Protokół
z VIII Walnego Zgromadzenia
Lubelskiej Izby Rolniczej
V kadencji w dniu 26 lutego 2018 r.
w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 26 lutego 2018 r.
według porządku obrad zamieszczonego poniżej. Lista obecności delegatów Walnego
Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu. W
obradach delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli również
zaproszeni goście. Lista zaproszonych gości znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 26 lutego
2018 r.
Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR.
4. Informacja na temat aktualnych prac Zarządu LIR

Przerwa kawowa - 11.15 – 11.30.
5. Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości.
6. Informacja w zakresie aktualnych działań Agencji Nasiennej Sp. z o.o w Lesznie w
zakresie wsparcia korzystania z odmian roślin objętych ochroną prawną – Antoni
Kochański Prezes Zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

7. Aktualna działalność Krajowej

Spółki Cukrowej S.A., informacja w zakresie

kampanii cukrowniczej 2017, plany oraz perspektywy rozwoju spółki. – Henryk
Wnorowski Prezes KSC S.A.
8. Informacja w zakresie aktualnej sytuacji na terenie Lubelszczyzny w związku z
występowaniem wirusa

ASF, wymagania bioasekuracji –

dr hab. Krzysztof

Niemczuk Dyrektor PIWET PIB, Paweł Piotrowski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
9. Realizacja odstrzału sanitarnego dzików w naszym regionie, działalność kół
łowieckich, współpraca z LIR – Andrzej Łacic Przewodniczący Zarządu Okręgowego
w Lublinie Polskiego Związku Łowieckiego.
10. Dyskusja. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych
problemów w sektorze rolnictwa.
11. Sprawy różne, wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Poczęstunek – 14.30

Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR
Prowadzący obrady Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

uroczyście

otworzył ósme Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej po czym nastąpiła
ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej. Po czym nastąpiła minuta
ciszy celem upamiętnienia św. P. Tadeusza Skiby – Delegata Walnego Zgromadzenia
LIR. Prezes powitał wszystkich przybyłych delegatów, obecnych na sali przedstawicieli
mediów lokalnych, mecenasa oraz dyrektora biura LIR. Poinformował wszystkich, że
spotkanie jest nagrywane kamerą dla potrzeb protokołu. Prezes zaproponował by
sekretarzem obrad był Pan Janusz Skrzypek – Członek WZ, zaś protokólantem Pani
Małgorzata Karasek – Pracownik biura LIR. Zadał pytanie czy osoby te wyrażają zgodę
na pełnienie tych funkcji i czy obecni na sali obrad członkowie Walnego Zgromadzenia
mają inne propozycje. Wobec tego, że z sali nikt nie podniósł głosu a wyznaczone osoby
wyraziły zgodę do pełnienia funkcji sekretarza i protokólanta Prezes przystąpił do
głosowania nad wyborem protokólanta i sekretarza Walnego Zgromadzenia. W wyniku
głosowania jednogłośnie dokonano wyboru protokólanta i sekretarza WZ, nikt nie
wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad
Pan Prezes zaproponował przyjęcie porządku obrad i zapytał czy ktoś ma jakieś propozycje
zmiany tego porządku. Po odczytaniu zaproponowanego porządku obrad Prezes LIR zarządził
głosowanie nad wniesionymi poprawkami. Porządek obrad został podjęty jednogłośnie.
Prowadzący obrady Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował skład komisji
uchwał i wniosków wymieniając poszczególne osoby tj. Pan Leszek Sęk, Pan Jan Gryn, Pan Grzegorz
Pszczoła i zapytał osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu czy są inne propozycje osób do
pracy w komisji.
W związku z tym, iż nie padły inne propozycje przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym
składem komisji uchwał i wniosków. W wyniku głosowania okazało się, że jednogłośnie został
przyjęty proponowany skład komisji, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Komisja
uchwał i wniosków przystąpiła do pracy, wyboru przewodniczącego komisji. Po dokonaniu wyboru
przewodniczący komisji odczytał protokół. Protokół z wyboru komisji uchwał i wniosków podczas
obrad WZ LIR znajduje się w załączeniu protokołu.
Prowadzący obrady Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował skład komisji mandatowo –
skrutacyjnej wymieniając poszczególne osoby tj. Pana Józefa Gruszczyka, Pana Adama Łukasika oraz
Pana Edwarda Jarmoszuka i zapytał osoby uczestniczące w WZ czy na sali są inne propozycje. W
związku z tym, iż nie padły inne propozycje przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym
składem komisji mandatowo – skrutacyjnej. W wyniku głosowania okazało się, że jednogłośnie został
przyjęty proponowany skład komisji, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Komisja
mandatowo – skrutacyjna przystąpiła do pracy, wybory przewodniczącego komisji. Po dokonaniu
wyboru przewodniczący komisji odczytał protokół. Protokół z wyboru komisji mandatowo –
skrutacyjnej podczas obrad WZ LIR znajduje się w załączeniu protokołu.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR
Pan Prezes poinformował wszystkich obecnych na sali, iż protokół z ostatniego Walnego
Zgromadzenia LIR był wyłożony w biurze LIR na 10 dni przed planowanym posiedzeniem WZ oraz
umieszczony na stronie internetowej LIR. Zaproponował więc by przyjąć protokół bez odczytywania.
Z sali nie padły inne propozycje wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Ad. 4

Informacja na temat aktualnych prac Zarządu LIR
Pan Piotr Burek - Prezes LIR na początku swojej wypowiedzi powiedział, że zgodnie z
postanowieniami

Walnego Zgromadzenia Lubelska Izba Rolnicza, Zarząd realizuje posiedzenia

Walnego Zgromadzenia w ilości większej niż 2 w ciągu roku. Prezes wymienił stanowiska, które
podjęte były na poprzednim WZ LIR oraz stanowiska, które powstały z inicjatywy Zarządu LIR.
Zrelacjonował także odpowiedź MRiRW w sprawie stanowisk podjętych przez WZ LIR oraz Zarząd
LIR. Prowadzący obrady Prezes przedstawił także koszty wyjazdu Zarządu LIR w roku 2017 z
wyszczególnieniem kwoty oraz ilości spotkań. Powiedział, że od dwóch lat jest prowadzona w biurze
LIR karta pojazdów samochodowych. Przedstawił też koszty paliwa ponoszone przez LIR

z

wyszczególnieniem poszczególnych lat od roku 2013-2017. Prezes przedstawił ilość wydanych
rękojmi oraz opinii komorniczych. W dalszej części spotkania Prezes prowadzący obrady oddał głos
Panu Waldemarowi Banachowi – Dyrektorowi Biura LIR. Pan Dyrektor poinformował członków WZ
LIR o podjętych działaniach organizacyjnych przez Biuro LIR min. o wynajęciu garażu dla BUSA,
wdrożeniu LDOK-a systemu informacyjnego obiegu dokumentów, podpisaniu umowy z Pocztą
Polską. Pan Waldemar Banach omówił szczegółowo projekty realizacji szkoleń oraz konferencji, które
opracowane zostały przez pracowników biura LIR i złożone zostały do instytucji rozstrzygających w
ramach tzw. konkursów. Pan Prezes ponownie zabierając głos poinformował o spotkaniu w temacie
wycofania owoców z rynku w którym to uczestniczyła również delegatka WZ Pani Jolanta Szałas, po
czym poprosił panią Jolantę Szałas o zabranie głosu w tej sprawie, jako, że jest ona producentem
owoców.
Pani Jolanta Szałas zabierając głos omówiła kwestie związane z działaniem grupy roboczej, która
pracuje nad tym by uzyskać jak najkorzystniejsze warunki do składania wniosków przez sadowników.
Prezes otworzył dyskusję na temat problemów, wniosków zgłaszanych od delegatów WZ.
Pierwszy głos w dyskusji zabrał delegat z Powiatu Łukowskiego zgłaszając problem z brakiem
rekompensaty za likwidację stad trzody chlewnej. Prezes odpowiedział, że Zarząd LIR podjął
działania w tej sprawie, zaś MRiRW pracuje nad tym tematem.
Kolejno głos zabrał pan Piotr Zaleszczyk odnosząc się do polityki UE w zakresie ograniczeń CO2 i
metanu zgłosił problem, iż na polskich hodowców bydła i trzody chlewnej nałożone zostanie
ograniczenie ilościowe i zadał pytanie czy jest sens nakłaniać rolników na przebranżawianie się z
trzody chlewnej na bydło szczególnie z terenów gdzie jest ASF. Pan Prezes prowadzący obrady
poprosił o zabranie głosu Pana Gustawa Jędrejka – Wiceprezesa LIR. Pan Gustawa Jędrejka –
Wiceprezes LIR poinformował delegatów o uczestnictwie w spotkaniach organizowanych przez Sejm
w sprawie zagospodarowania budynków po chorobie ASF oraz w sprawie wymogów jakie powinien
spełniać rolnik by wybudować budynki gospodarcze. Poinformował, że są podejmowane propozycje,
by uzależnić ilość utrzymywanych zwierząt od ilości posiadanych hektarów pola. Powiedział też, że

są również podejmowane dyskusje nad nową ustawą odorową. Z sali padł głos by nie uzależniać
ilości posiadanych sztuk zwierząt od ilości ha posiadanych.
Kolejno głos zabrał Pan Krzysztof Zięba, który zaproponował by wprowadzić zmiany w zakresie
kryterium młodego rolnika z 40 lat do 45 lat uzasadniając, że wiek emerytalny został zwiększony
do 66 lat.
Pan Jan Skrzypek zabierając głos zgłosił problem pomijania programów wymiany pieców, solarów
na terenach wiejskich. Po czym rozgorzała dyskusja na temat możliwości wymiany pieców w
ramach programów, dofinansowań oraz kosztów ich eksploatacji.
Pan Andrzej Dobrowolski zgłosił problem skupu płodów rolnych (maliny, truskawki) z terenów
ASF co jak powiedział jest zagrożeniem dla Lubelszczyzny. Powiedział, że jest też druga strona
tego zagrożenia nasze firmy sprowadzają surowiec z Ukrainy, gdzie działanie takie może
doprowadzić do tego, że rolnicy w Polsce mogą wypaść z handlu. Kolejny temat jaki poruszył
Pan Andrzej Dobrowolski to zatory w płatności firm skupujących. Powiedział, że gospodarka
ma się dobrze a są problemy z płatnościami za dostarczony surowiec, nawet do pół roku. Rolnik
jest dla tych firm bankiem bezprocentowym, umowy określające terminy płatności

nie

ułatwiają spłaty należności.
Głos w dyskusji zabrał Pan Marcin Sobczuk w sprawie obszarów OSN. Powiedział, że wszyscy
jesteśmy od 1 stycznia 2018 w obszarach OSN. Zadał pytanie czy wszyscy wiedzą z czym to się
wiąże. Powiedział , że w instytucjach kontrolujących rolnika takich jak ARiMR, KOWR ludzie
nie są zorientowani jakie należy dokumenty prowadzić. Wyraził zdanie by się problemem zając,
bo rolnicy nie wiedzą ile nawozu kupić, jakie ewidencje prowadzić. Powiedział, że rolnicy
obawiają się kontroli za rok, które prowadząc kontrole wstecz mogą wychwycić braki czy też
nadwyżki nawozów i będą sankcjonowani. Na koniec zadał pytanie dlaczego Polska tak chętnie się
zgodziła i nas w ten OSN wszystkich wsadziła.
Na koniec dyskusji zabrał głos Pan Zbigniew Górski, który powiedział, że są wstrzymane prace nad
ustawą o ochronie zwierząt. Powiedział też, że do dzisiaj są konsultacje społeczne. Zasugerował też ,
by się nie okazało, że izba rolnicza nie złożyła żadnych propozycji.

Ad. 5.
Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości
Po przerwie Pan Piotr Burek prowadzący obrady dokonał wznowienia tych obrad i powitał
wszystkich gości obecnych na sali. Lista gości obecnych na sali znajduje się w załączeniu
niniejszego protokołu.

Ad. 6. Ad.7.

Informacja w zakresie aktualnych działań Agencji Nasiennej Sp. z o.o w Lesznie w zakresie
wsparcia korzystania z odmian roślin objętych ochroną prawną przedstawił Pan Antoni
Kochański Prezes Zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o.
Po wykładach rozgorzała dyskusja w której zabierali głos delegaci zgromadzeni na sali. Pan
Jan Gryn stwierdził, że Agencja Nasienna nie działa w interesie polskiego rolnika i
polskiej hodowli nasion, bo jak stwierdził polskich firm jest niewiele. Pan Jan Gryn
powiedział, że Agencja Nasienna działa w interesie firm zachodnich min. Monsanto,
Syngenta (kapitał chiński). Powiedział też, że nasiona tak jak woda, powietrze powinny
być własnością wszystkich ludzi. Stwierdził, że rolnicy płacą za postęp biologiczny a
właścicielem nasion są firmy i to należałoby zmienić. Zadał też pytanie czy żywotność
odmiany nie należało by skrócić do pięciu lat.
Aktualna działalność Krajowej Spółki Cukrowej S.A., przedstawił Pan Artur Majewski –
Dyrektor Departamentu Surowcowego. Po wykładzie rozgorzała dyskusja w której zabierali
głos delegaci zgromadzeni na sali na temat sytuacji finansowej spółki, opłaty za nadwyżki,
możliwości korzystania z dróg publicznych przy wywożeniu buraków cukrowych z
gospodarstw rolnych.
Ad. 8.

Informacja w zakresie aktualnej sytuacji na terenie

Lubelszczyzny

w

związku

z

występowaniem wirusa ASF, wymagania bioasekuracji oraz planowanym ogrodzeniu przy
granicy wschodniej Polski

tworzących zaporę – przedstawił Pan Robert Gmitruczuk –

Wicewojewoda Lubelski oraz Pan dr hab. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWET PIB. Po
wystąpieniach rozgorzała dyskusja na temat mat dezynfekcyjnych, zbierania padłych dzików
w lesie, wypłacania odszkodowań za zrezygnowanie z produkcji trzody chlewnej,
bioasekuracji jako obowiązku dla całego kraju, możliwości wykorzystania wojska do
odstrzału dzików oraz braku przełożenia proponowanych rozwiązań przez izby rolnicze na
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ad.9

Realizacja odstrzału sanitarnego dzików w naszym regionie, działalność kół łowieckich,
współpraca z LIR – przedstawił Pan Andrzej Łacic Przewodniczący Zarządu Okręgowego
w Lublinie Polskiego Związku Łowieckiego. Pan Przewodniczący mówił o problemach
związanych z realizacją odstrzału dzików wynikających z braku zapewnienia środków,

chłodni, utylizacji dzików, odkażania chłodni, braku wspólnej polityki pomiędzy lekarzem
weterynarii a myśliwymi w zakresie pobierania próbek z truchła dzika.
Pan Przewodniczący mówił o fakcie powołania Zespołu do spraw walki z ASF, gdzie nie ma
przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego. Powiedział też, że likwidacja padłych
dzików jest najlepszym sposobem na nierozprzestrzenianie się choroby ASF.
Delegaci w dyskusji przedstawili problem polowań – powiedzieli, że ze strony myśliwych
nie ma woli wykonywania polowań na dziki.
Ad.10, Ad.11.
Pan Jan Gryn z – Członek Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił wnioski Walnego
Zgromadzenia:
1/ stanowisko w sprawie utylizacji dzików – skarb państwa, na miejscu zrobić próbkę i do
utylizacji
2/ OSN – rozpoznać, uruchomienie programu, plany nawozowe
3/ Problem nie wypłaconych rekompensat za utylizację świń,
4/ Skrócić ochronę prawną odmian chronionych z 20 lat do 5 lat,
5/ Zmienić wiek tzw. „młodego rolnika” z 40 lat do 45 lat, Zmienić kryteria przyznawania
punktów w działaniu „ Modernizacja gospodarstw rolnych” kryteria przyznawania punktów
40-45 lat – 2 pkt
45-55 lat – 1 pkt,

Ad.12
Zamknięcia posiedzenia dokonał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, dziękując wszystkim za
przybycie na posiedzenie.

Ad.13

Protokołowała Małgorzata Karasek

Sekretarz Janusz Skrzypek

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

