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SIEWY 

PRODUKCJA ROŚLINNA

W tym roku w Grubnie 
wcześnie zasiano strączkowe 
i zboża jare 
Bieżący rok na razie nie sprzyja kolekcji odmian 
roślin uprawnych w Grubnie. Co prawda zboża 
przetrwały znakomicie czyli w 100% ale część 
rzepaku została zlikwidowana i to nie z powo-
du zimy lecz jesiennej suszy (Brak wschodów). 
Niestety jesienią, zimą i na przedwiośniu nie 
było zbyt dużo opadów dlatego spodziewamy się  
także w tym roku znacznego deficytu wody  
w okresie wegetacji. Dlatego – choć z pewnym 
ryzykiem, zdecydowaliśmy się wysiać wcześniej 
niż zwykle rośliny strączkowe i wszystkie zboża 
jare łącznie z jęczmieniem jarym. Warunki w dniu 
siewu tj. 19 marca 2020 były bardzo dobre, gle-
ba o odpowiedniej wilgotności. Siewu dokonano 
siewnikiem pneumatycznych Kverneland Optima. 

Bobik i łubin ze względów technicznych wysiano 
siewnikiem jednorzędowym ogrodniczym.
Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grubnie 
przygotowywana dla potrzeb Kujawsko-Pomor-
skich Dni w 2020 roku liczy już 160 obiektów 
na których prezentowane są odmiany rzepaku  
(14 odmian) i zbóż ozimych i jarych (146 od-
mian). Jak każdego roku najwięcej jest zbóż  
w tym; pszenicy ozimej zasiano 44 odmian  
formy ozimej i 16 formy jarej, 10 odmian  

Siewy zbóż prowadzą pracownicy Zakładu Rolnego Grubno i KPODR O/Przysiek a nadzoruje specj. 
KPODR O/Przysiek Marek Radzimierski

Wysiano, groch, bobik, łubin wąskolistny, i zboża jare – pszenicę jęczmień, owies i pszenżyto.

jęczmienia ozimego i 15 odmian jęczmienia jarego, 
18 odmian żyta ozimego 16 odmian pszenżyta 
ozimego, 7 owsa oraz pszenżyto jare 4 odmia-
ny. Wysiano także 10 odmian grochu, 3 bobiku  
i 3 łubinu wąskolistnego.

W tym roku prezentowane będą także mie-
szanki pszenic jarych jako przesiew po  
zaoranym rzepaku. (na Bloku 1 B). Po usta-
leniu z gospodarstwem uznano, że tego typu  
mieszanka będzie najlepsza po zaoraniu rzepa-
ku chronionego wcześniej herbicydami. Zasto-
sowano mieszanki odmianowe poprzez zmiesza-
nie odmian HR Smolice – 1 wariant, HR Strzelce  
– 2 wariant i HR Danko – 3 wariant. Założono także 
ciekawą demonstrację polegającą na zastosowa-
niu na części bloku specjalnego hydrożelu, którego  
zadaniem jest wspomóc utrzymanie wilgoci w glebie  
w okresie suszy (na części Bloku VB) Poletko to 
na życzenie gospodarstwa obsiano pszenicą jarą 
(odmiana Rusałka). 

Planujemy jeszcze wysiać od połowy kwietnia do 
1 dekady maja soję, 6 poletek z roślinami poplo-
nowymi (facelia, gorczyca, rzodkiew płużna i ich 
mieszanki) oraz kukurydzę i ziemniaki.

W dalszym ciągu warunki pogodowe nie  
sorzyjają dobremu rozwojowi roślin. Zima jak 
wiemy była bardzo lekka z mała ilością opadów  
a teraz, mamy bardzo silne przymrozki nocami od 
–5oC nawet do –9oC przy silnym nasłonecznieniu  



w ciągu dnia. Dodatkowo warunki sprzyjały chwa-
stom a na wielu roślinach od jesieni mamy już  
infekcje grzybowe. Ze względu na silne przy-
mrozki wykonywanie zabiegów herbicydowych  
i grzybobójczych jest niemożliwe lub bar-
dzo ograniczone. Dotyczy to nie tylko kolekcji  
na której wiele widać. Ta niekorzystna sytuacja 
dotyczy praktycznie wszystkich pól w naszym  
regionie.

Na koniec dwa słowa o Dniach Pola planowanych 
na 6-7 czerwca w Grubnie. Na razie nie wiemy 
jak rozwinie się trudna sytuacja z koronawiru-
sem i jakie będą wtedy ograniczenia w zakresie  
imprez masowych oraz konferencji i szkoleń.  
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SIEWY 

PRODUKCJA ROŚLINNA

W dniu 19.03.2020 pogoda sprzyjała siewom.

Nie wszystkie gatunki wysiano siewnikiem pneumatycznym. Bobik i łubin z przyczyn  
technicznych zasiano siewnikiem jednorzędowym. 

Na koniec podsumowano wynik, podziękowano ekipie i zaplanowano kolejne siewy tym  
razem roślin wymagających cieplejszej pogody. 

Dlatego zakładamy kolekcję i będziemy ją utrzy-
mywać aż do zbiorów. Oznakowanie poletek 
ustawimy w połowie maja i będziemy więcej  
fotografować i opisywać poprzez naszą stronę 
internetową www.kpodr.pl w zakładce Dni Pola 
Grubno, co na nich się dzieje. Kolekcja będzie też 
cały czas dostępna dla indywidualnych odwiedzin. 
Zapraszamy do indywidualnych lustracji zwłaszcza  
w czerwcu i lipcu. Po wysianiu wszystkich roślin 
zamieścimy na stronie także schemat zasiewów  
i rozkład poletek dla lepszej – szybszej identyfi-
kacji odmian.

tekst: Marek Radzimierski, fot. Marek Rząsa
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ZBOŻA INFORMACJE

DOTACJE

GWARANCJE
BFG

Co to jest Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny?
Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia  
bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych  
w bankach i spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie  
wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku 
przez uprawnioną instytucję, Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny wypłaca klientom ich oszczędno-
ści. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych 
gwarancjami BFG znajduje się na stronie inter-
netowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Wszystkie depozyty klientów indywidualnych  
i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-
-ach są objęte gwarancjami BFG.
Gwarancjami nie są natomiast objęte m.in. depo-
zyty jednostek samorządu terytorialnego, pod-
miotów sektora finansowego, Skarbu Państwa 
oraz osób i podmiotów, których danych identyfi-
kacyjnych bank lub kasa nie posiada. Gwarancja-
mi nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów 
członkowskich, udziałów i wpisowego do banków 
spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektronicz-
ny oraz środki na rachunkach do równowartości  
2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich 
żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.

Depozyty są gwarantowane do równowartości  
w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych 
wypadkach limit gwarancji może być wyższy. 
Limit ten może sięgnąć równowartości 200 tys. 
euro w przypadku osób fizycznych, w sytuacji, 
gdy np. środki znajdujące się na rachunku pocho-
dzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwią-
zanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na  
życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia okre-
ślonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, 
wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy 
emerytalnej lub rentowej lub wykonania podzia-
łu majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności 
majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji  
limit powiększa się o przyznanie zadośćuczy-
nienia oraz niektóre odszkodowania – w całości. 
Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące 
od dnia wpływu środków pieniężnych z tytułów 
opisanych powyżej.
Limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgro-
madzonej przez deponenta w danym banku lub 
SKOK-u bez względu na liczbę posiadanych tam 
przez niego rachunków.
W przypadku posiadania rachunków wspólnych, 
środki każdego ze współposiadaczy rachunku są 
objęte gwarancją do równowartości w złotych 

Dotacja na inwestycje 
w bioasekurację 
oraz zapobieganie powodziom
Do 17 kwietnia br. prowadzony będzie w od-
działach regionalnych ARiMR nabór w ramach 
poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki  
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
Pomoc w ramach poddziałania 5.1 kierowana jest 
do dwóch grup beneficjentów.
Pierwszą grupę beneficjentów stanowią rolnicy, 
prowadzący chów lub hodowlę trzody chlewnej 
planujący zrealizować inwestycje zabezpiecza-
jące gospodarstwo przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa ASF. Wsparciem mogą zostać obję-
te inwestycje związane z ogrodzeniem chlewni, 
utworzeniem lub modernizacją zadaszonej niecki 
dezynfekcyjnej, przebudową pomieszczeń inwen-
tarskich w celu odseparowania trzody chlewnej 
od innych gatunków zwierząt, a także zakupem 
urządzeń służących do dezynfekcji. W przypadku 
ogrodzeń wartość pomocy określana będzie jako 
suma iloczynów standardowych stawek jednost-
kowych i odpowiednio, długości planowanego 
ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
Wsparcie w ramach poddziałania 5.1 oferowa-
ne dla rolników ma charakter refundacji do 80% 
kosztów kwalifikowalnych i dla jednego benefi-
cjenta może wynieść do 100 tys. złotych. Warun-
kiem umożliwiającym ubieganie się o wsparcie 
jest utrzymywanie stada trzody chlewnej liczące-
go średnio minimum 50 sztuk, przy czym o kolej-
ności przysługiwania pomocy decyduje wielkość 
stada oraz uwzględnienie w ramach operacji bu-
dowy zadaszonej niecki dezynfekcyjnej. 

Drugą grupę beneficjentów stanowią spółki wod-
ne i związki spółek wodnych, w których większość 
stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, pla-
nujące inwestycje w sprzęt (np. koparki, kopar-
ko-ładowarki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy  
spalinowe, kosiarki samobieżne) do utrzymywa-
nia urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu 
gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopie-
niem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodo-
wanym przez powódź lub deszcz nawalny.
Wsparcie w ramach poddziałania 5.1 oferowane 
dla spółek wodnych i ich związków ma charak-
ter refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych  
i dla jednego beneficjenta może wynieść w całym 
okresie realizacji PROW 2014–2020 maksymalnie 
1 mln złotych. O kolejności przysługiwania pomo-
cy decyduje w przypadku spółek wodnych i ich 
związków: powierzchnia zmeliorowanych użyt-
ków rolnych objętych działalnością spółki wodnej 
lub związku spółek wodnych oraz funkcjonowa-
nie spółki na terenie gminy poszkodowanej przez 
powodzie lub deszcze nawalne co najmniej dwu-
krotnie od dnia 1 stycznia 1997 r.
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomo-
cy, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawa-
nia oraz wypłaty pomocy finansowej na opera-
cje typu Inwestycje zapobiegające zniszczeniu  
potencjału produkcji rolnej w ramach poddziała-
nia Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 
których celem jest ograniczenie skutków praw-
dopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzyst-
nych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz.U. poz 1478, z późn. zm.).

źródło: www.arimr.gov.pl 

Łukasz Piotrowski, KPODR
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ZBOŻA INFORMACJE

GWARANCJE
BFG

EMERYTURY
i RENTY

100 tys. euro. Współposiadacze rachunku wspól-
nego są deponentami w granicach określonych  
w umowie rachunku, a w przypadku braku posta-
nowień umownych lub przepisów w tym zakresie 
– w częściach równych.
W przypadku rachunków powierniczych środki 
każdego z powierzających są objęte gwarancją do 
równowartości w złotych 100 tys. euro. Rachun-
kiem powierniczym jest na przykład należący  
do dewelopera mieszkaniowy rachunek powierni-
czy, na który nabywcy mieszkań dokonują wpłat.
Gwarantowane są również odsetki. Deponent 
otrzyma odsetki naliczone do dnia wystąpie-
nia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem  
o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u, zgodnie  
z oprocentowaniem wskazanym w umowie, nie-
zależnie od terminu ich wymagalności.
Gwarancjami objęte są zarówno depozyty  
w złotych, jak i walutach obcych. Niezależnie  
od waluty rachunku wypłata środków gwaranto-
wanych następuje w złotych.
Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni ro-
boczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną  
instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
banku lub SKOK-u. 

Aby wypłacić środki gwarantowane, Bank lub 
SKOK sporządza listę osób uprawnionych do od-
bioru środków gwarantowanych. Następnie Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej 
wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu 
dokumentu tożsamości, we wskazanych podmio-
cie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zle-
cić przelew na rachunek.
Po zakończeniu wypłat we wskazanym pod-
miocie środki gwarantowane można odebrać  
w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie  
5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję 
wniosku o ogłoszenie upadłości Banku lub SKOK-u.
Środki pieniężne przekraczające wysokość  
limitu gwarancyjnego również można odzyskać. 
Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego 
banku lub SKOK-u wobec klienta i możliwe jest 
dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadło-
ściowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności  
w terminie wskazanym w postanowieniu o ogło-
szeniu upadłości banku lub SKOK-u.

źródło: www.bfg.pl

Małgorzata Tyburska, KPODR

Waloryzacja świadczeń z KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
informuje, że od dnia 1 marca br. kwoty świad-
czeń emerytalno-rentowych przysługujących do 
29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaź-
nikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy  
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszą-
cym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.
W związku z tym Prezes KRUS komunikatem  
z dnia 18 lutego br. ogłosił, że kwota rolniczej  
emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. 
wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%). Waloryzacja 
emerytur i rent rolniczych od 1 marca br. polega 
na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej 
wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru 
ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, 
nie mniej niż o kwotę 70 zł. W taki sposób od dnia 
1 marca br. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) 
wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na 
dzień 29 lutego br. Jeżeli w wyniku podwyżki (walo-
ryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej 
emerytury pracowniczej (od 1 marca br. 1 200 zł) 
– Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1 200 zł.
Do 1 200 zł nie zostaną podwyższone:
a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 

2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszo-
na stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, tj. w związku  
z prowadzeniem działalności rolniczej lub osią-
ganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane  
w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubez-
pieczenia społecznego, jeżeli suma tych świad-
czeń przekracza kwotę najniższej emerytury 
pracowniczej (dotyczy również pobierania jed-
nocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem 
renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą so-
cjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-
-rata.

Od 1 marca br. – do kwoty 1 200 zł – wzrasta kwo-
ta rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Od 1 marca br. ponownemu obliczeniu z urzę-
du ulegają świadczenia uzupełniające dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łącz-
na kwota świadczeń pieniężnych finansowanych 
ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną 
przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw 
emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzu-
pełniającym nie może przekroczyć kwoty 1 700 zł 
miesięcznie.
Wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń 
przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
– dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
– dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za 

całkowicie niezdolnego do pracy i do samodziel-
nej egzystencji – 344 zł 87 gr,

– dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
– dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
– dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
– dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
– świadczenie pieniężne przysługujące byłym żoł-

nierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
– świadczenie pieniężne przysługujące osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz 
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę  
i ZSRR – max 229 zł 91 gr,

– dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 
zł 26 gr. 

Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decy-
zję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego. Przewiduje 
się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca br. 
objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i ren-
cistów.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 stycznia 2020 
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 252).

źródło: www.krus.gov.pl

Paulina Cholewińska, KPODR



Restrukturyzacja małych
gospodarstw po raz piąty
W dniach od 31 marca do 29 maja br. po raz pią-
ty rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w ramach 
„Restrukturyzacji małych gospodarstw”. Wnio-
ski można składać w Oddziałach Regionalnych 
ARiMR. 
Warunkiem podstawowym ubiegania się o po-
moc jest oprócz prowadzenia gospodarstwa, nie 
przekroczenie żywotności ekonomicznej 13 tys. 
euro, a jednocześnie przekroczenie przycho-
du lub dochodu z rolnictwa powyżej 25% ogółu 
przychodów lub dochodów. Agencja w tym na-
borze nie zwraca uwagi na formę ubezpieczenia 
oraz prowadzoną działalność. Rolnik może być 
na KRUS albo na ZUS czy też prowadzić działal-
ność gospodarczą.
Wykluczenia w ramach programu nie uległy 
zmianie. Z działania nie mogą skorzystać rolni-
cy, którzy wcześniej otrzymali pomoc w ramach: 
Ułatwiania startu młodym rolnikom, Moderniza-
cji gospodarstw rolnych, Różnicowania w kierun-
ku działalności nierolniczej, Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju w ramach PROW 2007–2013,  
a także Modernizacji gospodarstw rolnych, Pre-
mii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, 
Premii dla młodych rolników w ramach PROW 
2014–2020. W okresie programowania płatność 
w ramach działania można otrzymać tylko jeden 
raz na gospodarstwo. W przypadku małżeństw, 
gdy oboje z małżonków spełniają kryteria do-
stępu do programu, pomoc może uzyskać tylko 
jedno z nich – to, na które drugie wyrazi zgodę.
Kwota wsparcia nie uległa zmienia i wynosi  
60 tys. zł, która wypłacana jest w 2 ratach:  
48 tys. po spełnieniu odpowiednich warunków 
oraz 12 tys. (płatność końcowa) po realizacji 
założeń biznesplanu. Pomoc najczęściej wyko-
rzystywana jest na zakup nowych maszyn słu-
żących produkcji rolniczej, lecz dopuszczalne są 
także inwestycje budowlane czy też zakup grun-
tów, ale i stada podstawowego zwierząt. Należy 
jednakże pamiętać, że kwota wykorzystana na 
wymienione inwestycje musi przekroczyć 80% 
premii, czyli 48 tys. zł. Resztę dotacji można 
przeznaczyć na środki obrotowe w gospodar-
stwie – ujęte w biznesplanie. Z całości otrzyma-
nej pomocy trzeba się rozliczyć.
Kolejność przyznania premii następuje według 
liczby uzyskanych punktów. Agencja publikuje 
listy rankingowe według kolejności od najwięk-
szej liczby punktów do najmniejszej. Należy 
uzyskać minimum 7 punktów. Można je zdobyć 
m.in. za rodzaj planowanej produkcji (uczest-
nictwo w unijnym systemie jakości, w syste-
mie rolnictwa ekologicznego, produkcja roślin  

wysokobiałkowych), kompleksowość biznespla-
nu (inwestycja budowlana, udział w szkoleniach, 
korzystanie z usług doradczych, przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych, przetwarzanie 
produktów rolnych, udział w grupie producen-
tów), wpływ na realizację celów przekrojowych 
(udział zbóż w strukturze zasiewów, przy-
gotowanie i stosowanie planu nawozowego,  
innowacyjność, postęp biologiczny), docelową 
wielkość ekonomiczną, wiek wnioskodawcy (po-
niżej 40 lat), zmianę kierunku produkcji, dłu-
gość ubezpieczenia w KRUS.
Podczas planowania inwestycji dobrze jest  
zapoznać się z załącznikiem nr 2 do rozporzą-
dzenia zawierającym wykaz inwestycji, któ-
re służą ochronie środowiska i dają możliwość 
zdobycia dodatkowych punktów. Przykładowo  
są tam wymienione maszyny, takie jak:  
opryskiwacze z odpowiednim wyposażeniem, 
2-tarczowe rozsiewacze nawozów z wyposaże-
niem, pługi, głębosze, zestawy do uprawy i sie-
wu bezpośredniego, brony talerzowe, siewniki do  
poplonów i wiele innych. 
Realizując biznesplan sporządzony wraz z wnio-
skiem, należy doprowadzić do wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa powyżej 20%, przy 
jednoczesnym przekroczeniu poziomu 10 tys. 
euro. 
W ramach zobowiązań rolnik powinien utrzymać 
osiągniętą wielkość ekonomiczną gospodarstwa, 
prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów  
i rozchodów co najmniej 5 lat od dnia wypłaty  
I raty pomocy, kontynuować przez okres co  
najmniej 5 lat działania, za które przyznano 
punkty, udostępniać informacje i umożliwiać 
kontrole ARiMR, przechowywać dokumenty 
przez co najmniej 5 lat.
Po złożeniu kompletu dokumentów rolnik może 
spodziewać się decyzji w ciągu 210 dni licząc od 
dnia zakończenia naboru wniosków. Otrzymana 
decyzja ma charakter warunkowy. Po zrealizo-
waniu w ciągu 6 miesięcy wstępnych warun-
ków, można wystąpić o I ratę płatności. Agen-
cja ma czas 90 dni na wypłatę I raty płatności  
od złożenia kompletnego wniosku. O II ratę 
płatności rolnik powinien wystąpić w ciągu 3 lat  
licząc od otrzymania I raty, ale nie najpóźniej niż  
31 sierpnia 2023 r. Na wypłatę II raty pomocy, 
tak samo jak przy racie I, Agencja daje sobie 
czas 90 dni.
Zainteresowanych skorzystaniem z pomocy  
zapraszamy do kontaktu z doradcami Powiato-
wych Zespołów Doradztwa Rolniczego (kontakt  
wyłącznie telefoniczny lub mailowy).

źródło: www.arimr.gov.pl

Tomasz Skonieczny, KPODR
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ZBOŻA INFORMACJE

DOTACJE

KOMUNIKATY



KOMUNIKATY

Zmiany dotyczą sposobu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych 
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w powiatowych zespołach 
doradztwa rolniczego, oddziałach w Przysieku i Zarzeczewie oraz centrum w Minikowie

– kontakt z Pracownikami KPODR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są 
dostępne na stronie www.kpodr.pl w zakładce KONTAKT. Informacje te będą też  
wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do biur w PZDR-ach, Oddziałach i Ośrodku  
w Minikowie

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych KPODR udostępnione zostaną skrzynki podawcze, w których 
możliwe będzie pozostawienie dokumentów /wniosków/ oświadczeń bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu z pracownikami KPODR. Dokumenty powinny być umieszczone 
w kopercie. Na kopercie proszę wpisać swoje dane oraz dane doradcy/specjalisty do któ-
rego sprawa ma trafić. Prosimy również o dopisek jakiej sprawy dotyczą przekazywane 
dokumenty.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się  
koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że

Dni Otwartych Drzwi Między Miastem a Wsią

30-31 maja 2020 r. – NIE ODBĘDĄ SIĘ

Targi LATO na WSI – ŚWIĘTO SMAKU I TRADYCJI,
Wojewódzki Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

oraz Regionalna Wystawa Zwierząt Futerkowych, 
Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych,

NIE ODBĘDĄ SIĘ w planowanym terminie 9-10 maja 2020 r.

Powiadomimy Państwa o nowym terminie imprez.

 
Liczymy na Państwa zrozumienie.
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Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania znajdują się na stronie 
www.polskasmakuje.pl w zakładce Produkt Polski (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).


