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Szanowni Państwo!

Wśród tematów, które pojawiły się w grudniu jednym z ważniejszych było 
Walne Zgromadzenie naszej Izby, na którym rozmawialiśmy o wielu bieżą-
cych sprawach. 

Podjęliśmy min. Uchwałę dotyczącą stanowiska Walnego Zgromadzenia 
w sprawie sytuacji w rolnictwie w którym zawarliśmy podstawowe problemy:
– wprowadzenie minimalnej opłacalnej ceny produkcji rolnej,
– memorandum na zadłużenie rolnictwa,
– zakaz licytacji gospodarstw rolnych
– uruchomienie szybkiej linii kredytowej z oprocentowaniem 0%,
– odrzucenie założeń zielonego ładu w nowej perspektywie budżetowej UE,
– wprowadzenie konieczności badania wszystkich artykułów żywnościowych 

na zawartość substancji czynnych i kar za przekroczenia,
– wystąpienie do komisarza ds. Rolnictwa UE o zniesienie embarga na import 

nawozów sztucznych spoza obszarów UE.

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

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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VI WALNE ZGROMADZENIE VI KADENCJI ZIR 2021r.
W  dniu 15 grudnia 2021r. w sali ban-
kietowej pawilonu „Młyn nad  Starą 
Regą” w  Tarnowie koło Łobza odbyło 
się VI Walne Zgromadzenie VI kadencji 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. 
Obradom przewodniczył Prezes An-
drzej Karbowy, który  powitał członków 
Walnego Zgromadzenia. Po  części po-
witalnej nastąpiło przyjęcie propono-
wanego porządku obrad i  regulaminu 
obrad, kolejnym etapem był wybór Ko-
misji Mandatowo-Skrutacyjnej, w  skład 
której  weszli: Pani Beata Klepuszewska 
– Przewodnicząca, Pan Marek Szoć i Pan 
Władysław Bieniek oraz Komisji Uchwał 
i Wniosków w składzie: Pan Ryszard Bo-
jek – Przewodniczący, Pan Andrzej Leja 
– Sekretarz i Pan Bronisław Broniszewski 
– Członek. Przewodnicząca Komisji od-
czytała protokół, stwierdzając ważność 
VI Walnego Zgromadzenia, a wraz z tym 
możliwość podejmowania uchwał.

Następnie głos zabrali: Pan Jerzy 
Kopaszewski Przewodniczący Komisji 
Budżetowej i  Pan Bogdan Macewicz 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
którzy  odczytali informacje z  przepro-
wadzanych prac komisji.

W  kolejnej części obrad Prezes An-
drzej Karbowy, na  wniosek Członków 
Walnego Zgromadzenia przedstawił 

osobiście informacje z  działalności 
Zarządu – szczegółowy opis działań 
Zarządu zebrani otrzymali na  piśmie. 
Wystąpienia Prezesa, Wiceprezesa 
oraz  Delegata do  KRIR przede wszyst-
kim odnosiły się do sytuacji pogodowej 
w  roku bieżącym, a  w  szczególności 
do  funkcjonowania aplikacji suszowej. 
W  związku z  wieloma zastrzeżenia-
mi co  do  działania tej  aplikacji Zarząd 

w  dalszym ciągu będzie podejmował 
czynności zmierzające do zmian w sys-
temie monitoringu suszy.

W  części uchwałodawczej posiedze-
nia Członkowie Walnego Zgromadzenia 
poddali pod  głosowanie następujące 
uchwały:
• Uchwała nr  VI/01/2021 w  sprawie 

zmiany statutu Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej w Szczecinie,

• Uchwała w całości została odrzucona. 
Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag 
i  naniesieniu poprawek została wraz 
ze zmianami poddana pod głosowani 
i została przyjęta.

• Uchwała nr  VI/02/2021 w  sprawie 
zmiany Uchwały Nr II/02/2015 Walne-
go Zgromadzenia Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 
2015 roku w  sprawie zasad określa-
jących wysokości diet członków or-
ganów statutowych izby, delegata 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ko-
misji Rewizyjnej i  Komisji Problemo-
wych zmienionej uchwałą Walnego

• Uchwała nr  VI/03/2021 w  sprawie 
zmiany Uchwały Nr II/03/2015 Walne-
go Zgromadzenia Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej z dnia 18  grudnia 
2015 roku w sprawie określenia zasad 

W dniu 30 grudnia 2021r. odbyło się po-
siedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej 

Izby Rolniczej. 
Spotkanie w dużej części poświęcone było omó-

wieniu prowizorium budżetu Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej na 2022r. Członkowie Zarządu omówili poszczegól-
ne pozycje przedstawionego planu budżetowego i kolejno 
wnosili swoje uwagi. Po przeanalizowaniu całego materiału 
Zarząd podjął Uchwałę Nr 12/2021 w sprawie przyjęcia pro-
jektu budżetu na 2022 r. Ponadto, wypracował wnioski, które 
zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Walnemu 
Zgromadzenia ZIR.

Dodatkowo Zarząd ZIR na posiedzeniu omówił kwestie do-
posażenia stacji meteorologicznych w sondy do pomiaru wil-
gotności gleby na głębokości 4 poziomów, aby możliwe było 
monitorowanie uwilgotnienie gruntu. 

Wstępnie ustalono koncepcję działań jakie będzie podej-
mować Izba Rolnicza w roku 2022r. Głównym tematem, bu-
dzącym wiele niejasności, jest Europejski Zielony Ład, który 
w dalszym ciągu nie ma jasnych wytycznych do stosowania 
w praktyce. Podobne odczucia wzbudza wprowadzany Pol-
ski Ład. Takie reformy w tym samym czasie powodują więcej 
pytań wśród rolników, niż odpowiedzi. Poruszono również 
kwestie możliwego spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych 
z Północno-Zachodniej Polski.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bie-
żącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pra-
cy biura ZIR. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR

zwrotu kosztów podróży służbowych 
członków organów statutowych izby, 
delegata do Krajowej Rady Izby Rol-
niczych

• Uchwała nr  VI/04/2021 w  sprawie 
uchwalenia maksymalnej wysokości 

pomocy finansowej, o  której  mowa 
w  §13 pkt 16 Statutu Izby, udzielanej 
przez Zarząd w roku budżetowym jed-
nostkom samorządu terytorialnego

• Uchwała nr VI/5/2021 w  sprawie wy-
rażenia stanowiska Zachodniopomor-

skiej Izby Rolniczej w przedmiocie ak-
tualnej sytuacji w rolnictwie

Uchwały zostały przyjęte.
Na  tym obrady VI Walnego Zgroma-

dzenia zakończono.



7

INFORMACJE

12/2021

ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI

biuro w Szczecinie tel. 91 484 40 72 • biuro w Koszalinie tel. 94 346 05 14 • izba@zir.pl • www.zir.pl6 

RP WAŁCZ
17.12.2021 r. odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatowej ZIR powiatu wałec-
kiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Plan finansowy Rady Powiatowej 

Wałcz na 2022r.;
2. Organizacja Gali Rolników Powiatu 

Wałeckiego;
3. Informacje Kierowników ARiMR, 

ZODR Barzkowice i  PIORIN Wałcz 
oraz KOWR;

4. Wolne wnioski
W posiedzeniu udział wzięli: rolnicy 

z  powiatu wałeckiego oraz przedsta-
wiciele instytucji – dotychczasowy Kie-
rownik Oddziału Terenowego ARiMR 
w  Mirosławcu – pan Bartosz Zasada, 
Kierownik TZD ODR Barzkowice w Wał-

czu – pan Piotr Hermanowicz, Kierow-
nik Oddziału Terenowego w  Wałczu 
WIORiN – pani Jowita Krasowska oraz 
przedstawiciel KOWR Oddział w Wałczu 
– pan Mariusz Lesiak.

Na początku spotkania Przewod-
niczący pan Mirosław Ignaszak ser-
decznie przywitał wszystkich przyby-
łych gości. Podziękował za kolejny rok 
dobrej współpracy mimo ograniczeń 
spowodowanych przez Covid-19. Na-
stępnie zdał relację z  działań w  ostat-
nim czasie. Przedstawił sprawozdanie 
finansowe z wydatków Rady za 2021 r. 
Następnie przedyskutowano w  jaki 
sposób będą rozdysponowane środki 
z budżetu na 2022 r. 

Przedstawiciele Rady jednogłośnie 
wyrazili chęć podjęcia próby zorgani-

zowania kolejnej Gali Rolników Powia-
tu Wałeckiego. 

Następnie głos zabrali Kierownicy 
poszczególnych instytucji. Podziękowali 
przedstawicielom Rady Powiatowej ZIR 
w Wałczu za bardzo dobrą współpracę, 
życzyli dobrego kontaktu w  kolejnym 
roku. Omówili po krótce zmiany i zagad-
nienia związane z ich instytucjami. 

Na zakończenie spotkania Przewod-
niczący Rady Powiatowej pan Mirosław 
Ignaszak przekazał podziękowania dla 
pani Moniki Król i pani Iwony Przyjaznej, 
które to w najmocniejszy sposób zaan-
gażowały się w  konkurs organizowany 
przez ZIR – „Smaki zamknięte w słoiku”.

Kończąc spotkanie Przewodniczący 
złożył wszystkim serdeczne życzenia 
Świąteczne.

RP GRYFINO
7.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR po-
wiatu gryfińskiego.

W posiedzeniu udział wzięli: rolnicy z powiatu gryfińskie-
go oraz przedstawiciele instytucji – Oddziału Terenowego 
ARiMR w Szczecinie – pan Rafał Scisłowski, przedstawiciel 
KOWR OT w Szczecinie, Oddział w Pyrzycach – pan Andrzej 
Barczyński.

Na początku spotkania Przewodniczący Pan Dariusz Rusz-
czycki przywitał wszystkich przybyłych gości. Zdał relację 
z działań w ostatnim czasie oraz przedstawił sprawozdanie fi-

nansowe z wydatków RP za 2021r. Omówiono również w jaki 
sposób będą rozdysponowane środki z budżetu na 2022 r. 
Poruszono również temat trudnej sytuacji w rolnictwie oraz 
rosnących cen nawozów w grudniu 2021 które poszły moc-
no w górę. Aktualne ceny nawozów wzrosły aż o 400 proc. 
w porównaniu z 2020 r.

Następnie głos zabrali Kierownicy poszczególnych insty-
tucji. Podziękowali przedstawicielom Rady Powiatowej ZIR 
w Gryfinie za bardzo dobrą współpracę. 

Na zakończenie spotkania Przewodniczący złożył wszyst-
kim życzenia Świąteczne.

RP CHOSZCZNO
20 grudnia 2021 r. odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu 
Choszczno. 

Członków Rady, przybyłych rolni-
ków oraz zaproszonego gościa Posła na 
Sejm RP Pana Czesława Hoca powitał 
przewodniczący Rady pan Andrzej Kar-
bowy, rozpoczynając posiedzenie. 

Zainteresowani rolnicy mogli zada-
wać pytania panu Posłowi w sprawie 

obecnej sytuacji w rolnictwie. Obser-
wując zjawiska zachodzące w oto-
czeniu rolnictwa, zauważa się bardzo 
szybki wzrost kosztów produkcji. Do-
płaty do paliwa rolniczego w coraz 
mniejszym stopniu rekompensują jego 
ceny. Od żniw rosną gwałtowanie ceny 
nawozów. Wielu rolników może nie być 
stać zakupić dostatecznej ilości nawo-
zów, co spowoduje niższe plony. Nara-
stający problem dotyczy rolników, ale 

z czasem odbije się również na konsu-
mentach poprzez rosnące ceny żywno-
ści. Europejski Zielony Ład i jego kon-
sekwencje dla polskiego rolnictwa – to 
również temat spotkania, które miało 
przybliżyć rolnikom priorytety nowej 
perspektywy budżetowej.

Kończąc spotkanie Poseł oraz Prze-
wodniczący Rady złożyli wszystkim 
uczestnikom życzenia Świąteczne oraz 
Noworoczne.

RP MYŚLIBÓRZ 
Dnia 17.12.2021 r. odbyło się posie-
dzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu 
myśliborskiego w Hotelu Piast w Myśli-
borzu.

Na początku spotkania Przewodni-
cząca Pani Krystyna Balcerzak serdecz-
nie przywitała wszystkich przybyłych 
gości. Podziękowała za kolejny rok 
dobrej współpracy. Następnie zdała 

relację z działań w ostatnim czasie. 
Przedyskutowano w jaki sposób będą 
rozdysponowane środki z budżetu 
RP na 2022 r. i przedstawiła sprawoz-
danie finansowe z wydatków Rady 
za 2021 r. Poruszono również temat 
trudnej sytuacji w rolnictwie i cen na-
wozów w  grudniu 2021 które poszły 
mocno w górę, takich jak saletra, czy 
mocznik. Aktualne ceny nawozów 

wzrosły aż o  400 proc. w  porówna-
niu z  2020 r. Przedstawiono również 
złożony wniosek dotyczący szkód ło-
wieckich – bobry, który omawiany był 
podczas VI Walnego Zgromadzenia 
ZIR VI kadencji.

Kończąc spotkanie Przewodnicząca 
złożyła wszystkim serdeczne życzenia 
Świąteczne i Noworoczne.

POSIEDZENIA RAD  
POWIATOWYCH ZIR 

RP SZCZECINEK 
6 grudnia br. odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatowej ZIR w Szczecinku. 

Posiedzenie Rady Powiatowej 
otworzył Delegat p. Marek Szoć. Na-
stępnie zabrał głos p. Prezes Andrzej 
Karbowy, który omówił min. temat 
suszy w 2021 r., spotkań w MRiRW 
oraz obecnym Ministrem. Powołał się 
na dane z IUNG, gdzie wyraźnie IUNG 
wskazywał np. na redukcję kłosów, 
masę 1000 ziaren itp. Omówił działa-
nie aplikacji w ostatnim okresie, gdzie 
został min. przedłużony termin składa-
nia wniosków. Zaproponowaliśmy aby 
pomoc została przyznana z podziałem 
tylko na zboża jare 1000 zł/ha i 700 zł 
zboża ozime. Nie wiemy co będzie da-
lej ale nie możemy poprzestać na tym 
aby czekać do kolejnego maja tylko 
cały czas musimy walczyć o ulepsze-
nie aplikacji. MRiRW nie przewiduje 
zmian w decyzji dot. suszy przy ubez-
pieczeniach, więc decyzje o określeniu 
będzie dalej wskazywał IUNG. Przesta-
rzała forma obliczenia (nowe techno-
logie, nowe odmiany zbóż, KBW) strat, 
której nikt nie chce zmienić. Przywołał 
pismo dotyczące stacji meteo o ulep-
szenie stacji o pomiar wilgotności i na-
słonecznienia. Niestety nie przewiduje 
się pobierania takich danych ze stacji, 
ponieważ metodyka nie przyjmie ta-
kich danych do wyliczeń.

W trakcie dyskusji omawiane były 
tematy opłacalności produkcji trzody 
chlewnej, likwidacji bydła. Wapnowa-
nia w województwie zachodniopomor-
skim, gdzie żadne gospodarstwo nie 
skorzystało ponieważ próg pomocy 
jest do 25 ha, płatności uzupełniającej 

w nowej perspektywie (która ma być 
przyznawana tylko do powierzchni 30 
ha a kolejna do 50 ha).

– Do spotkania dołączyli zaproszeni 
goście.

– p. Poseł Małgorzata Golińska – 
przekazała słowa Ministra Rolnictwa 
– że, pamięta co obiecał, co mówił na 
spotkaniu z przedstawicielami Izby 
i Związku RI. Sprawa suszy będzie za-
kończona pozytywnie za rok 2021. ASF 
to problem nie tylko rolników ale rów-
nież leśników, myśliwych, gdzie pogo-
da nie jest sprzymierzeńcem.

– p. Poseł Czesław Hoc – są pewne 
problemy (susza, kredyty, RHD, gorzel-
nie, mleczarnie – jak to odbudować? 
Mamy Wicepremiera tj. Ministra Rol-
nictwa p. Kowalczyka. Brakuje mi pew-
nych rozwiązań np. susza, nie można 
mówić o tym, że to tylko IUNG będzie 
decydował o suszy. Zakaz sprzedaży 
ziemi to wielki sukces. Kredyty klęsko-
we, ubezpieczenia – odszkodowania 
byłyby wypłacane bez żadnych aplika-
cji tylko poprzez rzeczoznawcę. 

Wszystkie te tematy są tak proste, 
że trudno odpowiedzieć dlaczego jest 
taki opór. Niestety wiele przepisów 
(w tym UE) blokują „szybkie” działania 
– rozwiązania. Musimy być cały czas 
aktywni! Przypominać, pomagać, roz-
mawiać.

W dyskusji zabrali głos również p. 
Małgorzata Kucharska-Kazirod Kierow-
nik ARiMR.

Starosta Krzysztof Lis, wspomniał 
o środkach około 1,6 mld zł dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego dla 
miejscowości po PGR, drogi powia-
towe, gminne i podjęcie działań aby 

również te środki przeznaczyć na dofi-
nansowanie z poziomu województwa 
rolników chętnych budować zbiorniki 
retencyjne zapobiegając suszy.

Wójt Ryszard Jasionas – co trzeba 
zrobić, aby zatrzymać wodę? Systemy 
wodne, które zastaliśmy są zdegrado-
wane, należy uruchomić szeroko rozu-
mianą restrukturyzację.

Rolnicy, członkowie RP oraz goście 
jednoznacznie stwierdzili, że należy 
budować wieloletnią strategię dla rol-
nictwa. ARiMR ma największą wiedzę 
dotyczącą rolnictwa w całej Polsce – 
dlaczego tego nie wykorzystujemy do 
celów budowania strategii wieloletniej?

Wśród gości wypowiedzi udzielił 
również Zdzisław Kalupa – Powiatowy 
Lekarz Weterynarii,

Jan Górski – Dyrektor KRUS, Krzysz-
tof Duszkiewicz – Z-ca Dyrektora ZODR 
w Koszalinie. Grzegorz Jaworski – 
przedstawiciel RDLP, Kazimierz Płatek 
Kierownik PZDR.

Apel p. E. Mieczaja – rolnicy, któ-
rzy w naturalny sposób powiększali 
swoje gospodarstwa w wojewódz-
twie, chcąc produkować nie tylko na 
własne potrzeby i posiadają około 50 
– 70 ha będą poszkodowani z różnych 
powodów np. dopłat do wapnowa-
nia a teraz z tyt. dopłat i tu prośba do 
Pana Posła Hoca o zrobienie wszyst-
kiego, aby nasze województwo nie 
było pokrzywdzone tj. gosp. powyżej 
30 ha będą miały zmniejszone płatno-
ści podstawowe: przykład dzisiaj pod-
stawowa tj. około 1000zł/ha od przy-
szłego roku podstawowa to 116 euro 
tj. około 500 zł/ha dla gospodarstw 
powyżej 30 ha. 

RP SŁAWNO 
21 grudnia br. odbyło się posiedzenie 
Rady Powiatowej ZIR w Sławnie. 
Tematyka posiedzenia:
1. Obecna sytuacja rolnictwa zachod-

niopomorskiego, przede wszystkim 
w powiecie sławieńskim. 

2. Nowe zasady szacowania strat w rol-
nictwie spowodowanych warunka-
mi atmosferycznymi. 

3. Sprawy statutowe i organizacyjne. 
4. Dyskusja. 
5. Podjęcie Uchwał i wniosków. 
6. Sprawy różne. 

Posiedzenie od powitania członków 

rady oraz zaproszonych gości rozpoczął 
Przewodniczący pan Zdzisław Sieradzki, 
po czym pogratulował Państwu Siwiuk 
za zajęcie pierwszego miejsca w konkur-
sie organizowanym przez Zachodniopo-
morską Izbę Rolniczą „Smaki zamknięte 
w słoiku” na szczeblu powiatowym.

Dyskutowano nad złym systemem 
szacowania szkód wyrządzonych 
w uprawach oraz na temat drastycz-
nego wzrostu cen nawozów szczegól-
nie azotowych, co spowodować może, 
że rolnictwo nie wytrzyma finansowo. 
Kolejnym poruszonym tematem była 
sytuacja na rynku trzody chlewnej, któ-

ra zdaniem przedstawicieli Rady jest 
tragiczna, tuczniki są po około 5 zł kg, 
a kaszanka 25 zł czy kiełbasa po 40 zł. 

Członkowie Rady zwrócili uwagę 
również na problem z ptasią grypą 
i z tym, że nie przeprowadza się od-
strzału ptactwa oraz na złe szacowanie 
szkód łowieckich i źle przygotowane 
prawo łowieckie. 

Zdaniem członków Rady Powiato-
wej należałoby zmienić prawo imigra-
cyjne w celu zatrudnienia cudzoziem-
ców, ponieważ zaczyna brakować rąk 
do pracy w sektorze hodowli bydła 
mlecznego. 
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RP POLICE
W dniu 29 grudnia 2021 r. w siedzibie 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
odbyło się posiedzenie Rady Powiato-
wej ZIR powiatu polickiego. Pan Prze-
wodniczący Marek Szczepankiewicz 
otworzył posiedzenie i następnie po-
witał przybyłych gości, wśród których 
byli: p. Wioletta Jaz – Dyrektor ARiMR 
w Szczecinie wraz z Kierownikiem p. 
Przemysław Kozak wraz z przedstawi-
cielką ARiMR p. Ewą Chybińską oraz p. 
Irena Kiszko Kierownik Wydziału Świad-
czeń KRUS.

Jako pierwsza głos zabrała p. Wiolet-
ta Jaz – Dyrektor ARiMR w Szczecinie. 
Pani Dyrektor zaapelowała aby rolnicy 
częściej odwiedzali Biuro ARiMR, że 
są otwarci dla rolników i zapraszają ze 
wszystkimi problemami oraz sprawa-
mi. Poinformowała o wprowadzeniu 
dużej ilości dopłat z ARiMR wynika-
jących z planu strategicznego w roku 
2022 – zachęciła do odwiedzania stro-
ny internetowej i funpage. Zachęca 

również rolników aby w swoich miej-
scowościach zakładano Koła Gospodyń 
Wiejskich. Poruszyła kwestie małego 
zainteresowania rolników programem 
małej retencji, który jest programem 
przyszłościowym, dlatego warto z nie-
go skorzystać – poprosiła o rozpropa-
gowanie tej informacji wśród rolni-
ków tak aby zachęcić ich do składania 
wniosków. Poinformowała również 
o zmianie siedzimy biura, która nastąpi 
w lutym 2022r. Następnie p. Przemy-
sław Kozak kierownik biura ws. dopłat 
bezpośrednich  z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa przed-
stawił informacje odnośnie realizacji 
zaliczek dopłat na terenie powiatu 
Polickiego na dzień 7 grudnia 2021r., 
przekazał również informacje na te-
mat najbliższych naborów i wniosków. 
Nowy nabór wniosków Młody Rolnik 
można będzie składać na przełomie 
miesięcy marzec – kwiecień 2022r.

Następnie p. Przewodniczący po-
prosił o zabranie głosu przedstawicielki 

z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, która odpowiedziała na py-
tanie członków RP Czy toczą się prace 
nad emeryturą rolniczą, jakie są prze-
widywania? – odpowiedź była krótka 
i zwięzła – na tą chwilę nie toczą się żad-
ne prace na ten temat natomiast został 
przedstawiony Projekt ws. emerytur  
i rent dla rolników.

Na koniec odniosła się do zadawa-
nych pytań.

Pan Przewodniczący Marek Szcze-
pankiewicz na zakończenie spotkania 
przekazał członkom Rady Powiatowej 
omawiane wnioski z Walnego Zgroma-
dzenia.

Rada Powiatowa ZIR powiatu Police 
sformułowała jeden wniosek:

Doprowadzić do spotkania z zakła-
dami chemicznymi.

Na zakończenie Pan Przewodniczący 
złożył wszystkim uczestnikom życze-
nia Noworoczne oraz podziękował za 
uczestnictwo w spotkaniu, zapraszając 
na następne posiedzenie.

RP KOSZALIN 
Dnia 29.12.2021 r. odbyło się posiedze-
nie Rady Powiatowej ZIR powiatu Ko-
szalin.

Spotkanie otworzył Przewodniczący 
Pan Kazimierz Kuligowski, który powitał  
zebranych członków Rady Powiatowej. 

Przedstawił porządek obrad. Następ-
nie przekazał informację z działalności 
Rady Powiatowej za rok 2021. Poinfor-
mował również o podjętym stanowisko 
o bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie 
przez Walne Zgromadzenie ZIR, któ-
re odbyło się 15 grudnia 2021 roku. 

Podczas dyskusji członkowie Rady Po-
wiatowej wnioskowali o różne formy 
pomocy dla rolników spowodowanych 
spadkiem dochodów i rosnącymi cena-
mi. W końcowej części spotkanie szero-
ko omówił działania Zarządu ZIR. 
Na tym protokół zakończono.
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wego jest na stronie Agrochem Puławy 
i też państwa odsyłam do strony.”

„Szanowni państwo, chciałbym pod-
kreślić, że Grupa Azoty posiada 70 au-
toryzowanych dystrybutorów na tere-
nie całego kraju. Dystrybutorzy mogą 
prowadzić sprzedaż na terenie całego 
kraju. To znaczy, że każdy dystrybutor – 
niezależnie od tego, gdzie jest zlokalizo-
wany – może oferować towar na terenie 
całego kraju. To jest o tyle istotne, że wy-
bór, od kogo kupuje się nawóz, jest wy-
borem konkretnego rolnika, spółdzielni, 
grup producenckich. Często jest tak, że 
również są organizowane przetargi na 
dostarczanie nawozów do dużych go-
spodarstw. Państwo też o tym wiedzą, 
że musimy wówczas konkurować. Tak że 
pierwsza rzecz – jest wybór spośród 70 
autoryzowanych dystrybutorów.”

„Chciałbym państwa poinformować 
i poprosić za państwa pośrednictwem, 

żebyście państwo informowali rolników, 
że spółka w 100% należąca do Grupy 
Azoty – Agrochem Puławy – to jest nasz 
firmowy dystrybutor. Kupując w Agro-
chemie Puławy, jest tak, jakby rolnicy 
kupowali na bramie w Grupie Azoty. 
Szanowni państwo, to tak wygląda – 
jest Agrochem Puławy, jest telefon, jest 
strona internetowa, można zadzwonić. 
Składem 24-tonowym, bo też padła tutaj 
informacja, że rolnicy są w stanie przy-
jechać, są w stanie odebrać nawóz. Dla-
czego, Szanowni państwo, 24-tonowym 
składem? Bo po prostu jest to wielkość 
TIR-a. Tak to wygląda. Natomiast 24 tony 
to jest, jak państwo wiedzą, nawóz na 50 
ha, bo średnio liczy się pół tony na hektar. 
Jeszcze jeden ważny aspekt. „Szanow-
ni państwo, podjęliśmy trudną decyzję, 
wcześniej niespotykaną na rynku, o opu-
blikowaniu cenników. Na stronie Agro-
chemu są cenniki. Państwo pytali o ceny.

Odsyłam – na stronie jest cennik 
i można powiedzieć, że to jest punkt od-
niesienia dla całego rynku. Oczywiście 
spotkało się to z dużym sprzeciwem 
i oporem, ponieważ nie tylko grupa 
Azoty handluje nawozami. Chciałbym 
jeszcze dodać, że opublikowanie tego 
cennika ustabilizowało sytuację ceno-
wą na rynku.”

Ponadto w wyniku interwencji Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów planuje podjąć niezbędne 
działania w ramach przysługujących 
mu kompetencji, w celu zbadania 
rynku produkcji i dostaw nawozów 
mineralnych, a także weryfikacji czy 
podwyżki cen wykraczają poza pod-
stawy makroekonomiczne i czy nie 
są wynikiem praktyk ograniczających 
konkurencję.

Odpowiedź MRiRW na wnioski KRIR 
w sprawie wzrostu cen nawozów azo-
towych 

W odpowiedzi na wnioski samorzą-
du rolniczego Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 15 
grudnia 2021 r. obszerne wyjaśnienia 
dotyczące sytuacji na rynku nawozów 
azotowych.

„Notowane od kilku miesięcy dra-
styczne wzrosty i wahania cen nawozów 
mineralnych bardzo niepokoją resort 
rolnictwa bowiem niekorzystnie oddzia-
ływają na możliwość prowadzenia racjo-
nalnej gospodarki nawozowej. Sytuacja 
ta jest wyjątkowo trudna dla rolników.

W sprawie wzrostu cen nawozów 
Ministerstwo zwraca uwagę na zasadni-
czą kwestię, że podwyżki cen nawozów 
mineralnych w br. są związane przede 
wszystkim z wyraźnym wzrostem cen 
nawozów oraz surowców do ich pro-
dukcji (głównie gazu ziemnego) w han-
dlu światowym.

Produkcja nawozów azotowych opar-
ta jest na amoniaku, z którego wytwarza 
się obecnie około 97% nawozów azoto-
wych. Natomiast 80-90% całkowitych 
kosztów produkcji amoniaku, z którego 
wytwarza się nawozy azotowe stanowi 
gaz ziemny. Z tego też powodu zmiany 
cen gazu są krytycznie ważne dla tego 
przemysłowego wytwarzania nawozów 
azotowych.

Zgodnie z analizą Instytutu Ekono-
miki i Gospodarki Żywnościowej PIB 
w Warszawie w październiku br. in-
deks cen nawozów Banku Światowego 
zwiększył się o 23,4% w porównaniu 
z miesiącem poprzednim do prawie 
160 punktów i był najwyższy od maja 
2012 r. W ciągu 12 miesięcy nawozy mi-
neralne w handlu międzynarodowym 
podrożały średnio o 108,5%, w tym 
cena mocznika zwiększyła się 2,5-krot-
nie. Dla porównania indeks cen surow-
ców energetycznych Banku Światowe-
go wzrósł w ciągu 12 miesięcy o prawie 
140%, a indeks cen gazu ziemnego 
– 4-krotnie, w tym gazu TTF (który jest 
traktowany jako punkt odniesienia 
cen gazu dla odbiorców europejskich) 
zwiększył się ponad 6-krotnie. Wyższe 
ceny nawozów w handlu światowym 
mają związek z większym popytem pod 

wpływem rosnących cen zbóż i roślin 
oleistych, ale wynikają też z wyższych 
cen surowców do produkcji nawozów 
(głównie gazu) oraz mniejszego eks-
portu nawozów z Chin.

W celu wsparcia rolników Minister-
stwo przyśpieszyło wypłatę zaliczek 
na dopłaty bezpośrednie dla rolników, 
co umożliwia dokonywanie zakupów 
środków produkcji, w tym nawozów. 
Ministerstwo prowadzi również rozmo-
wy z krajowymi producentami nawo-
zów (Anwil S. A., Grupa Azoty S. A.) oraz 
Ministerstwem Aktywów Państwowych 
w celu poprawy sytuacji rynkowej.

Grupa Azoty S. A. obserwując wzmo-
żony popyt na nawozy na rynku krajo-
wym podjęła decyzję o ograniczeniu 
dostaw na rynki zagraniczne i przekie-
rowaniu ich na rynek krajowy. Wolume-
ny dostarczane na rynki zagraniczne 
wynikają z zawartych wcześniej kon-
traktów, często wieloletnich, których 
niezrealizowanie wiązałoby się z duży-
mi karami finansowymi.

W związku z wysokim poziomem cen 
gazu, wielu europejskich producentów 
zatrzymało lub ograniczyło produkcję. 
Grupa Azoty S. A. oraz Anwil S. A. są 
jednymi z nielicznych koncernów w Eu-
ropie produkujących nawozy, które nie 
wstrzymały lub istotnie nie ograniczyły 
produkcji w swoich zakładach. Grupa 
Azoty S. A. produkuje swoje nawozy 
na pełnych zdolnościach technologicz-
nych w celu zabezpieczenia popytu na 
krajowym rynku.

Proces produkcji w Anwil S. A. rów-
nież przebiega bez zakłóceń, a Spółka 
wywiązuje się ze wszystkich swoich zo-
bowiązań kontraktowych.

Ponadto Grupa Azoty S. A. zaapelowa-
ła do swoich autoryzowanych dystrybu-
torów nawozów o aktywną współpracę 
z grupami producenckimi, spółdzielnia-
mi oraz grupami rolników w celu zapew-
nienia oczekiwanej dostępności do na-
wozów na rynku krajowym.

Zwrócono uwagę na potrzebę pilnej 
analizy strumienia dalszej sprzedaży na-
wozów, tak aby w pierwszych kolejności 
zabezpieczone zostały potrzeby zaku-
powe polskich rolników.

Jednocześnie w związku z zaistniałą 
sytuacją na rynku nawozów, Grupa Azo-

ty S.A. w licznych komunikatach infor-
muje wszystkich interesariuszy, w tym 
również rolników, o podejmowanych 
działaniach oraz aktualnej sytuacji ryn-
kowej. Członkowie Zarządu tej Spółki 
uczestniczą w cyklu webinariów z rol-
nikami, a także w spotkaniach z przed-
stawicielami organizacji rolniczych 
w celu zdefiniowania obszarów moż-
liwej współpracy, z uwzględnieniem 
najważniejszych wyzwań rynku nawo-
zowego. Podczas spotkania z parlamen-
tarzystami w dniu 23 listopada br. Pan 
Tomasza Hinc – Prezes Grupy Azoty S.A. 
uczestnicząc w posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi powie-
dział m.in.: „Szanowni państwo, firmy 
produkcyjne nie mają innego wyjścia, 
jak ujmować w cenach swoich produk-
tów ceny surowców, a ceny surowców 
drastycznie rosną, surowce drożeją. Mie-
liśmy bardzo dynamiczny wzrost cen 
gazu w ostatnich dwóch tygodniach 
września. Gaz w jednym z notowań prze-
bił 160 euro za MWh. Teraz utrzymuje się 
w okolicach 90–100 euro za 1 MWh. Dla 
porównania – w zeszłym roku ceny były 
w granicach kilkunastu euro za 1 MWh. 
Państwo mogą zobaczyć, jaka jest skala 
podwyżek i jak dynamicznie zmienia się 
sytuacja na rynku.”

„Szanowni państwo, my z naszymi 
konkurentami wewnętrznymi i z za-
granicy codziennie walczymy o rynek. 
Teraz mamy wyjątkową sytuację, kiedy 
konkurencja się zamknęła, ale jak już 
powiedziałem, to jest podyktowane 
przede wszystkim dużym ryzykiem pro-
wadzenia tej działalności. Chciałbym 
powiedzieć, że my z uwagi właśnie na 
odpowiedzialność za cykl produkcyjny 
u rolników i żeby polskim rolnikom na-
wozów nie zabrakło, na ten moment nie 
ograniczaliśmy produkcji.”

„My prowadzimy produkcję i chciał-
bym podkreślić, że na ten moment jest 
pełna dostępność naszych nawozów. 
Można wybrać. Lista autoryzowanych 
dystrybutorów znajduje się na stronie 
Grupy Azoty – grupaazoty.com – i tam 
podane są telefony. Można sobie wy-
brać dystrybutora, można rozmawiać 
z każdym dystrybutorem, rozmawiać 
o konkretnej cenie. Cennik nasz, gru-
powy, u naszego dystrybutora grupo-
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MRiRW w sprawie odszkodowań dla rolników w ramach  
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu
W dniu 28 grudnia 2021 r. MRiRW 
udzieliło odpowiedzi na wniosek z X 
posiedzenia KRIR VI kadencji odnośnie 
kwestii wypłaty odszkodowań dla rol-
ników w ramach zwalczania chorób za-
kaźnych zwierząt zwalczanych z urzę-
du, wyjaśniając co następuje:

„Zasady i warunki przyznawania 
odszkodowań, nagród oraz zwrotu fak-
tycznie poniesionych środków w związ-
ku ze zwalczaniem choroby zakaźnej 
zwierząt uregulowane zostały w art. 
49 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
o zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). Zgodnie 
z ww. przepisem, za (...), zwierzęta, (...) 
zabite lub poddane ubojowi z naka-
zu organów Inspekcji Weterynaryjnej 
albo za takie zwierzęta padłe w wyni-
ku zastosowania zabiegów nakazanych 
przez te organy przy zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania przysługuje 
odszkodowanie ze środków budżetu 
państwa.

Odszkodowanie ze środków bu-
dżetu państwa przysługuje również za 
zniszczone z nakazu organu Inspekcji 
Weterynaryjnej przy zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt podlegających 
obowiązkowi zwalczania produkty po-
chodzenia zwierzęcego w rozumieniu 
przepisów o produktach pochodzenia 

zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz 
sprzęt, które nie mogą być poddane 
odkażaniu. Odszkodowanie przysługu-
je w wysokości wartości rynkowej zwie-
rzęcia, którą zgodnie z art. 49 ust. 3 ww. 
ustawy, określa się na podstawie śred-
niej z 3 kwot oszacowania przyjętych 
przez powiatowego lekarza weterynarii 
oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych 
przez tego lekarza z prowadzonej przez 
niego listy rzeczoznawców.

Zatem o wysokości ewentualnego 
odszkodowania w każdym indywidula-
nym przypadku decyduje zarówno bie-
żąca sytuacja rynkowa, jak i wysokość 
średniej kwoty szacowania.

Prawo do odszkodowania, jak 
również jego wysokość, ustalane są 
w drodze decyzji administracyjnej po-
wiatowego lekarza weterynarii. Tym 
niemniej, zgodnie z art. 49 ust. 7 ww. 
ustawy, w przypadku niespełnienia 
przez posiadacza zwierząt wymagań, 
w tym nakazów i zakazów nałożonych 
w związku ze zwalczaniem choroby 
zakaźnej albo w przypadku świadome-
go wprowadzenia do gospodarstwa 
zwierzęcia zakażonego, chorego lub 
podejrzanego o zakażenie lub chorobę 
odszkodowanie nie przysługuje.

Decyzja w sprawie odszkodowania 
wydana przez powiatowego lekarza 
weterynarii jest ostateczna. Posiadacz 
zwierzęcia niezadowolony z tej decy-

zji może, w terminie miesiąca od dnia 
jej doręczenia, wnieść powództwo do 
sądu rejonowego.

Równocześnie uprzejmie informuje, 
że ewentualne zmiany zasad przyzna-
wania odszkodowań, będą rozpatrywa-
ne podczas prac nad projektem ustawy 
wykonującej przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w spra-
wie przenośnych chorób zwierząt oraz 
zmieniającego i uchylającego niektó-
re akty w dziedzinie zdrowia zwierząt 
(„Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. 
UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.)."
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MRiRW w sprawie nadmiernej populacji dzika
W dniu 8 grudnia 2021 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpo-
wiedzi na wniosek zgłoszony podczas IX 
posiedzenia KRIR VI kadencji w nie roz-
wiązanej dotychczas sprawie nadmier-
nej populacji dzika – głównego wektora 
ASF, informując co następuje:

„Kwestie badania na obecność wi-
rusa afrykańskiego pomoru świń „ASF” 
tusz dzików pozyskanych przez my-
śliwych są ujęte m.in. w rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia w 2021 r. na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej „Programu 
mającego na celu wczesne wykry-
cie zakażeń wirusem wywołującym 
afrykański pomór świń i poszerzenie 
wiedzy na temat tej choroby oraz jej 
zwalczanie” (Dz.U. poz. 236). Zgodnie 
z powyższym aktem prawnym na ob-
szarach objętych ograniczeniami wpro-
wadzonymi w związku z ASF wszystkie 
odstrzelone dziki podlegają badaniu 
w kierunku ASF. Na pozostałym tery-
torium Polski badane są odstrzelone 
dziki, które wykazują objawy choro-
bowe wskazujące na zakażenie ASF. 
Natomiast wszystkie martwe dziki zna-
lezione na obszarze Polski podlegają 
badaniu w kierunku ASF.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym Komisji (UE) 2020/687 
z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełnia-
jącym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 
w odniesieniu do przepisów dotyczą-
cych zapobiegania niektórym chorobom 
umieszczonym w wykazie oraz ich zwal-
czania (Dz.Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 
64, z późn. zm.) powiatowy lekarz we-
terynarii przeprowadza oględziny każ-
dej tuszy, zwracając uwagę na zmiany 
chorobowe, które mogą wskazywać na 
zakażenie wirusem ASF. Dodatkowo in-
strukcje zawarte w pkt 3.1.5 dokumentu 
roboczego KE SANTE/7113/2015 rev. 12 
wskazują na konieczność prowadzenia 
badań laboratoryjnych dzików pozyska-
nych w obszarze cyrkulacji wirusa w kie-
runku wykrywania materiału genetycz-
nego wirusów ASF.

Mając powyższe na uwadze infor-
muję, że postulat natychmiastowego 
przekazania do utylizacji oraz zaprze-
stania badania na obecność wirusa ASF 
tusz dzików pozyskanych przez my-
śliwych nie jest możliwy do realizacji, 
z uwagi na fakt, że byłoby to sprzecz-
ne z unijną koncepcją monitorowania 

występowania choroby. Jednocześnie 
uprzejmie informuję, że w 2022 r., na 
wniosek Głównego Lekarza Weteryna-
rii, przewiduje się unieszkodliwianie 
wszystkich dzików pozyskanych w ra-
mach odstrzału sanitarnego niezwłocz-
nie po pobraniu próbek do badań 
w kierunku ASF na obszarach, gdzie 
jest to wymagane. Oznaczać to będzie 
zwolnienie miejsc w chłodniach dla ko-
lejnych, pozyskiwanych w ramach po-
lowań dzików.

Odnosząc się do kwestii depopulacji 
dzików występujących w Polsce wszel-
kimi możliwymi metodami, w tym bio-
logicznymi i chemicznymi uprzejmie 
informuję, co następuje.

Zasady gospodarki łowieckiej w tym 
zasady dotyczące: działalności Polskie-
go Związku Łowieckiego oraz kół ło-
wieckich, ustalania właściwej liczebno-
ści populacji poszczególnych gatunków 
zwierzyny przy zachowaniu równowagi 
środowiska przyrodniczego, odstrzału 
redukcyjnego, zastępczego, czy rocz-
nych planów łowieckich lub wielolet-
nich łowieckich planów hodowlanych, 
określają przepisy ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.).

Stosownie do ww. ustawy gospodar-
ka łowiecka prowadzona jest w obwo-
dach łowieckich przez dzierżawców lub 
zarządców, m.in. w oparciu o roczne 
plany łowieckie i wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane. Stosownie do art. 
8a ww. ustawy roczny plan łowiec-
ki jest sporządzany na okres od dnia 
1  kwietnia do dnia 31 marca roku na-
stępnego (łowiecki rok gospodarczy), 
w szczególności na podstawie inwen-
taryzacji zwierzyny. Przed ostatecznym 
zatwierdzeniem roczne plany łowieckie 
są przekazywane do zaopiniowania 
przez właściwego terytorialnie: wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta oraz 
właściwej terytorialnie izby rolniczej. 
W przypadku nadmiernego zagęsz-
czenia zwierząt łownych zagrażających 
trwałości upraw rolnych podmioty te 
mogą wnioskować o podniesienie limi-
tów odstrzałów.

Ponadto, zgodnie z art. 8a ust. 19 pkt 
7 ww. ustawy zmianę rocznego planu 
łowieckiego dopuszcza się w przypadku 
podejrzenia wystąpienia albo wystą-
pienia choroby zakaźnej zwierząt pod-
legającej obowiązkowi zwalczania na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwie-

rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 
października 1995 r. Prawo łowieckie, 
naczelnym organem administracji rzą-
dowej w zakresie łowiectwa jest aktual-
nie minister właściwy do spraw środo-
wiska. Natomiast, o ile ww. ustawa nie 
stanowi inaczej, administrację w zakre-
sie łowiectwa, co do zasady, sprawuje 
samorząd województwa.

Reasumując, regulacja poziomu po-
pulacji zwierzyny łownej, w tym dzi-
ków, powinna się odbywać w szczegól-
ności w ramach planowej gospodarki 
łowieckiej, za której realizację odpo-
wiadają w szczególności myśliwi – zrze-
szeni w Polskim Związku Łowieckim, 
którego działalność podlega aktualnie 
nadzorowi ministra właściwego do 
spraw środowiska.

Mając jednocześnie na względzie 
zwalczanie afrykańskiego pomoru 
świń, na terytorium Polski realizowa-
ne są przy tym dodatkowe działania 
mające na celu zmniejszenie populacji 
dzików poprzez odstrzał sanitarny. Na-
leży przy tym podkreślić, że odstrzał 
sanitarny dzików jest prowadzony uzu-
pełniająco do gospodarki łowieckiej – 
jako wykonanie nakazu wynikającego 
z rozporządzeń powiatowego lekarza 
weterynarii lub wojewody przez my-
śliwych zrzeszonych w Polskim Związ-
ku Łowieckim. Należy podkreślić, że 
od lutego 2020 r. zintensyfikowano 
działania związane z realizacją od-
strzałów sanitarnych. W ramach tego 
instrumentu od lutego 2020 r. do 19 
listopada 2021 r. pozyskano 273 301 
dzików. W ostatnim czasie Główny Le-
karz Weterynarii określił także uzupeł-
niające środki dotyczące odstrzału sa-
nitarnego w odniesieniu do regionów 
o wysokiej koncentracji trzody chlew-
nej. Działania te mają w konsekwencji 
ograniczyć presję wirusa w środowi-
sku w powiatach, w których utrzymy-
wanych jest ponad 150 tys. świń. Mi-
nister Klimatu i Środowiska polecił PZŁ 
zobligowanie dzierżawców i zarząd-
ców obwodów łowieckich do realizacji 
tego działania, a także wydał dyspozy-
cje w tym zakresie Dyrektorowi Gene-
ralnemu Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe, zalecając 
ścisłą współpracę z organami Inspek-
cji Weterynaryjnej. Aktualnie trwa re-
alizacja tego odstrzału w 7 powiatach 
w Polsce."

Na wniosek Prezesów IR pomoc dla producentów  
trzody chlewnej
Wicepremier, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogło-
sił pomoc dla producentów trzody 
chlewnej. Wynosi ona 1000 zł do każ-
dych urodzonych 10 prosiąt. Będzie 
wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt 
(czyli dla 500 loch). O taką pomoc 
wnioskowali 25 listopada Prezesi Wo-
jewódzkich Izb Rolniczych na spotka-
niu z Wicepremierem.

Jest to pomoc finansowa w postaci 
dopłaty 1000 zł do jednej lochy. Sza-
cowane koszty pomocy to ok. 400 
mln zł.

Beneficjenci
Rolnicy utrzymujący lochy i produ-

kujący prosięta:
• urodzone w gospodarstwie rolnym 

od  15 listopada  2021 r. do  31 marca 
2022 r.,

• których oznakowanie zostało lub 
zostanie zgłoszone do ARiMR do  15 
kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do sta-
da zarejestrowanego na dzień 15 listo-
pada 2021 r.

Zasady udzielenia pomocy:
Pomoc będzie udzielana na wniosek 

producenta rolnego składany do biura 
powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwiet-
nia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana 
do 30 czerwca 2022 r. 

Wniosek będzie prosty i będzie za-
wierał podstawowe informacje o pro-
ducencie rolnym i jego gospodarstwie 
takie jak:
• oświadczenie producenta świń ubie-

gającego się o pomoc:
• numer identyfikacyjny powszech-

nego elektronicznego systemu ewi-

dencji ludności (numer PESEL) albo 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
producenta świń ubiegającego się 
o pomoc, a w przypadku osób fizycz-
nych nieposiadających numeru PESEL 
– numer paszportu albo innego doku-
mentu stwierdzającego tożsamość;

– imię i nazwisko, miejsce zamiesz-
kania i adres albo nazwę, siedzibę 
i adres producenta świń ubiegające-
go się o pomoc;

– oświadczenie o zgłoszeniu do  
15 kwietnia 2022 r. oznakowania 
świń urodzonych od 15 listopada 
2021 do 31 marca 2022 r.

– oświadczenie o zagrożeniu utratą 
płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami na rynku rolnym 
spowodowanymi epidemią  
COVID-19.

Samorząd rolniczy wnosi o okres przejściowy przepisów 
o dofinansowaniu kosztów ochrony roślin przed agrofagami 
kwarantannowymi ziemniaka
Odnosząc się do projektu rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie stawek dotacji przedmiotowych 
dla różnych podmiotów wykonujących 
zadania na rzecz rolnictwa Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 2 
grudnia 2021 r. o zachowanie okresu 
przejściowego, wprowadzenie obowią-
zywania nowych przepisów od okresu 
wegetacyjnego 2022 i przeprowadze-
nie szerokiej akcji informującej o pro-
jektowanych zmianach, tak aby produ-
cenci ziemniaków mogli dostosować 
się do nowych przepisów.

Zaproponowana w projekcie roz-
porządzenia zmiana, dotycząca wyklu-
czenia z  możliwości otrzymania dota-
cji, w przypadku gdy bulwy ziemniaka 
uznane po badaniu PIORIN za porażone 
lub prawdopodobnie porażone przez 
bakterię Clvibacter sepedonicus lub 
Ralstonia solanacearum były uprawia-
ne w miejscu produkcji uznanym wcze-
śniej za porażone lub nawet prawdo-
podobnie porażone przez jedną z tych 
bakterii, budzi kontrowersje wśród 
rolników. Zgadzamy się, co do zasady, 
że rolnik, który świadomie sadzi ziem-
niaki na polu, gdzie wcześniej wykryto 

choroby kwarantannowe, nie powinien 
otrzymywać odszkodowania z budżetu 
państwa. Jednak sytuacja jest o  wiele 
bardziej skomplikowana.

Dlatego nowe przepisy w tym za-
kresie powinny obowiązywać od no-
wego sezonu uprawowego, a nie od 
1 stycznia 2022 roku. Należy zapewnić 
producentom czas na dostosowanie 
się do nowej sytuacji i podjęcie decyzji 
o ewentualnej uprawie ziemniaków lub 
zaprzestaniu produkcji. Wejście w ży-
cie rozporządzenia z dniem 1.01.2022 
r. dotknie producentów, którzy zebrali 
plony w 2021 roku i oczekują na wy-
niki badań laboratoryjnych, a  nie byli 
poinformowani, o planowanej zmianie 
przepisów. Procedura badań jest wielo-
etapowa i długotrwała a wyniki mogą 
być dopiero po kilku miesiącach, co 
pozbawi tych producentów możliwo-
ści ubiegania się o dopłatę do zmiany 
przeznaczenia bulw wyprodukowa-
nych jako sadzeniaki. Samorząd rolni-
czy zdecydowanie uważa, że prawo nie 
może działać wstecz.

Nawiązując do wniosku Krajowej 
Rady skierowanego do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o zwiększenie limitu 
środków przeznaczonych na wypłatę 

dotacji przedmiotowych na pokry-
cie kosztów zwalczania organizmów 
szkodliwych, w tym na utylizację ziem-
niaków zakażonych bakteriozą pier-
ścieniową, samorząd rolniczy zwraca 
się ponownie o zapewnienie środków 
na wypłatę dotacji należnej w świetle 
obowiązujących przepisów dla produ-
centów, którzy ponieśli straty w plonie 
zebranym w 2021 roku.

W związku z niedostatecznymi środ-
kami finansowymi na ten cel w budże-
cie państwa w ostatnich latach, pro-
ponujemy rozważenie wprowadzenia 
mechanizmu proporcjonalnej wypłaty 
dotacji dla wszystkich poszkodowa-
nych producentów, a nie jak dotych-
czas, kiedy dla części rolników brakuje 
środków i nie otrzymują pomocy, a ci 
którzy uzyskali wyniki badań labora-
toryjnych wcześniej otrzymują dotację 
w pełnej wysokości.

Należy rozważyć czy wprowadzane 
zmiany, które mają zapobiec rozprze-
strzenianiu się chorób nie będą zbyt 
restrykcyjne i nie doprowadzą do ogra-
niczenia krajowej produkcji sadzenia-
ków, zapaści tego sektora i zwiększenia 
udziału w rynku producentów zagra-
nicznych.
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INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI
i MODERNIZACJI ROLNICTWA

Spotkanie z Prezydentem
15 grudnia 2021 r. w Pałacu Prezy-
denckim, Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych spotkał się z Prezydentem 
RP Andrzejem Dudą. Spotkanie doty-
czyło bieżącej sytuacji w rolnictwie 
w Polsce i w Europie, dyskutowano też 
o zasadach współpracy Prezydenta RP 
z Krajową Radą Izb Rolniczych w  roz-
wiązywaniu problemów polskiego rol-
nictwa.

Na spotkaniu poruszono też po-
trzebę omówienia nowych, bardziej 
przyjaznych rolnikom rozwiązań praw-
nych. Dyskutowano też o wymogach 
stawianych przez Zielony Ład, emery-

turach i ubezpieczeniach rolniczych, 
a także konieczności wprowadzenia 
ustawowych rozwiązań ograniczają-
cych ryzyko w rolnictwie – chodzi m.in. 
o niepożądane zjawiska klimatyczne, 
zachwiania na rynkach cenowych, cho-
roby zwierząt np. ASF. W kwestii ASF 
zwrócono uwagę na konieczność pod-
jęcia działań w celu intensyfikacji dzia-
łań dotyczących skutecznego zwalcze-
nia ASF na terytorium Polski.

Zarząd KRIR przekonywał także 
o konieczności zmiany ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników m.in. 
w zakresie: nabycia prawa do emery-

tury rolniczej bez konieczności zdania 
gospodarstwa rolnego, łączenia KRUS 
z ZUS do praw emerytalnych.

Komentowano też projekty ogra-
niczenia produkcji rolnej. Zarząd KRIR 
zwrócił uwagę, że są rejony na świe-
cie gdzie ludzie nadal głodują, nie 
można zatem mówić o ograniczeniu 
produkcji.

Prezydent zapewnił, że nie zaakcep-
tuje niczego, co uderza w polskie rol-
nictwo. Wszelkie zmiany nie mogą roz-
bijać systemu, tylko go przekształcać. 
Wszelkie działania muszą być realizo-
wane w ramach dialogu z rolnikami.

W sprawie gospodarstw agroturystycznych  
znajdujących się w strefie stanu wyjątkowego
W dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd KRIR 
realizując wniosek zgłoszony podczas 
X posiedzenia KRIR, które odbyło się 24 
listopada 2021 r., zwrócił się do Ministra 
Sportu i Turystyki Kamila Bortnikczuka 
w następującej kwestii:

„Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 września 2021 r. o rekom-
pensacie w związku z wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego na obszarze części 
województwa podlaskiego oraz części 
województwa lubelskiego w 2021 r. 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1803, z późn. zm.), 
przedsiębiorcy oraz rolnicy świad-
czący usługi hotelarskie w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
2211) oraz przedsiębiorcy prowadzą-
cy działalność gospodarczą w zakresie 
gastronomii, na obszarze obejmują-
cym obręby ewidencyjne wymienione 
w załączniku do rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 września 2021 r. w sprawie wprowa-
dzenia stanu wyjątkowego na obsza-

rze części województwa podlaskiego 
oraz części województwa lubelskiego 
(Dz.U. poz. 1612), którzy prowadzą 
działalność w czasie stanu wyjątkowe-
go wprowadzonego tym rozporządze-
niem, za okres obowiązywania stanu 
wyjątkowego mogą otrzymać rekom-
pensatę z budżetu państwa, zwaną 
dalej „rekompensatą”.

Ponadto, zgodnie z art. 2a ust. 1 
ww. ustawy, rekompensata przysługu-
je także podmiotom, o których mowa 
w art.  1, prowadzącym działalność na 
obszarze objętym czasowym zakazem 
przebywania, o którym mowa w art. 
12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o ochronie granicy państwowej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. 
poz. 1918 i 2191). Jednakże, w takim 
przypadku rekompensata przysługuje 
jedynie za okres 30 dni trwania zakazu 
przebywania w wysokości 65% średnie-
go miesięcznego przychodu podmiotu 
z prowadzonej przez niego działalności 
na obszarze objętym czasowym zaka-
zem przebywania, w okresie obejmu-
jącym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy 

poprzedzających wprowadzenie tego 
zakazu (art. 2a ust. 2).

Wobec powyższego, uprzejmie pro-
simy o potwierdzenie, że rekompensa-
ta, o której mowa powyżej, może być 
przyznana podmiotom prowadzącym 
gospodarstwa agroturystyczne.

Zwracamy się także z wnioskiem 
o wydłużenie okresu, za który może 
być przyznana rekompensata dla pod-
miotów prowadzących gospodarstwa 
agroturystyczne zgodnie z art. 2a ww. 
ustawy, do całego okresu, na który 
wprowadzono zakaz czasowego prze-
bywania. Zgodnie bowiem z rozpo-
rządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 30 listopada 
2021 r. w sprawie wprowadzenia cza-
sowego zakazu przebywania na okre-
ślonym obszarze w strefie nadgranicz-
nej przyległej do granicy państwowej 
z Republiką Białorusi (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2193), zakaz ten obowiązuje od 
dnia 1  grudnia 2021 r. do dnia 1 mar-
ca 2022  r. Tymczasem rekompensata 
może być przyznana jedynie za 30 dni."

 źródło: www.krir.pl

Do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy po-
nieśli straty w gospodarstwie w wyniku 

wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF 
mogą składać wnioski o wsparcie w ra-

mach tegorocznego naboru. Ci, którzy 
nie zdążą tego zrobić w tym roku, będą 

Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie 
przyjmować wnioski o „Wsparcie in-
westycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 
w ramach tzw. małego przetwórstwa 
lub rolniczego handlu detalicznego 
(RHD). Pierwotnie ten nabór miał za-
kończyć się 29 grudnia 2021 r.

Wnioski o wsparcie można składać 
w oddziałach regionalnych ARiMR 
osobiście, przesłać rejestrowaną prze-
syłką pocztową, nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub za pośrednictwem 
elektronicznej skrzynki podawczej 
ePUAP.

Nabór kierowany jest do dwóch 
grup wnioskodawców. Pierwszą stano-
wią rolnicy, domownicy lub małżonko-
wie rolników, którzy zdecydują się na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwarzania produktów 
rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 

500 tys. zł. Druga grupa to rolnicy lub 
ich małżonkowie, którzy prowadzą lub 
podejmują działalność przetwórczą 
i sprzedaż produktów przetworzonych 
w ramach rolniczego handlu detalicz-
nego (RHD), jednak nie mają zareje-
strowanej działalności gospodarczej. 
W tym przypadku maksymalna kwota 
wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł. 
W obu wariantach poziom dofinanso-
wania wynosi do 50 procent kosztów 
kwalifikowanych.

Przedsięwzięcia, na które będzie 
można otrzymać wsparcie, to m.in. 
budowa, rozbudowa lub moderniza-
cja budynków wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności przetwórczej 
czy zakup oraz instalacja maszyn lub 
urządzeń do przetwarzania czy maga-
zynowania produktów. Wsparcie moż-
na przeznaczyć także na inwestycje 
związane z dostosowaniem pomiesz-

czeń pomocniczych służących do przy-
gotowania posiłków (np. kuchni) czy 
pomieszczeń gospodarczych służących 
do przechowywania produktów żyw-
nościowych. Pomoc można również 
wykorzystać na dofinansowanie za-
kupu maszyn czy urządzeń służących 
ochronie środowiska. 

W tym naborze poszerzono zakres 
inwestycji objętych wsparciem. Zain-
teresowani będą mogli nabyć specja-
listyczne środki transportu: niezbęd-
ne dla sprawnego przebiegu procesu 
technologicznego lub magazynowa-
nia; służące do przewozu zwierząt 
przeznaczonych do uboju; wykorzy-
stywane do sprzedaży produktów 
rolnych; cysterny, silosy, chłodnie 
i izotermy, przeznaczone do przewozu 
produktów rolnych, których transport 
powinien odbywać się w szczególnych 
warunkach.

Dopłaty 2021 – rozpoczęła się wypłata płatności końcowych
1 grudnia br. ARiMR rozpoczęła prze-
kazywanie płatności końcowych w ra-
mach dopłat bezpośrednich oraz ob-
szarowych z PROW za 2021 r. Agencja 
będzie starała się wypłacić pieniądze 
jak najszybciej. Ostateczny termin na 
realizację płatności bezpośrednich 
i obszarowych za 2021 r. upływa 30 
czerwca 2022 roku.

Do 3 grudnia na konta bankowe rol-
ników trafiło 9,9 mld zł z tytułu dopłat 
bezpośrednich oraz 2,53 mld zł w ra-
mach płatności obszarowych z PROW 

za 2021 r. Znaczna część tych kwot 
została przekazana rolnikom w posta-
ci zaliczek, które wypłacane były od 
18 października do 30 listopada 2021 
r. Przypomnijmy, że w tym okresie do 
1,21 mln rolników trafiły zaliczki w wy-
sokości ok. 9,88 mld zł z tytułu dopłat 
bezpośrednich, a ponad 858 tys. be-
neficjentów otrzymało 2,21 mld zł 
zaliczkowych płatności obszarowych 
z PROW. 

Prosimy, aby rolnicy oczekujący na 
wypłaty, sprawdzili, czy ARiMR posiada 

właściwe dane dotyczące numerów ich 
kont bankowych – jeżeli okażą się one 
nieaktualne, pieniądze wrócą do Agen-
cji. Wszelkie zmiany dotyczące rachun-
ku należy zgłaszać w biurach powiato-
wych ARiMR. 

W tegorocznej kampanii wnioski 
o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 
1,3 mln rolników, a koperta finansowa 
przeznaczona na ich realizację wynosi 
15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na 
płatności obszarowe z PROW za 2021 r. 
sięga nieco ponad 3 mld zł.

mogli ubiegać się o taka pomoc zaraz 
po Nowym Roku – 3 stycznia 2022 r. ru-
sza kolejny nabór na inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej.

Przypominamy, że wnioski o wsparcie 
w ramach tego poddziałania – zarówno 
w trwającym, jak i rozpoczynającym się 
wkrótce naborze, należy składać do biur 
powiatowych lub oddziałów regionalnych 
ARiMR: można to zrobić osobiście, prze-
słać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O pomoc na inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej mogą starać 
się dwie grupy rolników. Do pierwszej 
należą ci, którzy ponieśli straty w wyni-
ku wystąpienia klęsk żywiołowych, do 
drugiej zaś gospodarze, którzy ponieśli 
szkody spowodowane wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
O wsparcie można wystąpić, gdy starty 

w gospodarstwie (w uprawach rolnych, 
zwierzętach gospodarskich) miały miej-
sce w roku, w którym jest składany wnio-
sek lub w co najmniej jednym z 2  po-
przednich lat i wyniosły przynajmniej 
30 proc. średniorocznej produkcji rolnej 
z trzech ostatnich lat. Co istotne, muszą 
one dotyczyć składnika gospodarstwa, 
którego odtworzenie wymaga poniesie-
nia kosztów kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem. Natomiast w przypadku 
wystąpienia ASF w gospodarstwie o po-
moc mogą ubiegać się rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii nakazał 
w drodze decyzji zabicie świń lub znisz-
czenie martwych zwłok świń, a w dniu 
jej wydania zwierzęta, których dotyczy-
ła, stanowiły co najmniej 30 proc. trzody 
chlewnej posiadanej przez rolnika.

Maksymalne dofinansowanie, jakie 
można otrzymać w całym okresie reali-

zacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na 
jednego beneficjenta i gospodarstwo. 
Jednak należy pamiętać, że nie może 
ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych poniesionych na realizację 
danej inwestycji. W przypadku szkód 
powstałych w wyniku klęsk żywioło-
wych wsparcie można przeznaczyć na 
odtworzenie zniszczonych składników 
gospodarstwa. Natomiast gdy przyczy-
ną strat jest ASF – na realizację inwesty-
cji rolniczych niezwiązanych z produk-
cją świń.

W dobiegającym końca tegorocznym 
naborze, który rozpoczął się 11 marca 
2021 r., do Agencji wpłynęły wnioski 
o przyznanie pomocy na kwotę blisko 
3,3 mln zł. W związku z trudną sytuacją 
na rynku trzody chlewnej przyszłorocz-
ny nabór wystartuje wcześniej, bo już 
3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r.
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INFORMACJE KASY  
ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA 
SPOŁECZNEGO 

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed  
zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł  
rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
w gospodarstwach rolnych”
Od dnia 10 grudnia 2021 r. do 7 lu-
tego 2022 r. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa będzie 
przyjmowała wnioski o wsparcie na 
„Inwestycje mające na celu ochronę 
wód przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać 
się rolnicy, którzy prowadzą chów 
lub hodowlę zwierząt gospodarskich 
i  planują budowę urządzeń chronią-
cych wody przed azotanami. Wspar-
cie nie przysługuje właścicielom ferm 
drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz 
trzody chlewnej powyżej 2 tys. stano-
wisk dla świń o  wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior. Otrzy-
mane środki będzie można wykorzy-
stać m.in. na budowę, przebudowę 
lub zakup zarówno zbiorników do 
przechowywania nawozów natural-
nych płynnych, jak i  płyt do groma-
dzenia nawozów naturalnych stałych, 
a w przypadku młodych rolników tak-
że zbiorników lub płyt do przechowy-
wania kiszonek.

Środki te będzie można również 
przeznaczyć na zakup nowych maszyn 
i urządzeń do aplikacji nawozów natu-
ralnych płynnych oraz wozów aseniza-
cyjnych z aplikatorami nawozów natu-
ralnych w postaci płynnej.

Bardzo istotnym elementem tego 
programu   jest wymóg   spełnienia 
przez   inwestycje dostosowania go-
spodarstwa do wymagań programu 
działań, którego celem jest zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze  źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu.

Maksymalna wysokość pomocy na 
inwestycje chroniące wody przed za-
nieczyszczeniem azotanami wynosi 100 
tys. zł w całym okresie realizacji Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wsparcie ma formę refunda-
cji części poniesionych kosztów kwalifi-
kowanych. Standardowo jest to 50 proc., 
a  w  przypadku inwestycji realizowanej 
przez młodego rolnika – 60 proc.

Wnioski przyjmowane będą od 
10  grudnia do 2021 r. do 7 lutego 

2022 r. w oddziałach regionalnych lub 
biurach powiatowych ARiMR właści-
wych ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Można to zrobić osobiście 
lub przez osobę upoważnioną, wysłać 
przesyłką rejestrowaną nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej lub złożyć za 
pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP.

Wszystkie wnioski zostaną pod-
dane ocenie, a  suma uzyskanych 
punktów zadecyduje o  miejscu na 
liście określającej kolejność przy-
sługiwania pomocy. Przy ocenie 
wniosków brana będzie pod uwagę 
m.in. liczba zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwie, czy udział kosztów 
kwalifikowanych inwestycji w  ca-
łym przedsięwzięciu objętym ope-
racją. Dodatkowe punkty otrzyma 
rolnik, który nie występował wcze-
śniej o  taką pomoc lub nie starał się 
o  wsparcie na „Inwestycje w  gospo-
darstwach położonych na obszarach 
OSN”. O pozycji w rankingu nie będzie 
decydowała kolejność wpływu doku-
mentów do Agencji.

V nabór wniosków TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW 
DOSTAW – nabór od 31 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 
Przedmiotem realizacji operacji jest 
tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, 
które obejmują ograniczoną liczbę 
podmiotów gospodarczych zaangażo-
wanych we współpracę, przynoszące 
lokalny rozwój gospodarczy oraz cha-
rakteryzujące się ścisłymi związkami 
geograficznymi i społecznymi między 
producentami, podmiotami zajmujący-
mi się przetwórstwem a konsumentami 
– na zasadach płatności zryczałtowanej.

Beneficjent działania
Pomoc jest przyznawana grupie ope-

racyjnej EPI, o której mowa w art. 56 roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1305/2013, jeżeli:

a)  w skład tej grupy wchodzi, co 
najmniej 5 rolników  i każdy z rolników 
wchodzących w skład tej grupy i speł-
nią wymagania określone w przepisach 
w sprawie prowadzenia działalności:
•  w ramach dostaw bezpośrednich lub

•  przy produkcji produktów pocho-
dzenia zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej, lub

•  w ramach rolniczego handlu deta-
licznego, lub

•  w ramach działalności marginalnej, 
lokalnej i ograniczonej, lub

•  wykonuje działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 6 marca 2018 r. –   Prawo 
przedsiębiorców (Dz.U z 2021 r. poz. 
162), w zakresie co najmniej jednego 
z rodzajów działalności określonych 
w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji 
Działalności;
b) ma nadany numer identyfikacyj-

ny, o którym mowa w art. 12 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie płatno-
ści (Dz.U. z 2021 r. poz. 699, 904);

c) posiada zdolność prawną, a w przy-
padku, gdy nie posiada zdolności praw-
nej, działa na podstawie, zawartej w for-
mie pisemnej, umowy spółki cywilnej 
albo umowy innej niż umowa spółki cy-
wilnej, na podstawie, której podmioty, 
które ją zawarły, zamierzają wspólnie re-
alizować operację i wspólnie ubiegać się 
o przyznanie pomocy i są reprezento-
wane w tym zakresie przez jeden z nich.

Pomoc przyznawana jest w wysokości
• 325 000 zł – w przypadku gdy operacja 

przewiduje zakup środka transportu,
• 280 000 zł – w pozostałych przypad-

kach
– i przysługuje danej grupie opera-

cyjnej tylko raz w okresie realizacji Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Warunki realizacji operacji
Grupa operacyjna zobowiązana 

jest opracować i przedłożyć Agencji 

m. in.  plan działania grupy operacyj-
nej, uwzględniający stan bazowy oraz 
planowany stan docelowy na dzień, 
w którym upłynie rok od dnia wypłaty 
płatności drugiej transzy, określający 
liczbę rolników wchodzących w skład 
grupy operacyjnej, liczbę konsumen-
tów, którym grupa operacyjna będzie 
sprzedawała produkty pochodzące od 
rolników wchodzących w skład tej gru-
py, asortyment produktów oferowa-
nych do sprzedaży, wielkość sprzedaży 
w odniesieniu do każdego produktu 
objętego asortymentem produktów 
oferowanych do sprzedaży. W terminie 
30 dni od dnia, w którym upłynie odpo-
wiednio rok oraz 2 lata od dnia otrzy-
mania płatności drugiej transzy grupa 
operacyjna przedkłada Agencji  spra-
wozdania z realizacji planu działania 
grupy operacyjnej.

Przez okres 2 lat od dnia otrzy-
mania płatności drugiej transzy 

grupa operacyjna zobowiązana jest 
do  prowadzenia wspólnej sprzedaży 
i ewidencji wspólnej sprzedaży grupy 
operacyjnej.

W okresie realizacji operacji oraz 
przez 5 lat od dnia otrzymania płatno-
ści końcowej grupa operacyjna zobo-
wiązana jest prowadzić i aktualizować 
stronę internetową, na której umiesz-
czane są informacje na temat realizo-
wanej operacji oraz jej rezultatów, przy 
czym na stronie internetowej należy 
umieszczać także informacje o sprze-
daży prowadzonej przez grupę opera-
cyjną w okresie prowadzenia wspólnej 
sprzedaży, tj. przez okres 2 lat od dnia 
otrzymania płatności drugiej transzy.

Wniosek o płatność pierwszej tran-
szy składany jest w terminie 2 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy, a wniosek 
o płatność drugiej transzy – po zakoń-
czeniu realizacji operacji i spełnieniu 
warunków wypłaty drugiej transzy, 

w terminie określonym w umowie, nie 
później jednak niż po upływie 12 mie-
sięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie 
później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Składanie wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy skła-

da się w Centrali Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
osobiście albo przez upoważnioną 
osobę, albo przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce operatora wy-
znaczonego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1041 i 2320).

W przypadku złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy przesyłką reje-
strowaną, nadaną w placówce pocz-
towej operatora wyznaczonego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 
za dzień złożenia wniosku uznaje się 
dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się 
zasady ustalania zaliczki na podatek 
dochodowy i składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od wypłacanych świadczeń 
emerytalno-rentowych oraz rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że od 1 stycznia 
2022 r. podwyższeniu ulegają:
1. kwota wolna od podatku – do 

30.000 zł,
2. roczna kwota zmniejszająca podatek 

– do 5100 zł (425 zł miesięcznie),
3. pierwszy próg podatkowy – do 

120.000 zł.
W związku z tym zaliczka na podatek 

dochodowy od emerytur, rent oraz ro-
dzicielskich świadczeń uzupełniających 
wypłacanych w kwocie nieprzekracza-
jącej 2500 zł miesięcznie wyniesie 0 zł. 

Natomiast składka na ubezpieczenie 
zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% 
wysokości świadczenia, z tym, że w ca-
łości zostanie potrącona z kwoty brutto 
świadczenia (nie będzie, jak dotych-
czas, odliczana w części równej 7,75% 

od zaliczki na podatek dochodowy). 
W przypadkach, w których kwota 

składki na ubezpieczenie zdrowotne 
przekroczy kwotę odpowiadającą wy-
sokości zaliczki na podatek dochodo-
wy obliczonej zgodnie  z przepisami 
obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. 
- obniżona zostanie do kwoty zaliczki. 

Jednocześnie Kasa informuje, że 
od   1 stycznia 2022 r. świadczenie 
niezrealizowane po zmarłym emery-
cie/renciście może zostać wypłacone 
w kwocie brutto (bez pomniejszenia 
o kwotę zaliczki na podatek docho-
dowy), jeżeli osoba uprawniona złoży 
oświadczenie, że jej roczne dochody 
podlegające opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych 
nie przekroczą ilorazu kwoty zmniej-
szającej podatek i najniższej stawki po-
datku, określonych w pierwszym prze-
dziale skali podatkowej tj. 30.000 zł.

Inaczej niż dotychczas, osoby sa-
motnie wychowujące dziecko nie 
będą mogły występować o zmniejsze-
nie zaliczki na podatek dochodowy 

o dodatkową kwotę zmniejszającą po-
datek, w związku z zamiarem wspól-
nego rozliczenia dochodów (osoby te 
będą mogły odliczyć 1500 zł w rozli-
czeniu rocznym).

Ponadto Kasa zwraca uwagę, że 
osoby pobierające emeryturę rolniczą 
z KRUS i jednocześnie drugą emeryturę 
z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 
2.500 zł, od których (zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami) oba organy 
rentowe obliczą zaliczkę na podatek 
dochodowy w wysokości pomniejszo-
nej o miesięczną kwotę zmniejszającą 
podatek, po dokonaniu rocznego rozli-
czenia będą miały niedopłatę podatku 
za 2022 r. W celu uniknięcia niedopła-
ty należy w jednym z organów złożyć 
wniosek  o niepomniejszanie zaliczki 
o kwotę zmniejszającą podatek.

Analogicznie, osoby samotnie wy-
chowujące dziecko, które osiągają do-
chody podlegające opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym np. z tytułu 
zatrudnienia i pobierają rentę rodzin-
ną na małoletnie dziecko oraz chcą 
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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

KĄCIK KULINARNY  
czyli naucz się robić sam, co lubisz jeść

Kotlety z kaszy gryczanej  
ok. 20 szt.
Składniki:
• 2 woreczki kaszy gryczanej 
• 3 cebule
• garść suszonych grzybów
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżki wegety lub kucharka
• 3 łyżki kaszy manny 
• 1 jajko
• sól i pieprz do smaku 
• bułka tarta do obtoczenia

Przygotowanie:
Kaszę gotujemy. Wcześniej namoczone grzyby również gotujemy. Cebulę i czosnek drobno siekamy 
i podsmażamy na oleju dodając pokrojone grzyby i wegetę do smaku. Łączymy z kaszą, dodajemy sól i pieprz 
oraz natkę pietruszki. Formujemy kotleciki, obtaczamy w bułce tartej i pieczemy w piekarniku około 30 min 
w 180°C. Produkty pochodzenia polskiego.
Życzymy smacznego!

Smaki zamknięte w słoiku –  
Ogóreczki w zalewie gyros

SKŁADNIKI:
• 2,5 kg ogórków 
• 2 łyzeczki soli
• 2 czerwone papryki
• 2 op. przyprawy Gyros
• 2 szkl cukru
• 1 szkl octu
• 3 cebule
• 4 ząbki czosnku
• 75 mi oleju

P R Z E P I S

Umyte ogórki ścieramy na tarce w plastry 
i przekładamy do miski. Posypujemy solą i mie-
szamy. Odlewamy trochę powstałej wody. Do-
dajemy pokrojoną cebulę i paprykę. W misce 
rozpuszczamy ocet z cukrem i dodajemy przy-
prawę gyros, czosnek posiekany i olej. Ta zale-
wa zalewamy ogórki i pozostawiamy przykryte 
ręcznikiem na 6 godzin. Przekładamy do wypa-
rzonych słoików i gotujemy 7 minut.

Smacznego!!!

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogło-
szona wysokość miesięcznej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. 
(M.P. z 2021 r., poz.1158).

W związku z tym, wysokość składki 
na ubezpieczenie wypadkowe, choro-
bowe i macierzyńskie za podlegające-
go przez cały miesiąc rolnika, małżon-
ka, domownika  i pomocnika rolnika 
w I kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł 
miesięcznie. 

Jeżeli rolnik, małżonek lub do-
mownik objęty jest tym ubezpiecze-
niem na wniosek wyłącznie w zakre-
sie ograniczonym, należna składka 
stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł 
miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że 
w grudniu br. wysokość 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 I kwartale 
2022 r. wynosi 101,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to 
ubezpieczenie za rolników prowadzą-
cych gospodarstwo rolne o powierzch-
ni powyżej 50 ha przeliczeniowych 
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.

Ustawowy termin uregulowania na-
leżnych składek za:
– rolników, małżonków i domowników 

za I kwartał 2022 r. upływa z dniem 
31 stycznia 2022 r.

– pomocników rolnika za dany miesiąc 
upływa z 15 dniem następnego 
miesiąca.
źródło: www.krus.gov.pl

Smaki zamknięte w słoiku 
W poprzednim numerze naszego mie-
sięcznika wspominaliśmy o  przeprowa-
dzonym konkursie ,,SMAKI ZAMKNIĘTE 
W  SŁOIKU”, zorganizowanym przy 
współpracy Zarządu ZIR oraz Komisji 
do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich. 

Konkurs składał się z dwóch etapów 
(I etap – powiatowy, II etap – woje-
wódzki). Komisja dokonała wyboru 
spośród zwycięskich ,,produktów’’ 
I etapu powiatowego. Celem konkursu 
był rozwój wiedzy dotyczącej trady-

cyjnych, zdrowych przetworów domo-
wych. 

W obecnym numerze chcieliśmy 
ukazać Państwu kolejny zwycięski 
przepis. Tym razem są to: OGÓRECZKI 
W ZALEWIE GYROS.

Smacznego! Życzy Pani Iwona Przyjazna, autorka przepisu na ogóreczki. 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

uniknąć niedopłaty podatku na koniec 
roku, również powinny poinformować 
pracodawcę o dochodach z KRUS lub 
wystąpić do KRUS, aby nie stosował 

kwoty zmniejszającej podatek przy za-
liczce od renty dziecka.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 
października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105)
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Zachęcamy do umieszczania w naszym  

„Echu Zachodniopomorskiej Wsi…” swoich reklam!

Docieramy jako bezpłatny miesięcznik do rolników,  

instytucji okołorolniczych, szkół i urzędów.

Warto – ceny bardzo przystępne!
Szczegóły: 

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

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

ROLNIKU... PRZEDSIĘBIORCO!


