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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
prezes Izby: Wojciech 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.

Adres redakcji: 
ul. Chmielewskiego 22A/9, 70-028 Szczecin
tel. 91 484 40 72
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
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Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Prezes Izby: Julian Sierpiński
Wiceprezes Izby: Lech Bany
Członkowie Zarządu: Tomasz Kelm, Bogdan Łakomy, Jerzy Mariak
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!

Pożegnanie starego roku skłania do refleksji i podsumowań. Natomiast jakie 
będą największe wyzwania nowego roku. Zapewne kontynuacja kluczowych 
działań w obliczu pandemii którą zostały dotknięte wszystkie działy gospo-
darki rolnej zarówno produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. 
Nie milkną problemy rolników z prowadzeniem działalności rolniczej. Czeka 
nas bardzo trudny i ciekawy okres. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas będzie-
my go pamiętać właśnie jako ciekawy, pracowity i udany, a nie jedynie jako 
trudny. Zachęcam do lektury celem zapoznania się z innymi ważnymi wyda-
rzeniami.

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 ZACHODNIOPO-
MORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

20 stycznia 2021r. w  Ko-
szalinie odbyło się spotkanie 

członków Zarządu z  Dyrektorem 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa OT Koszalin.
Spotkanie odbyło się w  siedzibie OT 
KOWR, celem omówienia kontynuacji 
współpracy między Zachodniopomor-
ską Izbą Rolniczą a  Krajowym Ośrod-
kiem Wsparcia Rolnictwa. Jednoznacz-
nie stwierdzono, że w  wyniku zmian 
niektórych ustaw należałoby zawrzeć 
nowe uaktualnione porozumienie. 
Wiele punktów zawartych w  porozu-
mieniu można byłoby zmodyfikować 
celem lepszej współpracy. Warto przy-
pomnieć że w  dużej mierze, to dzięki 
poparciu Izby, powstał jako 17 Oddział 
KOWR w Koszalinie. 
Rozmowa dotyczyła również planów 
działania KOWR i  współpracy min: czy 
należy wypracować nowe kryteria, czy 
będzie zmiana dotycząca wydzierża-
wiania gruntów Spółkom gdzie ZIR sta-
ra się aby grunty po Spółkach trafiały do 
rolników. Uznano, że jest kilka zapisów 
prawnych, które należałoby zmienić – 
np. „samodzielne prowadzenie gospo-

darstwa”, jest to definicja, którą trudno 
jednoznacznie zastosować do wszyst-
kich rolników, nie ma możliwości aby 
w  poszczególnych oddziałach KOWR 
funkcjonowały inne zapisy prawne. 
Dyrektor KOWR odniósł się do min. 
kwestii wyceny gruntów. Operat sza-
cunkowy jest ważny przez określony 
przepisami czas, a  rzeczoznawcy wy-
bierani są w drodze przetargu. 
Jak obecnie wygląda współpraca po-
między KOWR i  ARiMR? Jak rozwiązać 
problem w  przypadku kończącej się 
umowy dzierżawy a kontynuacją zobo-
wiązań w  ARiMR np. program PRŚ lub 
RE? Przy składaniu wniosku w  ARiMR 
ubiegający się o  płatność do progra-
mów wieloletnich ( PRŚ, RE), ARiMR 
powinna sprawdzić na jaki okres dzier-
żawca ma umowę i  nie powinna wy-
rażać zgody na kontynuację działania 
w przypadku gdy okres dzierżawy jest 
krótszy niż zobowiązanie programowe.
Po spotkaniu w KOWR, Zarząd omawiał 
informacje dotyczące podsumowania 
pracy Komisji Wojewódzkiej dot. sza-
cowania szkód w  gospodarstwach rol-
nych i  działach specjalnych produkcji 

rolnej dotkniętych klęskami żywioło-
wymi. W  województwie zachodnio-
pomorskim jest około 25 tys. rolników 
składających wnioski o dopłaty obsza-
rowe. Aplikacja automatycznie kory-
gowała poziom strat w  danej uprawie 
podawany przez producenta. Wnioski, 
w których aplikacja nie stwierdziła strat 
powyżej 30% były automatycznie od-
rzucone. Dla przykładu w naszym woje-
wództwie w gospodarstwach do 10 ha  
aplikacja zatwierdziła tylko trzy gospo-
darstwa, w  których wystąpiła susza. 
Ogólnie wniosków w  województwie 
zostało złożonych ponad 4 tys. z czego 
60 zostało uznanych ze stratą powy-
żej 30%, które zatwierdziła aplikacja . 
Wnioski Zarządu to min. Brak informa-
cji ze strony aplikacji jaki poziom strat 
uznano w gospodarstwie oraz brak pro-
cedury odwoławczej w przypadku gdy 
rolnik uznaje, że jednak susza osiągnęła 
większy poziom w jego uprawach.
Następnie Zarząd omówił bieżącą ko-
respondencję, która wpłynęła do biur 
oraz przeanalizował realizację wnio-
sków z  posiedzenia Walnego Zgroma-
dzenia ZIR.

W  dniu 7 do 23 grudnia 2020 r. w  Pla-
cówce Terenowej KRUS w Gryficach od-
był się konkurs testowy pn. "BHP w rol-
nictwie". Organizatorem konkursu był 
KRUS PT w Gryficach oraz Zachodniopo-

morska Izba Rolnicza Powiatu Gryfickie-
go. Działanie skierowane było do rolni-
ków, odwiedzających siedzibę placówki. 
W  konkursie udział wzieło 14 rolników, 
objętych ubezpieczeniem KRUS.

Komisja konkursowa w drodze losowa-
nia wyłoniła 5. Wszyscy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizato-
rów. 

Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu 

ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Edward Siarka

Warszawa, dnia 13-01-2021 r.

DL.ZŁ.055.36.2020

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Pana pismo z 14 września br., znak spr.: KRIR/JM/903/2020, w sprawie 
podmiotów odpowiedzialnych za szacowanie szkód, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020, poz. 1683, 
z późn. zm.), zwaną dalej „Prawem łowieckim”, podmiotami odpowiedzialnymi za szacowanie szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych oraz wypłacania odszkodowań są 
Skarb Państwa na obszarze, który nie wchodzi w skład obwodu łowieckiego oraz dzierżawcy lub 
zarządcy obwodów łowieckich na terenach obwodów łowieckich. Wypłaty odszkodowań za szkody 
wyrządzone poza obszarami obwodów łowieckich dokonują zarządy województw. Dzierżawcy lub 
zarządcy obwodów łowieckich wypłacają odszkodowania za szkody łowieckie na terenach 
wchodzących w skład obwodów łowieckich. 

Prawo łowieckie nie reguluje wprost kwestii odpowiedzialności za szkody, które zostały 
wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych i zaistniały pomiędzy utworzeniem 
obwodu przez wydanie uchwały sejmiku województwa o podziale województwa na obwody łowieckie, 
stanowiącej akt prawa miejscowego, a jego wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd. W tym 
okresie obwód łowiecki mimo, że został formalnie utworzony nie uległ jeszcze wydzierżawieniu przez 
koło łowieckie lub nie został przekazany w zarząd. W związku z powyższym w takiej sytuacji 
dochodzenie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach 
rolnych może odbywać się na drodze sądowej.

Z poważaniem

Edward Siarka
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZIR Niespodzianka w domu Pomocy Społecznej w Gryficach 

Zestaw pomocy przedmedycznej dla strażaków

Prezenty niespodzianki trafiły do pen-
sjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
w Gryficach, byłych gospodarzy gospo-
darstw rolnych w naszym powiecie od 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, za 

udział w  konkursie na własnoręcznie 
wykonaną kartkę świąteczną. Kartki 
powstawały przy niewielkiej współ-
pracy terapeutów zajęciowych. 

„Zestawy pomocy przedmedycznej, 
warte 850 złotych każdy trafiły do stra-
żaków z  OSP Ościęcin, OSP Górzyca, 
OSP Trzebiatów oraz OSP Karnice. Spe-
cjalistyczny sprzęt dla czterech jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych 
udało się pozyskać dzięki wspólnej 
inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w  Gryficach oraz 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
powiatu gryfickiego. Fundusze na za-
kup zestawów pochodziły z zaoszczę-
dzonych środków własnych gryfickie-
go ZIR oraz od darczyńców Krystiana 
Sudy - właściciela firmy Kristone, a tak-
że rolników Zdzisława Szczygła i Woj-
ciecha Bujarowicza.
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, od lat prowadzi akcje wspo-
magające strażaków. Ta przeprowa-
dzona teraz była pierwszą prywatną i jak 
się okazuje bardzo potrzebną. Dlatego 
też będziemy starali się w  przyszłości 
ją kontynuować – zapewnia Remigiusz 
Kulka kierownik PT KRUS w Gryficach.
Jak mówi przewodniczący Rady Powia-
towej ZIR w  Gryficach, specjalistyczny 
sprzęt trafił do jednostek OSP w ramach 
konkursu. – Zestawy są nagrodą dla 
strażaków, którzy wśród rolników i  pra-
cowników ZIR przeprowadzili fachowy 
instruktaż udzielania pierwszej pomo-
cy na wsi – zaznacza Piotr Nadzikiewicz 
dodając, że druhowie z  OSP regularnie 
pomagają rolnikom, więc należy im się 
wsparcie.

Na wyposażeniu przekazanego straża-
kom sprzętu znajdują się m.in. zestawy do 
prowadzenia oddechu kontrolowanego 
i wspomaganego, kołnierze szyjne, szyna, 
folia aluminiowa oraz opatrunkowe.”- in-
formacja o  przeprowadzeniu konkursu 
z udzielania pierwszej pomocy 2020 r.
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Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania 
gruntów ZWRSP 

Szanowny rolniku przypominamy - wezwanie akcjonariuszy 
przedsiębiorstwa zbożowo-młynarskiego „PZZ” w Stoisła-
wiu S.A. do złożenia dokumentów akcji

MRIRW odpowiada na wniosek KRIR dot. trudnej sytuacji 
producentów warzyw 

INFORMACJE KRAJOWEJ RADY 
IZB ROLNICZYCH

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych reali-
zując wniosek zgłoszony podczas VI po-
siedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI 
kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. 
zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Grzegorza Pudy o  zmianę obowiązu-
jących przepisów w zakresie obrotu nieru-
chomościami rolnymi poprzez umocowa-

nie samorządu rolniczego do zasięgania 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
opinii wojewódzkiej izby rolniczej w  celu 
dokonania rozpoznania występowania na 
danym terenie zapotrzebowania na grunty 
rolne przez okolicznych rolników indywi-
dualnych zainteresowanych powiększe-
niem swoich gospodarstw rodzinnych. 

Monitorowanie obrotu ziemią użytkowaną 
rolniczo stoi na czele priorytetowych dzia-
łań podejmowanych przez samorząd rolni-
czy. Opinie w zakresie zbycia lub wydzier-
żawienia danej nieruchomości wydawane 
przez wojewódzkie izby rolnicze opraco-
wywane są na podstawie konsultacji prze-
prowadzonych w terenie m.in. z członkami 

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej w  ubiegłym roku zwrócił się do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych z pismem 
o  pilne skierowania zapytania do MŚ 
ws szacowania i  oględzin oraz wyna-
gradzania szkód łowieckich w sytuacji, 
gdy nie została jeszcze wydana decyzja 

Ministerstwa o  przekazaniu w  zarząd 
utworzonego obwodu łowieckiego lub 
nie nastąpiło jego wydzierżawienie.
W odpowiedzi Minister odpowiada, że 
prawo łowieckie nie reguluje wprost 
kwestii odpowiedzialności za szkody, 
które zostały wyrządzone w okresie po-

między utworzeniem obwodu, a  jego 
wydzierżawieniem lub przekazaniem 
w  zarząd. W  związku z  powyższym 
dochodzenie roszczeń z  tytułu szkód 
wyrządzonych przez zwierzęta łowne 
w  uprawach i  płodach rolnych może 
odbywać się na drodze sądowej.

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo – Mły-
narskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyj-
nej z  siedzibą w  Stoisławiu, wpisanej do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Go-
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000306013, o kapitale 
zakładowym w pełni opłaconym w wyso-
kości 35.000.000,00 zł, NIP 669-050-21-87, 
BDO 000003906, zwanej dalej także „Spół-
ką”, działając na podstawie art. 16 ustawy 
z  dnia 30 sierpnia 2019 roku o  zmianie 
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich ak-
cjonariuszy Spółki, do złożenia dokumen-
tów akcji Spółki w celu ich dematerializacji 
i zarejestrowania akcji w rejestrze akcjona-
riuszy.
Dokumenty akcji prosimy składać w Spółce, 
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 
lutego 2021 roku. Z dniem 1 marca 2021 r. 
wygaśnie z mocy prawa moc obowiązująca 
dokumentów akcji wydanych przez Przed-
siębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” 
w  Stoisławiu S.A., a  moc prawną uzyskają 
wpisy w  rejestrze akcjonariuszy. Za akcjo-
nariusza Spółki uważać się będzie tylko tę 
osobę, która będzie wpisana do rejestru 
akcjonariuszy. Dokumenty akcji zachowa-

ją moc dowodową wyłącznie w  zakresie 
wykazywania przez akcjonariuszy wobec 
Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, 
przez okres pięciu lat od dnia wejścia w ży-
cie wskazanej powyżej ustawy, tj. do dnia  
1 marca 2026 roku.
Dokumenty akcji można złożyć osobiście, 
po okazaniu dokumentu tożsamości, w sie-
dzibie Spółki w  Stoisławiu, pod adresem: 
Stoisław 11, 76-031 Mścice, w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku) w  godzinach 
od 11.00 do 14.00. Termin złożenia doku-
mentów akcji w  siedzibie Spółki należy 
uprzednio uzgodnić telefonicznie pod nr 
tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 55 940 – 
w godzinach od 08.00 do 11.00.
Dokumenty akcji można również wysłać 
na adres siedziby Przedsiębiorstwa Zbożo-
wo-Młynarskiego „PZZ” w  Stoisławiu S.A. 
(76-031 Mścice, Stoisław 11) listem poleco-
nym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej 
kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja ak-
cji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz 
z dokumentami akcji należy przesłać podpi-
sane przez akcjonariusza oświadczenia, wy-
magane dla potrzeb zarejestrowania w re-
jestrze akcjonariuszy. Wzory oświadczeń 
dostępne są na stronie internetowej Spółki 
www.stoislaw.pl w zakładce Akcjonariusze/
Dematerializacja/Wzory dokumentów.
Złożenie dokumentów akcji odbywa się 

za pisemnym pokwitowaniem wydanym 
akcjonariuszowi. W  przypadku przesłania 
akcji pokwitowanie zostanie wysłane na 
wskazany przez akcjonariusza adres do 
doręczeń.
W  przypadku działania akcjonariusza 
przez pełnomocnika, należy załączyć ory-
ginał pełnomocnictwa, sporządzonego 
według wzoru zamieszczonego na stronie 
internetowej Spółki www.stoislaw.pl, w za-
kładce Akcjonariusze/Dematerializacja/
Wzory dokumentów.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, 
że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego 
„PZZ” w  Stoisławiu S.A. dokonało wyboru 
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Pol-
skiego Spółki Akcyjnej Oddziału - Biura Ma-
klerskiego w Warszawie, KRS 0000026438, 
jako podmiotu prowadzącego rejestr ak-
cjonariuszy Przedsiębiorstwa Zbożowo-
-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.
Niniejsze wezwanie jest piątym – ostat-
nim, spośród pięciu wymaganych przez 
przepisy prawa.
Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia 
dotyczące dematerializacji akcji udzielane 
są pod nr tel. (094) 34 55 958 lub (094) 34 
55 940 w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku) -
w godzinach od 8.00 do 11.00.

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd KRIR, 
na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, 
wystąpił do Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi w  sprawie trudnej sytuacji, 
w  jakiej znaleźli się producenci wa-
rzyw zaopatrujący dotychczas sektor 
gastronomii w Polsce. W dniu 21 stycz-
nia 2021r. resort rolnictwa udzielił od-
powiedzi w przedmiotowej sprawie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedstawia następujące wyjaśnienia.
Na opłacalność produkcji i  ceny kra-
jowych owoców i warzyw uzyskiwane 
przez producentów wpływ mają czyn-
niki takie jak: podaż i  popyt na ogól-
noświatowym rynku, stan zapasów 
poszczególnych produktów w  kraju 
i  na świecie, produkcja krajowa oraz 
wielkość handlu zagranicznego. Waż-
nym czynnikiem są także koszty siły 
roboczej, w  szczególności jeśli zbiór 
odbywa się ręcznie. Jednocześnie na-
leży zauważyć, że podaż owoców i wa-
rzyw ze strony rodzimych producen-
tów jest rozdrobniona, a indywidualni 
producenci jako dostawcy niedużych 
partii towaru nie mają odpowiedniej 
siły przetargowej do prowadzenia sku-
tecznych negocjacji przed sprzeda-
żą. W  celu przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 w  Polsce wpro-
wadzono m.in. przepisy ograniczające 
funkcjonowanie sektora HoReCa (tj. 
lokali gastronomicznych, restauracji, 
stołówek czy hoteli), który jest istot-
nym odbiorcą produktów rolno-żyw-
nościowych, w tym owoców i warzyw, 
od polskich rolników.
W  tych realiach rynku jest absolutną 
koniecznością, aby producenci owo-
ców i warzyw w Polsce wzmocnili swo-
ją pozycję rynkową poprzez wzrost 
koncentracji podaży, planowanie pro-
dukcji i  dostosowywanie jej do popy-
tu, a także skracanie łańcucha dostaw.
Sektor owoców i  warzyw jest objęty 
wspólną organizacją rynków produk-
tów rolnych (WORR) i  uregulowany 
na mocy przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych oraz uchy-
lającego rozporządzenia 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.). Ww.przepisy regulujące 
WORR w  przypadku sektora owoców 
i  warzyw przewidują możliwość po-
dejmowania działań o  charakterze 
interwencyjnym, finansowanych przy 
częściowym udziale środków z budże-
tu UE przez organizacje producentów 
owoców i warzyw.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zachęca producentów do zrzeszania 
się w  organizacje producentów, któ-
re stosownie do powyższych uregu-
lowań powinny być podstawowym 
filarem funkcjonowania tego rynku. 
Główną rolą organizacji producentów 
jest wzmocnienie pozycji rynkowej 
i  stabilizacja dochodów producentów 
będących ich członkami poprzez pla-
nowanie i  dostosowywanie produkcji 
do popytu, koncentrację podaży i po-
prawę wprowadzania produktów do 
obrotu, a  także optymalizację kosz-
tów produkcji, oferowanie pomocy 
technicznej. Co do zasady, organiza-
cje producentów są zobowiązane do 
zagospodarowania całości produkcji 
dostarczonej przez swoich członków.
Producenci na rynku owoców i  wa-
rzyw mogą otrzymywać wsparcie fi-
nansowe poprzez programy operacyj-
ne organizacji producentów, których 
są członkami. Organizacje producen-
tów realizujące programy operacyjne 
są bowiem uprawnione do otrzyma-
nia z  budżetu UE pomocy finansowej 
w  wysokości 4,1% wartości produkcji 
sprzedanej przez daną organizację 
producentów (pułap ten może zostać 
zwiększony do 4,6%, jeśli organizacja 
realizuje środki zarządzania kryzyso-
wego). Do finansowania programu 
operacyjnego organizacja producen-
tów zakłada fundusz operacyjny, który 

jest finansowany ze składek członków 
organizacji lub samej organizacji oraz 
z  pomocy unijnej ograniczonej do 
50% funduszu operacyjnego. Działa-
nia możliwe do wdrożenia w  ramach 
programów operacyjnych są zawarte 
w  opracowanej przez MRiRW „Stra-
tegii krajowej dla zrównoważonych 
programów operacyjnych organizacji 
producentów owoców i  warzyw oraz 
zrzeszeń organizacji producentów 
owoców i  warzyw w  Polsce na lata 
2018-2022” (Dz. Urz. MRiRW z  2017 r. 
,poz. 70).
W myśl przepisów ww. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 wyłącznie organizacje 
producentów owoców i  warzyw, jako 
jednostki odpowiedzialne za skutecz-
ne równoważenie relacji popytowo-
-podażowych na rynkach poszcze-
gólnych produktów sektora owoców 
i  warzyw, mają możliwość zastoso-
wania działań z  zakresu zarządzania 
kryzysowego oraz zapobiegania kry-
zysom (obejmujących między innymi 
wycofanie produkcji z rynku; w odnie-
sieniu do każdego produktu wycofa-
nie z  rynku nie może przekraczać 5% 
ilości tego produktu sprzedanej przez 
daną organizację producentów), ko-
rzystając jednocześnie ze wsparcia fi-
nansowego na ich realizację. Działania 
te mogą polegać m.in. na przeprowa-
dzaniu operacji skutkujących ograni-
czeniem podaży produktów, których 
rynek znalazł się w sytuacji kryzysowej 
lub jest zagrożony taką sytuacją.
Producenci owoców i warzyw zrzesze-
ni w  organizacjach producentów po-
siadają zatem narzędzia pozwalające 
na skuteczne ograniczenie niekorzyst-
nego wpływu kryzysu na ich sytuację 
ekonomiczną.
Ponadto Ministerstwo Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, 
że zgodnie z ustawą z dnia 19 czerw-
ca 2020 r. o  dopłatach do oprocento-
wania kredytów bankowych udzie-
lanych przedsiębiorcom dotkniętym 

rad powiatowych, przedstawicielami spo-
łeczności lokalnych oraz spotkań organizo-
wanych przez wojewódzkie izby rolnicze. 
Samorząd rolniczy jest w  stanie określić 
potencjalną możliwość zbycia czy wydzier-
żawienia danej nieruchomości na rzecz 
miejscowych rolników, dlatego powinien 

być on umocowany prawnie do wskazy-
wania KOWR-owi, aby w danym przypadku 
korzystał lub nie korzystał z  ustawowych 
uprawień w  zakresie obrotu ziemią rolną.  
W obecnym stanie prawnym opinie woje-
wódzkich izb rolniczych nie mają charakte-
ru wiążącego dla OT KOWR i nie powodują 

one nawet przedstawienia uzasadnienia 
podjęcia decyzji przez KOWR w  stosun-
ku do działań zaproponowanych w opinii 
wojewódzkich izb rolniczych. Dlatego ko-
nieczne jest wprowadzenie odpowiednich 
zmian przepisów w tym zakresie.
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W  odpowiedzi na pismo KRIR z  dnia 
24.11.2020  r. w  sprawie uruchomienia 
działań interwencyjnych na rynkach mięsa 
drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE 
ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski infor-
muje co następuje:
"Pragnę podziękować za Pańskie pismo 
z dnia 24 listopada 2020 r., w którym wy-
raża Pan obawy w  związku z  sytuacją na 
polskim rynku wieprzowiny i  mięsa dro-
biowego. Zwraca się Pan również do Ko-
misji z wnioskiem o interwencję publiczną, 

dopłaty do prywatnego przechowywania 
i refundacje wywozowe.
Jak Pan zauważył, kryzys związany z  CO-
VID-19 ma bardzo negatywny wpływ na oba 
wspomniane sektory, powodując spadek 
cen w całej UE. Niedawne wykrycie afrykań-
skiego pomoru świń u dzików w Niemczech 
wywarło dodatkową presję na rynek wie-
przowiny, a  obecna epidemia wysoce zja-
dliwej grypy ptaków ma negatywny wpływ 
gospodarczy na producentów drobiu tam, 
gdzie wystąpiła ta choroba.

UE stoi obecnie w  obliczu bezpreceden-
sowego wyzwania dla gospodarki, które 
dotyczy również sektora rolnictwa. Od po-
czątku pandemii Komisja przyjęła już sze-
roki wachlarz środków mających na celu 
złagodzenie społeczno-gospodarczych 
skutków pandemii COVID-19, również 
w  sektorze rolnictwa. Producenci sektora 
trzody chlewnej i  drobiu mogą korzystać 
na przykład z tymczasowych ram pomocy 
państwa, inicjatywy inwestycyjnej „plus” 
w odpowiedzi na koronawirusa oraz z roz-

Komisarz UE ds. Rolnictwa w sprawie interwencji na rynku 
mięsa drobiowego i wieprzowego 

W  dniu 8 stycznia 2021  r. Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, mając na uwadze nade-
słane wnioski samorządu rolniczego, zwrócił 
się do Ministra Klimatu i Środowiska o pod-
jęcie stosownych działań legislacyjnych 
w następującym zakresie:
1. Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej 

ustanowienia nadzoru nad kołami ło-
wieckimi przez starostów powiatowych. 
Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta 
odpowiedzialny jest za wydzierżawianie 
obwodów łowieckich oraz naliczanie 
opłat z tego tytułu, powinien on również 
sprawować nadzór nad wypełnianiem 
obowiązków wynikających z  prawidło-

wej gospodarki łowieckiej. Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych zgadzając się 
z przedmiotowym wnioskiem, podkreśla 
jednocześnie, że konieczne jest ustano-
wienie faktycznego nadzoru nad kołami 
łowieckimi oraz wypracowanie takich 
rozwiązań prawnych, które mogłyby do-
prowadzić do załagodzenia sporu mię-
dzy rolnikami, a kołami łowieckimi.

2. Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
unormowania kwestii szacowania szkód 
w uprawach, a dokładniej sytuacji, w któ-
rych koła łowieckie odmawiają szaco-
wania szkód, pomimo zgłoszenia, albo 
celowo opóźniają się z podjęciem działań 

lub nie dostarczają protokołów szacowa-
nia, uniemożliwiając rolnikowi wniesienie 
pozwu o odszkodowanie. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami wymagane jest 
uprzednio przejście całej procedury ad-
ministracyjnej. Tego typu praktyki stoso-
wane przez koła łowieckie przysparzają 
rolnikom dużych problemów, narażając 
tym samym na wymierne straty.

Zdaniem samorządu rolniczego wprowa-
dzenie stosownych zmian może pomóc 
zmobilizować koła łowieckie do wypełnia-
nia przez nie ustawowych obowiązków, 
a poszkodowanym rolnikom stworzy realną 
ochronę swoich praw.

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska 
w sprawie szacowania szkód i funkcjonowania KŁ 

Wniosek samorządu rolniczego o umożliwienie emerytowi 
dalszego prowadzenia gospodarstwa
W  sierpniu ubiegłego roku Zarząd 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
zwrócił się z wnioskiem do KRIR o pod-
jęcie działań w  celu nowelizacji ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
która miałaby wprowadzić zmianę doty-
czącą warunków przejścia na emeryturę 
rolniczą bez konieczności “zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej”. Za-
rząd Krajowej Rady wystąpił 4 stycznia 
2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w o podjęcie odpowiednich działań 
legislacyjnych umożliwiających emery-
towi KRUS dalsze prowadzenie gospo-
darstwa. Zgodnie z  przepisami ustawy 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
aby uzyskać prawo do emerytury rolni-
czej w pełnej wysokości rolnik powinien 
m.in. zaprzestać prowadzenia gospo-
darstwa rolnego. Stosownie do art. 28 
ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o  ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 782), wypłata eme-
rytury lub renty rolniczej z ubezpiecze-
nia ulega częściowemu zawieszeniu na 
zasadach określonych w  ust. 2–8, jeżeli 
emeryt lub rencista prowadzi działal-
ność rolniczą. Co do zasady, uznaje 
się, że emeryt lub rencista zaprzestał 
prowadzenia działalności rolniczej, je-
żeli ani on, ani jego małżonek nie jest 
właścicielem (współwłaścicielem) lub 
posiadaczem gospodarstwa rolnego 
w  rozumieniu przepisów o  podatku 
rolnym i nie prowadzi działu specjalne-
go (art. 28 ust. 4 ww. ustawy). W ocenie 
samorządu rolniczego, konieczność za-
przestania prowadzenia gospodarstwa 
rolnego jest krzywdząca dla rolników, 
tym bardziej, że wielu z  nich nie ma 
następców, którym mogliby przekazać 

gospodarstwo. Ponadto wielu rolni-
ków, pomimo osiągnięcia wymaga-
nych okresów składkowych, w  dalszym 
ciągu chciałoby prowadzić działalność 
rolniczą ze względów ekonomicznych 
(emerytura nie wystarcza na zapewnie-
nie godziwego poziomu życia). Wymóg, 
by rolnicy przestali być właścicielami 
(posiadaczami) gospodarstw rolniczych 
stoi w sprzeczności z art. 21 i art. 23 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecz-
pospolita Polska chroni wszak własność, 
rolnicy nie powinni więc być pozbawiani 
własności swoich gospodarstw, by uzy-
skać prawo do pełnej emerytury (cho-
ciaż przez całe życie zawodowe odpro-
wadzali odpowiednie składki i osiągnęli 
określony wiek). Tym samym, zaprzesta-
nie prowadzenia gospodarstwa rolnego 
powinno stanowić uprawnienie rolnika, 
który osiągnął wiek i  okres składkowy 
umożliwiający przyznanie emerytury, 
a  nie prawny obowiązek. Problemem 
również jest regulowanie podatków lo-
kalnych w  związku z  przekształceniem 
podatku rolnego w  podatek od nieru-
chomości za siedlisko rolnika który prze-
szedł na emeryturę a w siedlisku pozo-
stały budynki gospodarcze np. obora 
czy stodoła. Jeżeli rolnik uprawniony 
do emerytury rolniczej zdecyduje się 
na zaprzestanie gospodarstwa rolnego, 
pozostawiając jednak własność siedli-
ska, to takie nieruchomości w  dalszym 
ciągu powinny być opodatkowane po-
datkiem rolnym, a  nie podatkiem od 
nieruchomości. Obecnie bowiem rolnik 
– emeryt musi płacić znacznie wyższe 
podatki tj. od nieruchomości za pozo-
stawione budynki (w  tym często budy-
nek mieszkalny), pomimo że emerytura 

rolnicza oznacza realny spadek wyso-
kości jego przychodów w  stosunku do 
otrzymywanego z  prowadzonej dzia-
łalności rolniczej. W tym zakresie zatem 
Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje 
o  podjęcie odpowiednich działań legi-
slacyjnych umożliwiających emerytowi 
KRUS dalsze prowadzenie gospodar-
stwa ewentualnie zmianę w  uzgodnie-
niu z Ministrem Finansów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o  podatku rolnym 
(Dz. U. z  2020 r. poz. 333) oraz ustawy 
z  dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170), w  tym zakresie. Jednocześnie, 
w  takiej sytuacji należałoby zapewnić 
odpowiednią dodatkową „subwencję” 
finansową gminom w zamian za utraco-
ne dochody z tytułu podatku od nieru-
chomości.
Realizując wniosek przyjęty na VI Po-
siedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w  dniu 9.12.2020  r., Zarząd Krajowej 
Rady wystąpił 4 stycznia 2021 r. do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podję-
cie odpowiednich działań legislacyjnych 
umożliwiających emerytowi KRUS dal-
sze prowadzenie gospodarstwa.
Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, aby uzyskać 
prawo do emerytury rolniczej w  pełnej 
wysokości rolnik powinien m.in. zaprze-
stać prowadzenia gospodarstwa rolnego. 
Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (Dz. U. z  2020  r. poz. 
782), wypłata emerytury lub renty rolni-
czej z ubezpieczenia ulega częściowemu 
zawieszeniu na zasadach określonych 
w ust. 2–8, jeżeli emeryt lub rencista pro-
wadzi działalność rolniczą.

Co do zasady, uznaje się, że emeryt lub 
rencista zaprzestał prowadzenia działal-
ności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego mał-
żonek nie jest właścicielem (współwłaści-
cielem) lub posiadaczem gospodarstwa 
rolnego w  rozumieniu przepisów o  po-
datku rolnym i  nie prowadzi działu spe-
cjalnego (art. 28 ust. 4 ww. ustawy).
W  ocenie samorządu rolniczego, ko-
nieczność zaprzestania prowadzenia go-
spodarstwa rolnego jest krzywdząca dla 
rolników, tym bardziej, że wielu z  nich 
nie ma następców, którym mogliby 
przekazać gospodarstwo. Ponadto wielu 
rolników, pomimo osiągnięcia wymaga-
nych okresów składkowych, w  dalszym 
ciągu chciałoby prowadzić działalność 
rolniczą ze względów ekonomicznych 
(emerytura nie wystarcza na zapewnie-
nie godziwego poziomu życia). Wymóg, 
by rolnicy przestali być właścicielami 
(posiadaczami) gospodarstw rolniczych 
stoi w sprzeczności z art. 21 i art. 23 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rzecz-
pospolita Polska chroni wszak własność, 

rolnicy nie powinni więc być pozbawiani 
własności swoich gospodarstw, by uzy-
skać prawo do pełnej emerytury (cho-
ciaż przez całe życie zawodowe odpro-
wadzali odpowiednie składki i osiągnęli 
określony wiek).
Tym samym, zaprzestanie prowadzenia 
gospodarstwa rolnego powinno stanowić 
uprawnienie rolnika, który osiągnął wiek 
i okres składkowy umożliwiający przyzna-
nie emerytury, a nie prawny obowiązek.
Problemem również jest regulowanie 
podatków lokalnych w  związku z  prze-
kształceniem podatku rolnego w  po-
datek od nieruchomości za siedlisko 
rolnika który przeszedł na emeryturę 
a w siedlisku pozostały budynki gospo-
darcze np. obora czy stodoła. Jeżeli rol-
nik uprawniony do emerytury rolniczej 
zdecyduje się na zaprzestanie gospo-
darstwa rolnego, pozostawiając jednak 
własność siedliska, to takie nierucho-
mości w  dalszym ciągu powinny być 
opodatkowane podatkiem rolnym, a nie 
podatkiem od nieruchomości. Obec-

nie bowiem rolnik – emeryt musi płacić 
znacznie wyższe podatki tj. od nierucho-
mości za pozostawione budynki (w tym 
często budynek mieszkalny), pomimo 
że emerytura rolnicza oznacza realny 
spadek wysokości jego przychodów 
w  stosunku do otrzymywanego z  pro-
wadzonej działalności rolniczej.
W  tym zakresie zatem Krajowa Rada 
Izb Rolniczych wnioskuje o  podjęcie 
odpowiednich działań legislacyjnych 
umożliwiających emerytowi KRUS 
dalsze prowadzenie gospodarstwa 
ewentualnie zmianę w  uzgodnieniu 
z  Ministrem Finansów ustawy z  dnia  
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z  2020  r. poz. 333) oraz ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i  opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019  r. 
poz. 1170), w  tym zakresie. Jednocze-
śnie, w  takiej sytuacji należałoby za-
pewnić odpowiednią dodatkową „sub-
wencję” finansową gminom w  zamian 
za utracone dochody z tytułu podatku 
od nieruchomości.

skutkami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o  zatwierdzenie 
układu w  związku z  wystąpieniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) sto-
sowane są dopłaty do oprocento-
wania kredytów bankowych udzie-
lanych między innymi podmiotom 
prowadzącym działalność w  sektorze 
produkcji podstawowej produktów 
rolnych, które znalazły się w  trudnej 
sytuacji finansowej w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych wynikających z  roz-
przestrzeniania się zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2. Stosownie do przepisów 
ww. ustawy kredyty obrotowe odna-

wialne lub nieodnawialne z  dopłata-
mi do oprocentowania udzielane były 
w  celu zapewnienia płynności finan-
sowej utraconej lub zagrożonej utratą 
w  związku z  rozprzestrzenianiem się 
COVID-19. Kredyty te były udzielane 
na warunkach komercyjnych, nato-
miast z Funduszu Dopłat do Oprocen-
towania są realizowane dopłaty do 
oprocentowania w wysokości:

• 2 % w przypadku mikroprzedsiębior-
ców, małych lub średnich przedsię-
biorców,

•  1 % w przypadku dużych przedsię-
biorców.

Dopłaty są stosowane do umów za-

wartych do dnia 31 grudnia 2020 r. Ak-
tualnie prowadzone są prace mające 
na celu umożliwienie udzielania ww. 
kredytów również w 2021 r.
Jednocześnie resort rolnictwa stale mo-
nitoruje rynek i  analizuje informacje 
zebrane od producentów, konsumen-
tów i  przedsiębiorców. Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi dostrzega  
problemy występujące na rynkach 
rolnych i w ramach posiadanych moż-
liwości podejmuje działania w  celu 
poprawy warunków produkcji oraz 
satysfakcji dochodowej w polskim rol-
nictwie.
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Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rol-
ników, którzy chcą zabezpieczyć swoje 
gospodarstwa przed afrykańskim po-
morem świń (ASF). Także od dziś Agen-
cja oferuje pomoc spółkom wodnym 
lub związkom spółek wodnych, które 
zamierzają zainwestować w sprzęt słu-
żący do utrzymania w  dobrym stanie 
urządzeń melioracji wodnych wykorzy-
stywanych do ochrony gospodarstw 

rolnych przed powodzią. Pomoc jest 
finansowana z  budżetu PROW na lata 
2014-2020, a wnioski o nią będzie moż-
na składać do 28 lutego 2021 r. 
W  ramach „Inwestycji zapobiegają-
cych zniszczeniu potencjału produk-
cji rolnej” na pomoc mogą liczyć rol-
nicy, którzy zajmują się chowem lub 
hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń 
lub zrealizowali zobowiązania rolno-
-środowiskowo-klimatyczne w ramach 

wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras 
świń”, i  chcą wykonać inwestycje chro-
niące ich gospodarstwa przed rozprze-
strzenianiem się wirusa ASF. Na tego 
typu przedsięwzięcia mogą otrzymać 
maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020, a wysokość 
dofinansowania nie może przekroczyć 
80% kosztów kwalifikowanych ponie-
sionych na realizację takiej inwestycji. 
Pomoc można otrzymać na:

Wsparcie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią. 
Już można składać wnioski

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków 
o  dofinansowanie inwestycji mających 
na celu ochronę wód przed zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowa-
na z budżetu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnio-
ski można składać do 26 lutego 2021 r. 
Wsparcie adresowane jest do gospodarzy 
prowadzących chów lub hodowlę zwie-
rząt w  rozumieniu przepisów o  organi-
zacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospo-
darskich. O pomoc nie mogą ubiegać się 
właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. 
stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 
2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 

Maksymalnie na jedno gospodarstwo 
można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przy-
znawana jest w formie refundacji 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych poniesionych 
na inwestycję (60 proc. w przypadku mło-
dego rolnika). 
Dofinansowanie może być przyznane 
na inwestycje, które zapewnią dostoso-
wanie gospodarstw do wymagań okre-
ślonych w „Programie działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu”. Chodzi przede wszyst-
kim o  inwestycje dotyczące warunków 
przechowywania nawozów naturalnych 
(oraz kiszonek - w  przypadku młodych 

rolników). Wsparcie można otrzymać 
m.in. na koszty budowy, przebudowy lub 
zakupu zbiorników do przechowywania 
nawozów naturalnych płynnych, płyt 
do gromadzenia nawozów naturalnych 
stałych, zbiorników lub płyt do przecho-
wywania kiszonek, jak również zakupu 
nowych maszyn i  urządzeń do aplikacji 
nawozów naturalnych płynnych. 
Wnioski o  dofinansowanie wraz z  wy-
maganymi dokumentami można skła-
dać osobiście (lub przez pełnomocnika) 
w biurach powiatowych i oddziałach re-
gionalnych ARiMR, drogą elektroniczną, 
a także w formie przesyłki rejestrowanej 
nadanej w placówce Poczty Polskiej. 

Chroń wody przed azotanami pochodzenia rolniczego - złóż 
wniosek o dofinansowanie
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wartości w złotych kwoty 7 000 euro. Po-
moc była udzielana w formie ryczałtu. Jej 
wysokość uzależniona była od rodzaju 
prowadzonej produkcji i zróżnicowana ze 
względu na skalę produkcji. 
Inne formy pomocy
Ponadto pomoc otrzymali producenci 
świń prowadzących produkcje w  cyklu 
otwartym. Udzielane były również prefe-
rencyjne kredyty na finansowanie bieżącej 
działalności rolniczej, a także uruchomio-
ne zostały, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
kredyty obrotowe na finansowanie bieżą-
cej działalności z dopłatami do oprocento-
wania i z gwarancją ich spłaty.
Sekretarz stanu przypomniał, że na pod-

stawie przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów w  sprawie szczegółowego za-
kresu i  sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i  Moder-
nizacji Rolnictwa posiadacze co najmniej  
50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 
200 sztuk chryzantem ciętych w fazie peł-
nej dojrzałości, które nie zostały sprzeda-
ne w związku z wprowadzeniem od dnia 
31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 
2020 r. zakazu wstępu na teren cmentarzy, 
mogli złożyć do dnia 6 listopada 2020 r. 
do kierownika biura powiatowego Agen-
cji, wnioski o udzielenie pomocy. A zatem 
przedmiotową pomocą byli objęci zarów-
no producenci rolni jak i podmioty zajmu-
jące się obrotem chryzantemami. Stawki 

tej pomocy ustalone zostały na poziomie: 
20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej 
i 3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.
Poza produkcyjną pomocą było wsparcie 
rodzin rolniczych przy zakupie kompute-
rów dla dzieci i młodzieży.
– W  związku ze zmieniającą się sytuacją 
resort rolnictwa ciągle pracuje nad wpro-
wadzeniem takich rozwiązań, które zmi-
nimalizują negatywne skutki rynkowe 
spowodowane pandemią, co wpłynie na 
zrównoważenie sytuacji finansowej pro-
ducentów rolnych i umożliwi m.in. plano-
wanie oraz stabilizację produkcji rolnej, co 
zapewni ciągłość łańcucha dostaw – pod-
kreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

źródło: www.mrirw.gov.pl

– W  związku z  sytuacją spowodowaną 
epidemią COVID-19, w  2020 r. do Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 
wprowadziliśmy nowe działanie: „Wyjąt-
kowe, tymczasowe wsparcie dla rolni-
ków, mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i  średnich przedsiębiorstw szczególnie 
dotkniętych kryzysem związanym z CO-
VID 19” – poinformował sekretarz stanu 
Ryszard Bartosik, podczas posiedzenia 
Sejmowej Komisji Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi, która odbyła się 19 stycznia. 
Kto otrzymał wsparcie
Wiceminister zwrócił uwagę, że na pod-
stawie przeprowadzonych ocen sytuacji, 
w  szeroko zdefiniowanych sektorach 
działalności rolniczej, stwierdzono, że do 

najbardziej poszkodowanych w  wyniku 
kryzysu spowodowanego COVID-19 zali-
czają się gospodarstwa zajmujące się pro-
dukcją: wołowiny, mleka, trzody chlewnej 
(prosiąt), drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi 
i indyki), drobiu hodowlanego w związku 
z  prowadzeniem produkcji jaj wylęgo-
wych kur rzeźnych, baraniny/jagnięciny, 
kóz oraz roślin ozdobnych pod osłonami. 
Cel – rekompensata i zachęta do konty-
nuowania produkcji
– Głównym celem wsparcia jest rekom-
pensata przynajmniej części strat jakie 
ponieśli rolnicy w  wyniku wystąpienia 
kryzysu spowodowanego COVID-19 
i rozwiązanie problemów z płynnością fi-
nansową zagrażającą ciągłości działalno-
ści rolniczej gospodarstw prowadzących 

produkcję w tych sektorach – podkreślił 
sekretarz stanu. 
Ryszard Bartosik dodał również, że po-
moc ma stanowić zachętę do kontynu-
owania prowadzonej produkcji w  celu 
zminimalizowania ryzyka spadku pozio-
mu produkcji w  poszczególnych sekto-
rach po zniesieniu ograniczeń wprowa-
dzonych w wyniku epidemii COVID–19. 
Wysokość i warunki pomocy
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania 
oraz wypłaty tej pomocy określono w roz-
porządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. Na działanie 
zaplanowano 2% alokacji środków PROW 
2014-2020. 
Pomoc przyznawana była rolnikowi tylko 
raz i  nie mogła ona przekroczyć równo-

Pomoc rolnikom - COVID-19

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor-
muje: Każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napę-
dowy używany do produkcji rolnej po-
winien zbierać faktury VAT

• w  terminie od 1 lutego 2021  r. do  
1 marca 2021 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności 
od miejsca położenia gruntów rol-
nych wraz z  fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w  okresie od  

1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
• w  terminie od 2 sierpnia 2021  r. do  

31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w  zależności 
od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. 
do 31 lipca 2021  r. w  ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2021 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 29 października 2021 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub mia-
sta, albo przelewem na rachunek banko-
wy podany we wniosku.

Zwrot podatku akcyzowego
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szerzenia mechanizmów elastyczności 
wprowadzonych w ramach funduszu roz-
woju obszarów wiejskich.
Oprócz klasycznych działań dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich, mających 
na celu poprawę sytuacji hodowców 
trzody chlewnej i drobiu poprzez zapew-
nienie wsparcia finansowego na rzecz 
rozwoju ich działalności, doraźną pomoc 
z  tytułu spadku dochodów może stano-
wić w  szczególności narzędzie stabilizacji 
dochodów. Pomoc państwa, zarówno 
w formie pomocy de minimis, wyłączenia 
grupowego, jak i  pomocy podlegającej 
zgłoszeniu, może również stanowić wspar-
cie dla sektora, łagodząc skutki obecnej 
trudnej sytuacji rynkowej.
Interwencja publiczna mająca na celu zła-
godzenie wpływu, jaki mają na rolników 

lata, w których poziom cen jest szczegól-
nie niski, jest dostępna jedynie w  ogra-
niczonej liczbie sektorów podatnych na 
wahania cen. Trzoda chlewna i drób nie są 
zaliczane do sektorów, które mogą korzy-
stać z  takiej interwencji. Refundacje wy-
wozowe ustalono na poziomie zerowym 
w  odniesieniu do wszystkich produktów, 
w tym mięsa drobiowego i wieprzowiny.
Bezpośrednia interwencja UE w  sekto-
rze wieprzowiny za pomocą dopłat do 
prywatnego przechowywania, wymaga 
uważnego rozważenia. Obecne ograni-
czenia związane z  COVID-19 powodują 
zmniejszenie przepustowości wielu rzeźni. 
Ograniczenia przywozowe w  niektórych 
państwach trzecich zmniejszają możli-
wości zbytu przechowywanego mięsa na 
rynkach eksportowych. W  związku z  tym 

zamrożona wieprzowina wprowadzana 
byłaby na rynek UE po zakończeniu okre-
su przechowywania, wywierając presję na 
ceny i  opóźniając ożywienie sektora. Taki 
środek nie miałby pożądanego efektu sta-
bilizującego rynek.
Można jednak rozważyć nadzwyczajne 
wsparcie rynkowe w sektorze drobiarskim, 
jak przewidziano w art. 220 rozporządze-
nia o  wspólnej organizacji rynków pro-
duktów rolnych, ale wymagałoby to udo-
kumentowanego wniosku ze strony Polski.
Pragnę Pana zapewnić, że podległe mi 
służby uważnie monitorują rozwój sytuacji 
na rynku we wszystkich państwach człon-
kowskich UE, a Komisja jest gotowa podjąć 
działania, jeżeli sytuacja tego wymaga."

źródło: www.krir.pl
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INFORMACJE KASY ROLNICZEGO 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie 
w 2021 r. 
W  związku z  rozpoczęciem nowego 
roku podatkowego Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego informu-
je, że w  2021  r. będzie pobierała za-
liczki na podatek dochodowy i skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne na 
takich samych zasadach jak w  roku 
poprzednim.
Zaliczkę na podatek dochodowy 
i  składkę na ubezpieczenie zdrowot-

ne Kasa pobierze od wypłacanych 
emerytur, rent, rodzicielskich świad-
czeń uzupełniających i  świadczeń 
wyrównawczych dla działaczy opo-
zycji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z  powodów poli-
tycznych.
Zaliczkę Kasa będzie naliczała w kwo-
cie równej 17% świadczenia uzyskane-
go w danym miesiącu minus 43,76 zł  

(miesięczna kwota zmniejszająca po-
datek).
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
Kasa ustali w  wysokości 9% świad-
czenia, z tym, że 7,75% będzie pokry-
wane z zaliczki na podatek dochodo-
wy, a  pozostałe 1,25% z  kwoty netto 
świadczenia.

źródło: www.krus.gov.pl

W dniu 15 stycznia 2021 r. weszło w ży-
cie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie sta-
wek dopłat do 1 ha powierzchni grun-
tów ornych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 
(Dz. U. poz. 90).
Wysokość stawek dopłat 
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsa-
dzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 
wynosi:
1. 67,98 zł – w przypadku zbóż i miesza-

nek zbożowych lub mieszanek pa-
stewnych sporządzonych z materia-

łu siewnego gatunków lub odmian 
roślin zbożowych lub strączkowych 
wymienionych w  rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r.  
w  sprawie wykazu gatunków roślin 
uprawnych, do których materia-
łu siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany przysługuje dopłata 
z  tytułu zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 
poz. 615);

2. 108,77 zł – w przypadku roślin strącz-
kowych;

3. 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.
Decyzje o przyznaniu dopłaty będą wy-
dawane w terminie 60 dni od dnia wej-

ścia w życie przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów. Po wydaniu decyzji 
o przyznaniu pomocy środki finansowe 
będą niezwłocznie przekazywane na 
rachunki bankowe rolników.

Dopłaty z  tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany udzielane są 
w  ramach środków pochodzących z  bu-
dżetu krajowego na podstawie przepisów 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym.

źródło: www.arimr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i  Moderni-
zacji Rolnictwa podpisała umowy z 10 
firmami na świadczenie usług związa-

nych z utylizacją padłych zwierząt go-
spodarskich w  2021  r. Pomoc ARiMR 
polega na pokryciu za rolników w ca-

łości lub części kosztów obejmujących 
zbiór, transport i  unieszkodliwienie 
padłych zwierząt gospodarskich. 

Stawki dopłat do materiału siewnego dla wniosków złożo-
nych w 2020 r.

Pomoc udzielana przez ARiMR na po-
krycie kosztów utylizacji padłych zwie-
rząt gospodarskich jest jedną z  form 
tzw. pomocy krajowej, w całości finan-
sowanej z budżetu krajowego. 
Tegoroczne zasady korzystania 
z  usług utylizacyjnych z  dofinanso-
waniem Agencji nie ulegają zmianie 
w stosunku do lat ubiegłych - zmieni-
ły się jedynie kategorie wagowe świń: 
w miejsce dotychczasowych czterech 
zostały wprowadzone dwie - do 50 kg 
i powyżej 50 kg. 
Pomoc może otrzymać producent rol-
ny prowadzący gospodarstwo rolne 
w  rozumieniu przepisów o  podatku 
rolnym lub dział specjalny produk-
cji rolnej. Wsparcia nie mogą jednak 
otrzymać producenci, którzy nie speł-

niają kryterium mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorstwa. 
Wysokość wsparcia zależy od wieku 
i  gatunku padłego zwierzęcia. Agen-
cja sfinansuje za rolnika pełne koszty 
zbioru i  transportu padłego bydła, 
owiec, kóz, koni oraz świń, a także po-
kryje w  100% koszty unieszkodliwie-
nia bydła, które ukończyło 48 miesiąc 
życia oraz owiec i kóz, które ukończy-
ły 18 miesiąc życia (zwierzęta z  tych 
grup podlegają badaniom w  kierun-
ku TSE - gąbczaste zwyrodnienie mó-
zgu). Natomiast w przypadku uniesz-
kodliwienia padłego bydła poniżej 48 
miesiąca życia, a  owiec i  kóz poniżej 
18 miesiąca życia oraz świń i koni nie-
zależnie od ich wieku, Agencja może 
dofinansować do 75% poniesionych 

przez producenta rolnego kosztów. 
W  przypadku rolników będących 
płatnikami podatku VAT, dofinanso-
wanie Agencji nie obejmuje kwoty 
podatku VAT. 
Usługi utylizacyjne, do których do-
płaca Agencja, świadczą w 2021 roku 
następujące firmy:

• Eko - Stok Sp. z o.o.,
• Energoutil Sp. z o.o.,
• Jasta Sp. z o.o.,
• PP-H Hetman Sp. z o.o.,
• PPP Bacutil Sp. J.,
• Promarol-Plus Sp. z o.o.,
• Saria Polska Sp. z o.o.,
• Struga S.A.,
• ZP-H Rakowscy Sp. J.,
• ZR-P "Farmutil HS" S.A.

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jedno-
podpisowe
ARiMR wprowadza zmiany w  składaniu 
papierowych formularzy zgłoszeń zwie-
rzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy 
zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospo-
darskich oznakowanych należy dokony-
wać na formularzach jednopodpisowych 
(podpisanych przez nabywającego lub 
zbywającego).
W  przypadku posiadania druków dwu-
podpisowych (na których jest możliwość 
złożenia podpisu zarówno przez nabywa-
jącego jak i przez zbywającego) należy pa-
miętać, aby taki druk był podpisany tylko 
przez jednego z  posiadaczy – albo tylko 

przez nabywającego, albo tylko przez zby-
wającego. 
Obowiązujące formularze dotyczące iden-
tyfikacji i  rejestracji zwierząt znajdują się 
na stronie internetowej Agencji (www.
arimr.gov.pl) w  zakładce: „Identyfikacja 
i Rejestracja Zwierząt”: https://www.arimr.
gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/
formularze-dotyczace-identyfikacji-i-
rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html 
W  związku z  powyższym zachęcamy do 
korzystania z Portalu IRZplus, który umożli-
wia posiadaczom zwierząt gospodarskich 
oznakowanych dokonanie zgłoszeń zwie-
rzęcych w  imieniu własnej siedziby stada 

oraz przegląd informacji wprowadzonych 
bezpośrednio do systemu informatycz-
nego ARiMR, w  którym prowadzony jest 
rejestr zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych. Dzięki aplikacji można szybko i wy-
godnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, 
bez konieczności wychodzenia z  domu 
(przychodzenia do BP).
Informacje dotyczące obsługi zgłoszeń 
przez Internet – Portal IRZplus znajdują 
się na stronie internetowej Agencji (www.
arimr.gov.pl): https://www.arimr.gov.pl/
identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-
-zgloszen-przez-internet-portal-irzplus.html.

10 firm będzie świadczyć w 2021 roku usługi utylizacyjne 
dofinansowywane przez ARiMR 

Złóż wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia
Od 14 stycznia 2021  r., można składać 
wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę 
zadłużenia powstałego w związku z pro-
wadzeniem działalności rolniczej.
Producenci rolni zainteresowani otrzy-
maniem wsparcia na restrukturyzację 
swoich zadłużonych gospodarstw, mogą 
składać wnioski o  udzielenie oprocen-
towanej pożyczki na spłatę zadłużenia 
powstałego w związku z prowadzeniem 
działalności rolniczej. Dokumenty przyj-
mują biura powiatowe Agencji. 
Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest 

opracowanie przez zainteresowa-
ny podmiot planu restrukturyza-
cji, który zostanie zaakceptowany 
przez właściwego ze względu na 
jego miejsce zamieszkania lub 
siedzibę dyrektora Wojewódzkie-
go Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go.
Wniosek o udzielanie pożyczki na 
sfinansowanie spłaty zadłużenia 
powstałego w  związku z  prowa-
dzeniem działalności rolniczej jest 
już dostępny na stronie Agencji.

• utworzenie lub zmodernizowanie 
niecki dezynfekcyjnej,

• wyposażenie gospodarstwa rolnego 
w urządzenie do dezynfekcji,

• wykonanie inwestycji dzięki której 
trzoda chlewna będzie utrzymywa-
na w  odrębnych, zamkniętych po-
mieszczeniach z osobnym wejściem, 
nie łączących się z  pomieszczeniami 
w których znajdują się inne zwierzęta

Wsparcie może być również przyzna-
ne na wykonanie ogrodzenia chlewni. 
Wówczas pomoc przyznaje się w  for-
mie standardowych stawek jednost-
kowych w  wysokości 80 proc. kwoty 
stanowiącej sumę: 
a. iloczynów standardowych stawek 

jednostkowych i, odpowiednio, dłu-

gości planowanego ogrodzenia, licz-
by bram i liczby furtek. 

oraz 
b. kosztów ogólnych, nieprzekraczają-

cych 10 proc. kosztów poniesionych 
na realizację tej operacji. 

Drugą grupą, do której kierowana 
jest pomoc w ramach wsparcia na „In-
westycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej”, są spółki 
wodne lub związki spółek wodnych, 
w  których większość członków stano-
wią rolnicy posiadający grunty rolne. 
Pomoc udzielana jest na inwestycje 
w  sprzęt zmechanizowany służący do 
utrzymania w  dobrym stanie urządzeń 
melioracji wodnych wykorzystywa-
nych do celów ochrony gospodarstw 

przed skutkami powodzi, podtopień 
lub deszczu nawalnego. Maksymalna 
wysokość wsparcia to 1 mln zł w  ca-
łym okresie realizacji PROW 2014-2020.  
Limit dofinansowania wynosi 80 proc.  
kosztów kwalifikowanych zrealizowanej 
inwestycji. Pieniądze można wykorzy-
stać na zakup np. koparek, ciągników, 
rębaków do drewna, kos spalinowych 
czy kosiarek samojezdnych. 
Wnioski o  przyznanie pomocy można 
składać osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę w  oddziałach regional-
nych lub biurach powiatowych ARiMR, 
poprzez platformę ePUAP lub prze-
słać rejestrowaną przesyłką pocztową 
nadaną w placówce Poczty Polskiej. 
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PAŃSTWOWA INSPEKCJA  
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i  Na-
siennictwa uprzejmie informuje jednost-
ki prowadzące działalność w  zakresie 
potwierdzania sprawności technicznej 
opryskiwaczy polowych, że od dnia  
1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie va-
catio legis, nastąpiła zmiana wymagań 
dotyczących prowadzenia badań.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z  dnia 
13 grudnia 2013  r. w sprawie potwier-
dzania sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środ-

ków ochrony roślin, od dnia 1 stycznia 
2021 r., 

• w  opryskiwaczach ciągnikowych 
lub samobieżnych polowych innych 
niż dozujące ciecz użytkową w  pa-
sach lub rzędach nie przeprowadza 
się sprawdzenia dystrybucji cieczy 
przez dokonanie jednoczesnego 
pomiaru natężenia wypływu cieczy 
z  rozpylaczy zainstalowanych na 
belce polowej opryskiwacza albo – 
po ich demontażu – z belki polowej 
opryskiwacza, 

• zmieniły się wymagania techniczne 
dla ręcznego i elektronicznego stołu 
rowkowego do sprawdzania rozkła-
du poprzecznego cieczy (wymaga-
nia określone są w załączniku nr 2 do 
ww. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe, po 1 stycz-
nia 2021 r., prowadzenie badań opryski-
waczy polowych jest możliwe wyłącz-
nie przez jednostki, które dostosowały 
się do nowych wymagań.

źródło: www.piorin.gov.pl

Zmiana wymagań w zakresie przeprowadzania badań opry-
skiwaczy polowych

"Smaki zamknięte w słoiku"–przepisy
W numerze styczniowym naszego mie-
sięcznika ukazała się notatka o  prze-
prowadzonym konkursie ,,SMAKI ZA-
MKNIĘTE W  SŁOIKU”, zorganizowanym 
przy współpracy Zarządu ZIR oraz 
Komisji do spraw Rodzin z  Obszarów 
Wiejskich. Konkurs składał się z dwóch 
etapów (I  etap - powiatowy, II etap - 
wojewódzki). Komisja dokonała wybo-
ru spośród zwycięskich ,,produktów’’ 
I  etapu Powiatowego i  jednomyślnie 
zdecydowała nagrodzić wszystkich 
finalistów na szczeblu Wojewódzkim 
w  tym samym stopniu. Celem konkur-
su był rozwój wiedzy dotyczącej trady-
cyjnych, zdrowych przetworów domo-
wych. Tak jak wspominaliśmy 
w kolejnych numerach będziemy przed-
stawiać Państwu przepisy tych specja-
łów. Oto pierwszy z nich.
Opis produktu: 
(składniki, w  jakiś sposób produkt zo-
stał przetworzony)
2 kg wiśni umyć i  wydrylować. Ugo-
tować syrop z  1 kg cukru i  1 szklanki 
wody. Przygotowanym syropem zalać 
wiśnie i odstawić na 2 godziny. Następ-
nie odcedzić powstały sok od wiśni 

i ponowni zagotować. Zalać 
nim wiśnie i zostawić na 24 
godziny. Po upływie tego 
czasu oddzielamy wiśnie od 
soku, zagotowujemy i  jesz-
cze raz zalewamy wrzącym 
syropem. Czynność tę po-
wtarzamy przez 4 kolejne 
dni. Ostatniego dnia odce-
dzamy wiśnie, wkładamy do 
przygotowanych słoików 
i  zalewamy wrzącym so-
kiem. Nie gotujemy!
Uwaga: Jeżeli chcemy 
otrzymać mocno wysuszo-
ne wiśnie (typu rodzynki) 
przedłużamy ilość dni zale-
wanych. 
Takie wiśnie są doskonałym 
dodatkiem do deserów. 
Można wykorzystać je do 
zrobienia ciasta czekolado-
wego z  bitą śmietaną pod-
powiada Pani Danuta Tom-
czyk, autorka powyższego 
przepisu, która wyraziła 
zgodę na jego udostępnie-
nie i bardzo go poleca.
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Architektura krajobrazu

Ochrona środowiska

Odnawialne źródła energii

Ogrodnictwo

Rolnictwo

Uprawa winorośli i winiarstwo 

oferta kierunków studiów 2019/20

20z dodatkowym

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

studia stacjonarne II stopnia, magisterskie liczba semestrów: 3

studia niestacjonarne I stopnia, inżynierskie liczba semestrów: 8

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

, odpłatne

2021/2022

www.facebook.com/wksir/

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

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

rekrutacja.wksir@zut.edu.pl

FB wydziału:

Instagram wydziału:

OFERTA  
HANDLOWA
Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu oferuje sprzedaż jaj z chowu ściółkowego i wolno wybie-
gowego dla klientów indywidualnych i hurtowych. Stosowany u nas system chowu kur niosek 
gwarantuje wysoką jakość i smak jaj, które są bardzo powszechnym i częstym składnikiem 
naszego menu. Doskonała jakość naszych jaj to zasługa kur, które karmione są paszami 
wyprodukowanymi ze zbóż naszego gospodarstwa. W 2019 roku powiększyliśmy swo-
ją produkcję o nowo wybudowany kurnik, w którym zastosowano najnowocześniejszy 
system chowu kur niosek na wolnym wybiegu. 

Cały proces produkcji jest pod stałą kontrolą weterynaryjną oraz przestrzegamy 
rygorystycznego systemu kontroli jakości jaj przeznaczonych do sprzedaży. 

Jaja konsumpcyjne sprzedajemy w opakowaniach po 10, 12, 30 szt. Ofertę kie-
rujemy do właścicieli sklepów spożywczych, cukierni, restauracji, barów, za-
kładów żywienia zbiorowego, placówek pomocy społecznej, szpitali. 

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

Gospodarstwo Rolne Ferma
Drobiu Witold Rydzkowski 

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

KONTAKTKLASY WAGOWE JAJ: 

• XL (73 g i więcej) 

• L (63–73 g) 

• M (53–63 g)

• S (50–55 g)



Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza do swoich jednostek tere-
nowych i agentów na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronie internetowej 
www.tuw.pl.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń  
Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13

OFERTA UBEZPIECZENIA  
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ  
ENERGII DLA ROLNIKÓW

Polska jest jednym z krajów europejskich, 
w  którym, z  roku na rok udział energii 
elektrycznej pochodzącej z  odnawial-
nych źródeł energii (OZE) systematycznie 
i  istotnie zwiększa się. Związane jest to 
z  ogromnym zainteresowaniem, wyni-
kającym m.in. z  wymogów ochrony śro-
dowiska, oraz możliwościami płynącymi 
z ograniczenia kosztów energii użytkowa-
nej w gospodarstwach domowych. Coraz 
większa część społeczeństwa jest świado-
ma, że należy odchodzić od paliw kopal-
nych na rzecz naturalnych źródeł energii 
w  postaci wody, wiatru, słońca i  ciepła 
(geotermia). Przy ciągle wzrastających ce-
nach energii elektrycznej, OZE mogą także 
dla osób prowadzących gospodarstwa rol-
ne stanowić bardzo dobrą alternatywę dla 
tradycyjnych dostaw energii.
Z  uwagi na to, że rolnikom (zabudowa 
zagrodowa) o  wiele łatwiej jest spełnić 
niektóre wymagania (dotyczące np. pra-
widłowego usytuowania takich instalacji) 
oraz rosnącej ich świadomości ekologicz-
nej (posiadanie instalacji OZE traktowane 
jest jako przejaw dbałości o  środowisko 
naturalne, stanowiące wszak codzienny 
„warsztat pracy” każdego rolnika), zainte-
resowanie instalacjami OZE w śródowisku 
rolniczym, w  szczególności instalacjami 
fotowoltaicznymi, jest bardzo duże.

Doskonałym uzupełnieniem tych instalacji 
są także gruntowe lub powietrzne pompy 
ciepła, które pozwalają, w  bardzo efek-
tywny sposób, zamieniać wyprodukowa-
ną energię elektryczną na energię cieplną 
służącą do ogrzewania domu lub przygo-
towywania ciepłej wody użytkowej. Jest 
to bardzo ważny aspekt prośrodowiskowy, 
gdyż zapotrzebowanie na energię cieplną 
występuje w okresie, w którym fotowolta-
ika pracuje z niską efektywnością i nie jest 
w stanie samodzielnie zapewnić energe-
tycznej autonomii budynku.
Na terenach wiejskich ciekawą alternaty-
wą dla pomp ciepła mogą być kotły spala-
jące biomasę. Poza dość już popularnym 
w  kraju pelletem, bardzo atrakcyjnym 
i stosunkowo tanim źródłem paliwa może 
być tradycyjne drewno (spalane z  wyko-
rzystaniem procesu zgazowania), czy też 
słoma.
Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na 
instalacje OZE, będących istotnymi inwe-

stycjami finansowymi, bardzo ważnym 
aspektem staje się odpowiednie ich ubez-
pieczenie. Dlatego też, Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych „TUW” wychodząc 
naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu za-
proponowało swoim członkom możliwość 
ubezpieczenia, w  ramach Pakietu Super 
Rolnik 2021, całej gamy mikroinstalacji 
OZE. Szeroki zakres ubezpieczenia obej-
muje ochroną szkody powstałe m.in. na 
skutek działania deszczu nawalnego, gra-
du, silnego wiatru, śniegu i lodu, uwzględ-
niając także i ryzyka przepięcia, powodzi, 
pożaru, uderzenia pojazdu czy upadku 
drzewa. Ponadto, szklane elementy mi-
kroinstalacji mogą być ubezpieczone od 
ryzyka stłuczenia, które obejmuje ochro-
ną szkody w  postaci zarówno stłuczenia 
(rozbicia), jak i pęknięcia. Ochrona może 
także zostać rozszerzona o  szkody będą-
ce następstwem kradzieży z włamaniem, 
rabunku lub dewastacji. Towarzystwo od-
powiada również za uzasadnione i udoku-
mentowane koszty demontażu i montażu 
oraz transportu uszkodzonych elementów 
instalacji do miejsca naprawy i  z  powro-
tem.
Warto podkreślić, że Towarzystwo jest 
w  stanie zaoferować optymalną ochronę 
ubezpieczeniową nie tylko dla najpo-
pularniejszych rodzajów mikroinstalacji 
OZE. Oferta obejmuje bowiem w zasadzie 
wszystkie dostępne w  kraju źródła OZE, 
takie jak: energię wiatru, energię pro-
mieniowania słonecznego, energię aero-
termalną, energię geotermalną, energię 
hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, 
prądów i pływów morskich, energię otrzy-
mywaną z biomasy, biogazu, biogazu rol-
niczego oraz z biopłynów.
Ponadto w ramach Pakietu „Super Rolnik 
2021” można dodatkowo ubezpieczyć 
m.in.:
- budynki wchodzące w  skład gospodar-
stwa rolnego na warunkach określonych 
w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i  Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunika-
cyjnych
- budowle, w  tym m.in. silosy, podjazdy, 
płyty obornikowe i hale brezentowe, a tak-
że obiekty małej architektury.
- mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospo-
darskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy 

gospodarstwa rolnego oraz ruchomości 
domowe i stałe elementy wykończeniowe 
budynków,
- szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
- sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, 
maszyny rolnicze samojezdne, pozostały 
sprzęt rolniczy (zagregowany z  maszyną 
rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przy-
czepy rolnicze - od wszystkich zdarzeń, 
w tym także i od ryzyka kradzieży (Agro-
casco).
W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można 
zawrzeć także umowę obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC rolnika, które wraz 
z  dobrowolnymi ubezpieczeniami na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
OC w życiu prywatnym, będzie stanowiło 
dopełnienie ochrony rolnika i osób pozo-
stających z nim we wspólnym gospodar-
stwie domowym
W  przypadku zawarcia umowy ubezpie-
czenia w  Pakiecie „Super Rolnik 2021” 
rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za 
kompleksowe ubezpieczenie posiadane-
go mienia, której wysokość może wynieść 
nawet 20%. Ponadto, przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia w Pakiecie „Super 
Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma ku-
pon zniżkowy, uprawniający do zwolnie-
nia z opłaty składki członkowskiej w przy-
padku zawarcia w  Towarzystwie umów 
ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych Autocasco, upraw rolnych 
i  zwierząt gospodarskich z  dopłatami do 
składki z budżetu państwa,
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