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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 

Tak dramatycznej sytuacji w rolnictwie nie 
było od lat. Susza dała się we znaki wszystkim rol-
nikom. Już 15 czerwca br. wystąpiliśmy z apelem 
do władz o szybką reakcję i pomoc dla rolników 
poszkodowanych przez suszę. Poniżej treść pisma:

Według danych IUNG-PIB w Puławach na terenie 
Polski suszę odnotowano we wszystkich wojewódz-

twach. Największe zagrożenie występuje w uprawach 
zbóż jarych, na ok. 48,9% powierzchni tych upraw. Brak zaś jest danych o stanie 
trwałych użytków zielonych. Natomiast rolnicy „naocznie” odnotowują dra-
matyczny stan wszystkich upraw, co nieodzownie prowadzi do spadku plonów. 
W przypadku użytków zielonych już pierwszy pokos był o 30 % niższy, zaś drugiego 
nie przewidują wcale.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej obecnie stosowana metodologia określe-
nia Klimatycznego Bilansu Wodnego nie daje prawdziwego obrazu suszy oraz 
powodowanych przez nią strat. Szczególnie dotkliwy dla rolników województwa 
podlaskiego jest brak danych, a co za tym idzie nieogłaszanie suszy na użytkach 
zielonych, te bowiem stanowią podstawową bazę paszową dla bydła mlecznego.  

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zgłasza propozycję, by uwzględniając dane 
IUNG w Puławach, obligatoryjnie ogłosić susze na terenie całego województwa 
podlaskiego, uwzględniając użytki zielone, wraz z przyznaniem pomocy do każdego 
hektara, bez konieczności dokonywania szacowania przez komisje. Zaoszczędzi to 
czas w przyznaniu wsparcia oraz nakłady związane z pracami komisji. Szacowania 
strat należy zaś dokonać w sytuacji, gdy straty w uprawach danego gospodarstwa 
wyniosą powyżej 70%.

Pragniemy również zauważyć, iż obecnie stosowane formy pomocy są nie-
adekwatne do skali problemu, udzielanie np. kredytów nawet na preferencyjnych 
warunkach, powoduje wzrost zadłużenia rolnictwa. To zaś osłabia jego pozycję 
ekonomiczną i zmniejsza konkurencyjność. Dlatego też Zarząd Podlaskiej Izby 
Rolniczej wnioskuje o pilne podjęcie działań gwarantujących realną i szybką 
pomoc gospodarstwom poszkodowanym w wyniku panującej suszy rolniczej. 
Wśród możliwości wsparcia proponujemy, m.in.:
- pomoc fi nansową do hektara UR,
- zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
rolniczego o 100 l/ha,
- pomoc fi nansową do wapnowania gleb,
- umorzenie składki KRUS z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia,
- rekompensatę gminom utraconych dochodów z powodu umorzenia po-
datku rolnego,
- pomoc socjalną dla najbardziej poszkodowanych klęską suszy rodzin rolniczych,
- uruchomienie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej,
- prolongatę w spłacie kredytów preferencyjnych zaciągniętych w latach po-
przednich.

Powyższe postulaty są zasadne tym bardziej, że od zjawiska suszy nie ma 
praktycznie możliwości ubezpieczenia upraw, w szczególności użytków zielonych.

Mamy już koniec sierpnia. Pan Premier Mateusz Morawiecki obiecał pomoc 
i miejmy nadzieję, że nie będzie podziału na ubezpieczonych i nieubezpieczonych, 
bo od suszy rolnicy praktycznie nie mogli się ubezpieczyć. Powinna też być zapew-
niona szczególna pomoc dla gospodarstw utrzymujących przeżuwacze. Ważne 
jest, aby oceniać faktyczne straty na polu i nie łączyć ich z produkcją zwierzęcą.

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.
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Biuro reklamy – Joanna Raś 665 094 592

Korekta – Elżbieta Orłowska, Anna Pietraszewicz.
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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
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”Produkt lokalny a�zasady funkcjonowania 
inkubatorów kuchennych” – wyjazd studyjny 

Podlaska Izba Rolnicza rozpoczyna projekt pn. ”Produkt lokalny a�zasady funkcjonowania inkubatorów kuchennych 
– wyjazd studyjny” realizowany w�ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan 
Operacyjny na lata 2018-2019. Projekt realizowany jest  w�partnerstwie z�Kółkiem Rolniczym w�Orli oraz Lokalną Grupą 
Działania „Puszcza Białowieska” w�Hajnówce.

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Związane jest to z�poznaniem uwarunkowań formalno-prawnych i�zastosowanych w�praktyce rozwiązań 
organizacyjno-prawnych, dotyczących funkcjonowania inkubatorów kuchennych w�środowiskach lokalnych.

W�dniach 10-13.09.2018 r. organizowany będzie wyjazd studyjny do Stowarzyszenia „Produkt Lokalny Nad Białą 
Przemszą” w�miejscowości Małachowo Szemborowice (gm. Witkowo) oraz działającego w�ramach Ośrodka Edukacji na 
Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i�Produktu Lokalnego (gm. Stryszów) prowadzonego przez LGD „Gościńca 4 Żywiołów” 
w�Zakrzowie gdzie w�praktyce funkcjonują swoiste inkubatory kuchenne umożliwiające miejscowym rolnikom przetwa-
rzanie żywności i�wprowadzanie jej do obrotu zgodnie z�obowiązującym w�tym zakresie prawem żywnościowym. 

W�ramach projektu przekazane będą uczestnikom materiały szkoleniowe w�formie broszury dotyczącej inkubatorów 
kuchennych. 

Udział w�wyjeździe jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby chętne do udziału powinny złożyć formularz 
zgłoszeniowy w�biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w�Porosłach (ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz) lub siedzibie Kółka 
Rolniczego w�Orli (ul. 1-go Maja 38) lub siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza-Białowieska” w�Hajnówce (ul. Par-
kowa 3, 17-200  Hajnówka).

Decyduje termin złożenia poprawnie wypełnionego formularza. Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2018 r.
W�razie pytań dotyczących wydarzenia prosimy o�kontakt z�podmiotem odpowiedzialnym – w�biurze Podlaskiej Izby 

Rolniczej w�Porosłach (ul. Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz).
Wszystkich zainteresowanych współpracą z�KSOW zapraszamy do rejestracji w�bazie partnerów KSOW do-

stępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej http://ksow.pl.

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

Operacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sie Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Podlaska Izba Rolnicza 
w�partnerstwie z�Prosperitą Sp. z�o. o.  

serdecznie zaprasza na konferencję: „Smog- nie tylko w�mieście”, która odbędzie się 19 września 2018 roku w�sali kon-
ferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w�Białymstoku, przy ulicy Wyszyńskiego 1. Do udziału w�konferencji zaprasza-
my przedstawicieli Urzędów Miast i�Gmin, mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców rolniczych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne w�biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w�Porosłach, ul. Wierzbowa 57, tel. 
856760858 oraz w�Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10 pok. 12, tel. 885272730. 

Ilość miejsc ograniczona.

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

Operacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sie Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Susza nadal doskwiera

Problem suszy pojawił się w�Polsce 
już na początku kwietnia bieżące-
go roku. Według oceny Instytutu 

Uprawy Nawożenia i�Gleboznawstwa 
w�Puławach województwo podlaskie 
znajduje się wśród tych, gdzie susza 
wystąpiła na największym obszarze, 
gdyż zjawiskiem tym zostały dotknięte 
wszystkie gminy.

Pierwsza komisja szacująca straty 
w�uprawach w�województwie podla-
skim powołana została 11 czerwca br. 
w�gminie Szudziałowo w�powiecie sej-
neńskim. W�skład komisji wchodzą: 
pracownik urzędu gminy, pracownik 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 
przedstawiciel izby rolniczej. Dele-
gaci Podlaskiej Izby Rolniczej i�osoby 
które są w�komisji z�ramienia izby na 
przykład: sołtysi, radni i�rolnicy, którzy 
mają wymagane kwalifi kacje, pracują 
w�komisjach społecznie, często kosztem 
pracy w�swoich gospodarstwach. 

1 sierpnia b.r. opublikowano projekt 
rozporządzenia Rady Ministrów zmie-
niającego rozporządzenie w�sprawie 
szczegółowego zakresu i�sposobów re-
alizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i�Modernizacji Rolnictwa, 
który określa zasady przyznawania pań-
stwowej pomocy dla rolników poszko-
dowanych przez suszę i�powodzie, które 
w�lipcu nawiedziły niektóre regiony 
kraju. Projekt ten został zatwierdzony 
przez Radę Ministrów. 

Zasady wg których ARiMR będzie 
udzielać rolnikom pomocy:

1. pomoc będzie przysługiwała pro-
ducentowi rolnemu, w�którego 
gospodarstwie szkody w�uprawach 
rolnych spowodowane wystąpie-
niem w�2018 roku suszy lub powo-
dzi powstałe na powierzchni danej 

uprawy obejmują co najmniej 70% 
danej uprawy,

2. pomoc będzie przysługiwała je-
żeli oszacowane w�gospodarstwie 
straty wynoszą przynajmniej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej 
albo średniej rocznej produkcji 
roślinnej w�gospodarstwie,

3. jeżeli oszacowane w�gospodar-
stwie straty nie przekraczają 30% 
średniej rocznej produkcji, po-
moc będzie przyznawana w�formie 
de minimis,

4. wnioski o�pomoc będzie można 
składać do biur powiatowych ARi-
MR,

5. koniecznym załącznikiem do 
wniosku będzie kopia protokołu 
oszacowania strat,

6. pomoc ma być wypłacana do hek-
tara uprawy dotkniętej szkodami,

7. stawka pomocy ma być zróżni-
cowana w�zależności od rodza-
ju uprawy,

8. łączna wysokość pomocy dla da-
nego gospodarstwa nie będzie 
mogła przekroczyć 80% kwoty 
obniżenia dochodu (wyliczona 
w�protokole z�szacowania) lub 
90% kwoty obniżenia dochodu 
dla gospodarstw położonych na 
obszarach ONW, przy czym do 
kwoty pomocy zalicza się także 
ewentualne wypłaty odszkodo-
wań jeżeli rolnik takowe otrzymał 
w�związku z�suszą lub powodzią,

9. kwota pomocy będzie obniżana 
o�50% jeżeli w�dniu wystąpienia 
szkody przynajmniej połowa użyt-
ków rolnych danego gospodarstwa 
z�wyłączeniem łąk i�pastwisk nie 
była ubezpieczona przynajmniej 
od jednego ryzyka,

10. w�projektowanym rozporządzeniu 
brak jest propozycji stawek pomo-
cy dla poszkodowanych rolników, 
choć w�przypadku pomocy dla 
hodowców ryb zaproponowano 
stawkę 300 zł/ha stawu,

11. jak na razie nie podano terminu 
naboru wniosków o�tę pomoc – 
termin ten oraz stawki pomocy 
ma ustalić minister rolnictwa 
i�ogłosić przynajmniej na 14 dni 
przed rozpoczęciem naboru.

W�projektowanym rozporządze-
niu przewidziano również pomoc dla 
rolników, którzy z�powodu strat mają 
trudności ze spłatą zaciągniętych kre-
dytów preferencyjnych. Będą oni mogli 
na 2 lata zawiesić spłatę tych kredytów, 
a�w�tym czasie ARiMR będzie płacić na 
rzecz banków pełne oprocentowanie 
kredytów z�dopłatami do oprocentowa-
nia ze środków Agencji. Jednak po okre-
sie zawieszenia spłaty kredytu kwota 
odsetek zapłaconych za kredytobiorcę 
będzie odliczona od kwoty dopłat do 
oprocentowania w�następnych latach. 
Mówiąc wprost w�kolejnych latach rol-
nik będzie płacił wyższe odsetki od 
takiego kredytu. 

Ta forma pomocy ma być dostępna 
nie tylko dla rolników poszkodowanych 
w�tym roku przez suszę lub powódź, 
ale także dla producentów świń, którzy 
w�związku z�obowiązującym zakazem 
utrzymywania w�gospodarstwie świń 
lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, 
wydanym w�związku z�wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń zaprzestali 
ich produkcji.

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów                                                                                                                    

Źródło: ww.topagrar.pl

 Obowiązkowe ubezpieczenie upraw

Każdy rolnik, który pobiera do-
płaty bezpośrednie do gruntów 
rolnych zobowiązany jest do 

zawarcia umowy ubezpieczenia przy-
najmniej 50% powierzchni upraw od co 
najmniej jednego z�ryzyka występują-
cego w�rolnictwie, szkody spowodowa-
ne przez powódź, suszę, grad, ujemne 
skutki przezimowania lub przymroz-
ki wiosenne.

Gospodarz ma na to czas do 30 
czerwca każdego roku z�wyjątkiem 
ubezpieczenia upraw od ujemnych 
skutków przezimowania  gdzie umowę 
należy podpisać do 1 grudnia.

Jakie uprawy można ubezpieczyć?
W�ramach polisy można ubezpie-

czyć uprawy zbóż, kukurydzy, rzepa-
ku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i�krzewów owoco-
wych, truskawek, ziemniaków, buraków 
cukrowych lub roślin strączkowych, od 
zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, 
od ryzyka wystąpienia szkód spowodo-
wanych przez huragan, powódź, deszcz 
nawalny, grad, piorun, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki 
przezimowania oraz przymrozki wio-
senne.
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Obowiązek ubezpieczenia, uważa się 
za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku 
następującego po roku, za który rol-
nik uzyskał płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych, w�okresie 12 miesięcy, 
ochroną ubezpieczeniową objęte jest 
co najmniej 50% powierzchni upraw.

Gdzie można ubezpieczyć uprawy 
z�dopłatą ?

1.  Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
S.A. z�siedzibą w�Warszawie, 

2.  Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” z�siedzibą w�War-
szawie, 

3.  Concordia Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych z�sie-
dzibą w�Poznaniu,

4.  Pocztowe Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych z�siedzibą 
w�Warszawie,

5.  InterRisk Towarzystwo Ubezpie-
czeń SA.

Do składek dopłaca Państwo
Poziom dopłat z�budżetu państwa 

do składek ubezpieczeń należnych od 
producentów rolnych z�tytułu zawarcia 
umowy ubezpieczenia upraw rolnych 
lub zwierząt gospodarskich określa 
Rada Ministrów rozporządzeniem 
z�dnia 7 lipca 2005 r. ( Dz.U. 2007 nr 

49 poz. 328) o�ubezpieczeniach upraw 
rolnych i�zwierząt gospodarskich

Obecnie dopłata ta wynosi od 50% 
do 65%  składki do 1 ha upraw rolnych 
i�50% składki do 1 szt. zwierzęcia go-
spodarskiego.

Rolnicy otrzymają dopłatę z�budżetu 
państwa do składek z�tytułu zawartych 
umów ubezpieczenia od wystąpienia 
następujących zdarzeń losowych:

– w�przypadku produkcji roślinnej 
od huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków 
przezimowania lub przymrozków wio-
sennych,

– w�przypadku produkcji zwierzęcej 
od huraganu, powodzi, deszczu nawal-
nego, gradu, pioruna, obsunięcia się 
ziemi, lawiny, uboju z�konieczności.

Gdy rolnik nie spełni obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia

Rolnik, który nie spełni obowiąz-
ku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego co najmniej 50% po-
wierzchni upraw, musi liczyć się z�ko-
niecznością wniesienia opłaty za nie-
spełnienie tego obowiązku. Wysokość 
opłaty obowiązującej w�każdym roku 
kalendarzowym, stanowi równowartość 
w�złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy 
zastosowaniu kursu średniego ogła-

szanego przez Narodowy Bank Polski. 
Opłata za niespełnienie obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia obo-
wiązkowego będzie wnoszona na rzecz 
gminy właściwej ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę rolnika. 

Sankcje w�związku z�nieubezpie-
czeniem upraw nie będą egzekwowane 
wówczas gdy: 

-minister właściwy do spraw rol-
nictwa nie zawrze umów z�zakładami 
ubezpieczeń w�sprawie dopłat do ube-
zpieczeń,

-rolnik nie zawrze umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia z�powodu 
pisemnej odmowy przez co najmniej 
dwa zakłady ubezpieczeń.

Warto wspomnieć o�innych skutkach 
prawnych wynikających z�nie zawarcia 
umowy ubezpieczenia obowiązkowe-
go upraw. Jeżeli w�dniu wystąpienia 
szkód co najmniej 50% powierzchni 
upraw w�gospodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej, 
z�wyłączeniem łąk i�pastwisk, nie było 
ubezpieczonych co najmniej od jedne-
go z�ryzyka (wymienionych powyżej), 
wszelka pomoc publiczna jest zmniej-
szana o�połowę.

Agnieszka Grygoruk
PIR Mońki

Zazielenianie w 2018 roku  ze zmianami

Rolnicy posiadający więcej niż 15 
ha gruntów ornych mają obowią-
zek utrzymania obszarów pro-

ekologicznych na powierzchni odpo-
wiadającej co najmniej 5% powierzchni 
gruntów ornych w�gospodarstwie.

W�sytuacji, gdy rolnik nie może zre-
alizować zadeklarowanej we wniosku 
praktyki zazieleniania np. ze względu 
na warunki agrometeorologiczne, ma 
możliwość w�każdym momencie dokonać 
zmiany elementu proekologicznego, po 
wcześniejszym poinformowaniu kierow-
nika biura powiatowego ARiMR. 

Zmiana może być dokonywana w�za-
kresie wszystkich rodzajów elementów 
EFA, jednak:  

- zmiana elementu EFA jest moż-
liwa wyłącznie do wysokości od-
setka powierzchni zadeklarowanej 
jako EFA we wniosku o�przyznanie 
płatności na 2018 r.;

-  zmiana może być dokonana wy-
łącznie w�ramach działek zade-
klarowanych przez rolnika we 
wniosku o�przyznanie płatności 
na rok 2018.

Często stosowanym przez rolników 
sposobem wywiązywania się z�wymogu 
zazielenienia jest siew międzyplonów lub 
zastosowanie pokrywy zielonej (wsiewki 
traw lub roślin bobowatych drobnona-
siennych w�uprawę główną).  Między-
plony muszą być utworzone z�mieszanki 
co najmniej 2 gatunków roślin z�nastę-
pujących grup roślin uprawnych: zbóż, 
oleistych, pastewnych, bobowatych oraz 
miododajnych, z�wyłączeniem mieszanki 
złożonej wyłącznie z�samych gatunków 
zbóż. Co ważne mieszanka, uprawiana 
jako międzyplon, nie może być utrzy-
mana w�roku następnym po roku jej 
wysiania jako plon główny. Zakaz ten 
nie dotyczy poszczególnych gatunków, 
z�których utworzona została mieszanka.

W�2018 roku wprowadzono zakaz sto-
sowania środków ochrony roślin na ob-
szarach produkcyjnych EFA. W�przypadku 
międzyplonów zakaz ten obowiązuje 
przez okres ich utrzymania, w�przypadku 
wsiewek trawy lub bobowatych drobno-
nasiennych w�uprawę główną, zakaz ten 
obowiązuje od momentu zbioru uprawy 
głównej przez co najmniej osiem tygo-
dni lub do momentu wysiewu kolejnej 
uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje 
również zaprawę nasion.

Realizacja wymogu w�zakresie mię-
dzyplonu ścierniskowego (w�tym roku 
istnieją dwie możliwości): 
� Stały termin wysiewu i�utrzyma-

nia: wysiew od dnia 1 lipca do  dnia 
20 sierpnia danego roku i�utrzy-
manie na polu co najmniej do dnia 
15 października.

� Indywidualne podejście: wysiew 
w�okresie od dnia 1 lipca do dnia 
20 sierpnia, utrzymanie przez co 
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najmniej 8 tygodni od dnia wysie-
wu mieszanki (w�tym przypadku 
należy w�ciągu 7 dni od daty wy-
siewu złożyć w�biurze powiatowym 

ARiMR oświadczenie ze wskaza-
niem terminu wysiewu). 

 � Realizacja międzyplonu ozimego:
 � wysiew od dnia 1 lipca do dnia 

1 października,

 � utrzymanie na polu co najmniej 
do dnia 15 lutego.

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

       Źródło: www.arimr.gov.pl

Stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok. 
Kiedy poznamy?

Agencja ARiMR zapowiada, że 
szacunkowe stawki dopłat poda 
na początku września. Obecnie 

nie wiadomo jeszcze, o�jakie rodzaje 
płatności ilu rolników wystąpiło we 
wniosku o�dopłaty z�tego roku, gdyż 
nowa forma składania wniosków wcale 
nie nadała tempa pracy ARiMR.

Dlatego też, na możliwość choćby 
wstępnego oszacowania połowy swoich 
rocznych dochodów (bo dopłaty wy-
noszą średnio około połowy dochodów 
osiąganych w�gospodarstwie) trzeba 
jeszcze poczekać.

W�końcu września poznamy kurs 
euro, po którym dopłaty będą przeli-
czane w�tym roku.

Przypomnijmy, że dopłaty są ustalane 
po ogłoszeniu kursu euro w�ostatnim 
roboczym dniu września przez Euro-
pejski Bank Centralny. Unijne przepisy 
przewidują, że „w�należycie uzasadnio-
nych przypadkach państwa członkowskie 
mogą zadecydować o�dokonaniu prze-
liczenia na podstawie średniej kursów 
walutowych ustalonych przez Europejski 
Bank Centralny podczas miesiąca przed 
dniem 1 października roku, dla którego 
pomoc została przyznana.” W�Polsce 
nigdy nie skorzystano z�tej możliwości.

Wysokość dopłat określa w�rozporzą-
dzeniu minister rolnictwa i�rozwoju wsi.

Kurs euro ogłoszony przez Europejski 
Bank Centralny, według którego obli-

czone zostały stawki płatności bezpo-
średnich za 2017 rok wynosił 4,3042 zł 
za 1 EUR.

Aktualny kurs EBC (27 lipca 2018): 1 
EUR = PLN 4.2928.

W�ciągu ostatniego roku – minimum 
(26 stycznia 2018 r.) to 4,1422, maksy-
malny kurs (3 lipca 2018 r.): 4,3915 – 
średnia: 4,2388.

Minister Rolnictwa zapowiada  od 
połowy października  wypłaty zaliczek 
dopłat – w�tym roku będzie 70 proc. zali-
czek dopłat z�I�fi lara i�85 proc. w�II fi larze.

Edyta Grabowska
PIR Zambrów

Zmiany przepisów regulujących zasady stosowania 
nawozów zawierających azot

Od 27 lipca 2018r. w�całym kraju 
zaczęły obowiązywać nowe re-
gulacje prawne dotyczące stoso-

wania nawozów azotowych. Największe 
zmiany dotyczą ograniczenia terminów, 
w�których można stosować nawozy. 

Wg przepisów, w�całym kraju nawozy 
zawierające azot (mineralne i�natural-
ne) stosować można wiosną, jednak nie 
wcześniej niż od 1 marca, pod warunkiem 
sprzyjających warunków pogodowych: 
gleba nie może być zalana, pokryta śnie-
giem, zamarznięta. W�przypadku obornika 
na gruntach ornych stosować go będzie 
można do 31 października, a�w�przypadku 
upraw trwałych, wieloletnich i�TUZ do 
30 listopada. Z�kolei terminy stosowania 
nawozów mineralnych, czy gnojowicy 
uzależnione są już od regionu kraju. 

To nie jedyne zmiany, ponieważ na 
rolników na mocy nowych przepisów 
nałożone zostaną nowe obowiązki do-
tyczące wymaganej od nich dokumen-
tacji. A�mianowicie w�gospodarstwie 
prowadzone mają być:

� ewidencja zabiegów agrotechnicz-
nych (obowiązkowo dla gospo-
darstw o�powierzchni przynajmniej 
10 ha użytków rolnych lub obsady 
zwierząt w�gospodarstwie co naj-
mniej 10 DJP) zawierająca datę 
zastosowania nawozu, powierzch-
nię i�gatunek uprawy, jego rodzaj 
i�dawkę, termin przyorania nawozu 
naturalnego – o�ile przyoranie jest 
wymagane – od 27 lipca br.;

� plan nawożenia azotem – dla go-
spodarstw o�powierzchni powyżej 
100 ha użytków rolnych lub upra-
wiających uprawy intensywne na 
gruntach ornych o�powierzchni 
pow. 50 ha lub obsadzie zwierząt 
większej niż 60 DJP wg stanu śred-
niorocznego;

� plan nawożenia azotem zaopinio-
wany przez stację chemiczno-rol-
niczą – dla gospodarstw rolnych 
utrzymujących drób w�obsadzie 
powyżej 40 tys. stanowisk lub świ-

nie w�obsadzie pow. 2 tys. stano-
wisk.

Plany nawożenia azotem posiadać 
należy od 1 stycznia 2019r.

Pokłosiem wprowadzonego pro-
gramu azotanowego jest również obo-
wiązek posiadania większych zbior-
ników do przechowywania gnojowicy 
czy gnojówki oraz płyt obornikowych. 
Jednak na dostosowanie gospodarstw 
do wymagań dotyczących powierzchni 
płyt i�pojemności zbiorników rolnicy 
będą mieli czas do 

31 grudnia 2021r. – w�przypadku 
gospodarstw utrzymujących więcej 
niż 210 DJP oraz do 31 grudnia 2024r. 
– w�przypadku gospodarstw utrzy-
mujących średniorocznie zwierzęta 
gospodarstwie w�obsadzie mniejszej 
lub równej 210 DJP.

O�dalszych szczegółach będziemy 
pisać w�kolejnym numerze, do którego 
lektury gorąco zachęcamy.

Joanna Raś 
Prosperita sp. z o.o.



8

INFORMACJE

100 tys. euro rocznie wsparcia na tworzenie grup 
i organizacji producentów 

Wnioski o�przyznanie wsparcia 
na "Tworzenie grup produ-
centów i�organizacji produ-

centów" PROW 2014 - 2020 można skła-
dać od 30 lipca do 14 września 2018 r. 
w�Oddziałach Regionalnych ARiMR. 
Wniosek należy złożyć osobiście, albo 
przesyłką rejestrowaną, nadaną w�pla-
cówce Poczty Polskiej. Termin i�zasady 
przyznawania wsparcia zostały podane 
przez Prezesa ARiMR w�ogłoszeniu 
opublikowanym 29 czerwca na porta-
lu Agencji oraz w�dzienniku o�zasię-
gu ogólnopolskim.

Wsparcie takie kierowane jest do 
nowych grup producentów rolnych, 
w�skład których wchodzą wyłącznie 
osoby fi zyczne. Ponadto o�pomoc mogą 
ubiegać się grupy producentów, które 
m.in.:

• zostały uznane przez dyrektora 
oddziału regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i�Modernizacji 
Rolnictwa, na podstawie planu bi-
znesowego,

• łączą producentów jednego pro-
duktu lub grupy produktów, którzy 
nie byli członkami grupy produ-
centów lub organizacji producen-
tów, utworzonej ze względu na ten 
sam produkt lub grupę produktów, 

której przyznano i�wypłacono po-
moc na rozpoczęcie działalności 
ze środków Unii Europejskiej po 
dniu 1 maja 2004 r. w�ramach 
działań i�mechanizmów określo-
nych w�rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i�Rozwoju Wsi z�dnia 2 
sierpnia 2016 r.,

• w�skład grupy producentów nie 
wchodzą małżonkowie osób, 
o�których mowa powyżej, oraz 
podmioty powiązane w�sposób 
bezpośredni z�osobami, o�których 
mowa powyżej,

• zadeklarują realizację planu bi-
znesowego w�celu osiągnięcia 
jego założeń w�trakcie trwania 
5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na 
tworzenie grup producentów zajmu-
jących się hodowlą drobiu, wyrobami 
z�mięsa drobiowego i�jego podrobów.

Pomoc przyznawana jest w�okre-
sie pierwszych 5 lat funkcjonowania 
grupy liczonych od dnia jej uznania. 
Wysokość pomocy fi nansowej, jaką 
może otrzymać grupa zależy od war-
tości przychodów netto uzyskanych ze 
sprzedaży produktów lub grupy produk-
tów, wytworzonych przez jej członków 
w�poszczególnych latach. Ważne jest, 

że odbiorcami produktów nie mogą być 
osoby należące do grupy producen-
tów, współmałżonkowie takich osób, 
podmioty powiązane kapitałowo lub 
osobowo w�sposób bezpośredni lub 
pośredni z�benefi cjentem lub jego 
współmałżonkiem. 

Wysokość wsparcia wynosi:
• w�pierwszym roku - 10 proc. przy-

chodów netto,
• w�drugim roku - 8 proc. przycho-

dów netto,
• w�trzecim roku - 6 proc. przycho-

dów netto,
• w�czwartym roku - 5 proc. przy-

chodów netto,
• w�piątym roku - 4 proc. przycho-

dów netto.
Limit wsparcia to 100 tys. euro 

w�każdym roku pięcioletniego okre-
su przyznawania pomocy i�pozostaje 
na niezmienionym poziomie w�kolej-
nych latach.

Złożone wnioski o�pomoc podda-
wane są ocenie. Na podstawie liczby 
przyznanych punktów ustalona zosta-
nie kolejność przyznawania pomocy.

Wioletta Pieczulis
PIR Sejny

Źródło: www.arimr.gov.pl
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Zagrożenie chorobami  brudnych rąk

Podczas spacerów po lesie lubimy 
delektować się jagodami, jeżyna-
mi czy borówkami. Jednak przed 

włożeniem do ust nieumytych owoców 
warto przypomnieć sobie o�konieczno-
ści przestrzegania podstawowych zasad 
higieny. Dzięki temu unikniemy ryzyka 
wielu poważnych chorób wywoływa-
nych przez pasożyty. Niektóre z�nich 
prowadzą nawet do śmierci.  W�lasach 
znajdziemy wiele smakowitości, ale po 
zebraniu jagód czy jeżyn warto poskro-
mić apetyt  i�wstrzymać się z�jedze-
niem, aż do dokładnego umycia owo-
ców. Również kupując je na targowisku, 
nie dajmy namówić się sprzedawcy na 
spróbowanie, czy są dobre. Szczególnie 

zaś trzeba mieć na uwadze nasze po-
ciechy, by podczas leśnych wędrówek 
nie wkładały brudnych rączek do buzi 
i�nie jadły owoców prosto z�krzaków.

Dlaczego przestrzeganie tych za-
sad jest tak ważne? Dary lasu, choć 
przepyszne, mogą stać się poważnym 
problemem dla naszego zdrowia. Na 
ich powierzchni żyją bowiem pasożyty 
wywołujące poważne choroby.

Lisi pasożyt czyli bąblowica, ina-
czej zwaną chorobą brudnych rąk jest 
najbardziej niszczącą chorobą. Sprawcą 
tego  jest larwa maleńkiego, niespełna 
trzymilimetrowego tasiemca, bytujące-
go w�jelitach lisów, których populacja 
w�ostatnich latach bardzo się zwiększy-

ła. Pierwszy przypadek choroby w�Pol-
sce (woj. pomorskie) wykryto u�lisów 
w�1994 roku. W�2007 roku odnotowano  
40 przypadków zachorowań u�ludzi, 
a�w�2008 ok. 20. Najwięcej przypadków 
zaobserwowano w�województwach pod-
karpackim, warmińsko-mazurskim i�po-
morskim, a�obecnie można ją spotkać 
na terenie całego kraju.  Nie oznacza 
to jednak, żeby odmawiać sobie pysz-
nych owoców leśnych. Bąblowicy można 
uniknąć,  najważniejsze to przestrzegać 
podstawowych zasad higieny. Jagody, 
maliny, jeżyny i�poziomki należy bardzo 
dokładnie myć przed jedzeniem, a�grzy-
by sparzyć w�gorącej wodzie (trzeba 
zapomnieć o�sprawdzaniu surowych 

UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ ROLNA 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

Dzisiejsze gospodarstwo myśląc 
o� swoim rozwoju w� dalszej 
perspektywie powinno myśleć 

przyszłościowo. Dziś gospodarstwo to 
nie tylko hodowla zwierząt czy produk-
cja w polu - lecz fi rma, której właściciel 
musi dobrze orientować się w fi nan-
sach. Aby prowadzić prężnie działające 
gospodarstwo tak aby osiągać realne 
zyski, musi on posiadać konkretne in-
formacje o�swoich działaniach. W�tym 
celu wymyślono sposoby kontrolowania 
działalności gospodarczej, a�jednym 
z�nich jest uproszczona rachunko-
wość rolna.

Wiąże się ona z�prowadzeniem 
w�gospodarstwie rolnym ewidencji 
przychodów i�rozchodów. Ewidencja 
przychodów i�rozchodów w�gospodar-
stwie rolnym pozwala każdemu właś-
cicielowi gospodarstwa na bieżąco 
ocenić jego efektywność ekonomicz-
ną oraz sprawdzić możliwości osiąg-
nięcia zakładanych celów. Prowadząc 
uproszczoną rachunkowość mamy 
wgląd i�kontrolę nad własnym gospo-
darstwem. A�jeśli chcemy korzystać 
z�funduszy unijnych z�Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
uproszczona rachunkowość rolna musi 
stać się naszym obowiązkiem. Aby móc 
ocenić skutki dofi nansowania to właś-
nie rachunkowość rolna jest jednym 
z�narzędzi ku temu służących. Ocena 

ta jest podstawowym celem wspar-
cia fi nansowego, czyli podniesieniem 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
w� zależności od rodzaju programu 
dofi nansowania o�minimum 10% lub 
w�niektórych programach o�20%.

 Jeżeli rolnik prowadzi pełną ra-
chunkowość to ten obowiązek go nie 
dotyczy, gdyż musi on w�ramach pro-
wadzonych ksiąg rachunkowych wy-
odrębnić ewidencję księgową zdarzeń 
fi nansowych związanych z�realizacją 
operacji dofi nansowania.

Zatem każdy benefi cjent korzysta-
jący z�działań:
- Modernizacja gospodarstw rolnych,
- Restrukturyzacja małych gospodarstw,
- Premie dla młodych rolników;
musi zastosować się do wymogów i�pro-
wadzić wg ustalonego wzoru ewidencję 
fi nansów gospodarstwa. Znajduje się 
ona w�załączniku nr 3 do rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i�Rozwoju Wsi 
w�sprawie szczegółowych warunków 
i�trybu przyznawania wypłaty oraz 
zwrotu pomocy fi nansowej na operacje 
typu «Premie dla młodych rolników» 
w�ramach poddziałania «Pomoc w�roz-
poczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników» objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Jest to prosta tabelka pod tytułem 
„Ewidencja przychodów i�rozchodów 

w�gospodarstwie”, w�której zapisujemy 
informacje o�wszystkich operacjach 
fi nansowych związanych z�gospodar-
stwem rolnym, bez wydatków dotyczą-
cych gospodarstwa domowego. Zatem 
wszelkie operacje to zdarzenia gospo-
darcze, a�sprzedaż i�kupno to przychód 
i�wydatki.

Podstawą zapisów w�ewidencji są:
• faktury;
• faktury VAT RR;
• dokumenty celne, wystawione 

zgodnie z�odrębnymi przepisami;
• dzienne zestawienie sprzedaży;
• dowody opłat pocztowych i�ban-

kowych;
• inne dowody.

 Ewidencję przychodów i�rozcho-
dów musimy prowadzić od momentu 
podpisania umowy o�wsparciu z�PROW, 
lub otrzymania decyzji przez 5 kolej-
nych lat.

Jest ona dość uproszczona i�nie po-
winniśmy się jej bać, a�razie kłopotów 
można zwrócić się o�pomoc do biur 
rachunkowych jak również do dorad-
cy rolnego w�biurach powiatowych 
i�gminnych.

Elżbieta Orłowska
PIR Kolno



10

INFORMACJE

grzybów językiem). Nosicielami jaj 
mogą być też zwierzaki domowe (na 
szczęście bardzo rzadko), dlatego po 
każdym kontakcie z�bezpańskim psem 
albo kotem trzeba wymyć ręce.

Człowiek zaraża się bąblowicą po 
zjedzeniu jaj tego pasożyta. Mogą być 
one wszędzie – w�leśnych jeziorkach, 
trawie czy innych miejscach zanie-
czyszczonych odchodami zwierząt. Cza-
sem wystarczy kontakt z�chorym lisem 
lub psem, bo jaja mogą przyczepiać się 
do sierści. Jednak najczęściej trafi ają 
do naszego organizmu z�owocami: ja-
godami, poziomkami, borówkami czy 
jeżynami. Po ich zjedzeniu, w�jelicie 
cienkim uwalnia się maleńka larwa, 
która wędrując przez układ krwionoś-
ny szuka odpowiedniego miejsca do 
zagnieżdżenia. Zwykle atakuje wątro-
bę, płuca lub mózg. Wokół pasożyta 
powstaje wypełniona płynem torbiel, 
osiągająca średnicę nawet 30 centy-
metrów. Z�czasem larwa „rozpycha” 
tkankę, wywołując rozmaite dolegli-
wości. Gdy umiejscowi się w�płucach, 
pojawia się kaszel, duszność, bóle 
w�klatce piersiowej czy plucie krwią. 
Pasożyt w�mózgu objawia się bólami 
głowy i�zaburzeniami psychicznymi. 
Najpoważniejsze konsekwencje wiążą 
się z�zagnieżdżeniem larwy w�wątro-
bie. Taka postać bąblowicy wyniszcza 
organizm i�często przypomina nowo-
twór. Dziewięciu na dziesięciu cho-
rych umiera. Po przebytej chorobie  
przychodzi trudny powrót do zdrowia 
Głównym czynnikiem decydującym 
o�możliwości powrotu do zdrowia jest 

wczesna i�prawidłowa diagnoza, nie-
stety rozpoznanie bąblowicy jest bar-
dzo trudne, gdyż przez wiele miesięcy 
może nie dawać żadnych objawów. 
Niekiedy choroba rozwija się niepo-
strzeżenie nawet przez 15 lat. Lekarze 
mają zwykle niewielkie doświadczenie 
z�tych schorzeniem, dlatego bąblowica 
bywa mylona z�nowotworem. Efektem 
jest nieodpowiednia terapia i�mniejsze 
szanse na powrót do zdrowia.   

W�celu zdiagnozowania bąblowicy 
wykonuje się badania RTG, USG, re-
zonans magnetyczny czy tomografi ę. 
Czasem jednak konieczne może okazać 
się pobranie wycinka uszkodzonego 
narządu np. wątroby. Najskuteczniej-
szym sposobem leczenia jest zabieg 
chirurgiczny i�wycięcie zaatakowanego 
przez pasożyta fragmentu. Oczywiście 
pod warunkiem, że pasożyt nie pojawił 
się równocześnie w�kilku miejscach. 
W�przypadku uszkodzenia wątroby, je-
dynym ratunkiem bywa jej przeszczep. 
Po operacji chory musi przynajmniej 
kilkanaście miesięcy przyjmować leki 
niszczące pasożyta.

Groźna glista bąblowica jest zde-
cydowanie najgroźniejszą z�chorób, 
których możemy nabawić się jedząc 
nieumyte owoce leśne. Jednak nie je-
dyną. Niebezpieczna bywa również 
toksokaroza, wywołana atakiem glisty 
bytującej głównie w�psach i�kotach, ale 
czasem również lisach.

W�dwunastnicy z�połkniętych jaj 
pasożyta uwalniają się larwy, która 
przez ściany jelita przenikają do krwio-
biegu i�w�ten sposób migrują do różnych 

narządów. Większość zatrzymuje się 
w�wątrobie i�w�niej ginie. Jednak nie-
które kontynuują wędrówkę i�atakują 
płuca, serce, ośrodkowy układ nerwowy 
czy gałki oczne.

Toksokaroza dopada przede 
wszystkim dzieci. Jeśli inwazja larw 
jest intensywna, u�chorego pojawia się 
wysoka temperatura, osłabienie, bóle 
brzucha i�głowy, kaszel. Stwierdza się 
także powiększenie wątroby. Niekiedy 
pasożyty działają bardziej „subtelnie”, 
a�wtedy objawy mogą pojawić się do-
piero po kilku miesiącach. Konsekwen-
cją bywają wówczas np. problemy ze 
wzrokiem – odwarstwienie siatkówki 
albo zez. Toksokarozę powinno leczyć 
się w�specjalistycznych ośrodkach. Te-
rapia trwa czasami kilka miesięcy. Za-
niedbanie choroby może spowodować 
groźne następstwa – nieodwracalne 
uszkodzenia tkanek, w�których doszło 
do inwazji larw.

U�dzieci (od 1. do 7. r.ż.) najczęś-
ciej rozwija się toksokaroza trzewna. 
Postać oczna zwykle dotyka starsze 
dzieci i�dorosłych. Rzadko spotykaną 
postacią jest neurotoksokaroza.

Toksokaroza ma różny przebieg, 
często najpierw jest rozpoznawana jako 
astma oskrzelowa lub alergią (z�powodu 
wysypki alergicznej). Niepodjęcie lecze-
nia lub zbyt późna interwencja lekarska 
może doprowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń tkanek, w�których doszło do 
inwazji larw.

Szczególną uwagę na to powinna 
zwrócić kobiety ciężarne.
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Jedząc niemyte owoce leśne może 
się także zarazić toksoplazmozą, 
chorobą wywoływaną przez pasożyta, 
który rozwija się w�większości ssaków 
i�ptaków. Wydalane przez zwierzęta 
cysty potrafi ą przetrwać w�środowisku 
przez długi czas i� mogą przenosić się 
na owoce i�warzywa, do zbiorników 
wody pitnej, na ręce (podczas zabawy 
w�piaskownicy). Są również przeno-
szone przez owady. Toksoplazmoza 

zwykle przebiega u�ludzi bezobjawowo, 
u�niektórych może jednak dochodzić do 
powiększenia węzłów chłonnych. Nie-
kiedy pojawiają się objawy wynikające 
z�zapalenia mózgu lub mięśni. Choro-
ba bywa groźna dla osób z�obniżoną 
odpornością. Atak pasożytów może 
doprowadzać do zaburzeń ośrodko-
wego układu nerwowego i�problemów 
w�funkcjonowaniu innych organów. 

Tacy pacjenci wymagają bardzo często 
długotrwałej terapii.

Podczas ciąży, nawet u�kobiet nie 
wykazujących objawów, toksoplazmo-
za kończy się niekiedy poronieniem, 
urodzeniem martwego płodu, zgonem 
okołoporodowym lub zakażeniem wro-
dzonym.

Ireneusz Olszewski    
      PIR Mońki

Zbiory zbóż w pełni 

W� województwie podlaskim 
w�pełni trwa  sezon koszenia  
zbóż. W�tym roku zbiory roz-

poczęły się zdecydowanie wcześniej niż 
zwykle. Rolnicy którzy już zakończyli 
zbiory twierdzą że są one średnio ok 
50-60  % niższe  dla zbóż jarych  i�ok  
40-50  %  niższe  dla zbóż ozimych niż 
w�latach ubiegłych. Natomiast na gle-
bach lekkich straty są jeszcze większe 
szczególnie  w�zbożach jarych, wynoszą 
średnio ok 70-80 % straty a�w�zbożach 
ozimych ok 60 % straty. Powodem obni-
żonych plonów była  bardzo mała ilość 
opadów począwszy od wschodów czyli 
w�kwietniu  i�maju oraz wysokie tempe-
ratury w�kolejnych miesiącach, które nie 

sprzyjały wykształceniu się dorodnych 
ziaren w�kłosach. Brak opadów spowo-
dował że straty dotyczą nie tylko ziar-
na, ale także słomy. Jak szacują rolnicy 
słomy jest  średnio ok 60-70%  mniej 
w�stosunku do ubiegłych lat  szczególnie 
dotyczy to zbóż jarych. Druga połowa 
lipca przyniosła w�województwie pod-
laskim gwałtownie opady deszczu, które 
zmusiły rolników do przerywania żniw 
a�poza tym zdecydowanie pogorszyły  ja-
kość ziarna poprzez zwiększoną wilgot-
ność. Mimo to żniwa  odbywają się dość 
spokojnie a�po gwałtownych ulewach 
przychodzą upały i�zagrożenia zbioru 
nie ma.  Szybsze zbiory umożliwią  do-
trzymanie terminów agrotechnicznych 

np. przy  zasiewie  rzepaku ozimego oraz 
reszty ozimin, dodatkowo  rolnicy  będą 
mieli czas na terminowe  wywiązanie 
się z�wymogów zazielenienia i�wysie-
wie poplonów.

Mimo wszystko straty w�zbio-
rach będą bardzo odczuwalne dla 
rolników szczególnie dla tych któ-
rzy posiadają produkcję zwierzęca, 
ponieważ będą musieli uzupełnić 
straty w�zbiorach poprzez zakup 
pasz dla zwierząt  lub  zdecydowanie 
obniżyć produkcję poprzez sprze-
daż zwierząt.

Daniel Gajewski
PIR Suwałki

Bogactwo minerałów ukryte 
w słomie i poplonach zielonych 

Rolnik po żniwach stoi przed waż-
ną decyzją, jaką jest nawożenie. 
Występuje bowiem potrzeba 

uzupełnienia składników odżywczych 
w glebie zabranych wraz z płodami 
rolnymi. Gospodarstwa prowadzące 
hodowlę zwierząt w oborach ściółko-
wych lub bezściółkowych najczęściej 
korzystają z nagromadzonych zasobów 
obornika, bądź gnojowicy. Istnieją też 
gospodarstwa które inwentarza nie 
posiadają. Wykorzystują one najczęś-
ciej zieloną masę roślin poplonowych 
i słomę, które są dobrą alternatywą dla 
wcześniej wspomnianych. Wszystkie 
te nawozy organiczne są doskonałym 
źródłem próchnicy oraz makro-   i mi-
kroelementów niezbędnych do właści-
wego rozwoju roślin. Poniższa tabela 
zawiera porównanie kilku rodzajów 

słomy pod względem zawartości skład-
ników odżywczych.

Widzimy, że najbardziej zasobna 
w składniki odżywcze jest słoma jęcz-

mienna i owsiana, jednak występuje 
zauważalna różnica względem wartości 
obornika, pomimo to największą jej za-
letą jest korzystny wpływ na właściwo-

Skład chemiczny różnych rodzajów słomy (zawartość procentowa w suchej masie) 

Rodzaj słomy N P K Mg

Żyto 0,58 0,11 1,00 0,08

Pszenica 0,64 0,10 1,05 0,09

Jęczmień 0,75 0,11 1,34 0,12

Owies 0,73 0,15 1,90 0,11

Obornik 2,38 0,62 2,76 0,76

Źródło: Chemia rolna – podstawy teoretyczne i praktyczne. Red. S. Mercik. Wyd. SGGW 2002



12

UPRAWA

PRAWO

Na co zwrócić uwagę przy nabyciu nieruchomości?

Przy zakupie nieruchomości naj-
ważniejszymi dokumentami opi-
sującymi stan prawny nierucho-

mości  są księga wieczysta (dalej jako 
k.w.) lub zbiór dokumentów. W doku-
mentach tych zawarte są podstawowe 
informacje o rodzajach obciążeń oraz 
ich wartościach. Treść księgi wieczystej 
jest jawna, stąd każdy może ją przejrzeć 
bądź osobiście w Sądzie Rejonowym, 
podając numer księgi wieczystej, bądź 
korzystając z przeglądarki na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawied-
liwości (https://przegladarka-ekw.
ms.gov.pl). 

Treść księgi wieczystej a obo-
wiązki notariusza

Formułując akt notarialny - stano-
wiący umowę sprzedaży nieruchomości, 
obowiązkiem notariusza jest wskazanie 
w nim stron umowy, powierzchni dzia-
łek, ich położenia (numery geodezyjne) 
oraz obciążeń nieruchomości, które 
mogą być wpisane w dziale III lub dziale 
IV księgi wieczystej. Notariusz winien 
wyjaśnić, co oznaczają poszczególne 
wpisy i jakie wywołują skutki dla na-
bywcy nieruchomości.

Rodzaje obciążeń nieruchomości
Dział III księgi wieczystej jest prze-

znaczony na wpisy dotyczące ograni-
czonych praw rzeczowych, z wyjąt-
kiem hipoteki, na wpisy ograniczeń 
w rozporządzaniu nieruchomością 
lub użytkowaniem wieczystym oraz 
na wpisy innych praw i roszczeń, z wy-
jątkiem roszczeń dotyczących hipo-
teki. Wśród zapisów w dziale III zna-
leźć możemy takie, które odnoszą się 
m.in. do: służebności, użytkowania, 
wszczęcia egzekucji, roszczeń o prze-
niesienie własności nieruchomości lub 
użytkowania wieczystego, roszczeń 
wynikające z określenia zarządu lub 
sposobu korzystania z nieruchomości 
przez współwłaścicieli lub wieczystych 
użytkowników, roszczeń współwłaś-
cicieli wyłączających uprawnienie do 
zniesienia współwłasności, prawa naj-
mu lub dzierżawy, prawa odkupu lub 
pierwokupu, prawa dożywocia, zakazu 
zbywania, ostrzeżenia o niezgodności 
księgi wieczystej z rzeczywistym sta-
nem prawnym, informacji o wszczęciu 
postępowania wywłaszczeniowego, 
roszczeń o zwrot wywłaszczonej nie-
ruchomości.

Natomiast w dziale IV k.w. zawar-
te są wpisy obciążeń hipotecznych. 

Wartość hipotek może się różnić od 
rzeczywistego zadłużenia, może być 
większa lub mniejsza. W takiej sytu-
acji, jeżeli zakupujemy nieruchomość 
obciążoną hipotecznie, należy pozyskać 
zaświadczenie od wierzyciela hipotecz-
nego oraz promesę, na podstawie której 
po spełnieniu określonych warunków 
zwolni hipotekę. Najczęściej jest to 
przyrzeczenie do złożenia oświadczenia 
o zgodzie na wykreślenie hipoteki pod 
warunkiem wpłaty określonej kwo-
ty na rzecz wierzyciela hipotecznego 
lub wpłaty kwot na konto depozytowe 
notariusza, który następnie na pod-
stawie umowy depozytowej w imieniu 
nabywcy reguluje kwoty obciążeń hi-
potecznych. 

Istotne są również wzmianki o wpi-
sach, które widoczne są w k.w. Są to 
informacje, że do k.w. został złożony 
wniosek o wpis określonego prawa lub 
obowiązku, ale nie został on jeszcze 
rozpatrzony przez Sąd. Jest to bardzo 
ważna informacja, gdyż w procedurze 
uwidaczniania wpisów w księgach wie-
czystych obowiązuje zasada pierwszeń-
stwa wpisu,  o czym decyduje termin 
złożenia wniosku o wpis. Jeżeli więc 
akt notarialny np. zostanie sporządzo-
ny w dniu 10 lipca o godzinie 11.00, 

ści gleby. Zauważalnym w specyfi ce sło-
my jest szeroki stosunek węgla do azotu  
wynoszący 80-100:1, co działa stymu-
lująco na rozwój mikroorganizmów 
glebowych, które w równym stopniu 
pobierają azot z gleby i z rozkładającej 
się słomy, proces ten nazywamy biolo-
gicznym unieruchomieniem. Oznacza 
to że azot z ciał drobnoustrojów do-
stępny jest roślinom dopiero po ich 
obumarciu i rozkładzie, aby uniknąć 
takiej sytuacji, która grozi zmniejsze-
niem plonu, należy dodać azot mine-
ralny. Ustalanie ilości tego dodatku 
określamy na podstawie współczynnika 
azotowego, który wynosi 0,8-1 kg N 
na 100 kg słomy. Najlepiej zastosować 
w tym celu mocznik bądź gnojowicę. 
W warunkach intensywnego rolnictwa 
i stosowania dużych dawek nawozów 
azotowych można zrezygnować z tego 
dodatku, ponieważ po zbiorach w gle-
bie pozostaje pewien jego zapas, który 
wystarczy do mineralizacji słomy, która 

wiąże nadmiar azotu i nie dopuszcza 
do jego wymycia. Należy pamiętać, że 
słomę należy rozdrobnić i równomier-
nie rozprowadzić po polu, a następnie 
wykonać podorywkę na głębokość 10-
12 cm, aby uzyskać optymalny efekt. 

Inną formą nawozu organicznego 
jest zielona masa roślin poplonowych. 
Uprawianie poplonów ścierniskowych 
pozwala przetransportować makro- 
i mikroelementy z warstw głębszych 
do wierzchnich dzięki rozbudowanemu 
systemowi korzeniowemu roślin, który 
zabezpiecza także glebę przed erozją 
wodną i wietrzną. Jeśli jedynym ce-
lem stosowania poplonu jest wiązanie 
składników z gleby, można pominąć 
nawożenie fosforem i potasem, a w 
przypadku roślin motylkowych, także 
azotem. Natomiast przy roślinach nie 
motylkowych zaleca się dawkę 50 kg N 
na 1 ha, aby przyśpieszyć ich wzrost, 
co spowoduje również większy pobór 
składników z gleby. Na przykład przy-

orana biomasa gorczycy w ilości około 
10 ton na ha może dostarczyć : 80-100 
kg/ha N, 40-50 kg/ha P2O5,-115-150 
kg/ha K2O. Siewy należy wykonywać 
siewnikiem przy użyciu pełnowartoś-
ciowych nasion z zachowaniem norm 
wysiewu odpowiednich dla poszcze-
gólnych roślin. Jesienią po pierwszych 
przymrozkach należy wykonać zabieg 
talerzowania celem lepszego przykrycia 
zielonej masy, a następnie przyorać. 

 Badania potwierdzają zbliżoną 
wartość nawozową obornika i roślin 
poplonowych oraz słomy (przy za-
stosowaniu odpowiednich zabiegów), 
a także wykazują korzyści ekonomiczne 
wynikające z mniejszego nakładu pracy 
przy ich uprawie. Nie dziwi więc coraz 
większy udział poplonów w rolnictwie.

Jacek Wójciak
PIR Wysokie Mazowieckie
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a notariusz złoży wniosek o wpis prawa 
własności nabywcy 11 lipca o godzinie 
14.00, a między tymi okresami wpłynie 
np. wniosek w wszczęcie egzekucji lub 
wniosek o wpis hipoteki przymusowej, 
to prawo nabywcy będzie ograniczone 
wpisami ze wcześniejszych wniosków, 
stąd ważne jest, aby wniosek o wpis 
własności realizować jak najszybciej.

W razie niezgodności między sta-
nem prawnym nieruchomości ujaw-
nionym w księdze wieczystej a rzeczy-
wistym stanem prawnym treść księgi 
rozstrzyga na korzyść tego, kto przez 
czynność prawną z osobą uprawnioną 
według treści księgi nabył własność 
lub inne prawo rzeczowe (rękojmia 
wiary publicznej ksiąg wieczystych). 
Z niniejszej zasady wynika, iż przy na-
bywaniu nieruchomości decyduje treść 
księgi wieczystej. Nabywca nabywa więc 
nieruchomość od osoby, która wpisana 
jest w księdze wieczystej w takim stanie 
prawnym i z takimi obciążeniami, jakie 
są już wpisane w k.w. lub co do których 
istnieją wzmianki, nawet w sytuacji, 
gdyby się okazało, że rzeczywisty stan 
prawny jest inny. Rękojmia działa pod 
następującymi warunkami: 

1. Nabycie prawa nastąpiło w drodze 
czynności prawnej (rękojmia nie 
chroni zatem np. nabycia praw 
rzeczowych na podstawie dziedzi-
czenia ustawowego, czy nabycia 
w toku postępowania egzekucyj-
nego);

2. Przedmiotem czynności, o której 
mowa w pkt 1, jest prawo rze-
czowe lub inne prawo ujawnione 
w księdze wieczystej;

3. Nabycie jest wynikiem czynności 
pod tytułem szczególnym (rękoj-
mia nie chroni nabycia pod ty-
tułem ogólnym czyli np. nabycia 
spadku lub współwłasności łącz-
nej);

4. Nabycie ma charakter odpłatny 
(rękojmia nie chroni nabycia pod 
tytułem darmym);

5. Nabywca działa w dobrej wierze 
(w złej wierze działa ten, kto wie, 
że treść księgi wieczystej jest nie-
zgodna z rzeczywistym stanem 
prawnym, albo ten, kto z łatwością 
mógł się o tym dowiedzieć). 

W praktyce rękojmia wiary publicz-
nej ma zastosowanie w następujących 
przypadkach: nabycie prawa własności/
użytkowania wieczystego nieruchomo-
ści w dobrej wierze od osoby nieupraw-
nionej, nabycie ograniczonego prawa 

rzeczowego (hipoteki) w dobrej wierze 
od osoby nieuprawnionej, nabycie pra-
wa własności , użytkowania wieczystego 
w dobrej wierze bez obciążeń.

Rękojmia wiary publicznej księgi 
wieczystej nie działa jeżeli nierucho-
mość będąca przedmiotem obrotu: 
nie posiada księgi wieczystej, księga 
wieczysta uległa zniszczeniu, księga 
wieczysta zaginęła, księga wieczysta 
utraciła moc prawną, dla nieruchomości 
prowadzone są dwie księgi wieczyste, 
w których wpisani są różni właściciele.

Zgodnie z ustawą o księgach wie-
czystych, rękojmia wiary publicznej 
ksiąg wieczystych nie działa prze-
ciwko: prawom obciążającym nieru-
chomość z mocy ustawy, niezależnie 
od wpisu, prawu dożywocia, służeb-
nościom ustanowionym na podstawie 
decyzji właściwego organu admini-
stracji państwowej, służebnościom 
drogi koniecznej albo ustanowionym 
w związku z przekroczeniem granicy 
przy wznoszeniu budynku lub innego 
urządzenia, służebnościom przesyłu.

Zagrożenia związane z uzna-
niem, że nabycie nieruchomości 
stanowi jednocześnie czyn-

ność  z nabycia przedsiębior-
stwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa 
W niektórych sytuacjach nieru-

chomość może zostać przy sprzedaży 
zakwalifi kowana jako przedsiębiorstwo 
lub część przedsiębiorstwa stanowiąca 
zorganizowaną całość. 

Muszą być spełnione kryteria pod-
stawowe, a jednym z nich jest to, że po 
sprzedaży w przedsiębiorstwie brakuje 
znaczącego majątku, przez co jego do-
tychczasowa działalność zostaje za-
niechana. Poza tym w orzecznictwie 
wskazuje się na kryterium wydzielenia 
organizacyjnego, funkcjonalnego i fi -
nansowego.

W przypadku, gdy powyższe kryte-
ria zostaną spełnione może wchodzić 
odpowiedzialność nabywcy za długi 
przedsiębiorstwa całym swoim ma-
jątkiem niezależnie od tego, czy były 
one wpisane jako hipoteki w dziale IV 
księgi wieczystej.

W grę wchodzi odpowiedzialność 
za długi:

- zobowiązania cywilno-prawne na 
podstawie art. 55 4 kodeksu cywilnego 

Cyt: „Nabywca przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa rolnego jest odpowie-
dzialny solidarnie ze zbywcą za jego 

zobowiązania związane z prowadze-
niem przedsiębiorstwa lub gospodar-
stwa, chyba że w chwili nabycia nie 
wiedział o tych zobowiązaniach, mimo 
zachowania należytej staranności. 
Odpowiedzialność nabywcy ogranicza 
się do wartości nabytego przedsiębior-
stwa lub gospodarstwa według stanu 
w chwili nabycia, a według cen w chwili 
zaspokojenia wierzyciela. Odpowie-
dzialności tej nie można bez zgody 
wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć”
- zobowiązania podatkowe na pod-

stawie art. 112 ordynacji podatkowej.
Nabywca przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części odpowiada ca-
łym swoim majątkiem solidarnie z po-
datnikiem za powstałe do dnia nabycia 
zaległości podatkowe związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą, 
chyba że przy zachowaniu należytej 
staranności nie mógł wiedzieć o tych 
zaległościach. Zakres odpowiedzial-
ności nabywcy jest ograniczony do 
wartości nabytego przedsiębiorstwa 
lub jego zorganizowanej części. W celu 
uniknięcia wskazanej odpowiedzial-
ności należy uzyskać odpowiednie 
zaświadczenie o wysokości zaległości 
podatkowych zbywającego. Za zale-
głości w nim niewykazane nabywca 
nie odpowiada. Odpowiada natomiast 
za obciążenia powstałe po wydaniu 
zaświadczenia w sytuacji, gdy od dnia 
jego wydania do dnia nabycia upłynęło 
30 dni.

Należy zwrócić uwagę, że przepi-
sy ordynacji podatkowej przewidują 
dwa rodzaje zaświadczeń. Bardzo 
często się zdarza, iż przedsiębiorcy, 
którzy nie korzystają z fachowej po-
mocy, mylą je ze sobą, a konsekwen-
cje są bardzo duże. Otóż pierwsze 
z nich, na formularzu ZAS-W, jest 
przewidziane w art. 306e ordynacji 
podatkowej i ma charakter wyłącz-
nie informacyjny. Zaświadczenie 
umożliwiające wyłączenie odpowie-
dzialności nabywcy za zobowiązania 
podatkowe zbywcy wydawane jest 
natomiast na formularzu ZAS-Z 
i przewidziane przepisami art. 112 
i art. 306g ordynacji. 

W kolejnym numerze przedstawimy 
zagadnienie dotyczące nabycia nie-
ruchomości na licytacji komorniczej.

Artykuł opracował Aleksander Bojczuk 
Radca Prawny
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Ekologia w kontekście zdrowia i jakości produkcji

Zdrowie poszczególnych osób 
oraz całych grup społeczeństwa 
w ostatniej dekadzie jest w cen-

trum zainteresowania wielu podmio-
tów. Dzieje się tak ze względu na różne 
aspekty, między innymi zapobieganie 
chorobom zakaźnym, trwających stale 
badaniach w ramach programów wy-
krywania raka, zapobieganie wypad-
kom w pracy oraz pojawiających się 
alergiach. Część chorób bowiem wiąże 
się właśnie z niewłaściwymi nawyka-
mi żywieniowymi oraz siedzącym try-
bem życia. Choroby te określa się jako 
choroby cywilizacyjne. Są to przede 
wszystkim otyłość i cukrzyca, choroby 
serca i układu krążenia, nowotwory 
złośliwe, problemy hormonalne oraz 
coraz częstsze występowanie alergii, 
ujawniające się już we wczesnym dzie-
ciństwie i utrzymujące się przez całe 
życie. 

W związku z powyższym, coraz wię-
cej uwagi zaczęto poświęcać wpływowi 
rolnictwa na jakość żywności oraz po-
średnie i bezpośrednie konsekwencje 
dla zdrowia człowieka. Pojawiło się 
bowiem wiele substancji chemicznych, 
z którymi kiedyś organizm człowieka 
nie miał do czynienia. Dotyczy to rodza-
ju stosowanych w rolnictwie substancji 
oraz ich ilości.  Oprócz bezpośredniego 
wpływu na zdrowie ludzi, poprzez za-
wartość w spożywanej żywności, zna-
cząc jest również fakt dużego wpływu 

na organizm człowieka poprzez zanie-
czyszczenie ujęć wody pitnej, między 
innymi wysoki poziom azotanów. Do-
datkowo od jakiegoś czasu zupełnie 
nowym problemem jest pojawienie 
się i stosowanie organizmów modyfi -
kowanych genetycznie. Te wszystkie 
zagadnienia jedynie naświetlają zło-
żoność problematyki monitorowania 
ryzyka zdrowotnego, wypływającego 
z intensyfi kacji rolnictwa. Dlatego też 
rolnictwo ekologiczne, minimalizując 
wprowadzenie zewnętrznych substancji 
do agrosystemu, może mieć i z całą 
pewnością ma, pozytywny wpływ na 
stan zdrowia konsumentów.

Jakość produktów rolnictwa ekolo-
gicznego jest postrzegana i rozumiana 
zupełnie inaczej niż jakość produk-
tów konwencjonalnych. Dzieje się 
tak, ponieważ determinuje ją jakość 
całego systemu produkcji i procesu 
wytwórczego, poczynając od sposobu 
uprawy lub chowu zwierząt poprzez 
warunki wytworzenia produktów, po 
ich przechowywanie oraz sprzedaż. 
Cała technologia produkcji jest objęta 
restrykcyjnym systemem kontroli, a to 
powoduje, iż wytwarzana jest żywność 
ekologiczna wysokiej jakości. Założenia 
rolnictwa ekologicznego powodują, że 
priorytetem jest właśnie jakość, a nie 
wielkość produkcji. Najważniejszą rolę 
gra naturalność i wartość biologiczna 
poszczególnych składników. Badania 

na temat jakości ekologicznej żywności 
pochodzenia roślinnego wykazują, iż 
cechuje się ona lepszą jakością tech-
nologiczną, ze względu na większą 
zawartość suchej masy, a tym samym 
niektórych substancji, np. witamin czy 
minerałów. Z kolei większa zawartość 
suchej masy powoduję, iż produkty 
te się lepiej przechowują. Produkty 
ekologiczne zawierają znacznie mniej 
pozostałości metali ciężkich, azotanów 
i pestycydów. Znaczna część konsumen-
tów twierdzi, iż żywność ekologiczna 
ma znacznie lepszy smak. Niestety brak 
ochrony chemicznej może powodować 
podwyższoną zawartość naturalnych 
toksyn czy fi toncydów. Jest to spowo-
dowane naturalnymi mechanizmami 
obronnymi roślin. Badanie jakości żyw-
ności ekologicznej w przyszłości będzie 
wymagało jeszcze więcej uwagi, gdyż 
wymagają tego konsumenci, preferu-
jący produkty ekologiczne.

Współczesny chów i hodowla zwie-
rząt jest znacznie bardziej złożona. 
Największym problemem są pozosta-
łości antybiotyków i hormonów. I tak 
w ekologicznym systemie produkcji 
profi laktyczne stosowanie tych sub-
stancji jest rygorystycznie zakazane. 
W ocenie jakości produkcji zwierzęcej 
często ważnym kryterium dla konsu-
menta jest etyczny punkt widzenia, 
związany z dobrostanem zwierząt. 
Ocena jakości produktów pochodzenia 
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zwierzęcego z rolnictwa ekologicznego, 
nie jest tak prosta i dopracowana jak 
produktów roślinnych. Istnieją bada-
nia naukowe, które potwierdzają wyż-
szość produktów ekologicznych nad 
konwencjonalnymi, jak np. większa 
masa żółtka i białka jaj w chowie eko-
logicznym kur, czy niższa śmiertelność 
okołourodzeniowa zwierząt. Również 
jakość mleka, pod względem zawartości 
poszczególnych składników (zawar-
tość kwasu linolenowego oraz kwasów 
tłuszczowych omega 3) ściśle zależy od 
żywienia krów. W ekologicznej produk-
cji zwierzęcej jednym z wymogów jest 
swoboda zwierząt, a dokładniej mówiąc 
dostęp do pastwisk i wybiegów. Istnieje 
bowiem uznanie, że jakość mięsa zwie-
rząt wypasanych jest wyższa, również 
w aspekcie właściwości organoleptycz-
nych. W ekologicznym systemie chowu 

bardzo ważny jest dobór odpowiednich 
ras zwierząt, przydatnych w rolnictwie 
ekologicznym. Niewątpliwie ekologicz-
na produkcja zwierzęca nie jest łatwym 
zadaniem do producenta rolnego. Zde-
cydowanie łatwiejszy jest ekologiczny 
chów bydła niż trzody chlewnej czy 
drobiu mięsnego. Na pewno w tym 
drugim przypadku należy się liczyć 
z mniejszą mięsnością, co bardzo znie-
chęca producentów. Należy przy tym 
wszystkim pamiętać, że przemysłowe 
metody chowu nie zagrażają jedynie 
zwierzętom, ale również nam- konsu-
mentom. W ostatnich latach doświad-
czyliśmy wielu skandali, związanych 
z pozostałościami leków czy innych 
niebezpiecznych substancji, zawartych 
w artykułach spożywczych, epidemii 
przenoszących się na człowieka jak 
chociażby BSE czy ptasia grypa, których 

podłożem jest sztuczne utrzymanie, 
tanie żywienie czy tłumienie epidemii. 

Mimo tych wszystkich aspektów, 
znaczenie ekologicznej produkcji sta-
le wzrasta. Stale poszerza się wiedza 
fachowa na ten temat. Mimo, że na 
rolników wywierana jest nieustannie 
presja, aby produkowana żywność była 
tańsza to jakość nadprodukowanej żyw-
ności jest niestety coraz niższa. Na 
szczęści są producenci z pasją, którzy 
wierzą w słuszność ekologicznych me-
tod produkcyjnych. Chwała im za to!! 
Bądźmy świadomymi konsumentami. 
Wybierajmy żywność możliwie najlep-
szej jakości, z certyfi kowanych źródeł. 
Jesteśmy tym, co jemy.

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

Opinie do projektów aktów prawnych
1. Projekt ustawy o�zmianie nie-

których ustaw w�celu zwiększenia 
efektywności prowadzonych działań 
kontrolnych w�zakresie niektórych 
rynków rolnych.

Zasadność projektu jest dobra, 
natomiast zwiększenie kar być może 
zmniejszy rozprzestrzenianie się cho-
rób bulw ziemniaka.

2. Nie wniesiono uwag do projektu 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i�Rozwoju Wsi w�sprawie szczegóło-
wego zakresu zadań realizowanych 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa związanych z�wdrożeniem 
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej programu dla szkół.

3. Projekt ustawy o�restruktury-
zacji zadłużenia podmiotów prowa-
dzących gospodarstwa rolne.

Przedmiotowa ustawa dotyczy go-
spodarstw rolnych znajdujących się 
w�bardzo trudnej sytuacji fi nansowej 
poniżej standardów bankowych, gdzie 
przywrócenie zdolności kredytowej 
nastąpi na skutek rozksięgowania zo-
bowiązań fi nansowych w�dłuższym ter-
minie z�jednoczesnym wzmocnieniem 
zabezpieczenia spłaty kredytu  gwa-

rancją KOWR. Do projektu zgłoszono 
następujące uwagi:

a) Przyznanie pierwszeństwa 
w�udzielaniu kredytów restruktury-
zacyjnych i�pożyczek  gospodarstwom, 
które zostały dotknięte negatywnymi 
warunkami atmosferycznymi, cho-
robami zwierząt i�roślin, szkodami 
łowieckimi z�przyznaniem dodatko-
wych preferencji.

b) Konieczność wydłużenia okresu 
udzielenia kredytu restrukturyzacyjne-
go  lub  pożyczki  z�Agencji Restruktu-
ryzacji i�Modernizacji Rolnictwa na  na 
czas 25-30 lat.

c) W�przypadku gdy  wartość grun-
tów do zabezpieczenia hipotecznego 
pod gwarancję udzielaną przez KOWR 
będzie za niska w�stosunku do wyso-
kości pożyczki restrukturyzacyjnej 
lub wartości nieruchomości, wówczas 
KOWR może zabezpieczyć gwarancję 
dodatkowo na ruchomościach i�inwen-
tarzu gospodarstwa rolnego poprzez 
ustanowienie zastawu rejestrowego.

d) Wysokość  oprocentowania kre-
dytu restrukturyzacyjnego - 0,5%.

e) Wysokość oprocentowania po-
życzki restrukturyzacyjnej -  0,5 % bez 
pobierania prowizji. Proponowane 
w�art. 5 ust. 9 ustawy oprocentowanie 
w�wysokości 4 punktów procentowych 
powyżej stopy bazowej  jest nie do przy-

jęcia, gdyż efektywnie na chwilą obecną 
jest to 5,85%. 

f) Przyznanie preferencji gospo-
darstwom realizującym plan restruk-
turyzacyjny (zatwierdzony przez ODR)  
w�postaci   dopłat do spłaty kapitału 
pożyczki restrukturyzacyjnej w�wysoko-
ści nie mniejszej niż 10-15% zadłużenia 
głównego  po każdym 5 letnim okresie 
realizacji planu restrukturyzacyjnego.

g) Określenie zasad prowadzenia 
procesu restrukturyzacyjnego w�sy-
tuacji wielości banków fi nansujących 
gospodarstwo rolne.

h) Określenie zasad wyceny go-
spodarstwa rolnego jako całości,  pod 
potrzeby określenia wysokości hipoteki 
zabezpieczającej gwarancję KOWR. 

4. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i�Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w�sprawie 
wprowadzenia w�2018 r. na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej „Pro-
gramu mającego na celu wczesne 
wykrycie zakażeń wirusem wywołu-
jącym afrykański pomór świń i�po-
szerzenie wiedzy na temat tej cho-
roby oraz jej zwalczanie” Zgłoszono 
następujące uwagi do projektu:

a) zwiększenie stawki za odstrze-
lonego dzika na terenach, gdzie wy-
kazana przez koła łowieckie podczas 
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inwentaryzacji wiosennych populacja 
dzika jest niska;

b) Budowa 5 pułapek żywo łow-
nych  jest niewystarczająca do realnego 
zmniejszenia populacji dzików, gdyż 
obszar jaki zajmuje choroba ASF jest 
zbyt duży;

c) Należy bezwzględnie po wykryciu 
przypadku ASF u�dzików zlecić w�pro-
mieniu 3 km poszukiwania martwych 
osobników, aby wykluczyć możliwość 
rozniesienia choroby przez kruki 
i�inne zwierzęta;

Podstawowym rozwiązaniem jest 
natychmiastowa depopulacja dzika, 
który jest głównym wektorem rozno-
szącym wirus Afrykańskiego Pomo-
ru Świń.

5. Projekty rozporządzeń Mini-
stra Rolnictwa i�Rozwoju Wsi zmie-
niające rozporządzenia: 104/2018  
w�sprawie szczegółowych warunków 
i�trybu przyznawania płatności bez-

pośrednich i�płatności niezwiązanej 
do tytoniu oraz w�sprawie obszarów 
uznawanych za obszary proekolo-
giczne;

105/2018 w�sprawie warunków 
wspólnej realizacji praktyki utrzy-
mania tych obszarów. 

Umożliwiają rolnikom objętym skut-
kami długotrwałej suszy wykorzystanie 
w�jak największym stopniu dostępnych 
obszarów w�celu żywienia zwierząt oraz 
pozyskiwania paszy, w�tym na gruntach 
zadeklarowanych jako ugór. 

6. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rodziny, Pracy i�Polityki Spo-
łecznej zmieniającego rozporządze-
nie w�sprawie podklas działalności 
według Polskiej Klasyfi kacji Działal-
ności (PKD), w�których wydawane są 
zezwolenia na pracę sezonową cu-
dzoziemca.

Wnioskowano o�wpisanie do pro-
jektu podklasy: PKD 01.47.Z�– Chów 

i�hodowla drobiu, który podlega uwa-
runkowaniom sezonowym, na okres 4 
miesięcy w�roku jest wyższe zapotrze-
bowanie na siłę roboczą.

7. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i�Rozwoju Wsi zmie-
niającego rozporządzenie w�sprawie 
oznakowania bulw ziemniaków in-
nych niż sadzeniaki.

Opiniowany projekt rozszerza już 
obowiązujące przepisy o�obowiązek 
wskazywania kraju pochodzenia bulw. 
Może zapobiec sytuacji, w�której ziem-
niaki z�UE są sprzedawane jako polskie.  
Zmiany w�projekcie ułatwią ostateczne-
mu odbiorcy-konsumentowi, ustalenie 
z�jakiego kraju pochodzą ziemniaki.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Tradycja to rzecz święta – rusza VII edycja konkursu 
„Skarby Europy zaklęte w szkle” 

Przetwory obok suszenia czy wę-
dzenia stały się główny sposobem 
przechowywania przetworzonej 

żywności. Któż z�nas nie pamięta cu-
downego smaku dżemów i�konfi tur 
przyrządzonych przez nasze babcie 
i�mamy. Do dziś przetwory stanowią 
istotny element kulinarnej tradycji. 
Korzystając ze sprawdzonych prze-
pisów mam i�babć zamykamy smaki 
mijającego lata w�słojach, by cieszyć się 
nimi w�ciągu zimy i�na przedwiośniu. 
Aby te tradycyjne smaki nie były nigdy 
zapomniane powstał konkurs „Skarby 
Europy zaklęte w�szkle”, którego orga-
nizatorami są:  Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza, Punkty Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct w�Olsztynie 
i�w�Olecku, Pomorska Izba Rolnicza, 
Podlaska Izba Rolnicza, Mazowiecka 
Izba Rolnicza. Chcemy promować prze-
twory domowe wykonane z�surowców 
wyprodukowanych na terenie woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego, po-
morskiego, podlaskiego i�mazowieckie-
go. Celem konkursu jest także promocja 
tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich przez podno-
szenie poziomu wiedzy i�umiejętności 

w�obszarze małego przetwórstwa lo-
kalnego.

W�konkursie mogą brać udział gru-
py formalne i�nieformalne działające 
na obszarach wiejskich województwa 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 
podlaskiego i�mazowieckiego. Mogą 
to być np. koła gospodyń wiejskich. 

Oceniane będą wytworzone przez nich 
przetwory domowe  w�kategoriach:

a) domowe przetwory z� owoców 
(w�tym jagody, borówki, jeżyny, 
żurawiny itp.);

b) domowe przetwory z� warzyw 
(w�tym grzyby leśne);

c) domowe przetwory mięsne i�rybne.
Organizator konkursu przewidział 

wspaniałe nagrody pieniężne. Poniżej 
zamieszczamy harmonogram konkursu 
i�serdecznie zapraszamy do przesyła-
nia zgłoszeń!

Harmonogram konkursu
do 15.09.2018 r. – przesyłanie zgłoszeń;
do 30.09.2018 r. – wyłonienie fi nali-
stów;
08.10.2018 r. – ocena;
09.10.2018 r. – wręczenie nagród.

Konkurs jest integralną częścią kon-
ferencji, która odbędzie się w�dniach 
8-9 października 2018 r. w�Olsztynie 
w�ramach operacji „Tradycja i�Rozwój”. 
Więcej o�projekcie: http://wmirol.org.
pl/2017/07/21/projekt-kierunek-rozwoj/

Monika Szleszyńska 
PIR Łomża
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Już po raz czwarty odbywa się w�na-
szym regionie „Olimpiada Aktywno-
ści Wiejskiej”. Jest to konkurs, który 

ma na celu pobudzanie aktywności 
mieszkańców wsi oraz ich angażowanie 
do  podejmowania wspólnych przedsię-
wzięć, które aktywizują małe społecz-
ności oraz pozwalają rozwijać własne 
otoczenie. Olimpiada skierowana jest 
do liderów środowisk lokalnych, grup 
nieformalnych, stowarzyszeń/fundacji, 
Ochotniczych Straży Pożarnych czy 
Sołectw działających na terenie woje-
wództwa podlaskiego. Konkurs organi-
zuje Sekretariat Regionalny Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich działający 
przy Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Podlaskiego. Koordynatorem 
tegorocznej edycji jest Prosperita Sp. 
z�o. o. – Spółka Podlaskiej Izby Rol-
niczej.

- W	tym roku pula nagród w	konkursie 
wynosi 14 000 zł. Wiele osób polubiło tę 
inicjatywę. W	trzech poprzednich edycjach 
wpłynęło łącznie 70 zgłoszeń, z	których 
41 najciekawszym inicjatywom przyzna-
liśmy nagrody pieniężne w	łącznej kwocie 
109 000 zł. Staramy się dostosować 
konkurs do środowisk lokalnych. W	tym 
roku wychodzimy z	propozycją bardziej 
w	teren, wraz z	Podlaska Izbą Rolniczą 
odbyliśmy już szereg spotkań i	konsulta-
cji, by zachęcić do udziału w	konkursie, 
rozpropagować go – mówi Członek Za-
rządu Województwa Podlaskiego Ste-
fan Krajewski.

Swoim działaniem na rzecz wsi 
warto się pochwalić. „Olimpiada Ak-
tywności Wiejskiej” daje sposobność 
docenienia ludzi, którzy angażują się 
w�życie lokalnej społeczności, działają 
na rzecz poprawy swego otoczenia, kul-
tywują miejscowe tradycje i�wpływają 
na integrację mieszkańców. Nagradzane 
dotychczas działania łączyły pokolenia 
i�budowały poczucie wspólnoty. Były to 
między innymi rajdy rowerowe, war-

sztaty kulinarne czy plastyczne, ogniska 
bądź wyjazdy. W�ubiegłorocznej edycji 
wśród zwycięzców znalazły się: Ama-
torski Teatr z�Dzięciołówki (wystawa 
i�spektakl „Nie tylko Matejko – Alzhai-
mer też malarz”), Czarnodziejki z�Czar-
nej Białostockiej (warsztaty i�spotkania 
tematyczne dla mieszkańców) i�Sołe-
ctwo z�Woli Zambrowskiej (stworzenie 
tradycyjnego wieńca dożynkowego na 
Dożynki Prezydenckie w�Spale 2016). 

-  Na naszych wsiach jest bardzo 
dużo ludzi, którzy robią wiele dla swoich 
mieszkańców, sołectw, gmin, dla swojej 
małej ojczyzny. „Olimpiada Aktywności 
Wiejskiej” jest doskonałą okazją do wy-
różnienia, promowania, pokazywania 
innym godnych naśladowania postaw. 
Wszystkich liderów społeczności wiejskiej 
zachęcam do wzięcia udziału w	OAW. 
Pochwalcie się swoimi pomysłami, tym co 
udało Wam się zrobić i	osiągnąć dla swo-
jego środowiska – mówi Członek Zarządu 
Podlaskiej Izby Rolniczej Jolanta Wielgat, 
która jest także laureatką nagrody wraz 
z	Sołectwem Wola Zambrowska. Trzeba 
pokazywać innym, że chcieć to często móc. 
Dodatkowym bonusem jest także nagroda 

pieniężna,  która np. w	przypadku na-
szego Sołectwa spożytkowana zostanie 
jako wkład własny na dalsze działania.

Uczestnikami konkursu mogą być 
podmioty mające siedzibę na terenie 
województwa podlaskiego i� osoby 
fi zyczne działające lub zamieszkałe 
na terenie województwa podlaskiego, 
w�szczególności: 
� Liderzy środowisk lokalnych; 
� Grupy nieformalne;
� Stowarzyszenia/fundacje; 
� Ochotnicze Straże Pożarne (OSP); 
� Sołectwa.

Konkurs będzie przeprowadzony 
tradycyjnie w�3 kategoriach defi niu-
jących zasięg inicjatyw:
� Działania skierowane do społecz-

ności jednej, bądź dwóch miej-
scowości w�obrębie jednej gminy;

� Działania skierowane do minimum 
trzech miejscowości, ale nie wy-
chodzące poza obszar jednej gmi-
ny;

� Działania skierowane poza obręb 
gminy, ale mieszczące się w�ra-
mach województwa.

Wszyscy aktywni mieszkańcy środowisk 
wiejskich na start! Ruszyła czwarta edycja 
„Olimpiady Aktywności Wiejskiej”.
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Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 
rozstrzygnięty!

W�dniu 18 lipca 2018 r. w�sie-
dzibie Podlaskiego Urzędu  
Wojewódzkiego odbyło się 

uroczyste podsumowanie etapu woje-
wódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”, połączone z�wręczeniem nagród 
jego laureatom. 

Organizatorami etapu wojewódz-
kiego Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli:

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w�Białymstoku,

• Okręgowy Inspektorat Pracy 
w�Białymstoku,

• Podlaski Urząd Wojewódzki,
• Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Podlaskiego,
• Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego w�Szepietowie,
• Podlaska Izba Rolnicza,
• Podlaski Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i�Mo-
dernizacji Rolnictwa,

• Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w�Białymstoku,

• Ubezpieczenia Pocztowe.
Cel konkursu, organizowanego od 

2003 roku jest niezmienny – promocja 
zasad ochrony zdrowia i�życia w�gospo-
darstwach rolnych. Konkurs kierowany 
jest do osób pełnoletnich, prowadzą-
cych produkcyjną działalność rolniczą. 
Patronat honorowy nad jego XVI edycją 
w�roku 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości 1918-2018 sprawuje Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej.

W�tym roku w�woj. podlaskim do 
konkursu zgłosiło się aż 67 gospodarstw 
(dziewięć zostało zakwalifi kowanych 
do etapu wojewódzkiego).

Podstawą ich oceny były elementy 
wpływające na bezpieczeństwo pracy, 
a�w�szczególności: organizacja obejścia 
i�podwórza gospodarstwa, ład i�porzą-
dek w�obrębie podwórza, zabudowań 
i�stanowisk pracy, stan techniczny bu-
dynków inwentarskich i�gospodarczych, 
stan techniczny maszyn, urządzeń i�na-

rzędzi stosowanych w�gospodarstwie 
rolnym, warunki obsługi i�bytowania 
zwierząt gospodarskich, wyposażenie 
w�ubrania robocze i�środki ochrony 
osobistej, przechowywanie środków 
ochrony roślin

i�innych substancji niebezpiecznych, 
estetyka gospodarstw, zastosowane 
rozwiązania organizacyjne, technolo-
giczne i�techniczne wpływające na bez-
pieczeństwo osób pracujących i�prze-
bywających w�gospodarstwie rolnym.

Po eliminacjach regionalnych oraz 
wizytacji 9 gospodarstw zakwalifi ko-

 Uczestnicy mogą wybierać zakres 
swych działań spośród dość ogólnie 
i�szeroko rozpisanych „konkurencjach”: 
kultywowanie tradycji i�obyczajów, ak-
tywność kulturalno-sportowa, integra-
cja społeczna i�pokoleniowa, budowa 
i�poprawa wizerunku wsi, ochrona śro-
dowiska i�ekologia, współpraca.

 Do konkursu można zgłosić ini-
cjatywy przeprowadzone w�okresie od 
01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. Laureaci 
poprzednich edycji mogą wziąć udział 
w�Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia 
innej inicjatywy niż w�latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa w�Konkur-
sie jest złożenie formularza zgłosze-
niowego w�terminie do 07.09.2018 r. 
na adres: Prosperita Sp. z�o.o., ul. 
Wierzbowa 57 Porosły, 16-070 Cho-
roszcz (z�dopiskiem Konkurs „Olim-
piada Aktywności Wiejskiej”) bądź 
mailowo na adres olimpiada_2018@
wp.pl.

Szczegółowe informacje o�zasadach 
Konkursu, w�tym obowiązujące for-
mularze zgłoszeniowe zamieszczone 
są na stronach internetowych: www.
podlaskie.ksow.pl, www.wrotapodlasia.
pl  oraz www.pirol.pl.

Laureatom Konkursu zostaną przy-
znane nagrody pieniężne. Nagrody 
przyznawane są na cele związane 
z�zaspokajaniem potrzeb społeczności, 
w�której realizowane były inicjatywy 
Konkursowe. 

Informacji o�konkursie udzie-
lają Pani Justyna Kaliszewicz 
tel. 85 676 08 62 oraz Pani Joanna 
Raś tel. 501315978.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
najpóźniej 31 października 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych 
współpracą z�KSOW zapraszamy do 
rejestracji w�bazie partnerów KSOW 
dostępnej na stronie www.ksow.pl 

oraz do odwiedzenia strony interne-
towej ksow.pl

Joanna Raś
Prosperita Sp. z o.o.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sie Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Pszczelarstwo- alternatywa dla małych gospodarstw

Podlaska Izba Rolnicza w�part-
nerstwie z�Prosperitą Sp. z�o. o. 
oraz Lokalną Organizacją Tury-

styczną "Region Puszczy Białowieskiej" 
zorganizowała 3-dniowe szkolenie/
warsztaty: „Pszczelarstwo- alternatywa 
dla małych gospodarstw”. Wydarzenie 
odbyło się w�dniach 25-27 czerwca 2018 
roku w�Hajnówce. Pierwszego dnia, 
podczas seminarium, uczestnicy mogli 
się zapoznać z�zasadami prowadzenia 
pasieki pszczelej, sprzedaży bezpośred-
niej i�rolniczego handlu detalicznego, 
systemami jakości żywności oraz zna-
kowaniem produktów wytworzonych 

wanych do fi nałowej oceny na etapie 
wojewódzkim komisja konkursowa 
uznała, że najbezpieczniejszym go-
spodarstwem rolnym w�województwie 
podlaskim w�2018 roku zostało gospo-
darstwo Państwa Urszuli i�Bartłomieja 
Micun  z�miejscowości Chodorówka 
Stara Kolonia, gm. Suchowola, powiat 
sokólski – gospodarstwo ukierunko-
wane na produkcję jaj wylęgowych, 
18 tys. kur reprodukcyjnych.

II miejsce przyznano Państwu Mi-
lenie i�Kamilowi Chodnickim z�miej-
scowości Kumelsk, gm. Kolno, powiat 
kolneński – hodowla bydła mlecznego.

Na III miejscu sklasyfi kowano go-
spodarstwo Państwa Emilii i�Krzyszto-
fa Horaczych z�miejscowości Kolonia 
Dryga, gm.  Suchowola, powiat sokólski 
– hodowla bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wy-
różnień specjalnych:

• Państwu Elżbiecie i�Januszowi 
Grochowskim z�miejscowości Ka-
mińskie Wiktory, gm. Poświętne, 
powiat białostocki – za estetyczne 
i�bezpieczne zagospodarowanie 
posesji w�gospodarstwie rolnym,

• Państwu Barbarze i�Wojciechowi 
Gąsowskim z�miejscowości Dą-

brówka Kościelna, gm. Szepieto-
wo, powiat wysokomazowiecki 
-za rozwiązania poprawiające er-
gonomię i�bezpieczeństwo pracy 
w�gospodarstwie rolnym,

• Państwu Agacie Małgorzacie 
i�Zdzisławowi Łubom z�miejsco-
wości Mężenin, gm. Śniadowo, 
powiat łomżyński – za organizację 
miejsca wypoczynku rodziny i�za-
baw dla dzieci na terenie posesji 
gospodarstwa rolnego,

• Państwu Wioletcie i�Wiesławowi 
Więckom z�miejscowości Szczod-
ruchy, gm. Raczki, powiat suwalski 
– za utrzymanie parku maszyno-
wego zgodnie z�wymogami bez-
pieczeństwa pracy,

• Państwu Lidii i�Markowi Wisz-
niewskim z�miejscowości Janówka, 
gm. Augustów, powiat augustow-
ski – za organizację bezpiecznych 
warunków pracy w�warsztacie,

• Państwu Wioletcie i�Kazimierzowi 
Szkiłądź z�miejscowości Jaminy, 
gm. Sztabin, powiat augustow-
ski – za rozwiązania ułatwiające 
bezpieczną pracę na podmokłych 
łąkach torfowych.

Krzysztof Malczyk
PIR Sokółka
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w�gospodarstwie rolnym. Następne dwa 
dni uczestnicy spędzili w�hajnowskiej 
pasiece. Prowadzący omówił zasady 
prowadzenia pasieki od A�do Z. Prze-
kazał cenne wskazówki, potrzebne przy 
zakładaniu pasieki. Omówił budowę 
różnych typów uli. Przedstawił biolo-
gię rozwoju pszczoły miodnej, omó-
wił różne zachowania tych owadów. 
Uczestnicy mogli wykonać podstawo-

we prace związane z�pasieką, szukali 
z�znakowali matki pszczele, oglądali 
ramki zaczerwione, szukali mateczni-
ków. Największą atrakcją było jednak 
wyjmowanie ramek pełnych pysznego, 
słodkiego daru. Warsztaty zakończyły 
się wirowaniem i�degustacją miodu. 
Seminarium i�warsztaty uważamy za 
baaaardzo udane, czego świadectwem 

są zadowoleni uczestnicy, pytający 
o�kolejne spotkanie. 

Zapraszamy do uczestnictwa 
w�przyszłych projektach realizowanych 
przez Podlaską Izbę Rolniczą.

Magdalena Kowalska
Biuro powiatowe w Hajnówce

Susza - debata 

25czerwca 2018r. w�siedzibie 
Podlaskiej Izby Rolniczej od-
było się spotkanie Przewod-

niczących Rad Powiatowych z�Wicewo-
jewodą Podlaskim- Janem Zabielskim, 
Wicedyrektorem Wydziału Rolnictwa 
i�Środowiska PUW Alicją Anuszkiewicz, 
Stefanem Krajewskim – Członkiem 
Zarządu Województwa Podlaskiego, 
Iwoną Krzyżanowską - Z-ca Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i�Obszarów 
Rybackich. Tematem rozmów było 
wystąpienie suszy na obszarze Polski. 
W�chwili obecnej jest czwarty okres 
raportowania. Do upraw ujętych w�dru-
gim i�trzecim okresie doszły uprawy 
takie jak: warzywa gruntowe, tytoń, 
rośliny strączkowe, rzepak a�w�niektó-
rych gminach – kukurydza na ziarno 
i�zielonkę. Susza dotknęła zboża jare 
i�zboża ozime, krzewy i�drzewa owoco-
we, truskawki oraz trawy na gruntach 
ornych i�trwałe użytki zielone. Straty 
widoczne na polach kształtują się od 
70 do 90 %. W�województwie podlaskim 
uszkodzonych jest aż 92,5 % upraw. 
Z�tego też względu w�chwili obecnej 
najważniejsze jest szacowanie strat. 
Wycena musi nastąpić przed żniwami, 
które w�tym roku są znacznie przyspie-
szone ze względu na szybszą wegetację 
roślin. Dlatego tak ważne jest powoła-

nie w�każdej gminie komisji oceniającej 
straty w�gospodarstwach.

Wicewojewoda J. Zabielski poinfor-
mował na spotkaniu, iż aktualna sytua-
cja w�zakresie powoływania komisji jest 
dynamiczna i�na chwilę, kiedy odbywa 
się spotkanie w�PIR komisje zostały 
powołane w�53 gminach. Wszystkie 
wnioski wójtów o�powołanie komisji 
na bieżąco są rozpatrywane.  W�celu 
przyspieszenia składania wniosków 
o�powołanie komisji wystosowano 
pisma do Wójtów, Burmistrzów i�Pre-
zydentów  z�prośbą o�pilne składanie 
wniosków o�powołanie komisji. 

Pani Dyrektor A. Anuszkiewicz- 
zwróciła się do członków komisji 
z�prośbą o�informowanie rolników 
podczas dokonywania oględzin bez-
pośrednio w�gospodarstwie rolnym 
o�potrzebie zgłaszania do ARiMR wy-
stąpienia siły wyższej i�nadzwyczajnych 
okoliczności w�przypadku wystąpie-
nia niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych w�rozmiarach stanowiących 
zagrożenie dalszego funkcjonowania 
gospodarstw rolnych lub niewywią-
zywania się z�zobowiązań w�sytuacji 
prowadzenia pakietów programów rol-
nśrodowiskowych, gospodarowania 
w�niekorzystnych warunkach (ONW) 
lub zobowiązanie się rolnika do zwięk-
szenia skali produkcji w�wyniku reali-

zacji PROW. Zwróciła również uwagę, 
aby w�protokołach były zawarte po-
wierzchnie spójne z�powierzchniami 
wpisanymi we wnioskach obszarowych.

W�wyniku poniesionych strat rolni-
cy mogą skorzystać z�następującej po-
mocy:

1. dopłaty do oprocentowania kre-
dytów bankowych oraz poręczeń 
i�gwarancji spłaty kredytów bako-
wych udzielonych na wznowienie 
produkcji w�gospodarstwach rol-
nych, 

2. przy opłacaniu bieżących składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz 
regulowaniu zaległości z�tego ty-
tułu w�formie odraczania terminu 
płatności składek i�rozkładania 
ich na dogodne raty,

3. w�spłacie czynszów dzierżawnych- 
rolnicy, którzy dzierżawią grunty 
od Skarbu    Państwa, u�których 
powstały straty, które spowodo-
wała susza 2018, mogą ubiegać 
się o�pomoc w�spłacie czynszów 
dzierżawnych w�KOWR-rze (czyli 
spadkobiercy Agencji Nierucho-
mości Rolnych).

Delegaci zwrócili uwagę Wojewo-
dzie, iż rolnicy oczekują, przede wszyst-
kim, na pomoc do każdego hektara, 
w�postaci pieniędzy oraz dopłaty do 
produkcji. Warunkiem koniecznym do 
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uzyskania pomocy będzie oszacowa-
nie strat.

Podczas spotkania zaproponowano 
również powołanie stałych komisji – 
jednak zdaniem Wojewody nie zdają 
one egzaminu.

Delegaci apelowali również do wo-
jewody, aby była jasna informacja, iż 
komisje powinny szacować trawy na 
gruntach ornych oraz TUZ.

Prezes Leszczyński zaproponował, 
aby Wojewoda, który posiada centrum 
kryzysowe zwołał na wtorek wszystkich 
wójtów, burmistrzów i�PODR i�polecił 
powołanie obowiązkowych komisji. 
Zdaniem Wojewody takie działanie wy-
dłuży powoływanie komisji suszowych. 

Na spotkaniu dyskutowano również 
na temat zwiększenia limitu zwrotu 
podatkuakcyzowego w�cenie paliwa rol-
niczego do 100l/ha. Zdaniem rolników 
należy doprecyzować proporcje dopłat 
do paliwa dla rolników posiadających 
produkcję zwierzęcą. W�tych gospodar-

stwach olej napędowy wykorzystywany 
jest 360 dni w�roku.

Padła również propozycja udzielenia 
rolnikom pomocy materialnej w�formie 
wapna. Wapnowanie gleb przyczyni się 
do ograniczenia skutków suszy na kolej-
ne lata. Ma na celu zmianę właściwości 
chemicznych, fi zycznych i�biologicz-
nych gleby na dłuższy okres czasu. Jego 
wpływ nie ogranicza się do wzrostu 
plonów roślin w�najbliższych latach 
po zabiegu, ale utrzymuje się także 
w�dalszych latach. Dlatego też wap-
nowania nie możemy traktować jako 
nawożenia pod poszczególne rośliny, 
ale jako zabieg dla rotacji zmianowania, 
czy jakiegoś ogniwa tego zmianowania.

Obecny na spotkaniu Stefan Kra-
jewski - Członek Zarządu Województwa 
Podlaskiego poinformował, iż na Sesji 
Sejmiku Podlaskiego ma być poparte 
stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej 
dotyczące suszy. 

Po zakończeniu spotkania Podlaska 
Izba Rolnicza wystąpiła z�pismem do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych o�doko-
nanie wszelkich możliwych działań 
zmierzających do wprowadzenia od-
szkodowań dla rolników, którzy ponieśli 
z�tego tytułu straty w�gospodarstwach 
proponując wypłacanie kwoty bazowej 
do hektara oraz dopłaty do produkcji 
np. zwierzęcej.

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła 
również do Wojewody o�powołanie 
komisji państwowych.

 W�skład tych komisji powinni wejść 
pracownicy instytucji rządowych w�tym 
min. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 
Agencji Restrukturyzacji i�Moderni-
zacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Inspekcji Ochrony 
Roślin  i�Nasiennictwa, Okręgowych 
Stacji Chemiczno –Rolniczych. 

Zdaniem Izby rozwiązanie to 
usprawni szacowania szkód. 

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły

Ośrodki doradztwa rolniczego 
będą szacowały szkody łowieckie

26lipca b.r. Prezydent Andrzej 
Duda podpisał nowelizację 
Prawa łowieckiego według 

której ośrodki doradztwa rolniczego 
będą szacować szkody wyrządzane 
przez zwierzynę łowną. 

Konieczność zmiany obowiązu-
jących przepisów Prawa łowieckiego 
pojawiła się po tym, gdy po uchwalonej 
w�marcu b.r. ustawie powstał problem 
z�szacowaniem szkód łowieckich. 

Obowiązujące od 1 kwietnia przepi-
sy mówiły, że w�szacowaniach oprócz 
kół łowieckich, mają uczestniczyć właś-
ciciele nieruchomości, przedstawiciele 

gmin lub ich organów pomocniczych, tj. 
w�szczególności sołtysi. Sołtysi nato-
miast nie chcieli tego robić, co spowo-
dowało, że miejscami powstał problem 
z�szacowaniem szkód.

Pod koniec maja posłowie partii 
rządzącej zaproponowali więc projekt 
zmiany przepisów, w�którym sołtysów 
zastąpiono wojewódzkimi ośrodkami 
doradztwa rolniczego.

Zgodnie z�nowymi przepisami, sza-
cowaniem szkód i�wypłatą odszkodo-
wań zajmować się mają zespoły skła-
dające się z: przedstawiciela zarządcy 
albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; 

właściciela albo posiadacza gruntów 
rolnych, na których wystąpiła szkoda 
oraz z�przedstawiciela wojewódzkiego 
ośrodka doradztwa rolniczego.

Jednocześnie w�ustawie zastrzega 
się, iż niestawiennictwo przedstawiciela 
ośrodka doradztwa bądź właściciela 
nieruchomości nie wstrzymuje sza-
cowania szkód.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły
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Domowa apteka ziołowa 

Żyworódka pierzasta-niezwykła 
roślina doniczkowa którą warto 
mieć na parapecie.

Uprawiana jest jako ozdobna roślina 
doniczkowa, jednak oprócz jej walorów 
dekoracyjnych, warto żyworódkę hodo-
wać ze względu na jej nieocenione wa-
lory zdrowotne. Żyworódka jest rośliną 
leczniczą i�gromadzi w�swych liściach 
ogromne bogactwo mikro-i�makroele-
mentów oraz duże dawki witaminy C. 
Posiada niezwykłe właściwości lecz-
nicze i�działa:

1. Przeciwzapalnie – zatrzymuje, 
blokuje postęp stanu zapalnego 
poprzez zniszczenie bakterii oraz 
dokonanie rozkładu toksyn, jakie 
one wytwarzają, zmniejsza miej-
scowe obrzęki i�przekrwienia.

2.  Bakteriobójczo, wirusobójczo oraz 
antygrzybicznie – potrafi  w�nie-
zwykle krótkim czasie dokonać 
zniszczenia bakterii ropotwór-
czych takich, jak paciorkowce czy 
gronkowce. 

3. Immunostymulująco – podnosi 
odporność skóry na urazy, pozy-
tywnie wpływa na zwiększenie 
poziomu odporności organizmu.

4.  Regenerująco — wpływa na przy-
spieszenie procesu gojenia się 
uszkodzonego naskórka. Pozwa-
la na ograniczenie widoczności 
blizn. Oczyszcza rany ze zmar-

twiałych fragmentów tkanek 
oraz ropy.

Uprawa  żyworódki i�jest bardzo pro-
sta i�każdemu się udaje. Bardzo łatwo 
ją rozmnożyć –  zawiązki małej rośliny, 
które powstają na krawędziach listków 
bardzo szybko się ukorzeniają, i�dają 
dużo małych sadzonek, które można 
umieścić w�oddzielnych doniczkach, 
najlepiej małych, aby szybko rozwi-
nęły system korzeniowy i�rosły w�górę.  
Aby w�pełni korzystać z�niezwykłych 
właściwości rośliny, należ przestrze-
gać również pewnych zasad. Roślina ta 
lubi jasne, dobrze oświetlone pomiesz-
czenia o�temperaturze 15-23 stopni. 
W�okresie od wiosny do jesieni może 

być hodowana  na tarasach. Zimową 
porą trzeba ją przenieść do pomiesz-
czenia i�trzymać na jasnych parapetach 
okiennych. Roślina nie toleruje nad-
miaru wody, dlatego nie powinna być 
podlewana zbyt często, wystarczy raz 
w�tygodniu. Dobrze czuje się w�pod-
łożu lekkim i�przepuszczalnym. Jeśli 
chcemy wykorzystywać to zioło jako 
panaceum na różne schorzenia, nie 
powinniśmy stosować w�jego uprawie 
żadnych chemicznych środków. 

Przepisy na preparaty z�żyworod-
ki można bez problemu przygotować 
samemu, są bardzo proste  i�pomocne. 
Mogą to być soki, nalewki, maści.

Cenne uwagi: 
-liście żyworodki tracą swoje właści-
wości po zetknięciu z�metalem, na-
leży więc rozdrabniać je drewniany-
mi przedmiotami,
-właściwości lecznicze roślina nabywa 
po około roku uprawy,
-nalewek nie podajemy dzieciom,
-nie poleca się trzymania żyworódki 
w�sypialni, ze względu na jony dodatnie, 
które wydziela.   

Cdn.
Irena Iwanowska 

PIR Bielsk Podlaski

WAŻNE DATYWAŻNE DATY

od 1 sierpnia 2018 r.
można składać do urzędów gmin wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

do 30 września 2018 r. 
posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za 
nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  

(sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:
wypłatę II transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2017 r.

wypłatę III transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2016 r.

wypłatę IV transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

 do 14 września 2018 r. 
w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie 

wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 
2014 - 2020.
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