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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.
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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Julian Sierpiński
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Członkowie Zarządu: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak
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Szanowni Państwo!

Zbliża się nieubłaganie kolejny okres wytężonej pracy na roli. Wielkimi 
krokami zbliżają się żniwa. Miejmy nadzieję, że tegoroczne zbiory i ceny 
dadzą rolnikom powody do zadowolenia, pomimo suszy, która już bardzo 
mocno dotyka wielu rolników w naszym województwie.

Czerwiec obfitował w wiele zdarzeń związanych z działalnością ZIR. Na 
bieżąco zamieszczamy informacje z prac Zarządu ZIR. Już od 21 czerwca 
można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw 
rolnych” i to w pięciu jej obszarach.

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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INFORMACJE

W  dniu 16 czerwca 
2021 r. odbyło się po-

siedzenie Zarządu Za-
chodniopomorskiej Izby 

Rolniczej. Gośćmi spotkania była 
Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Re-
gionalnego w  Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim, Przemysław 
Kozak w zastępstwie za Magdalenę Jac-
kiewicz – Dyrektor ZOR ARiMR w Szcze-
cinie. 

Spotkanie w  dużej części poświę-
cone było problematyce suszy i stanu 
upraw rolniczych. Na chwilę obecną 
80 gmin jest zagrożonych wystąpie-
niem zjawiska suszy rolniczej. Dyrek-
tor Barbara Wójcik wyjaśniła, że zgod-
nie z  obowiązującymi wytycznymi 
system monitoringu suszy opierający 
się na aplikacji suszowej w  dalszym 
ciągu podlega rozbudowie i ciągłemu 
doskonaleniu, dlatego też istotne jest 
zgłaszanie wszystkich uwag rolników, 
tak aby później umożliwić wdrożenie 
niezbędnych wnioskowanych zmian. 
Po analizie porównawczej z  lat po-
przednich Pani Dyrektor pozytywnie 
oceniła działanie aplikacji suszowej, 
która zdaje się odzwierciedlać rzetel-
niej stan upraw. Od 28 maja br. zgod-
nie z  obowiązującymi przepisami nie 
ma możliwości sporządzenia łącznego 
protokołu oszacowania szkód obejmu-
jącego szkody powstałe w  uprawach 
w  wyniku suszy. Przed ukazaniem się 
wytycznych protokoły były łączone 
i tak np. gradobicie oraz susza w pro-
tokole wykazały 30% strat – takie pro-
tokoły zostaną skorygowane. Pani Dy-
rektor zaapelowała o  przekazywanie 
uwag, gdyż jest to jedyny sposób na 
wprowadzenie ewentualnych zmian 

w  funkcjonującej drugi rok aplikacji. 
Przypomniała także, że Wojewoda nie 
może powoływać komisji szacujących 
straty w  związku z  wystąpieniem zja-
wiska suszy, chyba że dotyczy to szkód 
w środku trwałym. 

Zarząd odnosząc się do problemu 
występowania suszy (zasadniczo co-
rocznie) zwrócił uwagę, że w tym roku 
nie odnotowano tego zjawiska wio-
sną. Z  tych też względów rośliny nie 
wykształciły rozbudowanego systemu 
korzeniowego, dlatego też susza letnia 
może wyjątkowo dotkliwie odbić się na 
ilości i jakości plonu. Ponadto niesprzy-
jające warunki pogodowe w  tym roku 
wyjątkowo dotkliwie wpłynęły na upra-
wy kukurydzy. Jest to także wskazanie 
do podjęcia czynności zmierzających 
do zmian wartości progowych (terminy 
wysiewu), tak jak było to w przypadku 
np. buraka. Kukurydza bowiem późno 
zaczyna być monitorowana przez IUNG. 
Istotne jest także, aby nie spieszyć się 
ze złożeniem wniosku suszowego, gdyż 
może on być złożony tylko raz, a aplika-
cja jest aktywna aż do listopada. Oma-
wiając działanie aplikacji wskazano na 
kilka problemów: nadal gospodarstwa 
z  produkcją zwierzęcą są najbardziej 
poszkodowane, aplikacja nie jest „po-
łączona” z  danymi z  ARiMR (systemy 
powinny się uzupełniać), w  dalszym 
ciągu monitoring, na którym opiera się 
stwierdzenie występowania zjawiska 
suszy, nie odzwierciedla w wielu przy-
padkach rzeczywistych strat w  upra-
wach. W toku dyskusji wskazano także 
kolejny istotny problem jej funkcjono-
wania, a mianowicie – rolnik po złoże-
niu wniosku nie otrzymuje informacji 
zwrotnej o  procentowym wykazaniu 
straty (czy ma 30% czy też nie). 

Na koniec tej części posiedzenia Dy-
rektor Barbara Wójcik podziękowała za 
udział w pracach komisji ze strony Izby. 
Praca komisji często nie byłaby możli-
wa bez zaangażowania Członków Rad 
Powiatowych Izby Rolniczej. 

Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
przypomina, że zgodnie z wytycznymi:
• Zgłaszanie przez producentów rol-

nych wniosków o  oszacowanie strat 
w  uprawach rolnych (niestanowią-
cych środków trwałych) spowodo-
wanych przez suszę i  sporządzanie 
protokołu (protokół jest generowany 
automatycznie w przypadku strat 
powyżej 30%) dokonuje się poprzez 
aplikację publiczną, bez udziału Ko-
misji.

• Warunkiem oszacowania przez Komi-
sję powołaną przez Wojewodę szkód 
spowodowanych przez grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, powódź, 
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, 
lawinę lub suszę w  środku trwałym 
jest złożenie wniosku o  oszacowa-
nie szkód zawierającego podpisaną 
przez składającego wniosek zgodę 
na przetwarzanie podanych danych 
osobowych, które są niezbędne do 
przeprowadzenia oszacowania szkód. 
Ponadto producent rolny składając 
wniosek o  oszacowanie szkód zobo-
wiązany jest do określenia na piśmie, 
czy wnioskował albo będzie wniosko-
wał w  roku bieżącym o  oszacowanie 
szkód w  uprawach rolnych spowo-
dowanych wystąpieniem suszy. Po-
danie i  ujęcie w  protokole niepra-
widłowych danych może wiązać się 
z  wydłużeniem terminu otrzymania 
przez producenta rolnego protoko-
łu, a w konsekwencji z utrudnieniami 
w uzyskaniu pomocy.

W drugiej części posiedzenia Zarząd 
omówił bieżącą korespondencję, która 
wpłynęła do biura Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej. Podjęto decyzję 
o  przystąpieniu do III edycji konkursu 
„Rolniczki motorem innowacji w  Pol-
sce”. Członkowie Zarządu przedstawili 
również swoje propozycje w  sprawie 
nowych terminów zbiorów poszczegól-
nych zbóż i roślin okopowych do zmia-
ny uchwały przez Urząd Marszałkowski.

Na zakończenie posiedzenia omó-
wiono również stan przygotowań do 
obchodów XXV-lecia Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

Dnia 31 maja 2021 r. odby-
ło się posiedzenie Rady Powia-

towej powiatu Stargard. Posiedzenie 

otworzyła i prowadziła przewodnicząca 
Rady Powiatowej pani Helena Waszczuk. 
Tematem wiodącym tego posiedze-

nia było omówienie spraw związanych 
z rolnictwem ze szczególnym uwzględ-
nieniem powiatu stargardzkiego. 

Dnia 1 czerwca br. odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej powiatu wa-
łeckiego. 

W  posiedzeniu Rady udział wzięli 
członkowie oraz zaproszeni goście: 
Kierownik Oddziału Terenowego 
ARiMR w Mirosławcu – Bartosz Zasada, 
Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wał-
czu – Piotr Hermanowicz, Kierownik 
Oddziału Terenowego w Wałczu WIO-
RiN – Jowita Krasowska oraz przedsta-
wiciel KOWR Oddział w Wałczu – Ma-
riusz Lesiak.

Tematyka posiedzenia:
• Sytuacja w  rolnictwie w  związku 

z pandemią Covid-19;
• Świadczenia dla rolników wypłacane 

z KRUS, wniosek o zwiększenie dzien-
nej stawki chorobowej;

• Płatności bezpośrednie na 2021 r. – 
problemy, pytania;

• Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zużytego materiału siewnego;

• Harmonogram przetargów gruntów 
będących w posiadaniu KOWR na te-
renie powiatu wałeckiego.

W trakcie spotkania zostały poruszo-
ne powyższe zagadnienia. 

Na wstępie obecni na posiedzeniu 
członkowie rady powiatowej zgłosili 
problem związany z  niesprawiedli-
wym sposobem traktowania ich przez 
ustawodawcę. W momencie gdy rolnik 
lub domownik jest na izolacji domo-
wej, to przysługuje mu zasiłek w  wy-
sokości 10 zł dziennie, ale w tym czasie 
nie może wykonywać swoich obo-
wiązków. Zatrudnienie kogoś na ten 
czas na zastępstwo wiąże się z  więk-
szymi kosztami. Wszyscy zgodnie 
uznali, że obowiązująca stawka zasiłku 
chorobowego dla rolnika jest krzyw-
dząca i należy podjąć działania do jej 
zmiany. Omówiono jak wygląda sytu-
acja na polach oraz jak zapowiadają 
się najbliższe zbiory. Zwrócono uwa-

gę na to, iż cały proces wegetacyjny 
jest opóźniony o  około miesiąc przez 
długą i zimną wiosnę. Poza tym zanosi 
się, że teraz temperatury gwałtownie 
wzrosną i  może pojawić się zjawisko 
suszy rolniczej. 

Następnie wspólnie z  kierownikiem 
ARiMR w Mirosławcu przeprowadzono 
dyskusję na temat realizacji przyjmo-
wania wniosków o  płatności bezpo-
średnie, a także o zwrot za tzw. materiał 
siewny. 

W  kolejnej części dyskutowano na 
temat gruntów w  posiadaniu KOWR, 
harmonogramu dzierżaw w  szczegól-
ności gruntów na terenie powiatu wa-
łeckiego oraz omówiono wnioski o za-
opiniowanie umów dzierżawy gruntów 
z terenu powiatu wałeckiego.

Na zakończenie spotkania Przewod-
niczący Rady Mirosław Ignaszak przed-
stawił sprawozdanie z działalności swo-
jej i Zarządu ZIR. 

Dnia 11 czerwca br. odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej powiatu 
szczecineckiego. 

Spotkanie otworzył Przewodniczą-
cy Rady Powiatowej Jerzy Mariak. Po-
witał zaproszonych gości i  członków 
Rady. Głównym celem spotkania było 
omówienie wznowienia prac Rady 
Pan Przewodniczący poprosił o  wy-
powiedzi członków Rady, jak wygląda 
sytuacja w  poszczególnych gminach. 
Największym problemem, z  którym 
teraz rolnicy będą musieli się zmie-
rzyć jest susza, która po raz kolejny 
już w  tym okresie daje się we znaki 
rolnikom. Procedury nie są jasne. Brak 
możliwości odwoławczej. Brak jasnych 
instrukcji. Wszyscy rolnicy, u  których 
występuje susza, muszą się w  jakiś 
sposób zabezpieczać dowodami. Brak 
jest możliwości odwołań od oceny 
suszy, protokół powinien być gene-
rowany przez aplikację bez względu 
na wielkość oceny przez monitoring. 
Należy żądać zmiany rozporządzenia 
i  oddzielania produkcji roślinnej od 

zwierzęcej przy szacowaniu strat zwią-
zanych z  warunkami klimatycznymi. 
Drożeją środki do produkcji i ochrony 
roślin, spadły ceny produktów rolnych 
od rolnika, a w sklepach żywność dro-
żeje. Byt gospodarstw rolnych w  Pol-
sce jest zagrożony. Brak jest zmiany 
klasyfikacji gruntów. Należy wystąpić 
o  zmianę klasyfikacji gruntów, która 
od ponad 50 lat nie była badana. Poru-
szono również tematy dotyczące m.in. 
ogromnych strat w  gospodarstwach 
wyrządzonych przez wilki, żurawie 
i  inne zwierzęta, a  także  zawniosko-
wano, aby Izba wystąpiła o  poparcie 
rolników, którzy walczą ze zwierzyną 
łowną (wilki) zagrażającą już ludziom. 
Powiat szczecinecki jest terenem, na 
którym jest najwięcej wilków. 

Kolejne tematy, które omawiano to 
m.in. urbanizacja terenów wiejskich 
(są problemy z  wykonywaniem prac 
gospodarskich przez „napływowych” 
mieszkańców wsi). Należy podjąć dzia-
łania, aby taka osoba przed osiedle-
niem się na wsi zapoznanała się z  wa-

runkami życia na wsi i  wyraziła na to 
zgodę podpisem, żeby  nie utrudniać 
później życia rolnikom. Uciążliwy jest 
również brak możliwości zbycia opako-
wań po nawozach, opon czy folii – na-
leży rozwiązać te problemy.

Nic się na wsi nie zmieni, dopóki 
przetwórstwo nie wróci do gmin. Brak 
ubojni, sprzedaż bezpośrednia nie 
spełnienia oczekiwań. Dlaczego przez 
aplikację ARiMR nie można prowadzić 
monitoringu suszy? Powinno odbyć się 
jak najszybciej spotkanie Izby z   Woje-
wódzkim Komendantem Policji w spra-
wie uczulenia na bezprawne wejścia 
do gospodarstw przez tzw. obrońców 
praw zwierząt, nikt nie ma prawa wejść 
na posesję z wyjątkiem służb np. sani-
tarnych. Policja nie ma prawa wydać 
polecenia wydania zwierząt gospodar-
skich organizacjom „proekologicznym”. 
Powinny zmienić się zasady ubezpie-
czeń upraw.

Pani Kierownik BP ARiMR omówiła 
obecną sytuację, tj. na chwilę obec-
ną złożono około 1300 na 1650 wnio-
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sków o płatności obszarowe, poprosiła 
o  wsparcie i  pomoc w  informowaniu 
rolników aby składali wnioski. Nadal 
funkcjonuje urna na dokumenty, wnio-
ski za materiał siewny można składać 
do 25 czerwca, pomoc dla pszczela-
rzy  – będzie można składać wnioski 

cyklicznie co roku 20 zł/ul, ekosystem – 
czyszczenie lasu itp. również jest nabór. 
W nowej perspektywie zakłada się duże 
wsparcie w obszarze „D” – wsparcie na 
korzyść gospodarstw ekologicznych!

Przewodniczący przestrzega rol-
ników nt. firm fotowoltaicznych – 

podstępne zapisy, np. nie mówi się 
o  podatku od nieruchomości, grunty 
przekwalifikowane na grunty przemy-
słowe –  wtedy wchodzi podatek do-
chodowy i od nieruchomości, brak roz-
wiązań dotyczących utylizacji.

W dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 
w  Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Zielony Zaułek” w  Wiechowie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR 
w Stargardzie. 

Tematem posiedzenia była szcze-
gółowa informacja KOWR na temat 
bieżącej sytuacji w  obrocie gruntami 
w  powiecie stargardzkim: omówienie 
realizacji umów dzierżaw opiniowa-
nych przez radę od stycznie 2020 r. 
(ile hektarów trafiło do rolników, a  ile 
do spółek lub dużych dzierżawców), 
przedstawienie stanu nieruchomości 
będących w  zasobie oraz możliwości 
ich zakupu lub dzierżawy w  najbliż-
szych latach. Gośćmi na spotkaniu byli 
zastępca Dyrektora Paweł Lisowski 
z KOWR OT w Szczecinie, Kamila Buczek 
– Kierownik Wydziału Kształtowania 
Ustroju Rolnego i  Dorota Łopusiewicz 
odpowiedzialna za powiat Stargard – 
KOWR. Zebranie prowadziła Przewod-
nicząca Rady Helena Waszczuk, która 
na wstępie powitała zgromadzonych 
i podziękowała za przybycie.

Przewodnicząca Rady oddała głos 
Prezesowi ZIR Andrzejowi Karbowe-

mu, który zapewnił zebranych, że po-
mimo, że spotkania rad nie mogły się 
odbywać w  związku z  panującą pan-
demią COVID-19 wszystkie sprawy do-
tyczące w szczególności obrodu grun-
tami były realizowane bez opóźnień. 
Ponadto wiele spotkań odbywało się 
także online. Następnie głos zabrali 
poszczególni członkowie rady w spra-
wach dotyczących obrotu ziemią, 
łowiectwa, ubezpieczeń oraz suszy. 
Prezes ZIR podziękował za przedsta-
wienie problemów i  zapewnił, że Za-
rząd poruszy te kwestie na posiedze-
niach i spotkaniach oraz będzie działał 
na rzecz ich rozwiązania. 

Następnie Przewodnicząca przeszła 
do głównego tematu spotkania, jakim 
było omówienie sytuacji związanej 
z  rozdysponowaniem gruntów. Paweł 
Lisowski przedstawił dane dotyczące 
obrotu gruntami na terenie działalności 
Oddziału w  Szczecinie oraz na terenie 
powiatu stargardzkiego. Dyskutowano 
nad kwestią przedłużania umów dzier-
żaw pomimo negatywnych opinii izby 
rolniczej w  szczególności odniesiono 
się do sytuacji prawnych takich spółek 

jak Holstar, Agrichleb i Ritmo. Dyrektor 
KOWR OT w Szczecinie przedstawił tak-
że jaka powierzchnia została wyłączo-
na z  przedłużonych umów dzierżaw. 
Ostatnim omawianym tematem była 
sytuacja nieruchomości (po spółce) 
położonych w  obrębie geodezyjnym 
Wapnica. Członkowie Rady Powiatowej 
dyskutowali z przedstawicielami KOWR 
na temat możliwości rozdysponowa-
nia tych gruntów wśród okolicznych 
rolników indywidualnych. Niestety 
w  związku z  zapisami w  studium oraz 
planami rozbudowy drogi krajowej nr 
10, w  znacznym, stopniu utrudnione 
jest dokonanie niezbędnych podziałów 
i możliwości co do sposobu rozdyspo-
nowania tych gruntów. 

Ponadto rozmawiano także o  pro-
blemach wynikających ze specyfiki 
przetargów ofertowych i  ewentual-
nych możliwościach ulepszenia tej me-
tody przetargowej. Na niektóre aspek-
ty procedury przetargowej ma wpływ 
Rada Społeczna działająca przy KOWR 
Szczecin, do jej kompetencji należy 
m.in. wybór kryterium nr 6 stosowane-
go przy przetargach ofertowych.

W dniu 15 czerwca 2021 roku w odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej po-
wiatu gryfińskiego Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący Rady, Dariusz Rusz-
czycki powitał przybyłych członków 
rady powiatowej oraz gości. Wśród go-
ści obecni byli przedstawiciele: Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfino Tomasz Miler – 
zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy 
Gryfino, Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa OT Szczecin Przemysław Ko-
śmider oraz Andrzej Karbowy Prezes 
Zarządu ZIR i  Mirosław Ignaszak Czło-
nek Zarządu ZIR

Spotkanie rozpoczęło się od minuty 
ciszy dla uczczenia pamięci dwóch człon-
ków Rady Powiatowej. Następnie Prze-
wodniczący Dariusz Ruszczycki poddał 
pod głosowanie porządek obrad, do któ-
rego zgłoszono dodatkowe trzy punkty. 

Kolejno głos zabrał zastępca Bur-
mistrza Tomasz Miler, który poinfor-

mował obecnych o  zbliżającym się 
naborze wniosków o  dofinansowanie 
w  ramach programu priorytetowego 
„Usuwanie folii rolniczych i  innych 
odpadów pochodzących z  działalno-
ści rolniczej” ogłoszonego przez NFO-
ŚiGW. Gminy oraz związki międzyg-
minne będą mogły składać wnioski 
o  dofinansowanie od 28 czerwca do 
15 września 2021 r. Intensywność do-
finansowania to dotacja do 100 proc. 
kosztów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 500 zł za 1 Mg usuwanych 
odpadów. Jak podkreślił Tomasz Miler, 
najważniejszą sprawą jest zgłosze-
nie przez rolników do Urzędów Miast 
i Gmin szacunkowych ilości odpadów, 
jakie będą wytworzone. 

Następnie poruszony został temat 
gospodarki łowieckiej na terenie powia-
tu gryfińskiego. Najważniejszą sprawą 
jest jak najszybsza redukcja jeleniowa-
tych, ponieważ to one generują naj-

większe szkody na polach uprawnych 
rolników. Ważne jest również, aby rocz-
ne plany łowieckie były przynajmniej na 
poziomie zeszłorocznych. 

Następnie Przemysław Kośmider 
przedstawił ofertę rozdysponowania 
gruntów na terenie powiatu gryfiń-
skiego, która będzie przeprowadzona 
w najbliższym czasie. Do rozdyspono-
wania jest ok. 250 ha na terenie powia-
tu gryfińskiego, natomiast w  drugiej 
połowie roku w  samej gminie Moryń 
szykowanych jest 370 ha pod dzierża-
wę oraz 50 ha w  gminie Widuchowa. 
Na zakończenie tematu związanego 
ze sprzedażą i  dzierżawą gruntami 
przedstawiciel KOWR odpowiadał na 
pytania zadawane przez rolników. 

Po omówieniu powyższych tematów 
Przewodniczący Ruszczycki odczytał 
Uchwały 1/2021 oraz 2/2021 w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatów 
dla dwóch członków Rady Powiatowej 

z powodu ich śmierci, które zostały jed-
nogłośnie przegłosowane. 

Na zakończenie posiedzenia głos 
oddany został Andrzejowi Karbowemu, 
Prezesowi ZIR, który zajął się udziele-
niem odpowiedzi na wnioski złożone 

przez członków gminy Mieszkowi-
ce na poprzednim posiedzeniu oraz 
przedstawił obecne działania Zarządu 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 
a  także Mirosławowi Ignaszakowi, 
Członkowi Zarządu ZIR, który omówił 

temat związany z wyrządzaniem szkód 
przez zwierzęta chronione (żubr, ryś, 
bóbr, wilk) oraz ptactwo chronione 
(gęś, kormoran, żuraw). 

Na tym spotkanie zakończono.

Dnia 17 czerwca br. odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej powiatu po-
lickiego. 

W  spotkaniu oprócz członków RP 
uczestnikami byli przedstawiciele: 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa ZOR Szczecin – Marta Ko-
brzyńska-Chudzik oraz Paweł Grobelny, 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa OT w Szczecinie Sekcja Zamiejsco-
wa Pyrzyce – Andrzej Baczyński, oraz 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego – Jadwiga Kundera. 

Posiedzenie od przywitania roz-
począł przewodniczący Marek Szcze-
pankiewicz, po czym rada zaakcep-
towała jednogłośnie porządek obrad. 
Następnie głos zabrał Paweł Grobelny 
– ARiMR, który przedstawił realizację 
wniosków o  dopłaty bezpośrednie 
i  płatności z  PROW za 2020 r. infor-
mując, że część rolników otrzymała 
już środki na swoje konta, pozosta-
li muszą uzbroić się w  cierpliwość, 
ponieważ ostateczny termin mija 30 
czerwca. Natomiast 17 czerwca koń-
czy się możliwość składania wnio-
sków o przyznanie płatności za 2021 r. 
Wspomniał o ogłoszeniu Ministra Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 28 maja 
2021 r., w którym napisano, że od 7 do 
30 czerwca br. producenci rolni, którzy 
w  swoich gospodarstwach ponieśli 
szkody w  uprawach rolnych spowo-
dowane wystąpieniem w  2020 r. nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych 
mogą składać wnioski o  udzielenie 
pomocy. Marta Kobrzyńska–Chudzik 
poinformowała obecnych o  możliwo-
ści składania wniosków o  przyznanie 
pomocy na operacje typu „Moderni-

zacja gospodarstw rolnych w obszarze 
nawadniania w  gospodarstwie”, która 
rusza 21 czerwca br. Pomoc przyznaje 
się w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych, do których należą 
m.in. koszty: wykonania ujęć wody, 
zakupu nowych maszyn i  urządzeń 
wykorzystywanych do nawadniania 
w  gospodarstwie, budowy albo za-
kupu elementów infrastruktury tech-
nicznej niezbędnych do nawadniania 
w  gospodarstwie. Maksymalna kwo-
ta pomocy jaką może uzyskać rolnik 
na operacje w  obszarze nawadniania 
w  gospodarstwie, w  całym okresie 
realizacji PROW 2014–2020, wynosi 
100 tys. zł na jednego beneficjenta 
i na jedno gospodarstwo. Wspomniała 
o  projekcie „Lokalne Partnerstwa ds. 
Wody”, którego założeniem jest roz-
wiązywanie problemów związanych 
z  zarządzaniem wodą na obszarach 
wiejskich w  podejściu terytorialnym 
oraz o potrzebie zawiązywania spółek 
wodnych. 

Zaraz po tym Andrzej Baczyński 
przedstawił szczegółowe informacje 
dotyczące udzielania pożyczek ze środ-
ków Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Beneficjentami programu są 
rolnicy prowadzący gospodarstwa ro-
dzinne, które realizują przedsięwzięcia 
rozwijające obszary wiejskie poprzez 
działania innowacyjne lub rozwojo-
we w  zakresie np. produkcji, hodowli 
czy przetwórstwa. Od 1 marca 2021 r. 
preferencyjne oprocentowanie jest na 
poziomie 1,15% w  skali roku, sześcio-
letni okres spłaty, możliwość spłaty 
miesięcznej lub kwartalnej, pozwoli 
pomóc we wzroście potencjału gospo-

darstw rodzinnych. Po czym przeszedł 
do przedstawienia planu rozdyspono-
wania gruntów na sprzedaż i na dzier-
żawę w powiecie polickim. Dyskutowa-
no również na temat różnicy w definicji 
gospodarstwo rolne a  gospodarstwo 
rodzinne.

Na zakończenie głos zabrała pani 
Jadwiga Kundera z KRUS w Szczecinie 
poinformowała, że Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego urucho-
miła nowy profil rehabilitacji leczni-
czej dla osób po  przebytej chorobie 
COVID-19. Rehabilitacja ta będzie 
organizowana w  dwóch Centrach Re-
habilitacji Rolników KRUS: w  Jedlcu 
i  w  Szklarskiej Porębie. Podstawą jest 
udokumentowana choroba COVID-19. 
Powiadomiła również o  przedłużo-
nym zasiłku opiekuńczym z  powodu 
konieczności osobistego sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem w  wieku do 
ukończenia 8  lat, oraz o  zasiłku dla 
ubezpieczonego rolnika i domownika 
z tytułu objęcia obowiązkową kwaran-
tanną, nadzorem epidemiologicznym 
lub hospitalizacją w  związku z  CO-
VID-19.

Po wystąpieniu wszystkich zapro-
szonych gości rozmawiano jeszcze na 
temat przechodzenia rolników na eme-
ryturę, jakie zmiany czekają rolników 
w  „polskim ładzie” oraz o  powstaniu 
przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych 
Rady do spraw Młodych Rolników, któ-
rej jednym z reprezentantów jest czło-
nek z powiatu polickiego, po czym spo-
tkanie zakończono.

Następne posiedzenie Rady zapla-
nowano wstępnie na 12 sierpnia.

Dnia 17 czerwca br. odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej Powiatu Biało-
gard i Świdwin. 

Połączone spotkanie RP Białogard 
i Świdwin otworzyła  Anna Rydzkowska 
witając przybyłych na spotkanie zarów-
no członków Rad, jak i Gości. 

Krzysztof Duszkiewicz Z-ca Dyrek-
tora ZODR omówił działania ZODR 
podczas pandemii i  obecnie. Poruszył 

temat suszy, która jest już widoczna na 
polach rolników, choć na terenie po-
wiatu sławieńskiego do dnia dzisiejsze-
go nie jest jeszcze tak bardzo widoczna. 

Następnie zostały omówione szcze-
gółowo procedury składania wnio-
sków o oszacowanie suszy w aplikacji. 
Sytuacja związana z  suszą jest naj-
bardziej dotkliwa w  województwie 
zachodniopomorskim. Na 113 gmin 

w  województwie aż w  80 jest susza, 
gdzie największe straty widać w  zbo-
żach jarych i  strączkowych. Została 
wyjaśniona sytuacja budowy stacji 
meteorologicznych, które mogłyby 
być włączone przez IUNG do monito-
ringu. Problemem prawidłowej oceny 
suszy jest również kategoryzacja gleb 
tzn. bardziej brak uaktualnienia, należy 
ponowić wniosek. Kolejny wniosek to 
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apelować o  zmianę procedur w  apli-
kacji suszowej, że po każdym złożeniu 
wniosku w aplikacji o oszacowanie su-
szy powinno być potwierdzenie złoże-
nia wniosku na przykładzie e-wniosku 
ARiMR. Dyskutowano również na tema-
ty umów kontraktacyjnych, co w przy-
padku, jeżeli nie wykonamy umowy? 
Mała retencja – należałoby zmienić 
warunki dostępu do otrzymania pomo-
cy, długi proces przygotowania, małe 
zainteresowanie ze strony rolników. Or-
ganizowane są spotkania przez „Wody 
Polskie” dla spółek, rolników na terenie 
danej gminy celem zbadania jakie są 
potrzeby dotyczące retencji.

Piotr Chmielowicz, przedstawiciel 
KOWR Koszalin, omówił najważniejsze 
zmiany w  ustawie – sprzedaż do 2 ha 
bez zgody KOWR, dzierżawa na dotych-
czasowych zasadach, kryteria pozosta-

ły bez zmian, brak widocznych nega-
tywnych skutków działania w  okresie 
pandemii KOWR. Powiat białogardzki – 
wolne grunty na dzisiaj około 700  ha 
mało atrakcyjne, rozdrobnione, nie do 
upraw rolników. Podobnie w powiecie 
Świdwin – 1600 ha, ale również roz-
drobnione. Omówił procedury prze-
targów przede wszystkim ofertowych, 
gdzie np. czas wydłuża się z  powodu 
np. odwołań od przetargów itp. Wykup 
gruntów w  przypadku nawet dzierża-
wy, która trwa powyżej 3 lata – musi 
być zgoda MRiRW ze względu na spo-
łeczno – gospodarcze uzasadnienie. 
Wycena gruntów jest dopiero, gdy jest 
już umowa wstępna.

Przedstawiciele BP ARiMR w  Biało-
gardzie i  Świdwinie udzielili niezbęd-
nych informacji dotyczących funkcjo-
nowania Biur m.in. iż kampania 2020 

wniosków OB., ONW, PRŚ, RE została 
zakończona.

Mecenas Piotr Kopcewicz omówił 
zagrożenia wynikające z chęci budowy 
farm Fotowoltaicznych. Budować (pod-
pisywać umowy – tak, ale sprawdzić 
bardzo dokładnie lokalizację przyłą-
czenia sieci, czy inwestor jest w stanie 
wybudować przyłącze i w jakim termi-
nie, sprawdzać już przez tę firmę wy-
budowane już farmy, kiedy rozpocznie 
się budowa, decyzja o  warunkach za-
budowy, poparta decyzją środowisko-
wą (lokalizacja), SANEPID, umowa nie 
powinna być wcześniej podpisana bez 
symulacji wszystkich kosztów. Zwrócić 
uwagę na poważne firmy a  nie nowo-
powstałe. Zaproponował, aby wątpli-
wości związane z   umowami przesyłać 
do Izby, na wszystkie odpowiem, od-
dzwonię.

Dnia 17 czerwca 2021 r. odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej powiatu 
Kamień Pomorski. 

Posiedzenie otworzył Przewodni-
czący RP Andrzej Caban. Spotkanie 
rozpoczęło się od omówienia bie-
żącej sytuacji w  rolnictwie na tere-
nie powiatu kamieńskiego, po czym 
przedstawicielka Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa przeka-
zała informację, iż do 30 czerwca mogą 
składać wnioski o  pomoc finansową 
rolnicy, którzy ponieśli straty spowo-

dowane niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi w  2020 r. Z  takiej 
pomocy może skorzystać producent 
rolny, który poniósł w  2020 r. straty 
w uprawach rolnych w wyniku: suszy, 
gradu, deszczu nawalnego, ujemnych 
skutków przezimowania, przymroz-
ków wiosennych, powodzi, huraganu, 
uderzenia pioruna, obsunięcie się zie-
mi lub lawiny. Aby ubiegać się o  po-
moc, wysokość szkód w  uprawach 
rolnych na danej powierzchni musi 
wynieść co najmniej 20 proc. plonu, 

a straty w całym gospodarstwie muszą 
przekroczyć 30 proc. średniej rocznej 
produkcji rolnej. Wysokość pomocy, 
którą może otrzymać rolnik wynosi 
od 500 zł/ha do 1200 zł/ha i zależy od 
poziomu strat, rodzaju klęski oraz ro-
dzaju upraw. Wsparcie ma charakter 
pomocy publicznej.

Na zakończenie posiedzenia Prezes 
ZIR Andrzej Karbowy przekazał infor-
mację na temat pracy Zarządu Zachod-
niopomorskiej Izby Rolniczej podczas 
trwania epidemii koronawirusa.

Dnia 22 czerwca 2021 r. w Sianowie od-
było się posiedzenie Rady Powiatowej 
powiatu Koszalin.

Rozpoczynając posiedzenie, prze-
wodniczący powitał przybyłych gości 
i  członków Rady. W  spotkaniu uczest-
niczył wiceprezes ZIR Jerzy Mariak, z-ca 
Dyrektora ZODR – Krzysztof Duszkie-
wicz oraz Anetta Zoń specjalista ZODR / 
Koszalin, która przedstawiła informacje 
nt. fotowoltaiki.

Krzysztof Duszkiewicz – Z-ca Dy-
rektora ZODR – przedstawił działania 
ZODR podczas pandemii i obecnie. Na-
wiązał do przygotowania do wiosennej 
wystawy ogrodniczo-pszczelarskiej 
oraz targów Agro Pomerania. Najbar-
dziej poruszanym tematem jednak była 
susza. Trzeci raport IUNG wskazuje ja-
kie jest zagrożenie suszą w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Wojewoda 
powołał Komisję Wojewódzką, ale tylko 
w  przypadku suszy w  środkach trwa-
łych i  innych anomaliach, np. grado-

bicie czy deszcze nawalne, ponieważ 
straty spowodowane suszą mogą być 
zgłaszane tylko w aplikacji. Po raz kolej-
ny pojawiły się tematy dotyczące m.in. 
określenia w  raportach jako „zagroże-
nie” a nie stan faktyczny, czyli to co już 
jest i nie możemy mówić o zagrożeniu 
tylko o  stanie faktycznym. Brak możli-
wości odwoławczej w  przypadku skła-
dania wniosków o  oszacowanie suszy 
i  np. odrzucenie automatyczne przez 
aplikację gdy wg IUNG strata ta jest 
mniejsza niż 30%.

Następnie Anetta Zoń szeroko omó-
wiła zasady powstawania farm słonecz-
nych (fotowoltaiczne), przedstawiła za-
sady gdzie i jak można usytuować taką 
farmę. Należy w  pierwszej kolejności 
sprawdzić czy będzie możliwość przy-
łączenia. Ogniwa perowskitowe to jest 
przyszłość! Należy ustrzec rolników od 
„naganiaczy”, którzy za wszelką cenę 
chcą podpisać umowy na dzierżawę 
na 30 lat, następnie odsprzedają taką 

umowę, więc czas budowy na działce 
rolnika może rozpocząć się np. dopiero 
za 20 lat. Najlepszą formą jest sprzedać 
jako działkę przemysłową!

Zostały omówione szeroko działania 
Zarządu ZIR i Rady. Rada funkcjonowała 
przede wszystkim telefonicznie np. ko-
misje (KOWR), decyzje dotyczące pla-
nów łowieckich itp. Zarząd spotykał się 
w zależności od potrzeb min. spotkanie 
w  Grzmiącej. Jerzy Mariak przedstawił 
jak odbywało się zbieranie podpisów 
nad utworzeniem przez mieszkańców 
punktu skupu zbóż. Spotkanie Zarządu 
w Koszalinie z dyr., KOWR o współpracy 
i  sprawach problemowych. Spotkanie 
z  RDOŚ – omówienie współpracy. Żu-
bry, rysie, wilki, żurawie, bobry, są ptaki 
okresowo przebywające ale teraz już 
jest problem, bo on już nie jest okreso-
wy tylko stały i zrobiły się inwazyjne.

Kolejny temat dotyczy napływu 
mieszkańców miasta do wsi i problemy 
z tym związane.

Uznano, że powinna być zmiana 
ustawy KRUS. Każdy Oddział KRUS po-
winien mieć Radę Społeczną, jak np. 
KOWR. 

Odpady rolnicze (opony, akumu-
latory folie rolnicze itp.), prawidłowa 

gospodarka odpadami nie funkcjo-
nuje. Temat nie jest uporządkowany. 
Szykuje się nowelizacja ustawy o  za-
kupie oleju i rolnicy będą dodatkowo 
obciążeni kaucją przy zakupie takie-
go oleju.

Kazimierz Kuligowski złożył po-
dziękowanie Helenie Bubień za zor-
ganizowanie zbiórki dla Wiktora. Pani 
Helena opowiedziała historię chłopca 
i  podziękowała wszystkim za pomoc, 
za licytację.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nt. finansowania  
organizacji proekologicznych 
W  odpowiedzi na wniosek Krajowej 
Rady Izb Rolniczych z  dnia 7 maja 
2021  r. o  udostępnienie informacji 
publicznej odnośnie inicjatywy legi-
slacyjnej podjętej w 2020 r. w sprawie 
rejestru organizacji pozarządowych fi-
nansowanych z zagranicy, a  także źró-
deł finansowania organizacji ekologicz-
nych, resort klimatu poinformował, że:

„Prace nad projektem ustawy o  fi-
nansowaniu organizacji pozarządo-
wych, zostały zainicjowane przez Pana 
Ministra Michała Wosia w 2020 r. w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, a  następ-

nie były koordynowane również przez 
niego w  trakcie sprawowania funkcji 
Ministra Środowiska. W  Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska prace w tej spra-
wie nie są kontynuowane.

Odnosząc się do kwestii finansowa-
nia organizacji ekologicznych, z wiedzy 
posiadanej przez Ministerstwo Klimatu 
i  Środowiska (na podstawie sprawoz-
dań przekazywanych przez fundacje, 
dla których Minister Klimatu i  Środo-
wiska jest organem nadzoru) organiza-
cje mogą pozyskiwać środki na swoją 
działalność statutową: z dobrowolnych 

wpłat członków zarządu, z dotacji i da-
rowizn, z  1% podatku (o  ile są organi-
zacjami pożytku publicznego), mogą 
też prowadzić działalność gospodarczą 
na zasadach zawartych w  ustawach 
regulujących ich działalność oraz brać 
udział w  zamówieniach publicznych, 
konkursach ogłaszanych w  oparciu 
o  przepisy ustawy o  działalności po-
żytku publicznego i  o  wolontariacie, 
jak również starać się o dotacje w pro-
gramach ogłaszanych przez Narodowy 
i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wniosek KRIR w sprawie emerytur – wyjaśnienia resortu  
rolnictwa 
Odpowiadając na wystąpienie Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizu-
jące wniosek zgłoszony na VII Posie-
dzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w  dniu 24 marca 2021 r., w  sprawie 
konieczności wprowadzenia zmian 
w  systemie emerytur rolniczych Mi-
nisterstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
przedstawiło następujące wyjaśnienia: 

„Zgodnie z  podstawową zasadą 
określoną wart. 33 ust. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (Dz.U. z  2021  r. poz. 
266), w razie zbiegu prawa do emerytu-
ry lub renty przysługującej na podsta-
wie ustawy z prawem do emerytury lub 
renty z  innego ubezpieczenia społecz-
nego, uprawnionemu wypłaca się jedno 
wybrane przez niego świadczenie.

Z  powyższego przepisu wynika, że 
w razie zbiegnięcia się praw do świad-
czeń emerytalnych rentowych z  ZUS 

oraz z  KRUS, do wypłaty przysługuje 
jedno wybrane świadczenie. Takie roz-
wiązanie obowiązywało od wejścia 
w życie obecnie obowiązującej ustawy.

Wyjątek od tej zasady, obecnie do-
tyczy osób urodzonych po 31 grudnia 
1948 r., a  więc tych, które objęte zo-
stały reformą powszechnego systemu 
emerytalnego realizowanego przez 
ZUS i wprowadzoną od dnia 1 stycznia 
1999  r. W  myśl zasad na jakich została 
przeprowadzona reforma emerytalna 
w  powszechnym systemie ubezpie-
czeń społecznych, osobom urodzonym 
po dniu 31 grudnia 1948 r., emerytura 
przysługuje po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego, bez względu na długość po-
siadanego stażu ubezpieczeniowego. 
Wysokość tej emerytury uzależniona 
jest wyłącznie od wysokości opłaconych 
składek ubezpieczeniowych w  okresie 
aktywności zawodowej oraz od dłu-

gości dalszego trwania życia dla osób 
w  wieku przejścia na emeryturę, a  staż 
ubezpieczeniowy ma jedynie znacze-
nie przy podwyższaniu świadczenia do 
wysokości najniższej emerytury, jeżeli 
zgromadzone składki nie gwarantują tej 
kwoty.

W  związku z  powyższym, osoba po-
siadająca okresy ubezpieczenia zarów-
no w rolnym, jak i powszechnym syste-
mie ubezpieczeń społecznych, czyli tzw. 
dwuzawodowiec, urodzona po dniu 31 
grudnia 1948 r., za okresy podlegania 
ubezpieczeniu w  powszechnym sys-
temie ubezpieczeń społecznych, bez 
względu na ich długość, otrzyma po 
osiągnięciu wieku emerytalnego świad-
czenie emerytalne z  ZUS, w  wysokości 
odpowiadającej opłaconym składkom 
w tamtym systemie. Nie było w związku 
z tym uzasadnienia do dalszego zalicza-
nia okresu ubezpieczenia w  systemie 
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Wniosek o uruchomienie dodatkowych środków na dopłaty 
do składek ubezpieczeń rolnych 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wystąpił 1 czerwca 2021 r. do Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego o  zwiększenie limitu środków 
przeznaczonych w ustawie budżetowej 
na dopłaty do składek z tytułu ubezpie-
czenia upraw rolnych. Wszyscy rolnicy, 
mają obowiązek ubezpieczenia 50% 

upraw, dlatego powinni mieć również 
możliwość skorzystania z  ubezpiecze-
nia objętego dopłatami do składek 
z budżetu państwa na podstawie usta-
wy o  ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

W związku z zaplanowaniem w usta-
wie budżetowej państwa na 2021 r. 

środków finansowych w  wysokości 
400  mln  zł na dopłaty do ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wyraził obawy, że nie będą one wystar-
czające na zabezpieczenie potrzeb wy-
nikających z zawieranych umów i wnio-
skował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

W sprawie opłaty kaucyjnej za oleje 
W odpowiedzi na wniosek KRIR, Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
w poinformowało, że w chwili obecnej 
w dalszym ciągu prowadzone są prace 
związane z przygotowanie finalnej wer-
sji zmiany przepisów w zakresie gospo-
darowania zużytymi olejami i związanej 
z  nim dodatkowej opłaty kaucyjnej, 
ponadto przekazało do wiadmości co 
następuje:

„Analizujemy w tym momencie m.in. 
przekazane uwagi przedsiębiorstw 

zajmujących się obrotem produktami 
smarowymi/olejowymi, a  także anali-
zujemy wpływ pandemii COVID-19 na 
nasz projekt, m.in. w  zakresie wpro-
wadzenia kwestii ew. opłaty kaucyjnej 
(depozytowej).

Analizowane są także szczegóły 
organizacyjne i  techniczne związane 
z  praktycznym wdrożeniem ww. roz-
wiązań w codziennym funkcjonowaniu 
wszystkich podmiotów, którzy mają do 
czynienia z  obrotem produktami sma-

rowymi i olejem opadowym. Dodatko-
wo zaznaczam, że z uwagi na istotność 
planowanej legislacji, przyjęcie projek-
tu przez Rząd, a  następnie parlament, 
przyjęcie przedmiotowej regulacji, bę-
dzie poprzedzone szerokimi konsulta-
cjami publicznymi, w  tym z  udziałem 
branży.

Zakończenie prac nad projektem 
i  przekazanie projektu do konsultacji 
publicznych jest obecnie wstępnie pla-
nowane w III kwartale obecnego roku”.

powszechnym przy ustalaniu prawa 
i  wysokości emerytury rolniczej. Bo-
wiem na podstawie tych samych okre-
sów ubezpieczeniowych, nie można 
pobierać kilku świadczeń z różnych sys-
temów ubezpieczeniowych.

Zatem emerytura rolnicza, tylko dla 
osób objętych reformą powszechnego 
systemu emerytalnego (urodzonych 
po 31 grudnia 1948 r.) ustalana jest 
wyłącznie za okresy ubezpieczenia 
i opłacania składek w systemie rolnym. 
Emerytury rolnicze nie zostały zrefor-
mowane w ten sposób, dlatego prawo 
do emerytury rolniczej, w stosunku do 
wszystkich ubezpieczonych niezależ-
nie od daty urodzenia przysługuje po 
osiągnięciu wieku emerytalnego i uza-
leżnione jest od posiadania co najmniej 
25 lat ubezpieczenia rolnego. Z tą róż-
nicą, że w stosunku do urodzonych po 
31 grudnia 1948 r. nie ma możliwości 

zaliczania innych okresów ubezpiecze-
nia do wymaganego okresu ubezpie-
czenia rolniczego, gdyż za okresy ubez-
pieczenia w  systemie powszechnym 
(w ZUS) zostanie ustalone świadczenie 
niezależnie od ich długości i  będzie 
ono adekwatne do wysokości odpro-
wadzonych składek.

Jest to rozwiązanie bardzo korzystne 
w porównaniu do poprzednio obowią-
zujących regulacji.

Zasadniczo osoby o  długim stażu 
emerytalnym zyskują najbardziej, a wy-
nika to z  tego, że w okresie prowadze-
nia działalności rolniczej i  podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
(w KRUS) nie gromadziły kapitału w po-
wszechnym systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (w  ZUS) i  z  tamtego systemu 
nie nabędą wystarczającego świadcze-
nia. Z  kolei osoby, które mają krótszy 
staż emerytalny rolniczy, zapewne zgro-

madziły odpowiedni kapitał w systemie 
powszechnym (w ZUS), skąd otrzymają 
zasadnicze świadczenie po osiągnięciu 
wieku emerytalnego. Dlatego z systemu 
rolnego (z KRUS) otrzymają zwiększenie 
do emerytury z  ZUS, odpowiadające 
odprowadzanym składkom na ubez-
pieczenie społeczne rolników, gdyż ce-
lem przedmiotowego zwiększenia jest 
wszakże zrekompensowanie osobie 
uprawnionej do emerytury w  systemie 
powszechnym rzeczywistych ciężarów, 
jakie ponosiła w przeszłości, podlegając 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
i opłacając z tego tytułu należne składki.

Zmiana obowiązujących rozwiązań 
wymagałaby bardzo pogłębionej ana-
lizy i szerokiej dyskusji społecznej. Jed-
nakże lata obowiązywania tych prze-
pisów pokazały, że tworzą one spójny 
system zabezpieczenia społecznego 
w naszym kraju.”

Wniosek o wcześniejsze emerytury dla rolników 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o uwzględnienie podczas prac 
nad zmianą ustawy z  dnia 20 grudnia 
1990 r. o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników, wprowadzenia przepisów, 
które umożliwią przejście na emeryturę 
po opłaceniu 100 składek emerytalno-
-rentowych, niezależnie od osiągnię-
tego wieku, natomiast rolnikom, któ-
rzy nie podlegali ubezpieczeniu przez 
pełne 25 lat na otrzymanie emerytury 
w wysokości odpowiedniej do opłaco-
nych przez nich składek. Podtrzymu-
jemy także wniosek o  uniezależnienie 
wypłaty pełnej emerytury rolnikom, 
którzy przeszli na emeryturę od zaprze-
stania działalności rolniczej.

Ustawa z  dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.  U. z  20 17 r. poz. 38) obniżyła za-
sadniczy wiek emerytalny i przywróciła 
stan sprzed l stycznia 2013 r., ale nie 
przywróciła rolnikom możliwości prze-
chodzenia na wcześniejszą emeryturę. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. rolnicy utra-
cili prawo do wcześniejszych emerytur.

Prowadzenie gospodarstwa rol-
nego to bardzo ciężka fizyczna praca 
w trudnych warunkach, która wiąże się 
z  dużym ryzykiem wypadków. Specy-
fiką pracy w  gospodarstwach rolnych 
są zagrożenia spowodowane m.in.: 
koniecznością obsługi maszyn i  urzą-
dzeń rolniczych, obsługa zwierząt go-
spodarskich, czy bezpośredni kontakt 
z  nawozami chemicznymi. Charakter 
pracy w  gospodarstwie wymaga cią-
głej dyspozycyjności: brak dni wolnych, 
urlopów i  wielu innych przywilejów 
pracowniczych, które gwarantuje ko-
deks pracy. Niejednokrotnie mimo 

złego stanu zdrowia rolnika nie ma też 
możliwości skorzystania z  zastępstwa 
na czas choroby, w szczególności przy 
obsłudze zwierząt gospodarskich.

Obecnie gospodarstwa rolne są 
przekazywane następnym pokoleniom 
zbyt późno, czego konsekwencją jest 
rezygnacja młodych ludzi z  zajmowa-
nia się rolnictwem na rzecz innej dro-
gi zawodowej. Jednym z  powodów są 
sztywne przepisy systemu emerytalne-
go, które uniemożliwiają równoczesną 
pracę w  gospodarstwie i  pobieranie 
emerytury z  jednej strony oraz brak 
możliwości przejścia na wcześniejszą 
emeryturę w sytuacji, kiedy jest to ko-
rzystne dla rolnika.

Przedstawiając powyższe Zarząd 
KRIR wnioskuje o  rozważenie zapro-
ponowanych zmian mających na celu 
zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
gospodarstw rolnych.

Wsi o zwiększenie środków finansowych 
na ten cel. Dane dotyczące wydatków 
państwa na dopłaty do składek ubez-
pieczeniowych z poprzednich lat wska-
zują, że kwota ta waha się w granicach 
400–460 mln zł i jest niewystarczająca.

Już w kwietniu br. rolnicy sygnalizo-
wali, że firmy ubezpieczeniowe, z  któ-
rymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zawarło umowy w  sprawie dopłat 
z budżetu państwa do składek na ubez-
pieczenie upraw i  zwierząt gospodar-
skich, nie zawierają polis ubezpiecze-
niowych, ze względu na wyczerpanie 

limitu środków. Potwierdza to informa-
cja przekazana przez PZU. Wiele upraw 
nie może być ubezpieczona w począt-
kowym okresie kampanii ubezpie-
czeniowej, ponieważ agrotechniczne 
terminy siewu tych roślin przypadają 
w drugiej połowie kwietnia lub w maju. 
Również w różnych województwach ze 
względu na zróżnicowanie klimatu ter-
miny siewu przypadają w  innym cza-
sie. Rolnicy ze wszystkich województw 
powinni mieć zagwarantowany dostęp 
do dotowanych ubezpieczeń. Powta-
rzająca się corocznie sytuacja wyczer-

pywania się limitu środków na ten cel 
powoduje niepotrzebne stresy i niepo-
koje. Ponadto, w  związku z  zapowie-
dzią Rządu RP, że w tym oraz kolejnym 
roku nie będzie środków finansowych 
na pomoc w przypadku ewentualnych 
szkód w  rolnictwie spowodowanych 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi, do czasu wprowadzenia 
nowego systemu ubezpieczeniowego 
konieczne jest zabezpieczenie środków 
finansowych na subsydiowanie ubez-
pieczeń dla zachowania bezpieczeń-
stwa gospodarstw w sytuacji strat.

Odszkodowania za drzewa uszkodzone przez bobry –  
odpowiedź MKiŚ 
W  odpowiedzi na pismo KRIR w  spra-
wie podjęcia działań mających na 
celu wypłatę odszkodowań za drzewa 
uszkodzone przez bobry, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska w dniu 14 czerw-
ca 2021 r. udzieliło następującej odpo-
wiedzi:

„Zgodnie z  art. 126 ust. 1 i  2 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz.U. z  2020 r. poz. 55, 
z  późn. zm.) Skarb Państwa odpowia-
da za szkody wyrządzone przez bobry, 
a  odpowiedzialność ta nie obejmuje 
utraconych korzyści. Szacowanie szkód 
odbywa się w  oparciu o  rozporządze-
nie Ministra Środowiska z  dnia 8 lute-
go 2018 r. w sprawie szacowania szkód 
wyrządzonych przez niektóre gatunki 
zwierząt objęte ochroną gatunkową 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 645).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, 
rozmiar szkody wyrządzonej w  drze-
wostanach, w których wartość rynkowa 
utraconych sortymentów jest wyższa 
od kosztów poniesionych na założenie 
i  pielęgnację drzewostanu, oraz w  za-

drzewieniach i pojedynczych drzewach 
ustala się, uwzględniając m.in. miąż-
szość grubizny gatunku drzewa lub 
jego fragmentu, którego drewno nie 
może być wykorzystane.

Słusznie więc wskazano w  piśmie 
z dnia 17 maja 2021 r., że obecnie jeśli 
drewno może być wykorzystane nie 
wypłaca się za nie odszko-
dowania, jak również, że 
obecne przepisy nie prze-
widują wypłaty odszkodo-
wania za prace związane 
z  uprzątnięciem ściętych 
drzew.

Niemniej Departament 
Ochrony Przyrody wystąpił 
do regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska o  ze-
branie informacji odnośnie 
do skali problemu. Obecnie, 
ze względu na brak tych da-
nych (co m.in. uniemożliwia 
wykonanie oceny skutków 
regulacji, która jest nie-
zbędnym elementem pro-

cedury legislacyjnej) nie jest możliwe 
wprowadzenie propozycji takich zmian 
do aktualnie prowadzonych, zaawan-
sowanych prac nad zmianą rozporzą-
dzenia w  sprawie szacowania szkód 
wyrządzonych przez niektóre gatunki 
zwierząt objęte ochroną gatunkową”.

 źródło: www.krir.pl
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INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Weź pieniądze i posadź las – rusza nabór wniosków
Rolnicy gospodarujący na gruntach 
o słabszej jakości, które nie zapewniają 
odpowiednich plonów, mogą posadzić 
na nich las i  uzyskać na ten cel dofi-
nansowanie z Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa. O „Wsparcie 
na zalesianie i  tworzenie terenów za-
lesionych” finansowane z  budżetu 
PROW 2014–2020 można się starać od 
1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r. 

Poddziałanie zalesieniowe skiero-
wane jest do rolników (osób fizycznych 
lub prawnych, jak i  grup takich osób), 
którzy są właścicielami lub współwła-
ścicielami gruntów przeznaczonych do 
zalesienia lub grunty te stanowią wła-
sność małżonka. Pomoc może otrzy-
mać rolnik, któremu został nadany 
numer identyfikacyjny w  trybie prze-
pisów o  krajowym systemie ewidencji 
producentów. Beneficjentami mogą 
być również jednostki samorządu te-
rytorialnego i  jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz województw. 

Wsparcie na zalesienie ma charakter 
jednorazowej, zryczałtowanej płatno-
ści, której celem jest zrekompenso-
wanie kosztów wykonania zalesienia 
oraz jego ochrony. Wysokość pomocy 
uzależniona jest m.in. od tego, czy sa-
dzone będą drzewa liściaste czy iglaste, 
rodzaju gruntów, nachylenia terenu, 
czy wyboru sposobu zabezpieczenia 
uprawy leśnej i waha się od 8 307 zł/ha 
do 12 707 zł/ha. 

Ponadto w kolejnych latach do zale-
sionych gruntów rolnik może otrzymać 
dodatkową pomoc:
• przez 5 lat – premię pielęgnacyjną 

w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha;
• przez 12 lat – premię zalesieniową, 

która jest rekompensatą za wyłącze-
nie gruntu z produkcji rolniczej, w wy-
sokości 1215 zł/ha.

Działka, na której ma być posadzony 
las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i mini-
mum 20 m szerokości, chyba że grani-
czy z  lasem – wtedy szerokość gruntu 

nie ma znaczenia. W 2021 r. powierzch-
nię maksymalną, do której można ubie-
gać się o pomoc, zwiększono do 40 ha. 
Bardzo ważnym dokumentem, który 
trzeba posiadać, aby posadzić las, jest 
plan zalesienia sporządzony przez nad-
leśniczego Lasów Państwowych. Jego 
kopię, z  potwierdzeniem za zgodność 
z oryginałem, należy bezwzględnie do-
łączyć do wniosku o przyznanie wspar-
cia. Grunty przeznaczone do zalesienia, 
co do zasady, powinny być położone 
poza obszarami: Natura 2000, rezerwa-
tów przyrody, parków narodowych czy 
krajobrazowych lub ich otulin. 

Wnioski o  dofinansowanie w  ra-
mach tego poddziałania należy skła-
dać do biur powiatowych Agencji, 
właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy. Można je dostarczyć osobiście, 
przekazać za pośrednictwem platfor-
my ePUAP lub wysłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową. 

Zobacz jakie uprawy występują w Twojej gminie – skorzystaj 
z nowego narzędzia 
Pod adresem https://rejestrupraw.
arimr.gov.pl/ udostępnione zostało 
narzędzie pod nazwą „Powierzchnia 
upraw w gminach”. Można w nim wy-
szukać gatunki (spośród 330 pozycji) 
oraz powierzchnie upraw lub grup 
upraw (np. warzywa) dla wybranej 

lokalizacji (województwo, powiat, 
gmina) lub dla całego kraju. Użyt-
kownik może przeglądać i  pobierać 
informacje za lata 2020 i  2021 (dane 
będą aktualizowane) bez konieczno-
ści posiadania loginu i  hasła. Wpro-
wadzenie tej funkcjonalności stanowi 

odpowiedź na zadawane przez insty-
tucje publiczne i beneficjentów dzia-
łań ARiMR pytania dotyczące struktu-
ry upraw. Dane zawarte w  rejestrze 
zgromadzone zostały na podstawie 
deklaracji zawartych we wnioskach 
o płatności obszarowe.

Geoportal ARiMR – nowy serwis z danymi przestrzennymi 
dla instytucji okołorolniczych, sektora  
naukowo-badawczego czy organów KE
Świeżo wprowadzone rozwiązanie 
umożliwia korzystanie z  rejestrów da-
nych przestrzennych ARiMR jedynie 
przez takie instytucje jak Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd 
Statystyczny oraz podmioty z  sektora 

naukowo-badawczego czy organy Ko-
misji Europejskiej. O dostęp do portalu 
będzie można ubiegać się od 12 czerw-
ca 2021. 

Głównym zadaniem serwisu jest 
udostępnianie podkładów mapowych 

oraz danych referencyjnych z  bazy 
LPIS, z ewidencji: producentów, gospo-
darstw rolnych i  wniosków o  przyzna-
nie płatności. Zasoby systemu mogą 
być wykorzystywane na potrzeby na-
ukowe, badawcze, statystyczne lub 

środowiskowe na wniosek podmiotów 
realizujących ustawowe zadania doty-
czące tych celów, m.in. KOWR-u, GUS-u, 
a  także instytucji i organów Unii Euro-
pejskiej. 

Chcący skorzystać z geoportalu mu-
szą uzyskać odpowiednie uprawnienia. 
Niezbędne jest dostarczenie ARiMR 
poprawnie wypełnionego „Wniosku 

użytkownika zewnętrznego o  nadanie 
lub zmianę uprawnienia dostępu do 
aplikacji” oraz podpisanego regulami-
nu korzystania z konta. 

Wniosek należy złożyć w  formie 
elektronicznej przesyłając go na ad-
res e-mail: geoportal_hd@arimr.gov.
pl lub za pośrednictwem aplikacji  
ePUAP. Dokument musi zostać pod-

pisany elektronicznie przez wniosko-
dawcę. W  przypadku podpisu tra-
dycyjnego wystarczy skan wniosku. 
W  planach jest rozbudowa narzędzia 
pod względem funkcjonalności oraz 
przez poszerzenie zasobów o  inne 
dane z baz Agencji. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 22 318 45 60.

Rusza modernizacja: aż pięć naborów wniosków  
w jednym terminie
Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać 
się o  wsparcie finansowe na „Moder-
nizację gospodarstw rolnych” i  to we 
wszystkich pięciu jej obszarach. Wnio-
ski Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa przyjmuje do 19 sierp-
nia 2021 r. 

Po raz pierwszy w  tym samym ter-
minie można składać wnioski o  przy-
znanie pomocy dotyczące wszystkich 
obszarów wsparcia w  ramach „Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych”, tj.: 
rozwój produkcji prosiąt (obszar A); 
rozwój produkcji mleka krowiego (ob-
szar B); rozwój produkcji bydła mię-
snego (obszar C); inwestycje związane 
z  racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali 
produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D) oraz nawadniania 
w gospodarstwie. 

Wysokość i poziom pomocy
Limity wsparcia, jakie można otrzy-

mać w  całym okresie realizacji PROW 
2014–2020, wynoszą:  
• rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 

900 tys. zł; 
• rozwój produkcji mleka krowiego (ob-

szar B) – 500 tys. zł; 
• rozwój produkcji bydła mięsnego (ob-

szar C) – 500 tys. zł; 
• inwestycje związane z  racjonalizacją 

technologii produkcji, wprowadze-
niem innowacji, zmianą profilu pro-
dukcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwięk-
szeniem wartości dodanej produk-
tu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym 
w  przypadku inwestycji niezwiąza-
nych bezpośrednio z  budową, mo-
dernizacją budynków inwentarskich, 
w  tym ich wyposażeniem lub budo-
wą, lub modernizacją magazynów 
paszowych w  gospodarstwach mak-

symalna wysokość pomocy wynosi 
200 tys. zł; 

• nawadnianie w  gospodarstwie – 
100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” we wszystkich 
obszarach jest, co do zasady, przy-
znawana w  postaci dofinansowania 
wydatków przeznaczonych na reali-
zację danej inwestycji. Standardowo 
wynosi 50  proc. poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych. W  przypad-
ku gdy o  wsparcie ubiega się młody 
rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku 
rolników, poziom dofinansowania 
jest wyższy i  wynosi 60 proc., z  tym 
że w przypadku inwestycji w nawad-
nianie o pomoc nie może ubiegać się 
wspólnie grupa rolników.  

Można złożyć tylko jeden wniosek, 
ale jest wyjątek

W  przypadku tegorocznych nabo-
rów na inwestycje w produkcję prosiąt, 
produkcję mleka krowiego, produkcję 
bydła mięsnego czy inwestycje związa-
ne z racjonalizacją produkcji, czyli mó-
wiąc inaczej w  przypadku inwestycji 
w obszary A, B, C czy D, można złożyć 
tylko jeden wniosek o  pomoc. Zatem 
jeżeli rolnik zdecyduje się starać o po-
moc na inwestycje w produkcję prosiąt, 
czyli obszar A, nie może już ubiegać się 
o  wsparcie w  ramach działań z  obsza-
rów B, C czy D. Natomiast może złożyć 
wniosek na inwestycje w nawadnianie 
gospodarstwa.

Kto może otrzymać wsparcie
O dofinansowanie inwestycji w pro-

dukcję prosiąt (obszar A) mogą ubiegać 
się rolnicy, którzy posiadają gospodar-
stwo wielkość ekonomicznej nie mniej-
szej niż 13 tys. euro i  nie większej niż 
250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik 
planuje inwestycje związane z  pro-
dukcją mleka krowiego (obszar B), by-

dła mięsnego (obszar C) czy związane 
z  racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji, zwiększeniem skali 
produkcji, poprawą jakości produkcji 
lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu (obszar D), wielkość ekono-
miczna gospodarstwa nie może być 
mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa 
niż 200 tys. euro. 

Wyjątek stanowią gospodarstwa 
osób wspólnie wnioskujących. W  ta-
kim przypadku wielkość ekonomiczna 
pojedynczego gospodarstwa może być 
mniejsza od 13 tys. euro, przy czym 
suma wielkości ekonomicznej wszyst-
kich gospodarstw musi wynosić co naj-
mniej 15 tys. euro, a  po zrealizowaniu 
inwestycji, wielkość ekonomiczna go-
spodarstwa każdego z wspólnie wnio-
skujących rolników powinna osiągnąć 
wartość co najmniej 13 tys. euro.  

Natomiast w  przypadku inwestycji 
w  nawadnianie wystarczy, by gospo-
darstwo rolnika ubiegającego się o po-
moc miało powierzchnię co najmniej 
1 ha i nie więcej niż 300 ha, a on sam 
był pełnoletni. Może ewentualnie pro-
wadzić produkcję w  zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej. Dodatko-
wo rolnik musi udokumentować osią-
gnięcie przychodu z działalności rolni-
czej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. 
Warunek ten nie dotyczy tych, którzy 
gospodarują krócej niż 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek 
Wnioski należy składać osobiście lub 

przez upoważnioną osobę w  biurach 
powiatowych i  oddziałach regional-
nych ARiMR. Można to zrobić również 
przesyłką rejestrowaną nadaną w  pla-
cówce Poczty Polskiej lub elektronicz-
nie – za pośrednictwem skrzynki po-
dawczej ePUAP. 

 źródło: www.arimr.gov.pl
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INFORMACJE KASY  
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin  
w rolnictwie i ich szkodliwe oddziaływanie na pszczoły
W obecnej dobie intensywnej gospo-
darki rolnej nie można sobie wyobrazić 
produkcji polowej bez środków ochro-
ny roślin. Powodzenie ekonomiczne 
uprawy roślin uzależnione jest od od-
powiedniego stosowania nawozów 
mineralnych i  chemicznych środków 
ochrony roślin. Obecnie wprowadzo-
na jest do szerokiej praktyki integro-
wana ochrona roślin, która definiuje 
„staranne rozważenie wszystkich 
dostępnych metod ochrony roślin, 
a  następnie przedsięwzięcie właści-
wych środków mających na celu za-
hamowanie rozwoju organizmów 
szkodliwych oraz utrzymanie stoso-
wania środków ochrony roślin i innych 
form interwencji na ekonomicznie  
i ekologicznie uzasadnionym poziomie, 
a  także zmniejszenie lub zminimalizo-
wanie zagrożenia wynikającego ze sto-
sowania pestycydów dla zdrowia ludzi 
i środowiska”. 

Aby sprostać wszystkim powyższym 
wymaganiom, podczas stosowania 
środków ochrony roślin,  należy wpro-
wadzić zasady dobrych praktyk rolni-
czych i pamiętać o  ich przestrzeganiu. 

Nakazują one wykonywanie zabiegów 
związanych z  ochroną roślin z  zacho-
waniem następujących warunków:

Wykonywanie zabiegów wyłącznie 
przez osoby przeszkolone w  tym kie-
runku i  posiadające aktualne zaświad-
czenia; 
• Prowadzenie ewidencji wszystkich za-

biegów; 
• Stosowanie środków dopuszczonych 

do obrotu i  tylko zgodnie z  etykietą, 
tak aby nie dopuścić do zanieczysz-
czenia środowiska oraz zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 

• Używanie odzieży ochronnej podczas 
pracy z chemicznymi środkami ochro-
ny roślin, także podczas przygoto-
wywania preparatów oraz niszczenia 
opakowań; 

• Wykonywanie zabiegów jedynie 
w  godzinach wieczornych, po za-
kończeniu lotu pszczół (jeśli zabieg 
wykonany musi zostać w ciągu dnia, 
to powinno stosować się środek z ze-
rowym okresem Prewencji i  wyko-
nywać zabieg podczas pochmurnej 
i  chłodnej pogody lub wczesnym 
rankiem); 

• Niestosowanie środków chemicznych 
scharakteryzowanych jako toksyczne 
dla pszczół w pobliżu pasiek i na po-
lach w okresie kwitnienia; 

• Stosowanie środków ochrony roślin 
w terenie otwartym wyłącznie wtedy, 
gdy prędkość wiatru nie przekracza 
3 m/s, aby uniknąć znoszenia cieczy 
poza chronioną uprawę; 

• Prowadzenie zabiegów w  odległości 
nie mniejszej niż 20 metrów od za-
budowań gospodarczych, miejsc za-
mieszkania i pasiek; 

• Wybieranie najbezpieczniejszych 
form użytkowych środków ochrony 
roślin np.: granulatów; 

• Nie aplikowanie środków zakwalifi-
kowanych jako szkodliwe dla pszczół 
na rośliny pokryte spadzią, ponieważ 
mogą one doprowadzić do zatrucia 
pszczół; 

• Przestrzeganie zasad dotyczących 
łączenia różnych środków ochrony 
roślin a także nawozów w czasie jed-
nego zabiegu – mieszaniny nawozów 
i  substancji chemicznych mogą być 
szkodliwe dla pszczół; 

• Informowanie pszczelarzy o planowa-
nych zabiegach ochrony roślin w po-
bliżu okolicznych pasiek;

• Nie zanieczyszczanie wód (zbiorni-
ków śródpolnych, rowów melioracyj-
nych) środkami ochrony roślin, ponie-
waż mogą one stanowić źródło wody 
dla zapylaczy; 

• Dochowanie staranności podczas 
czyszczenia (płukania) opryskiwaczy 
pozostałości z cieczy roboczej po za-
kończeniu zabiegu. 

Uprawy w toku swojej produkcji na 
polach narażone są na różne zanie-
czyszczenia, między innymi chemiczne 
w  tym pozostałości środków ochrony 
roślin, które określane są jako krytycz-
ne wyróżniki jakości i  bezpieczeństwa 
żywności. Możliwe jest stosowanie 
pestycydów w  uprawach roślin, tak 
aby nie było ono szkodliwe dla pszczół 
miodnych podczas aplikacji a także nie 
wpłynęło negatywnie na bezpieczeń-
stwo produktów końcowych uprawy 
przeznaczonych do konsumpcji a zara-
zem na zdrowie i życie człowieka. 

Źródło: www.krus.gov.pl, KRUS OR 
w Koszalinie, Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
Poradnik Dla Doradców Rolnych – Bez-
pieczeństwo i  Higiena Pracy w  Gospo-
darstwie Rolnym – Ministerstwo Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi, Bezpieczna Praca 
Z  Chemicznymi Środkami Ochrony Ro-
ślin – Warszawa 2006, Zasady ochrony 
zdrowi i życia w gospodarstwie rolnym – 
Warszawa 2021 r., Rzepak – zapylanie, 
ochrona, bezpieczeństwo pszczół i jakość 
miodu – dr hab. Zbigniew Kołowski, prof. 
nadzw. IO, www.pzp.bis.pl

Beata Gazicka
KRUS OR w Koszalinie

Drogie Dzieci,
dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio 
dużo czasu spędziłyście w  domach, przy komputerach, ucząc się 
zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć 
trochę współuczestniczyć z  Wami w  tej formie zdobywania wiedzy, 
również włączyła się w  edukację online. Udostępniliśmy na  swojej 
stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i  filmy dotyczące 
zasad bezpieczeństwa w  gospodarstwie rolnym. Myślę, że były one 
pomocne w  zdobywaniu wiedzy, co  potwierdza Wasz liczny udział 
w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie 
w  Gospodarstwie Rolnym i  XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci, które z racji obchodów tegorocznego jubileuszu przebiegały 
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”.

Bardzo mnie cieszy, że tak aktywnie zaangażowałyście się, na miarę swoich możliwości i lat, w działania na rzecz 
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej oraz rolniczym chorobom zawodowym. Choć brzmi to poważnie, 
a nawet dojrzale, to właśnie dzięki poznawaniu już w Waszym wieku zasad bezpiecznego przebywania i pracy 
w gospodarstwie rolnym unikniecie teraz i w przyszłości wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogą prowadzić 
do groźnych wypadków i chorób.

Rolnicza praca nigdy nie ustaje, toczy się swoim rytmem mimo trudności i ograniczeń związanych z pandemią 
czy zmienną aurą. Rozpoczął się okres wytężonych prac polowych, wkrótce zaczną się żniwa, a dla Was wakacje. 
Pamiętajcie proszę, że zabawa i  odpoczynek powinny przebiegać w  warunkach umożliwiających zachowanie 
zdrowia i życia. Przypomnę więc, że dzieciom nie wolno obsługiwać maszyn rolniczych i przebywać w ich pobliżu, 
gdy pracują. Nie powinnyście również uczestniczyć w pracach związanych z użyciem ostrych narzędzi, zwłaszcza 
mechanicznych, np. w spawaniu czy obróbce drewna. Nie zbliżajcie się także do środków chemicznych używanych 
w gospodarstwie – oprysków, nawozów, paliw itp. Kontakt z nimi może być dużym zagrożeniem dla Waszego 
zdrowia i  prawidłowego rozwoju. Uważajcie również na  zwierzęta gospodarskie, przede wszystkim te duże, 
które choć przyjazne, mogą wyrządzić krzywdę. Pamiętajcie, że dzieciom nie wolno przebywać na wysokości, 
w zamkniętych zbiornikach, wykopach, w zapyleniu i hałasie, przenosić ciężarów, a także uczestniczyć w pracach, 
przy których występuje niebezpieczeństwo wybuchu czy pożaru. Zapoznajcie się z  „Wykazem czynności 
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat”. Ich wykonywanie niesie ze sobą ogromne ryzyko dla Waszego bezpieczeństwa.

Odpoczywajcie i bawcie się w miejscach do tego przeznaczonych, za wiedzą i zgodą Waszych rodziców. Bądźcie 
też uważni na drogach publicznych oraz podczas zabaw i kąpieli w zbiornikach wodnych. Wierzę, że w każdym 
miejscu i sytuacji będziecie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę Wam udanego odpoczynku, wspaniałej pogody, wielu przygód 
i niezapomnianych wrażeń. Wróćcie we wrześniu do szkoły zdrowi i wypoczęci. 

Prezes
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

dr Aleksandra HadzikWarszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.
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INFORMACJA GŁÓWNEGO  
INSPEKTORATU WETERYNARII

„Smaki zamknięte w słoiku”– przepisy
W poprzednich numerach naszego miesięcznika wspominaliśmy o przeprowadzonym kon-
kursie ,,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 ,,produk-
tów’’ I etapu Powiatowego 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 czerwcowym numerze 
chcieliśmy ukazać Państwu kolejny zwycięski przepis. Tym razem jest to:

Smacznego! Życzy Pani Teresa Bartosiak, autorka przepisu na konfiturę z jarzębiny i jabłek.

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/

KONFITURA Z JARZĘBINY I JABŁEK
Opis produktu: (składniki, w jaki sposób został przetworzony).

Składniki: 1 kg jarzębiny; 75 dag jabłek; 1–1,5 kg cukru; 1 dag kwasku cytrynowego oraz ½ szklanki rumu. 
Jarzębinę należy sparzyć, potem odcedzić, zasypać cukrem, następnie dodać pozostałe składniki.  
Wszystko podsmażyć pod koniec dodać rum. I do słoików. Podawać do mięs i serów. 

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dobrostanu zwierząt
W związku ze wzrostem w  sezonie let-
nim upadków oraz urazów zwierząt 
gospodarskich, a  także docierającymi 
sygnałami o  potwierdzonych przypad-
kach niehumanitarnego traktowania 
zwierząt w zakładach ubojowych, Głów-
ny Lekarz Weterynarii polecił wzmo-

żenie nadzoru   terenowym organom 
Inspekcji Weterynaryjnej. W miesiącach 
czerwiec–lipiec 2021 r., pracownicy Wo-
jewódzkich Inspektoratów Weterynarii 
przeprowadzą kontrole doraźne wybra-
nych na podstawie analizy ryzyka 6–10 
zakładów w  każdym województwie, 

prowadzących ubój świń lub bydła oraz 
sprawdzą spełnianie wymagań dobro-
stanowych zarówno w trakcie przyjęcia 
zwierząt, ich oszałamiania jak i  uboju. 
Wyniki zarządzonych kontroli oraz pod-
jęte działania następcze będą znane 
w pierwszej połowie sierpnia br.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 5 Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
z  dnia 1 czerwca 2021 r. została ogło-
szona wysokość miesięcznej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.

W związku z tym wysokość składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie za podlegającego przez 
cały miesiąc rolnika, małżonka, domow-
nika i  pomocnika rolnika w  III kwartale 
2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domow-
nik objęty jest tym ubezpieczeniem na 
wniosek wyłącznie w zakresie ograniczo-
nym należna składka stanowi 1/3  pełnej 
składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że 
w  czerwcu br. wysokości emerytu-

ry podstawowej wynosi 1013,63 zł, 
w  związku z  tym podstawowa mie-
sięczna składka na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe za rolników, mał-
żonków i  domowników w  III kwartale 
2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na 
to ubezpieczenie za rolników prowa-
dzących gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni powyżej 50 ha przelicze-
niowych użytków rolnych stanowić 
będzie:
• 12% emerytury podstawowej, tj. 

122,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rolnych 
do 100 ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej, tj. 
243,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rolnych 

powyżej 100 ha przeliczeniowych do 
150 ha przeliczeniowych,

• 36% emerytury podstawowej, tj. 
365,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 
150 ha przeliczeniowych do 300 ha 
przeliczeniowych,

• 48% emerytury podstawowej, tj. 
487,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 
300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy ter-
min uregulowania należnych składek za:
• rolników, małżonków i  domowników 

za III kwartał 2021 upływa z  dniem 
31 lipca 2021 r.

• pomocników rolnika za dany miesiąc 
upływa z 15. dniem następnego mie-
siąca.
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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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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zachęca do skorzystania z oferty ubezpieczenia sprzętu rolniczego Agrocasco, w celu poznania 
bliższych informacji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.tuw.pl, jednostek terenowych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” lub skontaktowania się z agentami na terenie całego kraju, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze optymal-
nego wariantu ubezpieczenia. 

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

Nowy pakiet AGROCASCO  
w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń  
Wzajemnych „TUW”

Mechanizacja i  automatyzacja prac są 
nieodłącznym elementem współczesnego 
rolnictwa. Postęp technologiczny na dobre 
zagościł także i na polskich polach. Wysłu-
żone Ursusy i  Bizony zostały zastąpione 
przez warte setki tysięcy złotych nowocze-
sne i wydajne maszyny. Wraz z rozbudową 
parków maszynowych rosną także oczeki-
wania rolników wobec produktów ubez-
pieczeniowych zapewniających ochronę 
sprzętu rolniczego.

Agrocasco w nowym wydaniu

W odpowiedzi na te potrzeby Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” opraco-
wało nowy pakiet Agrocasco. Sprzęt rolniczy 
może zostać objęty ochroną ubezpiecze-
niową w jednym z trzech wariantów: Mini, 
Standard i Super dopasowanych do różnych 
potrzeb klienta. Dodatkowo, w ramach pa-
kietu znalazły się także ubezpieczenia: szyb 
sprzętu rolniczego, następstw nieszczęśli-
wych wypadków operatorów i  pasażerów 
sprzętu rolniczego, ochrony prawnej oraz 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu między-
sąsiedzkich usług maszynowych.

Ochrona nie tylko dla nowych  
maszyn

Nowe Agrocasco w  TUW „TUW” trafia 
w  potrzeby klientów poszukujących  sze-
rokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
zarówno dla nowego sprzętu jak i sprzętu, 
który lata świetności ma już za sobą. 

W  wariancie MINI, w  atrakcyjnej cenie, 
sprzęt rolniczy zostaje objęty ochroną 
przed zdarzeniami losowymi (m.in. pożar, 
powódź, upadek drzew lub masztów, za-
padanie lub osuwanie się ziemi) występu-
jącymi relatywnie rzadko, ale za to często 
skutkującymi poważnymi zniszczeniami. 
W wariancie tym nie występują ogranicze-
nia wiekowe względem sprzętu zgłaszane-
go do ubezpieczenia, a czynności związane 

z zawarciem umowy ubezpieczenia zostały 
ograniczone do niezbędnego minimum. 

Kradzież w STANDARDZIE

Wariant STANDARD zapewnia ubezpie-
czenie w  formule All Risks (wszystkie ry-
zyka), dzięki czemu w  zakresie ubezpie-
czenia mieszczą się wszystkie najczęściej 
występujące rodzaje szkód w  sprzęcie 
rolniczym, w tym spowodowane kradzieżą 
lub usiłowaniem kradzieży. W ostatnich la-
tach bowiem łupem złodziei coraz częściej 
stają się nie tylko luksusowe samochody, 
lecz także drogie ciągniki lub maszyny rol-
nicze. 

Ubezpieczenie obejmuje także koszty 
holowania lub transportu oraz wartość pło-
dów rolnych zniszczonych wskutek szkody 
powstałej w trakcie transportu ubezpieczo-
nym sprzętem rolniczym. Jeśli wiek sprzętu 
rolniczego w dniu powstania szkody nie bę-
dzie przekraczał 15 lat, odszkodowanie bę-
dzie przysługiwać także za szkody powstałe 
w wyniku awarii spowodowanej przedosta-
niem się do wnętrza sprzętu rolniczego ciała 
obcego lub przegryzieniem przez zwierzęta 
(np. gryzonie, kuny) wiązek elektrycznych, 
a także za uszkodzenie ogumienia, powstałe 
bez jednoczesnego uszkodzenia innych czę-
ści sprzętu rolniczego.

Ochrona dla wymagających

Wariant SUPER jest odpowiedzią na po-
trzeby klientów poszukujących produktu 
ubezpieczeniowego zapewniającego naj-
wyższy poziom ochrony. Jego wyróżnikiem 
jest brak jakichkolwiek franszyz i udziałów 
własnych w szkodzie. W tym wariancie za-
kres ochrony ubezpieczeniowej, dostępny 
w wariancie STANDARD, został dodatkowo 
rozszerzony o  uszkodzenia szyb sprzętu 
rolniczego, powstałe bez jednoczesnego 
uszkodzenia innych części, a także o koszty 
wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego. 
W  trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
klient ma zagwarantowaną stałą sumę 
ubezpieczenia, a  w  przypadku powstania 
szkód częściowych – zniesienie konsumpcji 
sumy ubezpieczenia oraz zniesienie amor-
tyzacji części, aż do przekroczenia przez 
sprzęt rolniczy wieku 15 lat. Limity odpo-
wiedzialności mające zastosowanie w wa-
riancie SUPER należą do jednych z najwyż-
szych na rynku.



 
 

 


