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•  działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
•  pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
•  doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
•  współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
•  działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
•  doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
•  promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
•  działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.
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Szanowni Państwo!

Bieżąca sytuacja w rolnictwie nie napawa optymizmem. Z niepokojem pa-
trzymy na sytuację rolników. Brak stabilności dochodowej ogranicza proces 
modernizacji i rozwoju gospodarstw.

Brak jest również zabezpieczenia warunków konkurencyjności, wzrost cen 
środków do produkcji rolnej, kwestia ubezpieczeń powodują obawy przed 
zabezpieczeniem stabilizacji życia.

Przedstawiciele wszystkich wojewódzkich Izb Rolniczych podjęli kolejne 
wspólne stanowisko kierując je do Rządu RP.

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej



ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI

biuro w Szczecinie tel. 91 484 40 72 • biuro w Koszalinie tel. 94 346 05 14 • izba@zir.pl • www.zir.pl4 05/2022 5

INFORMACJE

INFORMACJE  
ZACHODNIOPOMORSKIEJ  
IZBY ROLNICZEJ 

POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

Dnia 28 kwietnia br. odbyło się posie-
dzenie rady powiatowej powiatu polic-
kiego. 

W  spotkaniu tym, oprócz członków 
rady, uczestniczyli również przedstawi-
ciele: Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa ZOR Szczecin – panie: 
Ewa Chybińska i Joanna Rosińska, Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Py-
rzycach – pan Andrzej Baczyński, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
PT Szczecin –  panie: Jadwiga Kundera, 
Magdalena Rećko i Izabela Woźniak oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Policach 
– pan Paweł Wieczorkowski – Dyrektor 
Urzędu i pani Katarzyna Tołkacz. 

Posiedzenie od przywitania rozpo-
czął przewodniczący pan Marek Szcze-
pankiewicz, po czym członkowie rady 
powiatowej jednogłośnie zatwierdzili 
protokół z ostatniego posiedzenia. 

Następnie głos zabrał Dyrektor PUP 
w  Policach – przedstawił informację 
na temat roli instytucji Powiatowe-

go Urzędu Pracy w  obecnej sytuacji, 
a  także w  związku z  zatrudnieniem 
cudzoziemców, głównie obywateli 
z  Ukrainy. Po krótkim wprowadzeniu 
głos oddany został pani Katarzynie 
Tołkacz, która przedstawiła zasady za-
trudniania cudzoziemców na teryto-
rium naszego kraju. Poinformowała, że 
kwestie prawne dotyczące ich zatrud-
niania zostały uregulowane w  ustawie 
o  promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy. W  obecnym obrządku 
prawnym obowiązują również dwie spe-
custawy – pierwsza związana z epidemią  
COVID-19, druga powstała w  związku 
z  aktualną sytuacją na Ukrainie. Oby-
dwie mają obecnie bardzo duży wpływ 
na to jak wyglądają możliwości i  za-
sady zatrudniania cudzoziemców na 
terytorium RP. Przybliżyła pojęcie „kim 
jest cudzoziemiec” oraz do czego jest 
uprawniony zgodnie z  art. 87 ustawy 
o cudzoziemcach. Omówiła kompeten-
cje UP w zakresie legalizacji zatrudnie-

nia cudzoziemców, po czym przeszła 
do spraw związanych z  pracownikami 
i  pracą sezonową (związaną z  działal-
nością rolniczą, chowem i  hodowlą 
zwierząt). 

Jeśli chodzi o  sprawę związaną 
z  konfliktem zbrojeniowym na Ukra-
inie jej obywatele legalnie przeby-
wający na terenie Polski mogą zare-
jestrować się do Urzędu Pracy jako 
osoby bezrobotne i  korzystać ze 
wszystkich form wsparcia tak jak Po-
lacy, mogą rozpocząć również dzia-
łalność gospodarczą na terytorium 
Polski – warunek jest jedynie taki, że 
musi posiadać numer PESEL. Uchodź-
ca wojenny może wykonywać pracę 
na podstawie umowy o pomocy przy 
zbiorach przez okres swojego legal-
nego pobytu czyli nieprzerwanie do 
23.08.2023 r. 

Informacyjnie w  PUP w  Policach 
stworzony został punkt informacyjno-
-konsultacyjny skierowany dla oby-

Posiedzenie Zarządu ZIR
W dniu 26 maja 2022r. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej. 

Na wstępie Prezes ZIR wraz z  Dele-
gatem do KRIR przedstawili tematy, 
które były poruszane podczas XII po-
siedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 
VI  kadencji 23 maja 2022 r. Jednym 
z  najważniejszych punktów było za-
twierdzenie porozumienia zawarte-
go z  Polskim Związkiem Łowieckim w 
sprawie utworzenia sądu polubowne-
go z  zakresu szkód łowieckich. Niniej-
szy sąd arbitrażowy zostanie powołany 
w celu ograniczenia konfliktów pomię-
dzy rolnikami a myśliwymi w odniesie-

niu do szacowania szkód łowieckich 
i wypłaty odszkodowań z tego tytułu. 

Zarząd podsumował wnioski i omó-
wił swój udział w  Kongresie Izb Rolni-
czych w  dniu 10 maja 2022 r. w  Spale 
pn. „Izby Rolnicze o przyszłości polskie-
go sektora żywnościowego w  świetle 
zawirowań na rynkach rolnych”, zorga-
nizowanym przez KRIR.

Dalsza część spotkania w dużej czę-
ści poświęcona była problematyce su-
szy i  stanu upraw rolniczych. Niestety 
na dziś raporty IUNG nie odzwiercie-
dlają sytuacji jaka w  rzeczywistości 
występuje. Obecnie, rokrocznie gospo-
darstwa zachodniopomorskie borykają 

się z ogromnym problemem suszy. Po-
ruszono kwestie zmian klimatycznych, 
a  co za tym idzie konieczności wpro-
wadzenia korekt wartości progowych 
KBW. Problematyka niedoboru wody 
nadal się pogłębia, a system monitorin-
gu suszy nadal nie jest oceniany dobrze 
– rolnicy wskazują wiele nieprawidło-
wości w jego działaniu. 

W dalszej części posiedzenia Zarząd 
zapoznał się z bieżącą korespondencją 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
oraz omówiono aktualne sprawy doty-
czące organizacji pracy biura ZIR i orga-
nizacji konferencji pn: „Bezpieczeństwo 
finansowe i zdrowotne kobiet na wsi”.

wateli Ukrainy, jak również dla praco-
dawców. Kolejno pan Dyrektor PUP na 
prośbę pana Przewodniczącego wspo-
mniał o  stopie bezrobocia na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
informując, że jest ona bardzo zróżni-
cowana i dzieli województwo na stronę 
wschodnią i zachodnią.   

W drugiej kolejności przedstawiciel-
ka ARiMR pani Joanna Rosińska poin-
formowała obecnych o rozpoczęciu od 
15 marca br. roku nowej kampanii 2022 
dopłat bezpośrednich, który zgodnie 
z  harmonogramem ma potrwać do 
15 maja. Na chwilę obecną do BP Police 
wpłynęło tylko 30% wniosków. Wnioski 
składane są tak jak w latach ubiegłych 
poprzez aplikację eWniosekPlus, nie 
ma wniosku papierowego. W tym roku 
mamy 2 nowości: Uzupełniająca Płat-
ność Podstawowa, a  także derogację 
– powiązana jest z  wybuchem wojny 
na Ukrainie, która w  ogromny sposób 
przyczyni się do produkcji żywności 
w latach 2022–2023. 

Przewodniczący RP poprosił o  kilka 
słów na temat realizacji dopłat w kam-
panii 2021. Pani Joanna Rosińska po-
informowała, że ta kampania jest już 
zamknięta, wszystko jest zakończo-
ne, jedynie został 1 wniosek mocno 
skomplikowany. Jedynie co zostało to 
windykacja zaliczek z  2021 roku (od-
zyskanie kwoty nienależnie pobranych 
płatności). Obecnie biuro prowadzi na-
bór – pomoc finansowa dla pszczelarzy. 
Przeznaczony dla osób, które prowadzą 
pasieki pszczele – kwota 20 zł do jednej 
przezimowanej rodziny pszczelej (po-
moc de minimis). W zeszłym roku było 
to około 80 wniosków. 

Na zakończenie tematu przedstawi-
cielki odpowiadały na pytania rolników 
dotyczące premii dla młodych rolni-
ków, przewidywane kwoty dotyczące 
materiału siewnego, zasady korzysta-
nia z działalności pozarolniczej.

Następnie członkowie rady powiato-
wej przeszli do spraw związanych z ko-
lejną instytucją okołorolniczą – KOWR, 
gdzie jego przedstawiciel pan Andrzej 
Baczyński przekazał na początku in-
formację na temat rozdysponowania 
gruntów rolnych znajdujących się na 
terenie powiatu polickiego. Na dziś 
w  ofercie na dzierżawę są grunty po 
spółce AGRO-WEST (gm. Dobra), gdzie 
obecnie zostały ogłoszone przetargi. 
Jest to dzierżawa krótkoterminowa – 
do zbiorów. Na zakończenie tematu 
związanego z KOWR rozmawiano jesz-
cze na temat siedziby gospodarstwa, 
adresu zamieszkania oraz adresu za-
meldowania. 

Kolejno głos zabrała przedstawi-
cielka KRUS pani Magdalena Rećko, 
która poinformowała o tym, iż od dnia 
1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana 
numerów rachunków bankowych, 
służących płatnikom składek do regu-
lowania należności z  tytułu ubezpie-
czenia zdrowotnego. Z  dniem 1 maja 
2022 r. nastąpi zamknięcie dotychczas 
funkcjonujących numerów rachunków 
bankowych, przeznaczonych dla płat-
ności z tytułu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, przy czym do dnia 31 lipca 
2022  r., wpłaty na nie dokonane zo-
staną automatycznie przeksięgowy-
wane na właściwe rachunki bankowe. 
Od dnia 1 sierpnia 2022 r. wpłaty na 
zamknięte rachunki bankowe będą 

zwracane zleceniodawcy. Kolejna prze-
kazana informacja to, że pomocnicy 
rolnika, którzy przyjechali z Ukrainy po 
24 lutego br. mogą pracować dłużej niż 
180 dni w  roku (chodzi o  ubezpiecze-
nie). Wymiar składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za pomocnika stanowi kwo-
ta 187 zł, za ubezpieczenie społeczne 
60 zł. Pani Izabela Woźniak poinfor-
mowała obecnych, że Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w  okresie 
wakacji letnich zorganizuje bezpłatne 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rol-
ników ubezpieczonych w  KRUS, z  któ-
rych mogą skorzystać dzieci urodzo-
ne pomiędzy 2007 a 2015 r. Jednym 
z  warunków do spełnienia jest obliga-
toryjne ubezpieczenie przynajmniej 
jednego z  rodziców (opiekuna praw-
nego) w KRUS. Jest również możliwość 
korzystania z  rehabilitacji leczniczej 
dla rolników, natomiast pani Jadwiga 
Kundera poinformowała, że jeśli chodzi 
o  kwestię przejścia na emeryturę bez 
konieczności zbywania gospodarstwa 
trwają prace nad tym. 

Pan Marek Szczepankiewicz poinfor-
mował, że ustawa w tej sprawie trafiła 
już do Sejmu – oczekujemy rozstrzy-
gnięć. Później rozpoczęła się dyskusja 
na temat przechodzenia na emerytu-
rę, uzyskanie lat pracy oraz składanie 
wniosków emerytalnych. 

Po wystąpieniu wszystkich zaproszo-
nych gości pan Ryszard Bojek przekazał 
informację na temat Walnego Zgroma-
dzenia, które odbyło się 20 kwietnia, 
po czym członkowie rady powiatowej 
zaplanowali kolejne posiedzenie rady 
powiatowej wstępnie na 2 czerwca. 

Na tym spotkanie zakończono.

Dnia 13 maja 2022 roku odbyło się 
posiedzenie rady powiatowej Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej powiatu 
pyrzyckiego. 

W  spotkaniu oprócz członków RP 
uczestniczyli przedstawiciele: Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa ZOR Szczecin – panowie: Paweł 
Grobelny, Przemysław Kozak i  Emil 
Chyjek oraz ARiMR BP Pyrzyce pani 
Paulina Szymkowicz, Zachodniopo-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w  Barzkowicach – pan Adam 
Kalinowski oraz PZDR Pyrzyce pan 
Ireneusz Gajewski, ZIR Prezes pan An-
drzej Karbowy. Starosta pyrzycki pan 
Stanisław Stępień uczestniczył w  czę-
ści posiedzenia rady. 

Posiedzenie od powitania obecnych 
rozpoczął przewodniczący pan Dariusz 
Janik, po czym głos oddał panu Ada-
mowi Kalinowskiemu Zastępcy Dyrek-
tora ZODR w  Barzkowicach, który wraz 
z  panem Przemysławem Kozakiem 
z ARiMR wstępnie omówili temat zwią-
zany z wnioskiem o udzielenie pomocy 
finansowej na dofinansowanie zakupu 
w okresie 1 września 2021 roku do dnia 
15 maja 2022 roku nawozów mineral-
nych. Wnioski można składać do Biur 
Powiatowych ARiMR właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego w  wydłu-
żonym terminie do dnia 31 maja br. Waż-
na jest data wpływu wniosku do BP (nie 
ma znaczenia data nadania) W przypad-

ku wpływu wniosku po 31 maja 2022 r. 
nie wszczyna się postępowania w spra-
wie przyznania pomocy. Pomoc prze-
znaczona jest na dofinansowanie za-
kupu nawozów mineralnych innych niż 
wapno nawozowe i  wapno nawozowe 
zawierające magnez. Należy pamiętać 
o  tym, że wsparcie skierowane jest dla 
producenta rolnego, który złożył wnio-
sek o  przyznanie płatności w  ramach 
wsparcia bezpośredniego w 2022 r. Wy-
sokość wsparcia nie może przekroczyć: 
powierzchni upraw rolnych – 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 pastwisk oraz traw na 
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gruntach ornych. W  przypadku, gdy ze 
złożonych wniosków będzie wynikało, 
że zapotrzebowanie na pomoc przekro-
czy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do oblicze-
nia wysokości tej pomocy zastosuje się 
współczynnik korygujący.

Następnie pani Paulina Szymko-
wicz z ARiMR podsumowała realizację 
dopłat za 2021 rok na terenie powia-
tu pyrzyckiego oraz poinformowała 
o ilości złożonych wniosków w trwają-
cej kampanii 2022. Przekazała bieżące 
informacje na temat trwających nabo-
rów wniosków m.in. o dofinansowanie 
do przezimowanych rodzin pszczelich 
oraz o wsparcie na działalność statuto-
wą kół gospodyń wiejskich. W następ-
nej kolejności przedstawiciel ARiMR 
pan Emil Chyjek omówił kluczowy 
nabór wniosków związanych z moder-
nizacją gospodarstw rolnych w dwóch 
obszarach: rozwój produkcji prosiąt 
oraz nawadnianie w  gospodarstwie. 
Limit wsparcia, które można otrzy-
mać w  całym okresie realizacji PROW 
2014–2020 w obszarze rozwój produk-
cji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przy-
padku inwestycji niezwiązanych bez-
pośrednio z  budową, modernizacją 
budynków inwentarskich (w  tym ich 
wyposażeniem), maksymalna wyso-
kość pomocy to 200  tys.   zł. Wsparcie 
jest przyznawane w postaci refundacji 
części kosztów kwalifikowanych. Stan-
dardowo wynosi 50%. 

Maksymalna kwota pomocy, jaką 
można otrzymać w  całym okresie re-
alizacji PROW 2014–2020 w  obszarze 
nawadniania, to 100 tys. zł. Wsparcie 

przyznawane jest w postaci refundacji 
części kosztów kwalifikowanych. Moż-
na otrzymać je na wykonanie nowego 
nawodnienia, ulepszenie istniejącej in-
stalacji nawadniającej oraz ulepszenie 
instalacji nawadniającej wraz z powięk-
szeniem nawadnianego obszaru. Poza 
tym dofinansowanie obejmuje koszty 
wykonanie ujęć wody, zakup nowych 
maszyn i  urządzeń wykorzystywanych 
do nawadniania w gospodarstwie, bu-
dowy albo zakupu elementów infra-
struktury technicznej niezbędnych do 
nawadniania. Wspomniano również 
o  ogólnopolskim programie finanso-
wania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest, który planowany jest na 
październik br. 

Na zakończenie pan Przemysław Ko-
zak zwrócił również uwagę na temat 
wypłaty pomocy związanej z  suszą 
i  pojawieniem się projektu rozporzą-
dzenia określającego m.in. wysokość 

tej pomocy dla rolników, którzy ponie-
śli straty. Jak wynika z dokumentu, pro-
ponowana stawka dla rolników ma być 
zróżnicowana w zależności od uprawy 
i  wysokości szkód oraz ma wynosić: 
1000 zł na 1 ha powierzchni upraw 
rolnych, w  których wystąpiły szkody 
w  wyniku m.in. suszy w  wysokości co 
najmniej 60% plonu; 500 zł na 1 ha 
powierzchni upraw rolnych, w których 
wystąpiły szkody w wyniku suszy w wy-
sokości co najmniej 5% i mniej niż 60% 
plonu. 

Kończąc posiedzenie członkowie 
poruszyli jeszcze temat ukończonego 
już procesu wydzierżawiania obwodów 
łowieckich i  problemu braku koła ło-
wieckiego na wyznaczonym obwodzie, 
co powoduje brak wykonywania szero-
ko rozumianej gospodarki łowieckiej, 
związanej głównie z brakiem polowań, 
a  także brakiem szacowań szkód i wy-
płaty odszkodowań. 

Dnia 19 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie rady powia-
towej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej powiatu kamień-
skiego. 

W spotkaniu oprócz członków RP uczestniczyli przedsta-
wiciele: Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
ZOR Szczecin – pani Marta Kobrzyńska-Chudzik i  panowie: 
Paweł Grobelny, Przemysław Kozak oraz Jarosław Pawluś 
z  ARiMR BP Golczewo, Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Kamieniu Pomorskim zs. w Golczewie pani Ad-
rianna Tomczyk, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pan 
Jarosław Staszak oraz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
pan Andrzej Karbowy. 

Posiedzenie od powitania obecnych oraz odczytania 
porządku obrad rozpoczął przewodniczący pan Andrzej 
Caban. Do tematów związanych z  Agencją jako pierwszy 
odniósł się pan Jarosław Pawluś, który przedstawił stan re-
alizacji wniosków na terenie powiatu kamieńskiego o do-
płaty bezpośrednie i  płatności z  PROW za 2021 rok oraz 
stan realizacji wniosków na chwilę obecną o  dopłaty na 
rok 2022 r. Poinformował, o  nowej płatności bezpośred-
niej w  roku 2022 – UPP, tj. Uzupełniającej Płatności Pod-
stawowej, która jest płatnością w  ramach przejściowego 
wsparcia krajowego. Przysługuje rolnikowi do powierzchni 
upraw niektórych rodzajów roślin oraz gruntów ornych, na 

których nie jest prowadzona uprawa roślin – do których 
została przyznana jednolita płatność obszarowa. Wnioski 
składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. Następnie pan Przemysław Kozak zwrócił 
uwagę na temat wypłaty pomocy związanej z  suszą i  po-
jawieniem się projektu rozporządzenia określającego m.in. 
wysokość tej pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty. 
Jak wynika z  dokumentu, proponowana stawka dla rolni-
ków ma być zróżnicowana w zależności od uprawy i wyso-
kości szkód oraz ma wynosić: 1000 zł na 1 ha powierzchni 
upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku m.in. 
suszy w wysokości 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. Poruszył również temat związany z wnioskami 
o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno na-
wozowe i  wapno nawozowe zawierające magnez. Rolnicy 
muszą dołączyć do wniosków kopie faktur, ich duplikaty 
lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup 
nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 
od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu 
lub sprzedaży nawozów. Należy pamiętać o tym, że wsparcie 
skierowane jest dla producenta rolnego, który złożył wnio-
sek o  przyznanie płatności w  ramach wsparcia bezpośred-
niego w  2022 r. Wnioski należy złożyć do dnia 31 maja br. 
Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha, 
a proponowana stawka jest w wysokości: 500 zł na 1 ha po-
wierzchni upraw rolnych, z  wyłączeniem traw na gruntach 
ornych oraz łąk i  pastwisk, 250 zł na 1  ha powierzchni łąk 
i  pastwisk oraz traw na gruntach ornych. Ważna jest data 

wpływu wniosku do Biura Powiatowego, a nie data nadania 
wniosku pocztą tradycyjną. 

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynika-
ło, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 
3,9 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zo-
stanie współczynnik korygujący. W następnej kolejności przed-
stawicielka ARiMR pani Marta Kobrzyńska-Chudzik zwróciła 
uwagę na nabór wniosków związanych z modernizacją gospo-
darstw rolnych w obszarze nawadnianie oraz program finanso-
wania usuwania wyrobów zawierających azbest, którego nabór 
planowany jest na październik br. Wsparcie można otrzymać 
na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej in-
stalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej 
wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym do-
finansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakupu 
nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania 
w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruk-
tury technicznej niezbędnych do nawadniania. 

W  następnej kolejności pan Jarosław Staszak – przed-
stawiciel KOWR zreferował proces rozdysponowania nieru-
chomości z zasobu WRSP na terenie powiatu kamieńskiego. 
Zaprezentował obecnym harmonogram przetargów, które 
odbędą się w  najbliższym czasie, a  także poruszył temat 
związany z wysokością czynszu dzierżawnego oraz możliwo-
ścią jego obniżenia przez KOWR. Następnie odpowiadał na 
zadawane przez rolników pytania dotyczących m.in. zakupu 
nieruchomości rolnych o małych areałach, płatności czynszu 
dzierżawnego na terenach, na których trwa budowa drogi 
ekspresowej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

24.05.2022 roku w  Urzędzie Gminy 
Wałcz odbyło się wspólne posiedzenie 
Rady Powiatowej ZIR powiatu wałec-
kiego i  Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i  Infrastruktury Rady Gminy 
Wałcz

Tematyka posiedzenia:
1. Aktualna sytuacja w  uprawach po-

lowych na terenie powiatu wałec-
kiego.

2. Wypracowanie wspólnego stanowi-
ska w związku z suszą w 2022 r.

3. Dożynki gminno – powiatowe na te-
renie powiatu wałeckiego w 2022 r.

4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski i zapytania.

W  posiedzeniu udział wzięli człon-
kowie Rady Powiatowej oraz Radni 
Rady Gminy Wałcz, członkowie Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infra-
struktury, a także Wójt Gminy Wałcz Pan 
Jan Matuszewski. 

Na początku spotkanie rozpoczął 
Przewodniczący Komisji Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i  Infrastruktury 
Rady Gminy Wałcz Pan Zbigniew Hejak. 
Przywitał wszystkich przybyłych i  od-
dał głos Przewodniczącemu Rady Po-
wiatowej ZIR powiatu wałeckiego Panu 
Mirosławowi Ignaszakowi.

Przewodniczący Mirosław Ignaszak 
przywitał wszystkich przybyłych gości. 
Następnie bardzo szeroko została omó-
wiona aktualna sytuacja na polach. Upra-
wy są wyschnięte, zboża zredukowane, 
rzepaki skończyły kwitnienie. Zebrani 
wyrazili też obawy o plony w związku ze 
stratami jakie powstają przez szkodniki, 
z  którymi nie można walczyć, gdyż nie 
ma odpowiednich dozwolonych środ-
ków ochrony roślin. Następnie głos za-
brali pozostali członkowie Rady Powiatu 
Wałeckiego ZIR omawiając jak wygląda 
sytuacja w uprawach, a i także w gospo-

darstwach rolnych na poszczególnych 
obszarach powiatu.

W  kolej części spotkania swoje za-
niepokojenie obecną sytuacja i pogłę-
biającą się suszą na polach wyraził Wójt 
Gminy Wałcz Pan Jan Matuszewski. 
Stwierdził, że nie spodziewał się, że jest 
aż taka zła sytuacja. Uważa, że trzeba 
podjąć działania i  podjął się napisania 
pisma informacyjnego wraz z  wnio-
skiem o podjęcie niezbędnych działań 
do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Następnie podjęto temat Dożynek 
Gminno-Powiatowych. Członkowie RP 
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Ceny minimalne na produkty rolne 
W  dniu 13 maja 2022 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi udzieliło od-
powiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 
dotyczące wniosku Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej w sprawie ustalenia 

cen minimalnych produkcji na poszcze-
gólne produkty rolne celem wyelimi-
nowania przypadków sprzedaży pro-
duktów poniżej kosztów opłacalności, 
informując co następuje:

„W  roku 2019 Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi opracowało projekt 
ustawy o zmianie ustawy o organizacji 
niektórych rynków rolnych oraz usta-
wy o  przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

Wniosek KRIR o możliwość pozostania na KRUS  
beneficjentów Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej  
działalności
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwolnie-
nie beneficjentów poddziałania „Pomoc 
na rozpoczęcie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej na obszarach wiej-
skich" PROW 2014–2020 o wprowadze-
nie możliwości ubezpieczenia w  KRUS 
i  opłacania przez tych beneficjentów 

tzw. podwójnego KRUS-u zamiast obo-
wiązującego obecnie ubezpieczenia 
w  powszechnym systemie ZUS resort 
rolnictwa przekazał następujące wyja-
śnienia:

Zgodnie z  rozporządzeniem (1), 
pomoc finansową przyznaje się oso-
bie fizycznej, która m.in. podlega 

ubezpieczeniu społecznemu rolników 
w  pełnym zakresie jako rolnik, mał-
żonek rolnika lub domownik rolnika, 
nieprzerwanie od co najmniej 12 mie-
sięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o  przyznanie pomocy. Jeśli 
wnioskodawca otrzyma pomoc w  ra-
mach ww. poddziałania, jest zobowią-

wykorzystywaniu przewagi kontrak-
towej w  obrocie produktami rolnymi 
i  spożywczymi. Propozycje zmian po-
legały m.in. na możliwości ustalania 
przez ministra właściwego do spraw 
rynków rolnych ceny referencyjnej 
określonego produktu. Zakup produk-
tu rolnego poniżej ceny referencyjnej 
mógłby stanowić podstawę do zbada-
nia przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów, czy nie została nie-
uczciwie wykorzystana przewaga kon-
traktowa, co groziłoby wymierzeniem 
kary dla nabywcy. Propozycje zawarte 
w  projekcie ustawy stanowiły pozy-
tywną odpowiedź na postulaty zgła-
szane przez producentów, w szczegól-
ności owoców miękkich. Projektowane 
przepisy były przedmiotem notyfikacji 
do Komisji Europejskiej. Komisja Euro-
pejska w  dniu 4 października 2019  r. 
przekazała opinię szczegółową do 
notyfikowanego ww. projektu ustawy. 
Podkreśliła, że zgodnie z art. 168 ust. 6 
rozporządzenia 1308/2013 wszystkie 
elementy umów na dostawę produk-
tów rolnych zawieranych przez produ-
centów, odbiorców, przetwórców lub 
dystrybutorów, w tym elementy obej-
mujące cenę do zapłaty za dostawę, 
są swobodnie negocjowane między 
stronami.

Pomimo wyjaśnień ze strony pol-
skiej do zaproponowanych rozwiązań, 
KE podtrzymała w  dalszej korespon-
dencji swoje negatywne stanowisko. 
W  związku z  powyższym podjęta zo-
stała decyzja o  zaniechaniu dalszego 
procedowania prac nad projektem 
ustawy.

Producenci rolni funkcjonują na 
jednolitym rynku unijnym regulo-
wanym w  ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej. Przepisy polityki rolnej UE zo-
bowiązują państwa członkowskie UE 

do respektowania jednolitych zasad 
wspólnej organizacji rynków rolnych 
i  nie przyznają uprawnień do podej-
mowania na szczeblu krajowym sa-
modzielnych decyzji o  zastosowaniu 
mechanizmów interwencyjnych na 
rynkach rolnych wpływających na 
poziom cen skupu, np. wprowadze-
nia cen minimalnych, marż na pro-
dukty rolne. Przepisy Wspólnotowe 
nie pozwalają na zastosowanie tego 
typu rozwiązań przez kraj członkow-
ski. Rynki poszczególnych produktów 
rolnych regulowane są rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i  Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawia-
jącym wspólną organizację rynków 
produktów rolnych. Obowiązuje ono 
we wszystkich państwach członkow-
skich UE.

Hiszpania wdrażając przepisy dy-
rektywy 2019/633 w  sprawie nie-
uczciwych praktyk handlowych 
w  relacjach między przedsiębiorca-
mi w  łańcuchu dostaw produktów 
rolnych i  spożywczych w  ustawie 
w sprawie środków mających na celu 
poprawę funkcjonowania łańcucha 
żywnościowego wprowadziła przepis 
mówiący, że: „Cena umowy żywno-
ściowej, którą ma otrzymać produ-
cent surowców lub jego grupa, musi 
być w  każdym przypadku wyższa od 
całkowitych kosztów poniesionych 
przez producenta lub rzeczywistych 
kosztów produkcji, które obejmują 
wszystkie koszty poniesione w związ-
ku z prowadzeniem przez niego dzia-
łalności, między innymi koszty nasion 
i sadzonek, nawozów, środków fitosa-
nitarnych, pestycydów, paliw i  ener-
gii, maszyn, napraw, kosztów nawad-
niania, paszy dla zwierząt, kosztów 
weterynaryjnych, amortyzacji, odse-
tek od pożyczek i produktów finanso-

wych, prac zakontraktowanych oraz 
pracy zatrudnionej lub dostarczonej 
przez producenta lub członków jego 
gospodarstwa domowego”.

Podkreślić należy, że w cytowanym 
hiszpańskim rozwiązaniu prawnym 
nie ma mowy o  wprowadzeniu „cen 
minimalnych” na produkty rolne, funk-
cjonowanie tego zapisu może być 
związane z  obowiązkiem prowadze-
nia rachunkowości (dokumentowa-
nia kosztów, w  tym zakupu środków 
produkcji) przez wszystkie podmioty 
łańcucha dostaw, w  tym przez rolni-
ków. System podatkowy w  Hiszpa-
nii obejmujący rolników jest inny niż 
w  Polsce, co wiąże się z  możliwością 
łatwej specyfikacji i  weryfikacji kosz-
tów. Ponadto, w  przypadku dużej 
ilości małych i  średnich gospodarstw 
w Polsce, koszty w każdym przypadku 
są inne, w szczególności odbiegają od 
przeciętnej w  gospodarstwach wyso-
kotowarowych. Należy również wziąć 
pod uwagę, że w sytuacji dużej poda-
ży, rolnicy, którzy mają wyższe koszty 
wytworzenia w  stosunku do dużych 
i  zorganizowanych producentów rol-
nych mogą mieć problemy ze sprzeda-
żą swoich produktów. Ponadto może 
nastąpić masowy przywóz produktów 
rolnych z krajów, gdzie występuje niż-
sza cena. Ze względu na fakt, że ww. 
przepisy weszły w  życie w  tym roku, 
nie jest znana skuteczność ich funk-
cjonowania i  egzekwowania oraz sta-
nowiska KE w tym zakresie

Niemniej jednak Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi prowadzi analizę 
skuteczności przepisów ustawy z dnia 
17 listopada 2021 r. o  przeciwdziała-
niu nieuczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obrocie pro-
duktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. 
2021 poz.2262)”.

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH

MRiRW w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia  
na „Modernizację” 
W  odpowiedzi na wniosek z  XI posie-
dzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 
VI kadencji w  sprawie zwiększenia 
kwoty wsparcia w  obszarze D instru-
mentu wsparcia „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” PROW 2014–2020 do 
400 tys.  zł, w tym także dla inwestycji 
już zrealizowanych, oraz ogłoszenia 
naboru ciągłego w  tym instrumen-
cie, Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi w  odpowiedzi z  dnia 25 kwietnia 
2022 r., przekazuje co następuje:

„MRiRW na bieżąco monitoruje wy-
datkowanie środków w  ramach PROW 
2014–2020 oraz podejmuje inicjatywy 
w zakresie zarządzania środkami finan-
sowymi i sposobu realizacji programu. 
Ostatnio przygotowano propozycje 
dotyczące zmiany PROW 2014–2020, 
które zostały rozesłane członkom Ko-
mitetu Monitorującego PROW w związ-
ku z planowanym posiedzeniem Komi-
tetu. Propozycje zmian dotyczą m.in. 
zmian w działaniu M04

„Inwestycje w środki trwałe", w pod-
działaniu 4.1. „Wsparcie inwestycji 
w  gospodarstwach rolnych”, w  typie 
operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych" Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (dodanie 

nowego obszaru wsparcia, zwiększe-
nie kwoty pomocy) oraz zmian Planu 
finansowego PROW 2014–2020.

W  sprawie zwiększenia kwoty po-
mocy proponuje się, aby w  obszarach 
A-D operacji typu „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” zwiększyć kwoty 
pomocy do poziomu:
• 1 000 000 zł – w  przypadku operacji 

realizowanej w ramach obszaru A,
• 600 000 zł – w przypadku operacji re-

alizowanej w  ramach obszarów B-D, 
przy czym na inwestycje niezwiązane 
bezpośrednio z budową, modernizacją 
budynków inwentarskich lub adapta-
cją innych istniejących w  gospodar-
stwie budynków na budynki inwen-
tarskie, lub budową lub modernizacją 
magazynów paszowych w  gospodar-
stwach, w  których prowadzona jest 
produkcja zwierzęca, kwota pomocy 
nie może przekroczyć 250 000 zł.

Proponując podwyższenie kwoty 
pomocy uwzględniono wzrost cen od-
notowany w ostatnich latach, za które 
są dostępne dane oraz wyniki analizy 
działań podejmowanych przez bene-
ficjentów „Modernizacji gospodarstw 
rolnych” od 18 kwietnia 2020 r., tj. od 
momentu, gdy wprowadzono możli-

wość zmiany umowy w  zakresie m.in. 
podwyższenia kwoty umowy.

Szacuje się, że w  budżecie „Moder-
nizacji gospodarstw rolnych", po obsłu-
żeniu złożonych do tej pory wniosków 
o  przyznanie pomocy, pozostanie kil-
kadziesiąt mln euro wolnych środków, 
które mogłyby być przeznaczone na 
aneksowanie umów z  beneficjentami 
w zakresie kwoty pomocy.

Dodatkowe środki finansowe, o któ-
re planuje się powiększyć budżet in-
strumentu wsparcia „Modernizacja 
gospodarstw rolnych" w wysokości ok. 
80  mln euro pozwoliłyby na urucho-
mienie nowego obszaru wsparcia (F) 
w ramach operacji typu M04.1 „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych" – wspar-
cie inwestycji z  zakresu odnawialnych 
źródeł energii wraz z  magazynami 
energii i  inteligentnymi systemami za-
rządzania energią.

Ze względu na ostatni etap wdraża-
nia PROW 2014–2020 obecnie nie pla-
nuje się uruchomienia naboru wnio-
sków o  przyznanie pomocy w  ramach 
obszaru D. Dlatego nie ma uzasadnie-
nia rozważanie zmiany trybu naboru 
wniosków o przyznanie pomocy w ra-
mach tego obszaru".

ZIR jednogłośnie opowiedzieli się, żeby 
zwrócić się do Starosty Powiatu wa-
łeckiego Pana Bogdana Wankiewicza 
o  nieorganizowaniu tego wydarzenia. 
Aktualna sytuacja na polach jest zła, 
zapowiada się kolejny rok ze stratami. 
Dochody rolników są zagrożone a  co 
za tym idzie występuje obawa, że nie 

będą mogli spełnić swoich zobowiązań 
wobec gmin z tytułu podatku rolnego. 
Dlatego apelują o  nieorganizowanie 
tak kosztownych obchodów. Należy 
oszczędzać pieniądze w  budżetach 
jednostek.

Następnie wywiązała się dyskusja 
na temat suszy w  2021 r., obietnicach 

rządu o  przyznaniu pomocy dla rolni-
ków. Radni zwrócili uwagę i skierowali 
prośbę o dążeniu przez lokalne media 
do informowania mieszkańców przede 
wszystkim miast o  obecnej sytuacji 
w  rolnictwie o  zagrożeniu żywnościo-
wym kraju. 

Na tym posiedzenie zakończono.
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zany m.in. do zarejestrowania działal-
ności gospodarczej (przed złożeniem 
wniosku wypłatę I  raty pomocy) oraz 
zmiany systemu ubezpieczeniowego, 
tj. podlegania ubezpieczeniu społecz-
nemu na zasadach ogólnych (najpóź-
niej przed ubieganiem się o  wypłatę 
II raty pomocy). Należy podkreślić, że 
zobowiązania do podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu na podstawie 
przepisów o  systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niepodlegania ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu na 
podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników do dnia upły-
wu okresu związania celem dla bene-
ficjentów ww. poddziałania zostały 
określone w  Programie Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(PROW 2014–2020). Warunki udzie-
lania pomocy kierują ją do osób pro-
wadzących działalność rolniczą, które 
poprzez podejmowanie działalności 
gospodarczej (pozarolniczej) decydu-
ją się na reorientację zawodową (re-
zygnują z  działalności rolniczej bądź 
traktują ją jako działalność dodatkową 
do działalności gospodarczej).

Jednocześnie zgodnie z  ustawą (2), 
w przypadku gdy w okresie obowiązy-
wania na obszarze RP stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii be-
neficjent nie spełnia warunków, z  za-
strzeżeniem których została wydana 
decyzja o  przyznaniu pomocy lub nie 
realizuje innych zobowiązań związa-

nych z  przyznaną pomocą, możliwe 
jest spełnienie przez niego tych wa-
runków lub zrealizowanie zobowiązań 
w terminie późniejszym, uzgodnionym 
odpowiednio z  organem, który przy-
znał tę pomoc (dyrektor oddziału re-
gionalnego ARiMR).

Należy przy tym dodać, iż ze wzglę-
du na ostatni etap wdrażania PROW 
2014-2020, nie przewiduje się zmian 
w  zakresie kluczowych warunków 
przyznawania i  wypłaty pomocy 
(w  tym kwestii dotyczących podle-
gania ubezpieczeniu społecznemu) 
określonych w  dokumencie Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 w  tym instrumencie 
wsparcia.

Wniosek o prawo do zaliczek dla wszystkich rolników 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wystąpił 17 maja 2022 r. do Premiera 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Henryka Kowalczyka o podjęcie te-
matu na forum Unii Europejskiej, aby 
wypłata zaliczek z tytułu należnych 
rolnikom dopłat bezpośrednich i płat-

ności PROW była niezależna od pro-
wadzenia kontroli u wytypowanych 
rolników.

Obowiązujące zasady wypłacania 
zaliczek tylko tym rolnikom, którzy nie 
podlegali w danym roku kontrolom bu-
dzi niezadowolenie rolników i poczucie 

niesprawiedliwego traktowania przez 
organy władzy państwowej.

Zdaniem samorządu rolnicze-
go zaliczki powinny być wypłacane 
wszystkim rolnikom, a po zakończeniu 
kontroli i wydaniu decyzji należałoby 
wykonać końcowe rozliczenie.

Apel do Komisji Europejskiej w sprawie rolnictwa  
zrównoważonego 
19 maja 2022 roku Polskie Stowarzy-
szenie Rolnictwa Zrównoważonego 
„ASAP” przesłało do Komisarza UE 
ds.  Rolnictwa apel, poparty przez Kra-
jową Radę Izb Rolniczych, w  sprawie 
wzmocnienia potencjału rolnictwa 
zrównoważonego i  zrównoważonej 
żywności poprzez stworzenie Planu 

Działania dla rolnictwa zrównoważone-
go. W Apelu poruszono również bardzo 
ważną kwestię – aby w pakietach legi-
slacyjnych dotyczących zrównoważo-
nego stosowania pestycydów i  ochro-
ny bioróżnorodności, uwzględnione 
zostały założenia strategii „od pola do 
stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności – 

proporcjonalnie i odpowiednio do wa-
runków danego kraju członkowskiego.

Apel został również wysłany do Pana 
P. Fransa Timmermansa, Wiceprzewod-
niczącego Komisji Europejskiej oraz do 
wiadomości Pana Henryka Kowalczyka, 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

źródło: www.krir.pl
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Odstępstwo od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach 
w roku 2022 w ramach płatności za zazielenienie
Na podstawie decyzji wykonawczej 
Komisji (UE) 2022/484 z dnia 23 marca 
2022 r. przewidującej odstępstwa od 

rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i  Rady (UE) nr 1307/2013 oraz 
od rozporządzenia delegowanego Ko-

misji (UE) nr 639/2014 w  odniesieniu 
do spełniania określonych warunków 
dotyczących płatności z tytułu zaziele-

Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji  
producentów – nabór wystartował
Agencja Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa po raz jedenasty urucho-
miła nabór wnioski o  dofinansowanie 
na tworzenia grup producentów i  or-
ganizacji producentów. O  tę formę 
wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 
2014–2020, można ubiegać się od 
4 maja do 17 czerwca 2022 r.

Pomoc skierowana jest do nowych 
grup producentów rolnych, uzna-
nych od 1 czerwca 2021 r. na pod-
stawie ustawy z  15 września 2000 r. 
o  grupach producentów rolnych i  ich 
związkach. Grupy te muszą składać się 
z osób fizycznych, prowadzących dzia-
łalność jako mikro-, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo. O  dofinansowanie 
mogą starać się również organizacje 
producentów, uznane na podstawie 

przepisów ustawy z  11  marca 2004 r. 
o  organizacji niektórych rynków rol-
nych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o  organizacji rynku mleka i  przetwo-
rów mlecznych. Pomocy tej nie mogą 
otrzymać podmioty zrzeszające pro-
ducentów drobiu, wyrobów z  mięsa 
drobiowego i  jego podrobów oraz 
owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w  for-
mie rocznych płatności przez okres 
pierwszych pięciu lat, następujących 
po dacie uznania grupy producentów 
rolnych lub organizacji producentów. 
Wysokość dofinansowania wynosi: 
w pierwszym roku – 10 proc. przycho-
dów netto, w drugim – 9 proc., w trze-
cim – 8  proc., w  czwartym – 7 proc., 
w  piątym – 6 proc. Limit przyznawa-

nych środków to 100 tys. euro w każ-
dym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 
2022 r. przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Dokumenty można dostarczyć 
osobiście bądź przez upoważnioną 
osobę do placówki Agencji, złożyć elek-
tronicznie za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP bądź przesłać prze-
syłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Poczty Polskiej.

W  ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 
dotychczas zawarte umowy opie-
wają na kwotę ponad 938 mln zł. Do 
prowadzonego przez ARiMR rejestru 
wpisanych jest aktualnie 735 aktyw-
nych grup, zrzeszających ponad 9 tys. 
członków.

Będzie możliwość elektronicznego składania wniosku 
o wpis do ewidencji producentów rolnych
Rada Ministrów przyjęła projekt usta-
wy o  zmianie ustawy o  krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o  przyznanie 
płatności oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Rząd chce ułatwić rolnikom skła-
danie wniosków i  dokumentów do 
Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi m.in. 
o  możliwość elektronicznego składa-
nia wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów rolnych oraz o zmianę i ko-
rektę danych.

Najważniejsze rozwiązania
• Wprowadzona zostanie możliwość 

elektronicznego składania wniosku 

o wpis do ewidencji producentów rol-
nych. Obecnie wniosek o wpis do ewi-
dencji producentów należy składać 
w  wersji papierowej do kierownika 
biura powiatowego ARiMR.

• Umożliwione zostanie sporządzanie 
elektronicznej kopii dokumentów, co 
ograniczy ilość miejsca przeznaczo-
nego na przechowywanie akt spraw 
w  postaci papierowej oraz umożliwi 
szybki dostęp do akt z każdego szcze-
bla organizacyjnego ARiMR. Obecnie 
akta spraw przechowywane są wy-
łącznie w wersji papierowej.

• Doprecyzowane zostaną przepisy 
w sprawie postępowań ze skopiowa-
nymi elektronicznie dokumentami 
oraz z elektroniczną kopią dokumen-
tów.

• Wprowadzona zostanie możliwość 
elektronicznego składania wniosku 
o  wypłatę oraz wniosku o  przyznanie 
pomocy (tzw. wniosku transferowego) 
w  ramach działań zalesieniowych ob-
jętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2004–2006 i 2007–2013.

• Doprecyzowanie przepisów, regulu-
jących proces przyznawania pomocy 
w  działaniach transferu wiedzy i  do-
radztwa objętych PROW 2014–2020 
oraz wprowadzenie przepisów, regu-
lujących odmowę przyznania pomo-
cy w tych działaniach. 

Nowe rozwiązania mają wejść w ży-
cie z  dniem następującym po dniu 
ogłoszenia, z  wyjątkiem niektórych 
przepisów, które zaczną obowiązywać 
w innych terminach. 

niania za rok składania wniosków 2022 
(Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., str. 105) 
w  2022 r. rolnicy mogą prowadzić na 
ugorach produkcję w ramach płatności 
za zazielenienie. Ugory objęte odstęp-
stwem można wykorzystać do pro-
dukcji żywności i  pasz, co umożliwia 
uznanie gruntów ugorowanych za od-
rębne uprawy w ramach dywersyfikacji 
upraw lub za obszary proekologiczne 

(EFA), nawet jeśli na takich gruntach 
jest prowadzona produkcja, tj. wypas, 
zbiór w celu produkcyjnym lub uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem 
w ramach obszarów proekologicznych 
(EFA) będzie możliwe stosowanie środ-
ków ochrony roślin. Odstępstwo nie 
obejmuje ugorów z  roślinami miodo-
dajnymi uznawanymi za obszary pro-
ekologiczne (EFA).

WAŻNE!
Uprawy ozime oraz uprawy wielolet-

nie, deklarowane jako ugór, na którym 
jest prowadzona produkcja w celu wy-
pełnienia obowiązku zazielenienia, nie 
są uznawane za zgodne z wprowadzo-
nym odstępstwem. 

Do ugorów, na których jest prowa-
dzona produkcja nie przysługuje uzu-
pełniająca płatność podstawowa.
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Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń  
z obszarów ASF na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych 
wznowione
Po zwiększeniu środków w  planie  
finansowym na 2022 r. ARiMR wznowi-
ła udzielanie producentom świń, którzy 
utrzymywali te zwierzęta na obszarach 
ASF, nieoprocentowanych pożyczek na 
spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. 
Ich wypłata następuje w terminie do 30 
dni od dnia udzielenia pożyczki. 

Pomoc w  formie nieoprocentowa-
nych pożyczek na spłatę zobowiązań 
cywilnoprawnych została uruchomio-
na przez ARiMR w  2017 r. Dotychczas 
Agencja udzieliła 910 pożyczek na 

kwotę nieco ponad 187 mln zł, a tylko 
w 2022 r. zainteresowanym przyznano 
157 pożyczek w kwocie 45 mln zł. Mak-
symalny okres spłaty takiej pożyczki to 
10 lat, a  jej wysokość uzależniona jest 
od kwoty zobowiązań cywilnopraw-
nych, liczby stad oraz średniorocznej 
liczby świń utrzymywanej w  2018 r. 
w  danym stadzie, a  także wysokości 
dostępnego limitu pomocy de mini-
mis. Nabór wniosków o pożyczkę pro-
wadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski 
składane są do Kierownika Biura Powia-

towego ARiMR właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta świń. 

Pożyczka jest nieoprocentowana, 
a  ARiMR nie pobiera prowizji za jej 
udzielenie. To wsparcie ma charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. Spła-
ta zobowiązania następuje w  ratach 
miesięcznych albo kwartalnych w  ter-
minach i  kwotach określonych w  har-
monogramie, stanowiącym załącz-
nik do umowy zawieranej pomiędzy 
ARiMR a Pożyczkobiorcą. 

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył 
nabór wniosków
Oddziały regionalne ARiMR rozpoczę-
ły przyjmowanie wniosków o wsparcie 
na restrukturyzację małych gospo-
darstw. O  uzyskanie 60 tys. zł bez-

zwrotnej premii finansowanej z  bu-
dżetu PROW 2014–2020 można starać 
się od 16 maja do 14 lipca 2022 r. Rol-
nicy, którzy są zainteresowani tą formą 

wsparcia powinni posiadać gospodar-
stwo obejmujące co najmniej 1 hektar 
użytków rolnych lub nieruchomość 
służącą do prowadzenia produkcji 

INFORMACJE MINISTERSTWA  
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

20 maja – Światowy Dzień Pszczół
Obchody tego dnia są okazją do przy-
pomnienia sobie znaczenia pszczół 
w  środowisku i  dla pozyskiwania żyw-
ności. To także pretekst do zastanowie-
nia się, co możemy zrobić dla ochrony 
tych pożytecznych owadów.

Historia i cel obchodów
Światowy Dzień Pszczół, obchodzony 
od 2018 r., został ustanowiony przez 
ONZ z  inicjatywy Słowenii. Celem jest 
podkreślenie znaczenia pszczół dla po-
zyskiwania żywności i zwrócenie uwagi 
na zagrożenia dla nich.

Malejąca populacja wielu gatun-
ków owadów zapylających – przede 
wszystkim pszczół – jest jednym z klu-
czowych dla bioróżnorodności proble-
mów. Ponad 87 proc. gatunków roślin 
na świecie jest zapylanych m.in. przez 
pszczoły. Powodem ich ginięcia jest 
nieprawidłowe i  zbyt częste stosowa-
nie środków ochrony roślin, wywołują-
ce ich zatrucie.

Dlaczego ochrona pszczół  
jest tak ważna?

W  czasie zbiorów pszczoły świadczą 
jedną z  najważniejszych usług dla 
ekosystemu, ponieważ zapylają wiele 
gatunków roślin, także tych, które są 
pożywieniem dla nas i dla wielu gatun-
ków zwierząt.

Zapylają też rośliny, które są wyko-
rzystywane do celów ozdobnych, lecz-
niczych, kosmetycznych i  tekstylnych 
(np. bawełna, len).

Prowadzone przez pszczoły zapy-
lanie roślin jest jednym z  najważniej-
szych czynników plonotwórczych. 
Pszczoła miodna, oprócz przyczyniania 
się do znacznego zwiększenia plonów 
rolników, wytwarza jednocześnie cen-
ne produkty pszczele, tj. miód, wosk, 
pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli.

MRiRW, ARiMR i KOWR  
dla pszczelarstwa

Dokładnie rok temu, rozporządzeniem 
Rady Ministrów, wprowadzona została 
dopłata de minimis do każdej przezi-
mowanej rodziny pszczelej. Stało się 
tak dzięki wsparciu MRiRW, które zare-
agowało na wniosek Polskiego Związ-
ku Pszczelarskiego. O  pomoc mogą 
ubiegać się indywidualni hodowcy 
pszczół. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pro-

Masz las? Wkrótce będziesz mógł starać się o pieniądze  
na przeprowadzenie w nim inwestycji
Od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. biura 
powiatowe ARiMR będą przyjmować 
wnioski o przyznanie pomocy na inwe-
stycje zwiększające odporność ekosys-
temów leśnych i ich wartość dla środo-
wiska. W tym naborze po raz pierwszy 
można będzie je składać również po-
przez aplikację eWniosekPlus.

Jakie grunty kwalifikują się do pomocy?
Dofinansowanie dotyczy lasów 

prywatnych w  wieku 11–60 lat o  po-
wierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie 
są objęte premią pielęgnacyjną PROW 
i  dla których opracowany jest Uprosz-
czony Plan Urządzenia Lasu, lub dla 
których zadania z  zakresu gospodarki 
leśnej określa decyzja starosty wyda-
na na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu. oraz zostały wykazane w ewiden-
cji gruntów i budynków jako las.

Jakie warunki należy spełniać, żeby się-
gnąć po pomoc?

Wsparcie przyznawane jest właści-
cielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej 

lub jednostce organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej. 

Aby otrzymać dofinansowanie na-
leży mieć nadany numer identyfika-
cyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o  przyznanie 
płatności. Konieczne jest również 
przedstawienie zobowiązania do 
wykonania planowanego przedsię-
wzięcia zgodnie z  wymogami planu 
inwestycji zwiększających odporność 
ekosystemów leśnych i  ich wartość 
dla środowiska, sporządzonego przez 
nadleśniczego. 

Jakiej wysokości wsparcie można uzy-
skać i na co je przeznaczyć?

Pomoc można otrzymać na: wpro-
wadzenie drugiego piętra w  drze-
wostanie, dolesienie luk powstałych 
w  wyniku procesu chorobowego, 
wprowadzenie podszytu, założenie 
remizy, czyszczenia późne czy zabiegi 
ochronne przed zwierzyną.

Dofinasowanie przyznawane jest do 
powierzchni lasu, w którym prowadzo-
ne są konkretne działania. Jego wyso-
kość jest zróżnicowana i  uzależniona 
od rodzaju inwestycji oraz warunków 
w jakich ma być realizowana – waha się 
od 8,82 zł za metr bieżący w przypad-
ku ogrodzenia remizy siatką o  wyso-
kości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha 
za przebudowę składu gatunkowego 
drzewostanu polegającą na dolesianiu 
luk na powierzchni o  nachyleniu po-
wyżej 12°.

Kiedy i  gdzie będzie można składać 
wnioski?

Wnioski o  dofinansowanie będzie 
można składać od 20 czerwca do 29 lip-
ca 2022 roku w  biurach powiatowych 
ARiMR. Będzie można to zrobić osobi-
ście, przekazać poprzez platformę ePU-
AP lub wysłać rejestrowaną przesyłką 
pocztową. Dokumenty po raz pierw-
szy będą mogły być składane również 
przez aplikację eWniosekPlus za po-
średnictwem PUE.

w  zakresie działów specjalnych pro-
dukcji rolnej. Wielkość ekonomicz-
na takiego gospodarstwa musi być 
mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się 
o  premię, mogą być ubezpieczo-
ne w  KRUS-ie, jak i  w  ZUS-ie. Nie ma 
również zakazu jednoczesnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
lub pracy na etacie. Istotne jest, by 
co najmniej 25 proc. dochodów lub 
przychodów osiąganych przez zain-
teresowanego pochodziło z  działal-
ności rolniczej.

Należy także pamiętać, że o  taką 
pomoc nie mogą ubiegać się benefi-
cjenci następujących mechanizmów: 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objętych PROW 2007–
2013, a  także „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”, „Premie dla 
młodych rolników” w  ramach PROW 
2014–2020.

Na restrukturyzację małego gospo-
darstwa można otrzymać 60 tys. zł. 
Kwota ta wypłacana jest w  dwóch ra-
tach – 80 proc. rolnik dostaje po speł-
nieniu warunków określonych w decy-
zji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po 
poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w  całości należy przezna-
czyć na prowadzoną w gospodarstwie 

działalność rolniczą lub przygotowa-
nie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w  gospodarstwie. Co 
najmniej 80 proc. kwoty musi być wy-
dane na środki trwałe, m.in. na: zakup 
nowych maszyn rolniczych, urządzeń 
i  wyposażenia oraz na budowę, prze-
budowę lub remont budynków służą-
cych produkcji rolniczej; nabycie grun-
tów rolnych lub stad podstawowych; 
zakładanie sadów albo plantacji roślin 
wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja 
do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regio-
nalnych Agencji – osobiście, przesyłką 
rejestrowaną nadaną w placówce Pocz-
ty Polskiej lub elektronicznie za pośred-
nictwem skrzynki podawczej ePUAP.
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INFORMACJE PAŃSTWOWEJ  
INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNICTWA

PIORiN zacieśnia współpracę w zakresie zwalczania  
nielegalnych praktyk rynkowych
Nieuczciwe i  oszukańcze praktyki 
każdego roku kosztują budżet Unii 
Europejskiej miliardy euro. Jednak 
wpływ nielegalnych praktyk rynko-
wych wykracza daleko poza straty 
ekonomiczne. Oszustwa w  łańcuchu 
rolno-spożywczym mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 
i środowiska, jak również powodować 
utratę zaufania do systemów kontroli 
urzędowych.

Mając na uwadze powyższe, kluczo-
wym w  walce z  oszukańczymi prak-
tykami rynkowymi jest stworzenie 

skutecznych mechanizmów identyfi-
kacji naruszeń, popełnionych w wyniku 
oszukańczych praktyk.

W  związku z  tym, Państwowa In-
spekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
świadoma wagi problemu, będzie do-
skonaliła zasady skutecznego nadzoru, 
metody wymiany informacji i  sposoby 
współdziałania z innymi organami kra-
jowymi w  obszarze nadzoru nad ob-
rotem roślinami i  produktami pocho-
dzenia roślinnego, w  tym materiałem 
siewnym, wprowadzaniem do obrotu 
i stosowaniem środków ochrony roślin.

W  szczególności ww. współpra-
ca realizowana będzie na podstawie 
porozumienia „w  sprawie zawarcia 
współpracy oraz zasad jej realiza-
cji w  zakresie zwalczania nielegal-
nych praktyk rynkowych”, zawartego 
w dniu 28 kwietnia 2022 r. w Warsza-
wie, pomiędzy Głównym Inspekto-
rem Ochrony Roślin i  Nasiennictwa 
a Głównym Inspektorem Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, Głównym Inspektorem Sa-
nitarnym oraz Głównym Lekarzem 
Weterynarii.

Import używanych maszyn rolniczych i leśnych spoza  
Unii Europejskiej 
Wprowadzanie do Unii Europejskiej 
używanych maszyn rolniczych i  le-
śnych wymaga przeprowadzenia gra-

nicznej kontroli fitosanitarnej. Import 
spoza Unii Europejskiej używanych 
maszyn rolniczych i  leśnych wiąże się 

z  ryzykiem przeniesienia agrofagów 
mogących wyrządzać szkody w  upra-
wach rolnych, jak również na terenach 

wadzi nabór wniosków od 1 kwietnia 
do 31 maja br.

Unia Europejska prowadzi aktywną 
politykę w zakresie ochrony pszczół oraz 
pomocy branży pszczelarskiej. W  Polsce 
takie działania są prowadzone w ramach 
jednego z  instrumentów Wspólnej Po-
lityki Rolnej – „Wsparcie rynku produk-
tów pszczelich”. Organizacje związane 
z  pszczelarstwem (np. związki, stowa-
rzyszenia, spółdzielnie, a także jednostki 
naukowe) mogą otrzymać pomoc na 
realizację projektów szkoleniowych, ana-
lizę jakości miodu, zakup: pszczół, sprzę-
tu pszczelarskiego, leków do zwalczania 
warrozy, a także na prowadzenie gospo-
darki wędrownej czy realizację projektów 
naukowo-badawczych. Wnioski o pomoc 
przyjmuje Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) do 31 lipca br. 

Wyrazem dbałości MRiRW o ochronę 
pszczół jest to, że od kilku lat mamy ule, 
w których mieszkają te pracowite owady.

Działania PIORiN  
dla ochrony pszczół

Jednym z  najważniejszych działań dla 
ich ochrony jest unikanie niewłaści-
wego stosowania pestycydów oraz 
nieużywanie środków ochrony roślin 
w godzinach lotu pszczół.

Ochrona pszczół i  innych owadów 
zapylających przed niewłaściwie sto-
sowanymi pestycydami jest przed-
miotem wielkiej troski Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasien-
nictwa (PIORiN). W  okresie inten-
sywnego kwitnienia roślin Inspekcja 
zwiększa liczbę działań kontrolnych 
i  edukacyjnych, aby ograniczyć za-
grożenia wynikające ze stosowania 
środków ochrony roślin. Główny In-
spektor podkreśla, że bardzo ważna 
jest współpraca rolników z  pszczela-
rzami, gdyż pszczoły najczęściej mają 
swoje pożytki w przestrzeni rolniczej 
na polach, łąkach i sadach.

Chronić pszczoły  
może każdy z nas!

Pamiętajmy jednak, że przyczyniać się 
do ochrony pszczół może każdy z nas. 
Najprostsze sposoby ich ochrony to:
• goszczenie ich w swoim ogrodzie;
• dbanie o środowisko naturalne;
• pozostawianie w ogrodzie choć części 

nieskoszonego trawnika, gdzie moż-
na założyć kwietną łąkę;

• sadzenie lub sianie roślin miododaj-
nych o różnych terminach kwitnienia;

• niewypalanie traw ani łodyg i  kwia-
tów zeszłorocznych – wiele gatunków 
owadów właśnie tam się kryje;

• ustawianie dla nich (szczególnie 
w  słoneczne dni) miejsc z  wodą, 
popularnie zwanych poidełkami, 
zawierających drobne kamyczki lub 
żwirek, aby owady mogły spokojnie 
się napić bez zagrożenia moczenia 
skrzydełek.

Nie dajmy się nabrać na „nasiona kolekcjonerskie”
Przeglądając popularne portale inter-
netowe można trafić na ogłoszenia, 
w których opisie sprzedawanego pro-
duktu znajdują się informacje o  tym, 
że: „sprzedawane odmiany warzyw są 
odmianami kolekcjonerskimi z  wła-
snej hodowli, do uprawy tylko i  wy-
łącznie amatorskiej, nasiona odmian 
kolekcjonerskich – rozmnażanych 
i utrzymywanych przez hobbystów nie 
są kwalifikowanym materiałem siew-
nym, nie są przeznaczone dla pod-
miotów profesjonalnych, nie stanowią 
materiału siewnego w  myśl ustawy 
o  nasiennictwie czyli nie są przezna-
czone do siewu, sadzenia, szczepienia, 
okulizacji lub innego sposobu roz-
mnażania roślin”.

Na „pseudoopakowaniach” podana 
jest nazwa odmiany, która bardzo czę-
sto podlega prawu własności, termin 
wysiewu oraz inne parametry uprawy 
sugerujące, że jest to jednak materiał 
do siewu.

Niestety, prawda jest trochę inna, 
a prawo stanowi inaczej. I właśnie zna-
jomość przepisów dotyczących obrotu 
materiałem siewnym warzyw czy roślin 
ozdobnych pozwoli uniknąć rozczaro-
wania z okazyjnego zakupu. 

Obrót materiałem siewnym po-
szczególnych gatunków roślin okre-
ślony jest w  przepisach ustawy o  na-
siennictwie, gdzie materiał siewny 
oznacza rośliny lub ich części prze-
znaczone do siewu, sadzenia, szcze-
pienia, okulizacji lub innego sposobu 
rozmnażania roślin, w  tym materiał 
siewny spełniający wymagania w  za-
kresie wytwarzania i  jakości dla danej 
kategorii (…).

W  odniesieniu do obrotu materia-
łem siewnym, nasionami ustawa regu-
luje:
– obrót materiałem siewnym (nasio-

nami) gatunków roślin rolniczych, 
roślin warzywnych i  roślin sadow-
niczych, wymienionych w  obwiesz-
czeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

w sprawie wykazu gatunków roślin, 
których odmiany podlegają reje-
stracji, oraz których materiał siew-
ny może być wytwarzany, oceniany 
i kontrolowany;

– nasionami przeznaczonymi do pro-
dukcji roślin ozdobnych.
Natomiast obrót oznacza oferowa-

nie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę 
materiału siewnego lub inny sposób 
dysponowania tym materiałem (…). 
Przepisy ustawy nie dotyczą obrotu 
nasionami przeznaczonymi do oceny, 
kontroli, przerobu, uszlachetniania, 
pakowania, innych celów niż siew i sa-
dzenie, celów doświadczalnych, nauko-
wych i hodowli roślin.

Jeżeli nasiona wymienione w  ww. 
obwieszczeniu znajdują się w  obro-
cie w celu innym niż siew albo w jed-
nym z  innych włączeń wskazanych 
w  definicji „obrotu” przepisy ustawy 
takich nasion nie dotyczą. Natomiast 
nasiona gatunków z  obwieszczenia 
(np. pomidor Solanum lycopersicum, 
papryka Capsicum annuum) wprowa-
dzane do obrotu z  przeznaczeniem 
do siewu ustawie podlegają. Liczy się 
tu rzeczywiste przeznaczenie sprze-
dawanych nasion.

W  ustawie nie ma pojęć „odmian 
kolekcjonerskich”, „cel kolekcjoner-
ski”, „drobny handel” czy „bezpośred-
nio z ręki w rękę”. Używanie ich przez 
sprzedających na portalach inter-
netowych nie jest określone, ani to 
w jakim znaczeniu te pojęcia są użyte 
i  przez kogo, a  także na jakich zasa-
dach odmiany miałyby być uznawane 
za kolekcjonerskie. Logicznym byłoby 
przygotowanie nasion do kolekcji, tak 
aby nie mogły być one użyte do siewu. 
Należy zwrócić uwagę, że decydujące 
jest faktyczne przeznaczenie nasion, 
a nie deklaracja. Fakt określenia, że na-
siona nie są materiałem siewnym nie 
zwalania z  obowiązku przestrzegania 
przepisów jeśli w  rzeczywistości na-
siona są sprzedawane do siewu.

Jeżeli wprowadzany do obrotu ma-
teriał siewny, nasiona roślin gatunków 
z obwieszczenia jest przeznaczony dla 
podmiotów profesjonalnych, to pod-
miot prowadzący obrót zobowiązany 
jest do rejestracji w ewidencji prowa-
dzonej przez PIORiN. Ponadto pod-
miot, który zamierza wprowadzać do 
obrotu materiał siewny określonych 
gatunków roślin (m.in. pomidora So-
lanum lycopersicum, papryki Capsicum 
annuum itp.) jest zobowiązany do za-
opatrzenia nasion w paszporty roślin, 
a kontrola obrotu, także tego na porta-
lach internetowych jest w kompeten-
cji wojewódzkiego inspektora ochrony 
roślin i nasiennictwa, który rozstrzyga 
o zakresie i stopniu naruszenia przepi-
sów prawa.

Wspomnieć należy także, że w usta-
wie o  nasiennictwie zostały określo-
ne zasady prowadzenia rejestracji 
odmian regionalnych i  amatorskich. 
Odmiany takie, wpisane do rejestru, 
mogą być wprowadzane do obrotu 
zgodnie z przepisami prawa, a proce-
dura ich rejestracji w  krajowym reje-
strze jest bezpłatna.

Podstawy prawne:
• ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listo-

pada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
129)

• obwieszczenie Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju w  sprawie wykazu gatun-
ków roślin, których odmiany podle-
gają rejestracji, oraz których materiał 
siewny może być wytwarzany, oce-
niany i kontrolowany (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 76)

• rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i  Rady (UE) 2016/2031 
z 26 października 2016 r.

• dyrektywa Rady 2002/55/WE 
z 13 czerwca 2002 r. w sprawie obro-
tu materiałem siewnym warzyw.

źródło: www.piorin.gov.pl

leśnych. Z tego względu, maszyny takie 
przed wprowadzeniem na terytorium 
UE muszą zostać poddane granicznej 
kontroli fitosanitarnej oraz muszą być 
zaopatrzone w świadectwo fitosanitar-
ne wydane przez służbę ochrony roślin 
państwa eksportującego. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa fitosanitarnego, 

maszyny takie muszą być oczyszczone 
i wolne od gleby i pozostałości roślin.

Regulacje te dotyczą maszyn opa-
trzonych kodami taryfy celnej wymie-
nionymi w punkcie 2 załącznika VII do 
rozporządzenia 2019/2072 (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX%3A32019R2072 ).

Szczegóły dotyczące zasad importu 
towarów regulowanych prawem doty-
czącym zdrowia roślin dostępne są na 
stronie internetowej PIORiN (http://
piorin.gov.pl/eksport-i-import/import-
-towarow-do-ue/ ).
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Kategoria klas 0–III

I miejsce – Pola Sobczak
uczennica Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Grzędzicach

II miejsce – Marcel Szymczak
uczeń Zespołu Szkół Publicznych 

w Karnicach

III miejsce – Joanna Jordan
uczennica Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Cychrach 

KRUS informuje i przypomina:
Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy
W  tym roku, już po raz dwunasty, przeprowadzony został 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we 
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pań-
stwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z wiej-
skich szkół podstawowych. Tegoroczne hasło konkursu 
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, na-
wiązywało do najliczniejszej grupy wypadkowej, jaką jest 
„upadek osób”.

Celem konkursu – skierowanego do uczniów w  dwóch 
grupach wiekowych, z klas 0–III oraz IV–VIII było promowa-
nie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą 
i zabawą na terenach wiejskich, przekazywanie im podstaw 

wiedzy z zakresu BHP oraz popularyzowanie wykazu czyn-
ności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwy-
miarowej pracy w  formacie A-3, w  dowolnej technice pla-
stycznej, na temat zapobiegania występującym w  gospo-
darstwach rolnych wypadkom oraz chorobom zawodowym 
rolników. Przy ocenie prac komisja konkursowa punktowała 
zgodność z ideą konkursu, jej trafne przedstawienie oraz wa-
lory estetyczne. 

W  etapie wojewódzkim ocenie poddano 770 prac wy-
konanych przez dzieci z 89 szkół z terenu województwa za-
chodniopomorskiego.

W dniu 25 kwietnia 2022 roku w siedzibie Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Koszalinie, Komisja Wojewódzka Konkursu, 
skład której tworzyli pracownicy KRUS oraz przedstawiciele 
instytucji okołorolnych, wyłoniła po trzech laureatów oraz 
po 10 wyróżnień najciekawszych prac z  każdej grupy wie-
kowej. Zdobywcą pierwszego miejsca w województwie za-
chodniopomorskim w grupie wiekowej klas 0–III została Pola 
Sobczak, uczennica zerówki ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w  Grzędzicach, natomiast w  grupie wiekowej klas 
IV–VIII, pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Mazurowska, 
uczennica klasy 8. ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Stanisława Reymonta w  Cychrach. Laureaci miejsc od I  do 
III nagrodzeni zostaną atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez OR KRUS w Koszalinie, Zachodniopo-
morski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w  Barzkowicach, 
Okręgową Inspekcję Pracy w Szczecinie, Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa w  Koszalinie, Zachodniopomorską 
Izbę Rolniczą w Szczecinie, Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

Dodatkowo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Oddział Regionalny w  Koszalinie, przyznała nagrody 
pocieszenia, wyróżniając po jednej pracy wykonanej przez 
uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopo-
morskiego, z obu grup wiekowych. 

Prace plastyczne sześciorga laureatów będą reprezen-
tować nasze województwo w  etapie centralnym konkursu. 
Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród nastąpi przed za-
kończeniem roku szkolnego 2021/2022. Lista laureatów jak 
i ilustracje nagrodzonych prac będą dostępne na stronie in-
ternetowej: www.krus.gov.pl.

W  tegorocznej edycji Konkursu, pomysłowość dzieci była 
zdecydowanie większa. Sięgały one po różnego rodzaju techni-
ki plastyczne, znakomicie obrazujące przesłanie konkursu. Duża 
liczba prac cieszy organizatorów i patronów konkursu. W dal-
szym ciągu niesłabnące zainteresowanie tą formą popularyzacji 
działań prewencyjnych Kasy wskazuje na potrzebę edukowania 
dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pracy i zabawy na 
wsi, w sposób dla nich atrakcyjny i zachęcający do współudzia-
łu. W tym miejscu pragniemy zaapelować zarówno do dzieci jak 
i ich rodziców, aby szczególnie w okresie wakacyjnym zwiększy-
li swoją czujność i skupili uwagę na unikaniu licznych zagrożeń 
wypadkowych, występujących w  środowisku wiejskim. Na-
wiązując do idei konkursu, OR KRUS w Koszalinie przypomina 
o wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno po-
wierzać dzieciom poniżej 16. roku życia.

Zabronione jest kierowanie ciągnikami rolniczymi i obsłu-
giwanie maszyn rolniczych oraz przebywanie w strefie pracy 
maszyn i  pojazdów rolniczych. Nie wolno angażować dzieci 
do pomocy przy sprzęganiu oraz pozwalać im na przebywa-
nie pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną. Niebezpiecz-
ne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn stacjonar-
nych, zwłaszcza: sieczkarni, śrutowników, gniotowników, 
mieszalników, rozdrabniaczy, dmuchaw, przenośników śli-
makowych i  taśmowych. Niedopuszczalne jest przebywanie 
osób na pomostach załadunkowych siewników i  sadzarek 
do ziemniaków w  trakcie pracy tych maszyn. Dzieciom nie 
wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, 
(tzw. krajzegą lub cyrkularką) – jedną z  najniebezpieczniej-
szych maszyn w gospodarstwie. Nie mogą wykonywać prac 
związanych ze ścinaniem i  ściąganiem drzew zawieszonych 

oraz załadunkiem i  rozładunkiem drewna. Należy wykluczyć 
je z  udziału w  czynnościach pomocniczych, związanych ze 
ścinką i  rąbaniem drewna. Obsługa zwierząt o  dużej masie 
ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpło-
dowych, a także samic karmiących, powinna być dokonywana 
przez doświadczone i  zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez 
silnych mężczyzn. Do czynności niebezpiecznych dla naj-
młodszych należą: załadunek i  rozładunek zwierząt, a  także 
prace przy uboju i  rozbiorze zwierząt. Należy chronić dzieci 
przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych 
w gospodarstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrą-
cych, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów 
(szczególnie wapna palonego). Nie wolno powierzać im prac 
z użyciem rozpuszczalników organicznych ani narażać ich na 
kontakt z  tymi substancjami. Dzieci nie wolno angażować 
do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania. Pra-
ce w silosach 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, dachach, powinny być wzbronione 
dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem. Nie należy również 
powierzać kopania rowów i dołów oraz wykonywania jakich-
kolwiek czynności w wykopach. Dzieci nie mogą przebywać 
w  środowisku o  dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym 
oświetleniu, w  pomieszczeniach zapylonych pyłami pocho-
dzenia roślinnego oraz wykonywać czynności narażających 
je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi 
(bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami). 
Nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwa-
łe przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała. Dodatkowo nie 
powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z dźwiga-
niem i ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. 

Gratulując zwycięzcom etapu wojewódzkiego oraz dzię-
kując wszystkim pozostałym uczestnikom, życzymy uda-
nych i bezpiecznych wakacji i już dziś zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

Paulina Pasternacka
Kierownik

Samodzielnego Referatu Prewencji,  
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

KRUS OR w Koszalinie

Kategoria klas IV–VIII

I miejsce – Katarzyna Mazurowska
uczennica Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Cychrach

II miejsce – Franciszek Makaroński
uczeń Szkoły Podstawowej 

im. Księdza Jana Twardowskiego
w Chwiramie

III miejsce – Leon Hadała
uczeń Szkoły Podstawowej 

 im. Mieszka I w Mieszkowicach

Komisja Konkursowa z nagrodzonymi pracami plastycznymi

INFORMACJE KASY  
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 
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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

Smaki zamknięte w słoiku  
DŻEM KIWI–MANDARYNKA–JABŁKO

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

SPOSÓB WYKONANIA:
• Dojrzałe kiwi obieramy ze skórki, rozdrabniamy owoc, krojąc na ćwiartki, gotujemy 

kilka minut – odstawiamy. 
• Mandarynki obieramy ze skórki, dzielimy na części. Należy usunąć pestki i delikatnie 

odciąć i usunąć twarde zgrubienia. Owoce zagotować przez kilka minut – nie przecie-
rać przez sito – odstawić.

• Jabłka obieramy ze skórki, oczyszczamy środek, gotujemy kilka minut. 
• Proporcje dowolne – najlepiej po 1 kg produktów. Wszystko łączymy, dodajemy 

cukier do smaku i na 1 kg owoców 1 żelfix. Gotujemy kilka minut, przekładamy do 
słoików. Po ostygnięciu słoiki pasteryzować kilka minut. 

Smacznego! Życzy Pan Jerzy Siwiuk – 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




