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Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organizuje 

podstawowe oraz uzupełniające szkolenia w zakresie 

stosowania środków ochrony roślin, tzw. kursy „na 

opryskiwacz”. W celu uzyskania wszelkich informacji 

zapraszamy do biur powiatowych Podlaskiej Izby 

Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie inter-

netowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 5 lat, 

a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie informu-

jemy, 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 pomniejszeniem 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 

Czerwiec i lipiec to wdzięczne miesiące 
dla rolnika. Już widać, jakie mogą być plony 
na polach. Lecz to także okres nieprzewi-

dywalnej i kapryśnej pogody, kiedy zdarzają się nawałnice, grad czy 
susza. W tym roku dała się ona już we znaki. Susza na polu może 
przełożyć się na posuchę w funduszach na Wspólną Politykę Rolną 
2021 – 2027.

Propozycje budżetowe przedstawione 1 czerwca b.r. przez Komisję 
Europejską nie napawają optymizmem. Na pewno nie będzie tyle 
pomocy, ile było dotychczas. Zatem, o ile mniejsza będzie pomoc? 
Na razie są to propozycje do negocjacji.

Budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027 to wielkie 
wyzwanie dla Rządu i Pana Premiera RP, ale i dla nas rolników. W  
zapowiadanych zmianach priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej nacisk 
kładzie się na np. ochronę klimatu, środowiska poprzez ograniczenie 
uwalniania amoniaku do atmosfery oraz większe pochłanianie CO2. 
Będziemy musieli szukać pomocy, aby nowe wymagania spełnić. 
Zadanie to najlepiej wypełni niezależne doradztwo rolne, najle-
piej państwowe.

Perspektywa fi nansowa 2021-2027, aby mogła przynieść konkrene 
korzyści dla rolnictwa polskiego, potrzebuje silnych, niezależnych 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  Podlaska Izba Rolnicza już nieraz 
o to apelowała do rządu RP. Dopóki wykwalifi kowany doradca rolny 
nie będzie odpowiednio opłacany, nie będzie silnych ODR-ów. Tu 
nie można oszczędzać, bo nie ma lepszej inwestycji niż upowszech-
nianie wiedzy rolniczej. Nie można zmarnować potencjału ODR-ów 
i tego, co przez lata zostało wypracowane. Muszą one znów stać się 
miejscem nie tylko podstawowej pomocy w zaplanowaniu inwe-
stycji, ale także źródłem inspiracji gwarantujących postęp i rozwój  
z duchem naszych czasów.

Grzegorz Leszczyński 
Prezes PIR
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Nabory wniosków - dla kogo i w jakiej ilości
Działanie PROW 

2014-2020
Termin rozpoczęcia 
naboru wniosków

Termin zakończenia 
naborów wniosków

Restrukturyzacja małych 
gospodarstw 18.06.2018 17.07.2018

Modernizacja gospo-
darstw rolnych obszar 
ABC (Produkcja prosiąt, 

Produkcja mleka 
krowiego, Produkcja 

bydła mięsnego)

28.06.2018 27.07.2018

Premia dla młodych 
rolników 29.06.2018 30.07.2018

Coraz więcej rolników w�ostatnich 
latach zaczyna korzystać z�fun-
duszy Unii Europejskiej w�ramach 

PROW 2014-2020 r. Wśród programów 
pomocowych dużą populanością 
cieszy się Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Premia dla młodych 
rolników jak i� również pomoc dla 
gospodarstw o�mniejszych dochodach 
czyli program pn. Restrukturyzacja 
małych gospodarstw.

W�ostatnim tygodniu minister 
rolnictwa ogłosił nabóry na trzy pro-
gramy pomocy są to między innymi :

- Restrukturyzacja małych gospo-
darstw 

- Modernizacja gospodarstw rolnych 
obszar A,B,C 

- Premia dla młodych rolników. 

RESTRUKTURYZACJA 
MAŁYCH GOSPODARSTW

Do kogo skierowny program? 

Program Restrukturyzacja małych 
gospodarstw skierowany jest dla gospo-
darstw, których roczny obrót nie przekra-
cza 10 tys euro, posiada minimum 1 ha 

gruntów uprawowych i�położone jest 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
Przeznaczony jest on dla rolników, któ-
rzy są ubezpieczeni w�KRUS minimum 2 
miesiące przed złożeniem wniosku oraz 
przez okres 12 miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku o�przyznanie 
płatności nie prowadzili działalności 
innej niż rolnicza. Osoba ubiegająca 
się o�ten program musi mieć ukończone 
18 lat musi również zobowiązać się 
poprzez przedstawienie stosowngo 
biznesplanu, że podniesie dochodwość 
gospodarstwa. 

W�jakiej wysokości można 
uzyskać dofi nansowanie?

Premia uzyskiwana z�tego programu 
wynosi 60�000 zł i wypłacana jest w�2 
ratach. Rolnik po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji z�ARiMR ma czas 6 miesięcy na 
złożenie wniosku o�wypłatę pierwszej 
raty premii w�wysokości 48�000 zł co sta-
nowi 80% calej inwestycji. Następnym 
krokiem jaki rolnik musi przejść jest 
realizacja założeń zawartych w biznes-
planie, aby mógł starać się o�wypłatę 
2 raty pomocy, ma na to czas przez 

okres 3 lat od momentu uzyskania 1 
raty premii. Premia może być przyzna-
wana tylko raz w�całym okresie pro-
gramowania.

Na co pieniądze? 

Pieniądze mogą posłużyć na :
 � przeprowadzenie inwestycji mają-

cej na celu zakup środków trwałych 
80% kosztów inwestycji  np. zakup 
maszyn rolniczych,

 � środki obrotowe 20% całych kosz-
tów.

Za co można uzyskać punkty?

1. Rodzaj planowanej produkcji (od 
1 do 3 pkt);

2. Kompletność Biznesplanu (0,25 
do 7 pkt);

3. Wpływ na realizacj celów przekro-
jowych (1 do 10 pkt);

4. Docelowa wielkosć ekonomiczna 
gospodarstwa jeżeli rolnik zwiększy 
produkcję do:

 � powyżej 20 tys euro dostanie 5 pkt,
 � 16-20 tys euro dostanie 4 pkt, 
 � 12-16 tys euro dostanie 2 pkt; 

5. Wiek wnioskodawcy - jeżeli rolnik 
w�dniu złożenia wniosku nie ma 
więcej niż 40 lat dostaje 1 pkt;

6. Zmiana kierunku produkcji – 2pkt;
7. Za podleganie ubezpieczeniu rol-

niczemu w�KRUS według wymogów 
-2pkt;

O kolejności przysługiwania pomocy 
decyduje ilość zgormadzonych punk-
tów, przy czym minimum to 7 punktów.

 
Radosław Stępkowski

 PIR Siemiatycze

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM atrakcyjne działki rolne położone bezpośrednio przy powiatowej drodze asfaltowej, uprawiane, 

w kształcie prostokąta, w okolicy wsi Lipina gm. Sokółka o pow. 1,43 ha (kl. R IVb i RV) i 0,34 ha (kl. RIV; zgodnie 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka  działka jest 
położona w strefi e zabudowy zagrodowej i rolniczej) oraz pastwiska położone obok siebie przy lesie w okolicy wsi 
Lipina o pow. 0,37 ha i 0,34 ha (kl. PsV). Działki mają księgi wieczyste. Cena do negocjacji. Zapraszam do kontaktu 
pod tel. 535 77 69 88."
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 „Premie na działanie dla młodych rolników” – będą zmiany

O wsparcie może starać się oso-
ba fi zyczna, która:

 � ma nie więcej niż 40 lat,
 � posiada odpowiednie kwalifi ka-

cje zawodowe,
 � pierwsza zmiana polega na tym, 

że o pomoc będą mogli się ubiegać 
rolnicy w ciągu 24 miesięcy od 
rozpoczęcia działalności rolniczej. 

Młody rolnik nadal ma trzy lata na 
osiągnięcie wymaganych kwalifi kacji 
zawodowych (uzupełnienie wykształce-
nia), liczone od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. 

Rozpoczęcie prowadzenia działal-
ności rolniczej jest bycie właścicielem 
lub wejście w posiadanie gospodarstwa 
o powierzchni min. 1 ha. 

Premia jest przewidziana tylko dla 
jednego z małżonków prowadzących 
gospodarstwo, niezależnie od rodzaju 
małżeńskiego ustroju majątkowego 
(wspólnota, rozdzielność majątkowa). 

Wielkość ekonomiczna utworzone-
go gospodarstwa (SO), nie może być 
mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa 
niż 150 tysięcy euro. W biznesplanie 
młody rolnik powinien wykazać, w jaki 
sposób zwiększy wielkość ekonomiczną 
gospodarstwa o min. 10%.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni 
użytków rolnych w gospodarstwie rol-

nym. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach 
o średniej niższej niż krajowa – średniej 
wojewódzkiej i nie większa niż 300 
hektarów. Przy czym, przynajmniej 
70% minimalnej wielkości musi sta-
nowić przedmiot własności benefi -
cjenta, użytkowania wieczystego lub 
dzierżawy z zasobu własności rolnej 
Skarbu Państwa lub jednostki samorzą-
du terytorialnego. Oznacza to, że pry-
watna dzierżawa  choć możliwa, może 
dotyczyć maksymalnie 30% minimalnej 
wymaganej do premii powierzchni. 

W pierwszej kolejności pomoc 
przysługuje wnioskodawcom, którzy 
uzyskali największą liczbę punktów, 
przy czym pomoc jest przyznawana, 
jeżeli wnioskodawca uzyskał co naj-
mniej 8 punktów. Najwięcej punktów 
przyznawanych jest za powierzchnię 
gospodarstwa (max. 7), kwalifi kacje 
rolnicze (max. 5), oraz wpływ na re-
alizację celów przekrojowych, w tym 
inwestycję w zakresie ochrony środo-
wiska i klimatu (max. 5). Oceniane będą 
również: kompleksowość biznesplanu, 
różnica wieku między przekazującym 
a wnioskującym lub przejmowanie 
jednego gospodarstwa w całości oraz 
rodzaj planowanej produkcji. Jeśli róż-
nica wieku między młodym rolnikiem 
a przekazującym gospodarstwo wyno-

si powyżej 15 do 25 lat, wnioskujący 
otrzyma 2 punkty, jeśli powyżej 25 lat 
– 4 punkty. Trzy punkty przyznaje się 
za przejmowanie co najmniej jednego 
gospodarstwa w całości. 

Benefi cjent  zobowiązany będzie 
m.in. do prowadzenia uproszczonej 
rachunkowości w gospodarstwie.

Premia w wysokości 100 tys. złotych 
będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnie-
niu przez benefi cjenta, w terminie 9 
miesięcy od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy, 

II - w wysokości 20% - po realizacji 
biznesplanu, ale nie później niż do 31 
sierpnia 2023r.

Usunięto przepis odnoszący się 
do zakazu fi nansowania inwestycji 
realizowanych w ramach „Premii na 
działanie dla młodych rolników” z in-
nych środków publicznych. Można więc 
łączyć premię na przykład z kredytem 
preferencyjnym. 

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych 
i poprawę żywotności lasów

Wnioski o�przyznanie wsparcia 
na zalesienie należy składać 
do biur powiatowych ARiMR, 

właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. 
Wsparcie jest przyznawane osobie fi -
zycznej lub prawnej bądź grupie osób 
fi zycznych lub prawnych, bez wzglę-
du na status prawny takiej grupy i�jej 
członków w�świetle prawa krajowego, 
których gospodarstwo rolne jest po-
łożone na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz które prowadzą działal-
ność rolniczą. Wsparcie na zalesienie 
jest przyznawane również jednostkom 
samorządu terytorialnego i�jednostkom 
organizacyjnym gmin, powiatów oraz 
województw. 

Wsparcie może być przyznane je-
żeli benefi cjentowi:

 � został mu nadany numer identyfi -
kacyjny w�trybie przepisów o�kra-
jowym systemie ewidencji produ-
centów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków 
o�przyznanie płatności,

 � zobowiązał się do wykonania zale-
sienia gruntu zgodnie z�wymoga-
mi planu zalesienia, a�gdy jest to 
przewidziane w�planie zalesienia 
wykonania również jego ogrodze-
nia lub zabezpieczenia drzewek 
3 palikami,

 � uzyskał decyzję o�środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowane-
go wykonania zalesienia – w�przy-

padku ubiegania się o�wsparcie na 
zalesienie, a�planowane wykonanie 
zalesienia jest przedsięwzięciem, 
którego realizacja wymaga uzyska-
nia takiej decyzji zgodnie z�przepi-
sami ustawy z�dnia 3 października 
2008 r. o�udostępnianiu informa-
cji o�środowisku i�jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w�ochronie 
środowiska oraz o�ocenach oddzia-
ływania na środowisko.

Wsparcie na zalesienie jest przy-
znawane benefi cjentowi do gruntów:

 � wykazanych w�ewidencji grun-
tów i�budynków jako grunty rolne, 
użytkowane jako grunty orne albo 
sady albo grunty z�sukcesją na-
turalną. W�przypadku, gdy grunt 
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zadeklarowany we wniosku nie 
jest wykazany w�ewidencji grun-
tów i�budynków jako grunt rol-
ny, pomimo tego że zgodnie ze 
stanem faktycznym jest gruntem 
ornym albo sadem albo gruntem 
z�sukcesją naturalną, wsparcie na 
zalesienie nie będzie przyznane. 
Żeby wsparcie mogło być przyzna-
ne do takiego gruntu, konieczna 
jest zmiana klasyfi kacji gruntu, 
w�ewidencji gruntów i�budynków,

� przeznaczonych do zalesie-
nia w�miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, 
a�w�przypadku braku tego planu, 
gdy zalesianie tych gruntów nie jest 
sprzeczne z�ustaleniami studium 
uwarunkowań i�kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny, a�w�przypadku braku tego planu 
oraz tego studium - gdy grunty te 
zostały przeznaczone do zalesienia 
w�decyzji o�warunkach zabudowy 
i�zagospodarowania terenu,

� stanowiących własność rolnika 
albo własność jego małżonka lub 
własność jednostki,

� o�powierzchni nasadzeń co naj-
mniej 0,1 ha i�szerokości większej 
niż 20 m, przy czym wymagania, 
które dotyczy szerokości gruntu, nie 
stosuje się, jeżeli grunty te graniczą 
z�lasem lub obszarem zalesionym,

� położonych poza:
- obszarami Natura 2000 lub ob-

szarami znajdującymi się na li-
ście, o�której mowa w�art. 27 ust. 
3 pkt 1 ustawy z�dnia 16 kwietnia 
2004 r. o�ochronie przyrody (Dz. 
U. z�2018 r. poz. 142, z�późn. zm.), 
chyba że planowane wykonanie 
zalesienia nie jest sprzeczne z�pla-
nami ochrony albo planami zadań 
ochronnych tych obszarów albo 
celami ochrony tych obszarów,

- obszarami rezerwatów przy-
rody, parków krajobrazowych, 
parków narodowych lub obsza-
rami ich otulin, chyba że plano-
wane wykonanie zalesienia nie 
jest sprzeczne z�celami ochrony 
tych obszarów,

� w�przypadku gruntów, na których:
- występują drzewa lub krzewy 

pochodzące z�sukcesji naturalnej, 
należące do rodzimych gatunków 
lasotwórczych, w�tym drzewa lub 
krzewy gatunków rodzimych wy-
mienionych w�załączniku nr 1 do 
rozporządzenia ,

- drzewa gatunków rodzimych 
wymienionych w�załączniku nr 
1 do rozporządzenia występu-
ją w�kępach o�powierzchni co 
najmniej 5 arów, a�ich liczba na 
hektar  wynosi nie mniej niż 50% 
liczby sadzonek drzew na hektar 
określonej w�załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w�odniesieniu do 
poszczególnych gatunków drzew,

- w�przypadku drzew o�średniej 
wysokości do 0,5 m, wynosi nie 
mniej niż 30% liczby sadzonek 
drzew na hektar określonej w�za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia 
w�odniesieniu do poszczególnych 
gatunków drzew - w�przypadku 
drzew o�średniej wysokości po-
wyżej 0,5 m,

� powierzchnia kęp, na której wy-
stępują drzewa wyrosłe w�wyniku 
sukcesji naturalnej, stanowi nie 
mniej niż 10% powierzchni gruntu,

� średni wiek drzew lub krzewów 
wyrosłych w�wyniku zaprzestania 
użytkowania rolniczego nie prze-
kracza 20 lat,

� zwanych dalej „gruntami z�suk-
cesją naturalną” wsparcie na 
zalesienie przysługuje, jeżeli na 
tych gruntach, zgodnie z�planem 

zalesienia, jest wymagane wyko-
nanie zalesienia.

Wnioski o�przyznanie wsparcia na 
zalesienie można składać w�terminie 
od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. do 
kierownika biura powiatowego ARiMR, 
zgodnie z�miejscem zamieszkania lub 
siedzibą rolnika. Do wniosku o�przy-
znanie wsparcia na zalesienie należy 
dołączyć następujące dokumenty: 
� kopię planu zalesienia potwierdzo-

ną za zgodność z�oryginałem przez 
nadleśniczego, który sporządził 
ten plan;

� pisemną zgodę:
- pozostałych współwłaścicieli na 

zalesienie gruntów, jeżeli grunty 
te stanowią przedmiot współ-
własności,

- małżonka rolnika na zalesienie 
gruntów, jeżeli grunty te stano-
wią własność małżonka rolnika;

� dokumenty potwierdzające włas-
ność gruntów przeznaczonych do 
wykonania zalesienia;

� decyzję o�środowiskowych uwa-
runkowaniach, jeżeli uzyskanie 
takiej decyzji dla planowanego 
wykonania zalesienia jest wyma-
gane przepisami ustawy z�dnia 3 
października 2008 r. o�udostępnia-
niu informacji o�środowisku i�jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w�ochronie środowiska oraz o�oce-
nach oddziaływania na środowi-
sko. Obowiązek ten dotyczy sadów 
i�gruntów z�sukcesją naturalną.

W�jednym wniosku o�przyznanie 
wsparcia na zalesienie można ubiegać 
się o�wsparcie na zalesienie gruntów 
objętych jednym planem zalesienia. 
W�kampanii 2018 r. rolnicy będą mo-
gli dokonać zmiany złożonego wniosku 
o�przyznanie wsparcia na zalesienie 
w�wyniku której nastąpi zwiększenie 
pomocy lub która wpłynie na spełnienie 
kryteriów dotyczących kwalifi kowalności 
wniosku, najpóźniej 21 dni przed termi-
nem podania do publicznej wiadomości, 
na stronie internetowej administrowanej 
przez Agencję, informacji o�kolejności 
przysługiwania wsparcia na zalesienie 
lub do dnia poprzedzającego dzień, 
w�którym rolnik został powiadomiony 
przez Agencję  o�zamiarze przeprowa-
dzenia kontroli na miejscu lub wizyty.

Arkadiusz Puchacz
PIR Wysokie Mazowieckie

 Źródło: 
 www.arimr.gov.pl

www. minrol.gov.pl

WAŻNE DATYWAŻNE DATY
 od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 

można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

25 czerwca 2018r.
upływa termin złożenia wniosku o dopłaty do materiału siewnego

10 lipca 2018r. 
ostateczny termin złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie, 

ONW, rolnośrodowiskowe za 2018 rok.
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Ważne dla osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą !

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział 
Regionalny w�Białymstoku 

przypomina, iż do dnia 31 maja 
każdego roku rolnik lub domow-
nik prowadzący jednocześnie po-
zarolniczą działalność gospodarczą 
zobowiązany jest złożyć w�jednostce 
organizacyjnej KRUS zaświadczenie 
albo oświadczenie, że nie została 

przekroczona roczna kwota granicz-
na podatku dochodowego od przy-
chodów z�pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok ubiegły. Kwota 
podatku należnego za 2017 r. wynosi 
3.300 zł.

Ze względu na to, iż termin 31 maja 
w�bieżącym roku przypada w�dzień 
ustawowo wolny od pracy (tj. święto 
Bożego Ciała), to zgodnie z�przepisem 

art. 57 § 4 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego upływa on następnego 
dnia, który nie jest dniem wolnym od 
pracy ani sobotą.

Zatem ostateczny termin na złoże-
nie zaświadczenia albo oświadczenia 
o�kwocie należnego podatku docho-
dowego z�przychodu z�pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok 2017, 
przypada w�piątek 1 czerwca 2018 r.

Na ratunek zadłużonym gospodarstwom rolnym

W�maju 2018 r. Ministerstwo 
Rolnictwa zaprezentowało 
nowy projekt ustawy mającej 

regulować sposób i�zakres udzielania 
pomocy dla zadłużonych gospodarstw 
rolnych. Oczekiwana przez rolników, 
oraz organizacje rolnicze ustawa 
powinna być uchwalona w�czerwcu 
2018 r. Ustawa jest już po konsultacjach 
i�niebawem zostanie przedłożona na 
Radę Ministrów.

Ministerstwo proponuje cztery for-
my pomocy:

1. udzielanie przez Agencję Restruk-
turyzacji i�Modernizacji Rolnictwa 
dopłat do oprocentowania banko-
wych kredytów restrukturyzacyjnych 
w�celu restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących  gospo-
darstwo rolne znajdujące się w�trud-
nej sytuacji ekonomicznej,

2. udzielanie przez Agencję Restruk-
turyzacji i�Modernizacji Rolnictwa 
pożyczek na spłatę zadłużenia  pod-
miotów prowadzących  gospodarstwo 
rolne znajdujące się w�trudnej sytu-
acji ekonomicznej,

3. udzielanie przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty 
bankowych kredytów restrukturyza-
cyjnych,

4. przejęcie zadłużenia podmiotów 
prowadzących gospodarstwo rol-
ne przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa.

Przede wszystkim projekt ustawy 
zakłada, że pożyczka musi być spłacona 
w�ciągu 15 lat, a�kredyt restrukturyza-
cyjny w�ciągu 10 lat . Spłatę kredytów 
restrukturyzacyjnych będzie gwaranto-
wał KOWR, za co będzie pobierać pro-
wizję w�wysokości 0,5 proc. wskazanej 
w�gwarancji kwoty do zapłaty. W�przy-
padku przeniesienia na rzecz Skarbu 
Państwa własności nieruchomości nie 
będzie ona mogła być sprzedana przed 
upływem 20 lat od dnia przeniesienia 
jej własności, z�wyjątkiem zbycia na 
rzecz dotychczasowego właściciela.

Limit wydatków z�budżetu państwa 
na poszczególne lata określono w�pro-
jekcie ustawy. W�razie zagrożenia jego 
przekroczenia ma być ogłaszany koniec 

naboru wniosków o�udzielenie pożycz-
ki, gwarancji bądź przejęcie zadłużenia.

Jak podano w�ocenie skutków re-
gulacji, „w�2018 roku skutki fi nansowe 
wejścia w�życie projektowanej ustawy 
zostaną sfi nansowane ze środków bę-
dących w�dyspozycji Ministra Rolnictwa 
i�Rozwoju Wsi. W�kolejnych latach wy-
datki w�części budżetowej 33 – Rozwój 
wsi zostaną czasowo zwiększone a�na-
stępnie zmniejszone w�miarę spłaty 
pożyczek i�sprzedaży przeniesionych 
na rzecz Skarbu Państwa nierucho-
mości rolnych”.

Monika Szleszyńska
PIR Łomża
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Obowiązek zgłoszenia pomocnika

W�związku z�wprowadzeniem od 
dnia 18 maja 2018 r. przepi-
sów ustawy o�zmianie ustawy 

o�ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz niektórych innych ustaw. 

(Dz. U. z�2018 r. poz. 858) rolnicy 
mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, 
z�którym została zawarta umowa o�po-
mocy przy zbiorach, do ubezpieczeń 
w�KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w�KRUS 
pomocnika oraz opłacenie za niego 
składek zapewni pomocnikowi:

 � prawo do jednorazowego odszko-
dowania, w�sytuacji gdyby doszło 
do wypadku w�gospodarstwie rol-
nym w�związku z�wykonywaniem 
przez niego czynności określonych 
w�umowie o�pomocy przy zbiorach,

 � dostęp do ochrony zdrowia w�okre-
sie wykonywania umowy o�pomocy 
przy zbiorach.

KTO MOŻE BYĆ POMOCNIKIEM 
ROLNIKA?

Pomocnik to pełnoletnia osoba 
świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi 
przy zbiorach chmielu, owoców i�wa-
rzyw, tytoniu, ziół i�roślin zielarskich 
na podstawie umowy o�pomocy przy 
zbiorach. 

Pomocnikiem może być :
 � obywatel Polski, 
 � cudzoziemiec uprawniony do wy-

konywania pracy na terenie Polski 
czy też zwolniony na podstawie 
przepisów szczególnych z�obo-
wiązku posiadania zezwolenia na 
pracę. 

UMOWA O�POMOCY PRZY ZBIORACH
Umowa o�pomocy przy zbiorach 

powinna być zawarta na piśmie przed 
rozpoczęciem świadczenia pomocy. 
Powinna określać miejsce świadczenia 
pomocy, okres wykonywania pomocy 
oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje na-
stępujące czynności:
1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, 

tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,
2) usuwanie zbędnych części roślin,
3) klasyfi kowanie lub sortowanie ze-

rwanych lub zebranych chmielu, 
owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub 
roślin zielarskich, lub wykonywa-
nie innych czynności mających na 
celu przygotowanie wymienionych 
zbiorów do transportu, przechowy-
wania lub sprzedaży lub związanych 
z�pielęgnowaniem i�poprawą jako-
ści plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy 
zbiorze których pomoc świadczona 
przez pomocnika może być wykonywa-
na na podstawie umowy o�pomocy przy 
zbiorach dostępny będzie na stronie 
internetowej KRUS pod adresem: www.
krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez 
pomocnika pomocy na podstawie za-
wartych umów (jednej lub kilku, z�jed-
nym lub kilkoma rolnikami) nie może 
przekroczyć 180 dni w�danym roku 
kalendarzowym. Przed zawarciem 
umowy rolnik powinien uzyskać od 
pomocnika oświadczenie o�liczbie dni 

Ubezpieczenie społeczne rolników 
ustanie z�dniem, do którego osoba za-
interesowana była zobowiązana złożyć 
powyższe zaświadczenie albo oświad-
czenie, tj. 1 czerwca 2018 r., gdy:
� kwota należnego podatku od przy-

chodów z�pozarolniczej działal-
ności gospodarczej przekroczyła 
roczną kwotę graniczną za 2017 r.,

� w�terminie do 1 czerwca 2018 r. nie 
zostanie złożone w�Kasie stosowne 
zaświadczenie lub oświadczenie.

Dodatkowo Kasa pragnie poinfor-
mować, że termin na złożenie wyżej 
wymienionego zaświadczenia lub 
oświadczenia, może zostać przywró-
cony wyłącznie na wniosek zaintereso-
wanego rolnika lub domownika, jeżeli 

udowodni on, że niezachowanie termi-
nu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych 
(art. 5a ust. 7 ustawy o�ubezpieczeniu 
społecznym rolników).

DYREKTOR 
OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika za maj 2018 r.

RODZAJ SKŁADEK

Ubezpieczenie wypadkowe,
 chorobowe i macierzyńskie Ubezpieczenie zdrowotne

SKŁADKA DZIENNA SKŁADKA MIESIĘCZNA

Ilość dni
 podlegania 

w danym 
miesiącu

Wysokość składki Wysokość składki

1 1,00 zł

142,00 zł

2 3,00 zł

3 4,00 zł

4 5,00 zł

5 7,00 zł

6 8,00 zł

7 9,00 zł

8 11,00 zł

9 12,00 zł

10 14,00 zł

11 15,00 zł

12 16,00 zł

13 18,00 zł

14 19,00 zł
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świadczenia pomocy, w�danym roku 
kalendarzowym, na podstawie umów 
zawartych z�innymi rolnikami.

Zakres obowiązkowych ubezpie-
czeń pomocnika rolnika w�KRUS 
i�wysokość składek na te ubezpie-
czenia:

1. Ubezpieczenie wypadkowe, cho-
robowe i�macierzyńskie w�zakresie 
ograniczonym do jednorazowego 
odszkodowania z�tytułu wypadku 
przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocni-
ka rolnika powstaje od dnia oznaczone-
go w�umowie o�pomocy przy zbiorach 
jako dzień rozpoczęcia świadczenia 
pomocy, a�jeśli taki dzień nie zostanie 
wskazany obowiązek ubezpieczenia 
powstaje od dnia zawarcia umowy, 
a�ustaje od dnia następującego po 
dniu, w�którym pomocnik zaprzestał 
świadczenia pomocy wykonywanej na 
podstawie zawartej umowy z�rolnikiem.

2. Ubezpieczenie zdrowotne
Obowiązek ubezpieczenia zdro-

wotnego pomocnika rolnika powstaje 
od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 
w�trybie przepisów o�ubezpieczeniu 
społecznym rolników, a�ustaje z�dniem 
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
o�pomocy przy zbiorach.

WAŻNE 
Przepisy nie dają możliwości zgło-

szenia do ubezpieczenia zdrowotnego 
członków rodziny pomocnika.

SCHEMAT PROCEDURY ZGŁASZANIA POMOCNIKÓW

DO UBEZPIECZEŃ W KRUS

Zawarcie umowy o pomoc przy zbiorach

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń w KRUS w terminie 7 dni

Do dokonanie zgłoszenia służą formularze zgłoszeniowe:

-druki zgłoszeniowe w postaci pdf - ZGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIK

lub

(przygotowany głównie z przeznaczeniem do przekazywania elektronicznie)

-skoroszyt Excel zawierający ZGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIK

do pobrania ze strony internetowej KRUS: www.krus.gov.pl

Przed wypełnieniem formularzy zgłoszeniowych należy zapoznać się 

z INFORMACJĄ O PRZEPISACH

przez  
elektoniczną 

skrzynkę 
podawczą 

ePUAP

za 
pośrednictwem 

operatora
pocztowego

osobiście 
w jednostce 

organizacyjnej 
KRUS
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Zazielenienie − uproszczenie dla rolników

Minister Rolnictwa i�Rozwoju 
Wsi podpisał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie 

w�sprawie szczegółowych warunków 
i�trybu przyznawania płatności bez-
pośrednich i�płatności niezwiązanej 
do tytoniu, które umożliwia rolnikom 
skorzystanie z�odstępstwa w�roku 2018 
w�zakresie dywersyfi kacji upraw - jednej 
z�praktyk zazielenienia.

Ulewne deszcze i�powodzie, jakie 
wystąpiły w�Polsce w�drugiej połowie 
2017 roku spowodowały, że w�wielu 
gospodarstwach nie był możliwy siew 
roślin ozimych lub doszło do znisz-
czenia tych upraw. W�związku z�tym 
Minister zwrócił się do Komisji Euro-
pejskiej z�wnioskiem o�wydanie decyzji 

umożliwiającej rolnikom skorzystanie 
w�2018 roku z�odstępstwa w�zakresie 
dywersyfi kacji upraw. Taka decyzja zo-
stała wydana przez Komisję1.

Zgodnie z�decyzją, z�derogacji będą 
mogli skorzystać rolnicy na obszarze 
całego kraju, w�których udział grun-
tów ornych:
•  które nie mogły być przeznaczone 

pod zasiew ozimin lub
•  na których uprawy ozime zostały 

utracone w�wyniku ulewnych desz-
czy i�powodzi, wynosi co najmniej 
30% całkowitej powierzchni upraw 
ozimin w�gospodarstwie.
W�takim przypadku rolnicy posia-

dający od 10 do 30 ha gruntów ornych 
w�2018 roku będą zwolnieni z�obowiąz-

ku prowadzenia 2 upraw. Natomiast 
rolnicy posiadający powyżej 30 do 150 
ha gruntów ornych będą zobowiązani 
do posiadania 2 (a�nie 3) upraw.

Dzięki temu rolnicy, którzy spełnią 
powyższe warunki, nie będą sankcjo-
nowani z�tytułu niespełnienia dywer-
syfi kacji upraw.

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

Źródło: minrol.gov.pl

1 decyzja wykonawcza Komisji upoważniająca do 

stosowania odstępstw od rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 

w odniesieniu do spełniania określonych warun-

ków dotyczących płatności z tytułu zazielenia-

nia w roku składania wniosków 2018 w Danii, 

Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Finlandii

Zmiana terminu dywersyfikacji roślin

30 maja 2018 roku  Minister 
Rolnictwa i�Rozwoju Wsi 
podpisał rozporządzenie 

zmieniające rozporządzenie w�spra-
wie okresu obliczania udziału różnych 
upraw w�celu dywersyfi kacji upraw 
w�ramach zazieleniania.

Termin ten jest określony w�rozpo-
rządzeniu Ministra Rolnictwa i�Rozwoju 
Wsi z�dnia 6 marca 2015 r. w�sprawie 
okresu obliczania udziału różnych 

upraw w�celu dywersyfi kacji upraw (Dz. 
U. poz. 340 z�późn.zm.) i�przypada na 
okres od dnia 15 maja do dnia 15 lip-
ca. Zmienione przepisy wprowadzają 
w�kampanii 2018 roku, analogicznie jak 
w�poprzednim roku,  przesunięcie tego 
terminu na okres od dnia 1 czerwca do 
31 lipca br.

W�trakcie kontroli dywersyfi kacji 
upraw organ kontrolny weryfi kuje, czy 
w�tym czasie rośliny są  uprawiane i�zaj-

mują określony odsetek powierzchni 
gruntów ornych. Kontrola w�tym zakre-
sie może być prowadzona zarówno na 
podstawie obecności uprawy, jak i�na 
podstawie jej pozostałości znajdujących 
się na polu po zbiorze, np. ścierniska 
lub resztek pożniwnych (również po 
zaoraniu uprawy).

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

Źródło: minrol.gov.pl

Szczegółowy sposób ustalania wy-
miaru składki dziennej na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe i�ma-
cierzyńskie oraz tabela z�wyliczoną 
wysokością składek dziennych oraz 
wysokością składki na ubezpieczenie 
zdrowotne w�danym miesiącu dostępna 
jest na stronie internetowej KRUS.

TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK
Składki na ubezpieczenie wypadko-

we, chorobowe i�macierzyńskie oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika 
rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobo-
wiązany jest opłacić w�terminie do 15 
dnia następnego miesiąca.

UWAGA
Rolnik jest zobowiązany zgłosić 

pomocnika do ubezpieczeń w�KRUS 
w�ciągu 7 dni od dnia zawarcia umo-
wy o�pomocy przy zbiorach, lecz nie 
później niż przed upływem okresu na 
który zawarta została ta umowa. 

Rolnik jest zobowiązany do samo-
dzielnego wyliczenia składek i�ich ter-
minowego opłacenia, bez wezwania ze 
strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpie-
czeń dokonuje się na opracowanych 
przez KRUS formularzach zgłosze-
niowych, dostępnych na stronie in-
ternetowej Kasy oraz w�jednostkach 
organizacyjnych KRUS. 

Formularz zgłoszeniowy można zło-
żyć w�KRUS osobiście, przesłać do KRUS 
za pośrednictwem operatora poczto-
wego, a�także za pośrednictwem elek-
tronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje w�zakresie 
obejmowania ubezpieczeniami w�KRUS 
pomocnika rolnika dostępne są na stro-
nie internetowej Kasy. Wyjaśnień w�tym 
zakresie udzielają również jednostki or-
ganizacyjne KRUS właściwe dla miejsca 
położenia gospodarstwa rolnego, w�któ-
rym pomocnik świadczy pomoc. Baza 
teleadresowa jednostek dostępna jest 
na stronie internetowej KRUS. 

DYREKTOR 
OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski
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Rady Społeczne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Przy Oddziałach Terenowych Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) ukonstytuowały się  rady 

społeczne. Powstały one na podstawie za-
rządzania dyrektora generalnego�KOWR. 

W� skład rady wchodzi� dwóch 
przedstawicieli izby rolniczej oraz po 
jednym przedstawicielu organizacji 

rolniczych, funkcjonujących na tere-
nie działania OT KOWR. Rada liczy 
od�7 do 15�członków. Rady społeczne 
mają w�swoich kompetencjach m.in. 
opiniowanie wniosków dyrektora OT 
KOWR w�sprawach dotyczących zago-
spodarowania nieruchomości rolnych 
Zasobu, a�także zgłaszanie wniosków 

dotyczących sposobu zagospodaro-
wania nieruchomości rolnych Zasobu. 
Członkom rady�nie przysługuje wy-
nagrodzenie, a�jedynie zwrot kosztów 
przejazdu na posiedzenie.

Poniżej lista osób i�organizacji, które 
reprezentują w�OT KOWR w�Białymstoku:

Imię i nazwisko Organizacja

Grunwald Witold Podlaska Izba Rolnicza

Stocki Piotr Podlaska Izba Rolnicza

Cudnik Sławomir Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”

Stachurski Bogdan Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Krajewski Michał Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników

Chmielewski Andrzej Związek Zawodowy Rolnictw SAMOOBRONA

Dądziło Halina Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych

Jelska-Jaroś Bożena Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Ciochanowski Dariusz Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „SOLIDARNI”
Anna Pietraszewicz

PIR Porosły

ROLNIKU PAMIĘTAJ!!!
 � stosuj wyłącznie środki ochrony 

roślin dopuszczone do obrotu 
przez MRiRW,

 � bezwzględnie kieruj się instrukcją 
umieszczoną na etykiecie- doty-
czy przechowywania, stosowania 
(w�tym okresy karencji i�prewen-
cji) oraz postępowania z�pusty-
mi opakowaniami,

 � opryski wykonuj wyłącznie sprzę-
tem sprawnym technicznie, uni-
kając za wszelką cenę znoszenia 
cieczy roboczej,

 � prowadź ewidencję zabiegów 
chemicznych i�przechowuj ją 3 lata,

 � w�okresie kwitnienia roślin upraw-
nych nie stosuj pestycydów tok-
sycznych dla pszczół,

 � wszelkie opryski chemiczne wyko-
nuj wyłącznie po oblocie pszczół 
(najlepiej wieczorem),

Współczesne rolnictwo, ze wzglę-
du na intensyfi kację produkcji, jest 
nierozerwalnie związane ze stosowa-

niem środków chemicznych, zarówno 
środków ochrony roślin jak i�nawozów 
sztucznych. Ponieważ dużą grupą pa-
togenów roślin uprawnych są owady, 
stosowanie środków chemicznych do 
ich zwalczania,�stanowi szczególnie 
poważne zagrożenie dla pszczół i�in-
nych owadów zapylających. Pszczoły 

mogą również ulec zatruciu środkiem 
ochrony roślin, zastosowanym na plan-
tację niebędącą źródłem pożytku, ale 
leżącej na drodze ich lotu. Wszystkie 
osoby stosujące chemiczne środki 
ochrony roślin ponoszą odpowiedzial-
ność karną za niewłaściwe zastosowa-
nie preparatów chemicznych. Należy 
bezwzględnie pamiętać, że PSZCZOŁY 
mają szczególnie ważne znaczenie dla 
rolnictwa, ponieważ zapylają ok. 70% 
roślin. Albert Einstein stwierdził, że 
bez pszczół człowiekowi pozostaną 
jedynie 4 lata życia. 

Ograniczmy zatrucia owadów zapy-
lających. To nasz wspólny cel!

Magdalena Kowalska 
PIR Hajnówka

Członek Zespołu ds. Aktywizacji 
Pszczelarstwa przy 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku
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Przygotowanie opryskiwacza do pracy 

 Odpowiedni sprawny sprzęt do 
stosowania ŚOR pozwala na 
osiągniecie maksymalnej sku-

teczności  przy zachowaniu  bezpie-
czeństwa  dla ludzi i�środowiska.

Przed wykonaniem pierwszego 
zabiegu opryskiwaczem  na wiosnę 
należy: 

� sprawdzić stan techniczny 
poszczególnych urządzeń 
opryskiwacza pod kątem ich 
wpływu na jakość wykonywania 
zabiegu;

� przeprowadzić kalibracje 
opryskiwacza; 

� dobrać parametry pracy 
i wyregulować opryskiwacz;

� dobrać odpowiednie  rozpylacze.  

W�trakcie sprawdzania opryski-
wacza przed jego uruchomieniem na-
leży wykonać następujące czynności:
- sprawdzić ewentualnie dokręcić po-

luzowane sprężyny zaworu sterują-
cego i zaworów przeciw- kroplowych 
(w wypadku ich występowania),

- sprawdzić stan wszystkich opasek, 
połączeń zespołów opryskiwacza 
i osłon zabezpieczających,

- sprawdzić manometr i wkłady filtra-
cyjne,

- sprawdzić ciśnienie w powietrzniku 
pompy,

- sprawdzić i ewentualnie uzupełnić 
ciśnienie w ogumieniu przy opry-

skiwaczach zaczepianych lub samo-
jezdnych,

- zamontowany wał przegubowo-te-
leskopowy w wypadku opryskiwacza 
z ciągnikiem, należy sprawdzić pod 
kontem kompletności osłony i jej 
mocowania,

- sprawdzić ewentualny przyczepiony 
przewód układu sterowania opryski-
wacza.

Następnie po zamknięciu układu 
spustowego należy napełnić zbiornik 
wodą do ½ pojemności, a�następnie 
sprawdzić szczelność wszystkich połą-
czeń. W�wypadku gdy układ jest szczel-
ny uruchamiamy silnik ciągnika i�napęd 
pompy, sprawdzamy efekt mieszania 

Zasady uboju świń w gospodarstwie

Przepisy z�zakresu bezpieczeństwa 
żywności mówią, iż ubój świń na 
terenie gospodarstwa możliwy 

jest wtedy, gdy odbywa się w�celu pro-
dukcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny posiadacza zwierzęcia. Poza tym 
istnieje konieczność spełnienia wyma-
gań weterynaryjnych odnoszących się 
do takiego uboju. 

Wymogi określone są w� usta-
wie�z�dnia 16 grudnia 2005 r. o�pro-
duktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. 
U. z�2017 r., poz. 242) i�rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i�Rozwoju Wsi z�dnia 
21 października 2010 r. w�sprawie wy-
magań weterynaryjnych przy produk-
cji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny (Dz. U. z�2015 r., poz. 392 oraz 
poz. 973).�

Resort rolnictwa informuje, że�  
ubój� może odbyć się na terenie go-
spodarstwa, w�którym utrzymywane 
było zwierzę, albo w�innym gospo-
darstwie, w�którym dokonywany jest 
ubój zwierząt pochodzących z�innych 
gospodarstw w�celu produkcji mięsa 
na użytek własny.

Ubój świń, z�których mięso bądź wy-
produkowane z�niego produkty mięsne 

mają być�wprowadzone na rynek, musi 
odbyć się w�zatwierdzonej przez powia-
towego lekarza weterynarii rzeźni.�Za-
tem rolnik, który zamierza dokonywać 
uboju własnych świń w�celu produkcji 
kiełbasy przeznaczonej do�wprowadze-
nia na rynek, powinien skierować zwie-
rzęta do�uboju w�zatwierdzonej rzeźni.

Ponadto w�przypadku przeprowa-
dzenia uboju świń, konieczne jest po-
informowanie o�tym zdarzeniu Agencji 
Restrukturyzacji i�Modernizacji Rolni-
ctwa w�terminie 7 dni.

Zgodnie z�przepisami ustawy z�dnia 
21 sierpnia 1997 r. o�ochronie zwierząt 
(Dz. U. z�2017 r. poz. 1840) osoby doko-
nujące uboju zwierząt kopytnych�(w�tym 
świń) w�gospodarstwie�powinny po-
siadać takie same kwalifi kacje, jakich 
wymaga się od osób uprawnionych do 
zawodowego uboju. Zgodnie z�rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i�Rozwoju 
Wsi z�dnia 9 września 2004 r. w�spra-
wie kwalifi kacji osób uprawnionych 
do�zawodowego uboju oraz warunków 
i�metod uboju i�uśmiercania zwierząt 
(Dz. U. Nr 205, poz. 2102, z�późn. zm.) 
ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, 
w�tym ubój na potrzeby własne,�powi-

nien być dokonywany tylko po uprzed-
nim ich pozbawieniu świadomości przez 
przyuczonego ubojowca, tj. osobę, która 
ukończyła 18 lat, ma wykształcenie co 
najmniej zasadnicze zawodowe oraz 
odbyła praktykę na stanowisku ubojo-
wym pod nadzorem osoby posiadającej 
udokumentowany 3 - letni staż pracy na 
stanowisku ubojowym.

W�dniu 12 marca 2018 r. Minister 
Rolnictwa i�Rozwoju Wsi podpisał roz-
porządzenie zmieniające rozporządze-
nie w�sprawie kwalifi kacji osób upraw-
nionych do zawodowego uboju oraz 
warunków i�metod uboju i�uśmiercania 
zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 539). Nowe-
lizacja tego rozporządzenia pozwoli 
na uzyskanie kwalifi kacji niezbędnych 
podczas uboju na użytek własny po-
przez odbycie bezpłatnego szkolenia 
organizowanego przez właściwego 
miejscowo powiatowego lekarza wete-
rynarii bez konieczności 3 – miesięcznej 
praktyki w�zatwierdzonej rzeźni.�

Wioletta Pieczulis
PIR Sejny

  Źródło: www.minrol.gov.pl
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cieczy w�zbiorniku i�efekt działania 
manometru, a�następnie włączamy 
napływ cieczy do sekcji, oraz urzą-
dzeń dodatkowych np. rozwadniacz  
preparatów przepłukując cały układ 
cieczowy. Po sprawdzeniu włączamy 
pompę i�przystępujemy do sprawdze-
nia opryskiwaczy z�fi ltrami. Należy 
sprawdzić czystość fi ltrów i�w�razie 
potrzeby oczyścić wkłady fi ltrujące. 
Po ponownym włączeniu pompy na-
leży sprawdzić poprawność działania 
zaworów regulujących i�odcinających 
oraz ocenić poprawność działania roz-
pylaczy.

Kalibracja opryskiwacza  
Przed przystąpieniem do kalibracji 

należy zaopatrzyć się w�sprzęt: paliki, 
taśmę mierniczą do wyznaczania od-
cinka pomiarowego w�celu określenia 
prędkości, zegarek z�sekundnikiem, 
notatnik, i�kalkulator, dzbanek miaro-
wy do mierzenia wydatku rozpylaczy. 
Aby prawidłowo skalibrować opryski-
wacz należy:

- odmierzyć 100 metrów zabijając pa-
liki,

- odnotowujemy czas przejazdu ciąg-
nika na wybranym biegu w�naszym 
przypadku na III biegu, małymi ciąg-

nikami  oraz przy wybranych obrotach 
gwarantujących prawidłową pracę 
pompy 1500 obr/ min,

- obliczamy prędkość: długość odcina 
pomiarowego podzielić przez czas 
przejazdu i�wszystko  razy stała 3,6 
w�naszym przypadku 100 m podzielić 
przez przejazd 62 sekundy bo tyle 
potrzebowaliśmy czasu i�razy 3,6 dało 
nam prędkość  5,8 km/h,

- następnie czytamy  na etykiecie dawkę 
l/ha np. 300 l razy rozstaw rozpylaczy 
standardowo 0,50 cm i�razy prędkość 
czyli 5,8 podzielić przez 600 daje nam 
wydatek l/min w�naszym przypadku  
1,45 l/min,

- z�tabeli pomocniczych wybieramy 
rozmiar rozpylaczy i�ciśnienie cieczy,

- następnie mierzymy wydatek rzeczy-
wisty cieczy w�tym celu uruchamiamy 
opryskiwacz z�odpowiednimi rozpy-
laczami i�za pomocą wyskalowanego  
pojemnika i�mierzymy wydatek rozpy-
laczy, odmierzony wydatek rozpylaczy 
da nam średni wydatek rzeczywisty,

- porównujmy wydatek z�poszczegól-
nych rozpylaczy i�ewentualnie wy-
mieniamy źle działające.

Dobór parametrów pracy i�re-
gulacja opryskiwaczy: powinna być 
ustalona z�etykietą instrukcji stoso-
wania środka ochrony roślin a�także 
rodzaju opryskiwacza, powinno się 
uwzględnić rodzaj uprawy, wysokość 
i�gęstość roślin oraz fazę rozwojową.

Dobór rozpylaczy: mogą być stan-
dardowe płaskostrumieniowe, które 
wytwarzają drobne i�średnie krople 
zalecane przy prędkości wiatru do 
4 m/s i�temperaturze nieprzekraczającej 
20°C przydatne do zwalczania wscho-
dzących  chwastów oraz ochrony roślin 
przy wczesnych fazach wschodu roślin, 
bądź eżektorowe charakteryzujące się 
grubymi kroplami redukując efekt zno-
szenia cieczy, prędkość wiatru może 
przekraczać 5 m/s powodują dobra pe-
netracje upraw o�dużej masie energii 
szczególnie przy zastosowaniu herbi-
cydów doglebowych i�gęstych upraw.

Więcej informacji uzyskają państwo 
na naszych szkoleniach ze stosowa-
nia ŚOR organizowanych i�prowadzo-
nych przez naszą wykwalifikowaną 
kadrę szkoleniową.

Ireneusz Olszewski 
PIR Mońki
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 Konsekwencje nieaktualnych badań technicznych 
ciągnika rolniczego

Aktualne ubezpieczenie OC 
oraz ważne badania technicz-
ne umożliwiają poruszanie się 

pojazdem mechanicznym, do których 
zalicza się m.in. ciągniki rolnicze. 

Konieczność przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów me-
chanicznych ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
poprzez wyeliminowanie pojazdów 
w złym stanie technicznym mogącym 
stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego, a także dla zwierząt czy mie-
nia. Ubezpieczenie OC ma natomiast za 
zadanie zaspokoić roszczenia związane 
z wyrządzoną szkodą. 

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE
 Z PRZEGLĄDEM TECHNICZNYM 

 MASZYN ROLNICZYCH 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pra-

wo o ruchu drogowym1:
,,Właściciel pojazdu samochodowego, 

ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobież-
nego wchodzącego w skład kolejki tury-
stycznej, motoroweru lub przyczepy jest 
obowiązany przedstawiać go do badania 
technicznego”. 

Termin okresowego badania tech-
nicznego ciągnika rolniczego, przyczepy 
rolniczej oraz motoroweru przeprowa-
dza się przed upływem 3 lat od dnia 
pierwszej rejestracji, a następnie przed 
upływem każdych kolejnych 2 lat od 
dnia przeprowadzenia badania2.

KONSEKWENCJE BRAKU AKTUALNYCH 
BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDU 

MECHANICZNEGO
Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 2 usta-

wy Prawo o ruchu drogowym: 
,,Policjant albo funkcjonariusz 

Straży Granicznej zatrzyma dowód 
rejestracyjny (pozwolenie czasowe) 
w razie stwierdzenia, że pojazd nie 
został poddany badaniu technicznemu 
w wyznaczonym terminie lub termin 
badania nie został wyznaczony pra-
widłowo”.

W zaistniałych okolicznościach 
policjant albo funkcjonariusz Straży 
Granicznej wydaje kierowcy pokwito-
wanie. Może on zezwolić na używanie 
pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 
dni, określając warunki tego używania 
w pokwitowaniu. Przedmiotowe zezwo-
lenie nie może być wydane, jeżeli funk-
cjonariusz stwierdzi lub będzie miał 
uzasadnione przypuszczenie, że pojazd 
zagraża bezpieczeństwu w szczególno-
ści po wypadku drogowym, w którym 
zostały uszkodzone zasadnicze ele-
menty nośne konstrukcji nadwozia, 
podwozia lub ramy, narusza wymaga-
nia ochrony środowiska, lub w przy-
padku nieokazania przez kierującego 
dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu lub dowodu opłacenia składki 
za to ubezpieczenie3. 

Po odebraniu dowodu rejestra-
cyjnego, funkcjonariusz odsyła go do 
odpowiedniego urzędu, a kierowca 
otrzymuje pokwitowanie, które upo-

ważnia go do odprowadzenia pojazdu 
do stacji kontroli. Jego ważność mija 
po wspomnianych 7 dniach i konieczne 
jest okazanie go pracownikowi sta-
cji diagnostycznej.

Zwrot zatrzymanego dowodu re-
jestracyjnego następuje niezwłocz-
nie po ustaniu przyczyny uzasadnia-
jącej jego zatrzymanie. 

Ponadto, kolejnym skutkiem posia-
dania nieważnych badań technicznych 
ciągnika rolniczego może być sankcja 
przewidziana w Kodeksie wykroczeń. 
Na mocy art. 974: 

,,Uczestnik ruchu lub inna osoba znaj-
dująca się na drodze publicznej, w strefi e 
zamieszkania lub strefi e ruchu, a także 
właściciel lub posiadacz pojazdu, który 
wykracza przeciwko innym przepisom 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
o ruchu drogowym lub przepisom wy-
danym na jej podstawie podlega karze 
grzywny do 3.000 złotych albo karze 
nagany”.

Zastosowanie przytoczonego prze-
pisu jest fakultatywne i może mieć 
miejsce, gdy funkcjonariusz uzna, że 
kontrolowany pojazd może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub po-
rządku w ruchu drogowym.  

UBEZPIECZENIE OC – KOLEJNY WA-
RUNEK UMOŻLIWIAJĄCY PORUSZANIE 

SIĘ POJAZDEM MECHANICZNYM
Mając na uwadze przepisy ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych5 posiadacz pojazdu 

Niskie plony traw z pierwszego pokosu

W�województwie podlaskim 
rozpoczął się sezon kosze-
nia pierwszego pokosu traw. 

Rolnicy, którzy zebrali pierwsze zbiory 
twierdzą, że są one średnio ok 30-40 % 
niższe niż w�latach ubiegłych. Powodem 
obniżonych plonów jest bardzo mała 
ilość opadów w�maju  oraz wysokie tem-
peratury, które w�połączeniu z� brakiem 
wody w�glebie powodują ogranicza-
nie wzrostu roślin. Trawa nie narasta 

a�wręcz przeciwnie widoczne jest jej 
wyraźne więdnięcie. Ponadto na sko-
szonych plantacjach brak jest odrostu 
traw, jest to szczególnie widoczne na 
glebach lekkich,  na tak wypalone pola 
rolnicy nie stosują nawozów a�żeby nie 
pogorszyć sytuacji, ponieważ przy bra-
ku wody w�glebie,  nawozy nie działają 
jak powinny. Przy wydłużającym się 
okresie bezdeszczowym pod znakiem 
zapytania znajduje się drugi pokos 

traw, którego czas zbioru się wydłuży
a� plon biomasy będzie mniejszy. Rolni-
cy obawiają się że w�tym sezonie zbiorą  
zdecydowanie mniej paszy a�ponadto 
będzie ona bardzo droga w�zakupie. 
Dlatego tez wszyscy z�niecierpliwością 
oczekują na większe opady deszczu, 
które mogą uratować Podlasie od suszy. 

Daniel Gajewski
PIR  Suwałki
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mechanicznego, do których ustawa 
zalicza m.in. ciągnik rolniczy, musi 
mieć wykupione obowiązkowe ubez-
pieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. 

DLACZEGO WYKUPIENIE UBEZPIECZE-
NIA OC JEST WAŻNE?

Należy wiedzieć, że przedmiotowe 
ubezpieczenie obejmuje odpowiedzial-
ność cywilną każdej osoby, która kieru-
jąc pojazdem mechanicznym w okresie 
trwania odpowiedzialności ubezpiecze-
niowej, wyrządziła szkodę w związku 
z ruchem tego pojazdu.  Odpowie-
dzialność dotyczy zarówno szkody 
na osobie jak i szkody na mieniu. 

W przypadku wyrządzenia wspo-
mnianej szkody/ szkód, należne od-
szkodowanie ustala się i wypłaca w gra-
nicach odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza lub kierującego pojazdem 
mechanicznym, najwyżej jednak do 
ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy 
gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie 
może być niższa niż równowartość 
w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 

5�000�000 euro w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu 
na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu - 
1�000�000 euro w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, którego skutki są 
objęte ubezpieczeniem bez względu 
na liczbę poszkodowanych - ustala-
na przy zastosowaniu kursu śred-
niego ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski obowiązującego w dniu 
wyrządzenia szkody6.

DOTKLIWE SKUTKI NIEWYKUPIENIA 
POLISY UBEZPIECZENIOWEJ OC
Brak ważnego ubezpieczenia OC 

skutkuje koniecznością uiszczenia 
odpowiedniej opłaty przez osobę zo-
bowiązaną do zawarcia umowy ubez-
pieczenia. Wysokość rzeczonej opłaty 
w przypadku ciągników rolniczych 
wynosi równowartość jednej trzeciej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz długości okresu w jakim pojazd 
nie był ubezpieczony. 

Podkreślić należy, iż wniesienie 
opłaty nie zwalnia z obowiązku za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiąz-
kowego7.

Konieczność uiszczenia stosownej 
opłaty i zawarcia umowy ubezpie-
czenia to nie jedyne możliwe kon-
sekwencje posiadania nieważnej 
polisy OC.  

W przypadku wyrządzenia szkody 
(na mieniu, na osobie lub na mieniu 
i na osobie) spowodowanej ruchem 
pojazdu mechanicznego, wykupione 
ubezpieczenie OC zaspokaja roszczenia 
poszkodowanego. 

Brak ważnej polisy OC powoduje, 
iż wyjaśniona wyżej odpowiedzialność 
przechodzi na Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny, który ma prawo 
wystąpić do nieubezpieczonego spraw-
cy szkody z roszczeniem regresowym 
o zwrot odszkodowania wypłaconego 
pokrzywdzonemu. 

ZAPOWIADANA ZMIANA PRZEPISÓW
W  najbliższym czasie Minister-

stwo Cyfryzacji planuje wprowadzić 
w życie specjalny system elektroniczny 
zwany Centralną Ewidencją Pojazdów 
(CEP), dzięki któremu funkcjonariusz 
będzie mógł sprawdzić �czy kierowca, 
którego kontroluje, posiada niezbędne 
dokumenty i pozwolenia. Takie 
rozwiązanie będzie bardzo dogodne 
dla kierowców nieposiadających ze sobą 
dowodu rejestracyjnego samochodu, 
zaświadczenia o zawarciu umowy 
ubezpieczenia OC czy zaświadczenia 
o przeprowadzeniu badań technicznych 
pojazdu, ponieważ dzięki temu unikną 
oni kary w postaci mandatu za brak 
posiadania ww. dokumentów. 

CZY BRAK AKTUALNYCH BADAŃ 
TECHNICZNYCH, POMIMO ZAWARCIA 
UMOWY UBEZPIECZENIA OC UNIE-

MOŻLIWIA WYKONYWANIA PRAC 
POLOWYCH ZA POMOCĄ MASZYN 

ROLNICZYCH? 
Takie pytanie coraz częściej nurtuje 

środowisko rolnicze. Inne wątpliwo-
ści budzi również problem związany 
z ewentualnym zezłomowaniem ciąg-
nika rolniczego, który nie przeszedł 
okresowych badań technicznych. 
Przedstawione zagadnienia są szcze-
gólnie ważne dla osób prowadzących 
gospodarstwo rolne, ponieważ ciągniki 
rolnicze stanowią ich główne narzędzie 
pracy.  

Mając na uwadze przedstawione 
wyżej regulacje, zawarcie umowy ubez-

pieczenia OC jest zarówno konieczne, 
jak i korzystne dla posiadacza ciągnika 
rolniczego. Wydawać by się mogło, 
że brak aktualnych badań technicz-
nych może rodzić pewnego rodza-
ju obowiązki jedynie w przypadku 
kontroli. Jest to błędne przeświad-
czenie, ponieważ niewypełnienie ww. 
powinności może skutkować odmową 
wypłaty odszkodowania przez ubez-
pieczyciela, jeżeli wykaże on, że zły 
stan techniczny ciągnika rolniczego 
był powodem wypadku. Natomiast, 
w sytuacji gdy poszkodowanym jest 
kierowca rzeczonego pojazdu, ubez-
pieczyciel może wypłacić pomniejszoną 
kwotę należnego odszkodowania, je-
żeli udowodni on zły stan techniczny 
ciągnika. 

Reasumując, prace polowe mogą być 
wykonywane przy użyciu ciągników 
rolniczych ubezpieczonych od odpo-
wiedzialności cywilnej, ale nieposiada-
jących aktualnych badań technicznych. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż takie 
postępowanie może wywoływać reper-
kusje, które znacząco mogą oddziały-
wać na sytuację fi nansową posiadacza 
ciągnika oraz życie i zdrowie ludzkie. 
W związku z tym decyzja o prowadze-
niu prac polowych z wykorzystaniem 
ciągnika rolniczego znajdującego się 
w złym stanie technicznym należy 
tylko i wyłącznie do jego posiadacza, 
który powinien być świadomy istnienia 
potencjalnych zagrożeń związanych 
z korzystaniem z takiego pojazdu. 

Aleksander Bojczuk
Radca Prawny

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602. 
2 Ibidem, art. 81 ust. 7.
3 Ibidem, art. 132 ust. 1, 2. 
4 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, 

Dz. U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114. 
5  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 

1152. 
6 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 

1152, art. 36. 

7 Ibidem, art. 93. 



1717

EKOLOGIA

Chwasty w rolnictwie ekologicznym 

Wkażdym systemie rolniczym 
istnieje odmienny pogląd na 
chwasty. W rolnictwie kon-

wencjonalnym- intensywnym, uwagę 
się zwraca na negatywne właściwości 
chwastów. Kładziony jest nacisk na 
potrzebę czystych, niezachwaszczonych 
upraw oraz chemiczną walkę z chwa-
stami. Nieznacznie jednak podejście to 
się zmieniło, w momencie obowiązku 
integrowanej ochrony roślin. Pojęcie 
„walka z chwastami” zastąpiono stwier-
dzeniem „regulacja zachwaszczenia”. 
Na polach użytkowanych konwen-
cjonalnie, gdzie stosowane są środki 
chemiczne, tzw. herbicydy, zazwyczaj 
występuje tylko kilka rodzajów chwa-
stów. Zaczynają one stopniowo prze-
ważać i stają się bardzo konkurencyjne 
wobec roślin uprawnych. W rolnictwie 
ekologicznych jakiekolwiek chemicz-
ne środki nie stanowczo zabronione! 
Ekologiczne podejście do gleby sprawia, 
że gatunki chwastów występujące na 
polach są różnorodne. Wówczas chwa-
sty konkurują ze sobą nawzajem, a nie 
z roślinami uprawnymi. Pole uprawne 
nie powinno być czyste, pozbawione 
wszystkich chwastów. Ten model pro-
dukcji zakłada stworzenie zrówno-
ważonego współistnienia chwastów 
o niskiej produkcji biomasy z silnymi 
roślinami uprawnymi. W rolnictwie 
ekologicznym chwasty traktowane są 
jako rośliny towarzyszące i ich wystę-
powanie w ilości nieprzynoszącej strat 
w gospodarowaniu jest wręcz pożądane. 
Dostrzega się bowiem ich właściwości 
pozytywne oraz rolę w ekosystemie 
rolniczym. Chwastem może być każda 
roślina, która przeszkadza realizować 
cele i potrzeby rolnictwa ekologicznego, 
każda roślina uprawiana i nieupra-
wiana. System skutecznych działań 
na rzecz regulacji zachwaszczenia jest 
podstawą w tworzeniu ekologicznego 
gospodarstwa rolnego. Problem ten jest 
najczęstszą przyczyną niepowodzeń 
gospodarstw ekologicznych. 

Ze względu na szkodliwość, istotny 
jest nie tylko rodzaj występujących na 
polu chwastów, ale również ich gęstość 
(liczba roślin na jednostce powierzch-
ni). Można je podzielić w zależności 
od wpływu na plony i jakość produkcji 

lub zgodnie z biologią rozmnażania. 
Najmniejsze znaczenie w ekologicz-
nych uprawach mają chwasty drobne, 
przygruntowe, których plenność nie jest 
intensywna. Do tej grupy należą między 
innymi przetacznik leśny, kurzyślad 
polny, kozłek lekarski. Nie stwarzają 
one dla roślin ani dla płodozmianu 
poważnego niebezpieczeństwa. Za-
zwyczaj wystarczają normalne zabiegi 
agrotechniczne, np. bronowanie oraz 
wytworzenie zwartej okrywy przez ro-
śliny uprawne. Drugą grupą chwastów, 
są chwasty krótkotrwałe, które obej-
mują większość rodzimych gatunków 
chwastów. Są to np. rdest ptasi, włoś-
nice, tobołki polne, tasznik pospolity, 
gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, 
mak polny czy fi ołek polny. Są to chwa-
sty średniej wielkości i w warunkach 
normalnego zachwaszczenia, przy 
zwartej okrywie roślin uprawnych nie 
stanowią dla nich niebezpieczeństwa. 
Dopiero przy zwiększonej plenności 
występuje potrzeba natychmiastowego 
zabiegu. Najgroźniejszą grupą chwa-
stów są chwasty trwałe, które stanowią 
zagrożenie dla roślin uprawnych oraz 
całego płodozmianu nawet przy małej 
gęstości występowania. Do tych gatun-
ków należą ostrożeń polny, perz właś-
ciwy, szczaw, przytulia czepna, owies 
głuchy, miotła zbożowa, chwastnica 
jednostronna czy komosa biała, a także 
gatunki trujące lulka oraz bieluń dzię-
dzierzawa. Dodatkowo należy zwracać 
uwagę, by stosowane metody mecha-
niczne nie powodowały dodatkowego 
rozrostu tych chwastów. 

Chwasty oddziałują na uprawiane 
rośliny zarówno negatywnie jak i po-
zytywnie. Negatywne skutki występo-
wania to między innymi pozbawianie 
roślin uprawnych substancji odżyw-
czych, wód gruntowych, powietrza, zaj-
mowanie powierzchni, konkurowanie 
o dostęp do światła, żywiciele pośredni 
chorób i szkodników, utrudnianie prac 
polowych, wzrost kosztów produkcji 
oraz niebezpieczeństwo dla zdrowia 
ludzi i zwierząt w przypadku gatun-
ków trujących. Jeśli natomiast chodzi 
o pozytywne oddziaływanie chwastów 
to należą do nich między innymi: moż-
liwość wykorzystania na paszę, za-

pobieganie erozji wodnej i wietrznej, 
pożywka dla pszczół i drapieżników, 
transportowanie substancji odżywczych 
z głębokich warstw gleby, zwiększanie 
bioróżnorodności, działanie odstrasza-
jące na niektóre szkodniki i choroby 
roślin uprawnych, zacienianie gleby. 

Przed rozpoczęciem okresu kon-
wersji, czyli przejścia na system eko-
logiczny należy z pewnością ocenić 
stan zachwaszczenia we własnym 
gospodarstwie rolnym. Tylko prawid-
łowa i realna ocena pozwoli dobrać 
prawidłowy płodozmian, tak aby ro-
śliny uprawne mogły w sposób realny 
konkurować z chwastami. W przypadku 
zachwaszczenia krytycznego, czyli wy-
stępowania chociażby perzu, ostrożnia 
czy szczawiu w dużym nasileniu zaleca 
się chemiczną regulację zachwaszcze-
nia przed rozpoczęciem konwersji lub 
uprawę mieszanki traw z koniczyną, 
z częstym koszeniem. Najważniejszą 
zasadą w regulacji zachwaszczenia jest 
profi laktyka i zapobieganie, czyli sta-
ranna i należyta uprawa roli.  Do metod 
bezpośredniej regulacji zachwaszczenia 
należy bronowanie, pielenie mecha-
niczne i ręczne, okopywanie, regulacja 
termiczna, mulczowanie (folia/włók-
nina), koszenie, spasanie zwierzętami 
oraz metody biologiczne. Do metod 
pośrednich zaś zakwalifi kować można 
płodozmian, dobór gatunków i odmian, 
materiał siewny dobrej jakości (czysty, 
bez nasion chwastów), nawozy natu-
ralne dobrej jakości, pielęgnowanie 
powierzchni nieużytkowej, czyszczenie 
narzędzi, uprawa poplonów, sposób sie-
wu i zbioru oraz stosowanie podorywki.

Jak widać regulacja zachwaszczenia 
w rolnictwie ekologicznym nie jest ła-
twa. Każdy z elementów agrotechniki 
musi do siebie pasować, a całokształt 
agrotechniki musi być odpowiednio 
dobrany dla każdego gospodarstwa 
indywidualnie, biorąc pod uwagę jego 
możliwości i potrzeby. Jest to ukła-
danka, nad którą rolnik nieustannie 
pracuje, mając świadomość, że zawsze 
jest coś do poprawienia.

Magdalena Kowalska 
PIR Hajnówka
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Baby Doll hitem targów w Szepietowie

Wdniach 21-22 kwietnia 2018 
roku w Szepietowie odbyły się 
Wiosenne Targi Ogrodnicze 

i Targi Pszczelarskie.  Targi kwietnio-
we to początek wydarzeń jakie przy-
gotowuje corocznie Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego.

Jednym z głównych i nieodłącz-
nym elementem targów jest wybór tzw. 

„HITU TARGÓW”. W tym roku tytuł ten 
przypadł roślinie o wdzięcznej nazwie 
Baby Doll. Jest to odmiana surfi nii z Go-
spodarstwa Ogrodniczego „Wielgat” 
z Woli Zambrowskiej w Gminie Zamb-
rów. Baby Doll to sensacyjna Petunia 
o unikalnym wzorze kolorów a miano-
wicie chodzi o różowe płatki z białymi 
plamkami. Roślina jest bardzo odporna 
na warunki atmosferyczne a przy tym 
gęsta i piękna. 

Surfi nię Baby Doll można nabyć bez-
pośrednio w Gospodarstwie „Wielgat” 
u Pani Joli, która z ogromnym zaan-
gażowaniem i pasją dba o swoje rośli-
ny. Wszystkie kwiaty są zaszczepione 
naturalnymi, efektywnymi mikroele-
mentami od fi rmy Greenland tj. EM-5 
oraz EM Ogród. EM-5 jest naturalnym 
środkiem do wzmacniania odporno-

ści roślin i odstraszania szkodników, 
zawiera efektywne mikroorganizmy 
wspierające naturalne mechanizmy 
ochronne roślin, a także wyciągi ro-
ślinne dodatkowo zwiększające sku-
teczność preparatu w odstraszaniu 
szkodników natomiast EM Ogród jest 
środkiem do kondycjonowania gleby 
i ogrodniczych prac pielęgnacyjnych. 
Stosowanie Efektywnych Mikroorga-
nizmów zapewnia harmonijny rozwój 
roślin w zdrowym otoczeniu, dlatego 
bez wątpienia Baby Doll to fl agowiec 
na targach ogrodniczych w Szepietowie 
w 2018 roku. Wszystkie produkty do 
pielęgnacji roślin są do nabycia w punk-
tach Podlaskiej Izby Rolniczej.

Edyta Grabowska
PIR Zambrów

Opinie do projektów aktów prawnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju na-

pędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz ustawy – Or-
dynacja podatkowa

Proponowane zmiany negatywnie 
odbiją się na rolnikach indywidualnych. 
Procedura zasięgania informacji Dy-
rektora Administracji Izby Skarbowej 
w znaczny sposób wydłuży proces wy-
dawania decyzji o zwrocie oraz wypłaty 
kwot podatku akcyzowego. Ponadto 
sankcja zawarta w art. 3b zmienianej 
ustawy polegająca na wstrzymaniu 
wypłaty podatku akcyzowego na pod-
stawie ostatecznej, a nie prawomocnej 
decyzji stanowi przedwczesne ukaranie 
rolnika przed ostateczny prawomocnym 
rozstrzygnięciem kwestii posiadania 
zaległości podatkowej.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie przedłużenia terminu składania 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich lub płatności nie-
związanej do tytoniu w 2018 r.

Pozytywnie zaopiniowano projekt. 
Zawnioskowano  o przedłużenie możli-
wości składania wniosków o płatności 
rolnośrodowiskowe, rolnośrodowisko-
wo-klimatyczne i ekologiczne do 15 
czerwca 2018r.

UWAGI DO USTAWY O IZBACH 
ROLNICZYCH

Zmiany do ustawy o izbach rolni-
czych dotyczyły m.in.:

1) Uregulowania kwestii dotyczących 
wyborów do Izb Rolniczych;

2) Zmian w zakresie fi nansowania;
3) Możliwości prowadzenia przez 

izby działalności gospodarczej;

4) Prawa do strajkowania;
5) Zwiększenia kompetencji izb. Izby 

nie mogą być tylko organem opinio-
dawczym, muszą posiadać realny 
wpływ na politykę rolną w kraju.

Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie wytwarzania 
i jakości materiału rozmnożenio-
wego i materiału nasadzeniowego 
roślin warzywnych i ozdobnych oraz 
sadzonek winorośli, a także sposobu 
oznaczania partii materiału rozmno-
żeniowego i materiału nasadzenio-
wego roślin warzywnych i ozdobnych 
oraz sadzonek winorośli.

Zmiana okresu na 1 rok przed wpro-
wadzeniem do obrotu uprawy na obsza-
rze UE. Zdaniem hodowców roślin ozdob-
nych  i warzyw okres 2 lat jest zbyt długi.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

X Forum Rolnicze w Janowie

Jedna z najbardziej znanych imprez 
rolniczych w regionie odbyła się  
Janowie w  dniu 27.05.2018. Podczas

 X Forum Rolniczego wszystkich go-
ści powitała Dyrektor Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Ja-
nowie Sylwia Anna Sadłowska. 

Gośćmi Forum byli między innymi: 
Krzysztof Rodzik Szef Gabinetu Poli-
tycznego  w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Marek Siniło Wiceprezes 

Podlaskiej Izby Rolniczej, Piotr Rećko 
Starosta Sokólski, Czesław Kiejko Wójt 
Gminy Janów, Kazimierz Dudziński 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Białystok, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, 
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Transportu, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Powiatu Sokólskiego, Mariusz 
Cylwik Zastępca Dyrektora Podlaskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szep-
ietowie, Piotr Kułakowski Kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Sokółce, 
Katarzyna Hojnik-Horczak Kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego w Sokółce, Teresa Rymarska 
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Janowie, Mirosław Lech Wójt 
Gminy Korycin.

Podczas Forum można było zapo-
znać się z maszynami i urządzeniami 
rolniczymi zaprezentowanymi przez 
licznych wystawców, a także skosztować  
produktów regionalnych. 

Jednocześnie z wystawą, w budynku 
szkoły  odbywały się liczne wykłady do-
tyczące między innymi ASF czy pszczół. 
Jak co roku imprezie towarzyszyło wiele 
atrakcji dla najmłodszych, występy 
artystyczne oraz wystawa prac z kon-
kursu plastycznego.

Krzysztof Malczyk
PIR Sokółka

Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza

Obchody Świętego Izydora Ora-
cza - patrona rolników rozpo-
częły się 5 maja 2018r. w Rudce 

uroczystą mszą świętą w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej, którą konce-
lebrował Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. 
Następnie w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Krzyszto-
fa Kluka w Rudce odbyło się spotka-
nie rolników i młodzieży z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem 
Jurgielem. Szczególnym punktem ob-
chodów było posadzenie dębu, któremu 
nadano imię „Izydor” i wypuszczenie 
gołębi pokoju. 

Wśród uczestników uroczystości byli 
także parlamentarzyści oraz przedsta-
wiciele instytucji związanych z rolni-
ctwem. Podlaską Izbę Rolniczą repre-
zentowali Prezes Grzegorz Leszczyński 
oraz Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Bielsku Podlaskim wysta-
wiając poczet sztandarowy w składzie: 
Adam Dąbrowski, Grzegorz Wasilewski 
i Adam Krasowski oraz Irena Iwanow-
ska- pracownik biura. 

W trakcie uroczystości zostały wrę-
czone odznaczenia i wyróżnienia dla 
rolników i osób związanych z branżą 
rolniczą z województwa podlaskiego. 
Grawertony Wojewody Podlaskiego, 
które wręczała Alicja Anuszkiewicz-
-zastępca dyrektora Wydziału Rolni-
ctwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, otrzymali:

1. Aleksandra i Grzegorz Dąbrowscy 
z Żurobic za szczególne osiągnię-
cia w hodowli koni.

2. Małgorzata i Jan Pruszyńscy z Pru-
szanki Starej za innowacyjność 
i osiągnięcia w produkcji mleka.

3. „Wędzarnia Dunikowscy” za pro-
dukcję wędlin na naturalnych re-
cepturach.

4. Sławomir Wołejko Powiatowy In-
spektor Weterynarii w Wysokiem 
Mazowieckiem- za zaangażowanie 
w zwalczaniu wirusa afrykańskie-
go pomoru świń.

5.Antoni Stolarski Prezes SaMASZ Sp. 
z o. o. w Zabudowie za innowa-
cyjność w produkcji maszyn rol-
niczych.

6. Grzegorz Marek Godlewski Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Rudka za 
postawę i szczególne osiągnięcia 
w poprawnym prowadzeniu go-
spodarki leśnej.

7. Jacek Zgierun Prezes Koła Łowie-
ckiego „Cyranka” w Drohiczynie 
za pozytywną postawę w realizacji 
gospodarki łowieckiej.

8.Wioletta i Radosław Budlewskich 
z Wojn Pietrasz za innowacyjność 
i osiągnięcia w produkcji mię-
sa wieprzowego.

9. Krzysztof Bazylewski z Bodaczek 
za innowacyjność w hodowli bydła 
i działalność społeczną.

10. Marcin Lasota z Zaleś za innowa-
cyjność i osiągnięcia w produkcji 
mleka i działalność społeczną.

Głównym dniem obchodów wspo-
mnienia Świętego Izydora Oracza była 
niedziela 6 maja, a miejscem trady-
cyjnie już kościół pw. Ducha Świętego 
w Białymstoku. Tegoroczne uroczy-

stości miały szczególny charakter, po-
nieważ z Rzymu sprowadzono relikwie 
patrona rolników.

We mszy świętej, którą koncele-
brował ks. abp Tadeusz Wojda, metro-
polita białostocki, uczestniczyli m.in. 
parlamentarzyści, przedstawiciele 
kółek rolniczych, samorządowcy oraz 
przedstawiciele instytucji związanych 
z rolnictwem. Podlaską Izbę Rolniczą 
reprezentowali: Grzegorz Leszczyń-
ski- Prezes, Marek Siniło- Wiceprezes, 
Maciej Bobel- Przewodniczący Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, 
delegaci PIR oraz Justyna Kaliszewicz- 
pracownik biura. Wystawiono poczet 
sztandarowy w składzie: Adam Dąbrow-
ski, Radosław Bobel i Adam Krasowski.

Podczas Mszy św. Metropolita Biało-
stocki uhonorował medalem św. Izydora 
rolników i przedsiębiorców rolnych 
naszego województwa, wykazujących 
się szczególnymi zasługami dla rolni-
ctwa i jego rozwoju. Wśród laureatów 
znaleźli się delegaci Podlaskiej Izby 
Rolniczej: Pan Maciej Bobel pełniący 
funkcję Przewodniczącego Rady po-
wiatu bielskiego, z gminy Brańsk oraz 
Wiesław Wojciech Rojecki- delegat 
Rady Powiatowej PIR w Białymstoku, 
z gminy Złotoria, jak również:

1. Sławomir Łomotowski - Stara 
Łomża nad Narwią

2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna
3. Stefan Ścieszka – Syców
4. Roman Parzych – Zbójna
5. Helena Aleksiejczuk – Folwarki 

Małe
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6. Józef Piotr Kulikowski – Kalety
7. Sosnowscy – czteropokoleniowa 

rodzina ze wsi Krukowszczyzna 
8. Piotr Karnasiewicz - Płociczno-

-Tartak 
9. Bogdan Mieczysław Zajkowski – 

Targonie Wielkie

10. Tadeusz Dmochowski – Brulino 
Piwki

11. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 
12. Zjednoczenie Kurkowych Bractw 

Strzeleckich 
13. Marek Komar – Poświętne
14. Leonard Gregorek – Białystok.

Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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Podpisanie umów na działania z KSOW

10maja br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku 

odbyło się podpisanie umów z part-
nerami Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich, wśród których jest Podlaska Izba 
Rolnicza. 

Samorząd Województwa reprezen-
towali Marszałek Województwa Pod-
laskiego Jerzy Leszczyński i Członek 
Zarządu Województwa Stefan Krajew-
ski, zaś samorząd rolniczy Grzegorz 
Leszczyński – Prezes Zarządu i Marek 
Siniło – Wiceprezes Zarządu.

Do realizacji zakwalifi kowało się 
23 projekty, na łączną kwotę dotacji 
ok 640 tys. zł. Podlaska Izba Rolnicza 
zrealizuje trzy z nich o wartości ponad 
40 tys. zł. Będą to: 
� Pszczelarstwo - alternatywa dla 

małych gospodarstw. To projekt 
skierowany do grupy 20 rolników 
z powiatu hajnowskiego, którzy 

poszukują alternatywnych źródeł 
dochodu. Uczestnicy wzbogacą 
swoją wiedzę z zakresu sprzedaży 
bezpośredniej, rolniczego handlu 
detalicznego w zakresie sprzedaży 
miodu i innych produktów pszcze-
larskich. Będzie to także okazja 
do upowszechnienia informacji 
o integrowanej ochronie roślin 
i wprowadzaniu do płodozmianu 
roślin miododajnych, co skutku-
je zwiększeniem populacji owa-
dów zapylających.

� Produkt lokalny a zasady funk-
cjonowania inkubatorów ku-
chennych - wizyta studyjna. To 
inicjatywa dla tych osób, które 
noszą się z zamiarem stworzenia 
Inkubatora Przetwórstwa. Zapla-
nowany wyjazd do już funkcjonu-
jących inkubatorów kuchennych 
ma im pomóc w podniesieniu 
wiedzy i umiejętności w obszarze 

małego przetwórstwa oraz pozwo-
lić na ocenę możliwości powsta-
nia podobnego przedsięwzięcia 
„u siebie”.

� Smog - nie tylko w mieście. 
Konferencja pod tym tytułem, 
będzie miała na celu zapoznanie 
jej uczestników z problemem stanu 
środowiska naturalnego, wpły-
wu na zanieczyszczenie powie-
trza i pośrednio na zdrowie ludzi, 
w kontekście smogu. Będzie można 
dowiedzieć się o nowych rozwią-
zaniach związanych z ochroną 
środowiska oraz możliwościach 
pozyskania na ten cel dotacji.

Wszelkie informacje na temat re-
alizacji planowanych działań można 
uzyskać w biurze Podlaskiej Izby Rol-
niczej pod nr tel. 85 676 08 62.
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Warto wiedzieć - warto spróbować

Mszyce to szkodnik, który żerują 
na liściach, pąkach i wierz-
chołkach roślin. Walka z nimi 

zmusza nas do szukania skutecznych 
sposobów ich zwalczania. Najprost-
szym sposobem jest użycie środków 
chemicznych, które jak wiadomo są 
szkodliwe dla środowiska i dla zdrowia. 
Warto się więc zastanowić czy nie lepiej 
wykorzystać ekologiczny bezpieczny 
dla człowieka oprysk na mszyce?

Za stosowaniem ekologicznych 
oprysków przemawia łatwość ich spo-
rządzania w warunkach domowych 
w stosunkowo krótkim czasie oraz moż-
liwość częstego używania w ogrodzie 
bez ubocznych następstw. 

Opryski należy wykonywać w porze 
popołudniowej, ponieważ pod wpły-
wem słońca preparaty te szybciej tra-
cą swoje właściwości. Skuteczniejsze 
w działaniu jest parokrotne powtó-
rzenie  oprysku w odstępach kilku dni.

PRZEPIS 1. EKOLOGICZNY OPRYSK Z 
CEBULI I CZOSNKU

Przygotować 200g łusek z cebuli 
i zalać 10 litrami wody. Po 3-4 dniach 
odcedzić i otrzymujemy gotowy pre-
parat do oprysku przeciwko mszycom.

Wyciągu z czosnku przyrządza się 
również bardzo prosto. 250g czosnku 
mielimy i zalewamy 10 litrami wody 
i mieszamy kilkakrotnie. Po upływie 
15 minut odcedzamy płyn i uzysku-

jemy płyn do oprysku. Stosujemy do 
w rozcieńczeniu z woda 1:1. 

PRZEPIS 2. OPRYSK Z MNISZKA 
LEKARSKIEGO

Do przygotowania o oprysku na 
mszyce można użyć zarówno  korzeni 
jak i liści mniszka lekarskiego. W tym 
celu 200-300g zmielonych korzeni lub 
400g świeżych liści mniszka zalewamy 
10l wody o temperaturze do 40°C. Po 
dwóch godzinach otrzymaną ciecz ce-
dzimy. Tego oprysku używamy w tym 
samym dniu.

PRZEPIS 3. OPRYSK NA MSZYCE Z 
TYTONIU

Najbardziej znanym ekologicznym 
opryskiem na mszyce jest wywar z ty-
toniu. Do jego przygotowania potrze-
bujemy 100g tytoniu, który zalewamy 
1litrem  wody o temperaturze 70°C      
i odstawiamy na 24 godziny. Po upły-
wie tego czasu płyn cedzimy. Do opry-
skiwania stosujemy 0,5l wywaru na 1 
litr wody.

UWAGA!!!
Do wywarów i wyciągów roślinnych 

które przygotowujemy samodzielnie 
w celu poprawy skuteczności oprysków, 
warto dodać płynne mydło potasowe 
ogrodnicze w ilości 10-20g na 1litr lek-
ko podgrzanej wody .Po rozpuszczeniu 
mydła i ostudzeniu rozcieńczamy w niej 
preparat roślinny. 

DROŻDŻE PIEKARSKIE W OGRODZIE 
-OPRYSK Z DROŻDŻY NA OGÓRKI I 

POMIDORY
Jedną 100g kostkę świeżych droż-

dży rozpuszczamy w 10 litrach wody. 
Mieszamy i dokładnie rozpuszczamy. 
Miksturę wlewamy do opryskiwacza. 
Pryskamy pomidory i ogórki 1 raz  w ty-
godniu.

Domowe preparaty z drożdży pie-
karskich były wykorzystywane do 
pielęgnacji roślin jeszcze przez nasze 
prababcie. Są tanim i łatwo dostępnym 
środkiem dla każdego, kto poszuku-
je ekologicznych rozwiązań w swo-
im ogrodzie.

„W jaki sposób opryski drożdżami 
zwalczają choroby grzybowe roślin? 
Mechanizm jest dość prosty. Drożdże 
to też grzyby, tyle że nieszkodliwe dla 
roślin uprawnych. Po wykonaniu opry-
sku z drożdży konkurują one z grzybami 
chorobotwórczymi o miejsce i substan-
cje odżywcze, potrzebne grzybom cho-
robotwórczym do rozwoju. Dodatkowo 
stymulują odporność roślin. W efek-
cie grzyby chorobotwórcze nie mogą 
znaleźć odpowiedniego środowiska                      
i pożywienia aby się namnażać, a nasze 
rośliny pozostają zdrowe.”

Irena Iwanowska
PIR Bielsk Podlaski

Źródło: www.poradnikogrodniczy.pl

DOBRE RADY

PODLASKA IZBA ROLNICZA 
W PARTNERSTWIE Z PROSPERITĄ SP. Z O. O. ORAZ LOKALNĄ 

ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ 
„REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”

serdecznie zapraszają na 3-dniowe szkolenie/warsztaty: „Pszczelarstwo- alternatywa dla małych gospodarstw”, które 
odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2018 roku na terenie powiatu hajnowskiego- w tym zajęcia praktyczne w pasiece. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne w biurze powiatowym Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce, 
ul. Piłsudskiego 10 pok. 12 / tel. 885272730 oraz w biurze Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowie-
skiej” w Hajnówce, ul. 3 Maja 45 / tel. +48 85 682 43 81.

Ilość miejsc ograniczona.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

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