
ISSN 1505-4551 2 (78)
marzec-kwiecień 

2018
Egzemplarz 

bezpłatny



Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organi-
zuje podstawowe oraz uzupełniające szkolenia 
w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 
tzw. kursy „na opryskiwacz”. W celu uzyskania 
wszelkich informacji zapraszamy do biur po-
wiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie 
internetowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 
5 lat, a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie 
informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. osoby 
nie posiadające uprawnień, nie mogą zakupić 
środków ochrony roślin. W wyniku kontroli brak 

uprawnień bądź atestu może skutkować po-
mniejszeniem dopłat bezpośrednich. 

Augustów – 509 197 794
Sejny – 697 363 402
Białystok – 85 676 08 58
Siemiatycze – 603 440 064
Bielsk Podlaski – 607 327 607
Sokółka – 85 711 34 79
Hajnówka – 88 527 27 30
Suwałki – 87 565 09 71
Grajewo – 86 261 10 86
Wysokie Maz. – 86 275 01 81
Kolno – 862 781 036

Zambrów – 862 712 452
Mońki – 85 716 24 59
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Drodzy rolnicy, 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej 

Długo oczekiwana nowelizacja prawa 
łowieckiego weszła w życie 1 kwietnia i na 
tym nie koniec. Ponieważ nie ma przepisów 

wykonawczych dotyczących szacowania szkód, Minister Środowiska 
w porozumieniu z Ministrem rolnictwa ma na to pół roku, czyli 
z punktu widzenia poszkodowanych rolników nic się nie zmieniło. 
Samorządy oceniają, że wprowadzenie nowych przepisów będzie 
kosztowało je kilkadziesiąt milinów złotych w skali kraju. Ustawa 
tych kosztów i zwrotu pieniędzy samorządom nie przewiduje. Wszak 
zwierzyna w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa. Czy 
sołtysi będą chcieli uczestniczyć w szacowaniu szkód ? Pewnie bę-
dzie różnie - jeden, dwa razy mogą to zrobić społecznie, ale później 
ich zapał osłabnie i co dalej? Może Minister Środowiska „pójdzie po 
rozum do głowy” lub w końcu zacznie słuchać społeczeństwa, np. 
izb rolniczych, związków rolniczych i wróci do pomysłu, aby powołać 
fundusz odszkodowawczy fi nansowany przez koła łowieckie i budżet 
państwa. Moim zdaniem znowelizowane Prawo łowieckie z 22 marca 
okazało się bublem prawnym, który musi być pilnie poprawiony.  
Rolnictwo jest zbyt ważną gałęzią gospodarki narodowej, aby państwo 
mogło sobie lekceważyć problemy związane z gospodarką łowiecką. 

Złe prawo łowieckie, państwo które nie potrafi  wyegzekwować 
np. odstrzału dzików przy zagrożeniu ASF, może doprowadzić do 
likwidacji całej gałęzi rolnictwa – produkcji trzody chlewnej, za 
którą w efekcie zapłacimy wszyscy.

z poważaniem:
Grzegorz Leszczyński 

Prezes PIR

Wydawca: Podlaska Izba Rolnicza, Porosły, ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, tel./fax: 85 676 08 62, e-mail: bialystok@pirol.pl, www.pirol.pl
Redaktor naczelny – Agnieszka Artemiuk.
Zespół redakcyjny – pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej.
Biuro reklamy – Joanna Raś 665 094 592
Korekta – Elżbieta Orłowska, Anna Pietraszewicz.
Nakład: 4000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklamy oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i skrótów w tekstach. 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Przygotowanie i druk: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j., Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok, tel. 85 868 40 60, e-mail:druk@bialykruk.com

W 6 (76) numerze Agroizby ( listopad –grudzień) 2017 podaliśmy wysokość dopłat bezpośrednich za-
twierdzonych na 2017rok. W przypadku dopłat do zwierząt wkradł się błąd. Stawka obowiązuje do sztuki, 
a nie tak jak podaliśmy w w/w numerze do hektara. 

Za zaistniały błąd przepraszamy.
Redakcja
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Nowe Prawo łowieckie

O d 1 kwietnia 2018 roku obowią-
zuje nowe Prawo łowieckie. Od 
tego czasu szacowanie szkód 

łowieckich będzie przeprowadzać 
3-osobowa komisja złożona z rolnika 
na którego ziemi doszło do szkody, 
przedstawiciela koła łowieckiego oraz 
sołtysa (jeśli w gminie nie ma sołectw, 
to urzędnika gminy). 

W ustawie określono, że rolnik może 
żądać od koła łowieckiego odszkodowa-
nia za straty wyrządzone w uprawach 
i płodach rolnych przez dziki, łosie, jele-
nie, daniele i sarny  oraz spowodowane 
podczas polowania. Wniosek o oszaco-
wanie takiego odszkodowania rolnik 
będzie mógł złożyć do urzędu gminy, 
a nie do koła łowieckiego. Wniosek ten 
musi zostać złożony w terminie umożli-
wiającym dokonanie szacowania szkód. 
Rolnik będzie musiał także powiadomić 
urząd gminy o planowanej dacie zbioru 
płodów rolnych, na tydzień przed nim. 

We wniosku o szacowanie szkód 
muszą znaleźć się następujące dane:

- imię i nazwisko albo nazwę go-
spodarstwa, które poniosło straty;

- adres miejsca zamieszkania rolnika;
- numer telefonu rolnika;
- wskazanie miejsca wystąpienia 

szkody; 

- wskazanie rodzaju uszkodzo-
nej uprawy.

Komisja będzie musiała oszacować 
szkody w ciągu 7 dni od złożenia przez 
rolnika wniosku. Sołtys lub urzędnik 
gminy będzie musiał powiadomić rolni-
ka i koło łowieckie o terminie szacowa-
nia w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. 
Szacowanie odbędzie się, nawet jeśli 
na miejscu szkód nie zjawi się rolnik 
lub przedstawiciel koła łowieckiego. 
Uniemożliwi to ewentualne opóźnianie 
wypłacenia odszkodowania przez koło.

W ramach szacowania szkód komisja 
będzie musiała w protokołach zawrzeć 
informacje na temat zwierzyny, która 
wyrządziła szkody, rodzaj i stan uprawy 
oraz jej areał, jak również szacunkowy 
obszar lub masę uszkodzonych płodów. 
W protokole z szacowania ostatecznego 
musi znaleźć się też informacja o pro-
cencie zniszczonej uprawy oraz wyso-
kości odszkodowania. Koło łowieckie 
ma 30 dni na wypłatę odszkodowania 
za tak oszacowaną szkodę. 

Jeżeli rolnik uzna, że zaproponowa-
na wysokość odszkodowania jest zbyt 
niska, to może zapisać to w protokole 
oraz może odwołać się od decyzji ko-
misji szacunkowej do lokalnego nad-
leśnictwa. Nadleśniczy ma tydzień na 

przeprowadzenie własnego szacowania 
szkód, w którym może uczestniczyć po-
szkodowany rolnik, sołtys oraz myśliwy 
z koła łowieckiego. Do tego zespołu 
może także zostać włączony członek 
izby rolniczej. 

Rolnik będzie mógł także wyłączyć 
swoje ziemie z obwodu łowieckiego 
oraz składać do starostwa powiato-
wego pisemne oświadczenia o zaka-
zie wykonywania polowania na danej 
nieruchomości. Jednak wówczas koło  
łowieckie nie będzie musiało wypłacać 
odszkodowania za ewentualne szkody 
łowieckie na tej ziemi. Ponadto nowe 
prawo łowieckie umożliwia wypowie-
dzenia umowy dzierżawy kołu łowie-
ckiemu w trakcie trwania dzierżawy. 
Może do tego dojść jeżeli koło nie po-
zyska co najmniej 80% liczby zwierzyny 
grubej określonej w rocznym planie  
łowieckim. 

Umożliwiono także zmianę roczne-
go planu łowieckiego w określonych 
sytuacjach, np. w przypadku wystąpie-
nia choroby zakaźnej zwierząt, która 
podlega obowiązkowemu zwalczaniu, 
czyli np. zwiększenie w planie poławia-
nia dzików w związku z ASF.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

Emerytura w KRUS, a składki ZUS

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 
20 grudnia 1990r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (Dz. U. 

z 2017r., poz. 2336) emerytura rolnicza 
przysługuje ubezpieczonemu, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 
osiągnął wiek emerytalny (od 1 paź-
dziernika 2017 r. 60 lat w przypadku 
kobiety, 65 lat w przypadku mężczy-
zny) oraz podlegał ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu przez okres 
co najmniej 25 lat.

Emerytura rolnicza przysługuje tak-
że ubezpieczonemu rolnikowi, który 
spełnia łącznie następujące warunki:

- osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest ko-
bietą, albo 60 lat, jeśli jest męż-
czyzną,

- podlegał ubezpieczeniu emery-
talno - rentowemu przez okres 
co najmniej 30 lat,

- zaprzestał prowadzenia działal-
ności rolniczej.

Emerytura rolnicza „wcześniejsza” 
jest przyznawana tylko tym rolnikom, 
którzy spełnili powyższe warunki do 
dnia 31 grudnia 2017 r. Zmiany zostały 
wprowadzone przez ustawę z dnia 11 
maja 2012 r. o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637).

Do okresów podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno - rentowemu, od 
których zależy prawo do emerytur rol-
niczej, zalicza się okresy: 

1) podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników indywidual-
nych i członków ich rodzin w la-
tach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rol-
nego lub pracy w gospodarstwie 

rolnym, po ukończeniu 16. roku 
życia, przed dniem 1 stycznia 
1983 r.;

od których zależy prawo do emerytury 
zgodnie z przepisami emerytalnymi.

 Powyższych okresów nie zalicza 
się do okresów ubezpieczenia, jeżeli 
zostały one zaliczone do okresów, od 
których zależy prawo do emerytury lub 
renty na podstawie odrębnych prze-
pisów, tj. przepisów ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1383, z późn. zm.).

Oznacza to, że osobom, które na-
były prawo do emerytury pracowniczej 
i ubiegają się o emeryturę rolniczą, do 
prawa świadczenia rolniczego nie zo-
staną doliczone okresy ubezpieczenia 
przyjęte do świadczenia w ZUS.
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W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 

NA POLU AGROBIZNESU ZWYCIĘŻASZ 
Z ATRAKCYJNYM KREDYTEM 

0,99%
MARŻA OD

BEZKONKURENCYJNE KREDYTY  
DLA ROLNIKÓW

0 zł prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem
wysokie kwoty finansowania

Zapraszamy do oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas
 801 380 360

koszt połączenia wg stawki operatora

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Okres promocji obowiązuje od 15 stycznia do 31 maja 2018 r. Promocja skierowana jest do nowych i obecnych Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw), prowadzących działalność 
wytwórczą w rolnictwie i ubiegających się o produkty kredytowe objęte promocją. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów. Prowizja 0 zł dotyczy kredytów Agro Ekspres, Agro Progres i Agro Lider. Kredyt Agro Ekspres z marżą 0,99% dostępny jest z obligatoryjnym ubezpieczeniem Cardif w WARIANCIE 1 na 
życie, NNW i poważne zachorowania lub w WARIANCIE 2 na życie i poważne zachorowania, z marżą 2,99% w WARIANCIE 3 z obligatoryjnym ubezpieczeniem Cardif na życie lub z marżą 3,99% w WARIANCIE 4 z obligatoryjnym ubezpieczeniem Concordia NNW w wersji VIP. Marża standardowa 4,3% dla Kredytu Agro Progres oraz 
5% dla Kredytu Agro Lider dotyczy kredytów zawieranych z obligatoryjną polisą ubezpieczenia Concordia sprzętu/majątku/budynków/życia i zdrowia w wariancie VIP. Prowizja 0,9% dla kredytu preferencyjnego dotyczy kredytów zawieranych przez nowych Klientów na wnioskowaną kwotę min. 200 tys. zł, z obligatoryjną polisą 
ubezpieczenia Concordia na życie i zdrowie w wersji VIP. Warunkiem skorzystania z oferty kredytowej przez nowych Klientów Banku jest otwarcie rachunku bieżącego w ramach pakietu Agro Lider z kartą debetową, a przez obecnych Klientów Banku – wystąpienie z wnioskiem o wydanie karty debetowej, jeżeli do tej pory 
nie została wydana. W przypadku Kredytu Agro Ekspres dodatkowym warunkiem obligatoryjnym skorzystania z oferty promocyjnej jest przeniesienie wpływu z płatności bezpośrednich na rachunek w Banku BGŻ BNP Paribas. Zastosowanie podanych warunków cenowych możliwe jest tylko w przypadku złożenia prawidłowo 
wypełnionego i kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki cenowe dla produktów kredytowych określonych w materiale obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu. Warunkiem skorzystania z niniejszej oferty kredytowej jest posiadanie przez Klienta zdolności do spłaty kredytu we 
wnioskowanej kwocie oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem BGŻ BNP Paribas, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
z siedzibą w Poznaniu lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach i taryfie 
prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony. 
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Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub 
rencisty KRUS za 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w Białymstoku informuje, 

że zostały już przekazane emerytom 
i rencistom formularze PIT-40A (rocz-
ne obliczenie podatku emeryta/renci-
sty), PIT-11A (informacje o dochodach 
uzyskanych przez emeryta/rencistę) 
oraz PIT-11 (informacje o dochodach 
dla osób, które otrzymały świadczenie 
należne po osobie zmarłej).

KRUS jako organ rentowy, zgodnie 
z art. 34 ust. 7 i 8 oraz art. 42 ust.2 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fi zycznych 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 200), po upływie  
roku podatkowego 2017, w terminie 
do końca lutego 2018 roku sporządza 
i przekazuje podatnikom uzyskują-
cym dochód z emerytur rolniczych, 
w tym częściowych lub okresowych 
emerytur rolniczych, rent rolniczych 
z tytułu niezdolności do pracy, rent 
rodzinnych oraz osobom, które pobrały 
tzw. świadczenie niezrealizowane po 
osobie zmarłej tj. emeryturę lub rentę 
przysługującą zmarłemu do dnia jego 
śmierci (nie dotyczy zasiłków pogrze-
bowych) stosowny formularz PIT. Dane 
podatkowe emerytów/rencistów zawar-
te na formularzach PIT, KRUS przeka-
zuje również do urzędu skarbowego 
właściwego wg miejsca zamieszkania 
emeryta/rencisty, a w przypadku osób 
mieszkających za granicą – do urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przy-
padków KRUS rozliczy podatek do-
chodowy za emeryta lub rencistę, 
wystawiając formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma 
z KRUS PIT-40A i poza emeryturą 

lub rentą wypłacaną z tego organu 
rentowego w 2017 r. nie osiągnął 
innego przychodu, który zgodnie 
z ustawą podlega opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób fi zycz-
nych (dochód z gospodarstwa rolnego 
nie wchodzi do tego przychodu), to 
emeryt lub rencista nie ma obowiąz-
ku składania w urzędzie skarbowym 
dodatkowego zeznania podatkowego 
Podatek obliczony przez KRUS bę-
dzie podatkiem należnym emeryta/
rencisty za rok 2017.

Roczne obliczenie podatku docho-
dowego przez KRUS (otrzymanie for-
mularza podatkowego PIT-40A) nie 
oznacza, że emeryt/rencista nie może 
rozliczyć podatku sam w urzędzie skar-
bowym. 

Jeżeli emeryt/rencista chce skorzy-
stać z ulg podatkowych, bądź z roz-
liczenia podatku z małżonkiem lub 
dzieckiem (w przypadku osób samot-
nych) – sam składa zeznanie podat-
kowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) 
we właściwym urzędzie skarbowym. 
Wyżej wymienione zeznanie w urzędzie 
skarbowym składają również emery-
ci/renciści, którzy chcą wnioskować 
o przekazanie 1% podatku należnego 
na rzecz wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Należy pamiętać, aby 
takie zeznanie złożyć w terminie 
do 30 kwietnia 2018 roku.

KRUS nie rozliczy podatku do-
chodowego emeryta/rencisty za 2017 
rok i przekaże emerytowi/renciście 
formularz PIT-11A m.in., gdy: 

-   przyznana emerytura/renta była 
wypłacana tylko przez część 
2017 roku,

- emeryturę lub rentę wypłacała 
jednostka organizacyjna KRUS, 

a następnie jednostka organiza-
cyjna ZUS lub odwrotnie,

- realizowano w danym roku podat-
kowym ulgę podatkową udzieloną 
przez urząd skarbowy,

- obniżano w danym roku podat-
kowym wysokość miesięcznych 
zaliczek na podatek dochodowy 
w związku ze złożonym przez 
emeryta/rencistę oświadcze-
niem o wspólnym opodatkowa-
niu dochodów z małżonkiem lub 
w sposób przewidziany dla osób 
samotnie wychowujących dzie-
ci (chyba, że oświadczenie takie 
emeryt/rencista wycofał w danym 
roku podatkowym),

- nastąpił zgon emeryta/rencisty 
w 2017 roku lub w 2018 roku,

- emeryt/rencista posiada świad-
czenie zawieszone.

Emeryt/rencista, który otrzyma 
PIT-11A, musi bezwzględnie sam 
złożyć zeznanie podatkowe we właś-
ciwym urzędzie skarbowym (formu-
larz PIT-36 lub PIT-37), w terminie 
do 30 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, 
że podatku dochodowego od osób 
fi zycznych za 2017 r. nie płacą eme-
ryci/renciści, których roczny przy-
chód podlegający opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób 
fi zycznych (ze wszystkich źródeł) 
nie przekroczył w 2017 roku 6.600 zł. 
Jednak i w tym przypadku zeznanie 
podatkowe powinno być złożone 
w urzędzie skarbowym właściwym 
miejscu zamieszkania podatnika.

DYREKTOR
 OR KRUS w Białymstoku
 mgr Krzysztof Jaworowski

W razie zbiegu prawa do emerytu-
ry rolniczej i emerytury pracowniczej 
uprawnionemu wypłaca się jedno wy-
brane przez niego świadczenie.

Osobom urodzonym po 31 grud-
nia 1948 r. przy ustalaniu prawa do 
emerytury rolniczej nie uwzględnia 
się okresów ubezpieczenia innego niż 
rolnicze. Prawo do emerytury rolni-
czej uzyska zatem osoba podlegająca 

ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
która poza wymaganym wiekiem oraz 
zaprzestaniem prowadzenia działalno-
ści rolniczej (w przypadku emerytury 
rolniczej „wcześniejszej”), będzie le-
gitymować się co najmniej 25-letnim 
lub 30-letnim okresem podlegania 
wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r.,
które uzyskają prawo do emerytury 
rolniczej i pracowniczej, mają prawo do 
wypłaty obu świadczeń emerytalnych.

DYREKTOR OR KRUS 
w Białymstoku

 mgr Krzysztof Jaworowski
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Bank 
zmieniającego się 

świata

RRSO 10,23%
WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY 
Z OSTATNIM ROKIEM 
BEZ ODSETEK

OPROCENTOWANIE  
STAŁE W SKALI ROKU

4,4 %
 19 321

koszt połączenia wg stawki operatora

Promocja „Ostatni rok bez odsetek” dotyczy kredytów na okres od 2 lat*. Wnioski o kredyt można składać do 14.05.2018 r. Rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania (RRSO) wyliczona na 16.02.2018 r. wynosi 10,23% dla założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
11 500 zł | całkowita kwota do zapłaty 14 161,93 zł (w tym prowizja 1368,50 zł, odsetki 1293,43 zł) | 51 rat miesięcznych (50 rat po 277,69 zł 
i jedna 277,43 zł).

* Jeśli spełnione zostaną warunki określone w regulaminie promocji kredytu gotówkowego „Ostatni rok bez odsetek” – edycja V (Regulamin), oprocentowanie zostanie obniżone 
do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku o kredyt do 14.05.2018 r., przystąpienie do 
promocji, zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego na okres od 24 miesięcy oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Kredyt dostępny od 
6 do 60 miesięcy dla kwot od 2000 zł do 20 000 zł. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. 
Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych 
przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BGŻ BNP Paribas 
S.A. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
KREDYT ODMIENI, CO ZECHCESZ, 
JAK ZA DOTKNIĘCIEM MAGICZNEJ RÓŻDŻKI
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Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych 

6 marca 2018 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecz-

nym rolników oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Zawarte w projekcie rozwiązanie 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
rolników korzystających ze wsparcia 
innych osób przy zbiorach owoców 
i warzyw. W sytuacjach wymagają-
cych wsparcia przy zbiorach nagmin-
nie stosowane są umowy o dzieło, 
które nie zabezpieczają osób przy 
nich pracujących i nie przystają do 
charakteru prowadzonej pracy. Dla-
tego zaproponowano, aby podstawą 
świadczenia pomocy przy zbiorach 
był nowy rodzaj umowy cywilno-
prawnej, zawieranej przez rolnika 
(prowadzącego gospodarstwo rolne) 
z osobą pomagającą przy zbiorach 
(pomocnikiem rolnika).

Umowa o pomocy przy zbiorach 
będzie stosowana do czynności obej-
mujących:

• zbieranie owoców lub warzyw;
• usuwanie zbędnych części roślin;
• klasyfi kowanie lub sortowanie 

zerwanych lub zebranych owoców 
lub warzyw, lub wykonywanie 
innych czynności mających na 
celu przygotowanie tych owoców 
lub warzyw do transportu, prze-
chowywania lub sprzedaży;

• wykonywanie innych czynności 
związanych z pielęgnowaniem 
i poprawą jakości plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach 
(na odpłatne wykonywanie tych prac) 
będzie zawierana na okres nie dłuższy 
niż 120 dni w ciągu roku kalendarzo-
wego. Rolnik będzie zgłaszał pomocni-
ków do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od 
rozpoczęcia świadczenia pracy.

Rolnik w którego gospodarstwie po-
mocnik będzie wykonywał czynności 

określone w umowie o pomocy przy 
zbiorach, będzie opłacał za pomocnika 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 
oraz zdrowotne (za dany miesiąc do 15 
dnia następnego miesiąca). W zamian 
pomocnik będzie miał prawo do jedno-
razowego odszkodowania, w sytuacji 
gdyby doszło do wypadku w gospodar-
stwie rolnym w związku z wykonywa-
niem przez niego czynności określonych 
w umowie o pomocy przy zbiorach oraz 
dostęp do ochrony zdrowia. Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne rolnik będzie 
opłacał za pomocnika w wysokości takiej 
jaka jest przewidziana za domowników 
rolników prowadzących działalność wy-
łącznie w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej.

Projekt ustawy został skierowany 
do dalszych prac w Parlamencie.

Krzysztof Malczyk
 PIR Sokółka

Nowy rok nowe rozdanie 
Znamy nowy harmonogram naborów na 2018r. Poniżej terminy kiedy ministerstwo i ARiMR zaplanowały przyjmo-

wanie wniosków na działania z których będą mogli skorzystać rolnicy:.

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin 
naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji
„Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c i d

luty 2018 r. - obszar
 d czerwiec 2018 r. - obszar: a, b, c

2.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” – bez ASF

II kwartał 2018 roku

3.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 
rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” - ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy sytuacji dotyczącej występo-
wania kolejnych ognisk ASF

4. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” maj 2018 r.

5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2018 r.
listopad 2018 r.

6.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

wrzesień 2018 r.

7.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem 
jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, nieko-
rzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie 
rodzaju operacji dotyczących ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy sytuacji dotyczącej występo-
wania kolejnych ognisk ASF.
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8.
poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazują-
cych małe gospodarstwa”

wrzesień 2018 r.

9.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ ope-
racji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
Natura 2000”

wrzesień 2018 r.**

10.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” grudzień 2018 r.

11.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” 
typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Termin naboru podawany w sytuacji 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych uzasadniających ogło-
szenie naboru.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych” - zakłady przetwórcze

30 marca – 29 kwietnia 2018 r. (nabór 
został ogłoszony 27 grudnia 2017 r.)

13.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” - bez ASF

czerwiec 2018 r.

14.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospo-
darczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” - ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy sytuacji dotyczącej występo-
wania kolejnych ognisk ASF

15.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych” - rolnicy

listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze 
w październiku 2018 r.)

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

16.
działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów” premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierwsza premia 
pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną. 15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski 

będzie można składać jeszcze w termi-
nie 25 dni kalendarzowych po terminie 
składania wniosków, jednak za każdy 
dzień roboczy opóźnienia, stosowane 
będzie zmniejszenie płatności w wy-
sokości 1% należnej kwoty płatności)

17. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

18. działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

19. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

20. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności 
lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

Źródło: MRiRW

Rekompensaty z tytułu zaprzestania produkcji świń 

Pomoc przysługuje dla producen-
tów świń utrzymujących nie wię-
cej niż 50 sztuk zwierząt, którzy 

otrzymali nakaz wstrzymania produkcji 
wieprzowiny z powodu niespełnienia 
wymagań związanych z ASF. Wnioski 
o udzielenie pomocy w tytułu zaprze-
stania produkcji wieprzowiny posiada-
czom świń utrzymującym nie więcej niż 
50 świń można składać od 15 grudnia 

2017 r. do 14 sierpnia 2018 r. w  Biurach 
Powiatowych ARiMR właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę posiadacza świń.

O rekompensaty z tytułu zaprze-
stania produkcji wieprzowiny mogą 
ubiegać się posiadacze świń, którzy 
spełniają poniższe warunki:

- siedziba stada położona jest na 
jednym z obszarów wymienionych 

w załączniku decyzji wykonawczej 
Komisji 2014/709/UE, zmienio-
nej decyzją 2017/1481/UE tj. na 
obszarze zagrożenia (tzw. stre-
fa niebieska), obszarze objętym 
ograniczeniami (tzw. strefa czer-
wona) lub obszarze ochronnym 
(tzw. strefa żółta),

- otrzymali decyzję administracyjną 
powiatowego lekarza weterynarii, 
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nakazującą zabicie lub ubój świń 
oraz zakazującą ich utrzymywania 
w gospodarstwie, w związku nie-
spełnianiem wymagań rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.
 w sprawie środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń,

- w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do 
dnia 30 czerwca 2017 r. posiadali 
średnio nie więcej niż 50 świń i w 
dniu kontroli, która doprowadziła 
do wydania decyzji nakazującej 
zaprzestanie produkcji wieprzo-
winy, posiadali co najmniej jed-
ną świnię,

- świnie opuściły gospodarstwo 
w czasie wyznaczonym przez le-
karza weterynarii, nie później niż 

120 dni od wydania decyzji o na-
kazie zaprzestania produkcji świń,

- nie otrzymali z tytułu nieutrzy-
mywania świń pomocy fi nansowej 
z budżetu państwa, budżetu Unii 
Europejskiej, środków z ubezpie-
czenia lub pomocy ze środków 
weterynaryjnych. 

Poziom stawek pomocy z tytułu 
zaprzestania produkcji wieprzowiny to:

-  190 zł w przypadku prosiąt o ma-
sie do 20 kg,

-  300 zł w przypadku innych świń.  
Maksymalna liczba świń kwalifi ku-

jących się do pomocy to 10 000 sztuk 
prosiąt o masie do 20 kg oraz 171 654 
sztuk innych świń.

O przyznaniu pomocy wniosko-
dawcom w ramach podanych limitów 
ilościowych będzie decydowała ko-

lejność wpływu wniosków do Biura 
Powiatowego ARiMR.

W przypadku osiągnięcia limitu 
liczby prosiąt lub limitu liczby innych 
świń Prezes ARiMR poinformuje na 
stronie internetowej Agencji. Wtedy 
pomoc w ramach składanych wnio-
sków będzie przyznawana jedynie do 
kategorii świń w odniesieniu do której 
limit nie został jeszcze wyczerpany. Po 
osiągnięciu limitów na obie kategorie 
świń, wnioski nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku oraz szczegółowe wa-
runki otrzymania pomocy są dostępne 
na stronie internetowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Źródło: ARiMR
Elżbieta Makowska

PIR Grajewo

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt hodowlanych

Ruszył wiosenny sezon ubezpie-
czania upraw rolnych, w którym 
można wykupić ochronę od 

ryzyka gradu lub ochronę w ramach 
pakietów. W zależności od rodzaju 
roślin, możliwe jest również skorzy-
stanie z ubezpieczenia na wypadek 
wystąpienia przymrozków wiosennych, 
huraganu oraz deszczu nawalnego. 
Dopłata z budżetu państwa do ubezpie-
czeń rolnych wyniesie 65 proc. składki 
ubezpieczeniowej – to górny pułap 
pomocy publicznej, na jaki pozwalają 
unijne przepisy.

System ubezpieczeń upraw i zwierząt 
gospodarskich w obecnym kształcie funk-
cjonuje od 10 lat. Korzysta z niego jedynie 
kilkanaście procent rolników. Na polskim 
rynku obecnie funkcjonuje 5 fi rm ubezpie-
czeniowych, które mają w swojej ofercie 
polisy ubezpieczeń upraw i zwierząt.

Jak wynika z danych Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników (FSUSR) polscy rolni-
cy najczęściej ubezpieczają budynki 
w gospodarstwie rolnym (90%) oraz 
wykupują polisy odpowiedzialności 
cywilnej (88%). Już w mniejszym stop-

niu decydują się na zapewnienie sobie 
ochrony przed fi nansowymi skutkami 
uszkodzenia lub zniszczenia ruchomo-
ści rolniczych (40%). Jedynie 10-12% 
rolników ubezpiecza swoje uprawy, 
a tylko 5-8% żywy inwentarz.

Sumę ubezpieczenia ustala pro-
ducent rolny z ubezpieczycielem, ale 
wysokość nie może przekroczyć usta-
lonych maksymalnych sum ubezpie-
czenia. Dopłata z budżetu pokrywa 
65 proc. składki ubezpieczeniowej do 
1 ha upraw i 65 proc. składki do 1 sztuki 
zwierząt gospodarskich.
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„Wsparcie rynku produktów pszczelich” 
w sezonie 2018/2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa zaprasza do składania 
projektów na działania realizo-

wane w sezonie 2018/2019. Podmiotami 
uprawnionymi do składania projektów 
w ramach w/w mechanizmu mogą być 
w zależności od realizowanego dzia-
łania:

• związki pszczelarskie,
• stowarzyszenia pszczelarzy,
• zrzeszenia pszczelarzy,
• spółdzielnie pszczelarskie,
• grupy producentów rolnych (w 

zakresie działalności pszczelar-
skiej).

• organizacje producentów.
W sezonie 2018/2019 refundacji 

podlegać będą koszty poniesione na 
realizację następujących działań:

• przeprowadzenie szkoleń i kon-
ferencji,

• zakup sprzętu pszczelarskiego,
• zakup leków do zwalczania war-

rozy,
• zakup urządzeń do prowadzenia 

gospodarki wędrownej,
• zakup pszczół,
• wykonanie analiz jakości miodu.
Szczegółowe wymagania dla 

projektów oraz formularze określo-

ne zostały w Warunkach udziału 
w mechanizmie „Wsparcie ryn-
ku produktów pszczelich” na lata 
2017/2018 i 2018/2019.

Projekt należy dostarczyć osobiście 
lub listem poleconym do Kancelarii 
Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 
30, w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 kwietnia 2018 r. (w przypadku, 
gdy projekt składany jest listownie, 
o terminie złożenia projektu decyduje 
data stempla pocztowego).

www.arimr.gov.pl

W 2018 r. maksymalne sumy ubez-
pieczenia 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 10 650 zł – dla zbóż
b) 8450 zł – dla kukurydzy
c) 9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku
d) 56 050 zł – dla chmielu
e) 31 350 zł – dla tytoniu
f) 129 600 zł – dla warzyw grunto-

wych
g) 131 500 zł – dla drzew i krzewów 

owocowych
h) 84 500 zł – dla truskawek
i) 25 000 zł – dla ziemniaków

j) 9 900 zł – dla buraków cukrowych
k) 14 400 zł – dla roślin strączkowych

Maksymalne sumy ubezpieczenia 
1 szt. zwierzęcia gospodarskiego wy-
noszą:

a) 14 000 zł – dla bydła
b) 10 200 zł – dla koni
c) 700 zł – dla owiec
d) 700 zł – dla kóz
e) 1 740 zł – dla świń
f) 53 zł – dla przepiórek
g) 65 zł – dla kaczek
h) 250 zł – dla gęsi

i) 133 zł – dla indyków
j) 1330 zł – dla strusi

Zmiany wysokości maksymalnych 
sum ubezpieczenia w porównaniu do 
obowiązujących w 2017 roku wyni-
kają ze zmian cen rynkowych upraw 
i zwierząt, a w przypadku krzewów 
owocowych i drzew zależą od warto-
ści nasadzeń.

Arkadiusz Puchacz
PIR Wysokie Mazowieckie

Ponad 50 tys. ha gruntów 
wydzierżawili rolnicy w 2017 roku

W2017 roku Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa wydzier-
żawił 52,5 tys. ha gruntów na 

podstawie ponad 5,9 tys. zawartych 
umów. To kolejny rok, w którym wy-
dzierżawiono rolnikom ponad 50 tys. 
ha. Jest to tym bardziej godne uwagi, 
że od 1 września 2017 r. działa nowy 
podmiot – Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, który połączył dotychcza-
sowe zadania Agencji Nieruchomości 
Rolnych (ANR) i część zadań Agencji 
Rynku Rolnego (ARR). Dowodzi to, że 
przekształcenie dwóch agencji w jedną 
instytucję przebiegło w sposób pomyśl-
ny i z zachowaniem ciągłości realizo-
wania zadań.

Nowe zadania po uchwaleniu 
ustawy

30 kwietnia 2016 r. weszła w ży-
cie Ustawa o wstrzymaniu sprzeda-
ży nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oraz o  zmia-
nie niektórych ustaw. To ona okre-
śla zadania, które obecnie realizuje  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
będący następcą prawnym Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Podstawową 
formą zagospodarowania państwo-
wych gruntów  jest dzierżawa, która 
jest bardzo korzystna dla rolników, bo 
tylko oni mogą startować w przetargach 
ograniczonych na dzierżawę gruntów 
rolnych. Długoletnie dzierżawy dają im 

pewność gospodarowania i umożliwiają 
planowanie produkcji rolnej bez anga-
żowania dużych środków fi nansowych, 
uprawniają do dopłat obszarowych,                                
a zaoszczędzone pieniądze mogą 
przeznaczyć na modernizację gospo-
darstw rolnych.

Dzierżawa w statystyce
Powierzchnia gruntów w Zasobie 

WRSP pozostająca w dzierżawie wg 
stanu na 31.01.2018 r. 1 032 657 ha.

W 2017 r. Agencja wydzierżawiła 
ponad 52,5 tys. ha gruntów Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa na 
podstawie 5,9 tys. zawartych umów. 
Z tej powierzchni w trybie przetar-
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gowym wydzierżawiono 52,3 tys. ha 
gruntów, natomiast w trybie bezprze-
targowym 186 ha. Największy areał 
wydzierżawionych gruntów znajduje 
się w województwach: zachodniopo-
morskim – 208,5 tys. ha, wielkopolskim 
– 160,9 tys. ha, dolnośląskim – 146,5 
tys. ha i warmińsko-mazurskim – 121,6 
tys. ha. Najmniej w woj. świętokrzy-
skim – 5,3 tys. ha i małopolskim 7,8 

tys. ha. Na koniec 2017 r. w dzierżawie 
pozostawało prawie 1 mln 34 tys. ha na 
podstawie ponad 58,7 tys. trwających 
umów dzierżawy.

Przetargi ograniczone na 
dzierżawę

Podstawowym rodzajem przetar-
gów na dzierżawę jest przetarg ogra-
niczony, w którym mogą uczestniczyć 

wyłącznie rolnicy indywidualni za-
mierzający powiększyć lub utworzyć 
gospodarstwo rodzinne. W okresie 
01.01. – 31.12.2017 r. odbyło się 8 120 
przetargów na dzierżawę, z tego prawie 
80% stanowiły przetargi ograniczone. 
W tym okresie skuteczność przetargów 
na dzierżawę nieruchomości Zasobu 
WRSP mierzona liczbą przetargów roz-
strzygniętych w relacji do przetargów 
odbytych wyniosła 72%. Skuteczność 
przetargów mierzona powierzchnią 
rozstrzygniętych przetargów do po-
wierzchni zaoferowanej do dzierżawy 
wyniosła 87%.

Grunty pozostające do 
rozdysponowania.

Pozostające grunty do rozdyspono-
wania w Zasobie WRSP charakteryzują 
się dużym rozdrobnieniem, jednak do-
konywany jest ich sukcesywny przegląd 
i przygotowywane są do rozdyspono-
wania.

Powierzchnia gruntów do rozdys-
ponowania zmniejszyła się w 2017 r. 
o prawie 21 tys. ha w porównaniu do 
2016 r., grunty trafi ły głównie do dzier-
żawy dla rolników.

Źródło: KOWR
Wioletta Pieczulis

PIR Sejny

Jakub Szeligowski – utytułowany Młodzik

Osiemnastoletni Jakub Szeli-
gowski  mieszka we wsi Krusze 
Łubnice w Gminie Kołaki Koś-

cielne. To syn hodowcy bydła, Delegata 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie.

Jakub obecnie uczęszcza do Lice-
um Ogólnokształcącego w Zambrowie. 
Czym się wyróżnia na tle swoich ró-
wieśników? Otóż Jakub jest wielokrot-
nie nagradzanym „Młodym Hodowcą 
Bydła”. Brał udział w Podlaskiej Szkole 
Młodych Hodowców w Szepietowie, a od 
czterech lat jako jeden z najlepszych 
absolwentów uczestniczy w Europej-
skiej Szkole Młodych Hodowców (EYBS) 
w Belgii, która od 17 lat odbywa się na 
przełomie sierpnia/września w miej-
scowości Battica.

Szkoła w Battice ma formę war-
sztatów, ale także jest konkursem na 
skalę europejską a nawet i światową, 
gdyż uczestnikami są też reprezen-
tanci z Kanady. Do szkoły w Battice 

Jakub Szeligowski wraz kolegami (jako 
reprezentacja drużynowa) trafi ł dzię-
ki selekcji podczas Podlaskiej Szkoły 
w Szepietowie.

W roku 2017 po raz drugi team 
Jakuba w klasyfi kacji drużynowej za-
jął III miejsce (na 20 zespołów z 12 
krajów). W tej kategorii oceniana była 
jakość bedingu tj. łóżek ze słomy                    
i trocin na których stoją i odpoczy-
wają zwierzęta), żywienie, pojenie, 
czystość zwierząt, ogólny wygląd sto-
iska, pomysłowość uczestników i co 
najważniejsze współpraca zespołowa                       
i zaangażowanie. Tak wysokie miejsce 
grupowe pokazuje, że wielką i bardzo 
cenną cechą jest koleżeństwo i współ-
praca nad efektem.

Indywidualnie natomiast Jakub zdo-
był tytuł „Beast leader” jako najlepszy 
kapitan swojego zespołu. Dzięki swojej 
wysokiej pozycji w oprowadzaniu, zdo-
łał przejść do klasyfi kacji ogólnej i zająć 

aż 15 miejsce na 124 startujących. Jakub 
zdobył nagrodę liderów dla najbardziej 
zasłużonego młodzika.

Warto również wspomnieć, że tak 
dobra postawa zespołu była możliwa 
dzięki sfi nansowaniu wyjazdu przez 
Polską Federację Hodowców Bydła 
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i Producentów Mleka, która zadbała 
o jednolite ubrania i wszystkie nie-
zbędne rzeczy do pracy w konkursie 
by godnie reprezentować nasz region. 

Jakubowi serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Edyta Grabowska
PIR Zambrów

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie- nowa instytucja

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na 
podstawie ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1566), 

została utworzona państwowa osobo-
wość prawna pod nazwą: Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wody Polskie wykonują prawa właś-
cicielskie w stosunku do wód publicz-
nych stanowiących własność Skarbu 
Państwa, ale z wyłączeniem śródlą-
dowych dróg wodnych o szczególnym 
znaczeniu transportowym. Wody Pol-
skie mogą również wspierać gminy                  
w celu zapewnienia wody na potrzeby 
ludności oraz rolnictwa.

Ponadto Wody Polskie przejęły cześć 
zadań związanych z gospodarką wodną 
od NFOŚiGW. Są to:

- opracowywania planów służących 
gospodarowaniu wodami, planów za-
rządzania ryzykiem powodziowym, 
planów przeciwdziałania skutkom su-
szy oraz tworzenia i utrzymania kata-
stru wodnego;

- wspomagania osłony hydrologicz-
nej i meteorologicznej społeczeństwa 
oraz gospodarki, a także rozpoznawa-
nie, kształtowanie i ochronę zasobów 
wodnych kraju;

- wspomagania realizacji zadań 
w zakresie rozpoznawania, bilansowa-
nia i ochrony wód podziemnych w celi 
ich racjonalnego wykorzystania przez 
społeczeństwo i gospodarkę;

- wspomagania realizacji zadań 
modernizacyjnych i inwestycyjnych, 

służących ochronie gospodarki wod-
nej, w tym dotyczących instalacji lub 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 
i obiektów małej retencji wodnej.

Powołanie Wód Polskich oznacza 
zniesienie Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej oraz siedmiu regio-
nalnych zarządów gospodarki wodnej 
jako organów administracji rządowej 
niezespolonej właściwych w sprawach 
gospodarowania wodami w regionach 
wodnych. Organy te weszły w skład 
właśnie Wód Polskich.

W skład Wód Polskich wchodzą 
następujące jednostki organizacyjne:
1) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Warszawie;
2) regionalne zarządy gospodarki wod-
nej z siedzibami w Białymstoku, Byd-
goszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczeci-
nie, Warszawie i we Wrocławiu;
3) zarządy zlewni;
4) nadzory wodne.
Obszar działania poszczególnych regio-
nalnych zarządów gospodarki wodnej 
stanowią następujące regiony wodne:
1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Białymstoku -  region 
wodny Narwi, region wodny Banówki, 
region wodny Niemna oraz region wod-
ny Łyny i Węgorapy;
2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Bydgoszczy - region 
wodny Noteci;

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Gdańsku - region wodny 
Dolnej Wisły oraz region wodny Świeżej;
4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Gliwicach - region wod-
ny Małej Wisły, region wodny Górnej 
Odry oraz region wodny Czadeczki;
5 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
z siedzibą w Krakowie - region wodny 
Górnej – Zachodniej Wisły oraz region 
wodny Czarnej Orawy;
6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Lublinie - region wod-
ny Bugu;
7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Poznaniu - region wod-
ny Warty;
8) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Rzeszowie - region 
wodny Górnej – Wschodniej Wisły oraz 
region wodny Dniestru;
9)  Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą w Szczecinie - region 
wodny Dolnej Odry i Przymorza Za-
chodniego;
10) Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie - region 
wodny Środkowej Wisły;
11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-
nej z siedzibą we Wrocławiu - region 
wodny Środkowej Odry, region wodny 
Morawy, region wodny Izery, region 
wodny Łaby  i Ostrożnicy (Upa), region 
wodny Metuje oraz region wodny Orlicy.

Monika Szleszyńska
PIR Łomża

Sezon pastwiskowy coraz bliżej

Wypas na pastwiskach wciąż jest 
bardzo popularną metodą ży-
wienia bydła w okresie letnim. 

Bezpośredni wpływ na długość se-
zonu pastwiskowego mają warunki kli-

matyczne oraz meteorologiczne wystę-
pujące w określonych regionach kraju.

W naszej strefi e klimatycznej roślin-
ność rośnie przez około 210-220 dni, 
w zależności od regionu. W regionie 

północno-wschodniej Polski okresy 
te są istotnie krótsze i wynoszą około 
180-190 dni. Sezon pastwiskowy w Pol-
sce trwa najczęściej około 160-170 dni 
w roku (od pierwszej dekady maja do 



INFORMACJE

połowy października) a 130-140 dni 
w północno- wschodniej części kraju.

Okres wegetacji czyli wzrostu roślin, 
jest jednym z najbardziej efektywnych 
i przyjaznych zwierzętom sposobów 
wykorzystania trwałych użytków zie-
lonych. Użytki zielone dostarczają 
bowiem zwierzętom składników od-
żywczych o najniższym koszcie jed-
nostkowym.

Ponadto niewątpliwą zaletą wy-
pasu pastwiskowego jest zapewnienie 
zwierzętom świeżego powietrza, słońca 
i ruchu. Zielonka pastwiskowa pokrywa 
potrzeby bytowe oraz produkcyjne krów 
dających 18-20 kg mleka.

Wprowadzanie zielonek do żywienia 
powinno przebiegać stopniowo, aby 
zwierzęta przyzwyczaiły się do nowej 
paszy. Początkowo wyprowadzamy 
bydło na pastwisko na godzinę, dwie 
godziny dziennie, ponieważ dopiero po 

około 2 tygodniach wypasu mikrofl ora 
żwacza namnoży się do takiej ilości, by 
w pełni wykorzystać składniki zawarte 
w zielonce.

Często zdarza się, że w pierwszych 
tygodniach trwania sezonu pastwi-
skowego występują biegunki, które 
są spowodowane nagłą zmianą paszy 
i obniżoną adaptacją fl ory bakteryj-
nej przewodu pokarmowego. Aby jej 
zapobiec, można zacząć podawać 
zwierzętom niewielkie dawki zielonki 
w oborze jeszcze przed wypuszczeniem 
na pastwisko i w pierwszych dniach 
wypasu dokarmiać je paszami suchymi 
(siano, słoma). 

Kolejnym zagrożeniem jest możli-
wość wystąpienia tężyczki pastwisko-
wej. Jej główną przyczyną jest niedobór 
magnezu w organizmie zwierząt, zwią-
zany z intensywnym wzrostem traw 
i niską ilością składników mineralnych, 

zwłaszcza magnezu (niska zawartość 
Mg w zielonce może być również spo-
wodowana wysokim nawożeniem azo-
tem lub potasem).

Na tężyczkę najbardziej narażone 
są krowy wysokomleczne, starsze lub 
cierpiące na zaburzenia jelitowe, któ-
re upośledzają wchłanianie magnezu 
z pożywienia. Aby zapobiec tężycz-
ce pastwiskowej, hodowca powinien 
stopniowo wprowadzać zielonkę do 
żywienia oraz stosować suplementację 
paszy w łatwo przyswajalny magnez. 
Mogą to być specjalne dodatki paszowe 
zawierające magnez w formie granu-
latu, w formie płynnej czy też lizawki. 

Nie mniejsze znaczenie od paszy ma 
zapewnienie krowom przebywającym 
na pastwisku stałego dostępu do wody. 

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI 
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w okresie waka-
cji letnich organizuje turnusy 

rehabilitacyjne dla dzieci rolników 
ubezpieczonych w Kasie. Wypoczy-
nek dzieci łączony jest z programem 
rehabilitacji leczniczej w zakresie wad 
postawy i chorób układu ruchu oraz 
układu oddechowego. Dzieci kierowane 

na turnus rehabilitacyjny muszą być 
samodzielne i zdolne do samoobsługi. 
Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na tur-
nus rehabilitacyjny:

1. Przynajmniej jedno z rodzi-
ców (prawnych opiekunów) podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpie-

czony jest na wniosek w pełnym za-
kresie – ubezpieczenie powinno trwać 
nieprzerwanie co najmniej rok.

2. Dziecko jest urodzone w latach 
2003 – 2011 (7 - 15 lat).

3. Podstawą skierowania na 
turnus rehabilitacyjny jest „wniosek 
o skierowanie na rehabilitację leczni-
czą” stanowiący załącznik do rozporzą-
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Jak dobrze przygotować ziemię pod zasiewy

Wymagania zbóż jarych w sto-
sunku do gleby i przedplonu 
są większe niż zbóż ozimych. 

Wynika to z krótkiego okresu wegetacji 
oraz znacznej wrażliwości na nieko-
rzystne warunki pogodowe. 

Od gatunków o małej tolerancji na 
przedplon zaliczamy zboża jare (oprócz 
owsa). Najlepsze przedplony z grupy 
roślin liściastych stanowią okopowe 
i motylkowate pastewne,  a także ku-
kurydza, po nich jednak najczęściej 
uprawia się pszenicę ozimą, pszenicę 
jarą lub jęczmień jary. Pozostałe zbo-
ża jare z konieczności uprawiane są 
po zbożach.

Najlepszym przedplonem dla psze-
nicy jarej są okopowe na oborniku, 
natomiast najgorszym są zboża. Do-
tyczy to szczególnie pszenicy ozimej 
i jęczmienia jarego, po których plon 
pszenicy jarej może się zmniejszyć 
o 30%. Wiosenną uprawę roli trzeba 
rozpocząć, gdy tylko da się wjechać 
w pole z narzędziami uprawowymi. 
Glebę należy uprawiać płytko (do 5 cm), 
spulchniając tylko wierzchnią warstwę. 
Dzięki temu nie przerywa się podsią-
kania kapilarnego wody gruntowej do 
warstwy, w której zostanie umieszczo-

ne ziarno podczas siewu. Na glebach 
lżejszych i średnich można za jednym 
przejazdem doprawić rolę do siewu. Na 
glebach zwięźlejszych wskazane jest 
wcześniejsze użycie włóki lub ciężkich 
bron, a po 2–3 dniach agregatu upra-
wowego. Przy wysiewie pszenicy po 
poplonie ścierniskowym należy unikać 
wiosennej orki. W przeciwnym razie 
traci się wilgoć odpowiadającą 30–40 
mm opadowi deszczu.

Pszenica jara wymaga jak najwcześ-
niejszego siewu. Wtedy ma możliwość 
wykształcenia mocnego systemu korze-
niowego, oraz przy wczesnym siewie 
wykształca dłuższe i lepiej zaziarnione 
kłosy. Przymrozki, które mogą wystąpić 
przy wczesnym siewie, nie szkodzą 
pszenicy. Pszenica jara wymaga zdecy-
dowanie gęściejszego siewu niż ozima. 
Optymalna obsada kłosów dla pszenicy 
jarej wynosi 550–600 sztuk/m2. Taką 
obsadę można uzyskać, wysiewając 400 
ziaren/m2 na glebach najlepszych i do 
500 ziaren/m2 na glebach kompleksu 
żytniego bardzo dobrego. Głębokość 
siewu na glebach zwięzłych do 3 cm, 
na lżejszych do 4 cm.

Pszenżyto jare jest uprawiane na 
glebach kompleksu żytniego bardzo 

dobrego i żytniego dobrego. Najlepiej 
plonuje po ziemniakach na oborniku, 
łubinie żółtym, wyce ozimej i seradeli. 
Spośród zbóż dobrym przedplonem 
jest kukurydza i owies, a w dalszej ko-
lejności jęczmień. Najgorszy wariant 
to uprawa po sobie oraz po pszenicy 
i życie. Uprawa roli niczym nie różni 
się od wykonywanej pod pszenicę jarą 
czy jęczmień jary. Wiosną glebę należy 
uprawić płytko – do 5 cm.

Pszenżyto jare wymaga jak naj-
wcześniejszego terminu siewu. 
Dobrą zwartość łanu uzyskuje się 
przy obsadzie 450–500 kłosów/m2. 
Pszenżyto krzewi się bardzo słabo                               
i samoistnie zmniejsza zagęszczenie 
źdźbeł. Na glebach kompleksu żytniego 
bardzo dobrego    i żytniego dobrego 
trzeba wysiać 450 ziaren/m2. Materiał 
siewny trzeba zaprawić jedną z zapraw 
zwalczających zgorzel siewek, septorio-
zę paskowaną liści i septoriozę plew.

Jeżeli chodzi o owies, to najlepiej 
plonuje po dobrych przedplonach. Ze 
zbóż najlepszym przedplonem jest żyto, 
a najgorszym jęczmień. Pozostawia 
po sobie dobre stanowisko dla innych 
zbóż, ponieważ nie jest atakowany 
przez sprawców chorób podsuszkowych. 

UPRAWA

dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie 
warunków i trybu kierowania przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego na rehabilitację leczniczą oraz 
udzielania zamówień na świadczenia 
i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 860). Wniosek powinien być wysta-
wiony przez lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, 
w leczeniu którego pozostaje dziecko. 
Do wniosku należy dołączyć formularz 
z „informacją o stanie zdrowia dziecka 
wraz z oświadczeniem rodzica/opieku-
na prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na 
turnus rehabilitacyjny mają dzieci 
posiadające orzeczenie o niepełno-
sprawności.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilita-
cyjny następuje z siedziby Oddziału lub 
Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie 
lub Augustowie pod nadzorem wyzna-
czonych pracowników odpowiedzial-
nych za bezpieczny przejazd dzieci na 

trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. 
Przewóz dzieci odbywa się wynajętym 
autokarem. 

Odpłatność za pobyt oraz koszt po-
dróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach 
rehabilitacyjnych ubezpieczone są od 
następstw nieszczęśliwych wypadków 
przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych.

W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS 
w Białymstoku posiada miejsca na tur-
nusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami 
układu ruchu

Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Horyńcu Zdroju

w terminie 24.06 - 14.07.2018 r. 
- dla dzieci ze schorzeniami układu 

oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r. 

oraz

Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Iwoniczu Zdroju

w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.

W przypadku zainteresowania 
skierowaniem dziecka na turnus re-
habilitacyjny należy zgłosić się do 
najbliższej jednostki organizacyjnej 
KRUS po druki: „wniosek o skierowa-
nie na rehabilitację leczniczą” oraz 
„informację o stanie zdrowia dziecka 
wraz z oświadczeniem rodzica/opie-
kuna prawnego”. Druki są dostępne 
również na stronie internetowej Kasy 
www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu:

(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 
- 15.05.2018 r.

 DYREKTOR
 OR KRUS w Białymstoku
 mgr Krzysztof Jaworowski 
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Podstawowe reguły w zakresie dopłat bezpośrednich
... NIE ZAWSZE NALEŻĄ SIĘ WŁAŚCICIELOWI GRUNTU

Podstawową zasadą jest to, iż płat-
ności bezpośrednie są przyzna-
wane rolnikowi, jeżeli:

1) został mu nadany numer iden-
tyfi kacyjny oraz

2) łączna powierzchnia gruntów 
objętych obszarem zatwierdzonym 
będących w posiadaniu tego rolnika 
jest nie mniejsza niż 1 ha1. 

Jak przepisy prawa definiują 
rolnika?

Rolnik oznacza osobę fi zyczną lub 
prawną bądź grupę osób fi zycznych lub 

prawnych, bez względu na status praw-
ny takiej grupy i jej członków w świetle 
prawa krajowego, której gospodarstwo 
rolne jest położone na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, oraz która pro-
wadzi działalność rolniczą2. 

Celem dopłat jest fi nansowe wspie-
ranie osób, które faktycznie uprawiają 
grunty rolne. Dopłaty nie są przezna-
czone dla właścicieli, którzy jedynie 
dysponując tytułem własności, a nie 
zajmują się produkcją. Istotą płatności 
jest to, iż są one przyznawane osobom, 
które rzeczywiście uprawiają grunty 

rolne, tzn. np. decydują, jakie rośli-
ny uprawiać, dokonują odpowiednich 
zabiegów agrotechnicznych, zbiera-
ją plony, utrzymują grunty zgodnie 
z wymogami, podejmują działania 
organizacyjne, kierownicze, bądź 
osobiście angażują się w wykonywa-
niu fi zycznej pracy w gospodarstwie. 
Działalność rolnicza nie musi jednak 
polegać wyłącznie na „własnoręcznym”, 
osobistym prowadzeniu prac polowych. 
Prac można bowiem dokonywać przy 
udziale i pomocy innych osób. Płatności 
przysługują zatem faktycznemu użyt-

Ogólnie jest odporny na choroby grzy-
bowe. Pewne znaczenie odgrywa jedy-
nie rdza wieńcowa. Może ona znacznie 
ograniczyć plonowanie. Zasady uprawy 
roli pod zasiew owsa są zbliżone, jak 
dla pszenicy oraz jęczmienia jarego. 
Owies potrzebuje wczesnego siewu. 

Wtedy lepiej się ukorzenia i krzewi, 
dając bardziej zwarty łan. Oprócz tego 
wiąże więcej kłosków w wiesze, a w 
latach suchych wykształca dorodniej-
sze ziarno. Mimo dużej skłonności do 
krzewienia, wykształca niedużo pędów 
produktywnych. W związku z niską 

wydajnością słabych gleb zwiększenie 
gęstości siewu przynosi tu więcej strat 
niż pożytku.

Monika Szleszyńska
 PIR  Łomża

Jak zachować dobrą strukturę gleby
NISKONAKŁADOWE ASPEKTY PLONOTWÓRCZE ROŚLIN UPRAWNYCH

Coraz więcej rolników w pogoni 
za uzyskaniem wysokich plonów 
oraz opłacalnością produkcji za-

pomina rozsądnie dbać o podstawowe 
zasoby natury, wśród których jest gle-
ba. Najczęściej spotykanym błędem 
agrotechnicznym pogarszającym ja-
kość struktury gleby jest nieodpowied-
nie zmianowanie roślin (najbardziej 
negatywnie skutkujące w uprawach 
prowadzonych w szerokie rzędy- jak 
np. kukurydza). W celu ograniczenia 
pogarszania się struktury gleby należy 
dbać o warstwę próchnicy w glebie, 
analizować czynniki strukturotwór-
cze wpływające na jej gruzełkowatość. 
Najważniejszymi są:

•  uziarnienie gleby
•  zawartość próchnicy i jej właści-

wości
•  lepiszcze występujące w glebie
•  mikroorganizmy i mezofauna 

glebowa
•  warunki wilgotnościowe na da-

nym polu

•  procesy zamarzania i rozmarzania
•  procesy nawilżania i osuszania
•  wydzieliny korzeniowe
•  odczyn glebowy
•  następstwo roślin strukturotwór-

czych
•  racjonalne prowadzenie zabie-

gów agrotechnicznych.

Na co może wpłynąć rolnik?
Każdy  rolnik może poprawiać jakość 

struktury gleby w swoim gospodarstwie 
poprzez zastosowanie odpowiedniego  
zmianowania, racjonalne wykonywa-
nie zabiegów uprawowych na polu. 
Ważnym elementem jest dostosowanie 
maszyn do typu gleby i panujących 
warunków wilgotnościowych. Nie za-
leca się uprawiać gleby zarówno zbyt 
wilgotnej jak i za suchej. Takie działanie 
spowoduje pogorszenie się agregacji 
gleby.  Kolejnym czynnikiem, decydują-
cym o agregacji gleby jest jej właściwy 
odczyn oraz zasobność. W tym zakre-
sie ważne jest stosowanie nawozów 

wapniowych, magnezowych - które 
przyczyniają się do polepszania ży-
cia biologicznego fauny glebowej, jak 
również stosowanie nawożenia orga-
nicznego i naturalnego -  gdyż gleba 
staje się bardziej próchniczna. Istot-
ny jest również kontakt gleby z wodą. 
Długotrwałe susze, bądź podtopienia 
degradują glebę, ponieważ następuje 
rozmywanie lub zbrylanie. Temu za-
pobiec mogą sprawnie działające urzą-
dzenia i budowle melioracyjne. Gleby 
nie zdegradowane wykazują mniejszą 
podatność na erozję wietrzną i wodną. 
Właściwa struktura gleby wpływa na 
korzystniejsze przyswajanie przez rośli-
ny uprawne dostarczanych składników 
pokarmowych, umożliwiając przez to 
obniżanie kosztów nawożenia. Dobra 
struktura gleby ułatwia rolnikowi pro-
wadzenie zabiegów uprawowych, tym 
samym niweluje koszty paliwa i okres 
zużywania maszyn rolniczych.

Radosław Stępkowski
PIR Siemiatycze
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kownikowi, który wykonuje wszelkie 
czynności niezbędne dla funkcjono-
wania gospodarstwa. 

W przypadku, gdy działka rolna sta-
nowi przedmiot dzierżawy, użytkowa-
nia lub najmu, płatność przysługuje od-
powiednio dzierżawcy, użytkownikowi 
lub najemcy, a nie właścicielowi działki.

Ku przestrodze... – zwrot dopłat, 
a także odpowiedzialność karna

Gdy ARiMR ustali, że dopłaty zostały 
pobierane nienależnie (przez niewłaściwą 
osobę, czyli np. przez właściciela a nie 
przez dzierżawcę), wydawana jest decyzja 
o zwrocie płatności wraz z odsetkami.

Ponadto ARiMR ma w takiej sytu-
acji obowiązek powiadomienia orga-
nów ścigania o przestępstwie. Warto 
w tym miejscu odnieść się wprost do 
przepisów Kodeksu karnego3. Art. 286 
kodeksu karnego stanowi, iż kto w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, dopro-
wadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej 
w błąd albo wyzyskania błędu lub nie-
zdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8. W wypadku mniejszej 
wagi, sprawca podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2.

Kodeks karny w art. 297 przewiduje 
ponadto odpowiedzialność karną dla 
osoby, która w celu uzyskania dla siebie 
lub kogo innego m.in. od organu lub in-
stytucji dysponujących środkami publicz-
nymi – np. dotacji, subwencji, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający 
nieprawdę albo nierzetelny dokument 
albo nierzetelne, pisemne oświadcze-
nie dotyczące okoliczności o istotnym 
znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia fi nansowego, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Tej samej karze podlega, kto wbrew 
ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia 
właściwego podmiotu o powstaniu sytu-
acji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie 
albo ograniczenie wysokości udzielonego 
wsparcia fi nansowego albo na możli-
wość dalszego korzystania z instrumen-
tu płatniczego. Nie podlega karze, kto 
przed wszczęciem postępowania karnego 
dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu 
wsparcia fi nansowego lub instrumentu 
płatniczego, zrezygnował z dotacji.

W wyroku z dnia 5.06.2012 r. w sprawie 
C- 489/10 Trybunał Sprawiedliwości UE 
uznał, że sankcje przewidziane przepisa-

mi unijnymi polegające na wykluczeniu 
rolnika z pomocy oraz jej obniżeniu nie 
mają charakteru sankcji karnych. Tym 
samym rolnik, który popełni przestępstwo 
subwencyjne polegające na poświadcze-
niu nieprawdy w celu otrzymania dopłat, 
podlega sankcjom administracyjnym, jak 
i karnym4. Nie stanowi to zatem podwójnej 
karalności za ten sam czyn.

Według danych regionalnego od-
działu ARiMR w Łomży, rocznie Agencja 
składa około 20-stu zawiadomień o ta-
kich przypadkach, z których co czwarte 
kończy się sprawą sądową. Przypadki 
nienależnego pobierania dopłat wykry-
wane są w różnoraki sposób (w trakcie 
stałych, rutynowych kontroli, a czasami 
do Agencji docierają informacje prze-
kazywane od osób postronnych). Sąd 
Okręgowy w Białymstoku w 2015 r. 
skazał prawomocnie rolnika, któremu 
prokuratura zarzuciła, że bezprawnie 
uzyskał blisko 122,4 tys. zł dopłat bez-
pośrednich za działki, które użytkował 
ktoś inny. Kara w tej sprawie sięgnęła 
jednego roku pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na trzy lata5.  

Co w sytuacji, gdy działka ma 
kilku współposiadaczy?
W przypadku, gdy działka rolna jest 

przedmiotem współposiadania w dniu 
31 maja danego roku płatności bez-
pośrednie przysługują temu współ-
posiadaczowi, na którego pozostali 
współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda 
ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby 
pochodzić od współposiadacza będące-
go małżonkiem wnioskodawcy. Zgodę 
dołącza się do wniosku o przyznanie 
płatności bezpośrednich6. 

Przekazanie gospodarstwa, gdy do-
płaty bezpośrednie zostały już przyznane.

W przypadku przekazania całego go-
spodarstwa (sprzedaż, dzierżawa) najpóź-
niej do 31 maja danego roku, w którym 
został złożony wniosek o przyznanie 
płatności przez przekazującego gospo-
darstwo, płatności otrzymuje przejmują-
cy gospodarstwo, pod warunkiem, że do 
30 czerwca roku, w którym został złożony 
wniosek o przyznanie tych płatności, 
przejmujący złoży odpowiedni wniosek. 
Ponadto, aby przejmujący mógł otrzy-
mać dopłaty musi  spełniać warunki do 
przyznania danej płatności. 

Jeżeli przekazanie gospodarstwa 
nastąpiło po 31 maja danego roku, 
w którym został złożony wniosek 
o przyznanie płatności przez prze-
kazującego gospodarstwo, wówczas 

płatności przysługują przekazującemu, 
jeżeli zostaną spełnione warunki ich 
przyznania7. 

Czy dopłaty należą się 
spadkobiercy?

W przypadku śmierci rolnika, która 
nastąpiła w okresie od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie płatności bez-
pośrednich do dnia doręczenia decyzji 
w sprawie o przyznanie tych płatności, 
płatności bezpośrednie przysługują jego 
spadkobiercy, jeżeli grunty, które były 
objęte wnioskiem o przyznanie płat-
ności obszarowych, były w posiadaniu 
rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 
maja roku, w którym został złożony ten 
wniosek i jeżeli spadkobierca spełnia 
warunki do przyznania danej płatności. 
W takiej sytuacji spadkobierca rolnika 
wstępuje do toczącego się postępowa-
nia na wniosek złożony w terminie 7 
miesięcy od dnia otwarcia spadku. Do 
wniosku spadkobierca rolnika dołącza:  
zarejestrowany akt poświadczenia dzie-
dziczenia sporządzony przez notariusza 
albo prawomocne postanowienie sądu 
o stwierdzeniu nabycia spadku bądź 
zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu 
wniosku o stwierdzenie nabycia spadku 
lub kopię wniosku o stwierdzenie naby-
cia spadku potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez sąd, przez notariusza 
albo upoważnionego pracownika Agen-
cji, wraz z potwierdzeniem nadania tego 
wniosku w polskiej placówce pocztowej8. 

1 Ustawa o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 

r., tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. Z 2017 r. Poz. 

278), art. 7.
2 Ibidem, art.2; Rozporządzenie Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na pod-

stawie systemów wsparcia w ramach wspólnej 

polityki rolnej oraz uchylające Rozporządzenie 

Rady (WE) nr 637/2008 i Rozporządzenie Rady 

(WE) nr 73/2009 (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 608).
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2204, z 2018 r. poz. 20, 305).
4 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

-489/10&language=PL
5 http://bialystok.tvp.pl/20225702/rolnik-skazany-

-za-bezprawnie-pobrane-doplaty-bezposrednie
6 Ustawa o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 

r., tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. Z 2017 r. Poz. 

278), art. 18 ust. 2.
7 Ibidem, art. 26.
8 Ibidem, art. 27.

Artykuł opracował Radca Prawny 
Aleksander Bojczuk 

wraz z aplikantką radcowską 
Pauliną Kacprzyk
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Krótko o wymogach

Gospodarstwo rolne, które bę-
dzie prowadzone metodami 
ekologicznymi może ubiegać 

się w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa o płatności z ty-
tułu realizacji 5-letniego zobowiązania 
w ramach PROW 2014-2020 „Rolnictwo 
ekologiczne”. Zobowiązanie takie obe-
jmuje użytki rolne, zdeklarowane we 
wniosku o przyznanie pierwszej płat-
ności ekologicznej w ramach danego 
pakietu lub danego wariantu. 

Płatność ekologiczną przyznaje się 
rolnikowi jeżeli został mu nadany numer 
identyfi kacyjny, łączna powierzchnia 
użytków rolnych wynosi co najmniej 
1 ha, realizuje 5-letnie zobowiązanie eko-
logiczne oraz spełnia warunki przyznania 
płatności ekologicznej. Rolnik może re-
alizować więcej niż jedno zobowiązanie 
ekologiczne, jeżeli takie zobowiązania 
zostały podjęte w tym samym roku lub 
roku następnym. Nie może realizować zo-
bowiązania ekologicznego, jeżeli realizuje 
zobowiązanie rolnośrodowiskowe ze sta-
rego PROW-u. Rolnik wraz z doradcą rol-
nośrodowiskowym opracowują plan dzia-
łalności ekologicznej, w którym zawarte 
są informacje o wielkości gospodarstwa, 
planowanym płodozmianie, poplonach, 
stosowanych nawozach naturalnych, 
przeznaczeniu plonu, ilości zwierząt oraz 
jednostce certyfi kującej (JC), która objęła 
nadzorem gospodarstwo rolne. Taki plan 
jest bardzo ważnym dokumentem, który 
należy okazać w razie kontroli z ARiMR. 
Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu 
wyorywania trwałych użytków zielo-
nych i pastwisk trwałych oraz zachować 
wszystkie elementy krajobrazu rolnicze-
go nieużytkowane rolniczo, wskazane 
w planie ekologicznym. Równie ważne 
jest, aby na bieżąco prowadzić rejestr 
działalności ekologicznej zawierający 

wykaz działań agrotechnicznych i wy-
pasów zwierząt. Można go prowadzić na 
formularzu udostępnionym przez ARiMR 
lub na drukach wskazanych przez jed-
nostkę certyfi kującą. Nie są to jednak je-
dyne dokumenty, które należy wypełniać. 
Podczas kontroli JC należy udostępnić 
również między innymi ewidencję zbio-
rów, stan zapasów magazynowych, rejestr 
zakupów środków produkcji (materiał 
siewny, nawozy naturalne, pasze itd.), 
stan średnioroczny zwierząt, rejestr uro-
dzeń, książkę leczenia zwierząt. Ważne 
są również wymogi dotyczące przezna-
czenia zbiorów. Co najmniej 30% zbioru 
jest przeznaczone do przetwórstwa lub 
przekazania do innych gospodarstw lub 
sprzedaży- w przypadku pakietów 1-4 
oraz 7-10, z wyłączeniem przypadków, 
jeżeli rośliny bobowate grubonasienne 
lub gorczyca biała uprawiane w plonie 
głównym zostaną wykorzystane jako 
nawóz zielony na określonych gruntach. 
Uzyskany zbiór jest przeznaczony do 
skarmienia zwierząt, przekazania dla in-
nych gospodarstw lub sprzedaży- rośliny 
bobowate drobnonasienne, trawy lub ich 
mieszanki uprawiane w plonie głównym 
wykorzystane w danym roku jako nawóz 
zielony na określonych gruntach. 

Rolnik realizujący zobowiązania 
ekologiczne musi pamiętać, że wiel-
kość obszaru objętego zobowiązanym 
ekologicznym oraz miejsce realizacji 
tego zobowiązania nie podlegają zmianie 
w trakcie jego realizacji. Rolnik może 
dokonywać zmiany uprawnych roślin, 
miejsca ich upraw, zmiany wariantów lub 
pakietów objętych tym zobowiązaniem. 

Z zasady - to co w pierwszym roku 
było łąką, musi tą łąką pozostać do koń-
ca zobowiązania (analogicznie rośliny 
sadownicze), a to co było gruntem or-
nym, pozostaje nim do końca (wyjątek 

trawy na gruntach ornych po 5 latach 
przekwalifi kowują się na TUZ). W przy-
padku upraw rośliny dwuletniej zmiany 
o których mowa powyżej są dopuszczalne 
po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny. 
Płatność ekologiczna do tego samego 
obszaru może być przyznana z tytułu 
realizacji tylko jednego zobowiązania 
ekologicznego i realizowane zobowiąza-
nie ekologiczne od dnia 15 marca roku, 
w którym został złożony wniosek.

Jeżeli w danej działce jest realizowa-
ne zobowiązanie rolno-środowiskowo-
-klimatyczne, do tego obszaru nie przy-
sługuje już płatność ekologiczna. Jedna 
działka- jeden pakiet. W przypadku 
realizacji pakietów 1-5 i 7-11 (wszystko 
oprócz trwałych użytków zielonych) 
musi zostać wytworzony produkty rol-
nictwa ekologicznego, potwierdzony 
certyfi katem. Jeżeli podczas kontroli 
jednostki certyfi kującej zostanie za-
wieszony lub odebrany certyfi kat, np. 
w przypadku zastosowania niedozwo-
lonych środków produkcji jak nawozy 
sztuczne lub środki ochrony roślin- taka 
informacja zostaje przekazana do ARi-
MR, co wiąże się sankcjami- brakiem 
płatności ekologicznej do tego gruntu.

Płatność ekologiczna do pakietów 
5/11 (rośliny paszowe) i 6/12 (TUZ) 
jest przyznawana, jeśli rolnik jest 
posiadaczem zwierząt. Dokładne wy-
tyczne co do ilości dużych jednostek 
produkcyjnych, tzw. DJP, zależy od spo-
sobu utrzymywania zwierząt, zgodnie 
z przepisami ekologicznymi czy też nie. 
Każdy rok i ponowne złożenie wniosku 
o kolejną płatność ekologiczną jest 
rozpatrywany indywidualnie, biorąc 
pod uwagę zwierzęta zarejestrowane 
w IRZ (bydło, owce, kozy i konie) utrzy-
mywane od 15 marca do 30 września 
danego roku. Szczegółowe wymogi każ-
dego z pakietów są inne i nie sposób 
o wszystkim napisać. Dlatego zalecamy 
dokładne zapoznanie się z „Rozporzą-
dzeniem Ekologicznym”.

W 2018 roku stosowana będzie na-
stępująca degresywność;

• 100% stawki podstawowej-za po-
wierzchnię 0,10ha do 50ha

• 75% stawki podstawowej- za po-
wierzchnię powyżej 50ha do100ha

• 60% stawki podstawowej- za po-
wierzchnię powyżej 100ha.

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

WAŻNE DATYWAŻNE DATY
15 maja

mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

25 czerwca
mija termin naboru przez ARiMR wniosków o przyznanie dopłat 

z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
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Opinie do projektów aktów prawnych
Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy fi nansowej na 
operacje typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” w ramach podziała-
nia „Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020

Zobowiązanie beneficjenta do 
zachowania konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców poszczególnych 
zadań,  należało by wprowadzić, gdy 
wartość danej operacji  w zestawieniu 
rzeczowo-fi nansowym  przekracza po-
ziom co najmniej 50.000 zł netto.

 Projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
płatności bezpośrednich i płatności 
niezwiązanej do tytoniu:

W projekcie skreśla się punkt mó-
wiący o rodzajach dowodów i dowodach 
potwierdzających wystąpienie oko-
liczności, które określają rolnika ak-
tywnego zawodowo. W defi nicji rolnik 
aktywny zawodowo to taki, który pro-
wadzi produkcję rolniczą i wykazuje się 
sprzedażą  i tylko tacy rolnicy powinni 
otrzymywać płatności do produkcji.

  Projekt rozporządzenia zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych wymagań, jakie powinny 
spełniać wnioski w sprawach doty-
czących płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego,

W rozporządzeniu nie powinno być 
pojęcia trawy na ugorze, bądź ugoru 
po 5 latach nazwanego trwałym użyt-
kiem zielonym. W przypadku, gdy ugór 
porośnięty trawą zostanie zakwalifi -
kowany po 5 latach  jako trwały uży-

tek zielony, rolnik może mieć kłopoty 
z przywróceniem go z powrotem  na 
grunt orny.

Wyróżnia się trzy rodzaje ugoru:
•   czarny – niezawierający roślinno-

ści, nawożony obornikiem,
•   herbicydowy – utrzymywany za 

pomocą herbicydów,
• zielony – obsiany roślinami o krót-

kim okresie wegetacji, przezna-
czonymi do przeorania na zielony 
nawóz.         

 Projekt ustawy o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwa rolne

Projekt ustawy wprowadza cztery 
formy pomocy producentom rolnym, 
którzy prowadzą działalność rolniczą 
przez okres co najmniej 3 lat przed 
dniem utraty zdolności do obsługi 
zadłużenia: udzielanie przez ARiMR 
dopłat do oprocentowania bankowych 
kredytów restrukturyzacyjnych w celu 
restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwo; udziela-
nie przez ARiMR pożyczek na spłatę 
zadłużenia podmiotów prowadzących 
gospodarstwo rolne; udzielanie przez 
KOWR gwarancji spłaty bankowych kre-
dytów restrukturyzacyjnych lub przeję-
cie zadłużenia podmiotów prowadzą-
cych gospodarstwo rolne przez KOWR. 
Wyżej wymienione formy pomocy będą 
uwarunkowane przedstawieniem przez 
wnioskodawcę planu restrukturyzacji 
gospodarstwa rolnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
pomocy fi nansowej w ramach działa-
nia „Działanie rolno-środowiskowo-
-klimatyczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

Zwrot płatności rolno-środowi-
skowo-klimatycznej oprócz pakietu 
1 i 2 powinien  dotyczyć  tylko roku, 
w którym wystąpiły uchybienia spo-
wodowane przez rolnika. Zobowiązanie 
benefi cjenta  nie powinno byś sankcjo-
nowane w stosunku do lat poprzedza-
jących.  Przy pakiecie 1 i 2 może zostać 
proponowana w projekcie ustalona 
wysokość zwrotu.

 Poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo łowieckie oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Zawnioskowano o dodanie w ar-
tykule 45 ustęp 5 właściwej Izby Rol-
niczej, jako instytucji reprezentującej 
środowisko rolnicze. Rolnicy użytkują 
lub bezpośrednio graniczą  z parkami 
narodowymi, rezerwatami i innymi 
formami ochrony przyrody i zasadne 
jest, aby mogli wydawać stosowaną 
opinie co do przeprowadzenia odstrzału 
sanitarnego .

Projekt rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia 
wysokości jednorazowego odszkodo-
wania z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawo-
dowej oraz zasiłku chorobowego

Wzrost wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy 
pracy lub rolniczej choroby zawodowej 
z kwoty 700 zł do 809 zł jest korzystny, 
pod warunkiem nie zwiększania składki 
na ubezpieczenie wypadkowe.

 Projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych zadań 

Ogłoszenia drobne
Sprzedam konie rasy sokólskiej. Dwie klacze z dokumentami rasy zachowawczej ur. w 2008 i 2009 roku, 

jedna świeżo po wyźrebieniu- 1.03.2018, druga źrebna (drugi rok programu 2017-2021- przekażę zobowią-
zanie). Pozostałe: klacz wysokoźrebna z 2013 roku, klacz 2-lenia i klaczka 1,5 roczna. Sprzedam najlepiej 
wszystkie razem, ewentualnie oddzielnie klacze z zobowiązaniem rolnośrodowiskowym. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601-182-914
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Obrady Walnego Zgromadzenia
Podlaskiej Izby Rolniczej

19 marca br. w siedzibie Podla-
skiej Izby Rolniczej odbyło 
się XIII Walne Zgromadzenie 

PIR. W obradach wzięli udział delega-
ci oraz zaproszeni goście w tym min. 
Kazimierz Gwiazdowski - Poseł RP, 
Jan Zabielski - Wicewojewoda Podla-
ski, Stefan Krajewski- Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego, Mirosła-
wa Jaroszewicz – Łojewska - Dyrektor 
Generalny w Ministerstwie Rolnictwa                        
i Rozwoju Wsi, Wiktor Szmulewicz - 
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
Pamulski Janusz- Instruktor Zarządu 
Okręgowego PZŁ w Łomży, Elżbieta 
Filipowicz- dyrektor Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzę-
du Marszałkowskiego w Białymstoku, 
Adam Mariusz Niebrzydowski- dyrek-
tor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie, Marek Jo-
deszko - przedstawiciel Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Białymstoku oraz przedstawiciele 
BGŻ BNP PARIBBAS.

Podczas obrad przyjęte zostały 
uchwały w sprawie zmiany statutu 
Podlaskiej Izby Rolniczej,  w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2017r., w sprawie 

uchwalenia budżetu PIR na 2018r., 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z działalności PIR za 2017r. oraz w spra-
wie udzielenia Zarządowi Podlaskiej 
Izby Rolniczej absolutorium za 2017r. 

Część merytoryczna z udziałem 
zaproszonych gości dotyczyła min. 
kampanii e- wniosek, która rozpoczę-
ła się w tym roku od 15 lutego, gdzie 
rolnicy mogli składać „Oświadczenia 
potwierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w roku 
2017”. Od 15 marca  natomiast ruszył 
nabór na wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich za 2018 r. oraz 
tegorocznych płatności obszarowych 
(z budżetu PROW) które składa się 
wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 
Należy to zrobić do 15 maja 2018 roku. 

Dyskutowano również na temat 
ASF i działań podejmowanych przez 
MRiRW w celu ograniczenia rozprze-
strzeniania się wirusa w głąb kraju. 
W tym celu  ministerstwo przygoto-
wało nowy plan działania w zakresie 
bioasekuracji. Wystąpienie choroby 
na danym terenie powoduje restrykcje 

i wiąże się z koniecznością likwidacji 
zakażonych stad, co z kolei pociąga za 
sobą skutki ekonomiczne i społeczne. 
Dlatego konieczne jest zabezpiecze-
nie gospodarstw przed ewentualnym 
przeniesieniem wirusa ASF. 

Jeżeli rolnik otrzyma decyzję ad-
ministracyjną powiatowego lekarza 
weterynarii o zakazie hodowli świń 
ze względu na niespełnianie warun-
ków bioasekuracji, wówczas będzie 
mógł ubiegać się o wsparcie fi nansowe 
w związku z  utraconymi dochodami 
z tytułu prowadzenia produkcji świń 
w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Pomoc będzie wypła-
cana od liczby świń utrzymywanych 
w gospodarstwie w 2017 roku. 

Podczas obrad dyskutowano również 
na temat budowy płotu na wschodniej 
granicy kraju. Przygotowywany w tej 
sprawie projekt ustawy, obecnie jest 
w uzgodnieniach międzyresortowych. 
Długi na blisko 1200 kilometrów płot 
ma odgrodzić Polskę od Rosji, Białorusi 
i Ukrainy. Inwestycja ma być elementem 
walki z dzikami zarażonymi wirusem 
ASF, śmiertelnym dla trzody chlewnej.

Podczas obrad nie zabrakło też te-
matu nowelizacji prawa łowieckiego. 

Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa

W projekcie rozporządzenia propo-
nuje się refundację 50% kosztów za-
kupu materiałów ochronno-dezynfek-
cyjnych wszystkim producentom świń. 
Zasadne jest podwyższenie wysokości 
zwrotu za zakupione materiały do co 
najmniej 80% ze względu na sytuacją 
epizodyczną w zakresie afrykańskiego 
pomoru świń oraz coraz większą skalę 
pomoru u dzików. 

 Projekt ustawy o szczególnych zasa-
dach realizacji inwestycji w zakresie 
budowy zapory zapobiegającej mi-
gracji dzików na terytorium Rzeczy-
pospolitej

Projekt ustawy przewiduje fi nanso-
wanie inwestycji z budżetu Państwa co 
nie może być akceptowalne ze względu 
na to, iż choroba afrykańskiego po-
moru świń jest zagrożeniem nie tylko 

dla naszego kraju ale też dla innych 
krajów członkowskich UE. Mając na 
uwadze to, iż  do tej pory to polska 
gospodarka ponosi największe straty. 
Uważamy za zasadne dofi nansowanie 
przez Unię Europejską budowy płotu. 
Inwestor przed złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji  w zakresie budowy 
zapory winien wystąpić także o opinię 
właściwie terytorialnej Izby Rolniczej. 
Należy uwzględnić odszkodowanie za 
szkody wyrządzone podczas budowy 
i napraw bieżących ogrodzenia właś-
cicielom gruntów. Ponadto uważamy, 
iż zastosowanie siatki ogrodzeniowej 
ocynkowanej w wysokości 2 m bez do-
datkowej „żerdzi” może być przyczyną 
nieraz wielu uszkodzeń i rozerwań spo-
wodowanych przez dziką. Wobec czego 
budowa ogrodzenia niespełniającego 
swojej roli w naszej ocenie nie będzie 
pełniła swojej roli. Kolejną uwagą jest 

brak jest określenia minimalnego za-
głębienia siatki w gruncie, w przypadku 
nieodpowiedniego zagłębienia lub też 
jego braku istnieje realne ryzyko, że 
dziki będą forsować ogrodzenie. Należy 
uwzględnić elementy wizualne, które 
będą widoczne dla zwierzyny z odległo-
ści minimum 50 m. Ograniczy to ilość 
uszkodzeń spowodowanych przez roz-
pędzoną zwierzynę. Budowa ogrodzenia 
z zastosowaniem drewnianych pali 
jest działaniem tymczasowym- koszty 
remontu  i monitoringu uszkodzeń 
ogrodzenia będą wysokie, należy też 
rozważyć budowę podmurówki jak to 
ma miejsce w przypadku bioasekuracji 
dotyczącej rolników, którzy zobligowani 
są do ogrodzenie swoich gospodarstw.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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Jajka dobre na wszystko

Jajka przydają się nie tylko w kuchni. 
To ulubiony, naturalny kosmetyk 
naszych babć, ciotek i mam. Zarów-

no białko, jak i żółto jajka wpływają 
zbawiennie na kondycję włosów. Sto-
sowane regularnie pomagają zwiększyć 
objętość, pozbyć się łupieżu, zmiękczyć 
i nawilżyć włosy. Jajka można stosować 
bezpośrednio na włosy, dodawać do 
szamponów lub przyrządzać własne 
maseczki. Zobacz babcine przepisy na 
skuteczne maski do włosów z jaj.

Jajeczne maski do włosów stoso-
wane są od dziesiątek lat. To domowe 
przepisy naszych matek i babć spraw-
dzają się najlepiej - są łatwe w wyko-
naniu, szybkie i tanie. Pomimo dużego 
wyporu profesjonalnych kosmetyków, 
wciąż wracamy do sprawdzonych babci-
nych sposobów na pielęgnację włosów.

Żółtka jaj w szczególny sposób 
poprawiają kondycję włosów. To na-
turalna, niedroga alternatywa dla 
kosmetyków z drogerii. Jaja zawierają 
lecytynę i białko, które wzmacniają                  
i nawilżają włosy. Białko zapobiega 
łamaniu się włosów, dodaje natural-
nej fryzurze objętości. Żółtko jaja jest 
natomiast naturalnym emulgatorem, 
który wiąże składniki maski, dzięki cze-
mu uzyskujemy gładką konsystencję. 
Żółtka zawierają również dużą ilość 
siarki, która łagodzi objawy łupieżu. 
Regularne stosowanie jajka na włosy 
- samodzielnie, w postaci maski lub 
jako dodatek do szamponu - sprawi, że 
włosy będę lśniące, miękkie i gładkie.

Zamiast jajek możesz użyć majone-
zu i nakładać jak maskę na włosy. Zmyj 
majonez po ok. 20 minutach.

Jajka można stosować bezpośred-
nio na włosy lub łączyć z gotowymi 

kosmetykami. Dwa jajka wystarczą, by 
pokryć krótkie włosy, na długie potrze-
ba znacznie więcej. Nałóż roztrzepane 
jajka na suche, przeczesane włosy i po-
zostaw na 30 minut. Następnie umyj 
włosy dokładnie szamponem i nałóż 
lekką odżywkę, jeśli uznasz to za ko-
nieczne.

• Załóż stare ubrania lub otul się 
ręcznikiem, gdy nakładasz na wło-
sy jajko. Ten domowy kosmetyk 
może z łatwością ześlizgiwać się 
z powierzchni włosów i brudzić 
ubranie. Ważne! Jajko z włosów 
zmywaj zawsze zimną wodą. 
Gorąca temperatura powoduje 
ścinanie się jajka i możesz zostać 
z jajecznicą na włosach.

Maska z jajek na porost włosów
Stosowanie masek jajecznych na 

włosy poprawia ich wzrost, ponieważ 
jaja zawierają dużo białka. Włosy skła-
dają się w 70% z białka keratyny, więc 
białko jajka pomaga odbudować uszko-
dzone włosy, wypełniając uszkodzone 
obszary wzdłuż pasma włosów. Jajka, 
wykorzystywane w pielęgnacji, pozwa-
lają odbudować włosy i sprawiają, że są 
silne i mocne. To niezbędne w procesie 
wzrastania włosów.

Składniki:
• 2 jajka,
• 2 łyżki oliwy z oliwek lub ulubio-

ny olej.

Jajko i oliwę umieść w misce. Po-
rządnie roztrzep jajko widelcem, aby 
połączyło się z oliwą. Umieść miskę 
blisko prysznica, umyj włosy oczyszcza-
jącym szamponem, a następnie nałóż 

mieszankę jajeczną na włosy. Zawiń 
włosy pod czepkiem kąpielowym lub 
torebką foliową i pozostaw na 10-15 
minut. Na koniec umyj włosy zimną 
wodą i nałóż ulubioną odżywkę. Po 
kilku minutach umyj włosy i pozostaw 
do wyschnięcia.

Maska z jajek do zniszczonych 
włosów

Jajka zawierają duże ilości białka, 
siarki i biotyny, które poprawiają stan 
włosów. Jajka w czystej postaci nie są 
dodawane do gotowych kosmetyków ze 
względu na niewielki okres przydatno-
ści. Możne je za to stosować w domu, 
od razu po przygotowaniu doskonałej 
maski. Do babcinej receptury dodaj kil-
ka składników, które sprawią, że włosy 
będą jeszcze zdrowsze i bardziej lśniące.

Składniki:
• 1 jajko,
• 1 łyżka oliwy z oliwek,
• 1/2 łyżki miodu,
• 1/2 dojrzałego awokado,
• 2 łyżki jogurtu naturalnego.

Awokado obierz, oddziel od pestki 
i ugnieć widelcem. Umieść wszystkie 
składniki w dużej misce i dokładnie 
wymieszaj. Jeśli maska będzie zbyt gę-
sta, dodaj 1-2 łyżki wody. Umyj włosy 
oczyszczającym szamponem, wyciśnij 
ręcznikiem, nałóż maskę i załóż czepek 
kąpielowy lub foliową reklamówkę. 
Pozostaw maskę na włosach na 20-30 
minut. Następnie umyj włosy zimną 
wodą i szamponem. Możesz użyć od-
żywki do bez spłukiwania.

Irena Iwanowska
PIR Bielsk Podlaski

DOBRE RADY

W projekcie ustawy znalazły się min. 
przepisy, pozwalające właścicielom nie-
ruchomości dochodzić odszkodowań, 
jeżeli obwód łowiecki uniemożliwi bądź 
istotnie ograniczy dotychczasowy spo-
sób korzystania z ich nieruchomości. 
Emocje, szczególnie wśród rolników, 
budzi kwestia odszkodowań łowieckich. 
Przedstawiciele organizacji rolniczych 
uważają, że obecny jak i proponowa-

ny w noweli system szacowania szkód 
i wypłat odszkodowań jest nie właściwy 
i nie będzie rekompensował im strat. 
Obecnie to myśliwi szacują i wypła-
cają odszkodowania. Według rolni-
ków często te wyliczenia są za niskie. 
W projekcie znalazł się przepis, który 
stanowi, że szacowaniem szkód miałby 
się zająć trzyosobowe komisje złożone 
z przedstawiciela poszkodowanego, 

koła łowieckiego i reprezentanta gminy, 
a odszkodowania byłyby wypłacane 
przez koła łowieckie. Od decyzji komisji 
będzie można się odwołać do nadleśni-
czego, a od orzeczenia nadleśniczego 
do sądu.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły
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