz na 
zakończenie przeanalizował bieżącą 
korespondencję, która wpłynęła do 
biura ZIR. 

POSIEDZENIA ZARZĄDU ZIR INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH

Potrzebna wyszukiwarka środków dla rolnictwa z numerami 
partii produktu 
Zarząd Krajowej rady Izb Rolniczych 
wystąpił do Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi o  utworzenie bazy środków 
do produkcji rolnej, w  której podczas 
zakupu, na podstawie numeru partii 
produktu umieszczonego na opako-
waniu, można sprawdzić pochodzenie 
danego produktu.

W  związku ze zbliżającym się sezo-
nem wegetacyjnym, producenci rolni 
rozpoczynają prace polowe polega-
jące na nawożeniu upraw oraz stoso-
waniu środków ochrony roślin. Mając 
na uwadze coraz częstsze sytuacje, 
kiedy to producentom rolnym oferuje 
się podrobione środki ochrony roślin 

oraz nawozy mineralne, a klient nie ma 
możliwości z chwilą realizacji transakcji 
zweryfikowania danego produktu pod 
względem oryginalności, należy stwo-
rzyć narzędzie, które pozwoli podczas 
zakupu upewnić się, czy dany produkt 
jest bezpieczny.

Wnioskujemy o  umożliwienie skon-
trolowania danego produktu poprzez 
stronę internetową Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, gdzie po 
wpisaniu nr partii produktu, oraz nazwy 
handlowej uzyskamy informacje o  da-
nym preparacie w szczególności takie jak:

– miejsce wyprodukowania
– kraj pochodzenia

– ilość danej partii
– wielość opakowania
– termin przydatności
– nazwę podmiotu wprowadzają-

cego dany nawóz / preparat na 
polskim rynku

– nazwę firmy dystrybuującej
– sklep/punkt sprzedaży do którego 

trafił nawóz/ ŚOR .
Samorząd rolniczy jest zdania, że 

powyższe rozwiązanie ułatwi rolnikom 
możliwość sprawdzenia pochodzenia 
danego produktu i  prawidłowe wy-
wiązywanie się z  nałożonych prawem 
zobowiązań.

Posiedzenie Rady Kobiet on-line 
W dniu 5 maja 2021 r. Rada Kobiet i Ro-
dzin z  Obszarów Wiejskich Przy Krajo-
wej Radzie Izb Rolniczych spotkała się 
na pierwszym od ponad roku posiedze-
niu, które miało formę on-line.

Zgodnie z  porządkiem posiedzenia 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi, przedstawili naj-
bardziej aktualne działania resortu. 
Pan Paweł Ściański Zastępca Dyrektora 
Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej 
omówił priorytety i zaplanowane dzia-
łania w Projekcie Planu Strategicznego 
WPR na lata 2023-2027.

Pan Ireneusz Leśnikowski Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Oświaty 
i  Polityki Społecznej poinformował, że 
w  resorcie została przygotowana no-
welizacja przepisów, które pozwolą na 
ujednolicenie świadczeń dla rolników, 
związanych z zachorowaniem lub kwa-
rantanną w związku z COVID19. Trwają 
prace nad projektem zmiany ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
która ma rozwiązać m.in. problemy 
związane z  obowiązkiem zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej, jako 
warunku uzyskania pełnej emerytury 
z  KRUS. Dyrektor Leśnikowski poinfor-
mował również, że KRUS uruchamia 
pierwsze turnusy rehabilitacyjne dla 
rolników, którzy przebyli koronawiru-

sa. Planowane są turnusy wytchnie-
niowe dla emerytów wymagających 
stałej opieki, na które kwalifikowani 
będą osoby niepełnosprawne wraz 
z  opiekunami. Przypomniał również, 
że w centrach rehabilitacji rolników or-
ganizowane są turnusy dla dzieci rolni-
ków, pomagające odzyskać sprawność 
ruchową i oddychania.

W  trakcie dyskusji na temat zapew-
nienia dostępu do edukacji dla dzieci 
wiejskich, a  także osób dorosłych Dy-
rektor Leśnikowski poinformował, że 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi jest 
organem prowadzącym dla 59 szkół 
rolniczych (w  2021 r. przejmie jeszcze 
2 szkoły od samorządu lokalnego), któ-
re pełnią funkcje centrów edukacji dla 
mieszkańców wsi. Dyrektor Ściański 
zapewnił, że resort rolnictwa stara się 
o zapewnienie środków na infrastruktu-
rę informatyczną dla mieszkańców wsi 
w ramach innych polityk, niż tylko WPR.

W  gorącej dyskusji Członkinie Rady 
przedstawiały aktualne problemy 
i wnioski dotyczące przyszłej WPR, ujed-
nolicenia definicji rolnika, polityki spo-
łecznej, informatyzacji wsi, zachowania 
dziedzictwa wsi jako miejsca pracy rol-
ników i produkcji żywności, kół gospo-
dyń wiejskich, problemów przedsiębior-
czych rolników z  uruchomieniem RHD 

i  wiele innych. W  dyskusji uczestniczył 
Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz

Pani Przewodnicząca Danuta Le-
bioda poinformowała, że Pani Hanna 
Chodkowska została wybrana Pierwszą 
Wiceprzewodniczącą Komitetu Kobiet 
przy COPA COGECA. Pani Hanna Chod-
kowska poinformowała, że w skład no-
wej Prezydencji Komisji Kobiet weszły 
również: przewodnicząca Lotta Folkes-
son (Szwecja), Jerónima Bonafé Ramis 
(Hiszpania ), Francesca Gironi (Włochy) 
i  Margit Batthyány-Schmidt (Węgry).
Pani Hanna Chodkowska omówiła rów-
nież wyniki konkursu organizowanego 
przez Copa-Cogeca o Nagrodę za Inno-
wacje dla Rolniczek.

Pani Danuta Lebioda poinformowała, 
że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wy-
dał Zarządzenie    w sprawie powołania 
Rady Kobiet w Rolnictwie, która ma być 
organem doradczym Ministra. Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił 
do tego organu jako swoją kandydatkę 
Przewodniczącą Rady Kobiet i  Rodzin 
z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

Na zakończenie Członkinie Rady 
uznały, że pierwsze spotkanie na odle-
głość było bardzo udane i zapropono-
wały aby spotkania on-line odbywały 
się częściej, dopóki nie będą możliwe 
bezpośrednie kontakty.
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Zarząd KRIR skierował wniosek do resortu klimatu  
dotyczący organizacji ekologicznych 
W dniu 7 maja 2021 r. Zarząd KRIR, re-
alizując wniosek zgłoszony na VII Posie-
dzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do 
Ministra Klimatu i  Środowiska w  spra-
wie finansowania organizacji proekolo-
gicznych.

Mając na uwadze podjętą przez re-
sort środowiska w  2020 r. inicjatywę 
legislacyjną dotyczącą utworzenia 
publicznego rejestru organizacji poza-
rządowych finansowanych z zagranicy, 
Zarząd KRIR zwrócił się również z pyta-

niem, czy toczą się i na jakim są etapie 
prace nad tworzeniem ww. rejestru 
oraz poprosił o  przekazanie całościo-
wych informacji, jeżeli są one dostępne 
resortowi nt. źródeł finansowania orga-
nizacji ekologicznych.

Nie będzie uproszczeń przy budowie małych elektrowni 
wodnych

1  Dyrektywa nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedziniepo-
lityki wodnej.

2  Dz. U. z 2021 r. poz. 624. 

W  odpowiedzi na pismo KRIR z  dnia 
12 kwietnia 2021 r. w  sprawie uprosz-
czenia procedur związanych z budową 
małych elektrowni wodnych na istnie-
jącej infrastrukturze usytuowanej na 
potokach górskich, Ministerstwo Infra-
struktury w  swojej odpowiedzi z  dnia 
11 maja 2021 r. przekazuje następujące 
stanowisko ww. sprawie:

„Mając na względzie fakt, iż odnawial-
ne źródła energii wpływają pozytywnie 
na zatrzymanie niekorzystnych zmian 
klimatu oraz z uwagi na kierunki polityki 
krajowej, jak i unijnej, dotyczące wzmac-
niania rozwoju odnawialnych źródeł 
energii, a także wzrost zapotrzebowania 
na energię elektryczną, Ministerstwo In-
frastruktury popiera rozwój energetyki 
wodnej. Jednakże wymagania prawne, 
m.in. związane z koniecznością uzyska-
nia pozwolenia wodnoprawnego na 
budowę urządzenia wodnego lub na 
usługi wodne do celów energetyki wod-
nej wynikają z obowiązku zapewnienia 
przez właściwe organy ochrony zaso-
bów wodnych. Zapewnienie ochrony 
wód wynika zarówno z  krajowego, jak 
i unijnego systemu prawnego. Zgodnie 
z  brzmieniem art. 1 Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej (RDW)1 należy zapobiegać 
dalszemu pogarszaniu stanu wód oraz 
chronić i  poprawiać stan ekosystemów 
wodnych. Jednocześnie ustawa z  dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne2 w art. 50 
wskazuje, ze wody, jako integralna część 
środowiska oraz siedlisko dla organi-
zmów, podlegają ochronie. Kolejną zasa-
dą podstawową wyrażoną w przepisach 
Prawa wodnego jest korzystanie z wód 
w sposób nie powodujący pogorszenia 
stanu tych zasobów, z  wyjątkiem przy-
padków określonych w tej ustawie. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że Polska dys-

ponuje małą ilością zasobów wodnych, 
w  porównaniu do większości państw 
UE, co oznacza, że gospodarowanie wo-
dami, w tym także w obszarach podgór-
skich, należy prowadzić z zachowaniem 
zasady racjonalnego i  całościowego 
traktowania wód powierzchniowych 
i  podziemnych, z  uwzględnieniem ich 
ilości i jakości.

Mając powyższe na uwadze wyja-
śniam, że korzystanie z  wód nie może 
w  szczególności naruszać ustaleń 
planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza, powodować mar-
notrawstwa wody lub marnotrawstwa 
energii wody, a także nie może wyrzą-
dzać szkód. Dlatego organy właściwe 
do wydania pozwolenia wodnopraw-
nego, mając na względzie brzmienie 
art. 396 ust. 1 pkt 1 – 8 Prawa wodnego, 
w  pierwszej kolejności sprawdzają czy 
projektowane pozwolenie nie narusza:
• ustaleń planu gospodarowania woda-

mi na obszarze dorzecza;
• ustaleń planów ochrony i planów za-

dań ochronnych dla obszarów chro-
nionych;

• ustaleń planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym;

• ustaleń planu przeciwdziałania skut-
kom suszy;

• ustaleń programu ochrony wód mor-
skich;

• ustaleń krajowego programu oczysz-
czania ścieków komunalnych;

• ustaleń miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, decy-
zji o  warunkach zabudowy i  decyzji 
o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego;

• wymagań ochrony zdrowia ludzi, śro-
dowiska, ochrony przyrody i dóbr kul-
tury wpisanych do rejestru zabytków 

oraz wynikających z  przepisów usta-
wy oraz przepisów odrębnych.

Wyjaśniam przy tym, że właściwy 
organ odmawia wydania pozwolenia 
wodnoprawnego jeżeli:
• projektowany sposób korzystania 

z  wód narusza ustalenia ww. doku-
mentów, o  których mowa w  art. 396 
ust. 1 pkt 1-7 lub nie spełnia wyma-
gań, o których mowa w art. 396 ust. 1 
pkt 8;

• projektowany sposób korzystania 
z  wód dla celów energetyki wodnej 
nie zapewni wykorzystania potencjału 
hydroenergetycznego w sposób tech-
nicznie i ekonomicznie uzasadniony.

Dodatkowo wyjaśniam, że odmawia 
się wydania pozwolenia wodnoprawne-
go, jeżeli zakład planujący korzystanie 
z  wód lub wykonanie urządzeń wod-
nych albo inne działania wymagające 
pozwolenia wodnoprawnego nie wy-
wiązuje się z obowiązków, wynikających 
z dotychczas wydanych pozwoleń wod-
noprawnych, np. prowadząc działalność 
gospodarczą w zakresie hydroenergety-
ki nie zachowuje przepływów nienaru-
szalnych. Ponadto organ, wydając po-
zwolenie wodnoprawne, przeprowadza 
szczegółową analizę zaproponowanego 
sposobu wykonania urządzeń wodnych 
oraz sposobu korzystania z  zasobów, 
w  tym w  zakresie technicznego i  eko-
nomicznego uzasadnienia korzystania 
z  wód.Ministerstwo Infrastruktury ma 
świadomość, że procedury związane 
z  uzyskiwaniem pozwoleń, koncesji 
i  innych decyzji administracyjnych wy-
magają zaangażowania i nakładów cza-
sowych. Jednakże energetyka wodna, 
oprócz niewątpliwych korzyści związa-
nych z  produkcją czystej energii, może 
wpływać na zasoby wodne, zwłaszcza 

Czy warto kupować tanie ciągniki? 
W  związku z  uzyskanymi informacja-
mi dotyczącymi nieprawidłowości 
w  sprzedaży ciągników, które mo-
gły być nielegalnie wprowadzone 
do obrotu, Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wystąpił 14 maja 2021 r. 
do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
o rozpatrzenie możliwości interwencji 
w tej sprawie.

Problem dotyczy rolników, którzy 
nabyli wyprodukowane po 31.12.2015 
r. fabrycznie nowe zarejestrowane cią-
gniki rolnicze, które w chwili pierwsze-
go wprowadzenia do obrotu na teren 
UE nie miały ważnych świadectw ho-
mologacji, zgodności czy decyzji o do-
puszczeniu jednostkowym i  które nie 
wypełniają warunków technicznych 
wymaganych rozporządzeniem (UE) 
167/2013. Wg danych z CEPiK problem 

dotyczy na chwilę obecną kilku tysię-
cy ciągników i  kilku tysięcy użytkow-
ników. Nielegalne wprowadzanie do 
obrotu ciągników rolniczych i  ich re-
jestrowanie lub przerejestrowywanie 
wg. uzyskanych informacji, odbywa 
się od kilku lat na terenie całego kra-
ju. Problem dotyczy głównie importo-
wanych ciągników o  dacie produkcji/
pierwszej rejestracji dokonanej po 
01.01.2016 r. Homologacje wydane 
na te ciągniki wygasły wiele lat temu 
i  nie spełniają wymagań określonych 
w rozporządzeniu (UE) 167/2013 z dnia 
5 lutego 2013  r. w sprawie homologacji 
i  nadzoru rynku pojazdów rolniczych 
i leśnych, m.in. dotyczących norm emi-
sji spalin. W związku z tym zakupione 
przez rolników ciągniki obciążone są 
wadą prawną i z mocy prawa podlega-

ją wycofaniu od użytkowników i wyre-
jestrowaniu.

Rolnicy kupują te ciągniki ze wzglę-
du na korzystne ceny, nie zdają sobie 
jednak sprawy, że sprzęt kupowany 
w oficjalnie zarejestrowanej firmie, któ-
ra wystawia sprzęt na krajowych wysta-
wach organizowanych również pod pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, posiada poważną wadę prawną. 
W konsekwencji rolnicy mogą więc zo-
stać bez ciągników, za to z  kredytami 
do spłacania.

Przedstawiając powyższe Zarząd 
KRIR wystąpił o rozważenie możliwości 
podjęcia skutecznej interwencji w  tej 
sprawie, aby jak najszybciej zatrzymać 
sprzedaż nielegalnych ciągników oraz 
zapewnić pomoc prawną i  finansową 
poszkodowanym rolnikom.

Możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania 
umów dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne 
Realizując wniosek przyjęty na VII 
Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolni-
czych VII kadencji w sprawie zbadania 
i  przeanalizowania niekorzystnych dla 
rolników zapisów w umowach dzierża-
wy pod fermy fotowoltaiczne – Zarząd 
Krajowej Rady zlecił radcy prawnej KRIR 
przeanalizowanie problemu i  zapisów 
umowy udostępnionej przez Wniosko-
dawcę. Poniżej przedstawiamy opra-
cowane możliwe konsekwencje praw-
ne wynikające z  zawierania tego typu 
umów,  w opinii radcy prawnej KRIR.

Przede wszystkim, przedsiębiorstwa 
dzierżawiące takie grunty od rolników 
są wyspecjalizowanymi podmiotami, 
które dysponują własnymi wzorami 
umów. Zatem należy założyć, że w wie-
lu przypadkach nie będą zainteresowa-
ne posługiwaniem się wzorami stwo-

rzonymi przed inne podmioty.
Dlatego też proponuje się, by w każ-

dym przypadku przed zawarciem umo-
wy, wydzierżawiający (rolnik) skonsul-
tował jej treść z adwokatem lub radcą 
prawnym.

Niemniej jednak należy zwrócić 
uwagę na najczęściej pojawiające się 
niekorzystne postanowienia umowne.

• W umowach zwykle wskazuje się, że 
przedmiotem dzierżawy jest większy 
obszar, a dzierżawca (przedsiębiorca 
fotowoltaiczny) ma prawo na swój 
koszt dokonać podziału geodezyj-
nego, a  następnie strony podejmą 
negocjacje zmierzające do podpi-
sania aneksu do umowy ogranicza-
jącego jej przedmiot do dzierżawy 
tylko tych części, które są niezbędne 
przedsiębiorcy.

Jakkolwiek ponoszenie kosztów 
podziału przez przedsiębiorstwo nale-
ży ocenić pozytywnie, ale cały proces 
podziału, a  następnie zmian umowy, 
może być długotrwały, co powoduje, 
że takie grunty nie powinny być zgło-
szone do płatności bezpośrednich 
przez rolnika –  (co wynika z art. 18 ust. 
1  ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płat-
nościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego).

Nie mają tu w ocenie opiniującej po-
stanowienia umowy dotyczące składa-
nia wniosków do ARIMR przez rolnika, 
bowiem postanowienia umowy nie 
mogą zmieniać przepisów ustaw. 

Tym samym proponuje się zawie-
rać umowy tylko na taką część gruntu, 
która rzeczywiście jest niezbędna pod 
urządzenia fotowoltaiczne.

powodować zamulenie zbiorników usy-
tuowanych na ciekach, czy oddziaływać 
na pożytki, do których zaliczamy ryby 
oraz inne organizmy żyjące w  wodzie. 
Dlatego też każdy przypadek inwe-
stycji wodnej, w  tym także związanej 
z  hydroenergetyką, należy rozpatry-
wać indywidualnie, tj. w drodze decyzji 
właściwych organów, w  tym organu 
właściwego do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego. Mając na uwadze 
powyższe wyjaśnienia uproszczenie 

procedur administracyjnych w  zakresie 
uzyskiwania pozwoleń wodnopraw-
nych na budowę urządzeń wodnych lub 
prowadzenie usług wodnych do celów 
energetyki wodnej nie jest rozważane. 
Jednocześnie, w kwestii dotyczącej uła-
twień w  zakresie uzyskiwania pozwo-
leń budowlanych właściwym jest Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i  Technologii. 
Z  pisma Pana Prezesa wynika, ze wie-
lu rolników chciałoby korzystać z  po-
tencjału obszaru, na terenie którego 

mieszkają, w  tym w  krótszym czasie 
wybudować elektrownie i  korzystać 
z ekologicznej możliwości pozyskiwania 
energii elektrycznej. W  związku z  tym 
proponuję rozważyć również inne, obok 
hydroenergetyki, możliwości w zakresie 
pozyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych. Na uwagę w  szczególności 
zasługuje fotowoltaika, która jest do-
stępną formą produkcji energii, a  jej 
funkcjonowanie nie jest uzależnione od 
obecności wód płynących."
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• W  umowach zwykle przewiduje się 
dwie wysokości czynszu dzierżaw-
nego – do dnia rozpoczęcia inwesty-
cji i od tego dnia, przy czym zwykle 
pierwszy z wymienionych jest znacz-
nie niższy (a  czasem nawet symbo-
liczny).
Proponuje się zatem, by wysokość 

czynszu była przez cały czas taka sama, 
skoro i  tak dzierżawca uzyskuje prawo 
posiadania gruntów od dnia zawarcia 
umowy.

• Jako niekorzystne należy ocenić także 
brak sporządzania protokołów prze-
kazania gruntów wraz z oceną ich sta-
nu – w dniu zawierania umowy.
Proponuje się, by każdorazowo wraz 

z  zawarciem umowy taki protokół był 
sporządzany.

• Często w  umowach przewiduje 
się także, że dzierżawca ma prawo 
umieścić pod powierzchnią zie-
mi wszystkie niezbędne przyłącza, 
obejmujące m.in. linie elektroener-
getyczne, telefoniczne, kable ener-
getyczne oraz przewody sterujące.
Ponadto w umowach dzierżawca za-

pewnia sobie swobodny  dostęp i prze-
jazd do urządzeń.

Proponuje się, by w  umowach wy-
raźnie przewidywać dodatkowe wyna-
grodzenie z  tego tytułu (np. jako od-
płatna służebność gruntowa).

• W  umowach dzierżawcy zastrzega-
ją, że sami mogą poddzierżawić lub 
udostępnić wydzierżawiony grunt 
innym podmiotom bez zgody rol-
nika, natomiast rolnik każdorazowo 
musi uzyskać zgodę przedsiębior-
stwa na zawarcie analogicznych 
umów.
Postuluje się zatem, by w umowach 

zachować równość stron (tj. by każda 

ze stron musiała uzyskać zgodę drugiej 
na takie działania).

• Należy także zwracać uwagę na 
bardzo długi czas przewidziany do 
usuniecie urządzeń i  przywrócenia 
gruntu do poprzedniego stanu po 
ustaniu umowy (np. 12 miesięcy), 
bez dodtakowego wynagrodzenia 
za ten czas. Podkreślenia wymaga, 
że im dłuższy taki czas, tym dłużej 
grunt będzie wyłączony z produkcji 
z  przyczyn faktycznych, bez żadne-
go ekwiwalentu pieniężnego za to.

• W  umowach przewiduje się, że co 
prawda koszty podatków oraz opłat 
publiczno-prawnych (w szczególno-
ści podatku od nieruchomości) będą 
ponosić dzierżawcy, ale podatek rol-
ny ma być płacony przez wydzierża-
wiającego.
Skoro rolnik nie będzie korzystał 

z  wydzierżawionych nieruchomości, 
koszty tego podatku też powinien po-
nosić przedsiębiorca.

• W  umowach przewiduje się także 
prawo cesji praw z  umowy na do-
wolny podmiot, przy czym prawo to 
służy tylko przedsiębiorcy.
Jest to niezwykle niekorzystne dla 

rolnika, który nie wie, kto stanie się 
stroną umowy i jaka jest sytuacja finan-
sowa tego podmiotu (czy będzie np. 
płacić czynsz).

• Za skrajnie niekorzystne dla rol-
ników należy uznać także posta-
nowienia, zgodnie z  którymi je-
żeli dzierżawiona nieruchomość 
wejdzie w  skład spadku, do czasu 
przedstawienia przedsiębiorcy pra-
womocnego postanowienia sądu 
o  stwierdzeniu nabycia spadku lub 
dodatkowo w  przypadku, gdy jest 
kilku spadkobierców, dokumentu 

na mocy którego doszło do osta-
tecznego działu spadku, płatność 
z tytułu czynszu dzierżawnego skła-
dane będą do depozytu notariuszo-
wi lub bankowi wybranemu przez 
przedsiębiorcę.
Polskie prawo nie przewiduje obo-

wiązku działu spadku (można przecież 
być współwłaścicielem rzeczy).

Na mocy postanowień umowy 
próbuje się natomiast wymusić dział 
spadku, który jest postępowaniem 
długotrwałym i  kosztownym, a  często 
zupełnie zbędnym (np. rodzeństwo – 
spadkobiercy chce wspólnie prowadzić 
działalność rolniczą). W przeciwnym ra-
zie – czynsz składany jest do depozytu 
(spadkobiercy nie utrzymają fizycznie 
czynszu – będzie on składany do depo-
zytu do czasu działu spadku).

Ponadto stwierdzenie nabycia 
spadku nie musi odbyć się tylko przed 
sądem, ale możliwe jest też przed no-
tariuszem (akt poświadczenia dziedzi-
czenia), co jest postępowaniem znacz-
nie szybszym i tańszym.

• Umowy zwykle zawierane są na bar-
dzo długi czas (np. 29 lat), a  przy-
czyny wypowiedzenia dla rolnika są 
bardzo wąsko określone (w  przeci-
wieństwie do przyczyn dla przedsię-
biorcy).
Należy to ocenić negatywnie, jako 

brak zachowania równości stron.
• W  umowach brak jest postanowień 

o zabezpieczeniu należytego wyko-
nania umowy przez przedsiębiorcę.
Proponuje się, by w umowach wska-

zywać, że przedsiębiorca ma obowią-
zek wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy (w  tym przypadku 
zapłaty czynszu) – np. w formie weksla 
(poręczonego) czy gwarancji bankowej. 

Wniosek w sprawie odszkodowań za drzewa uszkodzone 
przez bobry 
W dniu 17 maja 2021 r. Zarząd KRIR na 
wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej 
zwrócił się do Ministra Klimatu i Środo-
wiska M. Kurtyki o podjęcie działań ma-
jących na celu wypłatę odszkodowań 
za drzewa uszkodzone przez bobry.

Obecnie rolnik otrzymuje odszko-
dowanie wyłącznie za drzewa, które 
zostały powalone przez bobry i użyte 
do budowania żeremi. W  przypadku 
uszkodzeń drzew dokonanych przez 
bobry pozostawionych w  miejscu 

upadku, według opinii urzędników 
odpowiedzialnych za szacowanie 
szkód spowodowanych przez te zwie-
rzęta, odszkodowanie nie należy się, 
gdyż rolnik może wykorzystać pozy-
skane w  ten sposób drewno do wła-
snych celów. Założenie, że rolnik jest 
zainteresowany pozyskaniem drew-
na, niezależnie z jakiego rodzaju drze-
wa ono pochodzi, jest błędne. Wielo-
krotnie zdarza się, że bobry niszczą 
drzewa, które były cenne dla danej 

nieruchomości. Powalone przez bo-
bry drzewa stanowią problem nie 
tylko logistyczny, związany z koniecz-
nością zagospodarowania drewna 
i  posprzątania miejsca, ale również 
wymaga poniesienia kosztów no-
wych nasadzeń. Wobec powyższego, 
zasadnym jest wypłata odszkodowań 
za wszelkie upadki drzew spowodo-
wane przez bobry, ponieważ takie 
szkody związane są z  dużymi nakła-
dami na ich usunięcie.

Wniosek Zarządu KRIR do Premiera w sprawie problemu 
szkód łowieckich 
W dniu 17 maja 2021 r. Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wystąpił z pismem 
do Premiera Rady Ministrów Pana Mate-
usza Morawieckiego w sprawie proble-
mu szkód łowieckich, które w ostatnim 
czasie coraz boleśniej dotykają polskich 
rolników.

Dziko żyjąca zwierzyna, stanowi 
własność Skarbu Państwa, dlatego też 
szkody przez nią wyrządzane powinny 
być wypłacane ze środków państwo-
wych – niezależnie od gatunku zwie-
rzyny, czy są to zwierzęta łowne czy też 
ptaki dziko żyjące. Służby państwowe 
później dochodziłyby roszczeń od Kół 
Łowieckich, co przyczyniłoby się do 
zdyscyplinowania kół.

W  ostatnim czasie obserwuje się 
znaczny wzrost liczebności zwierzyny 
łownej, która wychodzi na pola powo-
dując straty w uprawach i płodach rol-
nych. Ponadto, coraz większy problem 
stanowi również dzikie ptactwo. W sku-
tek ocieplenia klimatu i braku pokrywy 
zimą niektóre gatunki ptaków nie odla-
tują na zimę żerując na uprawach polo-
wych. Szczególnie wiosną zauważalne 
jest jak żurawie niszczą duże plantacje 
kukurydzy, niejednokrotnie w  takim 
terminie, kiedy rolnik już złożył wniosek 
o  płatność, a  ponowne przesianie jest 
niemożliwe ze względu na zbyt późny 
okres agrotechniczny. Ponadto od kilku 

lat żurawie, które lęgną się w Polsce, nie 
mają instynktu odlotu na zimę.

Przedmiotem licznych skarg rolni-
ków jest niszczenie lub poważne uszko-
dzenia upraw, dokonywanych przez 
ptactwo z  gatunku żurawie oraz gęsi 
gęgawy i łabędź krzykliwy, powodując 
straty w uprawach roślin ozimych oraz 
w uprawach warzyw.

Coraz częściej rolnicy zgłaszają stra-
ty i  szkody w  uprawach rolnych, jed-
nak przy braku odpowiednich aktów 
prawnych, rolnicy oraz przedstawiciele 
jednostek samorządowych pozosta-
ją bezsilni. Zdaniem Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, w budżecie na rol-
nictwo powinna być ustanowiona pod-
stawa prawna, aby utworzyć fundusz 
odszkodowawczy za szkody wyrządzo-
ne w uprawach polowych i stawach ho-
dowlanych przez różne gatunki ptaków.

Ponadto, coraz więcej zgłaszanych 
jest szkód wyrządzanych przez dziki, je-
lenie, sarny czy bobry, których liczebność 
w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Pomi-
mo obowiązujących regulacji prawnych, 
ich zastosowanie niesie za sobą bardzo 
małą skuteczność, wzbudzając niezado-
wolenie rolników. Na wzrost populacji 
zwierzyny wpływ ma również słaba go-
spodarka łowiecka, zakaz polowań zbio-
rowych, czy niskie kwoty wypłacane za 
pozyskanie zwierzyny.

Wobec powyższego należy podjąć 
odpowiednie działania wobec Pol-
skiego Związku Łowieckiego w  celu 
poprawy i  skuteczności prowadzonej 
gospodarki łowieckiej, w tym realizacji 
planów łowieckich, jak również podjąć 
działania w  celu ustalenia optymalnej 
populacji poszczególnych gatunków 
zwierząt dziko żyjących w  celu możli-
wości odstrzału ich nadmiernej ilości.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
zwraca uwagę Pana Premiera na sytu-
ację związaną ze wzrostem liczebności 
populacji wilka w  Polsce. Jak wynika 
z  informacji, jakie wpływają z  całego 
kraju do Biura KRIR, ilość wilków bytu-
jących w środowisku w ostatnim czasie 
znacząco wzrasta. Wilki podchodząc 
coraz bliżej zabudowań na obszarach 
wiejskich, gdzie dochodzi do zagry-
zania zwierząt przebywających na 
zabezpieczonych pastwiskach czy wy-
biegach. Ponadto, coraz częściej ofia-
rami wilków padają psy utrzymywane 
w gospodarstwach rolnych. Brak natu-
ralnego wroga powoduje, że wilk bez 
przeszkód rozmnaża się w  środowisku 
i  nie należy już do gatunku zwierząt 
zagrożonych wyginięciem. Stwarza on 
natomiast coraz większe zagrożenie, 
powodując dotkliwe straty w  gospo-
darstwach utrzymujących bydło czy 
owce. W  związku z  tym należy podjąć 

Kaucja przy zakupie olejów – wniosek KRIR 
W  dniu 17 maja 2021 r. Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych na wniosek 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił 
do Wiceprezesa Rady Ministra, Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii J. Gowina 
w  sprawie planowanego wprowadze-
nia dodatkowej opłaty pobieranej przy 
zakupie olejów w postaci zwrotnej kau-
cji, co wzbudza duże zaniepokojenie 
wśród rolników.

W sytuacji ustanowienia kaucji w wy-
sokości od 4,50 do 10 zł, która będzie 
pobierana od każdego litra przy zaku-
pie oleju, a zwracana w punkcie sprze-

daży, wymiany smarów lub w warszta-
cie – tylko w  sytuacji, jeśli użytkownik 
w  ściśle określonym czasie od daty 
zakupu odda taką samą ilość zużytego 
oleju, z  drugiej strony, jeżeli ten czas 
minie, to kaucja by przepadała. Spowo-
duje to wzrost cen olejów w granicach 
od 10% do nawet 30%. Z posiadanych 
informacji wynika również, że opłata ta 
nie dotyczyłaby warsztatów i serwisów, 
a  jedynie odbiorców indywidualnych 
(w tym również rolników), którzy będą 
samodzielnie wymieniać olej (co jest to 
normą w gospodarstwach rolnych).

Wiadomym jest, że olej w  pracują-
cym silniku się zużywa i jego ilość musi 
być uzupełniana. Ponadto nie można 
przewidzieć awarii np. w  postaci pęk-
nięć przewodów, co przy pompach 
dużej mocy może spowodować spory 
wyciek. W  ciągniku rolniczym samego 
oleju silnikowego może być kilkana-
ście litrów, a przecież jest w nim jeszcze 
przekładnia skrzyni biegów i cały układ 
hydrauliczny, gdzie ilość używanych 
olejów mierzy się w dziesiątkach litrów. 
Niejednokrotnie bywa tak, że przeglą-
dy w  ciągnikach rolniczych wiążą się 

potrzebą dokonania wymiany olejów 
dwa lub więcej razy rocznie. W  takich 
przypadkach rolnicy nie będą mogli 
spełnić warunków koniecznych do 
zwrotu pobranej kaucji. Wówczas kau-

cja przepadnie bezpowrotnie i  będzie 
to dodatkowy koszt w  gospodarstwie 
rolnym.

Dlatego wnosimy o  przeanalizowa-
nie przedstawionych przez nas postu-

latów i  przygotowanie odpowiednich 
przepisów, które nie generowałyby do-
datkowych kosztów związanych z pro-
wadzeniem produkcji rolniczej.
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działania mające na celu redukcję nad-
miernej liczebności wilków.

Należy również zwrócić uwagę 
na kwestię właściwego szacowania, 
a przede wszystkim jednostki, do któ-
rej powinno być kierowane zgłosze-
nie szkody, gdyż nie zawsze jest ono 
jasne dla właściciela uprawy. Szkody 
powodowane przez zwierzynę łowną, 
jak również przez bobry, dotyczą wie-
lu aspektów – zarówno opóźnionych 

wypłat, złożonych procedur, czy nie-
sprawiedliwego szacowania dla rolni-
ków.

Straty powodowane przez dzikie 
ptactwo i zwierzynę łowną w ostatnich 
latach wpłynęły negatywnie na sytu-
ację ekonomiczną rolników, ponieważ 
często zbiegały się również z wystąpie-
niem szeregu niekorzystnych zjawiska 
pogodowych, które również miały zły 
wpływ na polskie rolnictwo.

Mając na względzie sprawiedli-
we traktowanie rolnika, jego pracy 
i  jego własności, Zarząd KRIR wniósł 
do Pana Premiera w  sprawie podję-
cia działań mających na celu zmianę 
ustawy Prawo łowieckie i  odpowied-
nich rozporządzeń wykonawczych 
i  kontroli PZŁ przez służby państwo-
we nad jego działalnością statutową 
i gospodarczą.

 źródło: www.krir.pl

Okienko dla rolnika – cyfryzacja rolnictwa
Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjo-
nowanie gospodarki, w  tym także rol-
nictwa. Uwidoczniła, jak ważna staje się 
sprawna komunikacja na odległość oraz 
możliwość załatwiania swoich spraw, 
w tym urzędowych przez internet. Stąd 
pomysł, aby na portalu gov.pl utworzyć 
osobną podstronę poświęconą dzia-
łaniom na rzecz rolnika w  ramach tzw. 
„Okienka dla rolnika”.

Czym będzie Okienko dla rolnika
„Okienko dla rolnika” ma być skon-

centrowanym źródłem wiedzy i  miej-
scem załatwienia różnych spraw przez 
rolników. 

– Chcemy, aby z  jednego miejsca, 
jednym loginem i  hasłem, np. przez 
profil zaufany, mieszkaniec obszarów 

wiejskich mógł w  prosty sposób zała-
twić wiele spraw w  zakresie rolnictwa 
– podkreśla minister Grzegorz Puda.

Poprzez integrację różnych systemów 
i baz danych poszczególnych instytucji, 
rolnik nie będzie musiał podawać wielu 
informacji, ponieważ te będą pozyski-
wane automatycznie do wniosku, który 
będzie miał zamiar złożyć. To pozwoli 
ograniczyć do niezbędnego minimum 
ilość wykonywanych czynności oraz 
zaoszczędzić czas na załatwienie kon-
kretnej sprawy. Dodatkowo planujemy 
uprościć i  usprawnić niektóre już teraz 
udostępniane usługi świadczone przez 
nasze jednostki Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego czy 
poszczególne Inspekcje.

Wnioski przez internet – pierwszy krok 
w kierunku cyfryzacji rolnictwa

W  ubiegłym roku Ministerstwo Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi, we współpra-
cy z  Ministerstwem Cyfryzacji, zrobiło 
pierwszy krok w  kierunku cyfryzacji 
rolnictwa, polegało ono na utworzeniu 
na stronie Gov.pl e-usługi umożliwiającą 
rolnikom składanie wniosków o  osza-
cowanie strat w  ich uprawach spowo-
dowanych suszą. Dzięki temu nie ma 
już konieczności powoływania przez 
wojewodów tysięcy komisji, angażo-
wania szeregu osób, a co ważne, ocena 
poziomu strat w uprawach odbywa się 
w sposób jednolity, w oparciu o bardzo 
szczegółowe dane opracowane przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i  Glebo-
znawstwa (IUNG) oraz Instytut Ekonomi-
ki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
(IERiGŻ). Cały czas jest udoskonalane to 
narzędzie. W tym celu IUNG od ubiegłe-
go roku wykorzystuje dane radarowe, 
które pozwalają na większą precyzję, niż 
dane pochodzące z  naziemnych stacji 
meteorologicznych. 

Uruchomienie tej aplikacji dało wy-
mierne korzyści np. zmniejszenie ilości 
wypełnianych dokumentów, oszczęd-
ności czasu itp. I  właśnie dlatego, we 
współpracy z KPRM, podjęto prace nad 
rozszerzeniem zakresu usług cyfro-
wych i spraw, które rolnik będzie mógł 
załatwić nie wychodząc z domu.

Zaangażowane instytucje
15 kwietnia 2021 r. zostało zawarte 

stosowne porozumienie pomiędzy zaan-
gażowanymi instytucjami, które pozwoli 
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Grypa ptaków – strategia zwalczania choroby
Strategia zwalczania grypy ptaków za-
czyna przynosić dobre efekty, ale nie-
zbędne jest wprowadzenie pewnych 
korekt – zapowiedział minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Minister poinformował 19 maja br. 
o  wdrożeniu nowej strategii zwalcza-
nia grypy ptaków oraz o  powołaniu 
w  tym celu na stanowisko Głównego 
Lekarza Weterynarii Mirosława Welza. 
– Musimy zmienić strategię walki z gry-
pą ptaków, a  docelowo także z  ASF – 
uzasadnił zmianę na stanowisku GLW 
minister Grzegorz Puda.

O  strategii zwalczania wirusa grypy 
ptaków mówili dziś podczas specjalnej 
konferencji prasowej nowo powołany 
główny lekarz weterynarii Mirosław 
Welz oraz dyrektor Państwowego In-
stytutu Weterynarii – Państwowego In-
stytutu Badawczego w  Puławach prof. 
Krzysztof Niemczuk.

Główny Lekarz Weterynarii Mirosław 
Welz poinformował o  nowej strategii 
walki z  grypą ptaków. Jej głównymi 
elementami będzie:
• bieżący monitoring sytuacji;
• wczesne wykrywanie wirusa;
• utworzenie 3 laboratoriów;
• realizacja procedur;
• przyspieszenie i  większa mobilność 

działań;
• program szkolenia hodowców dro-

biu dot. przestrzegania zasad bioase-
kuracji;

• tworzenie map ryzyka.

Nowe procedury zwalczania cho-
rób zwierząt przyczynią się do szyb-
szej i  skuteczniejszej likwidacji ognisk 
choroby. Jeszcze w  tym roku zostaną 
wyznaczone trzy nowe laboratoria do 
prowadzenia badań

– Elementem nowej strategii będzie 
wyznaczenie trzech kolejnych labora-
toriów, aby PIWET-PIB mógł skupić się 
wyłącznie na badaniach diagnostycz-
nych próbek pochodzących z  podej-
rzeń. Jednym z  filarów skutecznego 
zwalczania grypy ptaków jest właśnie 
szybka diagnostyka i  natychmiastowa 
likwidacja zarażonych stad drobiu – 
podkreślił prof. Krzysztof Niemczuk.

Naukowiec zwrócił uwagę, że no-
woczesne metody badawcze, jakimi 
dysponuje instytut pozwolą dokład-
nie określić źródło i  rodzaj pocho-
dzenia wirusa, a  nawet kto mógł go 
przenieść.

– Zwiększona presja środowisko-
wa wirusa, z  jaką mamy do czynienia 
w  tym roku wynika m.in. z  warunków 
pogodowych – zwrócił uwagę główny 
lekarz weterynarii Mirosław Welz.

Według niego wirus zostanie wy-
eliminowany w  ciągu najbliższych ty-
godni. Szef inspekcji weterynaryjnej 
poinformował również, że w  tym celu 
niezbędne jest wzmocnienie obsa-
dy w  powiatowych inspektoratach. 
Zwłaszcza w tych powiatach, na terenie 
których istnieje największe zagrożenie 
wirusem.

Odszkodowania i środki UE na walkę 
z wirusem

Podczas konferencji zapewniono 
również, że w gospodarstwach, w któ-
rych były przestrzegane zasady bio-
asekuracji hodowcy otrzymają należ-
ne im odszkodowania za likwidowane 
stada.

Minister zwrócił uwagę, że tegorocz-
ny przebieg grypy ptaków jest wyjąt-
kowy i dotyczy praktycznie wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, dlatego też 
resort będzie zabiegał, wraz z  innymi 
krajami, o uruchomienie środków unij-
nych na walkę z wirusem. 

– Będzie to jednak możliwe dopiero 
po całkowitym wyeliminowaniu wiru-
sa i uznaniu kraju jako wolnego od tej 
choroby – podkreślił Grzegorz Puda.

Apel Ministra
Minister Grzegorz Puda zaapelował 

również do wszystkich hodowców dro-
biu o  bezwzględne przestrzeganie za-
sad bioasekuracji.

– Zwracam się do wszystkich rol-
ników utrzymujących drób, aby 
w  czasie intensywnej walki z  wiru-
sem bardzo restrykcyjnie przestrze-
gali wszystkich zasad bioasekuracji. 
Jeszcze bardziej wzmożone działania 
będą sprzyjały nie tylko samym ho-
dowcom, ale także pozwolą na za-
bezpieczenie potrzeb konsumentów 
– podkreślił minister.

 źródło: www.mrirw.gov.pl

na opracowanie i udostępnienie wybra-
nych usług cyfrowych dla rolnika w  ra-
mach tzw. „Okienka dla Rolnika”. Oprócz 
MRiRW oraz KPRM w projekt zostały za-
angażowane również Jednostki Podległe 
i Nadzorowane Ministerstwu tj.:
• Agencją Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa,
• Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rol-

nictwa,
• Głównym Inspektoratem Weterynarii,
• Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego,
• Inspekcją Jakości Handlowej Artyku-

łów Rolno-Spożywczych oraz
• Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa.

Co na początek
Budowa usług cyfrowych jest pro-

cesem złożonym, wymagającym prze-

budowy i  dostosowania systemów 
informatycznych w  poszczególnych 
jednostkach. Dlatego w ramach „Okien-
ka dla Rolnika” na chwilę obecną zosta-
ły wybrane kilka usług, które chcemy 
wdrożyć w  ciągu 1–1,5 roku. Będą to 
usługi, które zastąpią dotychczasową 
papierową formę wniosków formą elek-
troniczną i będą dotyczyły wniosku:
• o zwrot podatku akcyzowego od pali-

wa rolniczego; 
• rolniczego handlu detalicznego 

(RHD); 
• zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy;

– wniosku o wypłatę zawieszonej 
części emerytury (renty); 

– zgłaszanie umów cywilnopraw-
nych; 

• wniosku o dopłatę do materiału siew-
nego; 

• wniosek o  ocenę polową materiału 

siewnego oraz materiału szkółkar-
skiego;

• wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzo-
rowanych oraz 

• systemu obsługi producentów ekolo-
gicznych.

• 
E-recepta weterynaryjna

Dodatkowo, w  ramach Porozumie-
nia (poza wydzieloną strefą „Okienka 
dla Rolnika”) planowane jest mody-
fikacja systemu eRecepty na potrze-
by leczenia zwierząt. Rozszerzenie 
systemu eRecepta, który jest częścią 
Internetowego Konta Pacjenta (IKP – 
pacjent.gov.pl), o  recepty wydawane 
przez lekarzy weterynarii. Dzięki roz-
szerzeniu będzie można pobrać, prze-
glądać, a przede wszystkim realizować 
recepty wystawione przez lekarza we-
terynarii.
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INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów 
Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski 
o  przyznanie pomocy na inwestycje 
zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i  ich wartość dla środowiska. 
Wsparcie finansowane jest z  budżetu 
PROW 2014-2020.  

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy? 
Pomocą objęte są lasy prywatne 

w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 
ha do 40 ha – stanowiące własność lub 
współwłasność wnioskodawcy lub wła-
sność jego małżonka, które nie są objęte 
premią pielęgnacyjną PROW i  dla któ-
rych opracowany jest Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasu, lub dla których zada-
nia z zakresu gospodarki leśnej określa 
decyzja starosty wydana na podstawie 
inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały 
wykazane w  ewidencji gruntów i  bu-
dynków jako las. Ponadto las powinien 
być położony poza obszarami:
• Natura 2000 lub obszarami znajdują-

cymi się na liście, o której mowa w art. 
27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody, chyba 
że planowane wykonanie inwestycji 

nie jest sprzeczne z planami ochrony 
albo planami zadań ochronnych tych 
obszarów, a  w  przypadku niesporzą-
dzenia tych planów – gdy planowane 
wykonanie inwestycji nie jest sprzecz-
ne z celami ochrony tych obszarów,

• rezerwatów przyrody, parków krajo-
brazowych, parków narodowych lub 
obszarami ich otulin, chyba że plano-
wane wykonanie inwestycji nie jest 
sprzeczne z  celami ochrony tych ob-
szarów.

Kto może skorzystać z dotacji? 
Pomoc przyznawana jest właścicie-

lowi lasu – osobie fizycznej, prawnej 
lub jednostce organizacyjnej niepo-
siadającej osobowości prawnej. Aby 
otrzymać dofinansowanie, powinien 
on mieć nadany numer identyfikacyjny 
w  trybie przepisów o  krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, któ-
ry może być wykorzystany do ubie-
gania się o  tę pomoc. Wymagane jest 
również zobowiązanie do wykonania 
inwestycji zgodnie z wymogami planu 
inwestycji zwiększających odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla 
środowiska, sporządzonym przez nad-
leśniczego. 

Jakie przedsięwzięcia objęte są wspar-
ciem? 

Wsparcie przyznawane jest do po-
wierzchni lasu, w  którym realizowa-
ne są konkretne inwestycje. Pomoc 
można otrzymać na przebudowę 
składu gatunkowego drzewostanu: 
przez wprowadzenie drugiego piętra 
w drzewostanie, w którym średni wiek 
gatunku panującego w  drzewosta-
nie wynosi od 30 do 50 lat lub przez 
dolesienie luk powstałych w  wyniku 
procesu chorobowego w  drzewosta-
nie, w którym średni wiek gatunku pa-
nującego w  drzewostanie wynosi od 
21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem 
pniaków po wyciętych drzewach. Po-

moc przyznawana jest również na 
zróżnicowanie struktury drzewostanu, 
w którym średni wiek gatunku panują-
cego w drzewostanie wynosi od 30 do 
60 lat, przez wprowadzenie podszy-
tu rozumianego jako dolna warstwa 
w  drzewostanie, złożona z  gatunków 
drzewiastych i  krzewiastych, chronią-
cych i uaktywniających glebę. 

Wnioskować można także o  dofi-
nansowanie na założenie remizy rozu-
mianej jako obszar, na którym są wpro-
wadzane gatunki drzew i  krzewów 
o  dużym znaczeniu biocenotycznym 
w drzewostanie, w którym średni wiek 
gatunku panującego w  drzewostanie 
wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remi-
za powinna być ogrodzona oraz mieć 
powierzchnię 10 arów. W  ramach na-
boru przewidziana jest również pomoc 
na inwestycje w  zakresie czyszczenia 
późnego rozumianego jako cięcia pie-
lęgnacyjne wykonywane w  drzewo-
stanie, w  którym średni wiek gatunku 
panującego w drzewostanie wynosi od 
11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu 
drzewostanu przez usunięcie drzew 
niepożądanych. 

Co więcej, właściciele lasów mogą 
otrzymać dodatkowe wsparcie na za-
biegi ochronne przed zwierzyną: ogro-
dzenie remizy – w  przypadku realizacji 
inwestycji polegającej na jej założeniu; 
zabezpieczenie drzewek repelentami 
albo zabezpieczenie drzewek osłonka-
mi – w  przypadku przebudowy składu 
gatunkowego drzewostanu lub realiza-
cji zróżnicowania struktury drzewosta-
nu. 

Jaka jest wysokość dofinansowania? 
Wysokość wsparcia zróżnicowana 

jest w zależności od rodzaju inwestycji 
oraz warunków, w jakich ma być reali-
zowana. Na przebudowę składu gatun-
kowego drzewostanu przez wprowa-
dzenie w  nim drugiego piętra pomoc 
wynosi 8137 zł/ha – w przypadku reali-
zacji inwestycji na gruntach w  warun-
kach korzystnych, a 9249 zł/ha na grun-

Rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminu składania 
wniosków o dopłaty bezpośrednie opublikowane 
17 maja 2021 r. zostało opublikowa-
ne rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, na podstawie którego 

czas na złożenie wniosków o  przyzna-
nie płatności bezpośrednich lub płat-
ności niezwiązanej do tytoniu oraz 

zgłoszenia zmian do tych wniosków 
został wydłużony do 17 czerwca. Prze-
pisy wchodzą w życie 18 maja 2021 r. 

tach o nachyleniu terenu powyżej 12°. 
Wsparcie przewidziane na przebudo-
wę składu gatunkowego drzewostanu 
przez dolesianie luk powstałych w wy-
niku procesu chorobowego wraz z  za-
bezpieczeniem pniaków po wyciętych 
drzewach na gruntach w  warunkach 
korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast 
w przypadku gruntów o nachyleniu te-
renu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. 

Na inwestycje w  zróżnicowanie 
struktury drzewostanu przez wprowa-
dzenie podszytu właściciele lasu mogą 
otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach 
w  warunkach korzystnych oraz 5 210 
zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu 

powyżej 12°. Z  kolei w  przypadku za-
kładania remizy dofinansowanie wyno-
si 848 zł, bez względu na powierzchnię 
realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Na-
tomiast wysokość wsparcia na czysz-
czenie późne to 764 zł/ha – w  przy-
padku realizacji inwestycji na gruntach 
w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha 
na gruntach o  nachyleniu terenu po-
wyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie 
na zabiegi ochronne przed zwierzyną, 
w  przypadku wprowadzania drugiego 
piętra w  drzewostanie lub podszytu, 
lub dolesiania luk, lub założenia remizy 
wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sa-
dzonek repelentami; 1 488 zł/ha na za-

bezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 
8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką 
metalową o wysokości minimum 2 m. 

Gdzie złożyć wniosek? 
Wnioski o  przyznanie wsparcia na 

inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i  ich wartość 
dla środowiska będzie można składać 
w  biurach powiatowych ARiMR. Moż-
na będzie to zrobić osobiście lub za 
pośrednictwem innej osoby np. korzy-
stając z  wrzutni, przesyłką rejestrowa-
ną nadaną w placówce Poczty Polskiej 
lub elektronicznie za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP.

Do 30 czerwca można składać wnioski o premie  
dla młodych rolników 

Nie do 29 maja, a  do 30 czerwca 
młodzi rolnicy mogą składać wnioski 
o  przyznanie bezzwrotnej premii na 
rozpoczęcie gospodarowania. Pomoc 
finansowana jest z  budżetu PROW 
2014-2020. 

Wysokość pomocy jaką można otrzy-
mać w  ramach „Premii dla młodych 
rolników” wynosi 150 tys. zł. Mogą się 
o nią ubiegać osoby, które m.in. w dniu 
złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 
lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Wnioskujący po-
winni być właścicielami gospodarstwa 
rolnego o  powierzchni co najmniej 1 
hektara. Muszą też prowadzić działal-
ność rolniczą – nie wcześniej jednak 
niż 24 miesiące przed dniem złożenia 

wniosku o  przyznanie pomocy. Młody 
rolnik powinien również posiadać lub 
utworzyć – najpóźniej w ciągu 9 miesię-
cy od otrzymania decyzji o przyznaniu 
pomocy – gospodarstwo o  wielkości 
ekonomicznej mieszczącej się w  prze-
dziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. 
Powierzchnia takiego gospodarstwa 
powinna być równa co najmniej śred-
niej powierzchni gospodarstwa w kraju 
(w 2020 roku było to 11,04 ha), a w wo-
jewództwach o  średniej powierzchni 
gospodarstwa niższej od średniej kra-
jowej powinna osiągnąć wielkość śred-
niej wojewódzkiej. Innym warunkiem, 
który rolnik musi spełnić jest przedło-
żenie biznesplanu dotyczącego rozwo-
ju gospodarstwa. 

Premia dla młodych rolników musi 
w całości zostać przeznaczona na pro-

wadzenie gospodarstwa lub przygo-
towanie do sprzedaży wytwarzanych 
w nim produktów rolnych. Środki będą 
wypłacane w dwóch ratach:
• 120 tys. zł – po spełnieniu warunków 

do przyznania pomocy;
• 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski o  przyznanie pomocy na-
leży składać do oddziału regionalne-
go ARiMR właściwego ze względu na 
miejsce położenia gospodarstwa. Moż-
na to zrobić osobiście, np. korzystając 
z wrzutni; przesyłką rejestrowaną nada-
ną w placówce Poczty Polskiej lub elek-
tronicznie – za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP. 

Dotychczas, w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, ARiMR przyznała 
blisko 25 tys. młodych rolników ok. 
3 mld zł.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski można 
składać do końca czerwca
Termin złożenia wniosków o  przyzna-
nie premii na "Restrukturyzację ma-
łych gospodarstw" został wydłużony 
z  29  maja do 30 czerwca. Można uzy-
skać na ten cel 60 tys. zł.

O wsparcie finansowe na „Restruktu-
ryzację małych gospodarstw” może sta-
rać się rolnik posiadający gospodarstwo 
obejmujące co najmniej 1 hektar użyt-
ków rolnych lub nieruchomość służącą 

do prowadzenia produkcji w  zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Bardzo ważne jest to, by wielkość eko-
nomiczna gospodarstwa nie przekra-
czała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć 
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Prace plastyczne sześciorga 
laureatów będą reprezentować 
nasze województwo w  etapie 
centralnym konkursu. Ogłosze-
nie wyników i  wręczenie nagród 
nastąpi przed zakończeniem roku 
szkolnego 2020/2021. Lista laure-
atów jak i ilustracje nagrodzonych 
prac będą dostępne na stronie in-
ternetowej: www.krus.gov.pl.

W  tegorocznej edycji Kon-
kursu, pomysłowość dzieci była 
zdecydowanie większa. Sięgały 
one po różnego rodzaju techni-
ki plastyczne, znakomicie obra-
zujące przesłanie konkursu. Tak 
duża liczba prac cieszy organizato-
rów i  patronów konkursu. Świadczy 
to o  rosnącym zainteresowaniu nową 
formą popularyzacji działań prewen-
cyjnych Kasy oraz dalszej potrzebie 
edukowania dzieci i  młodzieży w  za-
kresie bezpieczeństwa pracy i  zabawy 

na wsi, w  sposób dla nich atrakcyjny  
i  zachęcający do współudziału. W  tym 
miejscu pragniemy zaapelować za-
równo do dzieci jak i  ich rodziców, 
aby szczególnie w  okresie wakacyj-
nym zwiększyli swoją czujność i skupili 
uwagę na unikaniu licznych zagrożeń 

wypadkowych, występujących 
w  środowisku wiejskim. Nawią-
zując do idei konkursu, KRUS OR 
w Koszalinie przypomina o wy-
kazie czynności szczególnie 
niebezpiecznych, związanych 
z  prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, których nie wolno po-
wierzać dzieciom poniżej 16 
roku życia.

Zabronione jest kierowanie 
ciągnikami rolniczymi i  ob-
sługiwanie maszyn rolniczych  
oraz przebywanie w strefie pracy 
maszyn i  pojazdów rolniczych. 
Nie wolno angażować dzieci 

do  pomocy przy sprzęganiu oraz  po-
zwalać im na przebywanie pomiędzy 
ciągnikiem a sprzęganą maszyną. Nie-
bezpieczne dla dzieci są prace związa-
ne z  obsługą maszyn stacjonarnych, 
zwłaszcza: sieczkarni, śrutowników, 
gniotowników, mieszalników, rozdrab-

W tym roku, już po raz jedenasty prze-
prowadzony został przez Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego we 
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją 
Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencją Restruktury-
zacji i  Modernizacji Rolnictwa, Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
z wiejskich szkół podstawowych. Tego-
roczne hasło konkursu „Bezpiecznie na 
wsi mamy – od 30 lat z  KRUS wypad-
kom zapobiegamy”, nawiązywało do 
wiedzy, którą dzieci zdobyły uczest-
nicząc w  prowadzonych przez KRUS 
lekcjach o bezpieczeństwie pracy i  za-
grożeniach wypadkowych w  gospo-
darstwach rolnych.

Celem konkursu – skierowanego do 
uczniów w dwóch grupach wiekowych, 
z  klas 0–III oraz IV–VIII było promowa-
nie wśród dzieci pozytywnych zacho-
wań związanych z  pracą i  zabawą na 
terenach wiejskich, przekazywanie im 
podstaw wiedzy z  zakresu BHP oraz 
popularyzowanie wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych związa-
nych z  prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat.  

Zadanie konkursowe polegało na 
wykonaniu dwuwymiarowej pracy 
w  formacie A-3, w  dowolnej technice 
plastycznej, na temat zapobiegania 
występującym w  gospodarstwach 
rolnych wypadkom oraz chorobom 
zawodowym rolników. Przy ocenie 
prac komisja konkursowa punktowała 
zgodność z  ideą konkursu, jej trafne 
przedstawienie oraz walory estetyczne. 
W etapie wojewódzkim ocenie podda-
no 1114 prac wykonanych przez dzieci 
ze 146 szkół z terenu województwa za-
chodniopomorskiego.

W dniu 21 kwietnia 2021 roku w sie-
dzibie Oddziału Regionalnego KRUS 
w  Koszalinie, Komisja Wojewódzka 
Konkursu, skład której tworzyli pra-
cownicy KRUS oraz przedstawiciele 
instytucji okołorolnych, wyłoniła po 
trzech laureatów oraz po 10 wyróżnień 
najciekawszych prac z  każdej grupy 
wiekowej. Zdobywcą pierwszego miej-
sca w  województwie zachodniopo-
morskim w  grupie wiekowej klas 0-III 
została Lena Sawicka, uczennica klasy 

1 ze Szkoły Podstawowej w  Boleszko-
wicach, natomiast w  grupie wiekowej 
klas IV – VIII, pierwsze miejsce zajął Do-
rian Kos, uczeń klasy 8 ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzycy. Laureaci miejsc 
od I do III nagrodzeni zostaną atrakcyj-
nymi nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez KRUS OR w  Koszalinie, 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Barzkowicach, Okrę-
gową Inspekcję Pracy w  Szczecinie, 
Agencję Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa w  Szczecinie, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Koszali-
nie, Zachodniopomorską Izbę Rolniczą 
w  Szczecinie, Pocztowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych w  Szczeci-
nie, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego oraz Za-
chodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie. 

Dodatkowo Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddział Regio-
nalny w  Koszalinie, przyznała nagrody 
pocieszenia, wyróżniając po jednej pra-
cy wykonanej przez uczniów szkół pod-
stawowych z województwa zachodnio-
pomorskiego, z obu grup wiekowych.

  INFORMACJE KASY  
      ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
      SPOŁECZNEGO 

KRUS informuje i przypomina:
Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

Komisja Konkursowa z nagrodzonymi pracami plastycznymi

Kategoria klas 0–III

 III miejsce – Agata Wojtysiak 
uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Koniewie

II miejsce – Katarzyna Mazurowska 
uczennica Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Stanisława Reymonta w Cychrach
I miejsce – Dorian Kos 

uczeń Szkoły Podstawowej  
w Dobrzycy

I miejsce – Lena Sawicka 
uczennica Szkoły Podstawowej  

w Boleszkowicach

II miejsce – Antoni Galiński 
uczeń Szkoły Podstawowej  

im. Adama Mickiewicza w Tychowie

III miejsce – Michał Antonowicz 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białogardzie

Kategoria klas IV–VIII

osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-
-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zaka-
zu jednoczesnego prowadzenia działal-
ności gospodarczej lub pracy na etacie. 
Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny 
warunek – przychody z działalności rol-
niczej muszą stanowić co najmniej 25 
proc. wszystkich przychodów. 

Premia na „Restrukturyzację małych 
gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i  jest 
wypłacana w  dwóch ratach. Pierwsza 
– w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu 
decyzji i  złożeniu przez beneficjenta 
wniosku o  płatność, druga – 12 tys. zł 
po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Pomoc musi zostać w  całości prze-
znaczona na prowadzenie gospodar-
stwa lub przygotowanie do sprzeda-
ży wytwarzanych w  nim produktów 
rolnych. Przynajmniej 80 proc. premii 

trzeba wydać na inwestycje w  środki 
trwałe (budowę lub remont budynków; 
nabycie nowych maszyn; zakup grun-
tów, stada podstawowego zwierząt; 
zakładanie sadów i  plantacji wielolet-
nich gatunków). Taką pomoc w ramach 
PROW 2014-2020 można uzyskać raz, 
a w przypadku małżonków przysługuje 
ona tylko jednemu z nich – niezależnie 
od tego, czy prowadzą wspólne, czy 
odrębne gospodarstwa. 

Wnioski o  przyznanie wsparcia 
można składać w  oddziałach re-
gionalnych ARiMR, osobiście lub 
przez pełnomocnika np. korzystając 
z  wrzutni, a  także w  formie doku-
mentu elektronicznego wysłanego 
za pośrednictwem platformy ePUAP 
lub przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce Poczty Polskiej. 

Trwający nabór jest już dziewiątym 
z kolei finansowanym z budżetu PROW 
2014-2020. Pomoc przyznano dotąd 
ponad 45 tys. rolników, a  jej wysokość 
wynosi łącznie ponad 2,7 mld zł. 

 źródło: www.arimr.gov.pl
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niaczy, dmuchaw, przenośników ślima-
kowych i taśmowych. Niedopuszczalne 
jest przebywanie osób na  pomostach 
załadunkowych siewników i  sadzarek 
do  ziemniaków w  trakcie pracy tych 
maszyn. Dzieciom nie wolno uczest-
niczyć w  przerzynaniu drewna pilarką 
tarczową, (tzw. krajzegą lub cyrkular-
ką) – jedną z  najniebezpieczniejszych 
maszyn w  gospodarstwie. Nie mogą 
wykonywać prac związanych ze  ści-
naniem i  ściąganiem drzew zawieszo-
nych oraz załadunkiem i rozładunkiem 
drewna. Należy wykluczyć je z udziału 
w  czynnościach pomocniczych, zwią-
zanych ze  ścinką i  rąbaniem drewna. 
Obsługa zwierząt o  dużej masie ciała, 
jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie 
samców rozpłodowych, a  także samic 
karmiących, powinna być dokony-
wana przez doświadczone i  zdrowe 
dorosłe osoby, najlepiej przez silnych 
mężczyzn. Do czynności niebezpiecz-
nych dla najmłodszych należą: zała-

dunek i  rozładunek zwierząt, a  także 
prace przy uboju i  rozbiorze zwierząt. 
Należy chronić dzieci przed dostępem 
do  substancji chemicznych stosowa-
nych w  gospodarstwie, w  tym przede 
wszystkim do substancji żrących, paliw, 
chemicznych środków ochrony roślin, 
nawozów (szczególnie wapna palo-
nego). Nie wolno powierzać im prac 
z  użyciem rozpuszczalników organicz-
nych ani narażać ich na kontakt z tymi 
substancjami. Dzieci nie wolno anga-
żować do  rozpalania i  obsługi pieców 
centralnego ogrzewania. Prace w  silo-
sach i zamkniętych zbiornikach, a także 
opróżnianie zbiorników szamb, wywóz 
gnojówki i  gnojowicy, to  czynności 
szczególnie niebezpieczne – nigdy nie 
powinny uczestniczyć w  nich dzieci. 
Wszelkie prace na  wysokości, np. na 
pomostach, drabinach, drzewach, da-
chach, powinny być wzbronione dzie-
ciom z uwagi na zagrożenie upadkiem. 
Nie należy również powierzać kopania 

rowów i  dołów oraz  wykonywania ja-
kichkolwiek czynności w  wykopach. 
Dzieci nie mogą przebywać w środowi-
sku o  dużym natężeniu hałasu, niedo-
statecznym oświetleniu, w pomieszcze-
niach zapylonych pyłami pochodzenia 
roślinnego oraz wykonywać czynności 
narażających je na kontakt z chorobo-
twórczymi czynnikami biologicznymi 
(bakteriami, roztoczami, pasożytami 
zwierzęcymi, grzybami). Nie powinny 
wykonywać prac wymuszających dłu-
gotrwałe przyjmowanie nienaturalnej 
pozycji ciała. Dodatkowo nie powinny 
uczestniczyć w  czynnościach związa-
nych z  dźwiganiem i  ręcznym przeno-
szeniem ciężkich przedmiotów. 

Gratulując zwycięzcom etapu wo-
jewódzkiego, dziękując wszystkim 
pozostałym uczestnikom, życzymy 
udanych i  bezpiecznych wakacji i  już 
dziś zapraszamy do udziału w kolejnej 
edycji.

 źródło: www.krus.gov.pl

Tymczasowe minimalne zasady bioasekuracji przy 
udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych 
i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną 
wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). 
Główny Lekarz Weterynarii we współ-
pracy z Państwowym Instytutem Wete-
rynaryjnym – Państwowym Instytutem 
Badawczym w  Puławach, Zakładem 
Doświadczalnym w  Kołudzie Wielkiej 
Instytutu Zootechniki – Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz związka-
mi branżowymi opracował wytyczne 
z  30.04.2021r. dotyczące tymczaso-
wych minimalnych zasad bioasekuracji 
przy udostępnianiu wybiegów dla stad 
gęsi reprodukcyjnych i  rzeźnych. Po-
wyższy dokument został opracowany 
w związku z sytuacją epizootyczną spo-
wodowaną wysoce zjadliwą grypą pta-
ków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

Treść wytycznych dostępna jest po-
niżej. Główny Lekarz Weterynarii apelu-
je do wszystkich hodowców gęsi o  ich 
przestrzeganie. Ponadto, wytyczne 
zostały przekazane wszystkim woje-

wódzkim lekarzom weterynarii, celem 
wykorzystania do wdrożenia w  życie 
w  drodze aktów prawa miejscowego – 
rozporządzeń powiatowych lekarzy we-
terynarii lub wojewodów (na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii).

Wytyczne Głównego Lekarza Wetery-
narii z 30.04.2021. uzgodnione z PIWet – 
PIB Puławy oraz  IZ PIB ZD Kołuda Wielka, 
dotyczące tymczasowych minimalnych 
zasad bioasekuracji przy udostępnianiu 
wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych 
i  rzeźnych, w  związku z  sytuacją epizo-
otyczną spowodowaną wysoce zjadliwą 
grypą ptaków (HPAI) u drobiu i  dzikiego 
ptactwa. 
1. Co do zasady, stada gęsi powinny 

być utrzymywane w gospodarstwie 
w sposób uniemożliwiający kontakt 
z  dzikimi ptakami oraz innym dro-
biem utrzymywanym w  gospodar-

stwie, w  szczególności w  zamknię-
tych obiektach budowlanych.

2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymy-
wanie gęsi w  sposób wskazany 
w  pkt  1, w  przypadku korzystania 
z  wybiegów należy ograniczyć ry-
zyko kontaktu bezpośredniego 
i  pośredniego z  dzikimi ptakami, 
uwzględniając następujące kryteria:

• dozór właścicielski,
• ściółka,
• wypuszczanie dobowe w  sposób 

kontrolowany po uprzednim spraw-
dzeniu otoczenia gospodarstwa 
i wybiegu,

• dokumentowanie czynności przez 
posiadacza zwierząt.

3. Wybieg dla gęsi powinien być ogro-
dzony.

4. Powierzchnia wybiegu powinna 
wynosić:

• co najmniej 5 m2 na sztukę w przy-
padku gęsi reprodukcyjnej,

• maksymalnie 19 kg na 1 m2 – dla 
młodych gęsi rzeźnych.

5. Przed wypuszczeniem gęsi na wy-
bieg należy uprzednio przeszukać 
teren wybiegu jak również jego 
bezpośredniego otoczenia oraz 
otoczenia gospodarstwa w  odle-
głości 250m, celem wykrycia zwłok 
dzikiego ptactwa lub konających 
dzikich ptaków, a  w  przypadku ich 
ujawnienia – nie wypuszczać gęsi 
na wybieg oraz niezwłocznie po-
informować powiatowego lekarza 
weterynarii celem pobrania prób do 
badań laboratoryjnych w  kierunku 
HPAI.

6. Teren wybiegu powinien zostać od-
każony przy użyciu środka dezyn-
fekcyjnego przed każdym wypusz-
czeniem gęsi.

7. Ściółka stosowana na wybiegu po-
winna pochodzić z  miejsca, w  któ-
rym składowana jest w  sposób 
skutecznie zabezpieczający przed 
kontaktem z dzikim ptactwem, a je-
żeli nie jest to możliwe – wyłącznie 

po jej uprzednim odkażeniu środ-
kiem dezynfekcyjnym.

8. Teren wybiegu dla gęsi powinien 
być zaopatrzony w  odpowiednią 
liczbę skutecznych odstraszaczy 
przed dzikimi ptakami (np. dźwię-
kowe, wizualne).

9. Wypuszczanie gęsi na wybieg po-
winno odbywać się w  określonych 
godzinach w  ciągu dnia (między 
godz. 10 a 16). Nie należy wypusz-
czać gęsi w godzinach wczesno po-
rannych i wieczornych.

10. Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu 
jest zabronione.

11. Powinno być zakazane stosowanie 
zielonki do karmienia gęsi.

12. W przypadku, gdy na terenie wybie-
gu znajdują się zbiorniki wodne (np. 
staw, jezioro, rzeka), należy unie-
możliwić gęsiom dostęp do nich.

13. Posiadacz zwierząt powinien prowa-
dzić codzienną dokumentację pro-
wadzonych czynności w powyższym 
zakresie. Dokumentacja powinna 
uwzględniać osoby odpowiedzialne 
za wdrażanie zasad bioasekuracji 
i  ich weryfikację, informację doty-

czącą rodzaju i  ilości zużytych środ-
ków dezynfekcyjnych, informacjami 
o  ewentualnych awariach i  napra-
wach wykonywanych na terenie wy-
biegów oraz wszelkimi stwierdzony-
mi na terenie wybiegu anomaliami, 
np. stwierdzenie jakichkolwiek obja-
wów klinicznych lub upadków gęsi, 
a  także gromadzenia się w  okolicy 
gospodarstwa dzikich ptaków i  wy-
stępowania u nich jakichkolwiek 
objawów chorób, przede wszystkim 
osłabienia czy padnięć.

14. W przypadku stwierdzenia objawów 
wskazujących na podejrzenie wystą-
pienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertel-
ności, nagła wybroczynowość, ob-
jawy neurologiczne) lub objawów, 
w  stosunku do których nie można 
ustalić jednoznacznej diagnozy, 
należy niezwłocznie powiadomić 
powiatowego lekarza weterynarii 
albo najbliższy podmiot świadczący 
usługi z  zakresu medycyny wetery-
naryjnej, albo organ samorządu te-
rytorialnego (wójt, burmistrz, prezy-
denta miasta).

 Źródło: www.wetgiw.gov.plINFORMACJA GŁÓWNEGO  
INSPEKTORATU WETERYNARII

Po raz kolejny udany okazał się wyjazd do Kielc 
w  dniach 07–08.05.2021r. na Puchar Polski Kadetek 
i Kadetów w sumo. 

Reprezentacja naszego klubu pod opieką trenera 
Grzegorz Jaska wywalczyła 4 medale, w tym 1 złoty, 
2 srebrne i 1 brązowy. 

Doskonale spisał się Rafał Kowalczyk, który, wy-
walczył: złoty medal w kat. wag. 55 kg, srebrne me-
dale zdobyli: Oliwia Sitarska w  kat. wag. 50 kg oraz 
Krystian Sitarski w kat wag. 65 kg. 

Brązowy medal wywalczyła również Paulina Dy-
szkiewicz w  kat. wag. 70 kg. Ponadto na wysokim 
V  miejscu w  kat. wag. 65 kg uplasował się Gracjan 
Wójcik.  

W  łącznej punktacji drużynowej LKS „Spartakus” 
zajął wysokie V miejsce w  Polsce. Sukcesy naszych 
kadetów i  kadetek w  Kielcach to dobry prognostyk 
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w sumo 
w  tej kategorii wiekowej, które odbędą się 29–
30.05.2021 r. w Suwałkach. 

Zawodniczkom i zawodnikom a także kadrze tre-
nerskiej serdecznie gratulujemy kolejnych udanych 
zawodów.

  Za Zarząd LKS Spartakusa
  Prezes Bolesław Kowalski

Na zdjęciu od lewej stoją: Gracjan Wójcik, Rafał Kowalczyk,  
Krystian Sitarski, Maciej Kaprykowski, siedzą: trener Grzegorz Jasek 
i Paulina Dyszkiewicz.

Młodzi sumici Spartakusa Pyrzyce znów zwyciężają
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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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Zachęcając zatem do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej upraw rolnych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
zaprasza do odwiedzania naszej strony internetowej www.tuw.pl i skontaktowania się z naszymi przedstawicielami na 
terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu 
ubezpieczenia.

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

Wiosenna oferta ubezpieczenia upraw rolnych 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Produkcja rolna, jak wszystkim wiadomo, jest bardzo zależna od warunków pogodowych, więc warto i należy ubezpieczać uprawy rolne 
od różnych ryzyk z tym związanych. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenia upraw, zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, z dopłatami do składki z budżetu państwa od 2006 roku. Bazując  
na wieloletnim doświadczeniu  jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków Towarzystwa, w sezonie wiosennym do dotych-
czasowej, bardzo już bogatej oferty (24 wariantów ubezpieczenia), dołożono cztery nowe, tj.: 
1) wariant „GD”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu i deszczu nawalnego;
2) wariant „GH”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu i huraganu;
3) wariant „GWD”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych i deszczu nawalnego;
4) wariant „GWH”, w ramach którego uprawy chronione są od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych i huraganu, które 

jeszcze bardziej umożliwią danemu producentowi rolnemu wybór oferty „skrojonej na Jego miarę”.

Ubezpieczeniem w nowych wariantach producent rolny może objąć wszystkie uprawy rolne wymienione ww. 
ustawie, w tym także i te najbardziej popularne: zboża, kukurydzę, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny 
strączkowe. Należy podkreślić fakt, że w przypadku posiadania w Towarzystwie ubezpieczeń majątkowych, np. 
budynków rolniczych, i zapłaty składki jednorazowo, producentowi rolnemu przysługują dodatkowe atrakcyj-
ne zniżki. 

Dodatkowe korzyści, płynące z  zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie, to przede 
wszystkim:
– stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia,
– możliwość rozszerzenia ochrony już od 8% ubytku plonu,
– możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko ognia, 
– możliwość wykupu udziału własnego w szkodzie,
– przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na doświadczonych likwidatorach.

„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:

MUS Z DZIKIEJ RÓŻY’
Opis produktu (składniki oraz w jaki sposób produkt został przetworzony):

Smacznego! Życzy Pani Monika Król, autorka przepisu na mus z dzikiej róży.

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: owoce dzikiej róży. 
Sposób przygotowania: obgotować, a następnie przetrzeć przez sitko. Dodawać do herbaty, stosować przy 
przeziębieniu. Mus jest bardzo bogaty w witaminę C. 


