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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Andrzej Karbowy
Wiceprezes Izby: Jerzy Mariak
Członkowie Zarządu: Mirosław Ignaszak, Kazimierz Kuligowski, Anna Rydzkowska
Zajmujemy się w szczególności:
• bezpłatnym doradztwem prawnym;
• działalnością szkoleniową;
• zbieraniem opinii, wniosków, analiz i informacji gospodarczych;
• działaniem na rzecz tworzenia rynku rolnego;
• pomocą w powoływaniu zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych;
• doradztwem w zakresie produkcji rolniczej;
• współpracą z jednostkami doradztwa rolniczego;
• działaniem na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi;
• doradztwem w zakresie poprawy jakości produktów rolniczych;
• promowaniem produktów rolniczych i ich eksportu;
• działaniem na rzecz ochrony środowiska i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Echo Zachodniopomorskiej Wsi: pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
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e-mail: izba@zir.pl
www.zir.p

ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
tel. 94 346 05 14 
e-mail: koszalin@zir.pl
www.zir.pl

E G Z E M P L A R Z  B E Z P Ł AT N Y
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Prezes Izby: Julian Sierpiński
Wiceprezes Izby: Lech Bany
Członkowie Zarządu: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak
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Szanowni Państwo!

Wydawałoby się, że październik to już spokojniejszy miesiąc w rolnictwie. Im 
mniej dzieje się w rolnictwie, tym łatwiej przeoczyć coś naprawdę ważnego. 
Protesty i blokady rolników w październiku nabrały rozmachu. Wiele dróg 
w  Polsce ponownie zostało zablokowanych. Rolnicy wyjechali ciągnikami 
i  skutecznie wstrzymywali ruch. Kolejne protesty i  blokady to narastający 
efekt „Piątki dla zwierząt”. Ponadto październik to początek wypłacania przez 
ARiMR zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2020 rok, 26 październi-
ka ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwór-
stwo i rolniczy handel detaliczny, który potrwa do 24 listopada. 

Zachęcam do lektury 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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INFORMACJE

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR 

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH ZIR

Jesień w pełni!!! 
Przyszła pora na upowszechnianie wiedzy na 
temat pracy rolnika, sadownika czy ogrod-
nika w tym okresie. Rada Powiatu Wałeckie-
go Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej za-
proponowała konkurs rysunkowy pn. "Jesień  
w polu i ogrodzie". Najmłodsi uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Tucznie wykonali piękne prace. 
Panie opowiedziały czym zajmują się rolnicy, 

ogrodnicy i sadownicy jesienią. Dziękujemy!

 Dnia 27 październi-
ka br. odbyło się posiedzenie 

Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej, w  którym uczestniczył także p. 
Stanisław Baliński – delegat do KRIR. 
Posiedzenie otworzył Prezes p. Andrzej 
Karbowy. Poinformował zebranych 
członków Zarządu o kolejnym proteście 
rolników przeciwko ustawie tzw. „piątki 
dla zwierząt”, który zaplanowany jest 
na środę 28 października. Demonstra-
cja będzie miała nieco inny charakter, 
niż ostatnio ze względu na obostrzenia 
związane z epidemią koronawirusa tzn. 
rolnicy ruszą na ulice Warszawy samo-
chodami. W  środę między godz. 13:00 
a  16:00 prawdopodobnie odbędzie 
się głosowanie m.in. nad poprawkami, 
które są w  sejmie odnośnie “piątki dla 
zwierząt”. Zarząd ZIR nie wyraża zgody 
na tą ustawę w  takiej formie, jaka jest 
obecnie procedowana i  jednocześnie 

wielokrotnie już apelował do min. po-
słów, senatorów o  wstrzymanie prac 
nad ustawą.
Następnie Zarząd dokonał podsumo-
wania konferencji na temat „Rolnictwa 
w  kontekście zmian Wspólnej Polityki 
Rolnej po 2020  roku”, która odbyła się 
w Dźwirzynie w dniach 15-16 paździer-
nik. Konferencja ta odbyła się w związku 
z  Międzynarodowym Dniem Kobiety 
Wiejskiej, który przypada właśnie na 
dzień 15 października. Konferencja po-
zwoliła na przekazanie i  wymianę wie-
dzy między jej uczestnikami, nawet po-
mimo ograniczonej liczby osób.
Kolejnym krokiem było podpisanie 
umowy o  wzajemności ubezpiecze-
niowej z  Towarzy-stwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych. Towarzystwo ubezpie-
czeniowe „TUW” oferuje szeroką gamę 
ubezpieczeń dedykowanych rolnikom, 
a umowa ta daje możliwość odpowied-

niego kształtowania oferty ubezpiecze-
niowej dla każdego rolnika indywidual-
nie. 
Następnie Zarząd poruszył temat zwią-
zany z  systemem monitoringu warun-
ków pogodowych. Wspomniano o  pi-
smach ZIR skierowanym do Wojewody, 
KRIR, MRIRW oraz przez Zarząd KRIR 
do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
p. Grzegorza Pudy, w  którym zwraca 
się o  jednoznaczne określenie jaki sys-
tem monitoringu będzie obowiązywał 
w  najbliższym czasie (teledetekcja czy 
stacje naziemne). 
Członkowie Zarządu na zakończenie 
omówili funkcjonowanie Zarządu i Biu-
ra ZIR w  dobie zaostrzonych restrykcji 
związanych z  COVID-19. A  posiedzenie 
zakończyli na szczegółowej analizie ko-
respondencji, która wpłynęła do biura 
ZIR w ciągu ostatnich dni. 

W dniu 28 września bieżące-
go roku odbyło się posiedzenie 

Rady Powiatowej ZIR w Kołobrzegu. Pan 
Przewodniczący Lech Bany otworzył spo-
tkanie i powitał jego uczestników. Głów-

nym tematem spotkania było omówienie 
spraw związanych z  gospodarowaniem 
nieruchomościami na terenie powiatu 
kołobrzeskiego - między innymi dotyczą-
cych przedłużenia umów dzierżaw oraz 

sprzedaży w ramach pierwokupu. 
Następnie członkowie rady zgłaszali wol-
ne wnioski oraz zajęli się omówieniem 
spraw bieżących. Na tym spotkanie za-
kończono.

Dnia 8 października br. odbyło się po-
siedzenie rady powiatowej ZIR powiatu 

polickiego. W  spotkaniu oprócz przed-
stawicieli uczestniczyli: pan Damian Pi-

zoń – ZO PZŁ Szczecin, pan Przemysław 
Kozak – ARiMR Szczecin, pani Jadwiga 

Kundera – KRUS Szczecin oraz rolnicy. 
Posiedzenie od przywitania rozpoczął 
przewodniczący pan Marek Szczepan-
kiewicz, po czym zaproponował wpro-
wadzenie zmiany do porządku obrad, 
który został jednogłośnie zaakcepto-
wany. Następnie głos zabrał p. Damian 
Pizoń – Łowczy Okręgowy PZŁ, który 
przedstawił obecnym strukturę i  funk-
cjonowanie Polskiego Związku Łowiec-
kiego, jak również poinformował o rocz-
nym pozyskiwaniu na terenie obwodów 
łowieckich dzika. Na terenie obwodów 
łowieckich dodatkowo pozyskano 
w tym roku 15000 sztuk dzika plus 2000 
dzików na terenie samego miasta Szcze-
cin. Wytłumaczył obecnym na czym po-
lega odstrzał sanitarny, a  także kto wy-
daje decyzję i  kto jest odpowiedzialny 
za przeprowadzenie tego odstrzału na 
terenie powiatu. Następnie odpowiadał 
na pytania zadawane przez rolników 
m.in.: czy jest obowiązek informowania 
mieszkańców o  polowaniach?, czy jako 

instytucja PZŁ ma wpływ na wypłacanie 
rolnikom odszkodowań?. Na zakończe-
nie dyskusji rolnicy z powiatu polickiego 
zasygnalizowali duży problem z  ciągle 
zwiększającą się populacją szpaków, żu-
rawi i kormoranów oraz poprosili o pod-
jęcie radykalnych działań związanych 
z ograniczeniem populacji jelenia. 
Kolejno głos zabrał p. Przemysław Ko-
zak – ARiMR, który poinformował obec-
nych o  52 złożonych wnioskach zwią-
zanych z  covid-19 na terenie powiatu 
polickiego i miasta Szczecin. Na terenie 
całego województwa zachodniopomor-
skiego zostało złożonych 2042 wnio-
ski. Przedstawiciel ARiMR powiadomił 
o  projektowanych stawkach płatności 
bezpośrednich za 2020  rok. Europejski 
Bank Centralny opublikował 30 wrze-
śnia 2020  r. kurs wymiany, po którym 
przeliczane będą płatności bezpośred-
nie za 2020  r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 
EUR i  jest wyższy od ubiegłorocznego 
(4,3782 zł za 1 EUR). 

Zaraz po tym przedstawicielka KRUS 
w  Szczecinie p. Jadwiga Kundera poin-
formowała, że od dnia 8 marca 2020  r. 
zmieniła się wysokość zasiłku choro-
bowego za każdy dzień czasowej nie-
zdolności do pracy. Zasiłek chorobowy 
w wysokości 15 zł przysługuje ubezpie-
czonemu, który jest niezdolny do pracy 
z powodu zakażenia lub choroby układu 
oddechowego oznaczonych w zaświad-
czeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19. 
Wyższy zasiłek chorobowy – 15 zł przy-
sługuje z  tytułu niezdolności trwającej 
do 14 dni. 
Podwyższony zasiłek chorobowy jest 
przyznawany na podstawie zaświadcze-
nia lekarskiego. 
Po wystąpieniu wszystkich zaproszo-
nych gości rozmawiano jeszcze na temat 
fotowoltaiki, ochrony gruntów rolnych, 
a także przechodzenia rolników na eme-
ryturę, po czym spotkanie zakończono.
Następne posiedzenie Rady zaplanowa-
no wstępnie na 5 listopada.

Dnia 9 października br. odbyło się po-
siedzenie rady powiatowej ZIR powiatu 
łobeskiego. Posiedzenie od przywitania 
i przedstawienia bieżących spraw zwią-
zanych z działalnością rady powiatowej 
rozpoczął przewodniczący pan Miro-
sław Pertkiewicz. 
Przekazał obecnym informację, iż 
w  związku z  toczącymi się rozmowami 
z  burmistrzami gmin znajdujących się 
na terenie powiatu łobeskiego uzyskał 
przychylność i  zapewnienie ze strony 
burmistrzów na partycypację kosztów 
związanych z budową stacji meteorolo-
gicznej. Poinformował, iż na podstawie 
opinii członków rady powiatowej wy-

stosował opinie do Zarządu odnośnie 
przedłużenia umów dzierżaw, sprzeda-
ży gruntów rolnych, a  także opinie do-
tyczące spółek. 
Na posiedzeniu podjęto również tematy 
związane z  tegoroczną suszą i  proble-
mami z aplikacją suszową, ze znacznym 
spadkiem populacji pszczół, z  odległo-
ścią od zabudowań ludzkich przy insta-
lacji fotowoltaicznej. Ważnym tematem 
była również sprawa dyskwalifikowania 
rolników w  przetargach ofertowych - 
dwuzawodowych (płatność KRUS i ZUS) 
posiadających niewielki areał. Roz-
mawiano także o  możliwości zamiany 
gruntów rolnych pomiędzy rolnikami 

indywidualnymi ze względu na znacz-
ną odległość do tych gruntów (często 
grunty te znajdują się na terenie innych 
gmin) oraz o  problemie zbyt małej od-
ległości do pokonania (limit do 50 km) 
w związku z chęcią dostawy przez plan-
tatorów buraków cukrowych z dalszych 
powiatów do Cukrowni Kluczewo. 
Na zakończenie dyskutowano na temat 
zmiany ustawy o  ochronie zwierząt. 
Ostatecznie nie ma zgody na ustawę 
w takiej formie. 
Następne posiedzenie rady powiatowej 
ustalona na dzień 20 listopada br. na te-
renie gminy Węgorzyno. 

19 października br. odbyło się posie-
dzenie rady powiatowej ZIR powiatu 
stargardzkiego. Posiedzenie od powita-
nia członków rady i  zaproszonych gości 
rozpoczęła przewodnicząca pani Helena 
Waszczuk. Głównym i  wiodącym tema-
tem tego posiedzenia było rozstrzygnię-

cie konkursy „Smaki zamknięte w słoiku” 
na etapie powiatowym. Do tego etapu 
zgłosiło się 14 uczestniczek. Podczas po-
siedzenia powołana komisja konkursowa 
przyznała 1 miejsce (wiśnie w  syropie) 
i jedno wyróżnienie (dżem rabarbarowo-
-jabłkowy). Powyższe produkty przecho-

dzą do II etapu – wojewódzkiego. 
Dla wszystkich uczestniczek przygoto-
wano dyplomy, a zwycięzcom wręczono 
nagrody rzeczowe. Na zakończenie prze-
wodnicząca Helena Waszczuk podzięko-
wała wszystkim za uczestnictwo w  kon-
kursie, zapraszając za rok. 

W  dniu 06 października bieżącego roku 
w  Wiechowie odbyło się posiedzenie 
rady powiatowej ZIR w Stargardzie. Pani 
Przewodnicząca Helena Waszczuk powi-
tała zaproszonych gości. W  posiedzeniu 
uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
okołorolniczych: Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny ARiMR, KOWR OT 
Szczecin, ZODR Barzkowice, KRUS. Na 
spotkaniu obecni było również: Andrzej 
Karbowy – Prezes ZIR, Jerzy Mariak – 
Wiceprezes oraz rolnicy z  powiatu star-
gardzkiego.
Jako pierwszy zabrał głos Prezes ZIR – 
przedstawił aktualne działania Zarządu 
ZIR: praca nad ustawą dotyczącą ochro-
ny zwierząt, susza oraz jej monitoring 
czy obrót ziemią. Zarząd ZIR na bieżąco 
reaguje na sygnały pochodzące od rolni-
ków.
Następnie Pan Paweł Lisowki z  KOWR 
przedstawił informację na temat gospo-
darowania gruntami na terenie powiatu 
Stargardzkiego na przełomie lat 2016-

2020 oraz poinformował o gruntach, któ-
re na przestrzeni kilku miesięcy powró-
cą do Zasobu w  wyniku wygasających 
umów dzierżawy w celu dalszego rozdy-
sponowania wśród rolników indywidu-
alnych. Odpowiedział również na szereg 
pytań rolników: między innymi o  pracę 
geodetów i wydłużony czas oczekiwania 
na podział działek.
Następnie zabrał głos Pan Edward Kosmal 
w sprawie przedłużania umów dzierżawy 
spółkom. Temat ten był bardzo szeroko 
i  intensywnie dyskutowany. Członkowie 
rady powiatowej są podzieleni co do opi-
nii na ten temat.
Następnie Pani Monika Sucholas z ARiMR 
przedstawiła informację na temat reali-
zacji dopłat za 2019r., wypłat pomocy 
suszowej oraz aktualnych programów 
wsparcia między innymi dobrostan zwie-
rząt, młody rolnik, materiał siewny, mo-
dernizacja gospodarstw.
Kolejnym punktem posiedzenia było 
omówienie przez Pan Marka Belkę infor-

macji na temat szkoleń organizowanych 
przez Doradztwo – oferta jest mocno 
ograniczona, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną oraz omówienie 
przez Pana Marka Gardygajło z  ZODR 
problematyki suszowej oraz nowych za-
sad zgłaszania i  szacowania strat. Suszę 
natomiast można zgłaszać za pomocą 
aplikacji internetowej. W celu zgłoszenia 
straty rolnik musi założyć profil zaufany 
oraz mieć założony mail, wszelkie dane są 
„zaciągane” z aplikacji e-wniosek, w celu 
ułatwienia tego procesu rolnikom. 
Jako ostatni gość zabrał głos Pan Paweł 
Więckowski z KRUS omówił zmiany jakie 
zostały wprowadzone w  zakresie rent 
i emerytur i systemie ubezpieczeniowym.
Następnie omawiano sprawy bieżące 
oraz dotyczące protestu 13 października 
w  Warszawie. Ustalono rozstrzygnięcie 
konkursu „Smaki zamknięte w  słoikach” 
na następnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.
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Wniosek o zapewnienie środków na dopłaty do składek  
ubezpieczenia 

Wniosek o ubezpieczenie od szkód powodowanych  
przez gryzonie i inne zwierzęta 

Szacowanie szkód łowieckich bez uwzględnienia  
kosztów sprzętu 

Wyrównanie dochodów dla producentów świń  
ze stref asf jeszcze w tym roku? 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY 
IZB ROLNICZYCH

W  dniach 15-16 października 2020r. 
w  Dźwirzynie odbyła się konferencja na 
temat „Rolnictwa w  kontekście zmian 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020  roku”. 
Konferencja ta odbyła się w związku 
z  Międzynarodowym Dniem Kobiety 
Wiejskiej, który przypada na 15 paździer-
nika. Wzięli w niej udział Przewodniczący 
RP ZIR i  Delegaci do WZ, członkinie rad 
powiatowych, oraz zaproszeni goście. 
Zarząd ZIR do udziału w  konferencji za-
prosił Panie Posłanki i Panią senator z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Ze 
względu na obecną sytuację epidemiolo-
giczną jedynie Pani Małgorzata Prokop- 
Paczkowska odpowiedziała na zaprosze-
nie i uczestniczyła w konferencji. 
Podczas konferencji zostały przeprowa-
dzone wykłady. Profesor Czesław Nowak 
z  Uniwersytetu w  Krakowie bardzo cie-

kawie i  interesująco przedstawił Polskie 
priorytety we Wspólnej Polityce Rolnej 
po 2020  roku. Szeroko omówił równie 
temat przemiany społecznej, a roli kobiet 
wiejskich w  perspektywie nowej WPR. 
Podczas dyskusji uczestnicy konferencji 
przedstawili swoje tezy i argumenty mię-
dzy innymi co do Ustawy 
o ochronie zwierząt. Rolnicy nie zgadzają 
się na ustawę w takiej formie, proponu-
ją odrzucenie jej w całości i rozdzielenie 
zwierząt domowych od gospodarskich 
Pani poseł wysłuchała wszystkich zgro-
madzonych, obiecała, że przekaże te 
argumenty podczas spotkania partii. Po 
długim dniu obrad i wykładów uczestni-
cy konferencji mieli możliwość wysłucha-
nia wspaniałego koncertu Pana Przemy-
sława Radziszewskiego – tenora, który od 
10 lat jest na rynku muzycznym.

Drugiego dnia konferencji Pani Danuta 
Lebioda – Wiceprzewodnicząca w komi-
sji Copa-Cogeca przeprowadziła warsz-
taty, na których przedstawiła informację 
z działalności Komisji Kobiet w Copa –Co-
gea w kontekście nowej WPR. 
Celem zorganizowania konferencji było 
przekazanie informacji i wiedzy na temat 
WPR po 2020 roku w świetle nadchodzą-
cych zmian w  przepisach. Konferencja 
na ten temat pozwoliła na przekazanie 
i  wymianę wiedzy pomiędzy podmiota-
mi uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich – czyli pomiędzy uczestnika-
mi konferencji. Niestety ze względu na 
obecną sytuację konferencja w  więk-
szym gronie nie była możliwa. Liczymy, 
że w przyszłym roku się to zmieni.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, re-
alizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, z  9.09.2020  r., wy-
stąpił 13 października 2020 r. do Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi o  zapewnienie 
środków na dopłaty do ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
należnych producentom rolnym zgodnie 
z ustawą.

W  ramach obowiązkowych ubezpie-
czeń, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 
rolnicy są zobowiązani do zawarcia polis 
na co najmniej 50% powierzchni upraw. 
Ta sama ustawa przewiduje dopłaty z bu-
dżetu państwa do składki z tytułu ubez-
pieczenia.
 

W obecnej, jesiennej kampanii ubezpie-
czeniowej środki na dopłaty wyczerpały 
się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie 
mają już możliwości zawarcia polisy z do-
płatą (65%) do składki, a wielu producen-
tów rolnych chce ubezpieczyć zasiewy 
jesienne od ujemnych skutków przezi-
mowania lub przymrozków wiosennych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
realizując wniosek z  V Posiedzenia Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych, z 9.09.2020 r., 
wystąpił 13 października 2020 r. do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie 
do kanonu zdarzeń losowych, ujętych 
w  ustawie o  ubezpieczeniach upraw 
i  zwierząt gospodarskich, dodatkowego 
zdarzenia, to jest szkód spowodowanych 
przez zwierzęta.

Wnioskujemy o  umożliwienie powoły-
wanym przez wojewodę gminnym komi-
sjom do spraw szacowania szkód w go-
spodarstwach rolnych, dokonywania 
szacunków innych szkód, nie tylko spo-
wodowanych niekorzystnymi zjawiska-
mi atmosferycznymi. Obecnie znaczne 
szkody w uprawach powodują zwierzęta, 
takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronio-
ne, krukowate. Ponadto w  hodowlach 

ryb powstają szkody na skutek żerowania 
stad kormoranów.
Zdaniem samorządu rolniczego ww. 
szkody powinny być uznane za zdarzenia 
losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpły-
wu na ich występowanie. Umożliwienie 
ubezpieczenia od tych ryzyk może złago-
dzić skutki występowania wymienionych 
zdarzeń poprzez uzyskanie odszkodowa-
nia od zakładu ubezpieczeniowego.

W  dniu 12 października 2020  r. Zarząd 
KRIR wystąpił z  wnioskiem do Mini-
stra Klimatu i  Środowiska z  wnioskiem 
o  wskazanie powodów, dla których od-
mawia się, przy szacowaniu szkód ło-
wieckich, zwrotu kosztów sprzętu przy 
szacowaniu szkody całkowitej.
Zarząd KRIR w  swoim piśmie poprosił 
o  dokonanie interpretacji przepisów 
ustawy z  dnia 13 października 1995  r. 

- Prawo łowieckie (Dz. U. z  2020  r. poz. 
1683) i  rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z  dnia 16 kwietnia 2019  roku 
w  sprawie szczegółowych warunków 
szacowania szkód w uprawach i płodach 
rolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 776) w celu 
wyjaśnienia przedmiotowych nieprawi-
dłowości. Zdaniem samorządu rolnicze-
go takie działanie jest krzywdzące dla 
rolników i  naruszające ich uzasadnione 

interesy. Zgodnie bowiem z  zasadami 
prawidłowej gospodarki i  ekonomiki 
gospodarstw rolnych, każdorazowo pod-
czas planowania i  prowadzenia danych 
upraw, uwzględnia się także koszty pozy-
skania plonu. 
Innymi słowy, odszkodowania za całko-
wite szkody powinny uwzględniać także 
koszty niezbędne do pozyskania utraco-
nych upraw.

Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
w swojej odpowiedzi z dnia 13 paździer-
nika 2020  r. na wniosek KRIR w  sprawie 
ponownego uruchomienia naborów na 
refundację do 75% wydatków ponie-
sionych przez producenta rolnego na 
bioasekurację, który prowadzi gospodar-

stwo, w  którym utrzymywane są świnie 
oraz pomoc na wyrównanie dochodów 
producentów trzody chlewnej z terenów 
objętych ASF informuje, że podjęte zo-
stały prace legislacyjne mające na celu 
uruchomienie w bieżącym roku pomocy 
na wyrównanie utraconych dochodów 

dla producentów świń prowadzących 
działalność rolniczą na obszarze zapo-
wietrzonym lub zagrożonym wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Natomiast pomoc w  formie częściowej 
refundacji wydatków poniesionych na 
zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do 
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wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, 
dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych 
oraz produktów biobójczych, środków 
dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, 
odzieży ochronnej i obuwia ochronnego 
oraz wydatków poniesionych na zabez-
pieczenie budynków, w  których utrzy-
mywane są świnie przed dostępem zwie-
rząt domowych, o której mowa w § 13e 
rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i  sposobów realizacji nie-
których zadań Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, udzielana jest 

w formule pomocy de minimis. 
Zgodnie z  art. 3 ust. 3 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z  dnia 18 
grudnia 2013  r. w  sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 
24.12.2013, L 352) łączna kwota pomocy 
de minimis przyznanej w  okresie trzech 
lat podatkowych przez państwo człon-
kowskie przedsiębiorstwom prowadzą-
cym działalność w zakresie podstawowej 
produkcji produktów rolnych nie może 
przekroczyć górnego limitu krajowego 

określonego w  tym rozporządzeniu tj. 
w przypadku Polski 295.932.125,00 euro. 
Powyższy limit na lata 2018-2020 został 
wykorzystany w  dniu 7 sierpnia 2020  r. 
Oznacza to, że do końca 2020  r. żadna 
nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie 
może zostać udzielona. Natomiast nowe 
przeliczenie 3-letniego limitu krajowego 
nastąpi w  2021  r. i  będzie ono obejmo-
wało lata 2019-2021. A zatem pomoc de 
minimis w  rolnictwie będzie mogła być 
ponownie udzielana od dnia 1 stycznia 
2021 r. 

Wniosek o podzielność składki zdrowotnej  
za pomocnika rolnika 

Potrzeba zmian dostępu do PROW 2014-2020  
dla spółek wodnych 

Pytania w sprawie RHD 

Wniosek KRIR o wydłużenie terminu nawożenia  
nawozami naturalnymi 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, re-
alizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, z  9.09.2020  r., wy-
stąpił 13 października 2020 r. do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepi-
sów i wprowadzenie zasady podzielności 
składki zdrowotnej dla pracownika sezo-
nowego proporcjonalnie do liczby prze-
pracowanych dni.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotne-
go powstaje od dnia zgłoszenia do tego 
ubezpieczenia, a ustaje z dniem rozwią-
zania lub wygaśnięcia umowy o  pomo-
cy przy zbiorach. Od 1 kwietnia 2020  r. 
miesięczna składka na ubezpieczenie 
zdrowotne wynosi 161 zł. Składka na 
ubezpieczenie zdrowotne za pomocni-
ka rolnika jest miesięczna i niepodzielna, 

bez względu na liczbę dni podlegania 
temu ubezpieczeniu w  danym miesią-
cu i u danego rolnika. Takie rozwiązanie 
legislacyjne, zdaniem Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, nie odpowiada celowi zawie-
rania przez rolników umów o  pomocy 
przy zbiorach. Umowy te są uzależnione 
od czasu trwania zbiorów, które zazwy-
czaj nie trwają dłużej niż 2-3 tygodnie. 
Ponadto, rolnicy zatrudniają pomocni-
ków także w celu doraźnej pomocy (np. 
przy żniwach, chmielniku) i  nierzadko 
trwają one kilka dni. Zasada niepodziel-
ności składki zdrowotnej powoduje, że 
zawieranie przez rolników umów o  po-
moc przy zbiorach stanowi znaczne ob-
ciążenie finansowe.
W  związku z  powyższym, Krajowa Rada 

Izb Rolniczych wnioskuje, by składka na 
ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika 
rolnika była naliczana za dni, w  których 
pomocnik rolnika podlegał temu ubez-
pieczeniu. W  sytuacji, gdy okres podle-
gania ubezpieczeniu byłby krótszy niż 
pełny miesiąc, wysokość składki za dany 
miesiąc powinna być obliczana wyłącz-
nie za okres od dnia zawarcia umowy do 
dnia jej wygaśnięcia, na czas trwania tej 
umowy. Identyczne rozwiązanie obowią-
zuje w  przypadku płatności składek na 
ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe 
oraz macierzyńskie za pomocnika rolni-
ka. Zdaniem samorządu rolniczego, nie 
ma podstaw, aby sposób obliczania po-
szczególnych składek był różny.

W  dniu 14 października 2020  r. Zarząd 
KRIR realizując wniosek zgłoszony pod-
czas V posiedzenia KRIR VI kadencji, 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi o  zmianę warunków pomocy 
w  ramach poddziałania „Wsparcie inwe-
stycji w  środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczanie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk i katastrof”, typ operacji 

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej” objętego 
PROW na lata 2014-2020 dla spółek wod-
nych. Zarządy spółek wodnych pełnią 
funkcję społecznie i  nie mają zdolności 
kredytowych dlatego często spółki nie 
mogą skorzystać z PROW i dofinansować 
niezbędnych inwestycji.
Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowa 
Rada Izb Rolniczych wnioskuje, aby tak 

zmienić przepisy w  przedmiotowym 
działaniu na zakup maszyn w  ramach 
PROW 2014-2020, umożliwiając spół-
kom wodnym skorzystanie z 20% zaliczki 
a 80% nakładów na zakup inwestycji mo-
głoby być zabezpieczone kredytem pod 
zakupiony w  ramach PROW sprzęt. Jest 
uzasadnione szczególnie koniecznością 
utrzymania inwestycji co najmniej przez 
okres 5 lat od przyznania pomocy.

W  dniu 14 października 2020  r. Zarząd 
KRIR realizując wniosek zgłoszony pod-
czas V posiedzenia KRIR VI kadencji, 
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi w sprawie doprecyzowania i in-
terpretacji zagadnień związanych z rolni-
czym handlem detalicznym (RHD).
W  przypadku działalności związanej 

z  RHD obowiązuje elastyczne podejście 
do kwestii związanych z  dobrymi prak-
tykami higienicznymi, produkcyjnymi, 
a także procedurami opartymi na HACCP. 
W  większości problematyczne kwestie 
poruszone są w  materiałach dostęp-
nych na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii, jednakże po-

wstają dodatkowe niejasności, które są 
różnie interpretowane przez lokalne jed-
nostki inspekcji weterynaryjnej, czyli:
1. Podmioty prowadzące mogą ko-

rzystać z  wytycznych krajowych lub 
opracowanych przez związki branżo-
we. Czy procedury związane z Dobrą 
Praktyką Higieniczną i  Produkcyjną 

W dniu 16 października 2020 r., Za-
rząd KRIR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  wnio-
skiem o  zastosowanie odstępstwa 
i umożliwienia stosowania nawozów 
naturalnych płynnych i  stałych do 
końca listopada na niezamarzniętą 
glebę. Przepisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 5 czerwca 2018  r. 
w sprawie przyjęcia „Programu dzia-
łań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu ich za-
nieczyszczeniu” w obliczu aktualnych 
podtopień pól uprawnych uniemoż-
liwiają przeprowadzenie wielu za-
biegów agrotechnicznych. Zarząd 
KRIR zawnioskował o dostosowanie 
terminu wywozu nawozów natural-
nych do końca listopada na skutek 
określonych warunków pogodo-
wych i glebowych. Najlepszą zasadą, 
do stosowania naturalnych nawo-
zów na gruntach ornych, uprawach 
trwałych i  użytkach zielonych jest, 
że „nawożenia nie prowadzi się na 
zamarzniętą glebę.”

muszą być opracowane i  dostępne 
podczas kontroli w formie pisemnej? 
Jeżeli tak, to czy wszystkie? Czy wy-
starczające jest to, że podmiot posia-
da poradnik Dobrych Praktyk Higie-
nicznych i  Produkcyjnych i  wskazuje 
podczas kontroli, że z niego korzysta?

2. Czy oprócz dokumentacji, o  której 
mowa w  rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 16 
grudnia 2016  r. w  sprawie maksy-
malnej ilości żywności zbywanej 
w  ramach rolniczego handlu de-
talicznego oraz zakresu i  sposobu 
jej dokumentowania, muszą być 
prowadzone rejestry produkcyjne 
zawierające informacje dotyczące 
ilości wyprodukowanej żywności, 
rodzaju i  ilości składników użytych 
do jej wyprodukowania?

3. Czy w przypadku prowadzenia w ra-
mach RHD sprzedaży produktów 
nieprzetworzonych np. miodu, jaj 
konsumpcyjnych wymagany jest 
tzw. HACCP? Jeżeli tak, to czy w tych 
przypadkach wystarczy tylko prze-
prowadzenie analizy zagrożeń, która 
wykaże, że ewentualne zagrożenia 
kontrolowane są za pomocą tzw. 

Dobrych Praktyk?
4. Czy uboczne produkty pochodze-

nia zwierzęcego (uppz) powstające 
podczas produkcji wędlin, mięsa 
mogą być przeznaczone do skarmia-
nia zwierząt towarzyszących: pies, 
kot? Jeżeli tak, czy ten fakt musi być 
jakoś dokumentowany? Czy musi 
być prowadzony rejestr powstają-
cych podczas produkcji uppz oraz 
czy należy opracować procedury po-
stępowania z uppz?

5. Czy konieczna jest weryfikacja 
skuteczności mycia i  dezynfekcji 
powierzchni poprzez pobierania 
wymazów czystościowych, czy wy-
starczy jedynie ocena wizualna?

6. Czy kontrolujący za przeprowadzo-
ną kontrolę pobiera opłatę?

7. Główny Inspektorat Sanitarny opraco-
wał „Poradnik Dobrej Praktyki Higie-
nicznej i Produkcyjne przy produkcji 
żywności niezwierzęcego pochodze-
nia w  warunkach domowych z  wy-
korzystaniem surowców roślinnych 
z  własnych upraw oraz ramach rol-
niczego handlu detalicznego” czy 
Główny Inspektorat Weterynarii 
również ma w  planach opracowanie 

takiego poradnika, dotyczącego żyw-
ności pochodzenia zwierzęcego oraz 
żywności złożonej?

8. Czy szkolenia z  zakresu Dobrych 
Praktyk Higienicznych i  Produkcyj-
nych oraz procedur opartych na 
HACCP należy przejść przed rozpo-
częciem działalności? Oferta takich 
szkoleń, jest mocno ograniczona 
w  przypadku RHD. Czy takie szko-
lenia muszą być przeprowadzone 
przez wyspecjalizowane firmy? Czy 
MRiRW lub GIW prowadzi rejestr ta-
kich firm?

9. Czy żywność produkowana i zbywa-
na w  ramach RHD musi być badana 
przez producenta na zgodność z kry-
teriami mikrobiologicznymi, zawarty-
mi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 
2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. 
w  sprawie kryteriów mikrobiologicz-
nych dotyczących środków spożyw-
czych? Czy wystarczy jedynie weryfi-
kacja tych kryteriów poprzez badania 
urzędowe?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe py-
tania, jest niezbędne do prawidłowego 
prowadzenia działalności rolniczej w  ra-
mach RHD.
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System znakowania żywności na opakowaniach 
W  dniu 16 października 2020  r. Zarząd 
KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi o  przedstawienie stano-
wiska resortu rolnictwa w sprawie syste-
mów znakowania żywności FOP (Front-
-of-Pack) w Europie.
Fundamentalna zasada zdrowej lub nie-
zdrowej diety, a  nie złego lub dobrego 
jedzenia, powszechnie uznawana przez 
naukę o  żywieniu, wyjaśnia, dlaczego 
podejmowanie walki z otyłością i choro-
bami niezakaźnymi poprzez prowadze-
nie wojny z  pojedynczymi produktami 
żywnościowymi lub pojedynczymi skład-
nikami odżywczymi jest niewłaściwa 
i przynosi skutki odwrotne do zamierzo-
nych. Jedynym skutecznym podejściem 
do ograniczenia częstości występowania 
tych zaburzeń jest edukacja w  zakresie 
zdrowej, zróżnicowanej i  zbilansowanej 
diety codziennej, połączonej z odpowied-
nim poziomem aktywności fizycznej.
System znakowania żywności zwany „Nu-
triscore”, stosowany w niektórych krajach 
członkowskich UE wydaje się, że zmierza 
w przeciwnym kierunku, ponieważ:

• całkowicie pomija zasadę, że w  ży-
wieniu liczy się nie pojedynczy po-
karm lub składnik odżywczy, ale ich 
połączenie w codziennej diecie;

• oznacza poszczególne produkty 
żywnościowe mylącymi ocenami, 
niezależnie od ilości i częstotliwości 
ich spożywania;

• opiera się na 100 g każdego pro-

duktu, a  nie na pojedynczej porcji 
faktycznie spożytej (nikt nie zjada 
100 g parmezanu lub oliwy w jednej 
porcji!);

• zwalnia konsumentów z  odpowie-
dzialności, sugerując zakup, a  nie 
pobudzając ich do lepszego zrozu-
mienia zasad prawidłowego odży-
wiania;

• zapomina, że wykluczenie poszcze-
gólnej żywności wiąże się z  utratą 
przydatnych składników odżyw-
czych (jak wapń w serze żółtym i po-
lifenole w oleju).

Ponadto „kryminalizacja” niektórych 
kategorii żywności prowadzi do niedo-
godności, które mają bardzo negatywne 
konsekwencje dla zdrowia konsumen-
tów. Producenci żywności dotknięci ne-
gatywnymi symbolami „Nutriscore” (li-
tery i kolory), aby spróbować poprawić 
swój wynik, zwykle używają sztucznych 
składników i innych niedrogich kompo-
nentów, aby zastąpić cukier, tłuszcze i sól. 

Skuteczny system etykietowania Front-
-of-Pack (z  przodu opakowania) musi 
dostarczać konsumentom wszystkich 
najistotniejszych informacji, tak aby 
mogli swobodnie dokonywać świa-
domych wyborów w  celu spełnienia 
ich osobistych wymagań. Taki system 
powinien oferować informacje o  ilości 
kalorii i  głównych składnikach odżyw-
czych zawartych w produktach, tak aby 

konsumenci mogli zrównoważyć różne 
produkty spożywcze, które będą jeść 
w ciągu dnia.
Należy również podkreślić, że „demo-
nizacja” niektórych kategorii żywności 
poważnie osłabia tradycyjne i  lokalne 
diety, ukształtowane wokół typowych 
produktów, takich jak sery, wędliny, sło-
dycze i lokalne specjały, które często są 
częścią dziedzictwa kulturowego spo-
łeczności i  są tym, czym wielu małych 
producentów żyje dalej. Produkty te, 
spożywane w  odpowiednich ilościach 
i  częstotliwościach, doskonale współ-
grają ze zdrową i  zbilansowaną dietą 
i  stanowią przyjemność, której totalne 
pozbawianie się nie ma sensu.
Ostatecznie Nutriscore nie edukuje 
konsumentów i  może mieć negatywny 
wpływ na tradycyjną dietę i grozi znisz-
czeniem dziedzictwa żywieniowego 
wielu krajów. Co więcej, grozi zniszcze-
niem tysięcy średnich i małych firm oraz 
setek tysięcy miejsc pracy. Obywatele 
Europy na to nie zasługują.
Należy zaznaczyć, że petycja do Par-
lamentu Europejskiego wystosowana 
w  maju 2019  roku w  sprawie przyjęcia 
Nutriscore, jako zharmonizowanego 
systemu etykietowania UE, uzyskała 
w  ciągu jednego roku tylko 111 475 
podpisów z 1 miliona wymaganych, co 
odpowiada 0,02% populacji UE, i została 
w konsekwencji wycofana.

W  dniu 12 października 2020  r. Zarząd 
KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Śro-
dowiska z wnioskiem o podjęcie działań 
w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), jak 
również odpowiednich rozporządzeń 
wykonawczych. Zarząd KRIR wystąpił 
z  wnioskiem w  związku z  liczną kore-
spondencją wpływającą do Biura Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych oraz mając na 
uwadze skargi rolników, których uprawy 
są niszczone bądź uszkadzane w znacz-
nym stopniu przez ptaki chronione.
Prowadzenie działalności rolniczej wy-
maga współdziałania z  przyrodą i  nie-
zaprzeczalnie jest od niej uzależnione. 
Jednocześnie, każdy rolnik stara się 
nie szkodzić naturze, a  mimo wszystko 
nieustannie zmaga się często z  różne-

go rodzaju ograniczeniami. Zmaga się 
nie tylko z  chwastami, chorobami czy 
szkodnikami, lecz także coraz bardziej 
inwazyjnymi dzikimi zwierzętami i  pta-
kami, które powodują olbrzymie straty 
dla gospodarstwa. Rolnik sam nie ma 
możliwości prawnych na ochronę wła-
snych upraw na swoim polu przed dziką 
zwierzyną.
Coraz częściej szkody powodowane są 
m.in. dzikie ptactwo, takie jak: żurawie, 
gęsi gęgawy, kormorany oraz łabędzie. 
Występują one szczególnie w miejscach, 
na których odpoczywają podczas se-
zonowych przelotów oraz w  miejscach 
lęgowisk. Ponadto, szkody pojawiają 
się, kiedy ptaki zimują na terenach nad-
rzecznych, jeziornych, a żerują na polach 
okolicznych rolników.
Zgodnie z  art. 126 ust. 12 ustawy 

o ochronie przyrody, Rada Ministrów ma 
możliwość określić, w drodze rozporzą-
dzenia, inne niż wymienione w art. 126 
ust. 1 gatunki ochrony zwierząt chronio-
nych wyrządzających szkody, za które 
odpowiada Skarb Państwa, kierując się 
potrzebą utrzymania ochrony gatunko-
wej zwierząt zagrożonych wyginięciem 
i wyrządzających szkody w gospodarce 
człowieka.
Zarząd KRIR zawnioskował o wydanie roz-
porządzenia zgodnie powyższą delegacją 
ustawową i wskazanie, że Skarb Państwa 
ponosi odpowiedzialność za szkody wy-
rządzone w  gospodarstwach rolnych 
przez żurawie, gęsi, kormorany i łabędzie, 
podlegające ochronie gatunkowej.
Jednocześnie, KRIR zwróciła się o  do-
konanie zmian przepisów powszechnie 
obowiązujących, w  tym § 9 rozporzą-

19 października 2020 r. w imieniu Samo-
rządu Rolniczego, działającego na pod-
stawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1027), jako przedstawiciele Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, powołanej do re-
prezentowania Polskich Rolników przed 
Sejmem, Senatem i  organami admini-
stracji rządowej, wezwaliśmy Posłów na 

Sejm RP do zaprzestania prac nad usta-
wą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie 
ustawy o  ochronie zwierząt oraz nie-
których innych ustaw i  jej niezwłoczne 
uchylenie.
Ustawa ta spowodowała powstanie 
ogromnych napięć społecznych po-
przez nieodpowiedzialne i  fałszywe 
przedstawianie obrazu Polskich Rol-
ników, jako osób zacofanych, pozba-
wionych empatii i  humanitaryzmu. Co 
więcej, takie hasła negatywnie wpływa-
ją także na odbiór polskiego rolnictwa 
poza granicami kraju, przyczyniając się 
do utrwalania stereotypu niekonkuren-
cyjnego i  nienowoczesnego rolnictwa, 
które nie może skutecznie konkurować 
z rozwiniętymi gospodarkami Unii Euro-
pejskiej.
Głoszący takie niczym niepoparte hasła 
zapominają jednak, że to Rolnicy za-
pewniają bezpieczeństwo żywnościo-

we całego społeczeństwa, tak istotne 
w obecnych czasach.
Skrajnie oburzające jest także, że takie 
niesprawiedliwe hasła głoszą osoby, 
które zostały obdarzone mandatem za-
ufania społecznego i wybrane na repre-
zentantów Narodu.
Przypominamy więc, że około 40% pol-
skiego społeczeństwa mieszka na ob-
szarach wiejskich i  to między innymi 
dzięki głosom tych osób możecie Pań-
stwo sprawować zaszczytną służbę dla 
Rzeczypospolitej Polskiej.
W  ciężkich czasach kryzysu gospodar-
czego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy 
boją się o zdrowie i życie swoich bliskich 
i  swoje, reprezentanci wybrani przez 
Naród powinni jednoczyć ludzi, a  nie 
pogłębiać różnice społeczne i  tworzyć 
nowe podziały.
Polscy Rolnicy nie oczekują od Sejmu 
i Senatu jałmużny w postaci odszkodo-

dzenia Ministra Środowiska z  dnia 16 
grudnia 2016  r. w  sprawie ochrony ga-
tunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2183, z  późn. zm.), poprzez wskazanie, 

że w  przypadku ww. gatunków zagra-
żających racjonalnej gospodarce rolnej, 
w tym rybackiej możliwa jest częściowa 
redukcja populacji tych gatunków. Re-

dukcja taka mogłaby być wykonywana 
na podstawie zezwoleń i pod nadzorem 
odpowiednich organów ochrony przy-
rody.

Ambitne cele zaproponowane przez 
Komisję Europejską w  kontekście Zie-
lonego Ładu i  nowej Wspólnej Polityki 
Rolnej wymagają silnych zachęt finan-
sowych dla rolników, co umożliwi upo-
wszechnienie zrównoważonych praktyk 
rolniczych w  Polsce. Konieczne pozo-
staje również wsparcie odpowiednich 
technologii i  działań, które – zachowu-
jąc opłacalność produkcji rolniczej – po-
zwoliłyby na stopniowe zmniejszanie 
zużycia chemicznych środków ochrony 
roślin i  nawozów, a  także na redukcję 
emisji gazów cieplarnianych i ogranicza-
nie skutków zmian klimatycznych.
Rolnictwo zrównoważone składa się 
z trzech nierozłącznych filarów: ochrony 
środowiska, społecznej akceptacji i opła-
calności produkcji. W dyskusjach o przy-
szłości rolnictwa nie można zapominać 
o  tym trzecim filarze, czyli zachowaniu 
konkurencyjności polskich rolników na 
rynkach europejskich i światowych.
Dlatego też, w  celu upowszechnienia 
rolnictwa zrównoważonego w  Polsce, 
19 października 2020  r. Krajowa Rada 

Izb Rolniczych wraz z  Polskim Stowa-
rzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego 
„ASAP” zwróciły Ministrowi Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi uwagę na priorytetowe 
wsparcie w  przygotowywanym obecnie 
Krajowym Planie Strategicznym WPR na 
lata 2021-2027, jak również w  ramach 
planowanego dwuletniego okresu przej-
ściowego, dla następujących działań:
1. efektywne wykorzystanie zasobów 

wodnych, m.in. poprzez: 
• gromadzenie wody opadowej w for-

mie: śródpolnych oczek wodnych, 
zbiorników retencyjnych koło domu, 
regulowanego poziomu wody w ro-
wach melioracyjnych;

• zwiększenie retencyjności wodnej 
gleb poprzez wzrost zawartości sub-
stancji organicznej w glebie;

2. korzystanie z  rozwiązań cyfrowych 
pozwalających na precyzyjne stoso-
wanie nawozów, środków ochrony 
roślin i  nasion, w  tym zwiększenie 
dostępu polskich rolników do sys-
temów GPS i  precyzyjnych maszyn 
rolniczych, np. kombajnów, roz-

siewaczy nawozów, opryskiwaczy, 
siewników, niezbędnych do wy-
korzystania pełnego potencjału 
rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa 
zrównoważonego;

3. stosowanie biologicznych środków 
ochrony roślin;

4. dobór kwalifikowanego materiału 
siewnego, szczególnie odmian od-
pornych lub tolerancyjnych na agro-
fagi, dla głównych upraw rolniczych 
w Polsce;

5. utrzymywanie okrywy roślinnej gleb 
jako sposobu na sekwestrację CO2 
i erozję gleby.

Ponadto, mając na uwadze zjawiska 
związane ze zmianami klimatyczny-
mi, np. susza, niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne, jak również niepewną 
przyszłość ekonomiczną w  związku 
z  Covid–19, niezwykle ważne naszym 
zdaniem jest również wsparcie z zakre-
su zarządzania ryzykiem w  gospodar-
stwach rolnych.

KRIR wnioskuje o zmianę przepisów ustawy  
o ochronie przyrody 

Wezwanie do zaprzestania prac nad ustawą  
o ochronie zwierząt 

Priorytety działań dla upowszechnienia rolnictwa  
zrównoważonego 
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INFORMACJE MINISTERSTWA 
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

wań przyznawanych na niejasnych za-
sadach za zaprzestanie swojej działalno-
ści, ale prawa do jej nieskrępowanego 
prowadzenia, w celu zapewnienia god-
nego bytu swoim Rodzinom. 
Wzywamy zatem do natychmiastowego 

zaprzestania szkodliwych dla Polskich 
Rolników działań i skierowania Państwa 
uwagi na sprawy walki z epidemią koro-
nawirusa czy skutkami kryzysu gospo-
darczego.
To z tymi wyzwaniami powinien walczyć 

Sejm i Senat, a nie z Polskimi Rolnikami.
Dlatego ponownie wezwaliśmy do 
uchylenia szkodliwej dla całej polskiej 
gospodarki ustawy o  zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt oraz niektórych in-
nych ustaw.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
wystąpił 16 października 2020 r. do Mi-
nistra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi o  zle-
cenie prac naukowo-badawczych na 
temat masowego występowania oraz 
namnażania i  sposobów skutecznego 
zwalczania ślimaków nagich, które wy-
stępują na terenie całego kraju.
Na plantacjach roślin obserwuje się in-
wazję ślimaków, szczególnie nagich, 
takich jak pomrowy, pomrowiki i  śli-
niki, z  którymi rolnicy nie mogą sobie 
poradzić dostępnymi środkami. Uszka-

dzają one uprawy roślin (np. warzywa, 
ziemniaki, zboża, rośliny ozdobne), co 
przynosi duże straty w plonach. Czasem 
młode rośliny zostają zupełnie ogołoco-
ne powodując 100% straty. Preparaty 
chemiczne na ślimaki oferowane na ryn-
ku, zawierają substancje trujące, które 
nie pozostają obojętne dla środowiska. 
Podstawowymi ich składnikami są naj-
częściej metaldehyd, pochodne karba-
minowe lub siarczan miedzi. Substancje 
te ograniczają wprawdzie liczebność 
ślimaków, jednak pośrednio zabijają też 

inne, pożyteczne organizmy, ponieważ 
zatrute ślimaki stają się pokarmem pta-
ków, jeży, jaszczurek czy ropuch.
W  związku z  powyższym, samorząd 
rolniczy wystąpił z  prośbą aby zlecić 
ośrodkom naukowym opracowanie 
schematu zwalczania ślimaków nagich, 
a  także zapobiegania ich występowa-
nia na plantacjach, z  uwzględnieniem 
metod niechemicznych. Opracowany 
sposób postępowania powinien zostać 
włączony do metodyk integrowanej 
ochrony roślin.

Informujemy, że wnioski o oszacowanie 
strat spowodowanych przez suszę pro-
ducenci rolni mogą składać za pomocą 
publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolni-
czą” do 30 listopada br. Aplikacja jest do-
stępna pod adresem: https://aplikacje.
gov.pl/app/susza/.
Ponadto w aplikacji została uruchomio-
na dodatkowa funkcjonalność umożli-
wiająca wycofanie wniosku lub anulo-

wanie podpisu złożonego na wysłanym 
wniosku, o  ile wniosek ten nie został 
przetworzony, tzn. nie został wygene-
rowany protokół oszacowania strat lub 
kalkulacja z dokonanych przez aplikację 
wyliczeń. 
Wycofanie wniosku umożliwi usunięcie 
z  konta danych gospodarstwa w  celu 
umożliwienia zaimportowania danych 
z e-WnioskuPlus gospodarstwa rolnego 

do innego zalogowanego użytkownika.
Anulowanie podpisu cyfrowego złożo-
nego na wniosku o  statusie „wysłany” 
umożliwi jego edycję w celu jego aktu-
alizacji lub uzupełnienia albo wycofania. 
Wycofanie wniosku po anulowaniu pod-
pisu wymaga dokonania dodatkowych 
czynności związanych z  wycofaniem 
wniosku.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
wystąpił 22 października 2020 r. do Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w imie-
niu rolników, którzy zadeklarowali pro-
wadzenie działania 2.1 dobrostan krów 
mlecznych i  zobowiązani są dostarczyć 
w  terminie od 16X do 31X w  formie 
elektronicznej do biura powiatowego 
ARiMR, rejestr wypasu.
Znaczna liczba rolników nie posiada ska-
nerów, jak również nie obsługuje samo-

dzielnie e-wniosków. W obecnej sytuacji 
pandemii maja również utrudniony kon-
takt z doradcami czy osobami, które ob-
sługiwały e-wniosek w ich imieniu.
W  naszym przekonaniu celem ułatwie-
nia dla tej grupy rolników złożenia wnio-
sku należałoby podjąć działania mające 
na celu wprowadzenie odstępstwa od 
obowiązującej instrukcji i  umożliwienie 
rolnikom wysłanie wersji papierowej 
rejestru drogą listową lub dostarczenie 

go bezpośrednio w biurze powiatowym 
ARiMR.
Z  powyższych względów Zarząd KRIR 
wnioskuje ponadto o wydłużenie do 16 
listopada br. terminu składania w ARiMR 
rejestru wypasu dla wariantu 2.1. Do-
brostan krów mlecznych – wypas, a tak-
że oświadczenia o zapewnieniu 140 dni 
wypasu krów mamek w wariancie 2.3.

Europejski Bank Centralny opublikował 
30 września 2020  r. kurs wymiany, po 
którym przeliczane będą płatności bez-
pośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 
zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocz-
nego (4,3782 zł za 1 EUR). 
W  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi opracowane zostały projekty rozpo-
rządzeń określających stawki poszcze-
gólnych płatności. Całkowita kwota 
przeznaczona na płatności bezpośred-
nie za 2020 r. wyniesie 15,53 mld złotych 
(o ok. 303 mln zł więcej niż w 2019 r.).

W  projektowanych rozporządzeniach 
stawki zostały określone w  następują-
cej wysokości:
1. Jednolita płatność obszarowa 483,79 zł/ha

2. Płatność za zazielenienie 323,85 zł/ha

3. Płatność dla młodego rolnika 256,62 zł/ha

4. Płatność dodatkowa 182,02 zł/ha

5. Płatność do bydła 326,76 zł/szt.

6. Płatność do krów 412,11 zł/szt.

7. Płatność do owiec 111,12 zł/szt.

8. Płatność do kóz 52,57 zł/szt.

9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 

ha) 724,38 zł/ha

10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 

75 ha) 362,19 zł/ha

11. Płatność do roślin pastewnych 468,05 zł/ha

12. Płatność do chmielu 2 072,01 zł/ha

13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 128,24 zł/ha

14. Płatność do buraków cukrowych 1 516,30 zł/ha

15. Płatność do pomidorów 2 575,02 zł/ha

16. Płatność do truskawek 1 204,72 zł/ha

17. Płatność do lnu 492,28 zł/ha

18. Płatność do konopi włóknistych 127,16 zł/ha

19. Płatność do tytoniu - Virginia 3,11 zł/kg

20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,19 zł/kg

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wy-
stąpił 22 października 2020 r. do Ministra 
Rodziny i  Polityki Społecznej Marleny 
Maląg o  wydłużenie z  9 do 12 miesięcy 
zezwolenia na pracę sezonową ze wzglę-
du na to, że rolnicy w  całym kraju mają 
trudności z  zatrudnieniem wykwalifiko-
wanych pracowników.
W  wielu gospodarstwach zajmujących 

się produkcją zwierzęcą występuje brak 
pracowników do obsługi zwierząt go-
spodarskich, w  związku z  czym rolnicy 
bardzo często zatrudniają cudzoziem-
ców, gdyż bardzo trudno jest znaleźć 
pracownika z  lokalnego rynku pracy. 
Niestety, ustawa o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy przewiduje je-
dynie zezwolenie na pracę sezonową, na 

czas określony, który nie może być jed-
nak dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego. Produkcja zwierzęca 
charakteryzuje się tym, że trwa nieprze-
rwanie przez cały rok, a  częste zmiany 
pracowników to ogromne utrudnienie 
dla rolników. Pozwolenie na pracę tylko 
na 9 miesięcy powoduje, że rolnik na ko-
lejne 3 miesiące musi szukać następne-
go pracownika. Praca przy zwierzętach 
wymaga długiego czasu, jaki należy po-
święcić na przyuczenie nowego pracow-
nika, aby poznał zasady postępowania ze 
zwierzętami, zapewnienia im dobrosta-
nu i zasady bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak 
również utrudnienia, z którymi spotykają 
się sami cudzoziemcy, nie mogący pra-
cować cały rok, Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wystąpił o  zmianę zapisów 
ww. ustawy poprzez wydłużenie okresu 
pracy z 9 do 12 miesięcy w ciągu roku.

źródło: www.krir.pl

Nowy szkodnik - ślimak 

Wniosek o wydłużenie terminu składania rejestru wypasu 

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Zgłoś szkodę rolniczą do 30 listopada

Wniosek o wydłużenia pozwolenia na pracę sezonową 

W odpowiedzi na wniosek Zarządu 
KRIR w sprawie ułatwień przy naby-
waniu nieruchomości rolnych dla Mło-
dych Rolników, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia 
26.10.2020 r., informuje co następuje:

"W piśmie tym, Pan Prezes zgłosił po-
stulat zwolnienia beneficjentów ,Pre-
mii dla młodych rolników” z obowiązku 
uzyskiwania zgody wydawanej przez 
Dyrektora Generalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na naby-
cie nieruchomości rolnych. Argumen-
tacją dla tej zmiany miałoby być to, że 
„młodzi rolnicy” zgodnie z ustawą z 
dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowa-
niu ustroju rolnego  (dalej: „u.k.u.r.”), po 
nabyciu nieruchomości rolnej są obo-
wiązani przez 5 lat prowadzić gospo-
darstwo rolne, w skład którego weszła 
nabyta nieruchomość, podczas gdy 
taki sam obowiązek przewidziany jest 

dla nich w warunkach wsparcia „Premia 
dla młodych rolników”.

W oparciu o tak przedstawioną argu-
mentację, zmiana warunków nabycia 
nieruchomości rolnych przez „mło-
dych rolników” - nie jest uzasadniona. 
Zgodnie bowiem z art. 2b ust. 1 u.k.u-
.r., obowiązek 5-letniego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego nie jest warun-
kiem nabycia nieruchomości rolnej, 
lecz obowiązkiem powstałym już po 
jej nabyciu. Dotyczy on wszystkich na-
bywców, nie tylko tych nabywających 
nieruchomości rolne za zgodą Dyrek-
tora Generalnego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, ale także bez takiej 
zgody.

Niemniej jednak, w przypadku przed-
stawienia przez KRIR przekonującej ar-
gumentacji, odnoszącej się tym razem 
do warunków nabycia (sformułowa-

nych w art. 2a ust. 1 i 2 u.k.ur.), zgłoszo-
ny postulat zostanie rozważony przy 
najbliższej nowelizacji tej ustawy."

Ułatwienia dla Młodych Rolników przy nabywaniu  
nieruchomości rolnych 
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INFORMACJE AGENCJI  
RESTRUKTURYZACJI  
i MODERNIZACJI ROLNICTWA 

Od 15 października do końca roku rol-
nicy, którzy ponieśli w gospodarstwach 
straty spowodowane klęskami żywioło-
wymi bądź wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń, mogą składać w  ARiMR 
wnioski o przyznanie pomocy w ramach 
operacji typu „Inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej”. 
O  pomoc z  PROW 2014-2020 mogą 
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli stra-
ty spowodowane przez co najmniej 
jedną z  następujących klęsk żywioło-
wych: powódź, deszcz nawalny, suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, obsunięcie się ziemi, la-

winę, grad, huragan, uderzenie pioruna. 
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować 
rolnicy, którym powiatowy lekarz wete-
rynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie 
świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania ASF. 
Pomoc finansową mogą uzyskać rolni-
cy, którzy ponieśli straty w roku, w któ-
rym jest składany wniosek o  przyzna-
nie pomocy lub w  co najmniej jednym 
z dwóch lat poprzednich. 
Wysokość strat w  uprawach rolnych, 
zwierzętach gospodarskich czy rybach 
uprawniająca do starania się o  pomoc 
musi wynieść co najmniej 30 proc. śred-

niej rocznej produkcji rolnej oraz straty 
te muszą jednocześnie dotyczyć skład-
nika gospodarstwa, którego odtworze-
nie wymaga poniesienia kosztów kwa-
lifikujących się do objęcia wsparciem. 
Wysokość poniesionych strat, jakie po-
wstały w  gospodarstwie, określa komi-
sja powołana przez wojewodę. 
Natomiast w  przypadku poniesienia 
strat w  związku z  afrykańskim pomoru 
świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich 
zwłok w  celu zwalczania ASF, a  w  dniu 
wydania tej decyzji świnie te stanowi-

ły co najmniej 30 proc. świń będących 
w posiadaniu rolnika. 
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. 
zł, z  tym że nie może przekroczyć ona 
poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowa-

nych. 
W  przypadku wystąpienia klęsk żywio-
łowych dotacja może być przyznana 
na inwestycje odtwarzające zniszczone 
składniki gospodarstwa, np. na odtwo-
rzenie plantacji wieloletnich, sadów, 
odbudowę zniszczonej infrastruktury, 

czy zakup nowych maszyn lub urzą-
dzeń rolniczych. Z  kolei rolnik, którego 
gospodarstwo zostało poszkodowane 
przez ASF może otrzymać dofinansowa-
nie na inwestycje, które nie są związane 
z produkcją świń.

Od 29 października do 30 listopa-
da 2020  r. rolnicy mogą ubiegać się 
w  Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa o  „Premię na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej” 
w ramach PROW 2014-2020.

O  dofinansowanie może ubiegać się 
rolnik, małżonek rolnika lub domow-
nik, który m.in. podlega ubezpieczeniu 
w  KRUS w  pełnym zakresie nieprze-
rwanie co najmniej od 12 miesięcy po-
przedzających dzień złożenia wniosku 
o  przyznanie pomocy. O  premię mogą 
starać się osoby, które chciałyby rozpo-
cząć prowadzenie działalności poza-
rolniczej po raz pierwszy, jak również 
osoby, które przez 24 miesiące poprze-
dzające złożenie wniosku miały zawie-
szoną lub zakończoną działalność go-
spodarczą oraz te, które swój biznes na 
wsi już prowadzą i  chcą go rozszerzyć 
o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od 
liczby miejsc pracy, które rolnik planu-
je utworzyć w  swojej firmie, i  wynosi: 

w  przypadku jednego miejsca pracy – 
150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta 
do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej jest wypłacana w dwóch ra-
tach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, 
gdy spełni warunki określone w  wyda-
nej decyzji o przyznaniu pomocy, a bę-
dzie miał na to 9 miesięcy liczonych od 
dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 
20 proc. wpłynie na jego konto po reali-
zacji biznesplanu, nie później jednak niż 
do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierw-
szej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi 
być wydane na inwestycje w  środki 
trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn 
i urządzeń, środków transportu czy wy-
posażenia. Pozostałe 30 proc. można 
przeznaczyć na wydatki bieżące związa-
ne z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki 
otrzymaniu dotacji, może zajmować 
się m.in. sprzedażą produktów nierol-

niczych, naprawą pojazdów samocho-
dowych, budownictwem, sprzedażą 
detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, 
rękodzielnictwem, prowadzeniem 
obiektów noclegowych i turystycznych, 
usługami cateringowymi, opieką nad 
dziećmi lub osobami starszymi czy nie-
pełnosprawnymi, a  także działalnością 
weterynaryjną, informatyczną, archi-
tektoniczną, usługami rachunkowości, 
księgowymi, audytorskimi czy technicz-
nymi. Pełna lista rodzajów działalności 
objętych wsparciem obejmuje ponad 
400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, dro-
gą elektroniczną lub rejestrowaną prze-
syłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  
w  punktach informacyjnych w  biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej 
infolinii - tel. 800-38-00-84.

Od 26 października 2020  r. ARiMR bę-
dzie przyjmowała wnioski w  ramach 
„Wsparcia inwestycji w  przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo 
i rolniczy handel detaliczny. 
Na złożenie dokumentów w tym jesien-
nym naborze rolnicy będą mieli czas 
do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, 
która finansowana jest z budżetu PROW 
na lata 2014-2020, skierowana jest do 
dwóch grup beneficjentów. 
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy 
bądź małżonkowie rolników, którzy zde-
cydują się na prowadzenie działalności 
gospodarczej w  zakresie przetwarzania 
produktów rolnych. Rejestracja działal-
ności musi nastąpić przed złożeniem 
wniosku o płatność. Ta grupa wniosko-
dawców może ubiegać się o  wsparcie 
do 500 tys. zł. 

Druga grupa obejmuje rolników lub 
ich małżonków prowadzących lub po-
dejmujących prowadzenie działalności 
przetwórczej i  sprzedaży produktów 
przetworzonych w  ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD). W tym przy-
padku nie jest wymagane prowadzenie 
działalności gospodarczej, a maksymal-
na kwota dofinansowania wynosi 100 
tys. zł. 
Pomoc, jaką można otrzymać ramach 
„Wsparcia inwestycji w  przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi i  ich 
rozwój”, przyznawana jest w  formie re-
fundacji do 50 proc. kosztów kwalifiko-
wanych poniesionych na realizację in-
westycji służących: przetwórstwu m.in. 
mleka, mięsa, owoców i  warzyw, zbóż 
czy ziemniaków, przetwarzaniu produk-
tów rolnych na cele energetyczne czy 
zamrażaniu lub przechowywaniu pro-

duktów rolnych. 
Katalog inwestycji, na które można 
otrzymać wsparcie, obejmuje m.in. bu-
dowę, rozbudowę lub modernizacji bu-
dynków wykorzystywanych do prowa-
dzenia działalności przetwórczej; zakup 
oraz instalację maszyn lub urządzeń do 
przetwarzania i  magazynowania; apara-
tury pomiarowej i kontrolnej; inwestycje 
związane z dostosowaniem pomieszczeń 
pomocniczych służących przygotowaniu 
posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń go-
spodarczych służących do przechowy-
wania produktów żywnościowych oraz 
zakup maszyn czy urządzeń służących 
ochronie środowiska.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne 
ARiMR. Można je składać osobiście, dro-
gą elektroniczną lub rejestrowaną prze-
syłką pocztową. 

źródło: www.arimr.gov.pl

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej 

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Dotacje na małe przetwórstwo i RHD 

W  związku z  licznymi pytaniami infor-
mujemy, że zawarcie umowy dzierżawy 
potwierdza wójt właściwy ze względu 
na miejsce położenia przedmiotu dzier-
żawy.
Zgodnie z  ustawą o  ubezpieczeniu 
społecznym rolników wójt potwierdza 
zawarcie umowy dzierżawy gruntów 
rolnych, dla celów określonych w  prze-
pisach o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, czyli:

• spełnienia przez emeryta lub ren-
cistę warunku zaprzestania prowa-
dzenia działalności rolniczej, przy 
jednoczesnym niewyzbyciu się przez 
niego własności gospodarstwa rol-
nego;

• domniemania, że dzierżawca takich 
gruntów prowadzi na nich działal-
ność rolniczą, co stanowi podstawę 
do ustalenia ustawowych przesłanek 
do objęcia go ubezpieczeniem spo-
łecznym rolników.

Podstawa prawna: art. 28 ust. 4 pkt 1 
oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174).
Kompetencje wójta
W przepisach o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników nie określono ani sposo-

bu, ani formy potwierdzania umowy 
dzierżawy. W  związku z  tym przypomi-
namy, że zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami wójt potwierdza jedynie fakt 
zawarcia umowy. 
Wójt nie wnika natomiast w  to, kto jest 
stroną umowy czy w  jej treść. Wójt nie 
weryfikuje zgodności treści tej umowy 
z  przepisami o  ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. Zatem potwierdzenie 
umowy dzierżawy przez wójta, zgodnie 
z  przepisami o  ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, nie oznacza stwierdzenia, 
że taka umowa jest: ważna, prawidłowa 
i wywołuje określone skutki prawne. 
Regulacja prawna w zakresie potwierdza-
nia umów dzierżawy nie powinna być in-
terpretowana rozszerzająco i tym samym, 
nie jest wymagane od wójta podejmowa-
nie dodatkowych czynności oprócz po-
twierdzenia zawarcia tych umów.
Przypominamy, że przepisy o  ubez-
pieczeniu społecznym rolników nie 
upoważniają wójta do prowadzenia re-
jestrów obejmujących potwierdzenia 
umów dzierżawy. W związku z tym wójt 
nie jest upoważniony do przetwarzania 
danych osobowych osób zawierających 
takie umowy. 
Obowiązki stron umowy dzierżawy 

gruntów rolnych.
Strony umowy dzierżawy gruntów rol-
nych muszą zadbać o to, żeby stosowne 
dane zostały ujawnione np. organom 
podatkowym. Jeżeli grunty gospo-
darstwa rolnego zostały w  całości lub 
w części wydzierżawione na podstawie 
umowy zawartej stosownie do przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków lub przepisów dotyczących uzyski-
wania rent strukturalnych, podatnikiem 
podatku rolnego jest dzierżawca. 
Osoby fizyczne będące podatnikami 
podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są 
zobowiązane złożyć organowi podatko-
wemu informację o gruntach w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie albo wyga-
śnięcie obowiązku podatkowego w  za-
kresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem 
nie zostaną złożone odpowiednie dekla-
racje podatkowe, zgodne ze stanem fak-
tycznym, wówczas nakazy podatkowe 
będą wystawiane na właścicieli gruntów 
rolnych.
Podstawa prawna: ustawa z  dnia 15 li-
stopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a 
ust. 6.

źródło: www.mrirw.gov.pl

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy 
gruntów rolnych
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GŁÓWNY INSPEKTORAT 
WETERYNARII 

Główny Lekarz Weterynarii informu-
je o opublikowaniu przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ry-
zyka wystąpienia wysoce zjadliwej 
grypy ptaków w  związku ze stwier-
dzeniem w  ostatnim czasie nowych 
ognisk grypy ptaków na terenie za-
chodniej Rosji i  Kazachstanu (link: 
https : / /w w w.efsa .europa.eu/en/
news/avian-influenza-eu-alert-new-
-outbreaks). Region ten jest znanym 
jesiennym szlakiem migracji dzikie-
go ptactwa wodnego do Europy, co 
sprzyja ryzyku wystąpienia nowych 
ognisk grypy ptaków w  Europie, 
w  tym w  Polsce. W  miesiącach póź-
noletnich, tj. w  sierpniu i  we wrze-
śniu br. na terytorium Kazachstanu 
stwierdzono 7 ognisk HPAI u  drobiu 
i  86 przypadków u  dzików ptaków 
(krukowate), a na terytorium Rosji 46 
ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzi-
kiego ptactwa (kaczki i  łabędzie). 
Z alertu EURL w Padwie skierowane-
go do krajowych laboratoriów refe-
rencyjnych ds. grypy ptaków wynika, 
że kiedy HPAI wykrywano na tych sa-
mych obszarach Rosji w 2005 r. oraz 
w  2016  r., w  niedługim czasie poja-
wiały się ogniska choroby na terenie 
północnej i wschodniej Europy.
W związku z powyższym, Główny Le-
karz Weterynarii przypomina o  obo-
wiązujących środkach bioasekuracji 
określonych w rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 
kwietnia 2017 r. w sprawie zarządze-
nia środków związanych z wystąpie-
niem wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(Dz. U. poz. 722).
Na terytorium Polski:

• zakazuje się: 
a. pojenia drobiu oraz ptaków utrzy-

mywanych przez człowieka wodą 
ze zbiorników, do których dostęp 
mają dzikie ptaki,

b. wnoszenia i  wwożenia na teren 
gospodarstwa, w  którym jest 
utrzymywany drób, zwłok dzikich 
ptaków lub tusz ptaków łownych;

• nakazuje się: 
a. utrzymywanie drobiu w  sposób 

ograniczający jego kontakt z  dzi-
kimi ptakami,

b. utrzymywanie drobiu w  sposób 

wykluczający jego dostęp do 
zbiorników wodnych, do których 
dostęp mają dzikie ptaki,

c. przechowywanie paszy dla pta-
ków w  sposób zabezpieczający 
przed kontaktem z  dzikimi ptaka-
mi oraz ich odchodami,

d. karmienie i  pojenie drobiu oraz 
ptaków utrzymywanych w niewoli 
w  sposób zabezpieczający paszę 
i  wodę przed dostępem dzikich 
ptaków oraz ich odchodami,

e. wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami i  wyjściami z  bu-
dynków inwentarskich, w  których 
jest utrzymywany drób, w  liczbie 
zapewniającej zabezpieczenie 
wejść i  wyjść z  tych budynków - 
w przypadku ferm, w których drób 
jest utrzymywany w systemie bez-
wybiegowym,

f. stosowanie przez osoby wchodzą-
ce do budynków inwentarskich, 
w których jest utrzymywany drób, 
odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego, przeznaczonych do 
użytku wyłącznie w  danym bu-
dynku - w przypadku ferm, w któ-
rych drób jest utrzymywany w sys-
temie bezwybiegowym,

g. stosowanie przez osoby wykonu-
jące czynności związane z  obsłu-
gą drobiu zasad higieny osobistej, 
w  tym mycie rąk przed wejściem 
do budynków inwentarskich,

h. oczyszczanie i  odkażanie sprzętu 
i  narzędzi używanych do obsługi 
drobiu przed każdym ich użyciem,

i. powstrzymanie się przez osoby, 

które w  ciągu ostatnich 72 go-
dzin uczestniczyły w  polowaniu 
na ptaki łowne, od wykonywania 
czynności związanych z  obsługą 
drobiu,

j. dokonywanie codziennego prze-
glądu stad drobiu wraz z  prowa-
dzeniem dokumentacji zawiera-
jącej w  szczególności informacje 
na temat liczby padłych ptaków, 
spadku pobierania paszy lub nie-
śności,

k. zgłaszanie do powiatowego le-
karza weterynarii miejsc, w  któ-
rych jest utrzymywany drób lub 
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków 
utrzymywanych stale w  pomiesz-
czeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii reko-
menduje hodowcom drobiu pod-
jęcie wszelkich możliwych działań 
na rzecz wzmocnienia bioasekuracji 
w stadach drobiu.
W przypadku zaobserwowania w sta-
dach drobiu zwiększonej śmiertelno-
ści, spadku pobierania paszy i wody, 
nagłego spadku nieśności, objawów 
nerwowych (drgawki, skręty szyi, 
paraliż nóg i  skrzydeł, niezborność 
ruchów), czy innych niepokojących 
objawów, posiadacz drobiu powi-
nien niezwłocznie powiadomić po-
wiatowego lekarza weterynarii lub 
podmiot świadczący usługi z zakresu 
medycyny weterynaryjnej.
Szczegółowe informacje nt. grypy 
ptaków dostępne są pod linkiem 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-
-weterynaryjny/grypa-ptakow
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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)


