Protokół nr 11/VI/20
posiedzenia Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
w dniu 12. kwietnia 2020 roku.
Zarząd rozpatrywał i podjął decyzje w następujących sprawach:
1. Zarząd zapoznał się z treścią odpowiedzi ministra rolnictwa na wnioski i propozycje
członków Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2. marca 2020 roku. Minister informuje, że do 29 kwietnia
2020 roku blisko 200 tysiącom producentów rolnych poszkodowanych przez suszę w 2019
roku wypłacono pomoc w kwocie 1.094.279 tys. zł. Obecnie nie ma możliwości określenia
ostatecznego terminu wypłaty pozostałej pomocy. Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich na 2020 rok w budżecie państwa zabezpieczono 350 mln zł., co
jest kwotą zdecydowanie za małą w doniesieniu do potrzeb. Trwają prace nad zmianą
systemu subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych. W związku z epidemią COVID19, szkolenia dotyczące funkcjonowania rzeźni rolniczych będą wznowione w terminie
późniejszym. Zarząd zwróci się do KRIR o wystąpienie do MR w sprawie zabezpieczenia
środków na dopłaty do ubezpieczeń, gdyż na dzień dzisiejszy Towarzystwa
Ubezpieczeniowe nie posiadają już limitów, w związku z czym odmawiają wystawiania
polis z dopłatami z budżetu państwa.
2. Zarząd przeprowadził analizę projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w odpowiedzi
na epidemię COVID-19. Wsparcie będzie wypłacane w miarę dostępności środków
finansowych. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekraczać 5.000 euro na
gospodarstwo i 50.000 euro na małe i średnie przedsiębiorstwo, najbardziej dotkniętych
kryzysem, udowodnionym obiektywnymi warunkami kwalifikowalności i kryteriami
wyboru. Zarząd proponuje, aby środki pomocowe w pierwszej kolejności skierować do
producentów mięsa i mleka, gdyż to właśnie te sektory najbardziej ucierpiały z powodu
wystąpienia pandemii.
3. Zapoznano się z odpowiedzią ministra rolnictwa w sprawie powoływania stałych komisji
szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Realizacja tej propozycji wymaga zmiany ustawowej. Obecnie trwają prace nad
utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o
oszacowanie strat w uprawach rolnych za pomocą pomiarów satelitarnych. Szkody miałyby
być zgłaszane za pomocą specjalnej aplikacji, bez udziału komisji. Zasada ta ma
obowiązywać od czerwca br. Zarząd widzi potrzebę takich zmian, jednak znając
złożoność problemu jest sceptyczny co do możliwości wprowadzenia ich w tak krótkim
czasie
4. W związku z epidemią, z funduszu prewencyjnego wypracowanego przez Związek
Wzajemności Członkowskiej TUW „Partner”, Zarząd postanowił przekazać po 2.000 zł
dziesięciu powiatowym zakładom opieki zdrowotnej - łącznie 20.000 zł, w celu
dofinansowania zakupów niezbędnych środków ochrony osobistej ( Mogilno, Tuchola,
Żnin, Szubin, Brodnica, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Rypin, Aleksandrów Kujawski, Lipno ).
5. W związku z sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości realizacji projektów
szkoleniowych i pikników, Izba podejmie próbę kampanii edukacyjno-informacyjnej
promującej produkty rolnicze za pośrednictwem mediów społecznościowych.
6. Zarząd zapoznał się z wnioskami Rady Powiatowej KPIR w Brodnicy. Wnioski przekazano
radcy prawnemu w celu nadania im właściwego biegu.
7. Kryzys ekonomiczny spowodowany epidemią bardzo mocno dotyka rolnictwo, zwłaszcza

produkcję zwierzęcą. Pośrednio wpływa również na finanse i działalność Izby rolniczej.
Zarząd widzi potrzebę restrukturyzacji oraz zmian organizacyjnych dotyczących pracy
biura Izby. Proponuje stopniowe ograniczanie wydatków związanych z zatrudnieniem,
zwłaszcza pośród pracowników, którzy osiągneli wiek emerytalny.
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