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Podczas spotkania Przewodniczą-
ca NSZZ RI „Solidarność” przekazała 
Ministrowi Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
Henrykowi Kowalczykowi postula-
ty opracowane przez NSZZ RI „Soli-
darność” oraz założenia zawierające 
kierunki działań związane z  obecną 
trudną sytuacją w  rolnictwie. W  dys-
kusji poruszono wiele kwestii doty-
czących stanu polskiego rolnictwa, 
a  także wskazywano na problemy, 
z jakimi  zmagają się polscy rolnicy. 

Ponadto Prezydium przekazało 
wiele tematów merytorycznych, któ-
re wymagają zmian systemowych 
w  rolnictwie, w  tym opracowaną 
przez NSZZ RI „Solidarność” strate-
gię działań w  obecnej sytuacji kryzy-
sowej pod nazwą „Kierunki działań 
osłonowych w  związku z  obecną sy-
tuacją w rolnictwie”.

Głównym tematem rozmów była 
kwestia likwidacji wymogu prze-

kazywania ziemi rolnej za emery-
turę zgodnie z  postulatem NSZZ RI 
„Solidarność”. Związek przekazał 
ministrowi projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników autorstwa NSZZ RI „Soli-
darność” likwidujący konieczność 
przekazywania ziemi w  zamian za 
pełną emeryturę rolniczą. Projekt 
ten był już kilkakrotnie  przedkłada-
ny w  Ministerstwie Rolnictwa oraz 
premierowi RP, a  także Prezydento-
wi Andrzejowi Dudzie i  jest przed-
miotem umowy programowej podpi-
sanej pomiędzy Prezydentem a NSZZ 
RI „Solidarność” w  dniu 22 czerwca 
2020 roku w  Wierzchosławicach, 
gdzie Prezydent zobowiązał się do 
inicjatywy ustawodawczej w  tej 
sprawie.  Proponowane w  projekcie 
zmiany umożliwią rolnikom pod-

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej 
NSZZ RI „Solidarność” z Wiceprezesem 
Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem
W dniu 25 listopada br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Prezy-
dium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Hen-
rykiem Kowalczykiem.
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legającym ubezpieczeniu w  KRUS 
przekazanie gospodarstwa rolnego 
w  wieku przedemerytalnym i  przej-
ście z  tego tytułu na rentę struktu-
ralną. Projekt ustawy znosi również 
warunek zaprzestania działalności 
rolniczej dla wypłaty całej emery-
tury rolniczej. Przypomnijmy, że 
obecnie w  Polsce warunkiem otrzy-
mania emerytury rolniczej jest za-
przestanie prowadzenia działalności 
rolniczej. Jednak zapis ten zdaniem 
NSZZ RI „Solidarność” dyskryminuje 
rolników, gdyż pracujący w  innych 
dziedzinach działalności gospodar-
czej nie mają przymusu pozbywania 
się swojego warsztatu pracy, mogą 
pobierać emeryturę i  kontynuować 
działalność gospodarczą. Należy tak-
że zwrócić uwagę, że coraz trudniej 
jest rolnikom przekazać gospodar-
stwa rolne następcom, z  powodu 
braku chętnych nowych, młodych 
rolników do podejmowania działal-
ności rolniczej. Skutkuje to sytuacją, 
że wielu rolników mimo spełnienia 
pozostałych wymogów związanych 
z możliwością przejścia na emerytu-
rę nie ma komu fizycznie tego gospo-
darstwa przekazać. Alarmujące dane 
dot. wymiany pokoleniowej rolni-
ków został przedstawiony w  rapor-
cie specjalnym „Unijne wsparcie dla 
młodych rolników powinno być le-
piej ukierunkowane, tak aby zapew-
niało rzeczywisty wkład w wymianę 
pokoleń” Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO).   

Zwrócono również uwagę na ko-
nieczność włączenia rolników do 
systemu opieki wytchnieniowej dla 
osób, które zajmują się najbliższymi, 
wymagającymi całodobowej opie-
ki. Przy tej okazji omówiono także 
sprawę wysokości zasiłku chorobo-
wego dla ubezpieczonych w  KRUS. 
– W obecnych warunkach niezbędne 
jest zdecydowane zwiększenie wy-
sokości tego zasiłku – zgodził się wi-
cepremier, minister rolnictwa i  roz-
woju wsi Henrykiem Kowalczykiem.

Szeroko przedyskutowano rów-
nież kwestię potrzeby zmian syste-
mowych dotyczących ubezpieczeń 
upraw rolnych. Działalność rolnicza 
wiąże się z  dużym ryzykiem i  różni 

się od innych rodzajów działalności 
wytwórczej w  gospodarce wysoką 
zmiennością uzyskiwanych wyni-
ków ekonomicznych, szczególnie ze 
względu na ścisłe uzależnienie wy-
ników produkcyjnych od czynników 
klimatycznych.  Związek zwrócił 
uwagę na sprawę instytucjonalnego 
funkcjonowania systemu ubezpie-
czeń społecznych. Ważna jest po-
wszechność ubezpieczeń rolniczych.  
– Przede wszystkim musi być to sys-
tem powszechny. Mamy zabezpie-
czone bardzo duże środki finansowe 
na dopłaty do ubezpieczeń oraz w re-

zerwie budżetowej. W  sumie jest to 
ponad 4 mld złotych – podkreślił wi-
cepremier.

Przedyskutowano również pro-
blem drastycznego wzrostu cen 
nawozów. Wskazano, że wzrost cen 
wszelkich środków produkcji dla rol-
nictwa rodzi niepokoje środowiska 
rolniczego w  całym kraju, ponieważ 
w  konsekwencji prowadzi to do za-
łamania opłacalności produkcji rol-
nej. Prezydium Związku podkreśliło 
potrzebę podjęcia działań w  celu 
zrekompensowania strat poniesio-
nych przez rolników. Odnosząc się 
natomiast do wysokich cen, zwłasz-
cza nawozów szef resortu rolnictwa 
stwierdził, że główną przyczyną ich 
wzrostu był skok cen gazu. – Podję-
liśmy szybkie działania. Decyzje gru-
py Azoty spowodowały obniżkę cen 

nawozów, ale dalszy ich spadek jest 
niemożliwy bez spadku cen gazu – 
poinformował wicepremier Kowal-
czyk.

Wskazano również na  koniecz-
ność uskutecznienia mechanizmów 
oddłużenia gospodarstw rolnych, 
kwestia tzw. dwuzawodowstwa, tu-
czu przemysłowego oraz koniecz-
ność wsparcia małych  oraz w szcze-
gólności średnich gospodarstw ro-
dzinnych produkujących na rynek.

Podczas spotkania omówiono 
także obecną sytuację związaną 
z  ASF oraz dyskutowano o  sposo-

bach wsparcia i  pomocy poszkodo-
wanym rolnikom, a także możliwych 
zmianach w  celu zwiększenia efek-
tywności walki z  wirusem afrykań-
skiego pomoru świń. W  ostatnim 
tygodniu wystąpiło wiele nowych 
ognisk, co jest bardzo niepokojące. 
Sytuacja w  zakresie afrykańskiego 
pomoru świń w ocenie rolników jest 
dramatyczna. Wiele gospodarstw zo-
stało zlikwidowanych, zbankrutowa-
ło, rolnicy zmuszeni są do likwidacji 
hodowli trzody chlewnej. Konieczny 
jest m.in. zwiększony odstrzał dzi-
ków. W  ramach odbudowy gospo-
darstw potrzebne są instrumenty 
wsparcia finansowego.

Uczestnicy spotkania wyrazili po-
trzebę wypracowania wspólnego sta-
nowiska na temat kluczowych prze-
pisów dla polskich rolników.
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W  odpowiedzi na ww. pismo   Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Ko-
walczyk w dniu 3 listopada br. odpowie-
dział, że  aby uwzględnić pewne niespo-
dziewane warunki pogodowe uniemożli-
wiające prowadzenie działalności rolni-
czej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z  dnia 12 lutego 
2020 r. w  sprawie przyjęcia „Programu 
działań mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 
z 2020 r. poz.243) – tzw. programu azota-
nowego – umożliwiają podmiotom, które 
nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia 
z uwagi na niekorzystne warunki pogodo-
we, dokonanie nawożenia w  terminach 
późniejszych niż te określone w  Tabeli 1 
programu azotanowego, jednak nie póź-
niej niż do dnia 30 listopada. Producent 
rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając 
panujące lokalnie niekorzystne warunki 
pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego 
okresu nawożenia tj. do 30 listopada. Nie-
zależnie od powyższego należy podkreślić, 
że nawożenia nawozami naturalnymi jest 
bardzo cenne ze względu na gleby wystę-
pujące w  Polsce, szczególnie te o  małej 
ilości próchnicy, a  wykorzystywanie na-
wozów naturalnych powinno prowadzić 
do jak najwyższego wykorzystania przez 
rośliny składników pokarmowych w nich 
zawartych.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi podaje w jakich przypad-
kach możliwe jest stosowanie nawozów 
naturalnych na gruntach ornych do 30 
listopada:

I.  niekorzystnych warunków pogodo-
wych – np. nadmiernego uwilgotnie-
nia gleby, wystąpienia suszy – w tych 
sytuacjach termin stosowania nawo-
zów to dzień 30 listopada – przepisy 

programu azotanowego nie wyma-
gają   specjalnego dokumentowa-
nia takich przypadków. Rolnik sam 
określa warunki pogodowe i potrze-
bę stosowania nawozów w terminie 
późniejszym niż 31 października.

II. zakładania uprawy jesienią po póź-
no zbieranych przedplonach, bura-
ku cukrowym, kukurydzy lub póź-
nych warzywach – dla tych sytuacji 
termin stosowania nawozów to 

koniec jesieni (kalendarzowa jesień 
trwa do 21 grudnia).
W  przypadku stosowania nawozów 

pod zakładanie uprawy jesienią po póź-
no zbieranych przedplonach, buraku 

cukrowym, kukurydzy lub późnych wa-
rzywach:
1) dopuszczalna dawka azotu w wielo-

składnikowych nawozach dla zakła-
danych upraw nie może przekroczyć 
dawki 30 kg N/ha;

2) należy szczegółowo udokumento-
wać termin zbioru, datę stosowania 
nawozu, zastosowane nawozy i  ich 
dawkę oraz termin siewu jesiennej 
uprawy.

Odpowiedź MRiRW na wniosek 
NSZZ RI „Solidarność” ws. 
wydłużenia terminu stosowania 
nawozów naturalnych
Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” w dniu 27 paź-
dziernika br. wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wydłu-
żenie terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych.
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(Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. program 
azotanowy – graniczny termin stosowa-

Podstawa prawna:
Rozdział 1.3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z  dnia 12 lutego 2020 r. 
w  sprawie przyjęcia „Programu działań 
mających na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczyszczeniu” 

nia nawozów naturalnych stałych (min. 
obornika) na gruntach ornych to 31 paź-
dziernika.

Przepisy programu azotanowe-
go  umożliwiają rolnikom elastyczne 
podejście do jesiennego terminu sto-
sowania nawozów naturalnych (w tym 
obornika).

Konkurs ma na celu:

1. Popularyzowanie najnowszej histo-
rii Polski związanej z  40-leciem po-
wstania NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „Solidarność”,

2. Budowanie poczucia dumy i  tożsa-
mości narodowej,

3. Kształtowanie świadomości posta-
wy patriotycznej i  obywatelskiej 
motywującej do odpowiedzialnego 
uczestnictwa w  życiu społecznym 
i publicznym,

4. Pobudzenie aktywności twórczej 
i samokształcenia uczniów,

5. Podkreślenie roli rolnika i  polskiej 
wsi w życiu każdego obywatela,

6. Zainteresowanie młodego pokolenia 
problemami wsi,

7. Popularyzowanie wśród młodzieży 
wiedzy o funkcji i roli związków za-
wodowych,

8. Poznanie wpływu działalności osób 
zasłużonych na współczesną histo-
rię Polski,

9. Rozwijanie i  kształtowanie wy-
obraźni plastycznej, muzycznej i  li-
terackiej.

40 lat temu, 12 maja 1981 roku została zarejestrowana chłopska organizacja związkowa – Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W roku jubileuszu, Powiat Limanowski zaprasza uczniów klas 7 
i 8 szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych z  terenu 
powiatu limanowskiego do udziału 
w konkursie plastyczno-literacko-mu-
zycznym pt. ,,Rolnicy siłą ,,Solidarno-
ści” 1980/81” związanego z  historią 
tego wielkiego Solidarnościowego 
Zrywu.

Powiatowy konkurs „Rolnicy siłą 
„Solidarności” 1980/81”
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Aktualny harmonogram trwających 
i planowanych naborów wniosków w ramach 
PROW 2014–2020 do końca 2022 r.

Lp. Działanie/poddziałanie/typ operacji
termin naboru/rozpoczęcia naboru wnio-

sków/wszczęcia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 11 marca – 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 
2022 r. – nabór ciągły

2. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rol-
nej

28 września – 26 listopada 2021 r.
maj 2022 r.
październik 2022 r.

3. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 20 października – 30 listopada 2021 r.
maj 2022 r.
październik 2022 r.

4. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

listopad 2021 r.
listopad/grudzień 2022 r. – nabór uzależnio-
ny od dostępności środków
pozostałych po przeprowadzeniu poprzed-
niego naboru

5. Premie dla młodych rolników marzec 2022 r.

6. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji 
prosiąt

marzec 2022 r.

7. Restrukturyzacja małych gospodarstw marzec/kwiecień 2022 r. – nabór uzależnio-
ny od dostępności środków

8. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie 
w gospodarstwie

marzec 2022 r.
wrzesień 2022 r.

9. Inwestycje w  gospodarstwach położonych na obszarach Natura 
2000

listopad 2022 r

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji
termin naboru/rozpoczęcia naboru wnio-

sków/wszczęcia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego*

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – nabór dla
zakładów przetwórczych

31 października – 29 listopada 2021 r.
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11. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych - nabór dla podmio-
tów rozpoczynających lub rozwijających działalność w  ramach 
rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny dla 
podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w zakre-
sie przetwarzania produktów rolnych

30 listopada – 29 grudnia 2021 r.

12. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – bez ASF grudzień 2021 r./styczeń 2022 r

13. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z  rolnic-
twem i leśnictwem**

marzec 2022 r.

ROZWÓJ TERTORIALNY

14. Scalanie gruntów Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają 
kolejne nabory.

15. Gospodarka wodno-ściekowa Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają 
kolejne nabory.

16. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają 
kolejne nabory.

17. Wsparcie przygotowawcze grudzień 2021 r./styczeń 2022 r. SW ogłasza-
ją nabór po uzgodnieniu terminu z MRiRW.

18. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność

Terminy uzależnione od LGD, które ogłasza-
ją nabory.

19. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokal-
ną grupą działania

Nabór ciągły

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji
termin naboru/rozpoczęcia naboru wnio-

sków/wszczęcia postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego*

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

1. Współpraca grudzień 2021 r. – nabór na KŁD
kwiecień 2022 r. – nabór ogólny bez KŁD

2. Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i naby-
wania umiejętności

Przetargi będą ogłaszane w  zależności od 
potrzeb i w miarę dostępnych środków

3. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyj-
nych

Przetargi będą ogłaszane w  zależności od 
potrzeb i w miarę dostępnych środków

4. Wsparcie korzystania z usług doradczych Przetargi będą ogłaszane w  zależności od 
potrzeb i w miarę dostępnych środków

5. Wsparcie dla szkolenia doradców Przetargi będą ogłaszane w  zależności od 
potrzeb i w miarę dostępnych środków

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

6. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości listopad/grudzień 2021 r.
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7. Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym

lipiec 2022 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

8. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów 
leśnych i ich wartość dla środowiska

22 listopada – 31 grudnia 2021 r.
maj/czerwiec 2022 r.
październik/listopad 2022 r

9. Wsparcie na zalesianie i  tworzenie terenów zalesionych premia 
pielęgnacyjna i premia zalesieniowa   

15 marca – 15 maja 2022 r.

10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

11. Rolnictwo ekologiczne

12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (ONW)

13. Dobrostan zwierząt

14. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych wsparcie 
na zalesienie

1 czerwca – 31 lipca 2022 r.

15. Zarządzanie zasobami wodnymi Pierwsze nabory mogą zostać ogłoszone 
w  drugim kwartale 2022 r. Terminy nabo-
ru będą ogłaszane przez samorządy woje-
wództw – podmioty
wdrażające.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w  wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów 
prawnych. 

** Rozszerzenie zakresu wsparcia zgodnie ze zmianą PROW 2014–2020 z rozwoju usług rolniczych na rozwój usług związanych z rolnictwem 
i leśnictwem

27 października br. Komisja Rol-
nictwa i  Rozwoju Wsi rozpatrzyła 
informację o  nowych rozwiązaniach 
prawnych dla rolnictwa w  ramach 
Polskiego Ładu. Informację przedsta-
wiła sekretarz stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Anna Gem-
bicka.

W  dniu 9 października br. został 
zaprezentowany dokument progra-
mowy: Polski ład dla polskiej wsi. 
Znalazły się w nim propozycje mające 

na celu wsparcie polskiego rolnictwa 
i obszarów wiejskich takie jak:

• rolny bon edukacyjny – dla 
uczniów publicznych szkół rolni-

Z prac Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu
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czych w kwocie 250 zł miesięcznie,
• dalsze wsparcie finansowe dla kół 

gospodyń wiejskich,
• przeciwdziałanie nieuczciwym 

praktykom w  handlu artykułami 
rolno-spożywczymi, poprzez po-
prawienie szeroko rozumianej po-
zycji rolników,

• ustalenie miejsc bezpłatnej prze-
strzeni targowej dla rolników,

• ustanowienie dopłat dla małych 
i  średnich gospodarstw na pozio-
mie powyżej średniej unijnej.
Powyższe rozwiązania stanowią 

kontynuację i  rozwinięcie programu: 
Polski Ład, będącego zarówno planem 
gospodarczej odbudowy, jak i komplek-
sową strategią przezwyciężenia skut-
ków pandemii.

W ramach projektów pozostających 
we właściwości Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zaplanowano następują-
ce rozwiązania prawne:
• uwolnienie rolniczego handlu deta-

licznego,
• wprowadzenie ustawy o rodzinnym 

gospodarstwie rolnym,
• zwiększenie zwrotu akcyzy za pali-

wo rolnicze,
• radykalne uproszczenia dla rol-

ników, polegające na stworzeniu 
i  wdrożeniu listy niezbędnych 
zmian biurokratycznych, które 
usprawnią zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej,

• stworzenie Kodeksu rolnego, który 
kompleksowo ureguluje generalne 
zasady i  podstawowe prawa doty-
czące gospodarowania rolnego.

Rozwiązania te mają na celu:
• zwiększenie dochodowości gospo-

darstw rolnych poprzez stworzenie 
rolnikom nowych możliwości uzy-
skania większych dochodów i  ich 
dywersyfikacji,

• uproszczenie w  funkcjonowaniu 
poprzez odpowiednie rozwiązania 
cyfryzacyjne i  zmniejszenie biuro-
kracji,

• zapewnienie zrównoważonego roz-
woju dla obszarów wiejskich.

29 października br. Komisja Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Komisja wysłuchała 
informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na temat budżetu dla Polski w czę-

ści odnoszącej się do rolnictwa (WPR) 
i  rozwoju obszarów wiejskich (Poli-
tyka Spójności UE) na lata 2023-2027 
– Analiza budżetu unijnego przeznaczo-
nego na rolnictwo dla Polski z  podzia-
łem na dopłaty bezpośrednie i  rozwój 
obszarów wiejskich (PROW) przed i  po 
przesunięciach oraz inne źródła finan-
sowania z  przeznaczeniem na szczegó-
łowe programy. Informację przedstawił 
wiceprezes Rady Ministrów, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowal-
czyk.

Pierwotne alokacje środków WPR 
dla Polski wyniosły odpowiednio w za-
kresie I filara WPR 15,4 mld euro, a w za-
kresie II filara (PROW, w  tym ONW) 6,7 
mld euro. Ze środków polityki spójności 
przeznaczonych zostanie 10 mld euro 
na instrumenty zarówno w programach 
krajowych, jak i  regionalnych realizu-
jących politykę spójności na działania 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
W  ramach środków instrumentu na 
rzecz odbudowy i  zwiększenia odpor-
ności (RRF) w  Krajowym Planie Odbu-
dowy i  Zwiększenia Odporności (KPO) 
w  dyspozycji Ministra Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi zarezerwowanych zostało 
około 2,3 mld euro.

Komisja wysłuchała informacji Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat 
krajowych instrumentów wsparcia 
dla rolnictwa przewidzianych na lata 
2021-2027 i źródłach ich finansowania.

Informację przedstawił wiceprezes 
Rady Ministrów, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk.

W  ramach dopłat do oprocentowa-
nia kredytów bankowych i  częściowej 
spłaty kapitału kredytu przewidzia-
no wsparcie wysokości 30.314.000 zł, 
w  ramach kredytów preferencyjnych 
na wznowienie produkcji rolnej lub 
sfinansowanie kosztów odtworzenia 
środków trwałych zabezpieczono środ-
ki w wysokości 54.201.000 zł, w ramach 
udzielanych gwarancji i poręczeń spłaty 
kredytów przez Agencję Restrukturyza-
cji i  Modernizacji Rolnictwa zabezpie-
czono w 2021 roku kwotę 1.480.000 zł.

Na nieoprocentowane pożyczki na 
sfinansowanie nieuregulowanych zo-
bowiązań cywilnoprawnych dla produ-
centów świń na obszarach występowa-

nia afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
wyasygnowano 17.000.000 zł, nato-
miast dla producentów świń, którzy za-
przestali produkcji w związku z obowią-
zującym zakazem utrzymywania w go-
spodarstwie świń lub ich wprowadzenia 
do gospodarstwa, wydanym w związku 
z  wystąpieniem ASF, zagwarantowa-
nych zostało na 2021 rok 5.152.000 zł.

Komisja wysłuchała informacji 
„Europejski Zielony Ład – szansa dla 
polskiego i  europejskiego rolnictwa”. 
Informację przedstawił komisarz Unii 
Europejskiej ds. rolnictwa – Janusz Woj-
ciechowski.

Opracowanie „Europejskiego Zielo-
nego Ładu” znajduje się na końcowym 
etapie prac legislacyjnych. W  dniu 23 
listopada br. projektowane jest przyję-
cie przez Parlament Europejski pakietu 
legislacyjnego, w  stosunku do którego 
następnie Komisja Europejska przed-
stawi pakiet rozwiązań wykonawczych. 
Równolegle na poziomie krajowym do 
końca bieżącego roku mają być opraco-
wywane narodowe plany strategiczne. 
Okres akceptacji przez Komisję Euro-
pejską ma się zakończyć w ciągu 8 mie-
sięcy, by z  dniem 1 stycznia 2023 roku 
plany weszły w życie.

Obecnie na polskie rolnictwo prze-
widziano 150 mld zł, co w  ujęciu staty-
stycznym przekłada się na 10 tys. zł na 
1 ha ziemi i 120 tys. zł na gospodarstwo 
rolne.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę, 
że najważniejsze jest szerokie spojrze-
nie na polską wieś, by skutecznie wal-
czyć z bieżącymi problemami nękający-
mi polskie rolnictwo, a także właściwie 
ukierunkować rozdysponowanie środ-
ków. Jednocześnie należy wzmacniać 
rodzime gospodarstwa rodzinne, które 
mają szansę być liderami w  wytwarza-
niu produktów rolnych w UE.

16 listopada br. Komisje: Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorzą-
du Terytorialnego i  Polityki Regional-
nej przeprowadziły pierwsze czytanie 
i  rozpatrzyły rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie 
gruntów oraz ustawy o  utracie mocy 
prawnej niektórych ksiąg wieczystych 
(druk nr 1694). Uzasadnienie projektu 
przedstawił sekretarz stanu w Minister-
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stwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi – Szy-
mon Giżyński.

Celem projektu jest wprowadze-
nie przepisów przyczyniających się do 
usprawnienia prowadzenia postępo-
wań scaleniowych, w  tym głównie do 
ich przyśpieszenia, doprecyzowanie 
przepisów dotyczących doręczania 
postanowienia organu wyższego stop-
nia w przedmiocie wszczęcia postępo-
wania scaleniowego, doprecyzowanie 
czynności związanych z  określaniem 
przebiegu granic obszaru scalenia lub 
wymiany gruntów. Dodatkowo włącza 
przedstawiciela gminy oraz sołtysa lub 
członka rady sołeckiej wsi do komi-
sji doradczej powołanej przy procesie 
scalania i  wymiany. Komisje przejęły 
poprawki o  charakterze doprecyzowu-
jącym i ujednolicającym. Komisje przy-
jęły sprawozdanie.

Rząd chce usprawnić proces postę-
powania scaleniowego i wymiany grun-
tów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środ-
ków komunikacji elektronicznej przy 
postępowaniach oraz wprowadzenie 
terminu dla wojewodów i sądów admi-
nistracyjnych do rozpatrywania odwo-
łań i skarg w tej sprawie.

Najważniejsze rozwiązania:
• Wprowadzona została możliwość 

wykorzystania środków komuni-
kacji elektronicznej przy realizacji 
zadań związanych z  przeprowadza-
niem postępowań scaleniowych. 
Będzie to możliwe w  okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii.

• Zrezygnowano z  odczytywania po-
stanowienia o  wszczęciu postępo-
wania scaleniowego oraz decyzji 
o  zatwierdzeniu projektu scalenia 
gruntów na zebraniach uczestników 

scalenia. Rozwiązanie to przyczyni 
się do usprawnienia przeprowadza-

nego postępowania administracyj-
nego.

• Wprowadzony został obowiązek 
zamieszczania postanowienia 
o  wszczęciu postępowania scale-
niowego oraz decyzji o  zatwier-
dzeniu projektu scalenia gruntów 
na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej urzędu obsługującego 
organ, który wydał postanowienie 
lub decyzję.

• Wprowadzone zostały terminy dla 
wojewodów i  sądów administra-
cyjnych do rozpatrywania odwołań 
i  skarg. Rozwiązanie to pozwoli na 
wykonywanie ostatecznych decyzji 
o  zatwierdzeniu projektu scalenia 
gruntów w  racjonalnych ramach 
czasowych.

• W razie nierozpatrzenia skargi w ter-
minie dwóch miesięcy, sądy admi-
nistracyjne uwzględniające skargę, 
nie będą mogły uchylić zaskarżonej 
decyzji, a  jedynie stwierdzić jej wy-
danie z naruszeniem prawa.

• Przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi 
zostanie włączony do komisji peł-
niącej funkcje doradcze przy opra-
cowaniu projektu scalenia gruntów 
w  związku z  tym, że realizacja  po-
lityki przestrzennej odbywa się na 
poziomie gminy i  konkretnej miej-
scowości.

• Starosta będzie organem właści-
wym do występowania z  wnio-
skiem do sądu wieczysto-księgowe-
go o dokonanie wpisów w księgach 
wieczystych w  zakresie zmian wy-
nikających z  decyzji o  zatwierdze-
niu projektu scalenia lub wymiany 
gruntów.

23 listopada br. Sejmowa Komi-
sja Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na po-
siedzeniu zwołanym w  trybie art. 152 
ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek 
grupy posłów wysłuchała „Informacji 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Henryka Ko-
walczyka na temat nieuzasadnionej 
podwyżki cen nawozów stosowanych 
w  rolnictwie oraz planu przeciwdzia-
łania wspomnianym podwyżkom, 
jaki ma zamiar wdrożyć polski rząd”. 
Informację przedstawiła sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi – Anna Gembicka. Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na bieżąco 
monitoruje ceny nawozów, których 
wzrost jest następstwem wzrostu cen 
gazu. Produkcję nawozów azotowych 
warunkuje dostęp do amoniaku, gdzie 
90% kosztów produkcji to gaz ziemny. 
Na wzrost cen nawozów wpłynęło rów-
nież inne czynniki np. wzrost cen ropy 
naftowej, czy rosnące ceny uprawnień 
do emisji CO2.

W  ramach pomocy dla rolników 
resort przyspieszył wypłatę zaliczek 
na dopłaty bezpośrednie oraz aktyw-
nie działa na forum unijnej Rady ds. 
Rolnictwa i  Rybołówstwa. Ponadto, 
prowadzone są szerokie konsultacje 
pomiędzy ministerstwem a grupą pro-
ducentów na rzecz poprawy sytuacji na 
rynku nawozów.

Prezes Grupy Azoty – Tomasz Hinc 
poinformował, że polskie nawozy są 
jednymi z tańszych w Europie, co stwa-
rza ryzyko ich eksportu. Pomimo trud-
nej sytuacji na rynku nawozów Grupa 
Azoty nie ograniczyła i  nie wstrzymała 
produkcji nawozów.

W  dyskusji zwrócono uwagę 
m.in. na kwestie: rosnących kosztów 
produkcji, możliwości obniżenia po-
datku VAT na nawozów do poziomu 
0%, kupowania nawozów przez rol-
ników bezpośrednio u producentów, 
ograniczenia eksportu nawozów, 
wpływu polityki energetycznej i  kli-
matycznej UE na ceny nawozów, roli 
pośredników we wzroście cen nawo-
zów, potrzeby wypracowania działań 
ochronnych dla rolników, produkcji 
polskiego białka co umożliwiłoby 
ograniczenie stosowania nawozów 
azotowych.
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W  posiedzeniu uczestniczyli: prze-
wodniczący Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych Rolni-
ków i Organizacji Rolniczych – Sławomir 
Izdebski oraz członek Zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – Robert Nowak.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja 
rozpatrzyła informację na temat Krajo-
wego Planu Strategicznego dla Wspól-
nej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Informację przedstawiła sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Anna Gembicka. Wspólna 
Polityka Rolna (WPR) zakłada, że każde 
państwo członkowskie UE przygotuje 
narodowy Plan Strategiczny dla WPR 
na lata 2023-2027. Obejmie on zarówno 
instrumenty I  filaru WPR, tj. płatności 
bezpośrednie oraz działania sektoro-
we w  zakresie rynków rolnych, jak i  II 
filaru, tj. wsparcie rozwoju obszarów 
wiejskich. Rozwiązanie to ma na celu 
zwiększenie swobody państw w kształ-
towaniu instrumentów wsparcia (inter-
wencji) objętych planami tak by były jak 
najlepiej dostosowywane do rodzimych 
uwarunkowań.

W  Polskim Planie Strategicznym 
WPR wyznaczono 9 celów szczegó-
łowych oraz cel przekrojowy WPR 
koncentrujący się na: dochodowości 

i  konkurencyjności rolnictwa, zrówno-
ważonym zarządzaniu zasobami natu-
ralnymi, ochronie środowiska i  prze-
ciwdziałaniu zmianom klimatu, zrów-
noważonym rozwoju terytorialnym ob-
szarów wiejskich oraz innowacyjności 
i cyfryzacji sektora.

Ponadto zwrócono uwagę na potrze-
by i potencjał rozwojowy małych gospo-
darstw, w tym ich znaczenie dla produk-
cji żywności wysokiej jakości. Istotnym 
problemem jest poprawa i  modernizo-
wanie łańcucha dostaw żywności oraz 
dążenie do poprawy pozycji rolników 
w łańcuchu, a także skracanie tych łań-
cuchów, tak aby zapewnić najbardziej 
efektywne i szybkie metody dostarcze-
nia produktów żywnościowych do kon-
sumentów. Ważną kwestią są potrzeby 
w  obszarze dobrostanu zwierząt, które 
wynikają m.in. z  trendów konsumenc-
kich i  są silnie powiązane z  podno-
szeniem jakości produkcji w  sektorze 
produkcji zwierzęcej. Wyzwaniem jest 
również lepsze zarządzanie i  wykorzy-
stywanie zasobów wodnych w  rolnic-
twie i na obszarach wiejskich.

Obecnie trwają konsultacje nad 3 
wersją Planu Strategicznego dla WPR. 
W  jego ramach odbyto około 200 spo-
tkań. Łącznie wpłynęło 4500 uwag 
i  propozycji zmian do planu. Główne 

zmiany wprowadzone do Planu Stra-
tegicznego WPR na lata 2023-2027 
w  zakresie I  filaru WPR dotyczyły 
m.in.: zmiany warunków przyznawa-
nia płatności redystrybucyjnej, zmiany 
warunków przyznawania płatności do 
młodego bydła i  do krów, zmiany defi-
nicji rolnika aktywnego zawodowo po-
przez uwzględnienie negatywnej listy 
działalności pozarolniczych; zmiany 
warunków wdrożenia mechanizmu re-
dukcji płatności (capping). W  zakresie 
II filaru: zwiększono budżet interwen-
cji pn. Inwestycje w  gospodarstwach 
rolnych zwiększające konkurencyjność 
(dotacje) oraz dodano nowe zakresy, 
w tym zakup maszyn do zbioru, wspól-
ną realizację inwestycji, a  także opera-
cje dotyczące m.in. przechowalnictwa 
i  przygotowania do sprzedaży (w  tym 
bezpośredniej), umożliwiono gospodar-
stwom o  powierzchni powyżej 300 ha 
ubieganie się o  wsparcie w  ramach in-
terwencji. Jednocześnie wprowadzono 
zmianę w  systemie instytucjonalnym, 
potwierdzającą, że Agencja Restruktu-
ryzacji i  Modernizacji Rolnictwa co do 
zasady wdraża wszystkie rodzaje inter-
wencji w ramach Planu z wyjątkiem in-
terwencji LEADER.

W  dyskusji podniesiono koniecz-
ność dogłębnego analizowania wnoszo-
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nych uwag, a w przypadku ich zasadno-
ści ich uwzględniania z  uwagi na wagę 
dokumentu i  długofalowe konsekwen-
cje jakie niesie jego przyjęcie na lata 
2023-2027.

30 listopada br. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze 
czytanie i  rozpatrzyła rządowy projekt 
ustawy o  zmianie niektórych ustaw 
w  związku z  przedłużeniem realizacji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (druk nr 1775).

Uzasadnienie projektu przedstawił 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnic-
twa i  Rozwoju Wsi – Ryszard Bartosik. 
Projekt ma na celu:
• rozszerzenie zakresu wsparcia w ra-

mach PROW 2014-2020 w  przedłu-
żonym do 31 grudnia 2022 r. okresie 
jego realizacji,

• umożliwienie rolnikom załatwienia 
spraw on-line w  Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa,

• uproszczenie procedur związanych 
z przygotowaniem do realizacji dzia-
łań, które mają przeciwdziałać skut-
kom suszy oraz zwiększyć retencję 
wód, m.in. na obszarach rolniczych 
i leśnych.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja 
rozpatrzyła:
• informację na temat zwalczania 

grypy ptaków i  wirusa ASF w  se-
zonie 2021/2022 oraz związanych 
z tym strat w rolnictwie i przemyśle 
rolno-spożywczym.

• informację na temat sytuacji na ryn-
ku mięsa w  Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora chowu 
trzody chlewnej. Informację przed-
stawili: sekretarz stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ry-
szard Bartosik oraz główny lekarz 
weterynarii – Paweł Niemczuk.

W Polsce od 1 stycznia do 29 listopada 
2021 r. potwierdzono 122 ogniska 
ASF u  świń w  11 województwach 
oraz 2564 ognisk ASF u  dzików – 
w 9 województwach.

Podejmowane są następujące działania 
w związku ze zwalczaniem ASF:

• redukcja populacji dzików (w  ra-
mach planowej gospodarki łownej 
i  sanitarnego odstrzału dzików od 

lutego 2021 do listopada 2021 br. 
pozyskano 273 301 dzików), po-
lecenie wykonania punktowych 
odstrzałów dzików w  7 powiatach, 
gdzie populacja przekracza 150.000 
świń,

• poszukiwanie padłych świń z  ASF 
ich szczątków celem eliminacji,

• budowanie sztucznych barier słu-
żących spowolnianiu przemiesz-
czania się dzików, w  szczególności 
w okresie inkubacji choroby,

• prowadzenie monitoringu aktyw-
nego i  pasywnego u  dzików i  świń 
w  celu wczesnego wykrywania za-
każenia i szybkiego wdrożenia dzia-
łań zmierzających do przerwania 
łańcucha szczerzenia się choroby 
i jej zwalczenia,

• wykonywanie kontroli punktów 
przetrzymywania tusz odstrzelo-
nych dzików w zakresie weryfikacji 
spełniania zasad bioasekuracji,

• niezwłoczne reagowanie na podej-
rzenia ASF (dochodzenie epizo-
otyczne, zabezpieczenie miejsca 
podejrzenia, pobranie próbek i  ich 
wysyłka do laboratorium diagno-
stycznego,

• działania nakierowane na szybkie 
(o ile to możliwe w ciągu 48 godzin) 
i  efektywne zwalczanie nowo po-
jawiających się ognisk ASF u  świń, 
a  także ograniczanie rozprzestrze-
niania się choroby w  gospodar-
stwach kontaktowych,

• wykonywanie kontroli gospo-
darstw utrzymujących świnie w za-
kresie spełniania wymagań bioase-
kuracji,

• działania informacyjne o  zagro-
żeniu chorobą i  roli bioasekuracji 
w ochronie przed ASF.
Sytuacja na rynku wieprzowiny jest 

najtrudniejsza od wielu lat. Wpływ na 
taki stan rzeczy ma nie tylko występo-
wanie ASF, ale również silny spadek 
skupu od marca 2020 roku.

W  dyskusji poodnoszono koniecz-
ność m.in. sprawnego wypłacania od-
szkodowań rolnikom poszkodowanym 
przez ASF, jak również przeprowadze-
nia nowelizacji ustawy – Prawo łowiec-
kie by rozwiązania były lepiej dostoso-
wane do trudnej sytuacji epizootycz-
nej w kraju.

24 listopada Sejmowa Komisja Fi-
nansów Publicznych pozytywnie za-
opiniowała budżet rolny na 2022 r., nie 
wnosząc do niego poprawek. Wydatki 
na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne 
oraz rybołówstwo w porównaniu z ub. 
r. będą zwiększone o 6 mld zł i wyniosą 
60,6 mld zł. Wcześniej nad budżetem 
rolnym debatowała sejmowa komisja 
rolnictwa, która także nie wniosła po-
prawek do rządowej propozycji budże-
tu rolnego na 2022 r.

W  projekcie zaplanowano łączne 
wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, ryn-
ki rolne i  rybołówstwo wraz z  rezerwa-
mi w  wysokości 60,6 mld zł. Wydatki 
zwiększają się o kwotę ponad 6 mld zł, 
w części rolnictwo rosną one o 47 proc., 
w części rozwój wsi - o 15 proc., a w czę-
ści rynki rolne - o 28 proc. - poinformo-
wał Małecki.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, 
rynki rolne i  rybołówstwo realizowane 
w  poszczególnych częściach budżetu 
państwa, łącznie z  wydatkami przewi-
dzianymi w rezerwach celowych, zapla-
nowano w kwocie 16,3 mld zł.

Łączne wydatki mają więc wynosić 
35 mld 457 mln zł. Jest to 6,92 proc. wy-
datków ogółem budżetu państwa.

W  2022 r. w  porównaniu do 2021 r. 
zwiększają się wydatki na dopłaty do 
ubezpieczeń rolnych o  kwotę 1 mld zł, 
na zwalczanie chorób zakaźnych zwie-
rząt o kwotę ok. 490 mln zł, a na funk-
cjonalnie szkół i  ośrodków doradztwa 
rolniczego i  KRUS o  kwotę 258 mln zł, 
a z budżetu unijnego o 3,5 mld zł.

Dyskusja na posiedzeniu komisji 
finansów dotyczyła głównie finanso-
wania zadań weterynarii, w tym zwięk-
szenia zarobków lekarzy weterynarii. 
Mówiono także o  drogich nawozach, 
a  także o  finansowaniu gospodarstw 
ekologicznych.

W  tym roku na Inspekcję Wetery-
naryjną i zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt z rezerw przeznaczono łącznie 
922 mln zł.

Wiceminister przypomniał, że 
w przyszłym roku zaplanowano zwięk-
szenie zatrudnienia w Inspekcji Wetery-
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naryjnej o 604 etaty, na co przeznaczo-
ne będą wydatki w wysokości ponad 65 
mln zł; powiększone zostaną inspekto-
raty powiatowe, na co ma być przekaza-
ne ok. 57,8 mln zł.

Komisja finansów na środowym 
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała 
też wniosek ministra rolnictwa o  zmia-
nę w planie finansowym KRUS. Chodzi 
m.in. o zmniejszenie kwoty o 50 mln zł 
na zasiłki macierzyńskie, przy jednocze-
snym zwiększeniu wydatków na zasiłki 
pogrzebowe. 

(PAP)
Senacka Komisja Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi  w dniu 10 listopada  br. rozpa-
trzyła ustawę o ułatwieniach w prowa-
dzeniu handlu w piątki i soboty przez 
rolników i  ich domowników i  wniesie 
o jej przyjęcie bez poprawek.

Omawiając ustawę, wiceminister 
rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, 
że jest ona elementem Polskiego Ładu 
w  części dotyczącej rolnictwa. Jak mó-
wił, ustawa będzie sprzyjać skróceniu 
łańcucha dostaw, ułatwi dostęp do 
produktów wytworzonych przez ma-

łych, lokalnych producentów rolnych 
poprzez oferowanie ich w  atrakcyj-
nych miejscach. Ustawa przewiduje, 
że w  piątki i  soboty rolnicy będą mogli 
sprzedawać swoje produkty rolne i spo-
żywcze oraz wyroby rękodzieła w  wy-
znaczonych przez gminy miejscach. Po-
nadto będą zwolnieni w te dni z opłaty 
targowej.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu 
nie zgłosiło uwag do ustawy.

Podczas tego posiedzenia senato-
rowie zapoznali się też z  informacją 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi na te-
mat aktualnego, po konsultacjach spo-
łecznych, stanu przygotowania projek-
tu Planu Strategicznego dla Wspólnej 
Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023–
2027. Wicepremier, minister rolnictwa 
Henryk Kowalczyk poinformował, że 
projekt był 2-krotnie przedstawiany do 
konsultacji publicznych. Pierwszy etap 
trwał od 18 grudnia 2020 r. do 1 lipca 
2021 r., drugi zaś od 30 lipca 2021 do 
15 września 2021 r. Zaznaczył, że pod-
czas konsultacji wpłynęło kilka tysięcy 
uwag, propozycji zmian i  postulatów. 
Część z  nich została uwzględniona, 

a także robocze uwagi Komisji Europej-
skiej, przekazane w październiku 2021 
r. Projekt dostosowano też do rozwią-
zań Polskiego Ładu dotyczących inwe-
stycji infrastrukturalnych na wsi. „Zdję-
liśmy środki na infrastrukturę wodno-
-kanalizacyjną i drogową, bo są zapisa-
ne w Polskim Ładzie, ale zostawiliśmy 
środki na oczyszczalnie przydomowe” 
– wyjaśnił minister rolnictwa. Poin-
formował też, że w  resorcie rolnictwa 
prowadzone są prace związane z  for-
malnym przyjęciem projektu przez 
Radę Ministrów. Zapewnił, że projekt 
PS WPR zostanie przekazany do za-
twierdzenia przez Komisję Europejską 
przed 1 stycznia 2022 r. Poinformował, 
że najwięcej środków w  ramach PS 
WPR zaproponowano na interwencje 
w  formie płatności do powierzchni. 
„Gospodarstwa o powierzchni do 50 ha 
otrzymają płatność trochę wyższą niż 
średnia unijna” – podkreślił.

Dyskusję nad Planem Strategicz-
nym dla Wspólnej Polityki Rolnej na 
lata 2023–2027 senatorowie będą kon-
tynuować na następnym posiedzeniu 
komisji. 
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Od 30 listopada do 29 grudnia 
2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie przyjmo-
wać wnioski o  „Wsparcie inwestycji 
w  przetwarzanie produktów rolnych, 
obrót nimi lub ich rozwój” w  ramach 
PROW 2014-2020.

Ten nabór przeznaczony jest dla 
dwóch grup beneficjentów. Pierwsza 
z nich to ci, którzy zdecydują się na za-
rejestrowanie działalności gospodarczej 
w  zakresie przetwórstwa produktów 
rolnych – wówczas mówimy o tak zwa-
nym „małym przetwórstwie”. Druga 
grupa to beneficjenci, którzy nie chcą 
rejestrować działalności gospodarczej 
i  decydują się na przetwórstwo w  ra-
mach rolniczego handlu detalicznego.  

KTO MOŻE ZOSTAĆ 
BENEFICJENTEM

O  wsparcie na tzw. małe przetwór-
stwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) 
mogą ubiegać się dwie grupy:
• rolnicy, a także domownicy lub mał-

żonkowie rolników, którzy zdecydu-
ją się na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie przetwarza-
nia produktów rolnych;

• rolnicy lub ich małżonkowie, którzy 
prowadzą lub podejmują działalność 
przetwórczą i  sprzedaż produktów 
przetworzonych w ramach RHD. 
Co ważne, obie grupy muszą pod-

legać obowiązkowemu ubezpieczeniu 
rolników w pełnym zakresie. 

O JAKIE DOFINANSOWANIE 
MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ 

Zainteresowani wsparciem mogą 
starać się o refundację do 50 proc. kosz-

tów kwalifikowanych poniesionych na 
realizację inwestycji służących prze-
twórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców 
i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także 
przetwarzaniu produktów rolnych na 
cele energetyczne czy zamrażaniu lub 
przechowywaniu płodów rolnych. Jed-
nak dla każdej z  grup określony został 
inny limit pomocy. Rolnicy prowadzący 
działalność w  ramach RHD będą mogli 
otrzymać do 200 tys. zł – dotąd było to 
dwukrotnie mniej. A  ci, którzy prowa-
dzą bądź będą chcieli założyć działal-
ność gospodarczą, będą mogli starać się 
o 500 tys. zł, tak jak dotychczas.

W CO MOŻNA ZAINWESTOWAĆ

Wsparcie można otrzymać między 
innymi na budowę, rozbudowę lub 
modernizację budynków wykorzysty-
wanych do prowadzenia działalności 
przetwórczej czy zakup oraz instalację 
maszyn lub urządzeń do przetwarza-
nia i  magazynowania. Pomoc dotyczy 
także inwestycji związanych z dostoso-
waniem pomieszczeń pomocniczych 
służących przygotowaniu posiłków (np. 
kuchni) i  pomieszczeń gospodarczych 
przeznaczonych do przechowywania 
produktów żywnościowych. Pieniądze 

można też przeznaczyć na zakup ma-
szyn czy urządzeń służących ochronie 
środowiska.

W  tym naborze zakres inwestycji 
objętych wsparciem został rozszerzony 
– teraz będzie można ubiegać się o dofi-
nansowanie zakupu specjalistycznych 
środków transportu. Wsparcie będzie 
można otrzymać m.in. na cysterny, silo-
sy, chłodnie czy izotermy, przeznaczone 
do przewozu produktów rolnych, któ-
rych transport powinien odbywać się 
w szczególnych warunkach. Pomoc bę-
dzie udzielana także na zakup środków 
transportu niezbędnych do sprawnego 
przebiegu procesu technologicznego 
lub magazynowania, a  także wykorzy-
stywanych do sprzedaży produktów 
rolnych czy też służących do przewozu 
zwierząt przeznaczonych do uboju.

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ 
WNIOSKI O POMOC

Wnioski o  wsparcie należy składać 
w oddziale regionalnym ARiMR. Doku-
menty będzie można dostarczać oso-
biście, przez upoważnioną osobę, reje-
strowaną przesyłką nadaną w placówce 
Poczty Polskiej lub za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP.

Wsparcie dla małych 
przetwórców i RHD

fot. AdobeStock
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O KONKURSIE
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: spo-

łecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
• działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
• kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, 

tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
• przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszano-

wania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:
• wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach go-

spodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
• koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 491),
• stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój 

kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także dzia-
łalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski o  wsparcie można składać 
w oddziałach regionalnych ARiMR oso-
biście, rejestrowaną przesyłką poczto-
wą, nadaną w placówce Poczty Polskiej 
lub za pośrednictwem elektronicznej 
skrzynki podawczej ePUAP.

Przypominamy, że o  pomoc mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy prowadzą-
cych działalność w  dwóch sektorach. 
Pierwszy z nich obejmuje mikro-, małe, 
średnie i  duże przedsiębiorstwa wy-
twarzające pasze na bazie surowców 
niemodyfikowanych genetycznie, czyli 
bez GMO. Do drugiego należą podmio-
ty, które prowadzą działalność w zakre-
sie przetwarzania i  sprzedaży hurtowej 

ziół. A wnioski o wsparcie mogą składać 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
z tej branży.

Dofinansowanie, jakie można otrzy-
mać, zależy od statusu wnioskodawcy. 
W  przypadku przedsiębiorstw zajmu-
jących się przetwarzaniem i  wprowa-
dzaniem do obrotu produktów rolnych 
maksymalne wsparcie wynosi 10 mln 
zł. Natomiast gdy o  wsparcie ubiega 
się podmiot, który na podstawie od-
powiednich przepisów jest związkiem 
grup producentów rolnych lub zrzesze-
niem organizacji producentów, limit to 
15 mln zł.

Pomoc przyznawana jest w  formie 
refundacji do 50 proc. kosztów kwali-
fikowanych poniesionych na realizację 
inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. 
wydatki na budowę lub moderniza-
cję budynków wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności. Wsparcie 
można otrzymać także na zakup (wraz 
z  instalacją) maszyn lub urządzeń do 
przetwarzania produktów rolnych, ma-
gazynowania ich czy przygotowania 
do przetwarzania. W  takim przypadku 
dofinansowane mogą być także koszty 
leasingu zakończonego przeniesieniem 
prawa własności.

Źródło: arimr.gov.pl

Termin naboru wniosków na tzw. 
duże przetwórstwo wydłużony 
do 29 grudnia
Jeszcze do 29 grudnia 2021 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwa-
rzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego przetwórstwa. Pierwotnie 
ten nabór miał zakończyć się 29 listopada, ale podjęta została decyzja o wydłużeniu go o miesiąc. Po-
moc skierowana jest do dwóch grup przetwórców. Pierwsza z nich to przedsiębiorstwa zajmujące się 
wytwarzaniem pasz bez GMO, druga to podmioty specjalizujące się w produkcji i sprzedaży ziół.



www.solidarnoscri.pl

19INFORMACJE październik - listopad 2021

W  przypadku rolników będących 
płatnikami podatku VAT, przy realizacji 
płatności z  tytułu składek na  ubezpie-
czenie społeczne rolników oraz składek 
na  ubezpieczenie zdrowotne, wskazać 
należy wyłącznie nowe numery rachun-
ków bankowych. Jeśli w  momencie 
realizacji płatności saldo Pani/Pana ra-
chunku VAT będzie niezerowe, to środ-
ki zostaną pobrane z tego rachunku (do 
wysokości salda).

Jeżeli płatność z  tytułu składek 
na  ubezpieczenie społeczne rolników 
lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie 
dokonana na  dotychczas wykorzysty-
wany   numer rachunku bankowego, 
to  przelew zostanie zrealizowany, jed-
nak nie zostaną wykorzystane środki 
zgromadzone na rachunku VAT. 

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od 
towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. 
zmieniają się zasady regulowania składek KRUS

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału 
Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpie-
czenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W a ż n e !  
Dokonując wpłaty składek (przelewu), 
koniecznie należy podać odpowiedni 
numer rachunku bankowego, a  także 
identyfikator płatnika składek (nu-
mer UNO) lub pełne dane osobowe, 
pozwalające na  identyfikację płatnika 
składek (osoby ubezpieczonej). Wska-

zanie wyłącznie imienia i nazwiska nie 
pozwoli na  ustalenie właściwej osoby 
w systemie informatycznym KRUS.  

Numery rachunków bankowych, 
dedykowanych rolnikom będącym 
płatnikami VAT, według przynależności 
do  Oddziału Regionalnego KRUS, moż-
na uzyskać w  każdej jednostce organi-
zacyjnej KRUS oraz  na  stronie interne-
towej: www.krus.gov.pl.

Podstawa prawna: 
1. ustawa z  dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o  zmianie ustawy o  podatku od to-
warów i  usług oraz ustawy Prawo 
bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),

2. ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1896, z późn. zm.).

Źródło:krus.gov.pl

Rusza pomoc na inwestycje w lasach 
prywatnych
Osoby zainteresowane inwestowaniem w lasy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że o dofinansowanie można występować do koń-
ca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczo-
ne dla posiadaczy lasów prywatnych 
i  obejmuje inwestycje w  drzewostany 
w  wieku od 11 do 60 lat, dla których 
opracowany jest Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasu lub dla których zada-
nia z zakresu gospodarki leśnej określa 
decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do po-
wierzchni, na której realizowane są 
konkretne inwestycje i można je otrzy-
mać na:
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• przebudowę składu gatunkowego 
drzewostanu przez:
- wprowadzenie drugiego piętra 

w drzewostanie - gdy średni wiek 
gatunku dominującego w  drze-
wostanie mieści się w przedziale 
od 30 do 50 lat;

- dolesienie luk w  drzewostanie - 
średni wiek gatunku dominują-
cego od 21 do 60 lat;

• zróżnicowanie struktury drzewosta-
nu przez wprowadzenie podszytu - 
średni wiek gatunku dominującego 
w  drzewostanie mieści się w  prze-
dziale od 30 do 60 lat;

• założenie remizy - wprowadzenie 
na danym obszarze - ogrodzonym 
i o powierzchni co najmniej 10 arów
- gatunków i  krzewów o  dużym 

znaczeniu biocenotycznym 
w drzewostanie, w którym śred-
ni wiek gatunku dominującego 
mieści się w przedziale od 30 do 
60 lat;

• czyszczenie późne - cięcia pielęgna-
cyjne wykonane w  drzewostanie, 
w  którym średni wiek gatunku do-
minującego mieści się w  przedziale 
od 11 do 20 lat;

• zabiegi ochronne przed zwierzyną:
• ogrodzenie remizy,
• zabezpieczenie drzewek osłonka-

mi czy repelentami - w  przypadku 
przebudowy składu gatunkowego 
czy zróżnicowania struktury drze-
wostanu.  
Warto podkreślić, że w  obecnym 

naborze rozszerzony został zakres przy-
znawania pomocy na przebudowę skła-
du gatunkowego drzewostanu poprzez 
dolesienia luk w drzewostanach uszko-
dzonych nie tylko w  wyniku procesu 
chorobowego – tak jak było w poprzed-
nich naborach, ale także zniszczonych 
przez szkodniki, zwierzynę lub ekstre-
malne warunki pogodowe.

Wysokość pomocy jest zróżnico-
wana i  uzależniona od rodzaju inwe-

stycji oraz warunków, w  jakich ma 
być realizowana. Waha się od 8,82 zł 
za metr bieżący w  przypadku ogro-
dzenia remizy siatką o  wysokości co 
najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha 
za przebudowę składu gatunkowego 
drzewostanu polegającą na dolesia-
niu luk na powierzchni o  nachyleniu 
powyżej 12°.

Wnioski o  przyznanie wsparcia 
będzie można składać do końca bieżą-
cego roku we właściwych ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
właściciela lasu biurach powiatowych 
Agencji. Dokumenty będzie można 
dostarczać  za pośrednictwem Poczty 
Polskiej lub elektronicznej skrzynki po-
dawczej ePUAP.

Pomoc dostępna w  ramach „Wspar-
cia na inwestycje zwiększające odpor-
ność ekosystemów leśnych i  ich war-
tość dla środowiska” finansowana jest 
z budżetu PROW 2014-2020.
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Końcówka roku oznacza dla samorządów terytorial-
nych konieczność zaplanowania i uchwalenia nowych 
budżetów. To zawsze jest dylemat, a w czasie panowa-
nia koronawirusa jeszcze większy. Wiele samorządów 
zaczęło więc weryfikować swoją politykę w  kwestii 
ubezpieczeń i  skorzystało z  oferty TUW-ów (towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych).

Szukanie oszczędności przy planowaniu budżetów 
jednostek samorządowych zwykle oznacza przesuwa-
nie środków z  jednej inwestycji na drugą, bardziej po-
trzebną mieszkańcom. Wydatki samorządów na walkę 
z  epidemią COVID-19 jeszcze bardziej nadszarpnęły 
możliwości realizacji nowych planów, bo zatrzymanie 
koronawirusa i ratowanie chorych to priorytet. Dlatego 
samorządy planując budżet coraz czyściej rewidują swo-
ją politykę ubezpieczeniową i korzystają oferty TUW-ów. 

TUW-y są wolne od konieczności osiągniecia zysku, 
który zadowoliłby akcjonariuszy – jak jest w  przypad-
ku towarzystw działających w  formie spółki akcyjnej. 
Brak wymogu osiągnięcia odpowiedniego zysku wpły-
wa natomiast na kalkulację składki, która w TUW-ie ma 
wystarczyć na pokrycie kosztów odszkodowań i świad-
czeń oraz kosztów związanych z działalnością zakładu, 
takich jak likwidacja szkód czy koszty administracyjne. 

Pomija się więc tutaj zysk, który, jeżeli zostanie wypra-
cowany, i tak zostaje w TUW-ie. Poza tym na wysokość 
składki wpływa także brak kosztów związanych z  re-
asekuracją, czyli przerzucaniem części ryzyka, jakie ko-
mercyjny zakład ubezpieczeniowy za opłatą przenosi 
na inną instytucję finansową. 

Samorządy często wybierają też drogę założenia 
własnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
w  którym ubezpieczony będzie sam samorząd oraz 
jednostki mu podległe. Konsoliduje to jego podmio-
ty w  jednym zakładzie ubezpieczeniowym, co z  kolei 
przekłada się na możliwość pełnej kontroli nad wy-
datkami związanymi z ubezpieczeniami oraz nad wła-
ściwym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki 
temu obniża się nie tylko wydatki związane z obsługą 
ubezpieczeń, ale także unika dublowania ubezpieczeń 
w  ramach samorządu. Ważne jest również, że taki sa-
morządowy TUW może z  łatwością pozyskiwać do-
datkowe środki z  funduszu prewencyjnego, który jest 
tworzony na poczet finansowania działań mających za-
pobiegać powstawaniu szkód. Fundusz taki tworzony 
jest z 1% wpłaconych składek – a to są niemałe kwoty, 
którymi można sfinansować np. zabezpieczenie posia-
danego majtku.

Oferta TUW-ów to oszczędności 
dla samorządowych budżetów
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związek z  rosnącym światowym popy-
tem na gaz i cenami za transport morski, 
a  także niewystarczającą konkurencją 
na wewnętrznym rynku UE. Często 
opinia publiczna nie zdaje sobie spra-
wy z  tego, że bariery celne dotyczące 

nawozów azotowych oraz cła antydum-
pingowe nałożone na UAN na poziomie 
UE stały się główną przeszkodą dla rol-
ników oraz naraziły ich na nadmierne 
opłaty i poważne ryzyko niedoboru do-
staw. W  tym samym czasie europejski 

Od początku 2021 r. ceny nawozów 
azotowych wzrosły trzykrotnie. Obec-
nie stanowią 55% kosztów produkcji 
dla rolników prowadzących uprawy 
w  Europie. Oprócz tego wzrostu, podaż 
poza sezonem była niższa niż zazwyczaj 
i  dystrybutorzy już teraz nie są pewni 
czy będą w  stanie zaspokoić popyt rol-
ników w  wielu państwach członkow-
skich do okresu wiosennego. Te warunki 
w  ogromnym stopniu zagrażają zdolno-
ściom produkcyjnym rolników prowa-
dzących uprawy, którzy zmierzają się 
zarówno z  niestabilnością międzynaro-
dowego rynku upraw, jak i zakłóceniami 
konkurencji z  rolnikami na całym świe-
cie w związku z nadmiernie chronionym 
europejskim rynkiem nawozów.

Ceny nawozów, zwłaszcza roztworu 
saletrzano-mocznikowego (UAN) mają 

Komunikat prasowy

#DumpTheAntidumping: Komisja Europejska 
(w końcu) rozpoczyna dochodzenie w sprawie ceł 
przywozowych nałożonych na nawozy UAN
W ciągu ostatnich miesięcy Copa i Cogeca kwestionowały użyteczność środków antydumpingowych 
stosowanych w odniesieniu do nawozów UAN na poziomie europejskim. Ceny pobiły rekord tej zimy 
a sytuacja jest coraz trudniejsza na poziomie gospodarstw. DG Trade podjął decyzję, aby rozpocząć 
dochodzenie odnośnie rzeczywistego wpływu środków antydumpingowych. Copa i Cogeca z zado-
woleniem przyjmują te pierwsze kroki, które mogą prowadzić do zniesienia ceł antydumpingowych 
i zwracają się do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkiego działania. 

przemysł nawozów, który doświadczył 
wysokich kosztów produkcji oraz cen 
sprzedaży, w dalszym ciągu osiąga nad-
mierne marże zysku.

Odnosząc się do rozpoczęcia docho-
dzenia przez Komisję Europejską w spra-
wie barier przywozowych chroniących 
sektor nawozów, Tim Cullinan, wice-
przewodniczący Copa, powiedział „Jest 
to pierwszy krok. Komisja zdecydowała 
się wysłuchać uwag społeczności rolnej na 
temat nadmiernej ochrony rynku nawo-
zów. Należy działać szybko, jako że ceny 
UAN wynoszą powyżej 750 €/t a  sytu-
acja jest napięta w niektórych państwach 
członkowskich. Z  tego względu mamy 
nadzieję, że dochodzenie wszczęte przez 
Komisję Europejską zostanie zakończone 
w terminie, który bierze pod uwagę kry-
tyczną sytuacje gospodarstw.

Parlament Europejski potwierdza swoje poparcie dla 
nowej WPR, teraz trzeba rozwiać ostatnie wątpliwości 
Po ponad trzech latach trudnych i skomplikowanych negocjacji Copa i Cogeca z radością przyjmują 
informację o tym, że Parlament Europejski na czas przyjął przyszłą WPR. Około 70% oddanych głosów 
było za trzema rozporządzeniami przyszłej WPR - co jest jasnym potwierdzeniem Parlamentu UE, że 
popiera on kompromis, który udało się wypracować w czerwcu w czasie rozmów trójstronnych. Jed-
nak to głosowanie nie oznacza końca procesu, gdyż wciąż pozostaje do zrealizowania klika kwestii za-
nim nowa WPR będzie operacyjna. Wiele niepewności wciąż wzbudza harmonogram, spójność i sama 
implementacja - zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie krajowym. 
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Głosowanie w  dniu 23 listopada 
br. nad ramami nowej WPR, które od-
było się w  Strasbourgu jest kolejnym 
etapem procesu prowadzącego do po-
wstania WPR 2023-2027. Głosowanie 
nad kompromisem wypracowanym 
w czasie rozmów trójstronnych prowa-
dzonych wiosną 2021 roku dołączyło 
do przedstawionej przez Komisję pro-
pozycji nowe wymagania w  zakresie 
środowiska, klimatu i  wymiaru spo-
łecznego. W  rzeczywistości, 15 z  22 
wskaźników rezultatu zdefiniowa-
nych w  nowej WPR dotyczy wymiaru 
środowiskowego. Będzie to stanowić 
prawdziwe wyzwanie dla europejskiej 
społeczności rolniczej.  W  tej chwili 
kluczowe znaczenie ma gotowość i an-
tycypacja. Bardzo ważnym było jednak, 
aby Parlament Europejski potwierdził 
obrany kierunek. Teraz państwa człon-
kowskie muszą stworzyć praktyczne, 
łatwe do zrozumienia i  realistyczne 
pod kątem ich wdrażania środki, która 
pomogą rolnikom w realizacji tych nie-
łatwych celów. 

W  reakcji na wyniki głosowania 
Christiane Lambert, przewodnicząca 
Copa, powiedziała: „W dniu dzisiejszym 
Parlament Europejski dał rolnikom 

i  ich spółdzielniom narzędzie politycz-
ne pozwalające im na kontynuowanie 
wysiłków w  zakresie większej zrówno-
ważoności. Nowe wymagania w  kwe-
stiach klimatycznych, społecznych i śro-
dowiskowych, które znalazły się w nowo 
przyjętej WPR są swoistą ewolucją 
w  zakresie rolniczych zobowiązań do-
tyczących tego, aby produkować w spo-
sób bardziej zrównoważony. Będzie to 
wymagało znaczących wysiłków w mo-
mencie, kiedy stoi przed nami wiele 
wyzwań krótkoterminowych i  musimy 
mierzyć się z niepewnością, co zagraża 
konkurencyjności naszego sektora. Te-
raz liczymy na władze krajowe oraz na 
Komisję Europejską, aby szybko przyjęły 
plany strategiczne WPR.”

To głosowanie, jeśli zostanie po-
twierdzone przez Parlament Europejski 
na początku grudnia, będzie oznaczało 
koniec unijnego procesu legislacyjnego. 
Jednak wciąż pozostaje kilka pytań, na 
które w  najbliższych tygodniach i  mie-
siącach trzeba odpowiedzieć, tak aby 
nakreślić pełne ramy WPR. Aby skorzy-
stać ze wszystkich nadarzających się 
okazji, należy zadbać o  to, aby porozu-
mienie osiągnięte w  kwestii WPR było 
spójne z  innymi unijnymi politykami. 

Istotnym jest, aby na poziomie bruksel-
skim prace były prowadzone we właści-
wym tempie, a cały pakiet został gładko 
zaakceptowany. WPR w  takiej formie, 
w  jakiej została dziś przegłosowana 
przyczynia się do zwiększonej zrów-
noważoności i  wydajności - z  punktu 
widzenia środowiska, klimatu oraz do-
brostanu zwierząt. Nikt nie powinien 
pozostawać z tyłu w czasie tej tranzycji, 
a już zwłaszcza nie rolnicy. 

Dla Ramona Armengola, przewod-
niczącego Cogeca, „krajowe plany stra-
tegiczne muszą poważnie rozważyć 
przyszłość inwestycji w  rolnictwo i  in-
nowacje, ponieważ będziemy musieli 
wyżywić Europę jutra. Inwestycje będą 
dla rolników i  ich spółdzielni kluczem 
w  ramach przyszłej WPR, aby mogli 
zwiększyć średnią wydajność oraz zrów-
noważoność swoich holdingów. Krajowe 
plany strategiczne powinny wzmacniać 
rolę oraz narzędzia przypisane organiza-
cjom producenckim - takim jak spółdziel-
nie - aby mogły zdywersyfikować produk-
cję, ograniczyć koszty i  podjąć się reali-
zacji wspólnych ambitnych celów. Z tego 
powodu środki współpracy w  ramach 
rozwoju obszarów wiejskich są tak waż-
ne dla społeczności rolniczej.”

Przegląd dyrektywy w sprawie miodu nie powinien 
być jedynie miodem dla uszu dla sektora po kolejnym 
katastrofalnym dla pszczelarzy roku
Rok 2021 będzie kolejnym dramatycznym sezonem dla sektora. Spadek produkcji jest szacowany na 
10-15% w porównaniu z 2020 r., kiedy to zbiory miodu były bardzo niskie. Ekstremalne warunki po-
godowe znacząco ograniczyły okres kwitnienia oraz zapylania, co miało poważny wpływ na produk-
cję. Natomiast import w dalszym ciągu rośnie. Jeżeli europejscy konsumenci nie dostrzegają tego na 
półkach sklepowych, to dlatego że oznaczanie pochodzenia pozostaje niedostateczne pod względem 
strukturalnym. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują ogłoszenie przez Komisję przeglądu dyrek-
tywy w sprawie miodu i wzywają do szybkiego wprowadzenia zmian, zwłaszcza w kwestii przejrzy-
stości rynku. 

Okoliczności, z  którymi zmierzają 
się europejscy pszczelarze w  terenie, 
w  dalszym ciągu nie są zachęcające. 
Mówienie o  „niekorzystnym sezonie” 
nie ma już dłużej sensu, jako że nie-
dostateczne wyniki stają się normą. 
W  2021 r. większość europejskich 

państw doświadczyła ekstremalnych 
warunków pogodowych: na prawie 
całym terytorium Europy zarejestro-
wano zimną i wilgotną wiosnę, na po-
łudniu Europy oraz w Finlandii po raz 
pierwszy od dziesięcioleci wystąpiły 
susze, w  Europie północno-zachod-

niej pojawiły się powodzie, a  pożary 
niszczyły greckie lasy. Te warunki mia-
ły poważny wpływ na okres kwitnie-
nia oraz skróciły okres zapylania. Aby 
zrównoważyć tę sytuację, pszczelarze 
w kilku państwach członkowskich UE 
musieli wprowadzić karmienie awa-
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ryjne dla pszczół. Ponadto w  niektó-
rych państwach członkowskich choro-
by pszczół zwiększyły presję. 

Pomimo niewielkiego wzrostu 
cen za miód sprzedawany luzem 
w  niektórych regionach UE, kwe-
stia rentowności dla pszczelarzy jest 
niezrównoważona.  Aktualne dane 
przedstawione dzisiaj przez Komisję 
wyjaśniają ten widoczny paradoks. 
Przywóz miodu wzrasta. Przewyż-
szył poziom 174,885 ton w 2020 r. co 
stanowi wzrost o 4,7% w porównaniu 
z 2019 r.  Głównym eksporterem mio-
du do UE jest Ukraina, która umocniła 
swój udział rynkowy z 24,3% w 2018 
r. do 31,3% w  2020 r. (54,802 t). Na 
Ukrainie średnia cena miodu spadła 
z 1,83 euro/kg w 2018 r. do 1,53 euro/
kg w 2020 r., podczas gdy średni koszt 

produkcji w  Europie wynosi około 
3,5-4 euro/kg. To samo tyczy się Chin, 
które są drugim największym ekspor-
terem miodu do Europy. Ceny miodu 
spadły z 1,51 euro/kg w 2018 r. do 1,38 
euro/kg w 2020 r. 

Copa i  Cogeca z  zadowoleniem 
przyjmują ogłoszenie przez Komisję 
nadchodzącego przeglądu unijnej 
dyrektywy w  sprawie miodu. Szcze-
gólnie ważne jest, aby bezzwłocznie 
podjąć działania w  celu umocnienia 
przepisów i zapewnienia lepszej kon-
kurencyjności i  równych szans dla 
unijnych pszczelarzy, a  zwłaszcza 
w  celu przekazania konsumentom 
w  UE właściwych informacji odno-
śnie pochodzenia miodu. 

Nowo wybrany przewodniczący 
grupy roboczej „Miód” Copa-Cogeca, 

Stanislav Jas stwierdził, „Długo cze-
kaliśmy na tę decyzję. Silniejsze euro-
pejskie prawo może zmienić sytuację 
na rynku miodu oraz zabezpieczyć 
unijny sektor pszczelarstwa. W  krót-
kim okresie Komisja powinna skupić 
się na identyfikowalności, co powinno 
stanowić podstawę reformy. Pszczela-
rze w  Copa-Cogeca uważają również, 
że kluczowa jest walka z  fałszowa-
niem miodu, a także przeprowadzenie 
szerszej refleksji na temat rentowności 
pszczelarstwa w  kontekście zmian 
klimatu. Grupa robocza oceni rów-
nież kwestię współistnienia dzikich 
zapylaczy oraz pszczół, aby promo-
wać bioróżnorodność oraz odpowiedni 
poziom zapylenia upraw oraz dzikich 
kwiatów”. 

Oświadczenie 
dotyczące przedstawienia strategii UE na rzecz 
ochrony gleby na 2030 r.

17 listopada br. Komisja Europej-
ska opublikowała nową strategię, któ-
ra skupia się na osiągnięciu dobrego 
stanu gleby do 2030 r. Ochrona gleby 
stanowi sedno wielu działań i  inicja-
tyw rolników, bez względu na stoso-
waną przez nich metodę produkcji: 
konwencjonalną czy ekologiczną. Na 
szczeblu europejskim, duży zakres 
przepisów UE już teraz wpływa po-
średnio lub bezpośrednio na stan gle-
by i  obejmuje zagrożenia dotyczące 
tego wysoce cennego zasobu natural-
nego. Niektóre przykłady to, między 
innymi, WPR, ramowa dyrektywa 
wodna, dyrektywa azotanowa, dy-
rektywa w  sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów i  dyrektywy 
dotyczące ochrony przyrody. Z  tego 
względu, na tym etapie Copa i Cogeca 
oczekują szerszego wyjaśnienia od-
nośnie tego jak nowe środki, takie jak 
przepisy dotyczące stanu gleby uzu-
pełnią już istniejący zestaw narzę-
dzi, dostarczając złożone i  konkret-
ne sposoby działania dla rolników 
i spółdzielni rolnych. Nowe elementy 

administracyjne to ostatnie, czego 
społeczność rolna UE potrzebuje do 
osiągnięcia skuteczności.

Cechy szczególne gleby w  UE są 
bardzo zróżnicowane. Z tego względu 
ciężko jest ustalić ogólne standardy 
jakości gleby oraz środki obejmujące 
zagrożenia dotyczące gleby dla całej 
UE. Dlatego ważne jest, aby uznać 
różnice występujące w  uwarunko-
waniach regionalnych i  krajowych 
w  przyszłych działaniach. Strategia 
na rzecz ochrony gleby potwierdza 
znaczenie pomocniczości w  osią-
ganiu wyznaczonych celów, jednak 
ważne jest, aby nie były to tylko pu-
ste słowa oraz aby nie karać unijnych 
rolników i leśników 

Copa i  Cogeca z  zadowoleniem 
przyjmują uwzględnienie w  tej stra-
tegii inteligentnych rozwiązań w  ob-
szarze rolnictwa, jeśli chodzi o wspar-
cie monitorowania statusu gleby, 
priorytetowe podejście do badań do-
tyczących innowacyjnych technolo-
gii, które mają objąć degradację i  od-
każanie gleby oraz inicjatywę zwią-

zaną z  opublikowaniem wytycznych 
w  sprawie możliwości finansowania 
zrównoważonego zarządzania glebą 
i jej ochrony do 2022 r.

Copa i Cogeca uznają sugerowane 
wdrożenie środków takich jak świa-
dectwa zdrowia gleby oraz wyznacza-
nie miejsc ze skażoną glebą, co moż-
na uznać jako formę pomocy w odbu-
dowie gleby w Unii Europejskiej. Jed-
nakże Komisja powinna zapewnić, że 
wszystkie zaproponowane narzędzia 
będą stanowiły wartość dodaną i  nie 
doprowadzą do wzrostu arbitralnej 
biurokracji dla państw członkow-
skich, rolników i leśników. 

Niezbędne jest, aby cele wyzna-
czone i  uwzględnione w  strategii na 
rzecz ochrony gleby opierały się na 
nauce. Z  zadowoleniem przyjmuje-
my chęć Komisji do przeprowadzenia 
oceny skutków w  ciągu nadchodzą-
cych miesięcy, aby prawidłowo oce-
nić wpływ przepisów dotyczących 
stanu gleby na wydajność europej-
skich rolników i leśników.
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W  okresie stanu wojennego in-
ternowano w  sumie 333 osoby z  gro-
na „Solidarności” rolniczej; w  tym 
155 działaczy szczebla regionalnego 
i  centralnego; wśród nich były także 
kobiety. Już w  nocy z  12 na 13 grud-
nia 1981 r. zatrzymano większość z 23 
osób ze ścisłego kierownictwa, czyli 
Prezydium OKZ NSZZ RI, w  tym jego 
przewodniczącego Jana Kułaja28. Naj-
większa liczba internowanych rolni-
ków pochodziła z południa i ze wscho-
du kraju. Spośród zatrzymanych dzia-
łaczy wiejskich 150 osób należało do 
grupy wiekowej 41–60 lat i  tyle samo 
do grupy osób młodych, tj. w  wieku 
26–40 lat. Odsetek osób starszych, 
powyżej 60. roku życia, był znacznie 
większy w  porównaniu z  innymi gru-
pami internowanych29. Wśród zatrzy-
manych znalazło się wielu uczestni-
ków wcześniejszych strajków okupa-
cyjnych w  Zamościu, Toruniu, Siedl-
cach, Lublinie, we Włocławku, a także 
w  Ustrzykach Dolnych, Rzeszowie, 
Bydgoszczy, Łochowie. We wrześniu 
1982 r. po dożynkach na Jasnej Górze 
ponownie internowano kilkunastu 
działaczy rolniczej „Solidarności”1. 
Niektórych członków „Solidarności” 
RI, tak jak i  pracowniczej, internowa-
no kilkakrotnie. […]

1 J. Olaszek, „Solidarność” Rolników Indywidu-
alnych…, s. 145

Ci spośród kierownictwa „Solidarno-
ści” rolniczej, którzy nie zostali interno-
wani, byli szykanowani w  inny sposób: 
nękani przez funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa, wzywani na przesłu-
chania i  rozmowy, nakłaniani do podpi-
sywania tzw. lojalek i podejmowania taj-
nej współpracy z SB. Innym ograniczano 
wolność osobistą, ustanawiając dozór 
milicyjny lub zakaz opuszczania danego 
terenu. Niektórzy z internowanych prze-
bywali w ciężkich warunkach, zagrażają-
cych ich życiu i zdrowiu, niekiedy w ce-
lach pozbawionych podstawowych urzą-
dzeń sanitarnych. W  wielu ośrodkach 
obowiązywał więzienny rygor. Przymus 
emigracyjny i  presja psychiczna wywie-
rana przez SB w trakcie całego stanu wo-
jennego, nawet po zakończeniu interno-
wania, były kolejnymi formami represji, 
mającymi daleko idące konsekwencje 
dla struktur rolniczych. W efekcie 46 in-
ternowanych działaczy związków rolni-
czych podjęło decyzję o emigracji. Część 
z nich wróciła do kraju po 1989 r.2

Jedną z  form represji towarzyszą-
cych wprowadzaniu stanu wojennego 
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. – poza 
internowaniami – były brutalne pacy-
fikacje strajkujących załóg, połączone 
z  niszczeniem siedzib i  mienia związ-
kowego. Represje te nie ominęły struk-

2 Dane za: A.W. Kaczorowski, Internowania 
uczestników ruchu solidarnościowego na 
wsi…, s. 73

W stanie wojennym (1981–1983)
tur „Solidarności” rolniczej i  jej człon-
ków. Na przykład oddziały toruńskiego 
ZOMO zdemolowały siedzibę NSZZ RI 
„Solidarność” przy ul. Prostej w  Toru-
niu oraz biura niektórych podregionów. 
13 grudnia 1981 r. wczesnym rankiem 
ZOMO spacyfikowało też strajk okupa-
cyjny rolników indywidualnych, zorga-
nizowany przez NSZZ RI „Solidarność” 
pod wodzą Antoniego Łapczyńskiego, 
trwający od kilku tygodni w  budynku 
Cukrowni Toruńskich. Zomowcy zde-
wastowali wówczas nie tylko pomiesz-
czenia okupowane przez związkowców, 
lecz także cały budynek zakładu. Za-
trzymano wtedy i  przesłuchano wielu 
rolników, a  trzech internowano3. Wielu 
rolników uwięzionych w  okresie stanu 
wojennego po odzyskaniu wolności po-
nownie angażowało się w  działalność 
opozycyjną i  niepodległościową. Czę-
stokroć ponosili konsekwencje karne, 
po raz kolejny padali ofiarą komuni-
stycznych szykan i represji, okupionych 
niekiedy uszczerbkiem na zdrowiu.

Źródło: Teki edukacyjne IPN „O wieś pol-
ską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL 
do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989) cz. 3 
1981-1989”, Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 
2020, s. 27-28.

3 W. Polak, Trudne lata przełomu. Szkice z  hi-
storii najnowszej, Gdańsk 2006, s. 222.

[…] Rozwój sytuacji w  „S[olidarno-
ści] W[iejskiej]” na bieżąco śledziła SB. 
Mimo rozległych zniszczeń, dokonanych 
w  latach 1989–1990 w  jej dokumenta-
cji dotyczącej inwigilacji i  dezintegracji 
chłopskiego związku, zachowała się część 
dokumentów, które pozwalają zrekon-
struować jej działalność. Opozycją na wsi 
zajmowały się pierwotnie wydziały III 

„Bezpieka przeciwko chłopom”
Fragment opracowania 

„A” KW MO. W marcu 1981 r. centrala SB, 
ze względu na pomoc hierarchii kościel-
nej w  organizacji „S[olidarności] W[iej-
skiej]”, przeniosła „ochronę odcinka wiej-
skiego” do wydziałów IV KW MO, gdzie 
utworzono dwie nowe sekcje – VII, która 
miała zajmować się „bazą”, czyli ochroną 
kompleksu żywnościowego, i  VIII, kon-
trolującą „nadbudowę” przez zwalczanie 

„antysocjalistycznej działalności” na wsi. 
Z Warszawy nadzór nad nimi sprawowali 
m.in. zastępca dyrektora Departamen-
tu IV MSW płk Zenon Płatek i  naczelnik 
Wydziału VIII Departamentu IV MSW płk 
Roman Potocki. W Warszawie odbyła się 
22 grudnia 1980 r. narada naczelników 
wydziałów III „A” SB KW MO, dotycząca 
m.in. zwalczania rodzącej się opozycji na 
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wsi. Zastępca dyrektora Departamentu 
III „A” MSW płk Stefan Olejarz 10 stycz-
nia 1981 r. skierował do poszczególnych 
zastępców komendantów wojewódz-
kich ds. SB pismo, w  którym zobowiązał 
podległe jednostki do założenia spraw 
obiektowych o  krypt[onimie] „Solidar-
ność Wiejska”. Pierwsza analiza sytuacji 
w województwach miała zostać przesłana 
do Warszawy do 1 lutego 1981 r. Analizy 
zawierały opis początków działalności 
„SW” oraz wymieniały i charakteryzowały 
jej głównych działaczy. Cele operacji były 
zapewne bardzo podobne w całym kraju. 
W  Krakowie nosiła ona krypt. „Solidar-
ność Wiejska” vel „Tygiel-2” i jej zadaniem 
było: „pełne rozpoznanie, jakie faktycznie 
związki i  organizacje chłopskie powsta-
ły i  działają na terenie woj. miejskiego 
krakowskiego w  ramach „Solidarności 
Wiejskiej”, ich cele i  zadania, środki do 
ich realizacji, główni inspiratorzy i  czoło-
wi działacze, prasa chłopska, powiązania 
i inspiracje ze strony MKZ NSZZ »Solidar-
ność Małopolska«; prowadzenie rozpo-
znania operacyjnego i  przeciwdziałania 
przed oddziaływaniem na ruch chłopski 

elementów i sił antysocjalistycznych [bę-
dących] pod wpływami byłych działaczy 
PSL i  reakcyjnego kleru; podejmowanie 
działań operacyjnych i wspieranie instan-
cji partyjnych oraz władz administracyj-
nych w  eliminowaniu z  tych związków 
osób wrogo ustosunkowanych do ustroju 
rolnego PRL, polityki partii i  państwa na 
wsi oraz osób podejmujących działania 
skierowane przeciwko porządkowi i bez-
pieczeństwu publicznemu; dokumento-
wanie faktów naruszania obowiązujących 
norm prawnych prac działaczy i członków 
»SW«, mogących mieć wpływ na wyelimi-
nowanie z  działania głównych inspirato-
rów tworzenia »SW«; koordynacja działań 
operacyjnych wszystkich pionów MO 
i SB”. 46 Materiały źródłowe Innym zada-
niem było osłabianie pozycji szczególnie 
niebezpiecznych działaczy, a  wspieranie 
tych, którzy byli ugodowo nastawieni 
lub zostali zwerbowani. Do związku pla-
nowano skierować osoby z  zewnątrz, 
będące tajnymi współpracownikami, 
np. dziennikarzy, którzy dezawuowaliby 
działania związkowe, a przez publikowa-
ne teksty wskazywali na bezzasadność 

tworzenia kół „S[olidarności] W[iejskiej]”. 
Jednocześnie zamierzano posiłkować 
się perlustracją korespondencji, podsłu-
chami i  obserwacją lokalu związkowego. 
W marcu 1981 r. na polecenie gen. Konrada 
Straszewskiego z Departamentu IV MSW 
opracowano Plan prowadzenia rozmów 
profilaktyczno- -ostrzegawczych z  dele-
gatami na Krajowy Zjazd „Solidarności 
Wiejskiej” w Poznaniu w dniach 4 i 6 mar-
ca. Celem rozmów miało być zniechęce-
nie delegatów (za pomocą perswazji lub 
gróźb) do wyjazdu na zjazd, gdyż jest to 
„nielegalne” zgromadzenie niezarejestro-
wanej sądownie organizacji. […] Równo-
legle z rozbudową struktur „Solidarności” 
RI i  rosnącą liczbą członków związku SB 
rozbudowywała sieć tajnych współpra-
cowników w  tym środowisku. Mieli się 
oni skupiać głównie na wywoływaniu 
konfliktów wewnętrznych we władzach 
związkowych. Zadanie to w dużej mierze 
udawało się realizować. 

Źródło: Mateusz Szpytma, Zielona „Solidar-
ność”. Niezależne związki zawodowe na wsi w la-
tach 1980–1989, „Biuletyn IPN” 2009, nr 5/6.

Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Chłopi”
26 listopada 1981 r. 

Warszawa, 26 listopada 1981 r. 
Tajne. 

Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Chłopi”

Na antysocjalistyczną działalność w Niezależnym Samorządnym Chłopskim Związku Zawodowym. 
Cel założenia: 
1. Ochrona NSChZZ „Solidarność” przed wpływami na jego działalność grup antysocjalistycznych i  osób związanych 

z tymi grupami, b[yłych] działaczy P[olskiego] S[tronnictwa] L[udowego] w kraju i za granicą oraz wrogich ośrodków 
antysocjalistycznych za granicą. 

2. Podejmowanie działań operacyjnych w  kierunku eliminowania z  tego związku osób wrogo ustosunkowanych do 
ustroju rolnego P[olskiej] R[zeczypospolitej] L[udowej], polityki partii oraz osób podejmujących działania skierowa-
ne przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu. 

3. Gromadzenie materiałów operacyjnych, dokumentowanie własnych działań programujących, koordynujących i kon-
trolno-współdziałających z zainteresowanymi pionami M[inisterstwa] S[praw] W[ewnętrznych] oraz terenu, a także 
władzami partyjno-administracyjnymi. 

Zastępca naczelnika 
Wydziału VIII Departamentu IV MSW 
płk Stefan Turlej 

Źródło: AIPN, 0717/8, Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej krypt. „Chłopi” na antysocjalistyczną działalność w Niezależnym Samo-
rządnym Chłopskim Związku Zawodowym, Warszawa, 26 listopada 1981 r.

Powyższe materiały pochodzą z publikacji IPN: Teki edukacyjne IPN „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ 
RI „Solidarność” (1944–1989) cz. 3 1981-1989”, Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa 2020
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JESIEŃ NA TALERZUJESIEŃ NA TALERZU
ZUPA KREM Z DYNI 

Składniki: 
• 1/2 średniej wielkości dyni (ok. 500 g miąższu)  
• 2 duże marchewki 
• 2 bataty (lub 3-4 ziemniaki) 
• cebula 
• oliwa 
• szklanka śmietanki kremówki 30% (ok. 200 g) 
• kilka kromek chleba 
• 1 łyżka masła 
• 2 listki laurowe 
• 1 cm świeżego korzenia imbiru lub 1/3 łyżeczki mielo-

nego 
• 1/3 łyżeczki cynamonu 
• 1/3 łyżeczki kardamonu 
• sól do smaku 

Przygotowanie:
1. Dynie obierz, pokrój w  plastry, skropl oliwą i  piecz 

w temp. 180 C stopni przez ok. 45 minut. Upieczone ka-
wałki, oddziel od skórki. Cebulę pokrój w  kostkę i  pod-
smaż na oleju.

2. Dodaj dynię oraz obrane i pokrojone w kostkę marchewkę 
i bataty. Całość mieszaj, a następnie zalej ok. 1 litrem wody, 
tak aby po wlaniu woda tylko przykrywała warzywa. 

3. Dodaj listki, imbir, cynamon i  kurkumę, sól. Przykryj po-
krywką i  duś na małym ogniu przez ok. 20-30 minut, aż 
wszystkie warzywa zmiękną.

4. W  tym czasie przygotowujemy grzanki. Gdy warzywa 
w zupie zmiękną, wyjmij listki laurowe, a następnie zblen-
duj całość na gładko.

5. Wlej kremówkę, miksuj jeszcze chwilę. Całość zagotuj i go-
towe! 

CHŁOPSKI GARNEK

Składniki:
• ziemniaki 600 gramów
• pomidory malinowe 600 gramów
• sok pomidorowy 250 mililitrów
• kiełbasa 500 gramów
• cebula 1 sztuka
• ząbki czosnku 3 sztuki
• por (biała część) 1 sztuka
• papryka żółta 1 sztuka
• papryka czerwona 1 sztuka
• selera naciowego 3 sztuki
• bulion warzywny 2 łyżki
• kumin 1 łyżeczka
• liść lubczyku suszony Prymat 2 łyżeczki
• oregano 1 łyżeczka
• cynamon 0.5 łyżeczki

Przygotowanie:
• Ziemniaki obieramy, kroimy na duże kawałki, wrzucamy 

do garnka, podlewamy szklanką zimnej wody, dodajemy 
domową kostkę rosołową. Zagotowujemy, dusimy przez 
chwilę pod przykryciem.

• Pomidory parzymy wrzątkiem, obieramy ze skóry, kroimy 
w kostkę, wrzucamy do ziemniaków, wlewamy sok pomi-
dorowy.

• Kiełbasę kroimy na duże kawałki. Cebulę kroimy w piórka. 
Por kroimy na plasterki. Seler naciowy kroimy na kawałki.

• Składniki razem z przyprawami dodajemy do ziemniaków. 
Dusimy pod przykryciem, co jakiś czas mieszamy.

• Papryki kroimy na większe części, dodajemy do całości 
i dusimy do ich miękkości. W razie potrzeby uzupełniamy 
płyn (sok pomidorowy). Często mieszamy.

• Całość do smaku doprawiamy solą i pieprzem.



ROLNIKU!
Chcesz kupić lub wydzierżawić działkę?

          Wejdź na 

WIĘCEJ ZIEMI DLA ROLNIKÓW

Centralny system informatyczny 
katalogujący Zasób Państwowej 
Ziemi pozwoli:

 szybciej udostępnić 
  ziemię rolnikom 
 wskazywać nowe 
   tereny inwestycyjne 
 dotrzeć do informacji 
  o każdej działce 


