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

Wrzesień – po szczęśliwie zakończonych żniwach to kolejny miesiąc inten-
sywnych prac polowych związanych z uprawą gleby i jej zasiewem. Musimy 
przy tym pamiętać, że sporo uwagi trzeba poświęcić jakości używanego 
do tego celu ziarna, bo to właśnie od jakości materiału siewnego, terminu 
siewu oraz staranności przygotowania stanowiska zależy przyszły plon. In-
tensywność prac polowych nie wyklucza działalności samorządu rolnicze-
go. Spadek opłacalności produkcji zwierzęcej min. przez Covid 19, ustawa 
o ochronie zwierząt, sprawy łowieckie i inne informacje znajdziecie Państwo 
w naszym miesięczniku.

Zachęcam do lektury.

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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INFORMACJE

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH ZIR

Posiedzenie Zarządu w  trybie on-
-line w dniu 1 września 2020 r. Posiedzenie 
Zarządu było kontynuacją omawiania te-
matów, które poruszono na wspólnym po-
siedzeniu z RP Kołobrzeg. Następnie Zarząd 
przeanalizował korespondencję, jaka wpły-

nęła do Biura Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej. Członkowie Zarządu podjęli rów-
nież decyzje dotyczących organizacji spo-
tkań w najbliższym czasie, w tym np. z KOWR 
OT Koszalin, do którego skierowano kilka 
pism dotyczących wyjaśnień w  sprawach 

rolników, np. przedłużenia umów dzierżawy. 
Wystosowano również pisma m.in. w  spra-
wie aplikacji dot. szacowania suszy czy też 
odpowiedzialności za straty wyrządzone 
przez zwierzynę łowną w przypadku braku 
dzierżawcy obwodu łowieckiego. 

COVID-19, która ruszyła 9 września. Bę-
dzie to pomoc dla hodowców bydła, 
trzody, drobiu, dla producentów roślin 
ozdobnych w  szklarniach i  tunelach 
foliowych ogrzewanych. Poinformo-
wał obecnych, iż rozpoczęcie płatności 
rozpocznie się tak jak w ubiegłym roku 

od 16 października, natomiast zaliczki 
będą wypłacane do 1 grudnia. 
Przedstawiciel KOWR pan Jan Chru-
ściński przedstawił bieżące infor-
macje, m.in. o  przeznaczeniu po-
nad 130 ha gruntów do sprzedaży, 
głównie z  terenów gm. Kołbaskowo, 

Ustowo, Police, Szczecin, po czym 
odpowiadał na pytania kierowane  
przez obecnych członków rady powiato-
wej. 
Przedstawicielki KRUS w  Szczecinie 
omówiły aktualne informacje doty-
czące zmian przepisów. Przedstawiły 
działania prewencyjne oraz zapozna-
ły z  ofertą konkursową, jaką prowadzi 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. 
Przewodniczący RP – Marek Szcze-
pankiewicz przekazał informacje nt. 
realizacji wniosków z  poprzedniego 
posiedzenia Rady oraz wspomniał, że 
organizowany jest konkurs „Smaki za-
mknięte w  słoiku”. Długo rozmawiano 
również na temat podatku od nieru-
chomości budynków gospodarczych 
byłych rolników, tj. emerytów, renci-
stów, którzy posiadają mniej niż 1 ha 
gruntów i  zaprzestali wykonywania 
działalności rolniczej. 
Po omówieniu spraw bieżących spotka-
nie zakończono.
Następne posiedzenie Rady zaplano-
wano wstępnie na 8 października.

Dnia 30 września br. odbyło się posie-
dzenie Zarządu Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej, którego uczestnikami byli 
również p. Stanisław Baliński – delegat 
do KRIR oraz mecenas Piotr Kopcewicz. 
Jednym z  głównych tematów posiedze-
nia była sprawa związana z decyzją Sejmu 
RP w  sprawie ustawy o  zmianie ustawy 
o  ochronie zwierząt oraz niektórych in-
nych ustaw. Jak podkreślił Prezes ZIR – „ 
nie ma zgody na tą ustawę w  takiej for-
mie”. Zarząd ZIR uważa, że zawarte w niej 
regulacje godzą w  interesy rolników i  są 
poważnym zagrożeniem dla polskiej go-
spodarki. Szczególne emocje wzbudza za-
kaz uboju rytualnego oraz zakaz hodowli 
zwierząt futerkowych, a  także możliwość 
odebrania zwierząt przez różnego rodzaju 
organizacje społeczne, których statuto-
wym celem działania jest ochrona zwie-
rząt. Zakaz uboju rytualnego spowoduje 
spadek eksportu i  utratę rynków przez 
polskich rolników, a także wzrost kosztów 
uboju. Rozwiązania te doprowadzą do po-
gorszenia się sytuacji finansowej rolników 
i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor 
rolno – przemysłowy, zmniejszając zna-

czenie polskich przedsiębiorstw, w szcze-
gólności mięsa wołowego i  drobiowego. 
Należy pamiętać, że Polska jest najwięk-
szym producentem i eksporterem drobiu 
w  Europie oraz znaczącym eksporterem 
wołowiny. Zarząd ZIR stoi na stanowisku, 
że w  Polsce istnieją przepisy dotyczące 
dobrostanu i warunków utrzymania zwie-
rząt gospodarskich, a  instytucją, która je 
egzekwuje jest inspekcja weterynaryjna, 
którą należałoby wzmocnić. Podsumowu-
jąc należy zaznaczyć, iż ten projekt nie był 
w żaden sposób konsultowany ze środo-
wiskiem rolniczym i został podjęty w cza-
sie kryzysu gospodarczego, spowodowa-
nego pandemią COVID-19. 
Kolejnym omówionym tematem był te-
mat ubezpieczeń rolniczych, których 
działanie jest kontrowersyjne. Zakłady 
ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać 
upraw rolniczych najbardziej narażonych 
na szkody, a powszechność ubezpieczeń 
daleka jest od ideału. Należy zaznaczyć, 
że wymagają one jak najszybszej napra-
wy. Zdaniem Zarządu ZIR ubezpieczenie 
upraw rolniczych powinno być obligato-
ryjne i powinno obejmować podstawowe, 

najpowszechniejsze zagrożenia (susza, 
deszcz nawalny, grad), a wypłata powinna 
pokryć koszty uprawy i  prowadzenia jej 
do momentu wystąpienia szkody. Nato-
miast nie powinno brakować dostępności 
do ubezpieczeń upraw z dopłatami z bu-
dżetu państwa. Zakłady ubezpieczeń ofe-
rują ubezpieczenia z dopłatą jedynie w ra-
mach limitów określonych w  umowach 
zawartych z MR i z KOWR. Po osiągnięciu 
limitu oferta z dopłatą ze środków budże-
towych nie może być kontynuowana, co 
za tym idzie niestety wzrost kwoty składki 
opłacanej przez rolnika. Następnie Zarząd 
zajął się podsumowaniem działalności 
Rad Powiatowych działających na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
wraz z  omówieniem i  podaniem do re-
alizacji ostatnio złożonych wniosków RP 
do Zarządu, analizował sprawy związane 
z rozdysponowaniem gruntów oraz prze-
dyskutował plan organizacji konferencji 
na temat „Rolnictwa w  kontekście zmian 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020  roku”. 
Zarząd zakończył posiedzenie na szczegó-
łowej analizie korespondencji, która wpły-
nęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni.

Dnia 16 września br. z  inicjatywy Prze-
wodniczącej Rady Powiatowej ZIR w Bia-
łogardzie odbyło się szkolenie na temat 
hodowli gęsi w  Gospodarstwie Agro-
turystycznym „Na skraju lasu”. Współor-
ganizatorem była Fundacja Hodowców 
Polskiej Białej Gęsiny. Przeprowadzone 
zostało szkolenie na temat hodowli gęsi, 
połączone z  warsztatami kulinarnymi 
i degustacją potraw z pysznej gęsiny. 
W spotkaniu uczestniczyli również przed-
stawiciele Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa, którzy zapoznali 
obecnych z możliwością pozyskania fun-
duszy w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w  przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 przez rolni-
ków lub ich małżonków na wykonywanie 
lub podejmowanie działalności w zakre-
sie przetwarzania i  zbywania przetwo-
rzonych produktów rolnych w  ramach 
rolniczego handlu detalicznego (RHD). 

Obecny był również Powiatowy Lekarz 
Weterynarii – Marek Kubica, który przed-
stawił weterynaryjne przepisy prawne 
związane z bezpieczeństwem żywności. 
Szkolenie miało na celu promowanie 
hodowli Polskiej Gęsi oraz tworzenie ma-
łych przetwórni w ramach RHD.
Pragniemy podziękować za merytorycz-
ną i  fachową wiedzę oraz doznania wa-
lorów smakowych wyrobów z  polskiej 
gęsiny, przekazanych uczestnikom szko-
lenia.

Posiedzenie Rady Powiatowej 
ZIR Powiatu Polickiego w  dniu 10 

września 2020 r.
Tematyka spotkania
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie go-

ści oraz Członków Rady Powiatowej. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad z po-

siedzenia Rady.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzed-

niego posiedzenia Rady.
4. ING Bank Śląski – kredyt na kupno 

ziemi oraz inne kredyty.
5. ARiMR 

• realizacja wniosków złożonych przez 
młodych rolników o dopłaty bezpo-
średnie i do programów w 2020 r. 
(młody rolnik, modernizacja gospo-
darstw – sposoby płatności, terminy).

6. KOWR 

• wnioski o  dzierżawę złożone przez 
rolników do 8.09.2020 r. 

• grunty sprzedane rolnikom do 8.09.2020 r.
• ile gruntów zaplanowano do wy-

dzierżawienia do końca 2020 r. 
7. KRUS 

• konkursy dla rolników
• sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski i zapytania
• informacja z  realizacji wniosków 

z poprzedniego posiedzenia
• wyjazd studyjny.

9. Zakończenie spotkania.
Rozpoczęła pani Marta Wierzbicka 
z  ING Banku Śląskiego przedstawiając 
ofertę skierowaną do rolników. 
Pani Marta Kobrzyńska-Chudzik 
z  Agencji Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa przedstawiła realizację 

wniosków złożonych przez młodych 
rolników do programu Młody Rolnik 
oraz modernizację gospodarstw. Poin-
formowała o  nowych naborach, które 
mają ruszyć na początku przyszłego 
roku. Zasygnalizowała problem małej 
liczby programów oraz nakładu nie-
znacznych środków inwestycyjnych na 
rozwój agroturystyki na obszarze wiej-
skim. Wspomniała o programie nawad-
niania gospodarstw, gdzie pomimo 
powtarzającej się klęski suszy nie cieszy 
się on dużym zainteresowaniem. 
Pan Przemysław Kozak omówił reali-
zację dopłat obszarowych, liczbę zło-
żonych wniosków, wypłat rolnośrodo-
wiskowych, ONW, JPO. Szczegółowo 
omówił ofertę pomocy dla rolników 
szczególnie dotkniętych kryzysem  
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Na V Posiedzeniu KRIR m.in. na temat projektu  
ustawy o prawach zwierząt 

O zwolnieniach „byłych rolników” z podatku od nieruchomości 

9 września 2020  r. odbyło się V Posie-
dzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
podczas którego przyjęto stanowisko 
w  sprawie aktualnej sytuacji w  rolnic-
twie, w  tym w  sprawie zapowiedzia-

nego projektu ustawy dotyczącej praw 
zwierząt, w  którym mowa jest m.in. 
o zakazie hodowli zwierząt futerkowych 
czy ograniczeniu uboju rytualnego.
Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo 

wnosi o nie wszczynanie prac legislacyj-
nych nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt, przygoto-
wanym przez Prawo i  Sprawiedliwość, 
przy udziale Forum Młodych PiS. Za 

W odpowiedzi na pismo KRIR przekazu-
jące wniosek Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
w  sprawie zwolnienia z  podatku od 
nieruchomości budynków gospodar-
czych byłych rolników, tj. emerytów 
i  rencistów, którzy posiadają mniej niż 
1 ha gruntów i  zaprzestali wykonywa-
nia działalności rolniczej, Ministerstwo 
Finansów przekazało nam poniższe wy-
jaśnienia.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b Ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1170) zwalnia się od podatku od nieru-
chomości budynki gospodarcze lub ich 
części położone na gruntach gospo-
darstw rolnych, służące wyłącznie dzia-
łalności rolniczej.
Rozszerzenie zakresu ww. zwolnienia 
o  budynki gospodarcze byłych rolni-
ków, tj. emerytów i  rencistów, którzy 
posiadają mniej niż 1 ha i  zaprzestali 
wykonywania działalności rolniczej 
spowodowałoby spadek dochodów 
gmin. Zatem w  związku z  wywodzącą 
się z art. 167 Konstytucji RP zasadą au-
tonomii podatkowej i  samodzielności 
finansowej gmin, wymagałby rekom-
pensaty z  innego źródła, bądź ewen-
tualnego zmniejszenia zakresu zadań 
publicznych, do realizacji którego jest 
zobowiązana gmina.
W  ustawie o  podatkach i  opłatach lo-
kalnych określone zostały maksymal-
ne stawki podatku od nieruchomości, 
w  tym również właściwe dla pozosta-
łych budynków lub ich części, o  któ-
rych mowa w  art. 5 ust. 1 pkt 2 lit e. 
Z  uwzględnieniem stawek maksymal-
nych rady gmin, w  drodze uchwały, 
określają wysokość stawek podatku od 
nieruchomości, stosowanych na tere-

nie danej gminy. Uprawnienie do okre-
ślania wysokości stawek podatku od 
nieruchomości jest wyrazem gwaran-
towanej przez Konstytucję RP autono-
mii gmin w zakresie stanowienia prawa 
miejscowego. Gminy, w  ramach po-
siadanej autonomii finansowej, mogą 
bowiem samodzielnie kształtować poli-
tykę podatkową, zgodnie ze swoją wła-
ściwością terytorialną.
Rada gminy, w  ramach wskazanej wy-
żej autonomii finansowej przy okre-
ślaniu wysokości stawek podatku od 
nieruchomości od budynków (w  tym 
także od budynków gospodarczych 
opodatkowanych wg stawki dla budyn-
ków pozostałych), może różnicować ich 
wysokość dla poszczególnych rodza-
jów przedmiotów opodatkowania (art. 
5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych). Rada gminy może także 
wprowadzać, w  drodze uchwały rady 
gminy, inne zwolnienia przedmiotowe 
niż określone w  tej ustawie (art. 7 ust. 
3 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych).
Biorąc pod uwagę powyższe, w  obo-
wiązującym stanie prawnym, rady gmin 
mają możliwość wprowadzić niższą 
stawkę podatku od nieruchomości od 
budynków gospodarczych położonych 
na gruntach o  powierzchni mniejszej 
niż 1 ha i  wykorzystywanych w  prze-
szłości do działalności rolniczej. Mogą 
nawet objąć ww. budynki zwolnieniem 
z podatku.
Odnosząc się do uzasadnienia pod-
miotowego zakresu postulowanego 
zwolnienia, czyli najuboższej grupy 
społecznej wskazać należy, że organ 
podatkowy właściwy w  sprawie po-
datku od nieruchomości, tj. wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta właściwy ze 

względu na miejsce położenia przed-
miotu opodatkowania, ma możliwość, 
w  określonych okolicznościach, przy-
znania ulg w  spłacie zobowiązań po-
datkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji 
podatkowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) 
organ podatkowy, na wniosek podat-
nika, w  przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem podatnika lub inte-
resem publicznym, może:
1. odroczyć termin płatności podatku 

lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę 

zaległości podatkowej wraz z odset-
kami za zwłokę lub odsetki od nie-
uregulowanych w  terminie zaliczek 
na podatek;

3. umorzyć w całości lub w części zale-
głości podatkowe, odsetki za zwłokę 
lub opłatę prolongacyjną. Z  wnio-
skiem o  ulgę w  spłacie zobowiązań 
można wystąpić w każdym czasie.

Mając powyższe na względzie, nie jest 
zasadne ustawowe wprowadzenie 
zwolnienia z  podatku od nierucho-
mości obejmującego budynki gospo-
darcze byłych rolników, tj. emerytów 
i rencistów, którzy posiadają mniej niż 
1 ha gruntów i zaprzestali wykonywa-
nia działalności rolniczej.

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY 
IZB ROLNICZYCH

W niedzielę 27 września odbył się Festyn 
Od ziarenka do stołu – impreza zrealizo-
wana przez Krajową Radę Izb Rolniczych 
w ramach projektu finansowanego przez 
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i  Prze-
tworów Zbożowych. Celem festynu jest 
promowanie wśród konsumentów ziar-
na zbóż i jego przetworów, a najważniej-
szym i  obowiązkowym punktem – de-
gustacja. Zgodnie z wymogami festynu 
zorganizowano konkursy dla dzieci i do-
rosłych, zwycięzcy otrzymali starannie 
przygotowane, liczne nagrody. Wśród 

uczestników Giełdy hostessy rozprowa-
dzały upominki promocyjne oraz mate-
riały informacyjne, zachęcały do udziału 
w festynie oraz w degustacjach.
Miejsce, gdzie zorganizowaliśmy festyn, 
Giełda Towarowo-Samochodowa, to 
wspaniałe miejsce, które warto odwiedzić! 
Przetwory zbożowe połączono z dodat-
kami, oferując w  efekcie do degustacji 
uczestników:

• pierogi z twarogiem, mięsem i soczewicą
• krokiety z kapustą i grzybami
• naleśniki z dżemem

• chleb z  ziarnami i  smalcem z  ogór-
kiem małosolnym

• ciasto drożdżowe z kruszonką
• sernik (dwa rodzaje)
• ciastka z powidłami.

Dla dzieci zorganizowaliśmy konkursy, 
których tematem były rodzaje zbóż oraz 
rodzaje wyrobów z  mąki. Dzieci otrzy-
mały pamiątki, dyplomy i nagrody. 
Uczestnictwo mieszkańców Koszali-
na i  okolicznych miejscowości a  także 
dzieci, zapewniło Festynowi Od ziaren-
ka do stołu pełen sukces.

Festyn „Od ziarenka do stołu”. Koszalin, 27 września 2020 r.
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ni pozycję organizacji społecznych. 
Istnieje wiele obaw, że może to do-
prowadzić do nadużyć z  ich strony 
przy interpretacji nowych przepisów 
prawa. W  Polsce już istnieją odpo-
wiednie instytucje, takie jak inspekcja 
weterynaryjna zajmująca się ochroną 
dobrostanu zwierząt oraz posiadają-
ce odpowiednie kadry. Wtargnięcia 
osób trzecich do gospodarstw może 
również stanowić duże zagrożenie 
dla utrzymywanych tam zwierząt, ze 
względu na brak znajomości przez ak-
tywistów społecznych zasad bioaseku-
racji.
W sprawie zakazu utrzymywania psów 
na uwięzi w  sposób stały, który miał-
by obowiązywać od 2020 r., samorząd 
rolniczy uważa, że zapewnienie kojca 
do 20 m2 w wielu przypadkach będzie 

niemożliwe. W  przepisach uwzględ-
niono tylko obowiązki dla właścicieli 
utrzymujących psy na obszarach wiej-
skich, przy gospodarstwach lub na 
posesjach wolnostojących, natomiast 
nie wspomina się o  przetrzymywa-
niu zwierząt w mieszkaniach. Autorzy 
projektu nie martwią się o  los dużych 
psów myśliwskich, pociągowych czy 
pasterskich, które z  braku wystarcza-
jącej ilości ruchu stają się otyłe, co 
powoduje u nich często choroby ukła-
du krążenia i  układu pokarmowego. 
Zwierzętom zamkniętym w  pomiesz-
czeniach z ograniczoną ilością światła 
słonecznego, często pozostawianych 
samym sobie na długie godziny, nie 
jest możliwe zapewnienie warunków 
niezbędnych do ich prawidłowego 
funkcjonowania. W  procedowanych 

projektach nie ma jednak o tym mowy.
Jako samorząd rolniczy opowiadamy 
się za zwiększaniem dobrostanu zwie-
rząt i polepszaniem ich warunków by-
towych. Jednak musi się to odbywać 
na drodze porozumienia i  w  drodze 
dialogu społecznego. Podczas tworze-
nia projektu nie uwzględniono opinii 
środowisk związanych z nauką i rolnic-
twem. Kierowano się emocjami, a  nie 
rzetelną wiedzą dotyczącą warunków 
produkcji w  rolnictwie. W  nakreślaniu 
norm prawnych eliminujących cierpie-
nia zwierząt powinny zostać uwzględ-
nione także opinie środowiska rolni-
czego, gdyż zbyt radykalne podejście 
do tego tematu przyczynia się do co-
raz szerszego ograniczania produkcji 
zwierzęcej w naszym kraju.

INFORMACJE MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minął właśnie rok od ogłoszenia pro-
gramu „Dobrostan zwierząt”. To nowy 
rodzaj pomocy finansowej realizowa-
nej w ramach PROW 2014–2020, której 
celem jest poprawa warunków chowu 
zwierząt gospodarskich. W pierwszym 
naborze wniosków o  wsparcie na ten 
cel wystąpiło ponad 42 tys. hodowców 
krów i trzody chlewnej.
„Dobrostan zwierząt” to program ad-
resowany do tych rolników, którzy 
w  zamian za rekompensatę zadbają 
o  lepsze odżywianie, samopoczucie 
i zdrowie zwierząt hodowanych w ich 
gospodarstwie. Wsparcie można otrzy-
mać poprawiając warunki ich utrzyma-
nia przez zwiększenie powierzchni by-
towej przypadającej na jedno zwierzę 

(krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 
20% w stosunku do wymaganej obec-
nie minimalnej powierzchni lub przez 
zorganizowanie zwierzętom dostępu 
do pastwiska czy wybiegu. Skorzysta-
nie z pomocy wymaga również zobo-
wiązania się do utrzymania podwyż-
szonych standardów hodowlanych 
przez okres jednego roku. Zobowiąza-
nie może być odnawiane w kolejnych 
latach.
Pierwszy nabór wniosków, który od-
był się w terminie składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich, 
czyli od 15 marca do 15 czerwca 2020 r., 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
rolników. W  złożonych w  Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnic-

twa dokumentach zadeklarowali, że 
w  podwyższonym standardzie będą 
utrzymywać łącznie blisko 3 mln świń 
i krów. Kwota, o jaką na realizację tego 
przedsięwzięcia wnioskują, wynosi 
ponad 220 mln zł. ARiMR planuje, że 
ruszy z wypłatą płatności dobrostano-
wych 1 grudnia 2020 r. Roczne stawki 
pomocy wynoszą: 301 zł na lochę (za 
zwiększenie powierzchni w  budyn-
kach), 24 zł na tucznika (za zwiększe-
nie powierzchni w budynkach), 185 zł 
na krowę mleczną (za wypas w  sezo-
nie pastwiskowym), 595 zł na krowę 
mleczną (za zwiększenie powierzchni 
w budynkach), 329 zł na krowę mam-
kę (za dostęp do wybiegów poza sezo-
nem pastwiskowym).

W niektórych gminach zachodniej i po-
łudniowo-zachodniej części naszego 
kraju, podobnie jak w  Niemczech, gry-
zonie spowodowały znaczne szkody 
w uprawach rolnych. Według ekspertów 
tegoroczne zbiory są szczególnie zagro-
żone z uwagi na warunki pogodowe, tj. 
suchą i ciepłą pogodę oraz kolejno wy-
stępujące po sobie bezmroźne zimy, co 
w konsekwencji prowadzi do dużej i ca-

łorocznej dostępności pokarmu. Rozwo-
jowi gryzoni sprzyja też zbyt mała popu-
lacja ich naturalnych wrogów. 

Sposoby naturalne
Ograniczaniu inwazji gryzoni sprzyjają 
naturalne elementy krajobrazu, tj. za-
drzewienia śródpolne, pojedyncze drze-
wa oraz remizy leśne, będące miejscem 
bytowania małych ssaków (tj. lis, borsuk) 

oraz będące miejscem spoczynku dla 
ptaków drapieżnych (tj. myszołów zwy-
czajny, pustułka, płomykówka). W  sy-
tuacji braku naturalnych elementów 
krajobrazu zalecane jest ustawienie słu-
pów oraz tyczek spoczynkowych, dzięki 
którym ptaki drapieżne mogą wypatry-
wać swoje ofiary i w sposób naturalny je 
eliminować albo przepłaszać na inne te-
reny. Skutecznymi sposobami zwalcza-

Trzy miliony szczęśliwych krów i świń, czyli realizacja  
programu „Dobrostan zwierząt”

Zapobieganie i zwalczanie nadmiernej populacji gryzoni polnych

Uwagi KRIR do projektu ustawy o ochronie zwierząt 

szczególnie szkodliwe należy uznać 
propozycje dotyczące zakazu uboju ry-
tualnego oraz zakazu hodowli zwierząt 
futerkowych. Rozwiązania te negatyw-
nie wpłyną na ekonomię gospodarstw 
rolnych, doprowadzając do pogorsze-
nia sytuacji finansowej rolników i  ich 
rodzin. Wpłynie to także na cały sek-
tor rolno-przemysłowy, zmniejszając 
znaczenie polskich przedsiębiorstw, 
w  szczególności na światowym rynku 
mięsa wołowego i drobiowego. Projekt 
ten dotknie również sektor usług utyli-
zacyjnych, zwiększając w  tym zakresie 
rolę przedsiębiorców zagranicznych, 
przede wszystkim niemieckich. Brak 
zwierząt futerkowych bowiem spowodu-
je, że odpady z hodowli drobiu (którymi 
są karmione zwierzęta futerkowe), będą 
musiały podlegać utylizacji, a w sektorze 
tym widoczna jest duża ekspansja przed-
siębiorstw zagranicznych. 
Jednocześnie podkreślić należy, że Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych popiera dąże-
nia do poprawy dobrostanu zwierząt. 
Niemniej jednak priorytetem powinno 
być dbanie o rozwój polskiej gospodar-
ki i dobro polskich rolników. 
Od początku 2020  r. rolnictwo mierzy 
się z  wieloma problemami. Obecna 
pandemia to tylko jeden z przykładów, 

który uwydatnił znaczenie sprawnego 
systemu żywnościowego funkcjonują-
cego w  każdych okolicznościach i  jest 
w stanie zapewnić obywatelom dostęp 
do wystarczającej podaży żywności. 
COVID-19 dotknął gospodarkę w  róż-
nym stopniu. W  przypadku rolnictwa 
najbardziej ucierpieli rolnicy i przetwór-
cy eksportujący swoje towary, z powo-
du zapaści w  transporcie i  zamknięciu 
sektora HoReCa. Coraz częstsze wystę-
powanie suszy czy ulewnych deszczy 
nieustannie przypomina o tym, że nasz 
system żywnościowy jest zagrożony. 
Dodatkowo nie udało się zwalczyć Afry-
kańskiego Pomoru Świń, wręcz prze-
ciwnie – mamy jeszcze więcej ognisk 
niż w zeszłym roku o tej samej porze. 
Członkowie Krajowej Rady wnioskują 
zatem o skuteczną walkę z pogłowiem 
dzików, które są głównym wektorem 
choroby w  środowisku oraz wypłatę 
odszkodowań z  tytułu strat poniesio-
nych przez producentów trzody w stre-
fach niebieskich łącznie z  zapewnie-
niem przez budżet państwa środków 
na bioasekurację. KRIR wnosi także 
o wprowadzenie oceny wagi uchybień 
ocenianych przy spełnianiu zasad bio-
asekuracji, tak aby umożliwić wprowa-
dzenie procentowego pomniejszenia 

wysokości odszkodowania w  sytuacji 
wystąpienia ogniska ASF w  gospodar-
stwie rolnym. Zgodnie z  obowiązują-
cymi przepisami rolnik, który nie spełni 
zasad bioasekuracji, a  w  którego go-
spodarstwie wystąpiło ognisko ASF nie 
otrzymuje odszkodowania. Spełnianie 
wymogów bioasekuracji jest oceniane 
zerojedynkowo, co bywa krzywdzą-
ce dla tych rolników, którzy spełnili 
większość zasad, a  jedynie niewielkie 
uchybienia sprawiły, że ich gospodar-
stwo zostało uznane za niespełniające 
wymogów bioasekuracji. Wprowadze-
nie wagi przewinień byłoby bardziej 
sprawiedliwe i  umożliwiłoby rolnikowi 
uzyskanie pomocy nieco bardziej po-
krywającej poniesione straty aniżeli 
nagroda od inspekcji weterynaryjnej 
po wystąpieniu w  jego gospodarstwie 
ogniska ASF. Mając na uwadze, że przy-
bywa ognisk i przypadków ASF, a więc 
rozprzestrzenianie się choroby postę-
puje, wprowadzenie proponowanych 
zmian uspokoiłoby w  pewnym stop-
niu rolników, którzy nadal prowadzą 
chów i  hodowlę trzody, a  którzy nie 
tylko obawiają się wystąpienia ASF 
w  ich gospodarstwie, ale też tego, że 
po utracie zwierząt nie otrzymają żad-
nego wsparcia. 

W  dniu 17 września 2020  r. samorząd 
rolniczy zgłosił uwagi do projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  ochronie 
zwierząt oraz niektórych innych ustaw, 
w  którym wyrażono zdecydowany 
sprzeciw wobec zaproponowanych 
zmian grupy posłów na Sejm RP Klubu 
Parlamentarnego Prawo i  Sprawiedli-
wość. Zmiany zaproponowane w pro-
jekcie ustawy ukierunkowane na sze-
roko pojęty humanitaryzm w znaczący 
sposób uderzą w  polski sektor rolno-
-spożywczy. W obawie przed gwałtow-
nym zachwianiem, m.in. na rynku wo-
łowiny i drobiu, oraz konsekwencjami 
spowodowanymi wprowadzeniem 
zakazu prowadzenia hodowli zwierząt 
futerkowych, stanowczo protestujemy 
przed wprowadzeniem w życie zapro-
ponowanych zmian. Przedmiotowy 
projekt zawiera zapisy, które uderzają 
w  rolnictwo, a  szczególnie w  sektor 
wołowiny. Dodanie do art. 34 usta-
wy ustępów 2a i  3b zezwala jedynie 
na ubój bez ogłuszania wyłącznie na 
rzecz związków wyznaniowych o ure-
gulowanej sytuacji prawnej funkcjo-
nujących na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej na potrzeby wyłącznie ich 
członków. Takie brzmienie ustawy spo-
woduje likwidację polskiego eksportu 
mięsa wołowego ubijanego zgodnie 
z wymogami religijnymi, co spowodu-
je dla rolników i ich rodzin utratę ryn-
ku o wartości ponad 1,5 mld zł rocznie. 
Należy pamiętać, że Polska jest obec-
nie czołowym eksporterem wołowiny 
w  Europie na potrzeby wspólnot reli-
gijnych, który wynosi ponad 1, 57 mld 
euro i odpowiada za 5% polskiego eks-
portu produktów rolno-spożywczych. 
Wprowadzone ograniczenia uderzą 
w małe rodzinne gospodarstwa hodu-
jące bydło, które było alternatywą na 
przebranżowienie się z  utrzymywania 
trzody chlewnej w  związku wystąpie-
niem ASF w Polsce.
Wprowadzenie zakazu uboju rytualne-
go w Polsce na eksport uderza również 
w branżę drobiarską, dumę polskiego 
przemysłu rolno-spożywczego, które-
go eksport na rynki religijne wynosi 
ponad 40%. Dla polskiego przemysłu 
drobiarskiego będzie oznaczało ze-
rwanie wielu kontraktów, a właściciele 
ferm będą mieli poważne trudności 

wobec utraty dostępu do niektórych 
rynków.
Jesteśmy przeciwni wprowadzeniu za-
kazu hodowli zwierząt futerkowych. 
Rynek futrzarski, który stanowi około 
7% wartości całego eksportu produk-
tów leśnictwa, rolnictwa i  rybactwa, 
przynosi ok. 600 mln zł wpływów do 
budżetu państwa. Poza tym zapewnia 
pracę i dochód dla 60 tys. osób. W in-
teresie hodowców jest zapewnienie 
zwierzętom właściwego żywienia i od-
powiednich warunków utrzymania, 
bez tego nie mogliby uzyskać wyso-
kiej jakości skór. Dlatego nie mogą 
oni sobie pozwolić, aby zwierzęta 
były dręczone i  krzywdzone, jak to 
przedstawiają środowiska dążące do 
likwidacji tej branży. Fermy zwierząt 
futerkowych stanowią tańszą i  przy-
jaźniejszą dla środowiska naturalne-
go formę utylizacji blisko 1,2 mln ton 
odpadów z zakładów drobiarskich czy 
z rybołówstwa. Ich zlikwidowanie wią-
załoby się ze wzrostem cen detalicz-
nych drobiu i ryb.
Wprowadzenie zmian w  ustawie 
o ochronie zwierząt znacząco wzmoc-
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Minister rolnictwa i  rozwoju wsi, Jan 
Krzysztof Ardanowski, spotkał się  
2 września br. z  rzecznikiem finanso-
wym, prof. Mariuszem Jerzym Golec-
kim. Spotkanie dotyczyło szczegółów 
współpracy mającej na celu uregulo-
wanie kwestii ubezpieczeń rolniczych.
– Problem ubezpieczeń rolniczych 
ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy 
lepszych rozwiązań i  cieszę się, że ak-
tywnie włączył się w to Rzecznik Finan-
sowy – powiedział minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
Po serii roboczych konsultacji z  Mini-
sterstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Rzecznik Finansowy przygotował sze-
reg propozycji zmian w zasadach ubez-
pieczeń rolniczych. Ich celem jest ure-
alnienie ochrony ubezpieczeniowej, tak 
aby wypłacone odszkodowania były 
realnym i  faktycznym wsparciem dla 
rolników. Rzecznik Finansowy postu-
luje również uszczelnienie przepisów 
w  celu wykluczenia rażących zaniżeń 
odszkodowań lub nieuzasadnionych 
odmów ich wypłaty.

– Analiza Biura Rzecznika Finanso-
wego wykazała wiele nieprawidło-
wości związanych z  ubezpieczeniami 
skierowanymi do rolników. Chodzi 
głównie o  zawieranie i  wykonywanie 
umów ubezpieczeń upraw i  zwierząt 
gospodarskich oraz obowiązkowych 
ubezpieczeń budynków w  gospo-
darstwach rolnych. Dlatego po robo-
czych konsultacjach z  Ministerstwem 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi moi eksper-
ci przygotowali propozycje zmian 
w  prawie – powiedział po spotkaniu  
prof. dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, 
Rzecznik Finansowy. Podczas spotkania 
zwrócił on również uwagę na nierów-
ności stron w umowach ubezpieczenio-
wych, w których korzystniejszą pozycję 
mają ubezpieczyciele. Takie są wyniki 
analizy wniosków o  interwencję kiero-
wanych do Biura Rzecznika Finansowe-
go w ostatnich latach. 
Dlatego proponowane zmiany legisla-
cyjne pójdą w kierunku urealnienia wy-
płacanych odszkodowań a także uchy-
lenia przepisu dotyczącego stosowania 

tzw. franszyz, który daje możliwość 
obniżenia odszkodowania w zamian za 
niższą składkę.
– Konieczne jest ucywilizowanie kwe-
stii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa 
lata suszy w  2018 i  2019 pokazały, że 
dotychczasowy system nie funkcjonuje 
należycie. Równość stron w  umowach 
ubezpieczeniowych musi być zapew-
niona – podkreślił minister Ardanowski.
Rozmówcy zgodzili się, że wspólnie 
wypracowane propozycje zmian w sys-
temie ubezpieczeń rolnych zostaną 
omówione również z  przedstawiciela-
mi środowiska rolniczego.

źródło: www.mrirw.gov.pl

Ubezpieczenia rolnicze do naprawy

nia gryzoni na polach może okazać się 
odłów pułapkami z założonymi przynę-
tami, które należy ustawiać przy wylo-
tach nor. Pułapki rozkłada się zwracając 
uwagę, aby nie stwarzały zagrożenia dla 
innych zwierząt i ludzi. 
Niekiedy najskuteczniejszą metodą 
może okazać się powrót do tradycyjnych 
metod agrotechnicznych i  stosowanie 
głębokiej orki, która pozwala zmniejszyć 
liczbę szkodników na polach przez nisz-
czenie ich nor czy też nie pozostawianie 
na polach słomy i ściernisk.
Na obszarach cechujących się nadmierną 
inwazją gryzoni warto też zrezygnować 
z  niektórych praktyk rolniczych, które 
bezsprzecznie oddziałują korzystnie 
na gleby oraz różnorodność biologicz-
ną, niemniej jednak mogą powodować 
wzrost populacji tych szkodników. Przy-
kładem jest wysiew międzyplonów, jed-
ną z  wielu dobrowolnych praktyk, które 
rolnicy mogą zgłosić do obszarów pro-
ekologicznych (Ecological Focus Area – 
EFA) w ramach płatności z tytułu praktyk 
rolniczych korzystnych dla klimatu i śro-
dowiska, czyli zazielenienia. Dlatego na 
obszarach zagrożonych inwazją gryzoni 
zaleca się, aby rolnicy wywiązywali się 
z tych zobowiązań poprzez inne elemen-
ty EFA, tj. np. grunty ugorowane z  rośli-
nami miododajnymi (bogatymi w  pyłek 
i nektar) oraz pozostałe grunty ugorowa-

ne, uprawy wiążące azot, strefy buforowe 
lub miedze przylegające do gruntów or-
nych, czy też zagajniki o krótkiej rotacji. 

Sposoby chemiczne
W sytuacji, gdy działania naturalne i me-
chaniczne nie są wystarczające, można 
rozważać stosowanie przeznaczonych 
do zwalczania gryzoni środków, tzw. 
rodentycydów. Zarejestrowane środ-
ki mają różne zakresy stosowania i  są 
dedykowane do zwalczania różnych 
szkodników. I  tak, do zwalczania np. 
norników dopuszczone są dwa środki, 
które można stosować w ograniczonym 
zakresie uprawach rolnych. Jest to Ra-
tron GL i Ziarno Zatrute Fosforkiem Cyn-
kowym 01 AB. Na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi zamieszczona 
jest tzw. wyszukiwarka środków ochro-
ny roślin: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-

ochrony-roslin---zastosowanie).

Rekomendacje terminów podejmo-
wania działań
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy In-
stytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu 
rekomenduje prowadzenie walki z  gry-
zoniami w kilku terminach:

• wiosną przez wykładanie zatrutego 
ziarna;

• wczesną jesienią przez gazowanie 

nor świecami dymnymi;
• późną jesienią za pomocą opryskiwa-

nia preparatami chemicznymi i  roz-
kładania zatrutego ziarna.

W związku z tym należy trzy razy w roku 
przeprowadzić obserwacje na polach 
uprawnych i nieużytkach w celu stwier-
dzenia liczebności gryzoni. Od wyni-
ku obserwacji zależy podjęcie decyzji 
o  konieczności stosowania zabiegów 
chemicznych i  przygotowania odpo-
wiedniej ilości preparatów. Obserwacje 
przeprowadza się w marcu lub kwietniu, 
po żniwach (sierpień), po zakończeniu 
orek jesiennych (jeśli występują).
Zdaniem naukowców z  IOR PIB w  Po-
znaniu, przy szacowaniu zagrożenia, 
warto korzystać z metody wyznaczania 
czynnych nor. Na polu wyznacza się trzy 
miejsca o  powierzchni 100 m2, na któ-
rych oblicza się wszystkie nory gryzoni. 
Nory należy natychmiast zadeptywać. 
Po 1–2 dniach powtórnie liczy się nory 
otwarte zamieszkałe przez gryzonie. 
Liczbę nor otwartych należy podzie-
lić przez 3, otrzymujemy w  ten sposób 
średnią liczbą nor na poletko. Przy licz-
bie trzech nor zamieszkałych na 100 m2 

zabiegi zwalczające są konieczne. Meto-
da czynnych nor jest najprostszą w wy-
konaniu i stosunkowo dokładną, godną 
polecenia dla wszystkich gospodarstw 
z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty.

Właściciel małego gospodarstwa, 
który zdecyduje się zakończyć dzia-
łalność rolniczą i  przekazać lub 
sprzedać swoją ziemię oraz inwen-
tarz innemu rolnikowi, może od  
30 września br. ubiegać się w ARiMR 
o  specjalną rekompensatę z  PROW 
2014–2020. 

Wnioski w  ramach poddziałania „Płat-
ności na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi” moż-
na składać do 29 października 2020  r. 
w biurach powiatowych Agencji. 

Kto może otrzymać wsparcie? 
Pomoc może być przyznana rolniko-
wi (osobie, a  nie innemu podmiotowi 
prowadzącemu działalność rolniczą) 
wpisanemu do ewidencji producen-
tów prowadzonej przez ARiMR, który 
uczestniczy w systemie dla małych go-

spodarstw w  ramach płatności bezpo-
średnich. 

Jak przekazać gospodarstwo? 
Jednym z  warunków uzyskania premii 
jest przekazanie przez rolnika posia-
danego gospodarstwa (tj. gruntów 
rolnych oraz zwierząt) na powiększe-
nie innego gospodarstwa lub innych 
gospodarstw. Gospodarstwo powięk-
szone na skutek przejęcia gruntów od 
rolnika wnioskującego o  rekompen-
satę musi osiągnąć powierzchnię co 
najmniej równą średniej powierzchni 
gospodarstwa rolnego w  kraju (lub 
w  województwie, jeżeli średnia wiel-
kość liczona dla danego województwa 
jest mniejsza niż w kraju). 
Przekazanie gospodarstwa musi być 
trwałe, czyli odbyć się wyłącznie na pod-
stawie umowy sprzedaży albo umowy 
darowizny. Ponadto rolnik przejmujący 
grunty musi zobowiązać się, że będzie 
na nich prowadził działalność rolniczą 

przez okres co najmniej 5 lat.
Rolnik przekazujący swoje gospodar-
stwo może zachować na własne po-
trzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów 
rolnych. 

Jaka jest wysokość pomocy? 
Wysokość wsparcia stanowi 120% rocz-
nej płatności, do której rolnik kwalifi-
kuje się w ramach systemu dla małych 
gospodarstw. Premia naliczana jest od 
daty trwałego przekazania gospodar-
stwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wspar-
cie wypłacane jest jednorazowo. 

Co po otrzymaniu premii? 
Przez 5  lat, licząc od dnia przekazania 
gospodarstwa, rolnik nie może pod-
legać ubezpieczeniu w  KRUS oraz nie 
może prowadzić działalności rolniczej. 
Może za to ubiegać się w ARiMR o pre-
mię na rozpoczęcie działalności poza-
rolniczej z  PROW 2014–2020 i  założyć 
własną firmę.

Nabór wniosków o  przyznanie po-
mocy w  ramach działania „Tworze-
nie grup producentów i  organizacji 
producentów" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 w dniach od 19 paździer-
nika do 30 listopada 2020 r. 

Warunki i tryb udzielania pomocy okre-
śla rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. 
w  sprawie szczegółowych warunków 
i  trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej w  ramach 
działania „Tworzenie grup producentów 
i  organizacji producentów” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1284, z 2018 r. poz. 1151, z 2019 r. 
poz. 1029 oraz z 2020 r. poz. 799) 
O  pomoc finansową w  ramach dzia-
łania 9 „Tworzenie grup producentów 
i organizacji producentów” mogą ubie-
gać się: 

1. grupa producentów rolnych: 
a. uznana od dnia 14 grudnia 2019 r. na 

podstawie przepisów ustawy z  dnia 
15 września 2000  r. o  grupach pro-
ducentów rolnych i  ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1026), 

b. w  skład której wchodzą wyłącznie 
osoby fizyczne, 

c. która została utworzona ze wzglę-
du na produkt lub grupę produktów 
inne niż drób żywy (bez względu na 
wiek), mięso lub jadalne podroby 
drobiowe: świeże, chłodzone, mrożo-
ne, o  których mowa w  rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wykazu produktów i  grup produk-
tów, ze względu na które mogą być 
tworzone grupy producentów rol-
nych, minimalnej rocznej wielkości 
produkcji towarowej oraz minimalnej 
liczby członków grupy producentów 
rolnych (tj. Dz.U. z  2020  r. poz. 417);  

2. organizacja producentów: 
a. uznana na podstawie przepisów usta-

wy z dnia:
• 11 marca 2004 r. о organizacji niektó-

rych rynków rolnych (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo 
20 kwietnia 2004 r. o organizacji ryn-
ku mleka i  przetworów mlecznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1430),

b. która została utworzona ze wzglę-
du na produkt lub grupę produktów 
inne niż należące do sektora mięsa 
drobiowego, o których mowa w czę-
ści XX załącznika I  do rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 
2013  r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków produktów rol-
nych oraz uchylającego rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i  (WE) 
nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 
z  20.12.2013, str. 671, z  późn. zm.).  
Powyższe podmioty muszą dzia-
łać jako przedsiębiorcy prowadzący 

INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI  
i MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów
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mikro, małe lub średnie przedsię-
biorstwo, w  rozumieniu załącznika  
nr I  do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z  dnia 17 czerwca 
2014  r. uznającego niektóre rodza-
je pomocy za zgodne z  rynkiem 
wewnętrznym w  zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z  26.06.2014  r., str. 1, z  późn. zm.), 
które spełnią m. in. następujące wa-
runki kwalifikowalności:

• zostały uznane przez dyrektora od-
działu regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 
podstawie planu biznesowego,

• łączą producentów jednego pro-
duktu lub grupy produktów, którzy 
nie byli członkami grupy produ-
centów lub organizacji producen-
tów, utworzonej ze względu na ten 
sam produkt lub grupę produktów, 
której przyznano i  wypłacono po-
moc na rozpoczęcie działalności ze 
środków Unii Europejskiej po dniu  
1 maja 2004 r. w ramach działań i me-
chanizmów określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,

• w  skład grupy producentów nie 
wchodzą małżonkowie członków, 
o których mowa powyżej, z wyłącze-
niem małżonków, którzy mają usta-
nowioną rozdzielność majątkową,

• zadeklarują realizację planu bizne-
sowego w  celu osiągnięcia jego za-

łożeń w  trakcie trwania 5-letniego 
okresu wsparcia. 

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od 
wartości udokumentowanych rocznych 
przychodów netto grupy producentów 
rolnych / organizacji producentów ze 
sprzedaży produktów lub grupy produk-
tów, ze względu na które grupa albo or-
ganizacja została uznana, wytworzonych 
przez jej członków w  poszczególnych 
latach i  sprzedanych odbiorcom niebę-
dącym: członkami beneficjenta, współ-
małżonkiem członka beneficjenta, pod-
miotami powiązanymi kapitałowo lub 
osobowo w sposób bezpośredni lub po-
średni z członkiem beneficjenta lub jego 
współmałżonkiem. 
Złożone przez grupy producentów rol-
nych i  organizacje producentów wnio-
ski zostaną poddane ocenie punktowej. 
Suma uzyskanych punktów będzie decy-
dowała o  kolejności przysługiwania po-
mocy. Formularz wniosku o  przyznanie 
pomocy wraz z załącznikami oraz Instruk-
cją wypełniania są udostępnione na stro-
nie internetowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.
pl. Wniosek o przyznanie pomocy składa 
się osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną 
w placówce pocztowej operatora wyzna-
czonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1041) do dyrektora oddziału 
regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i  Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze 
względu na siedzibę grupy producentów 
rolnych / organizacji producentów naj-
później w dniu zakończenia terminu skła-
dania wniosków. Wniosek o  przyznanie 
pomocy złożony przesyłką rejestrowaną 
jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do od-
działu regionalnego Agencji najpóźniej  
30 dnia od dnia upływu terminu zakoń-
czenia składania wniosków o przyznanie 
pomocy. Wnioski o  przyznanie pomocy 
wraz z załączoną do wniosków dokumen-
tacją w ramach przedmiotowego naboru 
mogą być składane w formie dokumentu 
elektronicznego na elektroniczną skrzyn-
kę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 346, 568 i  695), zgodnie z  trybem 
określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz.U. z  2020  r. poz. 
217, z późn. zm.). 
Informacje na temat działania „Tworze-
nie grup producentów i  organizacji pro-
ducentów” objętego PROW 2014–2020 
można otrzymać w  oddziałach regional-
nych ARiMR pod numerem bezpłatnej 
infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie inter-
netowej www.arimr.gov.pl. 

Chcesz potwierdzić lub założyć Pro-
fil Zaufany? Możesz zrobić to także 
w  placówkach Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Agencja Restrukturyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa utworzyła 331 punktów 
na terenie całego kraju, gdzie można 
potwierdzić lub założyć Profil Zaufa-
ny. Punkty rozlokowane są w  centrali 
ARiMR, oddziałach regionalnych oraz 
biurach powiatowych. Przypomnijmy, 
Profil Zaufany pozwala na przekazy-
wanie dokumentów oraz załatwianie 
spraw urzędowych drogą elektroniczną 
z  wykorzystaniem ePUAP oraz portalu 
obywatel.gov.pl. 
We wszystkich uruchomionych punk-
tach istnieje także możliwość jedno-
czesnego założenia i potwierdzenia na 
miejscu Profilu Zaufanego, korzystając 
z udostępnionego stanowiska kompu-
terowego. Ważne, by mieć przy sobie 

telefon komórkowy oraz dowód osobi-
sty lub paszport. W celu założenia Pro-
filu Zaufanego należy wypełnić formu-
larz znajdujący się na stronie pz.gov.pl, 
zarejestrować się, a następnie podpisać 
wniosek kodem otrzymanym SMS-em 
na numer telefonu podany przy reje-
stracji. W  kolejnym kroku pracownik 
Agencji na podstawie dokumentu toż-

samości dokonuje potwierdzenia Profi-
lu Zaufanego. 
Zapraszamy do odwiedzania naszych 
punktów. Szczegółowe informacje do-
tyczące adresów placówek ARiMR peł-
niących funkcję punktów potwierdza-
jących Profil Zaufany znajdują się na 
stronie pz.gov.pl. 

W placówkach ARiMR można potwierdzić lub założyć  
Profil Zaufany 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO-
WSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020
Na terenie całego kraju od 1 września 
do 30 listopada br. prowadzony będzie 
Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). 
PSR jest badaniem statystycznym re-
alizowanym (przez służby statystyki 
publicznej we współpracy z Gminami) 
raz na 10  lat obejmującym wszystkie 
gospodarstwa rolne. Obowiązek re-
alizacji spisów nakłada na państwa 
członkowskie Unia Europejska. Krajo-
wą podstawą prawną realizacji spisu 
rolnego jest ustawa z  dnia 31 lipca 
2019  r. o  powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. 

Spis jest obowiązkowy – to znaczy, że 
wszyscy użytkownicy gospodarstw rol-
nych zobligowani są do udziału w tym 
badaniu. 
Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
poprzez: 

• samospis internetowy przeprowa-
dzony za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji, która będzie do-
stępna na tej stronie internetowej,

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicz-
nym przeprowadzanym przez rach-
mistrza telefonicznego,

• odpowiedzi w  wywiadzie bezpo-
średnim przeprowadzanym przez 
rachmistrza terenowego, który od-
wiedzi gospodarstwo rolne.

Ze względu na zagrożenie epidemicz-
ne służby statystyki publicznej mają 
opracowane różne rozwiązania orga-
nizacyjne, które pozwolą na realizację 
PSR w zależności od panującej sytuacji 
w kraju. 

W  spisie rolnym będą zbierane dane 
dotyczące m.in.: osoby kierującej 
gospodarstwem rolnym, położenia 
gospodarstwa na obszarach o  ogra-
niczeniach naturalnych, osobowości 
prawnej, typu własności użytków rol-
nych, produkcji ekologicznej, rodzaju 
użytkowanych gruntów, powierzchni 
zasiewów według upraw, powierzchni 
nawadnianej, zużycia nawozów mine-
ralnych i organicznych, pogłowia zwie-
rząt gospodarskich według grup wie-
kowo-użytkowych, rodzaju budynków 
gospodarskich, a  także wkładu pracy 
w  gospodarstwo rolne użytkownika 
i  członków jego gospodarstwa domo-
wego oraz pracowników najemnych. 

Dane zebrane w spisie podlegają tajem-
nicy statystycznej, to znaczy, że nie będą 
one udostępniane w formie danych jed-
nostkowych (dotyczących konkretnego 
gospodarstwa rolnego) żadnej insty-
tucji spoza statystyki publicznej i będą 
służyły wyłącznie do tworzenia zesta-
wień oraz analiz statystycznych. Wyniki 
spisu pozwolą ocenić stan polskiego 
rolnictwa i będą pomocne przy podej-
mowaniu trafnych decyzji opartych na 
pełnych i rzetelnych danych. 
Aby informacja o obowiązku spisowym 
dotarła do wszystkich gospodarstw rol-
nych, PSR będzie promowany na pozio-
mie ogólnopolskim, regionalnym i  lo-
kalnym m.in. poprzez media tradycyjne 
(radio, telewizję, prasę) oraz internet. 
Kampania informacyjna będzie prze-
biegała pod hasłem „Spiszmy się, jak na 
rolników przystało”. 

Wszystkie najważniejsze informacje 
o PSR zamieszczone są na stronie: 

https://spisrolny.gov.pl/.

Powszechny Spis Rolny 2020
To zdarza się raz na 10 lat!

„SPISZMY SIĘ,  
JAK NA ROLNIKÓW  

PRZYSTAŁO”

Już wkrótce, bo od 1 września do  
30 listopada tego roku, na terenie całe-
go kraju odbywa się największe rolnicze 
badanie statystyczne – Powszechny 
Spis Rolny 2020. Realizowane jest raz na 
10  lat i  obejmuje wszystkie gospodar-
stwa rolne. 

Dlaczego prowadzi się spisy po-
wszechne?
Obowiązek realizacji spisów nakłada na 
państwa członkowskie Unia Europej-
ska. Wynika on również z  rekomenda-
cji instytucji międzynarodowych (FAO). 
W  Polsce podstawą prawną spisu jest 
ustawa z  dnia 31 lipca 2019  r. o  po-
wszechnym spisie rolnym w  2020  r. 
Wyniki spisu rolnego są najpełniejszym 
źródłem informacji, które pozwala do-
kładnie zobrazować stan polskiego rol-
nictwa. Pozyskane dane służą władzom 
lokalnym i centralnym do podejmowa-

nia trafnych decyzji dotyczących wspie-
rania rozwoju tej ważnej dziedziny go-
spodarki. 

Kogo dotyczy spis rolny?
Spis rolny zostanie prowadzony w  go-
spodarstwach rolnych osób fizycznych 
(gospodarstwach indywidualnych), 
osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej.
Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, osoby prowadzące gospodarstwa 
rolne mają ustawowy obowiązek udzie-
lania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi na py-
tania zawarte w formularzu spisowym. 

Jak rolnicy mogą się spisać?
Przewidziane są trzy sposoby - samo-
pis internetowy, wywiad telefoniczny 
lub bezpośrednio w  trakcie rozmowy 
z rachmistrzem spisowym. Czyli rolnicy 
będą musieli udzielić informacji o  go-
spodarstwie rolnym poprzez samo-
dzielne wypełnienie formularza, który 
będzie dostępny na tej stronie inter-
netowej https://spisrolny.gov.pl/ lub 
też dzwoniąc na infolinię spisową pod  
numer 22 279 99 99.
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, 
którzy nie spiszą się samodzielnie skon-
taktują się rachmistrzowie spisowi – te-
lefonicznie, w  celu przeprowadzenia 
spisu w  wywiadzie telefonicznym lub 
osobiście - w celu przeprowadzenia spi-
su w wywiadzie bezpośrednim w miej-
scu dogodnym dla użytkownika gospo-
darstwa rolnego. 

A  co, jeżeli jesienią sytuacja pande-
miczna nie pozwoli na bezpośrednie 
wizyty rachmistrzów w  gospodar-
stwach rolnych?
Na taką ewentualność przygotowane są 
różne rozwiązania organizacyjne, które 
umożliwią przeprowadzenie spisu. Dla-
tego też najwygodniejszą, najbezpiecz-
niejszą i  jednocześnie obowiązkową 
metodą jest samospis internetowy. 

A jeżeli rolnik nie ma w domu sprzę-
tu z dostępem do internetu? 
W  gminnych biurach spisowych (czy-
li Urzędach Miast/Gmin) zapewniany 
jest bezpłatny dostęp do pomiesz-
czeń wyposażonych w  sprzęt kompu-
terowy w  celu dokonania samospisu.  
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego informuje, że od 1 września 
2020  r. zmieniają się kwoty miesięcz-
nego przychodu z  tytułu wykonywa-
nia działalności podlegającej obo-

wiązkowi ubezpieczenia społecznego 
(np. z  tytułu zatrudnienia) powodu-
jące zmniejszenie lub zawieszenie 
świadczeń emerytalno-rentowych. Od  
1 września 2020  r. kwoty przychodu 

powodujące zmniejszenie/zawiesze-
nie emerytury lub renty wynoszą od-
powiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, tj. 3517,20 zł, 

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 6531,90 zł.
Nowe kwoty miesięcznego przychodu 
powodujące zmniejszenie/zawieszenie 
emerytury lub renty ogłosił w  komuni-
kacie z  dnia 13 sierpnia 2020  r. Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
w związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
za II kwartał 2020 r. (5024,48 zł). 

Podstawa prawna: 
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierp-
nia 2020 r. w sprawie przeciętnego wy-
nagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. 
/M.P. z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 711/. 
Komunikat Prezesa ZUS z  dnia  
13 sierpnia 2020  r. w  sprawie kwot 
przychodu odpowiadających 70% 
i 130% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 
2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu 
albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. 
z dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 748/.

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  IV kwartale 
2020  r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Je-
żeli rolnik, małżonek lub domownik ob-
jęty jest tym ubezpieczeniem na wnio-
sek wyłącznie w zakresie ograniczonym 
należna składka stanowi ⅓ pełnej skład-
ki, tj. 14,00 zł miesięcznie. Podstawowa 
miesięczna składka na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe za rolników, mał-

Od 1 września dzwoniąc na infolinię 
spisową (pod numerem 22 279 99 99) 
będzie również możliwość spisania się 
przez telefon.

Jakie informacje zbierane są w spisie 
rolnym?
W  spisie rolnym będą zbierane dane, 
dotyczące m.in.: osoby kierującej 
gospodarstwem rolnym, położenia 
gospodarstwa na obszarach o  ogra-
niczeniach naturalnych, osobowości 
prawnej, typu własności użytków rol-
nych, produkcji ekologicznej, rodzaju 
użytkowanych gruntów, powierzchni 
zasiewów według upraw, powierzchni 
nawadnianej, zużycia nawozów mine-
ralnych i organicznych, pogłowia zwie-
rząt gospodarskich według grup wie-
kowo-użytkowych, rodzaju budynków 
gospodarskich, a  także wkładu pracy 
w  gospodarstwo rolne użytkownika 
i  członków jego gospodarstwa domo-
wego oraz pracowników najemnych. 
Jednak należy pamiętać, że nie wszyst-
kie pytania dotyczyć będą każdego 
gospodarstwa rolnego. Liczba pytań 
zależy od typu i  zakresu prowadzonej 
działalności rolniczej. 

Czy dane rolników będą bezpieczne?
Dane zebrane w spisie podlegają tajem-
nicy statystycznej, to znaczy, że nie będą 
one udostępniane w formie danych jed-
nostkowych (dotyczących konkretnego 
gospodarstwa rolnego) żadnej insty-
tucji spoza statystyki publicznej i będą 
służyły wyłącznie do tworzenia zbior-
czych zestawień oraz analiz.

Skąd rolnicy mają wiedzieć o spisie?
Przewiduje się, że przed rozpoczęciem 
spisu do wszystkich gospodarstw rol-
nych trafi list Prezesa GUS informujący 
o tym obowiązku. Spis promowany jest 
także na poziomie ogólnopolskim, re-
gionalnym i  lokalnym poprzez media 
tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz 
Internet (strony internetowe, media 
społecznościowe, serwisy informacyj-
ne). Kampania informacyjna przebiega 
pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolni-
ków przystało”. 
Najważniejsze informacje o  PSR 2020 
zamieszczone są na stronie interneto-
wej https://spisrolny.gov.pl/. Można 
także dzwonić się na specjalną infolinię 
spisową (nr tel. 22 279 99 99).

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZE-
NIA SPOŁECZNEGO 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub  
zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia  
1 września 2020 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Spo-
łecznego Rolników z dnia 2 września 2020 r. została ogło-
szona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wy-
padkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.
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W dniach 5–6 wrzesień 2020 r. w Kroto-
szynie odbyły się Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w  sumo, gdzie doskonale 
spisała się zawodniczka LKS Spartakus 
Pyrzyce – WIKTORIA STASZAK. Potwier-
dzając wysoką formę i  swoje umiejęt-
ności zdeklasowała rywalki zdobywając 
złoty medal w kategorii +80 kg oraz złoto 
w kategorii open. 
Serdeczne gratulujemy Weronice i  ka-
drze trenerskiej wspaniałej postawy na 
zawodach i życzymy dalszych sukcesów.

 Za Zarząd LKS Spartakus

 Prezes Bolesław Kowalski

żonków i  domowników w  IV kwartale 
2020  r. wynosić będzie 10% obowiązu-
jącej we wrześniu emerytury podstawo-
wej (972,40 zł), tj. 97,00 zł miesięcznie. 

Dodatkowa miesięczna składka na to 
ubezpieczenie za rolników prowadzą-
cych gospodarstwo rolne o powierzchni 
powyżej 50 ha przeliczeniowych użyt-
ków 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 
IV kwartał 2020  r., tj. 31 października 
2020  r. przypada w  sobotę, to zgodnie 
z  postanowieniami art. 12 § 5 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-
datkowa, mającymi zastosowanie do 
składek w  związku z  art. 52 ust. 1 pkt  
1 Ustawy o  ubezpieczeniu społecznym 
rolników, za ostatni dzień terminu ich 
opłacania należy przyjąć następny dzień 
po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. 
2 listopada 2020 r.

Doskonałą formą popisali się kadeci 
i  kadetki startujący w  Pucharze Pol-
ski w  Sumo, który odbył się w  Kielcach 
w  dniach 11–12.09.2020  r. Reprezenta-
cja „Spartakusa” Pyrzyce pod opieką tre-
nera Grzegorza Jaska wywalczyła I miej-
sce w punktacji drużynowej zdobywając 
łącznie 11 medali. Indywidualnie medale 
zdobyli: 2 złote medale Rafał Kowalczyk 
w kat. wag. 50 kg oraz 55 kg, Aleksander 
Gorący 2 złote medale kat. wag. +95 kg 
i  kat. open. Oliwia Sitarska złoty medal 
w kat. wag. 45 kg młodziczek i 3 srebrne 
medale w kat. wag. 50 kg młodziczek, 45 
kg kadetek i 50 kg kadetek, srebrny me-
dal Krystian Sitarski w  kat. wag. 55 kg, 
srebrny medal Wiktor Piwoni w kat. wag. 
85 kg, a brązowy medal Jakub Żółtański 
w kat. open. Tak wysoka forma naszych 
zawodników jest dobrym prognosty-
kiem na zbliżające się Mistrzostwa Pol-
ski Kadetek i Kadetów, które odbędą się 
w Pyrzycach 3–4.10.2020 r. 

Super, gratulacje dla Zawodników i Tre-
nera.

 Za Zarząd LKS Spartakus

 Prezes Bolesław Kowalski

Dwa złote medale zawodniczki LKS Spartakus Pyrzyce

Sumici „Spartakusa” najlepsi w kraju



ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI

biuro w Szczecinie tel. 91 484 40 72 • biuro w Koszalinie tel. 94 346 05 14 • izba@zir.pl • www.zir.pl18 

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)


