
Protokół 

z IX Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

V kadencji w dniu 14 maja 2018 r. 

w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 14 maja 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 14 maja 2018 r. 

Rozpoczęcie obrad – godz. 8.30 

 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta Walnego Zgromadzenia LIR; 

4. Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej; 

5. Wybór komisji uchwał i wniosków; 

5a. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka  

       Walnego    Zgromadzenia LIR i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych; 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR; 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2017 r. – podjęcie uchwały; 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2017 - 

podjęcie uchwały; 



9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2017 – po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR; 

9a. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na Porejestrowe 

       Doświadczalnictwo Odmianowe. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2018 – po przedstawieniu 

opinii Komisji Rewizyjnej LIR; 

 

11. Wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

1. zgłoszenie kandydatów (przyjęcie oświadczenia o wyrażenie zgody na 

kandydowanie), 

2. prezentacja kandydatów, 

3. głosowanie (tajne), 

4. ogłoszenie wyników wyboru przez komisję mandatowo-skrutacyjną, 

5. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru delegata do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

12. Informacja z prac Zarządu LIR. 

 

Przerwa kawowa, poczęstunek - 12.00 – 12.45. 

Wznowienie obrad – godz. 12.45 

13. Powitanie zaproszonych gości; 

14. OSN – nowe wyzwanie dla rolników – dr Tamara Jadczyszyn  IUNG PIB w Puławach; 

15. Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja; 

16. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów; 

17. Sprawy różne, wolne wnioski; 

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR 

Prowadzący obrady Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej  uroczyście 

otworzył dziewiąte Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej po czym 

nastąpiła ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej. Prezes powitał 

wszystkich przybyłych delegatów, obecnych na sali przedstawicieli mediów lokalnych, 



mecenasa oraz dyrektora biura LIR. Poinformował wszystkich, że spotkanie jest 

nagrywane  dla potrzeb odzwierciedlenia spotkania w protokole.  

Głos zabrał Pan Robert Jakubiec, który stwierdził, że skoro spotkania są nagrywane to ma 

propozycję by nagrania ta były dostępne na stronie internetowej LIR, aby każdy kto chce 

mógł tych nagrań wysłuchać. Prezes prowadzący obrady powiedział, że temat ten należy 

rozpatrzyć w porozumieniu z Panią mecenas.  

 

Ad. 2. 

Przyjęcie porządku obrad 

Pan Prezes poinformował, iż w stosownym terminie wysłane zostały dokumenty na 

posiedzenie WZ, po czym zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na przeniesieniu 

pkt 11  do pkt 2a po czym zapytał zapytał czy ktoś ma jakieś propozycje zmiany tego 

porządku. Pani Mecenas zgłosiła inną propozycję dotyczącą  pkt 11  - aby przenieść pkt 11 w 

porządku obrad do pkt  5a.  

Pan Robert Jakubiec zgłosić by do porządku obrad wprowadzić pkt 9 a Podjęcie uchwały w 

sprawie przeznaczenia środków na PDO. Po odczytaniu zaproponowanego porządku obrad  

Prezes LIR zarządził głosowanie nad  przedstawionym porządkiem obrad wraz wniesionymi 

poprawkami. Porządek obrad został podjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. 

Wybór Sekretarza i Protokolanta Walnego Zgromadzenia LIR; 

Prezes zaproponował by sekretarzem obrad był Pan Janusz Skrzypek – Członek WZ, zaś 

protokólantem Pani Małgorzata Karasek – Pracownik biura LIR. Prezes 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 stwierdzono wybór sekretarza WZ – Pana Janusza Skrzypka  przy jednym 

głosie wstrzymującym się oraz wybór protokolanta WZ – Panią Małgorzatę Karasek , którą 

WZ wybrało jednogłośnie.  

 



 

Ad.4. 

Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej 

 

Prowadzący obrady Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował skład komisji mandatowo 

– skrutacyjnej wymieniając poszczególne osoby, które pracowały w tej komisji na 

poprzednim spotkaniu WZ  tj.  Pana Adama Łukasika oraz Pana Edwarda Jarmoszuka. W 

związku z tym, iż jedna z osób pracująca w tej komisji na poprzednim WZ nie była obecna na 

tym spotkaniu prowadzący obrady Prezes LIR zaproponował by zgłaszać kandydatury osób. 

Z sali padła propozycja zgłaszająca Panią Agnieszkę Borowską.  Wszystkie osoby zgłoszone 

do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej wyraziły zgodę. Prowadzący obrady Prezes  

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. 5 

Wybór komisji uchwał i wniosków 

 

Prowadzący obrady Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaprezentował skład 

komisji uchwał i wniosków z poprzedniego WZ wymieniając poszczególne osoby tj. Pan 

Leszek Sęk, Pan Jan Gryn, Pan Grzegorz Pszczoła . W związku z tym, iż dwie osoby z 

poprzedniego składu były nieobecne poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w tej 

komisji.  Zgłoszone zostały  kandydatury  Pana Waldemara Rzepeckiego, Pana Leszka Sęka, 

Pana Waldemara Polkowskiego oraz Pana Andrzeja Dobrowolskiego. Pani Mecenas zgłosiła, 

że  Pan Waldemar Rzepecki nie powinien kandydować do udziału w komisji uchwał i 

wniosków w związku z jego pracą w komisji rewizyjnej, w związku z czym jego kandydatura 

nie została wzięta pod uwagę przy głosowaniu nad składem tej komisji.  Pozostałe  osoby 

zgodziły się  na kandydowanie do składu tej komisji.  Prowadzący obrady Prezes zapytał 

osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu czy są inne propozycje  osób do pracy w 



komisji. W związku z tym, iż z Sali 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.  

 

 

Ad. 5a   

Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Walnego  

Zgromadzenia LIR i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 

Prezes poprosił o odczytanie  projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

członka Walnego  Zgromadzenia LIR i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, po czym 

przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym projektem uchwały. Wygaśniecie mandatu  

członka Walnego  Zgromadzenia LIR i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Tadeusza 

Skiby podjęto jednogłośnie.  

 

Ad. 6.  

Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR 

Prowadzący obrady Prezes zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego WZ LIR 

informując, że był on wyłożony na terenie biura LIR oraz zamieszczony na stronie 

internetowej. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 7. 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2017 r. - podjęcie uchwały 

Prowadzący obrady Prezes przedstawił w sprawozdaniu ilość posiedzeń WZ LIR i Rad 

Powiatowych oraz tematykę tych posiedzeń i podjęte stanowiska przez WZ LIR oraz Zarząd 

LIR. Powiedział o promocjach płodów rolnych prowadzonych poprzez Pikniki organizowane 

przez LIR, które odbyły się w ubiegłym roku.  Poruszył temat wydawania opinii przez Zarząd 

na temat  należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz egzekucji komorniczych  

rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Prowadzący obrady Prezes omówił działania 



Zarządu LIR związane z organizacją wyjazdów studyjno- – szkoleniowych  dla delegatów i 

rolników oraz projekty szkoleniowe, które zostały opracowane i wygrane  przez biuro LIR do 

realizacji w najbliższym czasie. Prezes poinformował o udziale i obecności LIR na targach 

wystawienniczych owocowo-warzywnych, targach rolniczych w Lublinie gdzie pracownicy 

udzielali informacji z zakresu rolnictwa.  

Głos w dyskusji zabrał Pan Robert Jakubiec 

 Pan Robert Jakubiec powiedział, że Zarząd boi się podejmować trudne decyzje, decyzje które 

działałyby na rzecz rolników podając jako przykład zaległości jakie ma Fermentownia 

Krasnystaw wobec rolników, producentów tytoniu i brak interwencji Zarządu LIR w 

zaangażowaniu władz  województwa. Powiedział też, że gdyby Józef Pluskwa był w 

Zarządzie to takich zaległości wobec rolników by nie było. Druga kwestię jaką poruszył to 

ASF – problem braku wypłat rekompensat rolnikom za ubite świnie, którzy nie spełnili zasad 

bioasekuracji. Stwierdził, że jest to sprawa polityczna. Powiedział, że powinno być ostre 

stanowisko Zarządu w tej sprawie, bo pieniądze rolnikom się należą. Na koniec zadał pytanie 

dlaczego w dokumentach WZ przesłanych na 7 dni przed planowanym spotkaniem brak jest 

sprawozdania Zarządu.  

Głos Zabrał Prezes Piotr Burek 

Poinformował Pana Roberta Jakubca, że sprawozdanie przedstawione delegatom jest 

dokonywane za rok 2017 a nie za rok 2018 a wiec rzucanie działań z roku 2018 nie może 

odbywać się w tym miejscu. Odnosząc się do sprawy Fermentowni Krasnystaw powiedział, 

że Zarząd LIR odbył w roku bieżącym spotkania z prawnikiem przedstawicielami rolników i 

syndykiem. Oznajmił, że pewne wywody i sugestie Pana Roberta Jakubca są niezrozumiałe i 

niesłuszne. Oznajmił, że obecna na spotkaniu w sprawie Fermentowni Krasnystaw Pani 

Mecenas może udzielić więcej szczegółowych informacji w tej sprawie.  

Głos zabrała Pani Mecenas Joanna Jonaszek  

Pani Mecenas poinformowała o szczegółach spotkania, które odbyło się z udziałem 

przedstawicieli rolników i syndyka. Syndyk udzielił informacji na tamten moment w jakim 

stanie znajduje się Fermentownia Krasnystaw, jakie jest sytuacja finansowa spółki. 

Głos zabrał Pan Józef Pluskwa 

Powiedział, że 23 maja br. ma odbyć się spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi na którym mają być obecni przedstawiciele z Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów. 

Powiedział,  też, że wiceminister obiecał pomóc rolnikom, by Fermentownia Krasnystaw 

wypłaciła rolnikom zaległości finansowe. Powiedział, że zbyt dużo jest teraz obowiązków 

nakładanych na plantatorów tytoniu, gdzie każdy tytoń jest prześwietlany.  



Głos zabrał Pan Sławomir Czech 

Powiedział że Zarząd LIR zbyt mało zajął się sprawą ASF, brakowało rolników. Zarząd nie 

dotarł do rolników, którzy nie otrzymali odszkodowań. Stwierdził, że przepisy dotyczące 

braku rekompensat dla rolników, którzy nie dopełnili wszystkich procedur zgłaszania 

zwierząt do rejestracji powinny zmniejszać procentowo rekompensatę.  

Pan Piotr Burek odnosząc się do tej wypowiedzi powiedział, że nie zgadza się ze zdaniem 

Pana Sławomira Czecha, bo Zarząd odejmował w tej sprawie stanowiska i organizował 

spotkania.  

Głos zabrał Pan Gustaw Jędrejek  twierdząc, że będąc na spotkaniach  z weterynarzami 

uzyskał informację, że pieniądze były nie wypłacane ze względu na braki wynikające z 

dopełnienia rejestracji zwierząt.  

Głos zabrał Pan Zbigniew Górski 

Powiedział, że pozwolił sobie przejrzeć skład osobowy członków KRiR i twierdzi, że nie ma 

przedstawicieli w KRiR ze strefy żółtej i czerwonej. Powiedział, że producenci trzody 

chlewnej nie są reprezentantami KRiR w związku z czym zadał pytanie skąd MRiRW ma 

wiedzieć o problemach rolników z terenów ASF, skąd może wiedzieć co się dzieje. 

Powiedział też ,że na spotkaniu w Jesionce komisarz europejski przeznaczył pieniądze na 

likwidację trzody chlewnej  w gospodarstwach do 50 sztuk, a lekarz na wsi nazywany jest 

czyścicielem gospodarstw. Zwracając się do Prezesa LIR, powiedział, że działania powinny 

być podjęte w zakresie bioasekuracji i wnioski z Rad Powiatowych nie są realizowane.  

Głos zabrał Pan Piotr Burek – Prezes LIR 

Odpowiadając na zarzuty Pana Zbigniewa Górskiego powiedział, że na Radach Powiatowych 

jest obecny przedstawiciel Zarządu, pracownik z biura obsługujący tą radę  oraz 

Przewodniczący Rady prowadzący te posiedzenie i jeśli przewodniczący nie potrafi 

sprecyzować wniosków które mają iść do Zarządu to należy wcześniej interweniować a nie 

trzymać i dopiero teraz o tym mówić.  

Głos zabrał Pan Zbigniew Górski 

Pan Zbigniew Górski poprosił o protokoły z posiedzeń Rad Powiatowych, żeby sprawdzić co 

pracownik w tych protokołach napisał.  

Głos zabrał Pan Leszek Sęk  

Powiedział, że odbiegamy od tematu a mamy dyskutować nad sprawozdaniem Zarządu. 

Wyszedł z wnioskiem do Przewodniczących Rad Powiatowych o szczególne monitorowanie 

choroby ASF na swoim terenie. Jak sam powiedział problemy o których dyskutujemy 



związane są z tym, że izby rolnicze w swoim statucie nie mają zapisu, iż wnioski samorządu 

rolnego winny być traktowane przez Ministerstwo obligatoryjnie.  

Głos zabrał Pan Robert Jakubiec 

W kwestii finansowej poprosił o wystawienie faktury za usługę  dokonaną w biurze LIR, za 

którą zapłacił 200 zł 

Gos zabrał Pan Piotr Burek informując, że sprawa ta zostanie wyjaśniona w biurze przez 

pracowników.  

 

Pan Marcin Sulowski zapoznał członków WZ z treścią projektu uchwały rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i finansowej LIR w 2017 

r. W związku z tym, iż nie było już pytań i wątpliwości przystąpiono do głosowania. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. Treść uchwały znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

Ad.8.  

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2017 - 

podjęcie uchwały 

Pan Piotr Burek – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego o wygłoszenie 

sprawozdania z Komisji Rewizyjnej. Po wygłoszeniu sprawozdania i odczytaniu projektu 

uchwały podjęto głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została 

podjęta jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Uchwała 

znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2017 – po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR 

Prowadzący obrady Prezes poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie 

członków walnego zgromadzenia z wnioskiem komisji o absolutorium do Zarządu LIR po 

czym nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie nad przyjęciem tego projektu. W 

wyniku głosowania uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.  

Prezes podziękował wszystkim delegatom i delegatkom za wnioski i inspiracje, Pani 

Księgowej za prowadzenie budżetu, Dyrektorowi i pracownikom biura za obsługę Zarządu i 



Walnego Zgromadzenia. Zachęcił wszystkich do współpracy oraz podziękował za udzielone 

absolutorium.  

 

Ad. 9 a.  

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na Porejestrowe Doświadczalnictwo 

Odmianowe 

Zabrał głos Robert Jakubiec twierdząc, że pieniądze wydane na PDO zwracają się 

wielokrotnie. Powiedział, że na dzień dzisiejszy PDO na terenie naszego województwa 

boryka się z problemami deficytowymi w wysokości 40 %. Wyszedł z wnioskiem by PDO 

dofinansować w  wysokości 30 000 zł.  W tej samej uchwale  w podpunkcie zaproponował by 

izba pod swoim szyldem sfinansowała założenie i prowadzenie doświadczenie porejestrowe 

soi, by postawić szyld, tabliczkę, że doświadczenie to zostało sfinansowane przez izbę w 

kwocie 7 000 zł.  

Głos zabrał Pan Bogusław Janociński 

Przedstawił sytuację soi nasiennej w PDO na chwilę obecną oraz dążenia COBORU do 

rozszerzenia krajowego rejestru soi oraz uprawę łubinu na terenie Polski.  

 

Głos zabrał Pan Andrzej Kiryczuk  

Zaproponował by izba wnioskowała o dopuszczenie środków ochrony roślin do stosowania w 

uprawach przeznaczonych na zazielenienie 

Pan Biotr Burek zaproponował by na PDO przeznaczyć kwotę trzydziestu tysięcy złotych i w 

tej kwocie zawrzeć zapis że część tej kwoty ma być przeznaczona na badania roślin 

strączkowych na promocję izby.  

Głos zabrał Pan Grzegorz Pszczoła 

Zaproponował by na PDO przeznaczyć kwotę 25 000 zł plus na doświadczenia ze 

strączkowymi 7 000 zł.  

Głos zabrał Pan Robert Jakubiec 

Zaproponował by na PDO przeznaczyć kwotę 30 000 zł plus 7000 zł na promocyjne badania 

ze strączkowymi.  

Pan Piotr Burek prowadzący obrady zaproponował przegłosowanie dwóch wniosków 

zaproponowanych przez Pana Grzegorza Pszczołę oraz Pana Roberta Jakubca.  

W wyniku głosowania okazało się, że za wnioskiem Pana Roberta Jakubca było 6 osób, 

przeciw 15 wstrzymała się jedna osoba. Wniosek upadł. W wyniku głosowania wniosku Pana 



Grzegorza Pszczoły  okazało się, że za wnioskiem było 19 osób, przeciw zero, wstrzymało się 

zero osób. Wniosek został przyjęty do realizacji.  

 

 

 

Ad. 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2018 – po przedstawieniu 

opinii Komisji Rewizyjnej LIR 

 

Prezes poprosił o przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie uchwalenia budżetu. Po 

zaprezentowaniu opinii przez przewodniczącego komisji rewizyjnej nastąpiło odczytanie 

projektu uchwały i głosowanie. W wyniku głosowania budżet został uchwalony jednogłośnie.  

 

Ad. 11 

Wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Zgłoszono dwóch kandydatów na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Sławomira 

Czecha oraz Pana Janusza Skrzypka. Obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Potem nastąpiła prezentacja kandydatów. Po przygotowaniu kart do głosowania nastąpiły 

wybory. W wyniku wyborów okazało się że delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

został Pan Janusz Skrzypek. Wyniki głosowania 21 osób – oddało swoje głosy na Janusza 

Skrzypka, 8 osób głosowało za Sławomirem Czechem.   Protokoły wyboru znajdują się w 

załączeniu niniejszego protokołu. Prezes zaproponował przeczytanie treści uchwały w 

sprawie wyboru delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Po zapoznaniu się z treścią 

uchwały WZ głosowało w wyniku czego uchwała została przyjęta większością głosów, przy 

dwóch osobach wstrzymujących się.  

 

Ad. 12. 

Informacja z prac Zarządu LIR 

Prezes zaprezentował stanowiska jakie zostały podjęte przez Zarząd i Walne Zgromadzenie 

LIR, wyjazdy jakie zostały zrealizowane przez Zarząd LIR, spotkania i wnioski ze spotkań  w 

sprawie ASF, VAT w rolnictwie, prace nad ustawą o izbach rolniczych.  Prezes wymienił  

tematykę projektów jakie zostały wygrane i przyjęte do realizacji przez Lubelska Izbę 

Rolniczą i poprosił  dyrektora biura LIR  o zaprezentowanie szczegółów realizacji projektów.  



Pan Waldemar Banach powiedział, że padły zarzuty na pracę w izbie a jak jest punkt 

realizowany to osób w tym punkcie nie ma. Powiedział, że jako jedyna izba w kraju 

wygraliśmy projekt i będziemy go realizować. Zaprezentował tematy szkoleń i konferencji 

jakie będą realizowane przez LIR w najbliższym czasie dotyczące gleby, zakwaszania gleb, 

gleby jako źródła życia.  

Pan Piotr Burek zaproponował by wypracować stanowisko na temat szarka komośnika.  

Z Sali padł głos odnośnie problemu jaki powoduje szarek komośnik i brak jakichkolwiek 

środków chemicznych do zwalczania tego szkodnika.  

Głos zabrał Bogusław Janociński – by Walne Zgromadzenie wystąpiło z wnioskiem do KRiR 

oraz MRIRW, by niezwłocznie Instytut Ochrony Roślin rozpracował szkodnika szarka 

komośnika z wydaniem zaleceń czym tego szkodnika będzie można zwalczać.  

Głos zabrał Pan Andrzej Dobrowolski zgłosił dwa problemy: pierwszy związany z 

zatrudnianiem pracowników do zbioru  (pomoc sąsiedzka) o konieczności zawierania umów 

drugi temat: dotyczący płacenia ubezpieczeń składek za pracowników, którzy po jakim czasie 

nie wyrażają woli pracy w danym gospodarstwie rolnym.  

Pan Grzegorz Pszczoła zabierając głos powiedział, że redukcja dzików na terenie 

województwa lubelskiego jest jeszcze zbyt mała, szkody w rolnictwie są coraz większe. 

Powiedział, że starsi myśliwi powinni płacić dodatkową składkę.  

Głos zabrał Edward Jarmoszuk zabrał głos w sprawie  podniesienie składki z 10 zł na 20 

zł/ dobę za każdy dzień zwolnienia lekarskiego.  

Pan Andrzej Dobrowolski zgłosił wniosek by w KRUSIE wliczane były również składki w 

ZUS-ie.  

Pan Robert Kukiełka zabrał głos 

Powiedział, że powinno wyjść stanowisko w sprawie zaliczania składek w KRUSIE 

opłacanych w ZUS-ie. Zadał pytanie dlaczego jeden organ zalicza składki a drugi nie. Jest to 

nieprawidłowość i trzeba by było, żeby ten sygnał poszedł do ustawodawcy.  

Pan Leszek Sęk zabierając głos poprosił o jasne doprecyzowanie wniosku.  

Pan Zbigniew Górski  wyszedł z propozycją  do realizacji z następującymi wnioskami: 

 

ASF !!! 

1/ Stop pacyfikacji gospodarstw. 

2/ Wypłacić pieniądze wszystkim poszkodowanym w związku z pomorem. 

3/ zabrać dziki z naszych pól w ramach bioasekuracji 

 



 

 

Pan Andrzej Kiryczuk zabierając głos wyszedł z wnioskiem o wyłączenie łosia spod 

ochrony oraz wniósł uwagi do protokołu, że jest wybiórczy, nie odzwierciedla on tematów 

poruszanych na WZ.  

 

Ad. 13 

Powitanie zaproszonych gości; 

 

Po przerwie Prezes powitał wszystkich gości obecnych na sali. Lista gości obecnych na Sali 

znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu. 

Ad. 14  

OSN – nowe wyzwanie dla rolników – dr Tamara Jadczyszyn  IUNG PIB w Puławach. Pani 

Tamara Jadczyszyn przedstawiła nowe zasady gospodarowania na obszarach szczególnie 

narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych oraz zasady sankcjonowania rolników w 

wyniku braku realizacji działań ochronnych związanych z ustawą prawo wodne.  Po 

przeprowadzonym wykładzie odbyła się dyskusja, gdzie zwrócono uwagę na brak 

zobowiązań dla małych gospodarstw, natomiast  narzucanie wielu zobowiązań dla większych 

gospodarstw. 

Ad. 15 

Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja 

Jako pierwszy wystąpił Pan Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS O/R Lublin informując 

wszystkich obecnych na sali o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych  

związanych z pomocnikiem rolnika  oraz obowiązkach rolnika wynikających z wprowadzenia 

zmian w ustawie.  

Z sali padł głos, że jest problem z cenami minimalnymi gwarantowanymi, produkcji poniżej 

kosztów opłacalności i zbyt dużym nakładaniem na rolników zobowiązań wiązanych z ustawą 

o pomocniku rolnika.  

Kolejno zabrał głos Pan Piotr Olszówka, który w swojej wypowiedzi zasygnalizował o 

trudnym położeniu geopolitycznym Polski z uwagi na umowę pomocową UE z  Ukrainą  

dopuszczającą możliwość sprzedaży 2 mln zbóż UE, gdzie większość trafia do województwa 

lubelskiego. Napływ takiej ilości zbóż do województwa lubelskiego jest skutkiem spadku cen 

na skupach płodów rolnych.  



Pan Andrzej Dobrowolski zasygnalizował produkcję rolną na terenie Lubelszczyzny, gdzie 

przodujemy w zakresie produkcji owoców miękkich, tytoniu i upraw chmielarskich oraz 

problem oddania w ręce kapitału zagranicznego zakładów przetwórczych, funkcjonowania 

zagranicznych supermarketów w Polsce oraz problem Ukraińskiego eksportu do Polski 

płodów rolnych. W swojej wypowiedzi zadał pytanie posłom obecnym na sali jak ma 

funkcjonować w  zakresie pomocnika rolnika pomoc sąsiedzka, pomoc rodzinna, czy też 

trzeba spisywać umowy.  

Kolejno w dyskusji zabrał głos Pan Krzysztof Chmielik – Wojewódzki Inspektor Jakości 

Handlowej Art. Rolno – Spożywczych. Inspektor poinformował o kontroli płodów rolnych w 

jaki sposób jest prowadzona i w jakiej formie trafiają na rynek Polski owoce miękkie z 

Ukrainy. Poinformował, że kontrolę płodów rolnych przechodzących przez granicę Polski  

pod kontem zawartości pozostałości pestycydów i innych związków prowadzi sanepid.  

Pan Artur Pizoń – Z- ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/R w 

Lublinie poinformował o zbliżającym się upływie terminu składania wniosków bezpośrednich 

i podał liczbę % złożonych wniosków w województwie lubelskim ok 82%. Przekazał również 

informację o terminie składania wniosków, który w tym roku  zostanie wydłużony do 15 

czerwca br. ze względu na problemy systemu elektronicznego. Pan Artur Pizoń powiedział, że  

liczba złożonych wniosków w tym roku na działanie modernizacja gospodarstw rolnych 

wynosi 2303 wnioski. Dyrektor przedstawił harmonogram naboru kolejnych działań tj. 

restrukturyzacja małych gospodarstw, młody rolnik.  

Dyrektor KOWR zabierając głos  poinformował o wsparciu dla producentów tytoniu, którzy 

mogą składać wnioski do KOWR.  

W zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał Pan Andrzej Bieńko 

poinformował uczestników WZ o nowej ustawie w sprawie nadania numerów rejestracyjnych 

podmiotom gospodarującym odpadami oraz o programie zmniejszania azbestu w 

województwie lubelskim. Kolejno głos zabrał Pan Krzysztof Dziewulski – Dyrektor 

Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował o 

suszy i podstawowych zasadach szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodę 

oraz podał informację w sprawie nowelizacji ustawy prawo łowieckie.  

Na koniec Prezes poprosił przewodniczącego uchwał i wniosków o przedstawienie wniosków 

z WZ LIR.  

Ad  16, 17 

Pan Leszek Sęk – Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił następujące 

wnioski z WZ: 



1/ Zobowiązać Zarząd LIR do wystąpienia do Rad Powiatowych z terenów objętych ASF o 

monitorowanie spraw dotyczących  rolników, producentów trzody chlewnej, 

2/ Wniosek o dopuszczenie środków ochrony roślin w uprawach przeznaczonych na 

zazielenienie 

3/ Wniosek do KRiR, MRiRW, Spółki Cukrowej w sprawie ochrony plantacji buraka 

cukrowego przed szarkiem  komośnikiem  

4/ Wniosek o zajęcie się sprawą fermentowni tytoniu w Krasnymstawie, 

5/ wniosek o udostępnienie nagrań z WZ na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej, 

6/ wniosek w sprawie redukcji dzików, wyłączenia łosia spod ochrony,  

7/ emerytury z ZUS i KRUS, 

8/Stanowisko w sprawie chmielu 

9/opracowanie regulaminu obrad WZ , ograniczanie czasu na zadawanie pytań do 1 minuty, 

odpowiedzi do 4 minut i precyzyjne przedstawianie wniosków i sposobu rozwiązywania w 

celu usprawnienia pracy WZ  

Wnioski zostały podjęte jednogłośnie.  

 

Ad.18 

Zamknięcia posiedzenia dokonał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, dziękując wszystkim za 

przybycie na posiedzenie.  
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