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Szanowni Państwo!

Kończą się żniwa. Pogoda nie rozpieszczała i niestety większość naszego 
województwa została ponownie dotknięta suszą.
Rolnicy planując obecnie zasiewy na przyszły rok nie posiadają wiedzy,  
jakie zasady będą obowiązywały w przyszłym roku. Dotyczy to m.in.  
wprowadzenia ekoschematów.
Mogą zostać wprowadzone duże zmiany związane z wymaganymi nor-
mami krajowymi a ekoschematami. 

Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarze-
niami.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
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INFORMACJE  
ZACHODNIOPOMORSKIEJ  
IZBY ROLNICZEJ 

POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

W dniu 21 lipca w gospodarstwie agro-
turystycznym w Stajkowie odbyło się 
posiedzenie RP Białogard. Program 
przewidywał omówienie obecnej sy-
tuacji w rolnictwie w tym skup zbóż. 
Zmiany w ubezpieczeniach w KRUS 
oraz szkolenie z zakresu zwalczania 
chorób zakaźnych w powiecie biało-
gardzkim oraz bezpieczeństwo finan-
sowe i zdrowotne kobiet na wsi. Prze-

wodnicząca RP p. Anna Rydzkowska 
powitała zaproszonych uczestników  
i wprowadziła w temat sytuacji na ryn-
ku zbóż tj. aktualne ceny, zbiory itp. 
Przedstawiciel PZZ Stoisław p. Jacek 
Łukaszewicz – Dyrektor Działu Surow-
cowego udzielił informacji na temat 
cen zbóż – obowiązuje tzw. cena dnia 
która uzależniona jest min od cen na 
MATI. PZZ Stoisław i Elewar to wiodą-

ce podmioty które mają stabilizować 
ceny na rynku zbóż w kraju. Elewator 
w Stoisławiu jest przygotowany do 
bieżącej kampanii w 100%. Niepraw-
dziwa jest informacja o zapełnionych 
magazynach – to nie prawda. Sys-
tem pracy (zmianowość) będzie na 
podstawie bieżącej sytuacji. Jeste-
śmy przygotowani na trzy zmiany. 
Funkcjonuje „System kolejkowy” jak 

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR
Dnia 24 sierpnia br. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej w Szczecinie. 

Głównym tematem spotkania było 
omówienie trudnej sytuacji panu-
jącej obecnie w polskim rolnictwie, 
ponieważ  kryzys ten nie odpuszcza. 
Na pogarszające się nastroje wśród 
rolników wpływają przede wszystkim 
wyższe koszty produkcji rolnej, jak  
i utrzymania gospodarstw. Widoczne 
są także trudności ze zbytem niektó-
rych produktów rolnych po zadowala-
jącej cenie. Kryzys powoduje obniżkę 
wydatków na zakup środków produk-
cji takich jak: pasze, nawozy i środki 
ochrony roślin, mniejsze wydatki na 
inwestycje. Całość może doprowadzić 
do drastycznego ograniczenia produk-
cji rolnej, co w konsekwencji wpłynie 
na znaczące podwyżki cen żywności. 

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej z zaniepokojeniem przyjął 
informację o wstrzymaniu produkcji 
nawozów azotowych z powodu rekor-

dowo rosnących cen gazu, który jest 
kluczowy w procesie ich produkcji. 
Sytuacja ta spowoduje wywindowa-
nie cen towaru, który już dziś znajdu-
je się na rynku, następnie zagrozi ich 
dostępności na rynku. Taki stan rzeczy 
może spowodować dramatyczne skut-
ki dla całej naszej gospodarki. Dlatego 
też Zarząd zwraca się o podjęcie pil-
nych i efektywnych działań, których 
celem jest przede wszystkim zapew-
nienie bezpieczeństwa żywnościowe-
go kraju. Jednocześnie Zarząd zgłosił 
zastrzeżenia do wprowadzonych do-
płat do nawozów wskazując na zbyt 
późne wypłaty środków. 

Następnie Zarząd wyraził sprzeciw 
wobec wprowadzenia ogromnego 
wzrostu stawek opłat weterynaryj-
nych. Podwyżka opłaty za wydanie 
świadectwa zdrowia dla świń dopro-
wadzi do likwidacji ich stad. Kwota za 
wystawienie świadectwa dla jednej 
sztuki przekracza w tej chwili 10% 
wartości z jej sprzedaży. Zmienione 

stawki opłat uderzą przede wszystkim 
w małych producentów. Wprowadzo-
ne przepisy przeczą wcześniej zapo-
wiadanej polityce wspierania małych 
gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Kolejnym poruszonym tematem 
była sprawa określenia podmiotu od-
powiedzialnego za szacowanie szkód 
łowieckich w przypadku, gdy umowa 
o dzierżawę istniejącego obwodu ło-
wieckiego nie została zawarta. Zgod-
nie z informacją MKiŚ w obowiązują-
cej ustawie – Prawo Łowieckie nie ma 
przepisu, który nakładałby obowiązek 
szacowania szkód łowieckich na jaki-
kolwiek podmiot w przypadku, gdy 
dany obwód został utworzony, lecz 
jeszcze nie został wydzierżawiony lub 
przekazany w zarząd. 

Na zakończenie Zarząd podsumo-
wał obecną sytuację pogodową na 
terenie województwa zachodniopo-
morskiego oraz przeanalizował kore-
spondencję jaka wpłynęła do biura 
ZIR w ostatnim czasie.

RADA POWIATOWA BIAŁOGARD
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w poprzednich sezonach. Stosujemy 
specjalne umowy dla owsa ekologicz-
nego do produkcji płatków górskich 
bio, ale również żyto będzie następ-
ne (owies ozimy). Już mieliśmy okazję 
współpracować z rolnikiem jako po-
letka doświadczalne (Tomasz Okup-
ski) na 18 ha. Doświadczenie mające  
dużą szansę wejścia na rynek na na-
szym terenie ze względu na nową 
technologię. Ceny na dziś przy spełnio-
nych parametrach to:  Pszenica kon. –  
1550 zł, paszowe – 1350 zł, żyto – 1250 zł, 
paszowe – 1050 zł, rzepak – 3000 zł.

Propozycja przechowywania zbóż, 
możliwość odkupienia tego zboża. 
Wszelkie informacje dostępne w PZZ 
dla producentów w ilości jednorazo-
wej min. 50 ton.

Następnie p. Jan Górski Dyrektor 
KRUS – omówił zmiany w ustawie obo-
wiązujące od 15 czerwca min. przejścia 
na emerytury pozostawiając gospo-
darstwo. Nie ma jeszcze interpretacji 
prawnej co do przejścia na emeryturę 

mając np. dzierżawę z KOWR czy in-
nych działań np. PRŚ, Modernizacja.

KRUS dysponuje dobrymi Ośrodka-
mi rehabilitacyjnymi ale są problemy 
z naborem – jest niepokój bo mało 
rolników korzysta z rehabilitacji. No-
wością będzie również uruchomio-
ne od stycznia turnusy dla seniorów  
i opiekunów osób niepełnosprawnych. 
- Pani Anna Rydzkowska omówiła te-
mat szkód łowieckich 
i dzierżawy obwodów 
łowieckich do dnia dzi-
siejszego nie ma podpi-
sanej umowy dzierżawy 
przez KŁ TROP – proce-
dura wyłonienia kolej-
nego dzierżawcy po-
trwa do 12 sierpnia br.

Wniosek: obecnie są 
dwa główne kierunki 
rehabilitacji (układ krą-
żenia i ruchu). Rehabili-
tacja lecznicza dla osób 
po przebytej chorobie 

COVID-19 ale w dalszym ciągu bra-
kuje działań dotyczących rehabilitacji 
osób tzw. onkologicznych (mastekto-
mia itp.) – należy wnioskować do KRIR, 
MRiRW o wprowadzenie takiej formy 
rehabilitacji.

Rozmawiano również o bieżącej sy-
tuacji w rolnictwie nie tylko w powie-
cie białogardzkim ale również w kraju.

W dniu 14 czerwca 2022 roku w odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej Za-
chodniopomorskiej Izby Rolniczej po-
wiatów:  myśliborskiego, gryfińskiego 
oraz  pyrzyckiego.

Przewodnicząca myśliborskiej RP 
pani Krystyna Balcerzak powitała przyby-
łych członków rad powiatowych oraz za-
proszonych gości, wśród których obecni 
byli przedstawiciele: Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin pan Pa-
weł Lisowski oraz Sekcji Zamiejscowej 
KOWR w Pyrzycach Andrzej Baczyński, 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego panie Agnieszka 
Ziomko i Aneta Gąsior, Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego pa-
nie: Dorota Szwec i Urszula Gajewska, 
Gospodarczego Banku Spółdzielczego 
pani  Elżbieta Stalmach, Zarządu Okrę-
gowego PZŁ pan Damian Pizoń, Poseł na 
Sejm pan Jarosław Rzepa oraz pan An-
drzej Karbowy, Prezes Zarządu ZIR i pan 
Mirosław Ignaszak, Członek Zarządu ZIR.

Tematyka posiedzenia:
1. PZŁ Szczecin – zmiany w ustawie 

Prawo łowieckie dotyczące szaco-
wania szkód łowieckich – arbitraż 
w szkodach łowieckich.

2. ZODR – stacje meteorologiczne – 
ich wyniki, które nie odzwiercie-
dlają suszy, zmiana w dotychcza-
sowej pracy IUNG.

3. ZUW – Zielony Ład – jego konse-
kwencje dla polskiej gospodarki. 

4. ARiMR – dopłaty na 2023 rok.
5. KOWR – rozdysponowanie grun-

tów na powiatach: gryfińskim, my-
śliborskim i pyrzyckim.

6. Dyskusja.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Na początku głos zabrał przedsta-
wiciel PZŁ pan Damian Pizoń, który 
przedstawił zmiany w prawie łowiec-
kim jakie miały miejsce od 2018 roku,  
a także omówił procedurę wydzier-
żawiania obwodów na podstawie 
wydanego rozporządzenia Ministra 
Środowiska i Klimatu, które określa 
sposób składania wniosków, kryteria 
rozpatrywania oraz punktację przy-
znaną poszczególnym kryteriom dla 
dzierżawców, którzy składają wnioski o 
dzierżawę obwodu łowieckiego. Poin-
formował, iż ASF zredukował i znacznie 
ograniczył populację dzika, dodatkowo 
koła na terenie okręgu szczecińskiego 
wykonały w 100% nałożony przez wo-
jewodę odstrzał sanitarny i  wykonały 

limity, oraz ilości pozyskane z rocznego 
planu łowieckiego. Dodatkowo od 2,5 
roku prowadzona jest redukcja jeleni. 
Jak podkreślił te kierunki, które zostały 
obrane przynajmniej 2 lata wcześniej 
dopiero teraz zaczynają przynosić efek-
ty. Po czym odpowiadał na pytania za-
dawane przez rolników.

Kolejno Poseł na Sejm – pan Jaro-
sław Rzepa – na początku swojego 
wystąpienia odczytał interpelację jaką 
wystosował do MKiŚ oraz odpowiedź 
na nią.  W odpowiedzi jest zapis, że  
„w ocenie MKiŚ za szkody łowieckie 
na terenie obwodów łowieckich, które 
nie zostały wydzierżawione powinien 
odpowiadać Skarb Państwa analogicz-
nie jak w przypadku szkód wyrządzo-
nych na obszarach nie wchodzących  
w skład obwodów łowieckich. Poruszo-
ny został temat zwyżki czynszu dzier-
żawnego – on powoduje, że obwody 
nie są wydzierżawiane. Złożona została 
obietnica pochylenia się nad kryteria-
mi wydzierżawienia obwodów łowiec-
kich na posiedzeniu komisji rolnictwa. 
Zielony Ład – odczytał założenia do-
tyczące rolnictwa, które doprowadzą 
do ograniczenia produkcji zwierzęcej  
i roślinnej w całej Europie, wzrostu cen, 

WSPÓLNA RADA POWIATOWA MYŚLIBÓRZ, GRYFINO, PYRZYCE
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niższych zbiorów i zachwiania bezpie-
czeństwa żywnościowego. Nie ma woli, 
aby ZŁ obowiązywał od 2023 roku. 
Zielony Ład obniża konkurencyjność 
naszego rolnictwa. Przedstawił jak na 
dzień dzisiejszy wygląda sytuacja na 
Ukrainie, głównie to problem z prze-
wozem zboża. Poseł mówił jeszcze o zli-
kwidowaniu w ostatnim czasie 70 tysię-
cy gospodarstw produkujących trzodę 
chlewną, ponieważ nie poradzono so-
bie za skutkami ASF-u. Zakończył wy-
powiedź na temacie członkostwa Ukra-
iny w UE – z punktu widzenia naszego 
rolnictwa to wielkie zagrożenie (lepsze 
gleby, koszty produkcji, brak zjedno-
czenia między polskimi producentami 
rolnymi), po czym odpowiadał na pyta-
nia zadawane przez rolników.

Następnie przedstawicielka ZODR 
odczytała pismo przygotowane przez 
Dyrektora ZODR pana Adama Kali-
nowskiego, dotyczące stacji meteoro-
logicznych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Informacja  
o powstaniu 7 nowych stacji meteoro-
logicznych zakupionych w ramach pilo-
tażowej pomocy zwiększenia gęstości 
sieci meteo w woj. zachodniopomor-
skim i włączonych do systemu moni-

toringu IUNG. Przekazała informację  
o raportowaniu przez IUNG zagrożenia 
suszą rolniczą. Poinformowała, że od 
16 czerwca br. rusza pomoc klęskowa 
dla poszkodowanych w 2021 roku. Do 
ww. wypowiedzi dodatkowo odniosły 
się przedstawicielki UW w Szczecinie 
informując o 10 dekadowym syste-
mie raportowania i dokładnie podały 
informacje na temat poszczególnych 
raportów. Oznajmiły, że tak jak w roku 
poprzednim wnioski suszowe będą 
składane za pośrednictwem aplikacji 
suszowej.

Następnie pan Paweł Lisowski 
przedstawił dane czym się zajmuje 
KOWR i co zostało zrobione od roku 
2016. Główną formą rozdysponowania 
nieruchomości rolnych stała się dzierża-
wa. Od roku 2016 do dnia dzisiejszego 
OT Szczecin wydzierżawił łącznie ok.  
50 tys. hektarów w 3086 umowach, śred-
nia wielkość wydzierżawianej nierucho-
mości to 16,18 ha. Na terenie powiatu 
gryfińskiego wydzierżawiono 5630 ha,  
na terenie powiatu myśliborskiego  
2397 ha, na terenie powiatu pyrzyckie-
go 3768 ha; łącznie w tych powiatach 
ok. 12 tys. ha, w 793 umowach, co daje 
niespełna 15 ha. 

W bieżącym roku najwięcej wydzier-
żawiono w powiecie gryfińskim – 481 ha,  
w powiecie myśliborskim – 85 ha,  
w powiecie pyrzyckim – 19 ha. Jeśli 
chodzi o sprzedaż od 2016 roku 3286 
ha, 2714 umów czyli na 1 umowę przy-
pada 1,24 ha. Grunty, które znajdują się 
w dzierżawie łącznie na terenie powia-
tów – 31,154 ha, po czym rozpoczęła 
się dyskusja o ustaleniu kryteriów prze-
targowych.  

Na tym spotkanie zakończono.

Charytatywny piknik rodzinny w Płotach,  
pn. „Bezpiecznie, zdrowo i aktywnie”
W sobotę 18 czerwca br. w Płotach od-
był się Charytatywny piknik rodzinny, 
zorganizowany przez OPS Płoty pn. 
„Bezpiecznie, zdrowo i aktywnie” 

Na plantach Nowego Zamku w Pło-
tach odbył się charytatywny piknik stra-
żacki zorganizowany przez OSP PŁOTY. 
Głównym celem wydarzenia było ze-
branie jak największej sumy pieniędzy 
dla Mateusza Szewczenko na zakup 
specjalistycznego sprzętu niezbędne-
go do rehabilitacji oraz ułatwiającego 
codzienne funkcjonowanie mężczyzny.

Podczas pikniku wręczono również 
nagrody dzieciom uczestniczącym  
w konkursie plastycznym „Bezpieczne 
wakacje” oraz „Grze terenowej” doty-
czącej wiedzy z zakresu Straży Pożarnej, 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
i Powiatu Gryfickiego. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. Ryszard Chmielowicz  
– Starosta Gryficki, Wicestarosta Powia-
tu Gryfickiego Waldemar Wawrzyniak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pło-

tach Marcin Makowiecki, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Gryficach Andrzej Gołdyn oraz 
Piotr Nadzikiewicz Przewodniczący 
Rady Powiatowej ZIR w Gryficach. 

W programie pikniku znalazły się 
pokazy sprzętu i konkurencje 
strażackie, koncerty, pokazy 
taneczne, a także atrakcje dla 
dzieci takie jak dmuchańce, 
trampolina oraz malowanie 
twarzy. 

Można było skorzystać  
z darmowych gadżetów 
ufundowanych przez sponso-
rów m.in. Piotra Nadzikiewi-
cza – Przewodniczącego RP 
ZIR Gryfice.

Dorośli mogli dodatkowo 
wykonać badania profilak-
tyczne – zmierzyć ciśnienie, 
poziom cukru, czy dokonać 
pomiaru składu ciała. W trak-
cie pikniku odbywały się 

także licytacje charytatywne i loteria 
fantowa. Wydarzenie było szczególną 
gratką dla najmłodszych mieszkańców, 
którzy fascynowali się pracą straża-
ków, ich umundurowaniem, a przede 
wszystkim – wozami strażackim.
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Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów – Brojce 2022
W niedzielę 17 czerwca w Brojcach 
odbyły się eliminacje powiatowe kon-
kursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.  
W kolejne weekendy lata w całej Polsce 
odbywają się Pikniki z PRODUKTEM POL-
SKIM, których organizatorem jest Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz  
z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rol-
nictwa przy wsparciu Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa 
Rolniczego.

 W klasyfikacji konkursowej powiatu 
Gryfickiego największe uznanie komisji 
konkursowej zdobyła potrawa przygo-
towana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Mechowa – „Chrupiący śledź w pie-
truszkowej pierzynce z nutą cytryny po 
Mechowsku”.

Programy pikników obfitują w szereg 
atrakcji, w tym występy zespołów ludo-

wych, animacje, konkursy tematyczne 
a szczególnie znakomite potrawy uka-
zujące bogactwo kulinarne każdego 
regionu. 

Podczas wydarzeń odbywa się I etap 
ogólnopolskiego konkursu kulinarnego 
„Bitwa Regionów”. Panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich przygotowują i prezen-
tują tradycyjne lokalne potrawy oce-
niane komisja konkursowa przyznającą 
im odpowiednią punktację. W komisji 
konkursowej miał zaszczyć brać udział 
Pan Piotr Nadzikiewicz Przewodniczący 
Rady Powiatowej ZIR w Gryficach. 

W ten sposób Koła Gospodyń Wiej-
skich zajmują miejsca w rankingu wo-
jewódzkim. Do półfinału przechodzi 
maksymalnie 10 zespołów z danego 
województwa, które zdobyły największą 
liczbę punktów.

Drugie miejsce zajęło KGW z Górzycy 
za „Pieczone pałki kurczaka z nutą la-

wendy z chrupiącymi plackami ziemnia-
czanymi po Górzycku.

Na trzecim miejscu uplasowało się 
KDW z Barkowa z potrawą „Kaszotto po 
Barkowsku”.

Całej imprezie towarzyszyła dosko-
nała atmosfera, na scenie prezentowały 
się zespoły regionalne, licznie przybyli 
goście mieli okazję degustować przygo-
towane na imprezę kulinarne specjały.

PISMA 

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY  
IZB ROLNICZYCH
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O pomocy przy spłacie kredytów 
W nawiązaniu do naszego pisma  
w sprawie nowelizacji ustawy o fi-
nansowaniu społecznościowym dla 
przedsięwzięć gospodarczych i pomo-
cy kredytobiorcom, w zakresie możli-
wości skorzystania z wakacji kredyto-
wych rolnikom, którzy w związku ze 
wzrostem stóp procentowych nie są 
w stanie spłacać kredytów, resort rol-
nictwa poinformował, że w obowią-
zujących przepisach są przewidziane 
rozwiązania mające na celu udzielenie 
pomocy kredytobiorcy w przypad-
ku problemów ze spłatą zaciągnię-
tych zobowiązań wynikających np.  
z ograniczeń na rynkach rolnych.

Producenci rolni, którzy mają trud-
ności ze spłatą czynnych kredytów  
z dopłatami Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa do oprocen-
towania mogą ubiegać się w banku o:
• zastosowanie prolongaty spłaty 

rat kapitału i odsetek, o ile okre-
ślony w umowie kredytu termin 
ich spłaty jeszcze nie minął,

• wydłużenie okresu kredytowania 
poza przewidziany w umowie 
kredytu, o ile określony w umo-
wie kredytu okres kredytowania 
jeszcze nie minął,

• zmianę kierunku produkcji na 
inny określony w zasadach udzie-
lania kredytów.

Zasady udzielania kredytów prze-
widują również, że w przypadku 
zaprzestania przez kredytobiorcę 
prowadzenia działalności lub spłaty 

kredytu i odsetek z przyczyn od niego 
niezależnych, umożliwiają bankowi, 
po dokonaniu stosownej analizy i de-
klaracji kredytobiorcy o wznowieniu 
działalności lub spłaty kredytu, uzna-
nie tego zaprzestania za czasowe. 
W takim przypadku, w okresie ww. 
zaprzestania, dopłaty do oprocen-
towania kredytu nie są stosowane. 
Po wznowieniu przez kredytobior-
cę działalności lub spłaty kredytu  
i odsetek dopłaty ponownie są sto-
sowane od dnia tego wznowienia.

Jednocześnie na podstawie ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o restruktu-
ryzacji zadłużenia podmiotów pro-
wadzących gospodarstwa rolne pro-
ducenci rolni mogą nadal ubiegać się  
o pomoc w formie przejęcia przez Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dłu-
gu podmiotu prowadzącego gospo-
darstwo rolne powstałego w związku  
z prowadzeniem działalności rolniczej 
w zamian za przeniesienie własności 
nieruchomości na rzecz Skarbu Pań-
stwa.

W przypadku problemów ze spła-
tą zobowiązań kredytowych istnie-
je również możliwość ubiegania się  
o restrukturyzację zadłużenia na pod-
stawie ogólnie obowiązujących prze-
pisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
- Prawo restrukturyzacyjne.

Jednocześnie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 uruchomiona została do-
datkowa pomoc na walkę ze skutkami 

pandemii COVID-19 dla mikroprzed-
siębiorstw, małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działal-
ność gospodarczą w sektorze rolnym  
i przetwórstwie rolno-spożywczym  
w formie kredytów obrotowych na 
finansowanie bieżącej działalności  
z dopłatami do oprocentowania  
i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są 
udzielane przez banki współpracujące 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(BGK). Obowiązujące warunki umożli-
wiają:
• objęcie gwarancją kredytu obro-

towego nieodnawialnego, który 
nie jest powiązany z inwestycją 
wspieraną z EFRROW (Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) na okres 51 
miesięcy,

• zabezpieczenie gwarancją spłaty 
kredytu obrotowego odnawial-
nego (w tym kredytu w rachunku 
bieżącym) na okres 39 miesięcy,

• otrzymanie dopłaty do oprocen-
towania kredytu obrotowego na 
okres do 12 miesięcy w wysokości 
5 p.p. w skali roku,

• brak konieczności udokumento-
wania wykorzystanych środków 
z kredytu obrotowego udzielone-
go na walkę ze skutkami pande-
mii COVID-19.

Powyższe kredyty są udzielane do 
dnia 31 grudnia 2022r.

Dopłaty do nawozów – problemy przy uzyskaniu wsparcia
W związku ze zmianą zasad funkcjono-
wania płatności obszarowych od 2023 
roku wynikających z nowej Wspólnej 
Polityki Rolnej na lata 2023–27 Prezes 
Krajowej rady Izb Rolniczych Wiktor 
Szmulewicz zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremie-
ra Henryka Kowalczyka o jak najszyb-
sze udostępnienie i upowszechnienie 
wśród rolników informacji o szczegó-
łowych zasadach przyznawania ww. 
płatności.

Obecnie zakończyły się żniwa rze-
pakowe i zbliżają się ku końcowi zbiory 
zbóż, stąd rolnicy muszą zaplanować 
prace polowe i zasiewy na przyszły rok. 
Sprawa jest niezmiernie istotna po-

nieważ od podjętych obecnie decyzji 
będzie zależeć wysokość dopłat, a na-
wet w ogóle możliwość ich uzyskania.  
W związku z brakiem konkretnych 
przepisów i w oparciu o informacje 
wynikające z zapisów Planu Strate-
gicznego rolnicy mogą podjąć decy-
zje, które przyniosą straty finansowe.

Biorąc pod uwagę brak dostępu 
do informacji niezbędnych do pod-
jęcia decyzji o płodozmianie Prezes 
KRIR zawnioskował do Wicepremiera 
H. Kowalczyka o przyznanie w 2023 
roku podstawowych płatności ob-
szarowych dla wszystkich rolników. 
Konieczne jest także bardzo szybkie 
wydanie krajowych przepisów regulu-

jących nowe zasady płatności i przeka-
zanie wiedzy na ten temat wszystkim 
rolnikom.
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Samorząd rolniczy nie zgadza się na podwyższenie stawek 
opłat weterynaryjnych 
W związku z wejściem w życie 11 sierp-
nia 2022 r. rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sta-
wek opłat za czynności wykonywane 
przez Inspekcję Weterynaryjną, Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił  
12 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka 
Kowalczyka wnosząc stanowczy sprze-
ciw wobec wprowadzenia ogromnego 
wzrostu stawek z pominięciem nega-
tywnej opinii samorządu rolniczego.

Jak wskazują rolnicy drastyczna 
podwyżka opłaty za wydanie świadec-
twa zdrowia dla świń w trudnej sytu-
acji sektora produkcji trzody chlewnej  
w Polsce doprowadzi do likwidacji stad 
świń. Szczególnie ucierpią producenci, 

którzy posiadają lochy i będą wymie-
niać je w stadzie. Kwota za wystawienie 
świadectwa dla jednej sztuki przekra-
cza 10% wartości z jej sprzedaży. Wpro-
wadzone stawki opłat uderzą przede 
wszystkim w małych producentów, 
którzy chcą sprzedać czy przemieścić 
jedną lub tylko kilka sztuk i zmuszeni są 
do zapłacenia kwoty 112,80 zł. za wy-
konanie badania.

Wprowadzone przepisy przeczą za-
powiadanej polityce wspierania małych 
gospodarstw z produkcją zwierzęcą, 
uniemożliwią rozwój małego przetwór-
stwa w ramach rolniczego handlu de-
talicznego lub działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, co znacznie 
zwiększy koszty ich działalności.

Równoczesne wprowadzenie rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie 
warunków i wysokości wynagrodze-
nia za wykonywanie czynności przez 
lekarzy weterynarii i inne osoby wy-
znaczone przez powiatowego lekarza 
weterynarii, ustalającego kwotę 246 zł 
za badanie na obecność włośni, jeżeli 
jest przeprowadzane poza rzeźnią, sta-
nie się przysłowiowym gwoździem do 
trumny hodowli w Polsce.

Samorząd rolniczy zwrócił się do 
wicepremiera H. Kowalczyka o dosto-
sowanie stawek opłat do realnych moż-
liwości rolników.

źródło: www.krir.pl

KRIR w sprawie nawozów 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
wystąpił 10 sierpnia 2022 r. do Wice-
premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o podjęcie wszelkich możliwych 
działań w celu zapewnienia dostęp-
ności na rynku nawozów mineralnych. 
Z niepokojem rolnicy obserwują dra-
styczny brak nawozów w punktach 
sprzedaży. Problem dotyczy szcze-
gólnie nawozów wieloskładnikowych, 
które zapewniają optymalne dla roślin 
proporcje składników odżywczych. 
Zaburzenia na rynku nawozów mogą 
doprowadzić do gwałtownego spadku 
plonów.

Ponadto Zarząd KRIR wystąpił  
o przyspieszenie wypłaty dopłat do 
nawozów tak aby pieniądze wpły-
nęły na konta rolników jeszcze przed 
siewami rzepaku i zbóż ozimych. Wie-
lu rolników licząc na obiecaną przez 
Rząd RP dopłatę do zakupu nawozów 
nie rezygnowało z nawożenia. Gospo-
darze ci zainwestowali duże pieniądze  
w zakup nawozów licząc na szybki 
zwrot części środków w postaci dopłaty 
od państwa, aby móc je zainwestować  
w przygotowania do kolejnych zasie-
wów i związanych z tym prac. Dzisiaj jest 
bowiem szczególnie ważne, aby plony 
jakie zostaną osiągnięte w tym roku oraz 

latach następnych nie były mniejsze od 
tych z lat poprzednich w kontekście bez-
pieczeństwa żywnościowego Europy  
i świata.

W związku z utrzymywaniem się 
wysokich cen nawozów konieczne jest, 
zdaniem samorządu rolniczego, przygo-
towanie kolejnych naborów wniosków o 
przyznanie dopłat do zakupu nawozów 
aby nie obniżać krajowej produkcji zbóż 
i roślin oleistych ze względu na oszczęd-
ne nawożenie. W kolejnych naborach 
kwota pomocy powinna być zwiększo-
na, a wsparcie powinno przysługiwać 
do każdego hektara, bez względu na 
powierzchnię gospodarstwa.
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Do dyspozycji rolników środki na inwestycje odtwarzające
W trybie ciągłym – od 3 stycznia do 
30 grudnia 2022 r. – rolnicy, którzy 
ponieśli straty w gospodarstwach  
w wyniku wystąpienia klęsk żywioło-
wych lub ASF, mogą składać wnioski  
o wsparcie na inwestycje odtwarzają-
ce potencjał produkcji rolnej. Zgodnie 
z aktualnym stanem placówki ARiMR 
zarejestrowały 45 wniosków o takie 
wsparcie na kwotę blisko 4,8 mln zł. 
Jak dotychczas najliczniej zaintereso-
wani tą pomocą są gospodarze z wo-
jewództw łódzkiego i mazowieckiego.

Wnioski należy składać w biurach 
powiatowych lub oddziałach regional-
nych ARiMR. Można to zrobić osobiście, 
przesłać za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej lub elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP. Terminem końcowym 
naboru jest 30 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że o pomoc na inwe-
stycje odtwarzające potencjał produk-
cji rolnej z PROW 2014-2020 mogą się 
starać dwie grupy rolników. Do pierw-

szej należą ci, których gospodarstwa 
ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych, a do drugiej – poszkodo-
wani w wyniku wystąpienia w ich go-
spodarstwach afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). 

O dofinansowanie można wystą-
pić, gdy starty w gospodarstwie, czyli  
w uprawach rolnych i zwierzętach go-
spodarskich, miały miejsce w roku,  
w którym jest składany wniosek lub w 
co najmniej jednym z 2 poprzednich lat 
i wyniosły przynajmniej 30 proc. śred-
niorocznej produkcji rolnej z trzech lat 
poprzedzających rok, w którym wystą-
piła szkoda, albo z trzech lat w okre-
sie pięcioletnim poprzedzającym rok,  
w którym wystąpiła szkoda – z pomi-
nięciem roku o najwyższej i najniższej 
produkcji w gospodarstwie. Starty te 
muszą dotyczyć składnika gospodar-
stwa, którego odtworzenie wymaga 
poniesienia kosztów kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem. Natomiast  
w przypadku wystąpienia ASF w go-

spodarstwie o pomoc mogą ubiegać 
się rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał w drodze decyzji 
zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok, 
a w dniu jej wydania zwierzęta, któ-
rych dotyczyła, stanowiły co najmniej  
30 proc. trzody chlewnej posiadanej 
przez rolnika.

Maksymalne wsparcie, jakie moż-
na otrzymać w całym okresie realiza-
cji PROW 2014–2020 w ramach tego 
wsparcia, to 300 tys. zł na jednego 
beneficjenta i gospodarstwo. Poziom 
dofinasowania nie może przekroczyć  
80 proc. kosztów kwalifikowanych po-
niesionych na realizację danej inwes tycji. 

Rekompensaty z tytułu szkód po-
wstałych w wyniku klęsk żywiołowych, 
można przeznaczyć na odtworzenie 
zniszczonych składników gospodar-
stwa. Natomiast jeśli przyczyną strat 
jest ASF, inwestycje realizowane z dofi-
nansowaniem nie mogą być związane  
z produkcją świń. 

Źródło ARiMR

INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach – 
rozporządzenie KE opublikowane
Na wniosek państw członkowskich,  
w tym Polski, Komisja Europejska przygo-
towała rozporządzenie wprowadzające 
odstępstwo od zakazu produkcji na ugo-
rach oraz od obowiązku zmianowania 
upraw w roku 2023. Rozporządzenie zo-
stało opublikowane 27 lipca br.

Powodem odstępstwa jest zapew-
nienie bezpieczeństwa żywnościowe-
go w obliczu konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie. 

Co zmienia rozporządzenie?
Rozporządzenie realizuje postulaty 

w zakresie czasowych odstępstw od 
wdrożenia niektórych norm Dobrej 
Kultury Rolnej w ramach nowej wa-
runkowości, obowiązującej od 2023 r.  
w ramach Planu Strategicznego na lata 
2023–2027.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 r. 
rolnicy:

• w ramach normy GAEC 7 – nie 
będą musieli realizować zmiano-
wania upraw na gruntach ornych;

• w ramach normy GAEC 8 (przezna-
czenie 4 proc. gruntów ornych na 
obszary nieprodukcyjne) – będą 
mogli prowadzić produkcję na 
gruntach ugorowanych, z wyjąt-
kiem kukurydzy, soi i zagajników  
o krótkiej rotacji.

INFORMACJE MINISTERSTWA  
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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Zasady
Odstępstwo jest czasowe, dotyczy 

tylko roku składania wniosków w 2023  
i jest ściśle związane ze światowym 
bezpieczeństwem żywnościowym.

Dlatego też nie obejmie upraw, 
które są wykorzystywane do żywienia 
zwierząt (kukurydzy, soi).

Podstawa prawna
Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 

2 grudnia 2021 r. ustanawiające prze-
pisy dotyczące wsparcia planów stra-
tegicznych sporządzanych przez pań-
stwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych 
WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) oraz uchylające roz-
porządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE)  
nr 1307/2013.

Rozporządzenie wykonawcze 2022/ 
1317 ustanawiające odstępstwa od 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2021/2115 w od-
niesieniu do stosowania norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną śro-
dowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odnie-
sieniu do roku składania wniosków 
2023.

Pilny Program odbudowy sektora wieprzowiny
4 sierpnia 2002 r. odbyło się połączone posiedzenie Zespo-
łów ds. opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowi-
ny i przetwórstwa mięsnego oraz ds. stabilizacji i wsparcia 
rynku mięsa wieprzowego w ramach Porozumienia Rolni-
czego. 
 
Zespół ds. opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowi-
ny i przetwórstwa mięsnego

Posiedzenie było jednocześnie okazją do inauguracji prac 
Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sektora wieprzo-
winy i przetwórstwa mięsnego, którego zadaniem jest opra-
cowanie strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwór-
stwa mięsnego, jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego Polaków. 

Działania w celu utrzymanie produkcji trzody chlewnej
Spotkanie otworzył wicepremier Henryk Kowalczyk, któ-

ry przedstawił podejmowane przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi działania mające na celu utrzymanie produkcji 
trzody chlewnej w Polsce, w tym dotychczasowe wsparcie 
dla rolników utrzymujących świnie. Szef resortu rolnictwa 
omówił także planowane działania m.in. w ramach przygo-
towanego Planu Strategicznego WPR. Wicepremier zwró-
cił się do uczestników spotkania z prośbą o wypracowanie  
i przedstawianie propozycji rozwiązań poprawiających funk-
cjonowanie sektora wieprzowiny.

Powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Ze-
społu

Podczas posiedzenia poinformowano, że przewodni-
czącym Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sektora 
wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego został mianowany 
sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. działań związanych 
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kołakowski, a funkcję współ-
przewodniczącego powierzono sekretarzowi stanu, pełno-
mocnikowi rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych 
Norbertowi Kaczmarczykowi.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Zespołów 
oraz zaproszeni goście przedstawili aktualne problemy,  
z którymi borykają się producenci świń, w tym zbyt żywca 
w cenie adekwatnej do wzrastających kosztów produkcji 
związanych z cenami nawozów, pasz i energii, zwalczaniem 
ASF i trudnościami w prowadzeniu produkcji w wyznaczo-

nych strefach oraz problemami z uzyskaniem decyzji śro-
dowiskowych dla remontowanych lub nowych budynków 
gospodarskich.

Przewodniczący Zespołu, wiceminister Lech Kołakowski, 
w posumowaniu podziękował wszystkim uczestnikom spo-
tkania za przedstawione opinie i propozycje. Stwierdził, że 
w dalszych pracach Zespołu rozpatrzone zostaną wszelkie 
wskazane przez rolników i producentów bariery dla rozwoju 
sektora. Zwrócił się o przekazanie do Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wszelkich propozycji, analiz i informacji, które 
mogą zostać wykorzystane podczas prac nad strategią. Pod-
kreślił jednocześnie, że fundamentalną kwestią jest umożli-
wienie rolnikom prowadzenia produkcji na obszarach rolni-
czych w sposób gwarantujący stabilność takiego działania. 
Minister, zgadzając się z postulatami środowiska rolniczego, 
wskazał także na potrzebę uproszczenia procesu inwesty-
cyjnego na takich obszarach. Sekretarz stanu podkreślił, że 
sektor wieprzowiny stanowi bardzo ważny segment bezpie-
czeństwa żywnościowego Polaków. 

– Podejmujemy intensywne działania na rzecz odbudowy 
pogłowia świń. Przyjęty zostanie program wsparcia hodow-
ców i producentów świń, przygotowane nowe rozwiązania 
prawne, pomoc Państwa. Odbudowa pogłowia świń jest 
racją stanu bezpieczeństwa żywnościowego. W ciągu kilku 
miesięcy planowane jest zakończenie prac nad programem 
odbudowy sektora wieprzowiny – podkreślił wiceminister 
Lech Kołakowski.

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. opracowania strategii 
rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego jest 
planowane we wrześniu bieżącego roku.

Źródło: www.gov.pl
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KRUS informuje i przypomina:
IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero –  
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”
W tym roku Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego razem we współ-
pracy z Ministerstwem Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją 
Pracy, Fundacją PGE Polskiej Grupy 
Energetyki, Agro Ubezpieczeniami – 
Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajem-
nych, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa oraz z Agencją Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa po raz IV 
zorganizowała Ogólnopolski Konkurs 
dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bez-
pieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan 

Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. 
Konkurs przebiega pod patronatem 
medialnym TVP INFO.

Konkurs ma na celu promowanie 
bezpiecznych zachowań związanych 
z pracą na terenie gospodarstwa rol-
nego, a także popularyzację Wizji 
Zero w rolnictwie – międzynarodowej 
kampanii społecznej w środowisku 
młodzieży i studentów uczelni wyż-
szych, a szczególnie tych związanych 
z rolnictwem i kształcących się w tym 
kierunku. 

Wizja Zero w rolnictwie to między-
narodowa kampania społeczna, której 
celem jest przede wszystkim minimali-
zowanie ryzyka wypadków przy pracy 
rolniczej, opierając się o trzy filary tej 
kampanii:

• I filar – Bezpieczeństwo,
• II filar – Zdrowie,
• III filar – Dobrostan.

Kampania kieruje się także 7 Złotymi 
Zasadami: 

Dotychczasowe działania prewen-
cyjne koncentrują się na kwestiach 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz 
zdrowia, natomiast Wizja Zero w swojej 
misji uzupełnia te dwa filary prewencyj-
ne o niedoceniany i mało uświadamia-
ny element, który wpływa na występo-
wanie wypadków przy pracy, jakim jest 
dobrostan człowieka. Potwierdzają to 
wyniki badań, które dowodzą, że zmę-
czenie, stres, zdrowie psychiczne, a tak-
że organizacja pracy to ważne czynniki, 

które wpływają na bezpieczeństwo za-
chowań i działań w pracy. 

Aby zaangażować i dalej rozwijać 
zdrowe i bezpieczne nawyki w gospo-
darstwach rolnych organizowane są 
konkursy, przede wszystkim dla mło-
dzieży i studentów. Konkurs Wizji Zero 
skierowany jest do młodzieży w wie-
ku od 13 do 21 lat włącznie. Zadaniem 
konkursowym jest nagranie krótkiego 
filmu od 30 s do 2 min na temat kam-
panii Wizji Zero i co najmniej jednej  

z siedmiu Złotych Zasad, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na funkcjono-
wanie rodziny w gospodarstwie rolnym. 

Biorąc udział w Konkursie należy 
zapisać film w pliku wideo w formacie 
AVI lub MPEG-4. Jakość i format pli-
ku powinien umożliwiać odbiór filmu  
z urządzeń stacjonarnych 

oraz przenośnych. Żeby móc brać 
udział w konkursie należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy oraz mieścić się 
przedziale wiekowym 13-21 lat. 

Przejmij inicjatywę –
zaangażuj się

Zidentyfikuj zagrożenia –
kontroluj ryzyko

Zdefiniuj cele –
stwórz program

Zapewnij zdrowy
i bezpieczny system
pracy – bądź dobrze

zorganizowany

Zadbaj o bezpieczne 
otoczenie

w gospodarstwie:
maszyny, narzędzia
i stanowiska pracy

Dbaj o dobry przykład
i motywuj innych

Poszerzaj wiedzę
na temat zasad 
bezpieczeństwa

w gospodarstwie

1 2 3 4 5 6 7
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Przy ocenie zgłoszonych prac, Ko-
misja Konkursowa weźmie pod uwagę 
takie kwestie, jak: zgodność z tematyką 
konkursu i oryginalne przedstawienie 
jej, pomysłowość, walory estetyczne 
pracy. Dla Laureatów Konkursu przewi-
dziane są bardzo atrakcyjne nagrody. 

Wizja Zero to nie tylko Konkurs, 
ale także sposób na promowanie 
bezpiecznych gospodarstw rolnych,  
a także uświadamianie społeczeństwa 
o tym, jak istotne jest przestrzeganie  
7 Złotych Zasad, którymi kieruje się 
kampania. 

Anna Wołk
Starszy Referent

Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa  

Lekarskiego
OR KRUS w Koszalinie
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INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN 
I NASIENNICTWA

Występowanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Unii 
Europejskiej, w tym w Polsce 

Głównym żywicielem bakterii kwaran-
tannowej Clavibacter sepedonicus – 
sprawcy bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka, jest ziemniak (Solanum 
tuberosum). W 2021 roku, ogólna po-
wierzchnia uprawy tego gatunku  
w Unii Europejskiej wynosiła ok.  
1,3 mln ha, w tym ok. 112,6 tys. ha 
stanowiły uprawy sadzeniaka. W Pol-
sce, ogólny areał upraw ziemniaka 
w 2021 r. wynosił niemal 243 tys. ha 
i był jednym z największych wśród 
państw Unii Europejskiej. Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat, w Polsce 
zauważalny jest wzrost powierzchni 
uprawy sadzeniaków ziemniaka (z 5,5 
tys. ha w 2018 r. do 6,7 tys. ha w 2021r.) 
oraz spadek areału upraw ziemniaków 
innych niż sadzeniaki (z 284 tys. ha  
w 2018 r. do 236 tys. ha w 2021 r.). Szcze-
gółowe dane dotyczące powierzchni 
upraw ziemniaka w Polsce, w latach  
2018-2021 przedstawiono na wykre-
sach 1 i 2. 

W odniesieniu do ziemniaków ze 
zbioru 2021 r., w całej Unii pobrano 
łącznie niemal 89 tysięcy prób do ba-
dań laboratoryjnych pod kątem bak-
terii Clavibacter sepedonicus, w tym  

62 363 próby z sadzeniaków ziemnia-
ka i 26 573 z ziemniaków innych niż 
sadzeniaki. W Polsce, inspektorzy PIO-
RiN pobrali odpowiednio: 8748 prób 
z sadzeniaków ziemniaka oraz 12 692 
prób z innych ziemniaków. W wyniku 
przeprowadzonych badań labora-
toryjnych, bakterię wykryto w Unii, 
łącznie w 32 partiach sadzeniaków, 
co stanowiło 0,05% partii porażonych  
w stosunku do prób przebadanych  
i w 570 partiach ziemniaków innych 
niż sadzeniaki (2,2% partii porażo-
nych). Większość z ww. porażonych 
partii dotyczyła polskich ziemniaków 
(18 - sadzeniaki i 494 - inne niż sadze-
niaki). Niemniej jednak, należy pod-
kreślić, że pomimo znacznej liczby 
wykryć tej bakterii w naszym kraju, na 
przestrzeni ostatnich 10 lat odsetek 
partii porażonych w stosunku do prób 
przebadanych uległ dużemu obniże-
niu. W szczególności dotyczy to ziem-
niaków towarowych (konsumpcyj-
nych i przemysłowych), gdzie w latach 
2012-2015 odsetek partii porażonych 
w stosunku do przebadanych kształto-
wał się na poziomie ok. 10%, a w roku 
2021 był ponad dwuipółkrotnie niż-

szy niż w ww. okresie i wynosił 3,9%. 
W przypadku polskich sadzeniaków 
ziemniaka odsetek partii porażonych 
w stosunku do przebadanych kształ-
tował się corocznie na stosunkowo ni-
skim poziomie i wynosił ok. 0,1–0,2%.  

W związku z powyższym, Komisja 
Europejska oraz inne państwa Unii, 
pozytywnie oceniły działania Polski 
w zakresie zwalczania tego agrofaga 
kwarantannowego i od połowy lipca 
2022 r. zostały złagodzone wymagania 
dotyczące przemieszczania polskich 
ziemniaków do innych państw Unii. 
Obecnie, w przypadku przemieszcza-
nia ziemniaków innych niż sadzeniaki, 
badaniu pod kątem bakterii Clavibac-
ter sepedonicus poddawana jest tylko 
przemieszczana partia, a dołączane 
do przesyłki zaświadczenie potwier-
dzające, że dana partia jest wolna od 
tej bakterii, zostało zastąpione pasz-
portem roślin. Natomiast w odniesie-
niu do wyprodukowanych w Polsce 
sadzeniaków ziemniaka nie ustalono 
żadnych dodatkowych wymogów  
w stosunku do ogólnych warunków 
swobodnego przemieszania sadzenia-
ków w obrębie Unii.
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III edycja konkursu „SMAKI ZAMKNIĘTE W SŁOIKU”
Komisja ds. Rodzin z  Obszarów 
Wiejskich Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej zaproponowała 
organizację III edycji Konkursu 
pn. „Smaki zamknięte w słoiku”.

Celem konkursu jest rozwój 
wiedzy dotyczącej tradycyjnych, 
zdrowych przetworów domo-
wych. Promocja produktów 
przetworzonych, zgromadzenie 
wiedzy o  potrawach regional-
nych, wymiana doświadczeń 
kulinarnych pomiędzy uczestni-
kami, upowszechnienie wiedzy 
o możliwości wykorzystania pro-
duktów do przetwórstwa.

Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest zgłoszenie pro-
duktu do konkursu w  terminie 
do 30 września 2022 r.
1. Zgłoszenie następuje na 

podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 
Załącznik nr 1 Regulaminu.

2. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: taki sam 
produkt w liczbie dwóch sztuk (pierwsza sztuka do oceny 
na szczeblu powiatowym, druga w przypadku nominacji 
na szczeblu wojewódzkim) oraz materiały zawierające in-
formacje o produkcie i jego walorach.

Formularz zgłoszeniowy oraz „produkt” należy dostar-
czyć członkowi Rady Powiatowej ZIR reprezentującemu 
daną gminę lub do biur Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
w Szczecinie i Koszalinie.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.
I  etap – powiatowy – rozstrzygnięcie do 10 października 2022 r.
II etap – wojewódzki – rozstrzygnięcie do 30 października 
2022 r.

Oceny „produktów” które przeszły do III etapu oraz wy-
bór zwycięskich „produktów” i  przyznanie trzech nagród 
oraz wyróżnienia dokonuje wojewódzka komisja konkur-
sowa. Komisja zastrzega sobie prawo innego podziału na-
gród.
Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: 
www.zir.pl lub pod numerami tel.: 91 484 40 72, 94 346 05 14.

KĄCIK KULINARNY  
czyli naucz się robić sam, co lubisz jeść
DROŻDŻOWE  
ZE ŚLIWKAMI

SKŁADNIKI:
CIASTO 
• 1 kg śliwek 
• 600 g mąki 
• 150 g cukru 
• 80 g rozpuszczonego  

masła 
• 35 g drożdży 
• 150 ml mleka 
• 2 jajka 

KRUSZONKA 
• 200 g mąki 
• 120 g masła 
• 100 g cukru 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. Połowę mleka (75 ml) podgrzej i rozpuść w nim drożdże. 
Dodaj 1 łyżkę cukru i 2 łyżki mąki. Wymieszaj, zaczyn przy-
kryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 20 minut.

2. Po tym czasie zaczyn przełóż do dużej miski. Stopniowo do-
dawaj mąkę, roztrzepane jajka, rozpuszczone masło, mleko 
i cukier.

3. Ciasto wyrabiaj około 10 minut, aż będzie elastyczne  
i będzie „odklejało” się od dłoni. Ja często używam  
robota kuchennego, jeśli też lubisz takie ułatwienie,  
pamiętaj, aby nie używać zbyt wysokich obrotów.

4. Wyrobione ciasto odłóż do wyrośnięcia na godzinę.
5. Śliwki przepołów i pozbądź się pestek.
6. Składniki kruszonki wymieszaj, powinieneś uzyskać  

konsystencję mokrego piasku. Schładzaj w zamrażarce.
7. Ciasto przełóż do prostokątnej formy (np. 30x40 cm).
8. Na cieście ułóż owoce, skórkami do dołu, posyp obficie  

kruszonką.
9. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 170 

stopni na 50–60 minut. Sprawdź, czy ciasto jest gotowe, 
wbijając w nie patyczek lub nóż.

Życzymy smacznego!



Zachęcamy do umieszczania w naszym  

„Echu Zachodniopomorskiej Wsi…” swoich reklam!

Docieramy jako bezpłatny miesięcznik do rolników,  

instytucji okołorolniczych, szkół i urzędów.

Warto – ceny bardzo przystępne!
Szczegóły: 

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

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

ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!
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Oddział w Szczecinie
ul. Pocztowa 12, 70-360 Szczecin
T. +48 91 484 99 67
e-mail: szczecin@tuw.pl

Pomorskie Biuro Regionalne  
z siedzibą w Koszalinie
ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
T. +48 94 342 03 90, e-mail: koszalin@tuw.pl


