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

Kończy się kolejny trudny rok ale w rolnictwie nie ma tematów, które kończą 
się z rokiem kalendarzowym. Kontynuacja podjętych działań w rozwiązywa-
niu problemów jest niezbędna.
Wiele tematów i problemów podjętych w tym roku było bardzo trudnych. 
Były protesty i blokady dotyczące ustawy „piątki dla zwierząt”, rolnicy do-
magają się dialogu ws. „Europejskiego Zielonego Ładu”. Komisja Europejska 
nie przygotowała oceny skutków regulacji. Cały czas nie wiemy jakie będą 
efekty wprowadzenia w życie strategii „Od pola do stołu” i strategii „Bioróż-
norodność”. Mam nadzieję że przyszły rok pozwoli nam wiele spraw które 
rozpoczęliśmy w tym roku uda się rozwiązać w kolejnym. Zachęcam do lek-
tury celem zapoznania się z innymi ważnymi wydarzeniami.

Andrzej Karbowy – prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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Szanowni Państwo!

Styczeń jest miesiącem, w którym powinniśmy cieszyć się zimą, gdzie okrywa 
śnieżna potrzebna jest w rolnictwie z wielu powodów. Niestety widać już, jak 
rośliny zaczynają wegetację. Jednym z ostatnio podjętych działań jest wniosek 

o możliwość wcześniejszego stosowania nawożenia upraw. 

Nieodzowne jest również podjęcie zdecydowanych działań dot. wycofywa-
nych środków ochrony roślin oraz zapowiadającej się po raz kolejny suszy. 

W najbliższym czasie po raz kolejny Zarząd, wspólnie z Przewodniczącymi 
Rad Powiatowych, będzie podejmował próby wypracowania odpowiednich 
działań w celu poprawy obecnej sytuacji panującej w rolnictwie.

Tymczasem- zapraszam do lektury. W nowym numerze „Echa” jak zawsze 
informacje o pracy ZIR oraz aktualności z branży rolniczej.

Andrzej Karbowy – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
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IV WALNE ZGROMADZENIE ZIR 

DGLP w sprawie zawiadomień nt. szacowania ostatecznego

Dnia 29 grudnia br. odbyło się po-
siedzenie Zarządu Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej, którego 
uczestnikami byli także pan Sta-
nisław Baliński – delegat do KRIR 
oraz pan Piotr Kopcewicz - mece-
nas. W  drugiej części posiedzenia 
gościnnie uczestniczyli pan Olgierd 
Kustosz - Wicemarszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego oraz 
pan Arkadiusz Janowicz – p.o  Dy-
rektora Wydziału Rolnictwa i Rybac-
twa w Urzędzie Marszałkowskim. 
Posiedzenie odbywające się z  za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa 
związanymi z  rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa rozpoczął Prezes 
Zachodniopomorskiej Izby Rolni-
czej pan Andrzej Karbowy. 
Pierwszym zagadnieniem jakim za-
jął się Zarząd było przeanalizowanie 
projektu budżetu Zachodniopo-

morskiej Izby Rolniczej na 2021 rok, 
które zostało jednogłośnie przy-
jęte uchwałą nr 5/2020 Zarządu 
ZIR w  sprawie przyjęcia projektu 
budżetu na 2021 rok. Zgodnie z  tą 
uchwałą projekt budżetu stanowi 
podstawę gospodarki budżetowej 
ZIR do czasu uchwalenia budżetu 
przez Walne Zgromadzenie. 
Następnie członkowie Zarządu 
omówili korespondencję, któ-
ra wpłynęła do biura ZIR w  ciągu 
ostatnich dni. 
W  drugiej części posiedzenia 
w  obecności przedstawicieli Urzę-
du Marszałkowskiego omówiony 
został między innymi temat związa-
ny z  chęcią rozbudowy siatki stacji 
meteorologicznych na terenie wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
w  niedalekiej perspektywie czasu, 
pomimo wprowadzenia monitoro-

wania suszy za pomocą teledetekcji 
satelitarnej. Po przeprowadzonej 
dyskusji, należałoby stwierdzić, iż 
połączenie teledetekcji wraz z  po-
miarami stacji meteorologicznych 
dałoby przewidywalny stan rzeczy-
wisty. Kolejnym ważnym, poruszo-
nym tematem był problem z odbio-
rem folii, siatek i  opon rolniczych. 
Główne powody sporów związa-
nych z  wywozem folii rolniczej to 
fakt, że nie jest ona odpadem ko-
munalnym, dlatego rozpoczyna się 
problem z jej zagospodarowaniem. 
Należy podkreślić, iż dobrym roz-
wiązaniem byłoby znalezienie do-
datkowych funduszy dla firm, któ-
re specjalizują się w  odbiorze folii 
rolniczej i  jej utylizacji. Nawiązano 
również do kwestii zbliżającego się 
procesu przedłużenia dzierżawy dla 
obwodów łowieckich.

W dniu 17 grudnia 2020 r. od-
było się IV Walne Zgromadzenie 
VI kadencji Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej. Ze względu na pa-

nującą sytuację epidemiologiczną 
odbyło się ono on-line. 
Po dokonaniu przez Prezesa ZIR 
pana Andrzeja Karbowego otwarcia 

obrad w celu potwierdzenia uczest-
nictwa została odczytana lista obec-
ności. 
W  części organizacyjnej zgroma-

W  dniu 14 grudnia br. odbyło 
się posiedzenie Zarządu Zachod-

niopomorskiej Izby Rolniczej, którego 
uczestnikami byli także p. Stanisław 
Baliński – delegat do KRIR oraz p. Piotr 
Kopcewicz - mecenas. Ze względu 
na ostateczny termin rozstrzygnięcia 
konkursu „Smaki zamknięte w  słoiku” 
obecna była także pani Wanda Wilk 
– przewodnicząca Komisji ds. Rodzin 
z Obszarów Wiejskich i w części obrad 
uczestniczyła pani Krystyna Balcerzak 
– przewodnicząca RP Myślibórz oraz 
członkini komisji rewizyjnej.
Posiedzenie odbywające się z  zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa związa-
nymi z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa Covid–19 otworzył Prezes ZIR p. 
Andrzej Karbowy. 
Pierwszym tematem jakim zajmował 
się Zarząd była ocena i wybór zwycię-
skich produktów na szczeblu powia-
towym w  konkursie „Smaki zamknięte 
w  słoikach”. Celem konkursu jest roz-
wój wiedzy dotyczącej tradycyjnych, 
zdrowych przetworów domowych. 

Wojewódzka komisja konkursowa mia-
ła bardzo trudny wybór ze względu na 
specyficzne walory poszczególnych 
produktów tym samym zadecydowała 
o przyznaniu jednakowych nagród dla 
wszystkim uczestników II etapu kon-
kursu. 
 Kolejnym zagadnieniem omawianym 
przez Zarząd była organizacja Walnego 
Zgromadzenia ZIR, które ze względu 
na obecną sytuację epidemiologiczną 
odbędzie się on-line. Zarząd zapoznał 
się oraz przyjął do realizacji wnioski ko-
misji budżetowej, która odbyła się dnia  
9 grudnia. Przeanalizowane zostały tak-
że wpływy i wydatki Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej za 8 i za 10 miesięcy 
2020 roku, które posłużą Zarządowi do 
przygotowania prowizorium. 
Przedstawiciele ZIR będący w  Krajo-
wej Radzie Izb Rolniczych zdali relację 
z  posiedzenia KRIR, które odbyło się  
9 grudnia 2020 r., w którym udział wziął 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi - 
Grzegorz Puda. Z planowanych działań 
na najbliższy czas minister zwrócił uwa-

gę na potrzebę upodmiotowienia go-
spodarstw, dzięki czemu rozwiązanych 
zostanie bardzo wiele problemów, 
a następnym krokiem będzie wprowa-
dzenie nowej ustawy spółdzielczej, któ-
ra umożliwi tym mniejszym podmio-
tom stworzenie silnej grupy. W kwestii 
nowego projektu ustawy o  ochronie 
zwierząt Minister poinformował, że roz-
ważana jest możliwość wprowadzenia 
projektu jako projektu rządowego. 
Zarząd ZIR przedyskutował również te-
mat związany z  dramatyczną sytuacją 
na rynku krajowym trzody chlewnej, 
gdzie należałoby podjąć działania na-
stawione na zrekompensowanie strat 
ponoszonych przez producentów, 
a także na przywrócenie stabilności. 
Członkowie Zarządu na zakończenie 
omówili korespondencję, która wpły-
nęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, 
a  dotyczyła ona m.in. zgody na stoso-
wanie nawozów azotowych od 15 lute-
go, rozdysponowania gruntów dzierża-
wionych z KOWR, oraz granic obwodów 
łowieckich. 

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Zarząd KRIR wystąpił do Dyrekto-
ra Generalnego Lasów Państwowych 
Pana Andrzeja Koniecznego o ujedno-
licenie informacji przesyłanych w  za-
wiadomieniach o oględzinach przepro-
wadzanych w wyniku wniesienia przez 
rolnika odwołania w zakresie szacowa-
nia szkód łowieckich.
W dniu 10 listopada do Biura KRIR wpły-
nęła odpowiedź Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych na przedmiotowy 
wniosek.
DGLP poinformowała, że szczegóło-
we wytyczne dotyczące zawiadamia-
nia członków zespołu dokonującego 
oględzin lub ostatecznego szacowania 
szkód łowieckich,w  trybie odwoław-

czym, zostały określone w art. 46d ust. 
6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1995  r. Prawo łowieckie oraz w  § 2 
ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z  dnia 16 kwietnia 2019  r. 
w  sprawie szczegółowych warunków 
szacowania szkód łowieckich.
Zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej 
wymienionych aktach prawnych, za-
równo nadleśniczowie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwo-
we jak i dyrektorzy regionalnych dyrek-
cji LP zostali jednoznacznie zobowiąza-
ni w  kwestii terminów oraz sposobów 
zawiadamiania członków zespołów 
biorących udział w oględzinach lub sza-
cowaniu ostatecznym szkód. W przepi-
sach tych nie wskazano jednak zakre-

su dokumentacji, jaka miałabym być 
przekazywana wraz z zawiadomieniem 
o  wykonywanaych czynnościach na 
gruncie. Nie wyklucza to jednak sytu-
acji, w której na prośbę kórego kolwiek 
z  członków zespołu dokonującego 
oględzin lub szacowania ostatecznego, 
w każdej chwili możliwym powinno być 
udostępnienie niezbędnych danych 
dotyczących działań w terenie.
Jak zaznacza Dyrekcja Generalna LP 
w  swoim piśmie, należy zauważyć, że 
przekazywanie zbyt szczegółowych 
i obszernych informacji może niejedno-
krotnie zostać utrudnione ze względów 
technicznych. Dotyczy to w  szczegól-
ności powiadomień wysyłanych przez 
SMS, które zgodnie z  literą prawa są 

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY 
IZB ROLNICZYCH

dzeni większością głosów przyjęli 
proponowany porządek i regulamin 
obrad, po czym zostały wybrane ko-
misje: mandatowo-skrutacyjna oraz 
uchwał i wniosków. Ze względu na 
charakter odbywającego się po-
siedzenia Walnego Zgromadzenia 
wnioskiem formalnym był wnio-
sek o  ustanowienie przewodniczą-
cymi obydwu komisji obecnych 
członków Zarządu ZIR. Wniosek 
formalny i  wybór komisji zostały 
przegłosowane, po czym nastąpiło 
odczytanie oraz zatwierdzenie pro-
tokołu z  poprzedniego III Walne-
go Zgromadzenia VI kadencji ZIR. 
Na zakończenie tej części komisja 
mandatowo-skrutacyjna odczytała 
protokół stwierdzający, iż IV Walne 
Zgromadzenie jest prawomocne 
i może podejmować uchwały. 
W części problemowej przedstawio-
no między innymi informację ko-
misji budżetowej i  rewizyjnej oraz 
poinformowano, że sprawozdanie 
z prac Zarządu przesłane zostało do 
wszystkich za pośrednictwem pocz-
ty tradycyjnej. Następnie Prezes 
wraz z  delegatem do KRIR przed-
stawili główne działania Zarządu 
KRIR, tym samym zainicjowali dys-
kusję na temat problemów z jakimi 
borykają się zachodniopomorscy 
rolnicy. Najczęściej powtarzanymi 

problemami, jakie zgłaszali obecni 
członkowie Walnego Zgromadzenia 
były sprawy związane z:
1. kołami łowieckimi (przedłużeniem 

umów dzierżaw obwodów łowiec-
kich, szacowanie szkód łowieckich, 
zmiana granic obwodów łowieckich, 
przekazania opłaty dzierżawnej dla 
wójtów), 

2. zmiana ustawy o prawie łowieckim,
3. zwierzętami i ptactwem chronionym 

– redukcja, płoszenie i zmiana ustawy,
4. dofinansowaniem stacji meteorolo-

gicznych, 
5. dopłatą do materiału siewnego, 
6. „PZZ Stoisław” – proces demateriali-

zacji akcji, zdaniem mecenasa Kop-
cewicza jest prowadzony zgodnie 
z ustawą i nie ma żadnego zagroże-
nia. 

7. bioasekuracją, jednocześnie reduk-
cja dzików jako likwidowanie przy-
czyny ASF, 

8. brakiem odbioru folii, siatek i  opon 
rolniczych, 

9. przejściem na emeryturę rolniczą – 
aby, rolnik przechodząc na emerytu-
rę nie musiał wyzbywać się swojego 
warsztatu pracy, 

10. wnioskami suszowymi składany-
mi w roku bieżącym.

W  kolejnej części posiedzenia prze-
głosowano wniosek z  poprzedniego 
Walnego Zgromadzenia dotyczącego 

powołania komisji stałej do spraw sza-
cowania szkód, jak również w dyskusji 
zapoznano się z  propozycjami obec-
nych członków na temat zakresu pracy 
tej komisji. 
Na zakończenie Prezes ZIR pan 
Andrzej Karbowy podziękował za 
czynny udział w  posiedzeniu Wal-
nego Zgromadzenia oraz złożył 
świąteczne życzenia. 
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jednym z  możliwych rodzajów komu-
nikacji. Dołączanie do nich protoko-
łów, map lub innych dokumentów jest 
skomplikowane lub niekiedy niemożli-
we.

W  świetle obowiązujących przepisów 
Dyrektor Generalny LP, nie może zobo-
wiązywać nadleśniczych czy dyrekto-
rów RDLP do czynności wykraczających 
poza normy prawne, a  jednocześnie 

nie ma kompetencji do wprowadzania 
w nich zmian, nawet jeżeli dotyczą one 
wyłącznie doprecyzowania i uszczegó-
łowienia.

W  związku z  wystąpieniem Zarządu 
KRIR, dotyczącym realizowanego przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej programu 
priorytetowego „Usuwanie folii rolni-
czych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej” (zwanego dalej 
także „Programem”) Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska przekazało następu-
jące informacje:
Program priorytetowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) 
pn. „Usuwanie folii rolniczych i  innych 
odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej" miał na celu sfinansowanie 
usunięcia odpadów, które zostały na-
gromadzone w  gospodarstwach rolni-
czych ze względu na problemy organi-
zacyjne i  ekonomiczne związane z  ich 
zagospodarowaniem.
W  założeniu miała to być inicjatywa 
jednorazowa. Docelowo odpowie-
dzialność za stworzenie możliwości 
zagospodarowania odpadów i  współ-
finansowanie tych działań powinna 
spoczywać na stronie wprowadzającej 
produkty lub opakowania, w szczegól-
ności folie rolnicze w ramach wynikają-
cej z prawa Unii Europejskiej rozszerzo-
nej odpowiedzialności producenta (na 
podstawie dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 
30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 
2008/98/WE w sprawie odpadów).

W  Ministerstwie Klimatu i  Środowiska 
toczą się obecnie prace nad modyfi-
kacją systemu rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta (ROP) w zakresie 
opakowań do nowych minimalnych 
wymagań prawa UE. Wprowadzający 
produkty na rynek w  opakowaniach 
(np. środki ochrony roślin lub nawozy) 
będą obowiązani do pokrycia kosztów 
selektywnego zbierania, transportu 
i przetwarzania odpadów do wymaga-
nych unijnymi przepisami poziomów. 
Nowy system powinien stymulować 
producentów do takiego projekto-
wania produktów i  opakowań, aby 
zgodnie z  hierarchią sposobów postę-
powania z  odpadami zapobiegać po-
wstawaniu nadmiernej masy odpadów 
i zwiększać ich potencjał recyklingu.
Jednocześnie Ministerstwo Klimatu 
i  Środowiska zapewnia, że sytuacja na 
krajowym rynku gospodarki odpada-
mi jest przedmiotem monitorowania 
i  stałej analizy w  Ministerstwie KiŚ. 
W  efekcie powyższego i  w  związku ze 
zgłaszanymi problemami dotyczący-
mi zagospodarowania odpadów rol-
niczych ustawą z  dnia 19 lipca 2019  r. 
o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach oraz 
niektórych innych ustaw1 wprowa-
dzono możliwość zapewnienia przez 
gminę odpłatnego przyjmowania 
przez punkty selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (PSZOK) 

odpadów z  działalności rolniczej2. 
Ponadto ww. ustawa nakłada obowią-
zek udostępniania na stronie interne-
towej urzędu gminy oraz w  sposób 
zwyczajowo przyjęty informacje o  ad-
resach punktów zbierania odpadów fo-
lii, sznurka, opon, powstających w  go-
spodarstwach rolnych lub zakładów 
przetwarzania takich odpadów, jeżeli 
na obszarze gminy są położone gospo-
darstwa rolne.
Co się tyczy kwestii związanych z przy-
jętymi dla Programu ramami prawny-
mi w  zakresie pomocy publicznej tj. 
pomocą de minimis, której dotyczy 
krajowy limit udzielanej pomocy, MKiŚ 
informuje, iż ewentualne działania pro-
wadzące do zwiększenia krajowego li-
mitu pomocy de minimis w rolnictwie 
należą do uprawnień Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.
Mając na uwadze powyższe, zazna-
czono, że sprawa ewentualnej kon-
tynuacji Programu przez NFOŚiGW 
i wprowadzenia w nim zmian pozostaje 
otwarta. Na podstawie doświadczeń 
z  obecnego naboru zostanie prze-
analizowana możliwość i  zasadność 
kontynuacji wsparcia gmin i  rolników 
w zagospodarowaniu odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej, biorąc 
jednocześnie pod uwagę skalę zidenty-
fikowanych potrzeb w tym zakresie.

W  sierpniu 2020  r. Zarząd KRIR zwró-
cił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa 
z  wnioskiem w  sprawie zmiany prze-
pisów limitów dla pomocy de minimis 
w taki sposób, aby wypłaty pomocy rol-
nikom odbywały się na takich samych 
zasadach jak w przypadku limitu krajo-
wego – w sytuacji przekroczenia limitu, 
wypłaty zostają wstrzymane w  danym 
roku a  wznowienie następuje w  ko-
lejnym roku, po zwolnieniu się kwoty 
z  ostatniego roku jaki był wliczany do 
limitu (tak było w  przypadku zeszło-
rocznej wypłaty odszkodowań „suszo-

wych”, które w Polsce zostały wstrzyma-
ne w 2019 i zapowiedziano ich wypłatę 
z dniem 10 marca 2020 r.).
W  naszej opinii tak samo powinni być 
traktowani rolnicy. Jeśli rolnik zbliża się 
do limitu, powinien otrzymać wypłatę 
pomocy do kwoty limitu, a  pozostałą 
część otrzymać w kolejnym roku, kiedy 
zwolni się kwota indywidualnego limitu 
pomocy de minimis. Zmiany przepisów 
w tym zakresie usprawniłyby cały proces 
wypłaty pomocy oraz zlikwidowałyby 
problem karania rolników za przekro-
czenie środków w ramach tej pomocy.

Niestety innego zdania jest Komisja Eu-
ropejska.
W  opinii służb KE, którą otrzymali-
śmy 27 listopada 2020  r., sugerowane 
przez nas rozwiązanie byłoby sprzecz-
ne z  samą istotą celu i  założeń prze-
pisów de minimis. Wyłącznym celem 
tych przepisów jest umożliwienie pań-
stwom członkowskim przyznawania 
niewielkich kwot pomocy bez koniecz-
ności zgłaszania tej pomocy Komisji 
na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Częścią logiki przepisów de minimis 

Co dalej z foliowymi odpadami?

O oddzielnym liczeniu strat dla produkcji roślinnej  
oraz zwierzęcej

„Pomoc covid” co do zasady zwolniona od egzekucji

Limity pomocy de minimis – KE nie zgadza się z naszymi 
propozycjami

jest to, że okres trzech lat, o  którym 
mowa w  art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
1408/2013, ma zastosowanie w sposób 
ciągły, tj. że w przypadku każdego no-
wego przyznania pomocy de minimis, 
całkowita kwota pomocy de minimis 
przyznanej w  danym roku podatko-
wym uwzględnia również dwa po-
przednie lata podatkowe.
Ponadto pomoc de minimis uznaje 

się za przyznaną w  momencie, w  któ-
rym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo 
otrzymania takiej pomocy zgodnie 
z obowiązującym krajowym systemem 
prawnym, niezależnie od terminu wy-
płacenia pomocy de minimis temu 
przedsiębiorstwu. W związku z tym mo-
mentem, w którym ocenia się, czy łącz-
na pomoc de minimis przekracza pułap 
de minimis, jest moment „przyznania” 

pomocy, a  nie data faktycznej płatno-
ści. Wynika z tego, że podział faktycznej 
płatności na kilka rat stanowiłby obej-
ście mającego zastosowanie pułapu de 
minimis. Dlatego KE stoi na stanowisku, 
że warunki przyznawania pomocy de 
minimis na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 1408/2013, oraz na mocy innych roz-
porządzeń w sprawie pomocy de mini-
mis, powinny pozostać niezmienione.

W związku z naszym pismem oraz od-
powiedzią resortu rolnictwa w sprawie 
wniosku, aby szacowanie szkód po-
wstałych w  gospodarstwach rolnych 
i  działach specjalnych produkcji rolnej 
powstałych w  wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych odbywało się 
poprzez liczenie start w  produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej oddzielnie, w której 
to Pan Minister Ryszard Kamiński po-
informował nas, że stosowne działanie 
w tym zakresie zostaną podjęte w trak-
cie prac regulujących udzielanie pomo-

cy publicznej po 2021 r. – Zarząd Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych wystąpił w tej 
sprawie do Komisarza UE ds. Rolnictwa 
Pana Janusza Wojciechowskiego.
W  udzielonej nam przez służby KE od-
powiedzi stwierdzono, że w  definicji 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych, 
ustanowionej w instrumentach pomocy 
państwa w  rolnictwie, jest mowa wy-
łącznie o „średniej produkcji” i nie odnosi 
się ona do określonego typu produkcji. 
Nie nakłada ona obowiązku obliczania 
30% progu dla różnych towarów łącz-

nie, w  związku z  tym nie uniemożliwia 
obliczania poziomu strat oddzielnie dla 
produkcji roślinnej oraz zwierzęcej.
W  związku z  powyższą interpretacją 
Komisji Europejskiej, 2 grudnia 2020  r. 
Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi o  ponownie 
rozpatrzenie naszego wniosku o  od-
dzielne szacowanie strat dla produkcji 
roślinnej oraz zwierzęcej. Z  udzielonej 
przez KE odpowiedzi wynika, że nic nie 
stoi już na przeszkodzie, aby dokonać 
takiej zmiany.

W  odpowiedzi na nasze zapytanie na 
wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej, Ministerstw Sprawiedliwości 
poinformowało, że świadczenia przyzna-
wane na podstawie ustawy z dnia 2 mar-
ca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciw-
działaniem i  zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 374 ze zm.) są co do zasa-
dy zwolnione spod egzekucji.
W  większości przepisów, które przewi-
dują wsparcie z Tarczy Antykryzysowej 
przykładowo wskazać można na art. 
15zzc ust. 1 ustawy, dotyczący dofinan-
sowania części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej przedsię-
biorcy będącemu osobą fizyczną nie-
zatrudniającemu pracowników, czy art. 
15zzd ust. I ustawy, dotyczący środków 
z pożyczki na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności gospo-
darczej mikroprzedsiębiorcy udzielo-
nej z  Funduszu Pracy - zasadą jest, że 
świadczenia takie nie podlegają eg-
zekucji sądowej ani administracyjnej, 
a  środki te, w  razie ich przekazania na 
rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia 
na podstawie sądowego lub admini-
stracyjnego tytułu wykonawczego.

W sytuacji gdy przepisy ustawy nie sta-
tuują wprost zwolnienia od egzekucji 
i zajęcia, jak to ma miejsce w przypadku 
art. 15gg ust. 1 ustawy, który dotyczy 
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pra-
cy wypłacanych ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych, środki przekazane na wypłatę 
tych świadczeń mogą podlegać eg-
zekucji prowadzonej jedynie na rzecz 
osób, dla których zostały przekazane.
Zatem egzekucje tych środków na rzecz 
innych wierzycieli są niedopuszczalne, 
a  zwolnienie spod zajęcia w  tym wy-
padku wynika z  przepisów ogólnych, 
regulujących zasady egzekucji z  sum 
przyznanych przez Skarb Państwa. 

Stosownie do treści art. 831 § 1 pkt 2 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Ko-
deks postępowania cywilnego (tj. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1575), dalej k.p.c., sumy 
przyznawane przez Skarb Państwa na 
cele specjalne - a  za takie należy bez 
wątpienia uznać świadczenia pomoco-
we wpłacane przez państwo w ramach 
Tarczy Antykryzysowej - nie podlegają 
egzekucji.
Środki finansowe przyznawane w  ra-
mach Tarczy Antykryzysowej nie tracą 
ochrony przed egzekucją i  zajęciem 
po ich wpływie na rachunek bankowy 
uprawnionego podmiotu.
W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, 
w których - mimo to - dojdzie do zajęcia 
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tych środków wbrew zapisom ustawy.
Dokonując zajęcia rachunku bankowe-
go dłużnika komornik sądowy nie ma 
i  nie może mieć wiedzy na temat po-
chodzenia środków znajdujących się na 
danym rachunku bankowym.
Zgodnie bowiem z  treścią art. 889 § 1 
k.p.c. w celu dokonania egzekucji z wie-
rzytelności z rachunku bankowego ko-
mornik ogólnej właściwości dłużnika:
1. rzesyła do banku, w którym dłużnik 

posiada rachunek, zawiadomienie 
o  zajęciu wierzytelności pieniężnej 
dłużnika pochodzącej z  rachunku 
bankowego do wysokości należno-
ści będącej przedmiotem egzeku-
cji wraz z  kosztami egzekucyjnymi 
i  wzywa bank, aby nie dokonywał 
wypłat z rachunku bez zgody komor-
nika do wysokości zajętej wierzytel-
ności albo zawiadomił komornika 
w  terminie siedmiu dni o  przeszko-
dzie do przekazania zajętej kwoty; 
zawiadomienie jest skuteczne także 
w  przypadku niewskazania rachun-
ku bankowego;

2. zawiadamia dłużnika o  zajęciu jego 
wierzytelności z  rachunku banko-
wego, doręczając mu odpis zawia-
domienia skierowanego do banku, 
o zakazie wypłat z rachunku banko-
wego. Tym samym to bank prowa-
dzący rachunek bankowy dłużnika, 
dokonując realizacji zajęcia, winien 
wyłączyć środki dłużnika nie pod-
legające zajęciu i  poinformować 
komornika o  przeszkodzie do prze-
kazania określonych środków znaj-
dujących się na rachunku.

Powołane przepisy nie przewidują więc 
- przed dokonaniem zajęcia - możliwo-
ści weryfikacji przez komornika źródeł 
pochodzenia środków znajdujących 
się na rachunku bankowym. To bank, 
realizując zajęcie dokonane przez ko-
mornika, posiadając informację o  po-
chodzeniu środków oraz że środki te 
nie podlegają zajęciu, winien zawiado-
mić komornika w terminie siedmiu dni 
o  przeszkodzie do przekazania zajętej 
kwoty (art. 889 § 1 pkt. 1 k.p.c.).
Jeżeli jednak bank przekazał komor-

nikowi środki finansowe pochodzące 
ze świadczeń należnych dłużnikowi 
w  oparciu o  Tarczę Antykryzysową, to 
dłużnik powinien niezwłocznie podjąć 
działania zmierzające do obrony swo-
ich praw. W pierwszej kolejności winien 
poinformować o tym komornika, wska-
zując źródło pochodzenia środków, 
które w  świetle przepisów ustawy nie 
podlegały zajęciu.
W  sytuacjach wątpliwych o  dopusz-
czalności zajęcia określonych środków 
decydować będzie sąd sprawujący 
nadzór judykacyjny nad czynnościami 
komornika. Weryfikacji prawidłowo-
ści działań w takich sytuacjach dłużnik 
może domagać się poprzez złożenie 
skargi na czynności komornika w trybie 
art. 767 k.p.c. lub też w trybie art. 759 § 
2 k.p.c., który umożliwia sądowi, nawet 
z urzędu, wydanie komornikowi wiążą-
cych zarządzeń nadzorczych zmierza-
jących do należytego wykonania eg-
zekucji oraz usunięcia spostrzeżonych 
uchybień.

Odpowiadając na pismo Zarządu Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące 
płatności do cennych przyrodniczo 
terenów nieużytkowanych rolniczo re-
sort rolnictwa poinformował o formach 
płatności planowanych w nowym okre-
sie programowania WPR.

Odnosząc się do kwestii systemu 
świadczeń dla rolników na rzecz utrzy-
mania cennych ekosystemów, nieużyt-
kowanych rolniczo, na wstępie należy 
poinformować, że obecnie trwają in-
tensywne prace, obejmujące m.in. sze-
reg analiz, nad przygotowaniem Kra-

jowego Planu Strategicznego dla WPR, 
który będzie obowiązywał w przyszłym 
okresie programowania. W  związku 
z  powyższym, dalsze decyzje dotyczą-
ce wsparcia w formie płatności bezpo-
średnich zostaną podjęte dopiero po 
zakończeniu wspomnianych prac. Nie-

W  odpowiedzi na wniosek Zarządu 
KRIR w sprawie podjęcia interwencji na 
forum organów UE w związku z drama-
tyczną sytuacją na krajowym rynku trzo-
dy chlewnej Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 7 grudnia 2020 r,  
poinformowało, że stale monitorując 
rozwój sytuacji na rynku podejmuje 
niezwłocznie wszelkie możliwe działa-
nia ukierunkowane na przywrócenie 
stabilności i  zrekompensowanie strat 
ponoszonych przez producentów, a na 
forum organów UE Polska jest jednym 
z najaktywniejszych państw w sprawie 
postulowania konieczności podjęcia 
przez Komisję Europejską środków za-
radczych w sektorze wieprzowiny. 
Ostatnia dyskusja w tej sprawie odbyła 
się w  dniu 16 listopada br. na posie-
dzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i  Rybo-
łówstwa odbywającym się w  formie 
wideokonferencji. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi ponownie zawnioskował 
o uruchomienie przez Komisję Europej-
ską mechanizmu dopłat do prywatne-
go przechowywania wieprzowiny oraz 
pomocy finansowej dla producentów. 
Wniosek w tej sprawie powtórzony zo-
stał również na posiedzeniu Komitetu 
do Spraw Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych w dniu 19 listopada br. W po-

wyższych wystąpieniach zwró-
cono uwagę na bardzo trudną 
sytuację na rynku wieprzowiny 
wskazując, że obecny poziom 
cen powoduje brak opłacalno-
ści produkcji i  utratę płynności 
finansowej gospodarstw. Pod-
kreślono, że rynek wieprzowiny 
znajduje się pod silną presją ce-
nową spowodowaną zarówno 
skutkami COVID-19, jak również 
rozprzestrzenianiem się wiru-
sa ASF, a  rolnicy coraz częściej 
mają problem ze zbytem świń 
w  związku z  nadwyżkami wie-
przowiny na rynku UE.
W dniu 27 listopada br. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi skiero-
wał do Komisarza ds. Rolnictwa Pana 
Janusza Wojciechowskiego pismo do-
tyczące rozwoju sytuacji na rynku wie-
przowiny oraz ponownie zawnioskował 
o  pilne uruchomienie interwencji ryn-
kowej w postaci dopłat do prywatnego 
przechowywania wieprzowiny i  przy-
znanie pomocy dla producentów świń.
Ponadto Minister zwrócił się do przed-
stawicieli sektora mięsa w  Polsce 
z wnioskiem o uwzględnienie w bieżą-
cych decyzjach biznesowych, w szcze-
gólności dotyczących zaopatrzenia 

w  surowiec, długookresowych konse-
kwencji dla funkcjonowania i możliwo-
ści rozwoju krajowego rynku wieprzo-
winy.
Na wniosek Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi w dniu 2 grudnia br. Rada Mi-
nistrów przyjęła rozporządzenie Rady 
Ministrów zmieniające rozporządze-
nie w  sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2164). Na 
podstawie tego rozporządzenia przy-

Działania MRiRW w związku z pro-
blemami na rynku trzody chlewnej

Jakie płatności w nowej WPR?

znawana będzie pomoc finansowa 
tym producentom świń, którym nie 
przyznano pomocy z  tytułu posiada-
nia świń, o  której mowa w  rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi z  dnia 24 sierpnia 2020  r. w  spra-
wie szczegółowych warunków i  trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu "Pomoc 
dla rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19" w  ramach działa-
nia "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie 
dla rolników, mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
szczególnie dotkniętych kryzysem 
związanym z COVID-19" objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020 (Dz.U. 2020, poz. 
1467). Na podstawie przyjętego roz-
porządzenia pomoc przysługuje tym 
producentom trzody chlewnej, którzy 
w okresie od 1 marca br. do 15 lipca br.  
utrzymywali średnio dziennie co naj-
mniej 21 świń. Wnioski o przyznanie ww. 
pomocy należy składać do 20 grudnia br.  
w  biurach powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie wypłacana w formie ry-
czałtu na gospodarstwo rolne, w  po-
dziale na trzy grupy w  zależności od 
ilości utrzymywanych świń:
1. 4 500 zł – przy utrzymywaniu śred-

nio dziennie co najmniej 21 i nie wię-
cej niż 50 świń, 

2. 14 900 zł – przy utrzymywaniu śred-
nio dziennie powyżej 50 i nie więcej 
niż 200 świń, 

3. 23 800 – przy utrzymywaniu średnio 
dziennie powyżej 200 świń.

4. Wsparcie będzie wypłacane w I kwar-
tale 2021 roku.

Odnosząc się do postulatu dotyczą-
cego wstrzymania kontroli oraz bie-
gu spraw, ponieważ podjęte przez 
rolników zobowiązania z  PROW nie 
są możliwe do spełnienia z  przyczyn 
przedstawionych w  Państwa piśmie 
należy wskazać, że Agencja Restruktu-
ryzacji i  Modernizacji Rolnictwa reali-
zuje kontrole u  beneficjentów PROW 
2014–2020 na podstawie ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z  udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w  ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
a także m.in. rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) nr 809/2014 z  dnia  
17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 
w odniesieniu do zintegrowanego sys-
temu zarządzania i  kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasa-
dy wzajemnej zgodności.
Przepisy ww. rozporządzenia nr 809/2014 
zostały zmienione rozporządzeniem 
wykonawczym Komisji (UE) 2020/532 
z  dnia 16 kwietnia 2020  r. w  spra-
wie odstępstwa od rozporządzeń 
wykonawczych (UE) nr 809/2014, 
(UE) nr 180/2014, (UE) nr 181/2014, 
(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 
2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 
i (UE) 2016/1240 w zakresie niektórych 
kontroli administracyjnych i kontroli na 
miejscu mających zastosowanie w  ra-
mach wspólnej polityki rolnej w  od-
niesieniu do roku 2020. Zgodnie z  art. 
6 tego rozporządzenia, na zasadzie 
odstępstwa od art. 48 ust. 5 rozporzą-
dzenia nr 809/2014, jeżeli w  związku 
ze środkami wprowadzonymi w  celu 
walki z  pandemią COVID-19 państwa 
członkowskie nie mają możliwości 
przeprowadzenia wizyt w  odniesie-
niu do operacji będącej przedmiotem 
wsparcia lub miejsca inwestycji przed 
przyznaniem płatności końcowych, 
państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o zastąpieniu tych wizyt wszel-
kimi odpowiednimi dowodami w  po-
staci dokumentów, w  tym zdjęciami 
geotagowanymi, przedstawionymi 
przez beneficjenta. Jeżeli tych wizyt 
nie można zastąpić odpowiednimi do-
wodami w  postaci dokumentów, pań-
stwa członkowskie przeprowadzają te 
wizyty po dokonaniu ostatecznej płat-
ności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 
(art. 7), w  odniesieniu do roku kalen-
darzowego 2020 zmniejszeniu uległa 
próba kontroli na miejscu z 5 % na 3 % 

wydatków, o  których mowa w  art. 46 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
809/2014, oraz kontroli ex post z 1 % na 
0,6 % wydatków EFRROW na operacje 
inwestycyjne w  celu sprawdzenia zo-
bowiązań na podstawie art. 71 rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013.
W  związku z  trwającą pandemią Ko-
misja Europejska nie zniosła wymogu 
przeprowadzania wizyt czy kontroli na 
miejscu w  odniesieniu do roku 2020. 
Wskazane wymogi oraz limity są obo-
wiązujące i ARiMR, pomimo pandemii, 
musi dokonać kontroli u  beneficjen-
tów. ARiMR opracowała również szcze-
gółowe wytyczne zawierające zasady 
realizacji kontroli na miejscu w  przy-
padku zaistnienia wyjątkowych okolicz-
ności takich jak np. pandemia. Wymogi 
te mają na celu z jednej strony wywią-
zanie się z obowiązku przeprowadzenia 
kontroli na miejscu, z drugiej zaś strony 
przeprowadzanie kontroli przy zacho-
waniu reżimu sanitarnego.
Ponadto, zgodnie z art. 67b ust. 3 ww. 
ustawy, w  przypadku gdy w  okresie 
obowiązywania na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii ogło-
szonych na podstawie ustawy z  dnia 
5 grudnia 2008  r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaź-
nych u  ludzi w  związku z  zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadze-
nia stanu nadzwyczajnego w  związku 
z zakażeniami tym wirusem beneficjent 
nie spełnia warunków wypłaty pomocy 
lub pomocy technicznej lub warun-
ków, z  zastrzeżeniem których wydana 
została decyzja o  przyznaniu pomocy, 
lub nie realizuje innych zobowiązań 
związanych z  przyznaną pomocą lub 
pomocą techniczną, beneficjent może 
spełnić te warunki lub zrealizować te 
zobowiązania w terminie późniejszym, 
uzgodnionym odpowiednio z organem 
lub podmiotem, który przyznał tę po-
moc lub pomoc techniczną.
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mniej jednak, zgodnie z  obecnie pro-
cedowanym na forum Unii Europejskiej 
projektem rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i  Rady, dotyczącym 
planów strategicznych WPR, w ramach 
nowego systemu płatności bezpośred-
nich przewiduje się następujące rodza-
je wsparcia:

• podstawowe wsparcie dochodów – 
na podobnych warunkach jak obec-
ny system jednolitej płatności obsza-
rowej;

• redystrybucyjne wsparcie docho-
dów – analogiczne do płatności „do-
datkowej”;

• systemy na rzecz klimatu i  środo-
wiska (ekoschematy) dla rolników 
podejmujących się dobrowolnie 
stosowania dodatkowych praktyk 
prośrodowiskowych, których zakres 
musi wykraczać poza wymogi obo-
wiązkowe;

• wsparcie dochodów związane z pro-
dukcją – na podobnych warunkach 
do obecnych płatności związanych;

•  wsparcie dla młodych rolników.
Płatności obszarowe przyznawane 
będą do każdego kwalifikującego się 
hektara, który zgodnie z ww. projektem 
co do zasady ma obejmować:

• wszelkie użytki rolne danego go-
spodarstwa, które w trakcie roku, na 
który wnioskuje się o  wsparcie, są 
wykorzystywane do prowadzenia 
działalności rolniczej lub – w  przy-
padku gdy te użytki rolne wyko-
rzystywane są także do prowadze-
nia działalności pozarolniczej – są 
w przeważającej mierze wykorzysty-
wane do prowadzenia działalności 
rolniczej, i które pozostają w dyspo-
zycji rolnika. Z należycie uzasadnio-
nych względów środowiskowych 
lub klimatycznych państwa człon-
kowskie mogą zdecydować, że kwa-
lifikujące się hektary:

• będą obejmowały również niektóre 
obszary wykorzystywane do prowa-
dzenia działalności rolniczej jedynie 
co drugi rok; lub

• nie będą obejmowały użytków rol-
nych powstałych w  wyniku prze-
kształcenia obszarów nierolniczych, 
w przypadku gdy przekształcenie to 
ma negatywny wpływ na klimat lub 
środowisko.

• wszelkie obszary należące do gospo-
darstwa:
• na których występują elementy kra-

jobrazu podlegające obowiązkowi 
zachowania zgodnie z normą GAEC 
9 wymienioną w załączniku III;

• wykorzystywane do osiągnięcia 
minimalnego udziału powierzchni 
gruntów ornych przeznaczonych 
na elementy nieprodukcyjne zgod-
nie z normą GAEC 9;

• które na czas trwania danego zobo-
wiązania rolnika zostały ustanowio-
ne lub są utrzymywane w  wyniku 
jednego z ekoschematów.

Państwa członkowskie mogą zade-
cydować, że kwalifikujące się hektary 
będą również obejmowały inne ele-
menty krajobrazu, pod warunkiem że 
nie będą one dominujące.
Wsparcie ma być wypłacane jako jed-
nolita kwota na hektar.
Natomiast działalność rolnicza, podob-
nie jak obecnie, będzie obejmować za-
równo wytwarzanie produktów rolnych, 
z  wyjątkiem produktów rybołówstwa, 
jak i  utrzymywanie użytków rolnych 
w  stanie nadającym się do wypasu lub 
uprawy bez konieczności podejmowa-
nia działań przygotowawczych wykra-
czających poza zwykłe metody rolnicze 
i zwykły sprzęt rolniczy.
Niezależnie od powyższego należy pod-
kreślić, że przyszła WPR będzie realizo-
wana w  oparciu o  tak zwaną „zieloną 
architekturę”, czyli system składający 
się z  komplementarnych i  wzajemnie 
uzupełniających się wymogów obo-
wiązkowych oraz dodatkowych zachęt 
w  celu wypełniania praktyk rolniczych 
korzystnych dla środowiska i  klimatu. 
Pierwszym elementem zielonej archi-
tektury będzie obowiązkowy system 
warunkowości. Kolejnym, dobrowolne 
dla rolników ekoschematy (zobowiąza-
nia roczne), zaś ostatnim pro-środowi-
skowe instrumenty wsparcia (zobowią-
zania wieloletnie).
Warunkowość, jako podstawowa i  naj-
ważniejsza część „zielonej architektury”, 
stanowić będzie szereg zobowiązań śro-
dowiskowych i  klimatycznych 
do obowiązkowego spełniania 
przez rolników, ubiegających 
się o  płatności bezpośrednie 
i niektóre płatności obszarowe 
w ramach II filara. Zgodnie z pro-
jektem rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i  Rady,  
dotyczącym planów strategicz-
nych WPR, w  przypadku ich 
niewypełniania, konieczne bę-
dzie odpowiednie zmniejsze-
nie przyznawanych płatności.
Warunkowość będzie stanowić 
podstawę do określenia wyma-
gań dla dodatkowo płatnych, 
dobrowolnych działań w  ra-

mach zielonej architektury - takich jak 
ekoschematy, czy też prośrodowiskowe 
instrumenty wsparcia. Ekoschematy (sys-
temy na rzecz klimatu i środowiska), będą 
miały charakter dobrowolnej, rocznej 
płatności, na którą państwa członkow-
skie będą zobowiązane przeznaczyć co 
najmniej 20% płatności bezpośrednich. 
Ekoschematy będą miały za zadanie 
stworzenie zachęt dla rolników do reali-
zacji praktyk korzystnych dla środowi-
ska i  klimatu, ukierunkowując wsparcie 
na przejście na bardziej zrównoważone 
i przyjazne środowisku rolnictwo. Z uwa-
gi na budżet przypisany do ekoschema-
tów, projektowane interwencje powinny 
łączyć z  jednej strony oczekiwane ko-
rzyści dla klimatu i środowiska, z drugiej 
strony brać pod uwagę absorpcję środ-
ków, które muszą być zagospodarowa-
ne w ramach tego celu. W ramach ekso-
chematów rozważa się wdrożenie wielu 
praktyk, takich jak: Obszary z  roślinami 
miododajnymi, Zimowe pożytki dla pta-
ków, Zielone ścierniska, Międzyplony, czy 
Korzystna struktura upraw, które z uwa-
gi na swój charakter będą miały na celu 
ochronę i zwiększenie bioróżnorodności 
na użytkach rolnych. Natomiast w  ra-
mach zobowiązań wieloletnich (II filar), 
których celem jest ochrona bioróżno-
rodności terenów rolnych rozważane jest 
wdrożenie interwencji m.in. w  zakresie 
ochrony cennych siedlisk i  zagrożonych 
gatunków (w  tym na obszarach Natura 
2000) czy też wieloletnich pasów kwiet-
nych.
Ministerstwo Rolnictwa poinformo-
wało, że rozwiązania dotyczące wspar-
cia w  formie płatności bezpośrednich, 
ekoschematów oraz zobowiązań wie-
loletnich zostaną przedstawione w Kra-
jowym Planie Strategicznym, którego 
projekt w  najbliższym czasie zostanie 
przekazany do konsultacji publicznych.

Zmiany dla spółek wodnych w dostępie do PROW 2014-2020

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze a faktura 
uproszczona

W dniu 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi odpowiedzia-
ło na wniosek KRIR w  sprawie zmiany 
warunków przyznania pomocy w  ra-
mach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopo-
dobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i  ka-
tastrof” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
tak aby umożliwić spółkom wodnym 
skorzystanie z zaliczki w wysokości 20% 
oraz z kredytu w wysokości 80% z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu w ramach 
ww. instrumentu wsparcia, przedstawia-
jąc poniższe informacje.
"Na podstawie ustawy z  dnia 27 maja 
2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki 
rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) benefi-
cjenci poddziałania 5.1. „Wsparcie inwe-

stycji w  środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(PROW 2014–2020) mogą otrzymać 
zaliczkę w  wysokości 50% kwoty przy-
znanej pomocy. Wypłata zaliczki może 
nastąpić pod warunkiem przedłożenia 
przez beneficjenta gwarancji bankowej 
na 100% kwoty zaliczki. Wymóg ustano-
wienia gwarancji bankowej wynika z art. 
63 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i  Rady (UE) nr 1305/2013 z  dnia 
17 grudnia 2013  r. w  sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i przepi-
sów rozporządzenia uchylającego roz-
porządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, 
z późn. zm.) i nie można od niego odstą-
pić w przepisach krajowych.
Mając na uwadze, że wiele spółek wod-
nych oraz związków spółek wodnych 
znajduje się w  trudnej sytuacji finan-
sowej i  nie może skorzystać z  pomocy 
w  ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie 
inwestycji w środki zapobiegawcze, któ-
rych celem jest ograniczenie skutków 
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i  katastrof” objętego PROW 2014-2020, 
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
analizuje obowiązujące przepisy praw-
ne pod kątem możliwości wprowadze-
nia zmian w tym instrumencie wsparcia, 
mających na celu ułatwienie ubiegania 
się o pomoc przez spółki wodne oraz ich 
związki."

W  związku z  wieloma wątpliwościami 
w  sprawie związanej ze stosowaniem 
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2188) - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi informuje, że zgodnie z art. 6 ww. 
ustawy producent rolny ubiegający się 
o  zwrot podatku akcyzowego powinien 
złożyć do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miej-
sce położenia gruntów będących w jego 
posiadaniu lub współposiadaniu, wniosek 
wypełniony zgodnie ze wzorem określo-
nym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi z  dnia 20 grudnia 2018  r.  
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej (Dz. U. poz. 2466), zawierają-
cy informacje, o jakich mowa w art. 6 ust. 
2 pkt 1-7 ww. ustawy oraz załączyć faktury 
albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego za okres 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wnio-
sku o zwrot podatku akcyzowego.
Art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004  r. o  podatku od towarów i  usług 
(Dz. U. z  2020  r. poz. 106, z  poźn.zm.), 
dalej: „ustawa o VAT”, określa dane, jakie 
powinna zawierać faktura. Faktura po-
winna zawierać m. in. numer, za pomocą 
którego podatnik jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku oraz nu-
mer, za pomocą którego na-
bywca towarów lub usług jest 
zidentyfikowany na potrzeby 
podatku lub podatku od war-
tości dodanej. Stosownie do 
art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy 
o VAT, w przypadku gdy kwota 
należności ogółem nie przekra-
cza 450 zł albo kwoty 100 euro 
(jeżeli kwota ta jest określona 
w euro), podatnik może wysta-
wić fakturę uproszczoną.
Faktura taka może nie zawierać 
danych, tj. imienia i  nazwiska 
lub nazwy podatnika i nabyw-
cy towarów i  usług oraz ich 
adresu oraz danych określonych w  art. 
106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy o VAT, 
pod warunkiem że zawiera dane po-
zwalające określić dla poszczególnych 
stawek podatku kwotę podatku. Faktura 
uproszczona powinna jednak zawierać 
numer, za pomocą którego nabywca 
towarów lub usług jest zidentyfikowany 
na potrzeby podatku lub podatku od 
wartości dodanej. Stosownie do art. 3 ust. 
1 ustawy z  dnia 13 października 1995  r.  
o  zasadach ewidencji i  identyfikacji po-
datników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 
170) identyfikatorem podatkowym jest:
1. numer PESEL - w  przypadku podat-

ników będących osobami fizycznymi 
objętymi rejestrem PESEL nieprowa-

dzących działalności gospodarczej lub 
niebędących zarejestrowanymi podat-
nikami podatku od towarów i usług;

2. NIP - w przypadku pozostałych pod-
miotów podlegających obowiązko-
wi ewidencyjnemu, o którym mowa 
w art. 2 ww. ustawy.

Powyższy przepis określa dwie grupy 
podatników, którzy dla celów podatko-
wych posługują się albo numerem PESEL  
albo NIP. Możliwość załączenia przez 
producenta rolnego do wniosku o zwrot 
podatku faktury uproszczonej albo jej 
kopii, będzie uzależniona od tego, do 
której grupy należy, a  w  szczególności 
czy posiada NIP.
Ponadto od dnia 1 stycznia 2020 r. obo-
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wiązuje przepis art. 106b ust. 5 ustawy 
o  VAT, zgodnie z  którym w  przypadku 
sprzedaży zaewidencjonowanej przy za-
stosowaniu kasy rejestrującej potwier-
dzonej paragonem fiskalnym fakturę na 
rzecz podatnika podatku lub podatku 
od wartości dodanej wystawia się wy-
łącznie, jeżeli paragon potwierdzający 
dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, 
za pomocą którego nabywca towarów 
lub usług jest zidentyfikowany na po-
trzeby podatku lub podatku od wartości 
dodanej. Powyższy przepis nie zmienia 
dotychczasowych zasad wystawiania 

faktur dla osób fizycznych (posługują-
cych się numerem PESEL), które chcą 
otrzymać fakturę dla udokumentowa-
nia zakupów dla potrzeb swojej działal-
ności. Osoby te będą mogły w dalszym 
ciągu otrzymywać faktury VAT bez nu-
meru NIP. Zauważyć w tym miejscu na-
leży również, iż w  przypadku rolników 
ryczałtowych, których numerem identy-
fikacyjnym jest NIP, tak jak w przypadku 
innych podatników, sprzedawca, który 
nie ma technicznej możliwości ujęcia 
numeru NIP nabywcy na paragonie, 
przy sprzedaży powinien od razu wysta-

wić fakturę VAT z numerem NIP.
Mając powyższe na uwadze, podsta-
wę do ustalenia kwoty zwrotu podatku 
akcyzowego dla producenta rolnego, 
stanowi faktura, w  tym faktura uprosz-
czona (paragon z NIP) albo jej kopia, je-
śli spełnia wszystkie wymogi określone 
w ustawie o VAT. Ponadto załączona do 
wniosku o  zwrot podatku akcyzowe-
go faktura uproszczona może dotyczyć 
sprzedaży oleju napędowego, zareje-
strowanej na kasie fiskalnej, od dnia  
1 stycznia 2020 r.

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR reali-
zując wniosek przyjęty podczas VI posiedze-
nia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 
które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się 
do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Grze-
gorza Pudy o uznanie rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych jako gospodarstwa wieloro-
dzinne.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowa-
dzone jako gospodarstwa wielorodzinne 
powinny mieć możliwość dzierżawy grun-
tów rolnych z  Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa, jeżeli na jednego członka 
spółdzielni przypada mniej niż (300 ha) łącz-
nie z dzierżawą. Ponadto powinny mieć one 
możliwość korzystania z funduszy Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym z prze-
znaczonych na modernizację gospodarstw.

W  dniu 22 grudnia 2020  r. Zarząd KRIR 
realizując wniosek przyjęty podczas 
VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rol-
niczych VI kadencji, które odbyło się  
9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy 
o  wprowadzenie obowiązku odbioru 
opakowań PCV, PPE – worki typu big 

bag i mniejsze przez podmioty wprowa-
dzające tego typu produkty do obrotu. 
Należałoby wprowadzić identyczne roz-
wiązania, jak przy odbiorze opakowań 
po środkach ochrony roślin.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zawniosko-
wała również o  powtórzenie programu 
„Usuwania folii rolniczych i innych odpa-

dów pochodzących z działalności rolni-
czej”, jednak sfinansowane ze środków 
budżetu państwa, aby nie były wliczane 
do pomocy de minimis, gdyby rozwią-
zanie dotyczącego obowiązkowego 
odbioru opakowań PCV okazało się nie-
możliwe do zastosowania z  uwarunko-
wań prawnych.

W  dniu 22 grudnia 2020  r. Zarząd KRIR 
realizując wniosek zgłoszony podczas VI 
posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 
VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 
2020 r., zwrócił się do Ministra Infrastruk-
tury Andrzeja Adamczyka o zmianę prze-
pisów artykułu 30 ustawy o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z  2020  r. poz. 470, 471, 
1087 ).
Wyżej wymienione przepisy nałoży-
ły obowiązek utrzymywania zjazdów, 
łącznie ze znajdującymi się pod nimi 
przepustami przez właścicieli lub użyt-
kowników gruntów przyległych do dro-
gi. Jeżeli zjazdy, które są w pasie drogo-
wym, nie będą utrzymane w należytym 
stanie przez właścicieli lub użytkowni-
ków działek, zostanie nałożona na nich 
kara lub zostaną one rozebrane. Z prak-
tycznego punktu widzenia utrzymanie 

przejazdów we właściwym stanie przez 
właścicieli działek jest nie wykonalne, 
ponieważ wszelkie prace w  pasie dro-
gowym wymagają zapewnienia bezpie-
czeństwa uczestnikom ruchu, 
czego właściciele działek rol-
nych nie są w stanie zapewnić, 
ponieważ nie posiadają odpo-
wiednich pozwoleń, znaków 
i  urządzeń. Obecnie większość 
przepustów pod zjazdami jest 
zamulona, co zostało spowo-
dowane przez nie czyszczenie 
rowów oraz nie zbieraniem wy-
koszonej trawy, która tamuje 
przepływ wody.
W  związku z  powyższym KRIR 
wnioskuje o zmianę przepisów 
w  tym zakresie tak, aby w  za-
kresie obowiązków zarządców 

dróg było odpowiednie utrzymanie 
drożności przepustów drogowych pod 
zjazdami.

źródło: www.krir.pl

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne - wniosek KRIR 

Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolni-
czej - potrzebne rozwiązania 

Utrzymanie zjazdów z dróg publicznych - wniosek w sprawie 
zmian do ustawy o drogach publicznych 

III edycja naboru wniosków na nawadnianie  
w gospodarstwie rolnym

INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI  
i MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Do 28 stycznia 2021  r. w  ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych" PROW 2014-2020, 
można składać wnioski na nawadnianie 
w gospodarstwie rolnym. Pomoc może 
być przyznana rolnikowi, który:

• jest posiadaczem samoistnym lub 
zależnym gospodarstwa rolnego 
w  rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
o  powierzchni użytków rolnych co 
najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, 
i kieruje tym gospodarstwem;

• prowadzi na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej m.in. produkcję roślinną lub 
zwierzęcą w celach zarobkowych;

• ma nadany numer identyfikacyjny 
w trybie przepisów o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatności.

W ramach tego obszaru wsparcia rolni-
cy mogą, przykładowo, realizować ope-
racje polegające na:
1. wykonaniu nowego nawodnienia 

(ewentualnie z  wykonaniem ujęcia 
wodnego z  wód podziemnych lub 
powierzchniowych),

2. modernizacji istniejącej instalacji na-
wadniającej (ewentualnie z  moder-
nizacją ujęcia wodnego),

3. modernizacji instalacji nawadnia-
jącej wraz z  powiększeniem po-
wierzchni nawadnianej (nowe na-

wodnienia) połączone ewentualnie 
z  modernizacją zaopatrzenia tej in-
stalacji w wodę.

Do kosztów kwalifikowalnych są zali-
czane między innymi koszty wykona-
nia ujęć wody na potrzeby nawadnia-
nia w  gospodarstwie, koszty zakupu 
nowych maszyn i  urządzeń, w  szcze-
gólności do poboru, mierzenia pobo-
ru, magazynowania, uzdatniania, od-
zyskiwania lub rozprowadzania wody, 
a także nowych instalacji do rozprowa-
dzania wody oraz instalacji nowych sys-
temów nawadniających i systemów do 
sterowania nawadnianiem. 
Maksymalna wysokość pomocy udzie-
lonej jednemu beneficjentowi i  na 
jedno gospodarstwo rolne, w  ramach 
omawianego instrumentu wsparcia, 
w  okresie realizacji PROW 2014-2020, 
na operacje związane z nawadnianiem 
nie może przekroczyć 100 000 zł, przy 
czym pomoc przyznaje się na operację 
o planowanej wysokości kosztów kwa-
lifikowalnych powyżej 15 tys. zł.
Pomoc polega na refundacji do 50% (lub 
60% kosztów kwalifikowalnych, w  przy-
padku operacji realizowanej przez młode-
go rolnika) poniesionych przez beneficjen-
ta kosztów kwalifikowalnych operacji.
Nabór wniosków w ramach ww. instru-
mentu wsparcia będzie trwał do 28 
stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru wniosków na nawadnianie 
w  rolnictwie w  ramach PROW na lata 
2014-2020 znajdują się na stronie 
Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa (https://www.arimr.
gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/ar-
tykuly/modernizacja-gospodarstw-
rolnych-w-obszarze-nawadniania-w-
gospodarstwie.html).
Informacje na temat uzyskania zgód 
wodnoprawnych - w  tym zgłoszeń 
wodnoprawnych oraz pozwoleń wod-
noprawnych zostały zamieszczone na 
stronie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie:

• https://wody.gov.pl/strefa-klienta
• https://wody.gov.pl/index.php/po-

zwolenie-wodnoprawne
Dodatkowo, pod numerem infolinii 
(22) 699 92 99, pracownicy Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie udzielają rolnikom oraz dorad-
com rolnym szczegółowych informacji 
dotyczących procedury uzyskania ww. 
dokumentów. Dane teleadresowe do 
poszczególnych Regionalnych Zarzą-
dów Gospodarki Wodnej znajdują się 
na stronie internetowej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
pod linkiem https://wody.gov.pl/na-
wodnienie-rolne 

www.arimr.gov.pl

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 20 Rady 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
z  dnia 3 grudnia 2020  r. została ogło-
szona wysokość miesięcznej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobo-
we i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
W  związku z  tym wysokość składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe 
i macierzyńskie za podlegającego przez 

cały miesiąc rolnika, małżonka, domow-
nika i  pomocnika rolnika w  I  kwartale 
2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik 
objęty jest tym ubezpieczeniem na 
wniosek wyłącznie w  zakresie ograni-
czonym należna składka stanowi 1/3 
pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.
Podstawowa miesięczna składka na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 
rolników, małżonków i  domowników 
w I kwartale 2021 r. wynosić będzie 10% 
obowiązującej w  grudniu br. emerytu-
ry podstawowej (972,40 zł), tj. 97,00 zł  
miesięcznie.
Dodatkowa miesięczna składka na to 
ubezpieczenie za rolników prowadzą-
cych gospodarstwo rolne o powierzch-

INFORMACJE KASY ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
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– W odróżnieniu do swoich poprzedni-
ków kładę nacisk na równowagę w go-
spodarce rolnej i  wsparcie rodzinnych 
małych i średnich gospodarstw rolnych, 
a nie - jak to bywało wcześniej - dużych 
przedsiębiorstw – podkreślił minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.
 
22 grudnia odbyła się wspólna kon-
ferencja prasowa ministra Grzegorza 
Pudy i komisarza UE ds. rolnictwa Janu-
sza Wojciechowskiego na temat reko-
mendacji do Planu Strategicznego dla 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej.
Szef resortu rolnictwa poinformował, 
że w  ramach tego Planu przewidziano 
wsparcie w  systemie płatności bezpo-
średnich, którego celem jest stabiliza-
cja dochodów małych gospodarstw 
i zmniejszenie dysproporcji między mały-
mi i średnimi, a dużymi gospodarstwami.
– Za niezbędne w poprawie warunków 
gospodarowania i zamieszkania na wsi 
uważamy większe zaangażowanie poli-
tyki spójności w poprawę jakości życia 
mieszkańców terenów wiejskich – po-
informował minister.
Minister Puda podkreślił, że wspólnie 
z  komisarzem Wojciechowskim uwa-
żają, że środki z  WPR powinny trafiać 
bezpośrednio na wieś, a wszystkie dzia-
łania liniowe – drogi, kanalizacja po-
winny być finansowane z innych źródeł.
Szef resortu rolnictwa zapewnił rów-
nież, że będzie kontynuacja wsparcia 
młodych rolników. Zwrócił ponadto 
uwagę, że istotne jest także zapewnie-
nie transferu wiedzy i innowacji.
– Chcemy, aby rolnictwo było nowocze-
sne, ekologiczne, ale przede wszystkim 
scyfryzowane, takie które będzie mo-
gło konkurować na rynku europejskim, 

ale także poza nim – podkreślił minister.
Dodał jednocześnie, że zaproponowa-
ny został szeroki katalog instrumentów 
wsparcia, który pozwala na wprowa-
dzenie nowych technologii produkcji 
w małych, rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, które odgrywają dużą rolę 
w ochronie środowiska i klimatu.
Minister zwrócił uwagę, że kontynu-
owane będzie także wsparcie małego 
przetwórstwa i  rolniczego handlu de-
talicznego poprzez różnego rodzaju 
mechanizmy rynkowe. Zakładane jest 
wsparcie organizacji pionowej i poziomej 
producentów, w szczególności spółdziel-
ni rodzinnych gospodarstw rolnych.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że te 
wszystkie elementy pozwolą na skróce-
nie łańcucha dostaw żywności. 
– Chcemy, aby te łańcuchy były krótsze, 
by transport nie musiał być prowadzony 
na duże odległości – stwierdził minister.
Minister Grzegorz Puda podkreślił, że 
wszystkie instrumenty wsparcia będą 
skuteczne jeśli równocześnie zapewnio-
ne zostanie komplementarne wsparcie, 
w  dużej skali, rozwoju obszarów wiej-
skich poprzez politykę spójności.
– Wszystkie elementy, o  których dziś 
mówimy – zalecenia i  rekomendacje 
Komisji Europejskiej, nowej WPR - wpi-
sują się w program rolny Prawa i Spra-
wiedliwości, który jest obecnie realizo-
wany – zaznaczył minister. 
– Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, którą 
w tej chwili przeprowadzamy w całej Unii 
Europejskiej jest na etapie prac legislacyj-
nych – poinformował komisarz ds. rolnic-
twa UE Janusz Wojciechowski.
Wynikiem prowadzonych ostatecznych 
negocjacji między Parlamentem, Radą 
i Komisją Europejską będą trzy główne roz-

porządzenia stanowiące filar reformy WPR. 
– Najważniejszym z nich będzie rozpo-
rządzenie, które dotyczy planów strate-
gicznych – dodał komisarz.
Według komisarza Wojciechowskiego 
będzie to obszerny dokument, w którym 
cała WPR będzie rozpisana na konkretne 
działania w  każdym z  27 państw człon-
kowskich. Te plany będzie akceptować 
ostatecznie Komisja Europejska.
Zdaniem KE najważniejszą kwestią do roz-
wiązania w Polsce są małe gospodarstwa. 
– Chodzi o  to, aby większy strumień 
środków popłynął właśnie do tych go-
spodarstw – stwierdził komisarz.
Komisarz Wojciechowski zwrócił uwa-
gę, że w skali UE przez ostatnią dekadę 
straciliśmy 4 mln gospodarstw i  temu 
trzeba zapobiec. 
– Małe i  średnie gospodarstwa są nie-
zwykle ważne dla zrównoważonego 
rozwoju, a  także w  ogóle dla rozwoju 
obszarów wiejskich – powiedział komi-
sarz Wojciechowski i  dodał – to muszą 
być tak skonstruowane programy, aby 
skorzystały z nich setki tysięcy rolników.
Komisarz zwrócił również uwagę na pro-
blem krótkich łańcuchów dostaw, gdyż 
w  skali UE produkty rolno-spożywcze 
wożone są średnio na odległość 177 km. 
– Zdecydowany nacisk kładziemy na 
to, żeby tam gdzie się da, żywność pro-
dukować i sprzedawać bardzo blisko – 
podkreślił komisarz.
Stwierdził ponadto, że w Polsce trzeba 
odbudować przetwórstwo, z  którym 
jest obecnie bardzo źle. Jest ono bar-
dzo skoncentrowane. Brakuje prze-
twórstwa lokalnego.
– Polska nie jest krajem skazanym je-
dynie na eksport. Ma możliwości loko-
wania swojej produkcji na rynku we-
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wnętrznym. Trzeba lepiej wykorzystać 
te możliwości – stwierdził komisarz 
Wojciechowski.
Kolejnym zagadnieniem, na który zwró-
cił uwagę dzisiejszy gość ministra Grze-
gorza Pudy jest konieczność zaangażo-
wania wszelkich możliwych funduszy na 
rozwój obszarów wiejskich.
– Nie będziemy mieli rolnictwa, jak lu-
dzie uciekną ze wsi. Tak może być jak 
się nie poprawi warunków życia na wsi 
w istotny sposób – stwierdził komisarz.
Zwrócił uwagę na konieczność poprawy 
komunikacji i transportu publicznego. 
Janusz Wojciechowski poinformował 
także, że duży nacisk w nowej WPR kła-
dziony jest na dobrostan zwierząt.
– Planujemy dobrostan zwierząt ująć 

jako jeden z ekoprogramów – poinfor-
mował dodając, że – część dopłat bez-
pośrednich będzie trafiać tylko do tych 
gospodarstw, które wejdą w programy 
podwyższonego dobrostanu.
Dodał ponadto, że utrzymane będzie 
wsparcie z II filara na inwestycje w tym 
zakresie.
Komisarz podkreślił, że na ostatnim po-
siedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa 
zapadła decyzja o  stworzeniu euro-
pejskiego znaku dobrostanu zwierząt. 
Będzie on przyznawany tylko tym pro-
duktom, które na wszystkich etapach 
zachowały warunki wysokiego dobro-
stanu zwierząt.
– To będzie wielki atut rynkowy rolnic-
twa europejskiego, a rolnictwo polskie 

ma tutaj szczególne warunki, co po-
kazuje chociażby program dobrostan 
plus, który cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem rolników – podkreślił ko-
misarz Wojciechowski. 
– Komisja Europejska daje zielone świa-
tło do zielonej reformy rolnictwa pol-
skiego – dodał.
Na zakończenie konferencji minister 
Grzegorz Puda zaapelował do wszyst-
kich zainteresowanych o  zgłaszanie 
uwag i propozycji, które będą wnikliwie 
analizowane, tak aby Plan Strategiczny 
umożliwił dalsze unowocześnianie pol-
skiego rolnictwa i polskiej wsi z zacho-
waniem jak najlepszych doświadczeń, 
tradycji i potencjału rozwojowego.

14 grudnia 2020  r. Wojewódzka Ko-
misja Konkursowa składająca się z: 
Zarządu Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej, Przewodniczącej Komisji ds. 
Rodzin z  Obszarów Wiejskich oraz Za-
stępcy Dyrektora Biura ZIR dokonała 
rozstrzygnięcia II etapu wojewódzkie-
go konkursu zorganizowanego przy 
współpracy Zarządu ZIR oraz Komisji 
do spraw Rodzin z Obszarów Wiejskich 
„Smaki zamknięte w  słoiku”. Konkurs 
swoim zasięgiem objął województwo 
zachodniopomorskie. 
Celem konkursu jest rozwój wiedzy doty-
czącej tradycyjnych, zdrowych przetwo-
rów domowych. Wyłonienie i nagrodze-

nie najlepszych przetworów zamkniętych 
w szkle.
1. Promocja produktów przetworzonych.
2. Zgromadzenie wiedzy o  potrawach 

regionalnych.
3. Wymiana doświadczeń kulinarnych 

pomiędzy uczestnikami.
4. Upowszechnianie wiedzy o  możli-

wości wykorzystania produktów do 
przetwórstwa.

Wśród zgłoszonych do konkursu pro-
duktów – zwycięzców I etapu powiato-
wego - znalazły się:
1. Sos Paprykowy- powiat Myślibórz
2. Konfitura z jarzębiny i jabłek - powiat 

Kołobrzeg

3. Wiśnie w syropie - powiat Stargard
4. Niekłonicka Pyłówka - powiat Koszalin
5. Golonka w galaretce - powiat Białogard
6. Dżem z  owoców kaliny koralowej - 

powiat Sławno 
7. Mus z dzikiej róży - powiat Wałcz
Wojewódzka komisja konkursowa miała 
bardzo trudny wybór ze względu na spe-
cyficzne walory poszczególnych produk-
tów i tym samym zadecydowała o przyzna-
niu jednakowych nagród dla wszystkich 
uczestników II etapu konkursu. 
W  kolejnych numerach naszego mie-
sięcznika, będziemy przedstawiać Pań-
stwu przepisy tych specjałów.

15

ni powyżej 50 ha przeliczeniowych 
użytków rolnych stanowić będzie:

• 12% emerytury podstawowej, tj. 
117,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rol-
nych do 100 ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej, tj. 
233,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rol-
nych powyżej 100 ha przeliczenio-
wych do 150 ha przeliczeniowych,

• 36% emerytury podstawowej, tj. 

350,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 
150 ha przeliczeniowych do 300 ha 
przeliczeniowych,

• 48% emerytury podstawowej, tj. 
467,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących użytki rolne powyżej 
300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że z  uwagi na fakt, 
że ostatni dzień ustawowego terminu 
uregulowania należnych składek za 
I kwartał 2021 r., tj. 31 stycznia 2021 r. 

przypada w niedzielę, która jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, to zgod-
nie z postanowieniami art. 12 § 5 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa, mającymi zastosowanie 
do składek w  związku z  art. 52 ust.  
1 pkt 1 ustawy o  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, za ostatni dzień 
terminu ich opłacania należy przyjąć 
następny dzień po dniu lub dniach wol-
nych od pracy - tj. 1 lutego 2021 r.
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Architektura krajobrazu

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Uprawa winorośli i winiarstwo 

oferta kierunków studiów 2019/20

20z dodatkowym

- rekrutacja bez egzaminu z umiejętności plastycznych! 
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studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie liczba semestrów: 7

studia stacjonarne II stopnia, magisterskie liczba semestrów: 3

studia niestacjonarne I stopnia, inżynierskie liczba semestrów: 8

studia niestacjonarne II stopnia, magisterskie liczba semestrów: 4, odpłatne

, odpłatne

2021/2022

www.facebook.com/wksir/

Serwis dla kandydatów: www.studiaagro.zut.edu.pl
Strona wydziału: www.agro.zut.edu.pl

https://www.instagram.com/wksirzut/

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

FB wydziału:

Instagram wydziału:

OFERTA  
HANDLOWA
Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu oferuje sprzedaż jaj z chowu ściółkowego i wolno wybie-
gowego dla klientów indywidualnych i hurtowych. Stosowany u nas system chowu kur niosek 
gwarantuje wysoką jakość i smak jaj, które są bardzo powszechnym i częstym składnikiem 
naszego menu. Doskonała jakość naszych jaj to zasługa kur, które karmione są paszami 
wyprodukowanymi ze zbóż naszego gospodarstwa. W 2019 roku powiększyliśmy swo-
ją produkcję 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, za-
kładów żywienia zbiorowego, placówek pomocy społecznej, szpitali. 

Jaja dostarczane są przez Zakład Pakowania Jaj Mariusz Rydzkowski, któ-
ry własnym transportem dowozi je w odległości do ok. 200 km gwarantu-
jąc niezawodną jakość i świeżość. 

Gospodarstwo Rolne Ferma
Drobiu Witold Rydzkowski 

ul. Połczyńska 6 78-220 Tychowo 
Tel: +48 606 685 993 

KONTAKTKLASY WAGOWE JAJ: 

• XL (73 g i więcej) 

• L (63–73 g) 

• M (53–63 g)

• S (50–55 g)



Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
przypomina o  konieczności zawarcia obowiąz-
kowych ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej 
rolników oraz budynków wchodzących w  skład 
gospodarstwa rolnego. 

Zasady zawierania powyżej wskazanych umów 
ubezpieczenia określa Ustawa z  dnia 22 maja 
2003  roku o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
i dotyczą one posiadaczy gospodarstwa rolnego 
o  powierzchni użytków rolnych, gruntów pod 
stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne 
gruntów pod zabudowaniami, przekraczającego 
łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on 
w  całości lub części opodatkowaniu podatkiem 
rolnym lub jeżeli w  gospodarstwie rolnym jest 
prowadzona działalność stanowiąca dział spe-
cjalny produkcji rolnej.

Pierwszym z  wymienionych wyżej ubezpieczeń 
jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rol-
nego, zwane "ubezpieczeniem OC rolników". 
Z  ubezpieczenia OC rolników przysługuje od-
szkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
lub osoba pracująca w  jego gospodarstwie 
rolnym są obowiązani do odszkodowania za 
wyrządzoną w  związku z  posiadaniem przez 
rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, bę-
dącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia. Maksymalna kwota 
odszkodowania, jakie potencjalnie może wypła-
cić zakład ubezpieczeń za szkody spowodowane 
z tytułu OC rolnika jest określona ustawą i wyno-
si: równowartość 5 210 000 euro, w przypadku 
szkód na osobie, i 1 050 000 euro w przypad-
ku szkód w mieniu. Obowiązek zawarcia takiej 
umowy powstaje z dniem objęcia w posiadanie 
gospodarstwa rolnego.

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest 
ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 
losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budyn-
ków rolniczych". Ubezpieczeniu temu podlega-
ją wszystkie budynki, o  powierzchni powyżej 
20 m², z  wyłączeniem budynków, których stan 
techniczny osiągnął 100% normy zużycia, bu-
dynków przeznaczonych do rozbiórki, namiotów 
i tuneli foliowych. Zakład ubezpieczeń wspólnie 
z  rolnikiem ustala wartość budynku do ubez-
pieczenia – w wartości nowej lub rzeczywistej,  
tj. z uwzględnieniem stopnia zużycia.

W  ramach ubezpieczenia obowiązkowego bu-
dynków rolniczych, budynki są ubezpieczone od 
skutków zdarzeń wyszczególnionych i  zdefinio-
wanych w ustawie, tj. ognia, huraganu, powodzi, 
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów 
śniegu, pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, 
tąpnięcia, lawiny i  upadku statku powietrznego. 
Obowiązek zawarcia takiej umowy ubezpieczenia 
powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Umowa ubezpieczenia z  tytułu OC rolnika oraz 
budynków rolniczych jest zawierana na okres 12 
miesięcy.
Jeżeli najpózniej na jeden dzień przed końcem 
okresu ubezpieczenia rolnik nie powiadomi na 
piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedze-
niu oraz gdy składka została opłacona w całości, 
a posiadanie gospodarstwa rolnego nie przeszło 
na inną osobę, zostaje zawarta następna umo-
wa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Warto 
podkreślić, że dla rolników, którzy nie realizują 
obowiązku ubezpieczenia, ustawodawca prze-
widział stosowne kary.

Z  uwagi na fakt, że dla obowiązkowych ubez-
pieczeń budynków rolniczych ustawodawca nie 
uwzględnił wszystkich zagrożeń, jakie mogą 
wystąpić, TUW „TUW” chcąc zapewnić jak naj-
pełniejszą ochronę oferuje Pakiet "Super Rol-
nik 2021", w  którym można rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego o  szkody powstałe na 
skutek dewastacji, dymu i  sadzy, fali ponad-
dźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, 

silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia po-
jazdu, upadku drzew i  masztów, zalania i  za-
padania się ziemi, a  budynków mieszkalnych 
nawet i  w  szerszym zakresie – w  wariancie 
„wszystkie ryzyka”. Ponadto, w Pakiecie „Super 
Rolnik 2021”, TUW „TUW” oferuje możliwość 
rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie OC w ży-
ciu prywatnym, które obejmuje zdarzenia objęte 
odpowiedzialnością rolnika a niezwiązane z po-
siadaniem gospodarstwa rolnego

 W  ramach Pakietu „Super Rolnik 2021” można 
także dodatkowo ubezpieczyć m.in.:
- budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, płyty 
obornikowe i  hale brezentowe, a  także obiekty 
małej architektury.
- mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, 
sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa 
rolnego oraz ruchomości domowe i  stałe ele-
menty wykończeniowe budynków,
- szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz, 
instalacje odnawialnych źródeł energii (insta-
lacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy 
ciepła itp.)
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny 
rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy 
oraz ciągniki i  przyczepy rolnicze - od wszyst-
kich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży 
(Agrocasco)

W  przypadku zawarcia umowy ubezpiecze-
nia w  Pakiecie „Super Rolnik 2021” rolnikowi 
przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe 
ubezpieczenie posiadanego mienia, której wy-
sokość może wynieść nawet 20%. Ponadto, przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia w  Pakiecie 
„Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma 
kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia 
z opłaty składki członkowskiej w przypadku za-
warcia w  Towarzystwie umów ubezpieczenia: 
OC p.p.m., Autocasco jak również upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki 
z budżetu państwa.

UBEZPIECZENIA 
OBOWIĄZKOWE DLA ROLNIKÓW

KOLORYSTYKA
Pantone Reflex Blue

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Rolników 

 województwa zachodniopomorskiego, Zarządu i wszystkich Pracowników ZIR życzymy,  

aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Niech te Święta  

bedą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu,trosk i zmartwień.

Życzymy Świąt pachnących choinką, pełnych prezentów i radosci.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok będzie pełen nadziei i spełnionych marzeń.

Pragniemy życzyć Państwu siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów  

oraz zdrowia, radości w życiu rodzinnym i sukcesów zawodowych.

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO 2021 ROKU ŻYCZY 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „TUW”


