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Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. 
naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru/rozpoczęcia 
naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. sierpień 2019 r.

2. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodar-
stwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. wrzesień 2019 r.

3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nawodnienia w gospo-
darstwie. wrzesień 2019 r.**

4. Poddziałanie Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznym i katastrof typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” październik 2019 r.

5. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” październik/listopad 2019 r.**

6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Na-
tura 2000” listopad 2019 r.***

7. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” grudzień 2019 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

8. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” - ASF sierpień 2019 r.

9. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej” - bez ASF wrzesień 2019 r.

10. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług 
rolniczych wrzesień/ październik 2019 r.

11. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych” - dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego listopad 2019 r.

12. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych”**** grudzień 2019 r./styczeń 2020 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

13. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scala-
nie gruntów”

Terminy uzależnione od SW, które 
ogłaszają kolejne nabory.

14. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach

Terminy uzależnione od SW, które 
ogłaszają kolejne nabory.***

15. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność” Cały rok. Terminy uzależnione od 
LGD, które ogłaszają nabory.

16. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną gru-
pą działania”

Nabór ciągły.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na przygotowaniu projektu współ-
pracy składa się do 31 marca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje polegające na realizacji albo przygotowaniu 
połączonym z realizacją projektu współpracy składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

17. Poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” wrzesień/październik 2019 r.

18. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wrzesień/październik 2019 r.

19. Działanie „Współpraca” listopad/grudzień 2019 r.

SYSTEMY JAKOSCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

20. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” wrzesień 2019 r.**

21. Poddziałanie: „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” listopad 2019 r.

INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW

22. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” październik 2019 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabory będą przeprowadzane cyklicznie.
*** Ogłoszenie naboru uzależnione będzie od dostępności środków fi nansowych (z uwzględnieniem m.in. wykorzystania środków w ramach poprzedniego naboru).
**** W ramach naboru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1235), preferowane będą operacje dotyczące produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich realizowane przez podmioty wykorzystujące do tej produkcji 
surowce niebędące genetycznie zmodyfi kowanymi organizmami do użytku paszowego (W rozumieniu art. 2 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfi kowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432)).
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Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, 
Czytelnicy Biuletynu Informacyjnego 
Lubelskiej Izby Rolniczej

28 lipca br. rolnicy z naszego województwa 
wybrali swoich przedstawicieli w gminach do 
Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. 
Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się 
kandydować, jak również tym, którzy wzięli 
udział w wyborach samorządu rolniczego po-
przez oddanie głosu. Kolejnym etapem wy-
borczym było zwołanie pierwszych posiedzeń 
Rad Powiatowych i wybory przewodniczące-
go i delegata do Walnego Zgromadzenia, któ-
re stanowią skład VI  kadencji WZ Lubelskiej 
Izby Rolniczej. Walne Zgromadzenie zwołane 
na dzień 5 września br. dokonało wyboru Za-
rządu LIR,  Komisji Rewizyjnej oraz delega-
ta do KRIR. Skład nowo wybranego Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej oraz Delegata do KRIR 
podajemy Państwu na łamach naszego Biule-
tynu oraz na stronie internetowej.

Problemów w rolnictwie nie brakuje. Po raz 

kolejny zmagamy się z suszą. W tym roku licz-
ba poszkodowanych gospodarstw rolnych na 
terenie naszego województwa wynosi 30 405.  
Klęską suszy zostało dotkniętych 293 665 ha 
powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia 
działek na których komisje oszacowały szko-
dy rolne ponad 70% wynosi obecnie 55 396 
ha. Komisje do spraw szacowania strat w rol-
nictwie  działają w 143 gminach. Szacunko-
wo wartość strat poniesionych przez suszę 
w rolnictwie  na terenie naszego wojewódz-
twa oceniona została na kwotę 277 756 249 
zł. Dziękuję wszystkim delegatom za czynny 
udział w pracach komisji do spraw szacowa-
nia strat w rolnictwie. Kolejnym problemem 
jest choroba ASF, która rozprzestrzenia się na 
terenie naszego województwa tworząc coraz 
więcej barier i zagrożeń w chowie i hodowli 
trzody chlewnej. Otrzymuję też liczne sygna-
ły od rolników w sprawie problemów z termi-
nowymi płatnościami  za płody rolne, żywiec 
wieprzowy i bydło mięsne (Zakład Pini Beef 
w Końskowoli).

Jako nowo wybrany Prezes dziękuję za ob-
darzone zaufanie. Liczę na Państwa współ-
pracę w zakresie rozwiązywania problemów 
rolnictwa i cenne uwagi. 

Gustaw Jędrejek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Walne Zgromadzenie wybrało 
Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, 

Komisję Rewizyjną i Delegata do KRiR
W dniu 5 września 2019 roku w biurze Lubelskiej 

Izby Rolniczej odbyło się pierwsze Walne Zgroma-
dzenie LIR VI kadencji. Walne Zgromadzenie jest 
najwyższym organem izby rolniczej, w skład którego 
wchodzą po dwóch przedstawicieli z każdego powia-
tu tj. Przewodniczący Rady Powiatowej oraz Delegat 
do Walnego Zgromadzenia, wybranych przez delega-
tów Rad Powiatowych województwa Lubelskiego. 
Pierwsze posiedzenie miało charakter organizacyjny 
mający na celu dokonania wyboru Zarządu LIR, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Delegata do KRiR.

Otwarcia posiedzenia dokonał Leszek Sęk – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolni-
czej Powiatu Świdnickiego. Każdy z delegatów miał 
okazję przedstawić swoją osobę, opowiedzieć o pro-
wadzeniu własnego gospodarstwa rolnego oraz  okre-
ślić swoją działalność w samorządzie rolniczym. 

Podczas posiedzenia delegaci z całego wojewódz-
twa wybrali spośród siebie Komisję Mandatowo-
Skrutacyjną, która poprowadziła wybory poprzez 
tajne głosowanie na Prezesa LIR, Wiceprezesa LIR, 
członków Zarządu LIR, członków Komisji Rewizyj-
nej oraz  Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
Poniżej podajemy skład osobowy nowo wybranych 
organów Izby:

ZARZĄD LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

• Gustaw Jędrejek - Prezes Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej

• Antoni Skura - Wiceprezes Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej

• Roman Chudzik - Członek Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej

• Paweł Golec - Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rol-
niczej

• Janusz Skrzypek - Członek Zarządu Lubelskiej Izby 
Rolniczej
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KOMISJA REWIZYJNA

• Adam Bojarski

• Henryk Brankiewicz

• Wojciech Piszczyński

• Waldemar Rzepecki

• Violetta Tobiasz
 

DELEGAT NA WALNE ZGROMADZENIE 
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

• Grzegorz Pszczoła

Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu LIR dalszą 
część obrad prowadził Pan Gustaw Jędrejek – nowo 
wybrany Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Delegaci w trakcie obrad Walnego Zgromadze-
nia poruszali wiele tematów między innymi  związa-
nych z pracami w komisjach do spraw szacowania strat 

w rolnictwie oraz brakiem płatności dla delegatów pra-
cujących w tych komisjach. Sygnalizowany był tak-
że problem  związanym z brakiem wsparcia dla pro-
ducentów spowodowanym wadliwym przelicznikiem  
w protokole komisji do spraw szacowania szkód w rol-
nictwie dla  rolników utrzymujących chów i hodowlę 
zwierząt. Delegaci zasugerowali zmianę systemu wyli-
czania strat w rolnictwie związanym z zastosowaniem 
nowoczesnych systemów satelitarnych, zarzucali niską 
liczbę stacji meteorologicznych do oceny suszy w kra-
ju.  Proponowali również zmianę  systemu ubezpieczeń 
społecznych oraz zmian w zasadach wyliczania docho-
dowości rolniczej. 

W trakcie obrad padła również propozycja ustano-
wienia sztywnego terminu przeprowadzania wyborów 
do izb rolniczych, który byłby stały w każdej kaden-
cji. Obrady zakończył nowo wybrany Prezes Lubelskiej 
Izby Rolniczej dziękując wszystkim za obdarzone za-
ufanie i deklarując otwartość na wnioski i propozycje 
ze strony delegatów Walnego Zgromadzenia.  

Redakcja Biuletynu
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Delegaci VI kadencji 
Lubelskiej Izby Rolniczej 

Powiat Bialski 

Powiat Biłgorajski

W dniu 28 lipca 2019 r. odbyły się wybory do Izb Rolniczych. W bieżącym biuletynie podajemy Państwu listę 
delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej wybranych w poszczególnych gminach województwa lubelskiego z podzia-
łem na powiaty. Listę delegatów nowo wybranej kadencji oraz skład Walnego Zgromadzenia opublikowany jest 
również na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Wszystkim nowo wybranym  Delegatom VI kadencji 
serdecznie gratulujemy. 

Gmina Nazwisko i imię
Biała Podlaska - miasto Wybory się nie odbyły – 

brak kandydatów
Biała Podlaska Janczuk Robert

Wołowik Tomasz
Drelów Martyniuk Anna

Brak delegata
Janów Podlaski Awerczuk Zbigniew

Pikacz Iwona
Kodeń Bebko Andrzej

Mirczewski Maciej
Konstantynów Kołodyński Cezary

Brak delegata
Leśna Podlaska Błażejak Krzysztof

Chraniuk Adam
Łomazy Bańkowski Wiesław

Wilbik Marek
Międzyrzec 
Podlaski - miasto

Nikończuk Teresa

Międzyrzec 
Podlaski

Czapski Jarosław
Tymoszuk Maciej

Piszczac Bielecki Władysław
Parchomiuk Sławomir

Rokitno Bazyluk Stanisław
Niczyporuk Paweł

Rossosz Czeranowski Tadeusz
Dudek Bogdan

Sławatycze Panasiewicz Grażyna
Korzeniewski Waldemar

Sosnówka Żarkiewicz Karol
Brak delegata

Gmina Nazwisko i imię
Biłgoraj Miasto Brak delegata
Biłgoraj Gmina Bielak Marian

Niemiec Wiesław
Aleksandrów Ćmil Jerzy
Biszcza Mazurek Tadeusz

Koszel  Robert
Frampol Kot Henryka

Korgul Tadeusz
Goraj Blacha Krzysztof

Kiełbasa Piotr
Józefów Gontarz Tadeusz

Mielniczek Jan
Księżpol Gałka Tadeusz

Potocki Bogumił
Łukowa Pluskwa Józef

Żemła Jerzy
Obsza Gutyj Józef

Wójcik Jerzy

Terespol - miasto Wybory się nie odbyły – 
brak kandydatów

Terespol Wasyluk Krzysztof
Wawryniuk Wojciech

Tuczna Karpiuk Zenon
Suszczyński Wiesław

Wisznice Filipczak Kamil
Kiryk Piotr

Zalesie Sebastianiuk Radosław
Wolski Piotr
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Powiat Chełmski

Powiat Hrubieszowski 

Powiat Janowski 

Gmina Nazwisko i imię
Miasto Chełm Jegorow Krystyna
Gmina Dorohusk Grzywna Marian

Mularczyk Rafał
Kamień Olszewski Piotr

Zięba Krzysztof
Leśniowice Szornal Ewa

Lipiak Stanisław
Ruda- Huta Walczuk Żaneta

Rybak Sławomir
Sawin Kołodziejczyk Zenon

Bisko Konrad
Wierzbica Mazur Andrzej

Palik Andrzej
Wojsławice Semeniuk Jacek

Tarajko Jolanta
Rejowiec Frącek Sylwester

Gersztyn Edward
Rejowiec Fabryczny Dzirba Andrzej

Dudek Wiesław
Gmina Chełm Drelczuk Roman

Klajn Marek
Siedliszcze Klin Tomasz

Podkański Robert
Żmudź Zając Andrzej

Łaszkiewicz Mariusz
Białopole Wilgos Jarosław

Kamiński Mariusz
Dubienka Jakubczuk Arkadiusz

Wargacki Bartosz
Rejowiec Fabryczny 
Miasto

Ostrowski Renaldo

Gmina Nazwisko i imię
Miasto Hrubieszów Wilkos Anna
Gmina Hrubieszów Knap Mirosław

Szlachta Sławomir
Dołhobyczów Nikodem Piotr

Tymbel Marek
Horodło Gawron Marek

Brak delegata
Mircze Chodźko Leszek

Kukiełka Robert
Trzeszczany Mil Witold

Radomski Dominik
Uchanie Mazurek Grzegorz

Smyk Adrian
Werbkowice Klimkowicz Grzegorz

Oleszczak Stanisław

Gmina Nazwisko i imię
Janów Lubelski Kuźnicki Zbigniew

Malec Mateusz
Batorz Kotuła Jan

Januszczak Ryszard
Chrzanów Sulowski Marcin

Jaworski Andrzej
Dzwola Gajór Andrzej

Świś Piotr
Godziszów Golec Paweł

Tomusiak Jan
Modliborzyce Machulak Władysław

Pachuta Zbigniew
Potok Wielki Krakowski Stanisław

Parchyta Agnieszka

Potok Górny Garbacz Łukasz
Zabłotni Łukasz

Tarnogród Świtała Bartłomiej
Hadacz Stanisław

Turobin Jarmuł Stanisław
Warda Beata

Tereszpol Zbigniew Kiesz

Powiat Krasnostawski 
Gmina Nazwisko i imię

Miasto Krasnystaw Frącek Marek
Gmina Krasnystaw Gawron Marta

Kostrzanowski Dariusz
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Powiat Kraśnicki 

Powiat Łęczyński 

Powiat Lubartowski 

Gmina Nazwisko i imię
Miasto Kraśnik Iracki Ryszard
Gmina Kraśnik Serwinek Jerzy

Dul Anna
Annopol Drozdowski Rafał

Skórski Stefan
Dzierzkowice Zapalski Krzysztof

Krakowiak Waldemar
Gościeradów Chajnowska Iwona

Magiełda Mirosław
Szastarka Stępień Damian

Łatka Marek
Trzydnik Duży Łączny Piotr

Oszust Andrzej
Urzędów Rzepecki Waldemar

Milczach Jan
Wilkołaz Skrzypek Janusz

Kasperek Wojciech
Zakrzówek Pastucha Filip

Hałabis Marcin

Gmina Nazwisko i imię
Łęczna – miasto i gmina Choma Rafał

Kotuła Piotr
Cyców Nitendel Małgorzata

Tobiasz Violetta
Ludwin Kurlak Zofi a

Żak  Piotr
Milejów Augustyniak Krzysztof

Gała Janusz
Puchaczów Brzozowiec Andrzej

Zabłotny Kazimierz
Spiczyn Janocińska Halina

Szewczak Grzegorz

Gmina Nazwisko i imię
Uścimów Sobich Zenon

Zbierski Piotr
Michów Jóźwiak Mieczysław

Szczuchniak Daniel
Niedźwiada Walenciuk Krzysztof

Kosik Radosław
Firlej Stefański Mariusz

Witek Sławomir
Serniki Sagan Jan

Kosik Marianna
Lubartów Brak delegata

Brak delegata
Kamionka Falkowicz Ryszard

Michalak Mirosław
Ostrów Lubelski Gruszczyk Józef

Gajuś Jerzy
Ostrówek Olek Tadeusz

Misztal Mariusz
Abramów Michał Rola

Kowalski Andrzej
Jeziorzany Gremplewska Krystyna

Adamczyk Andrzej

Fajsławice Krysa Janusz
Mazurek Maria

Gorzków Wieczerniak Tomasz
Parka Radosław

Izbica Kowalczyk Krzysztof
Studnicki Grzegorz

Kraśniczyn Oleszczuk Mariusz
Nieścior Marek

Łopiennik Górny Szadura Anna
Bandosz Jarosław

Rudnik Czwórnóg Jarosław
Kowalczyk Kamil

Siennica Różana Mochniej Andrzej
Bojarski Adam

Żółkiewka Grabek Andrzej
Lis Jacek
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Powiat Lubelski 

Powiat Łukowski 

Gmina Nazwisko i imię
Lublin miasto Goljan Andrzej
Bełżyce miasto i gmina Bednarczyk Andrzej

Dziekanowski Zbigniew
Borzechów Dziewulski Krzysztof

Rychlicki Damian
Bychawa Wolski Artur

Kalicki Marian
Garbów Jędrejek Gustaw

Adamczyk Piotr
Głusk Stefaniak Paweł

Dziachan Andrzej
Jabłonna Rorat Zbigniew

Pawelec Henryk
Jastków Iwanicki Józef

Chudzik Roman
Konopnica Aleksandrowicz Łukasz

Pietrzak Krzysztof
Krzczonów Goś Mariusz

Miściór Jarosław
Niedrzwica Duża Mierzwa Adam

Bork Adam
Niemce Łucka Marian

Bucka Janina
Strzyżewice Skrabucha Antoni

Ciołek Grzegorz
Wojciechów Chudzik Sławomir

Gąska Mariusz
Wólka Krzysiak  Zbigniew

Stachura Agnieszka 
Wysokie Pop Krzysztof

Rycerz Krzysztof
Zakrzew Matacz Dariusz

Łukasik Roman

Gmina Nazwisko i imię
Łuków – miasto Peryt Tadeusz
Stoczek Łukowski 
- miasto

Chudek Daniel

Adamów Jacórzyński Adam
Kalbarczyk Rafał

Krzywda Jodełka Karol
Wojda Andrzej

Łuków Suchodolska Beata
Szewczyk Henryk

Serokomla Bogusz Dariusz
Kowalczyk Jerzy

Stanin Grudzień Wiesław
Michalak Paweł

Stoczek Łukowski Trendak Janusz
Pyra Tomasz

Trzebieszów Jasiński Krzysztof
Wysokińska Joanna

Wojcieszków Cieślak Agnieszka
Górski Zbigniew

Wola Mysłowska Koślacz Krzysztof
Pikulski Kamil

Kock Nakonieczny Stanisław
Witek Tomasz

Lubartów Miasto Szczepaniak Andrzej

Powiat Opolski
Gmina Nazwisko i imię

Opole Lubelskie Włoda Piotr
Brankiewicz Henryk

Józefów n/Wisłą Morek Jolanta
Kalinowski Krzysztof

Karczmiska Burek Piotr
Bojarski Jacek

Łaziska Lejwoda Sławomir
Gazda Marcin

Poniatowa Czopek Izabela
Furtak Mirosław

Wilków Czajka Krzysztof
Szałas Jolanta

Chodel Wójcik Marek
Majewski Jan
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Powiat Puławski 

Powiat Parczewski Powiat Radzyński 

Powiat Rycki 

Powiat Świdnicki 

Gmina Nazwisko i imię
Puławy Miasto Pielak Krzysztof
Puławy Jezuita Janusz

Rusa Ryszard
Baranów Wawerek Krzysztof

Rzetelska-Ostrowska 
Joanna

Janowiec Stateczny Paweł
Kazimierz Dolny Giza Waldemar

Brak delegata
Końskowola Bociański Marcin

Sułek Wojciech
Kurów Gajda Grzegorz

Kuna Grzegorz
Markuszów Biegalska Iwona
Nałęczów Pszczoła Grzegorz

Szeleźniak Mariola
Wąwolnica Gąska Przemysław
Żyrzyn Freliga Andrzej

Bakiera Jacek

Gmina Nazwisko i imię
Dębowa Kłoda Grudzińska – Konczal 

Elżbieta
Kosicki Tomasz

Jabłoń Szypulski Dawid
Waszczuk Andrzej

Milanów Maczewska – Borny 
Iwona
Muszyński Konrad

Podedwórze Kiryczuk Andrzej
Kozioł Grzegorz

Siemień Banach Sławomir
Krasiński Jacek

Sosnowica Romaszewska Halina
Zarczuk Andrzej

Parczew Czech Sławomir
Jędrzejewski Jacek

Gmina Nazwisko i imię
Radzyń Pod. -miasto Brak delegata
Borki Jaszczuk Marcin

Piłat Jerzy
Czemierniki Kozak Stanisław

Czarnecka-Bajda Nina
Kąkolewnica Ochal Waldemar

Drelowiec Marek
Komarówka Podlaska Sałuch Sebastian

Wołodko Jakub
Radzyń Podlaski Kublicki Zbigniew

Brak delegata
Ulan Majorat Wierzchowski Krzysztof

Kopański Sławomir
Wohyń Zdunek Marek

Domański Tadeusz

Gmina Nazwisko i imię
Dęblin Chicińska Maria
Ryki Antolak Jerzy

Piszczyński Wojciech
Kłoczew Filipek Marek

Filiks Waldemar
Nowodwór Gągała Wiesław

Wiśniewski Sławomir
Stężyca Kurek Stanisław

Sobiechowski Henryk
Ułęż Beczek Jacek

Gorzkowski Wojciech

Gmina Nazwisko i imię
Świdnik - miasto Kozieł Kazimierz
Mełgiew Podlodowska Renata

Bochniarz Stanisław
Piaski Sęk Leszek

Cholewa Michał
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Powiat Tomaszowski 

Powiat Włodawski 

Powiat Zamojski 

Gmina Nazwisko i imię
Miasto Włodawa Grondkowski Kazimierz
Gmina Włodawa Polkowski Waldemar

Rusiński Henryk
Hanna Czekiejda Kazimierz

Waszczuk Józef
Hańsk Puacz Antoni

Ganczaruk Andrzej

Gmina Nazwisko i imię
Zamość-miasto Pikuziński Piotr
Adamów Mazur Janusz

Zawiślak Piotr
Grabowiec Jabłoński Emil

Steć Łukasz
Komarów Osada Bilewicz Grzegorz

Całka Mariusz
Krasnobród Nawój Janusz

Piwko Urszula
Łabunie Kaczorowski Łukasz

Skura  Antoni
Miączyn Nieckarz Wojciech

Sagan Tomasz
Nielisz Bożek Andrzej

Chmiel Stanisław
Radecznica Poświatowski Mirosław

Olech Jarosław
Sitno Palikot Piotr

Sokołowski Mateusz
Skierbieszów Węcławik Marian

Mazurkiewicz Marek
Stary Zamość Bęcal Urszula

Biały Wiesław
Sułów Bartnik Tomasz

Jarosz Piotr
Szczebrzeszyn Socha Jarosław

Zych Wiesław
Zamość Chróścikowski Adam

Król Mariusz
Zwierzyniec Gmyz Paweł

Panas Adam

Gmina Nazwisko i imię
Tomaszów -miasto Koper Stanisław
Tomaszów Kielar Piotr

Kudełka Paweł
Bełżec Szczepańska Magdalena
Jarczów Dolanowski Daniel

Szeliga Marek
Krynice Borek Piotr

Kawalec Adrian
Lubycza Królewska Piłat Wincenty

Brak delegata
Łaszczów Krawczyk Mirosław

Pawłowski Jerzy
Rachanie Tychlowiec Krzysztof

Seńko Iwona
Susiec Jasina Mieczysław

Ważny Leszek
Tarnawatka Wojciechowski Grzegorz

Kołodziej Krzysztof
Telatyn Kopczyński Janusz

Sawa Stanisław
Tyszowce Bondyra Stanisław

Kawałko Marcin
Ulhówek Lisecki Mariusz

Krech Jacek Jan

Stary Brus Choma Szymon
Grzywaczewski Grzegorz

Urszulin Doszko Grzegorz
Grzywaczewski Sławomir

Wola Uhruska Chomik Wiesław
Linde Antoni

Wyryki Kuszpa Krzysztof
Horszczaruk Piotr

Rybczewice Sidor Michał
Skorek Bogdan

Trawniki Pawelec – Banak Jolanta
Szumlak Bohdan

Redakcja Biuletynu
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Susza, huragan, grad, deszcz nawalny, 
przymrozki wiosenne i powodzie - formy pomocy

Rząd pomoże rolnikom, którzy ponieśli szko-
dy w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 
w 2019r. suszy, huraganu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powodzi.  

Uchwała Rady Ministrów dotycząca wysokości środ-
ków fi nansowych przeznaczonych na walkę z suszą zo-
stanie przyjęta przez rząd w najbliższych dniach, po 
przekazaniu bardziej szczegółowych informacji od wo-
jewodów w zakresie szacunkowych strat w poszczegól-
nych gminach. 

Dotacje dla rolników będą przysługiwały do po-
wierzchni upraw, na których szkody objęły co naj-
mniej 30% - planowana stawka pomocy wyniesie 500 
zł do hektara uprawy. Rolnicy, którzy ponieśli najwięk-
sze straty w wysokości ponad 70% otrzymają 1.000 zł 
na hektar. Jeżeli przynajmniej połowa upraw nie była 
ubezpieczona to rolniczy otrzymają pomoc pomniej-
szoną o 50% dotacji do hektara (wysokość stawki po-
mocy określona będzie w obwieszczeniu ministra rol-
nictwa). Wypłata pierwszych środków ma rozpocząć 
się w październiku br. Wnioski będą przyjmowały biu-
ra powiatowe ARiMR.

Przewidziano możliwość zróżnicowania stawki po-
mocy od wysokości szkód w danej uprawie lub od ob-
sady posiadanych przez rolnika zwierząt (z gatunku by-
dło, owce, kozy lub konie) na powierzchnię wielolet-
nich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym. 

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznaw-
stwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski 
i dotyczy upraw objętych monitoringiem. 

Straty w rolnictwie spowodowane tegoroczną suszą są 
szacowane przez 1.889 powołanych do tego celu przez 
wojewodów komisji, które działają w 1.638 gminach. 
Według danych na dzień 28 sierpnia br. w 187. 979 

gospodarstwach rolnych oszacowano na powierzchni 
2 916,8 tys. użytków rolnych straty spowodowane przez 
suszę dają już kwotę 3 mld zł. 

Aby ubiegać się o jakąkolwiek pomoc rolnicy muszą 
posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocen-
towania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwaran-
cji spłaty kredytów bankowych udzielanych na wzno-
wienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospo-
darstwach rybackich.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (na 
wniosek rolnika) będzie udzielała pomocy w opłacaniu 
bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz re-
gulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odracza-
nia płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie stoso-
wał między innymi odroczenia w płatnościach dotyczą-
cych umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat 
i odsetek za okres ulg w opłatach czynszu dzierżawne-
go wnoszonego przez producentów rolnych, którzy po-
nieśli szkody.  

Polski Minister Rolnictwa wystąpił z wnioskiem do 
Komisji Europejskiej o zwiększenie poziomu zaliczek 
w ramach płatności bezpośrednich. Komisja Europej-
ska w dniu 28 sierpnia br. podjęła decyzję o zwiększe-
niu poziomu zaliczek w płatnościach bezpośrednich 
z 50% do 70% oraz w ramach płatności obszarowych 
z PROW z poziomu 75% do 85%, dotyczy to płatno-
ści takich jak:
• płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi 

lub innymi szczególnymi ograniczeniami tzw. ONW,
• działania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
• działania - rolnictwo ekologiczne, 
• poddziałania - wsparcie na zalesienie i tworzenie te-

renów zalesionych w zakresie premii pielęgnacyjnej 
i zalesieniowej. 
Również na wniosek polskiego ministra Komisja Eu-

ropejska przygotowała decyzję umożliwiającą Pol-
sce i niektórym państwom członkowskim skorzystanie 
z odstępstw w zazielenieniu, a dotyczy odstępstw w ra-
mach międzyplonów (uznawanych jako obszary pro-
ekologiczne EFA).

W ramach odstępstwa zezwolono na wysianie mię-
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Derogacja w zakresie zazielenienia
Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi na wniosek Ministra Jana Krzysztofa Ar-
danowskiego, Komisja Europejska wydała decyzję 
umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od 
niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. 
ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą 
suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach 
członkowskich w 2019 roku. Odstępstwa mają na 
celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach do-
tkniętych klęską suszy.

Aby derogacje mogły mieć zastosowanie, państwa 
członkowskie zostały zobowiązane do  wskazania ob-
szarów, które zostały dotknięte klęską suszy. Obszary 
te zostały wyznaczone przez Instytut Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) na pod-
stawie kryterium defi cytu klimatycznego bilansu wody 
(KBW) w poszczególnych gminach Polski w okresie 
od 1 kwietnia do 31 sierpnia. Jako obszary dotknięte 
klęską suszy, wskazano gminy z defi cytem KBW poni-
żej – 200 mm (rys.). Oznacza to, że rolnicy posiadający 
grunty na tych obszarach będą mogli skorzystać z niżej 
wymienionych derogacji.

W ramach pierwszego odstępstwa grunty ugorowane 
będą uznawane za odrębną uprawę w ramach dywer-
syfi kacji upraw oraz za obszar proekologiczny (EFA), 
nawet jeżeli grunty te były wypasane lub przeznacza-
ne do celów produkcyjnych. Odstępstwo nie dotyczy 
gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi de-
klarowanych do EFA.

W przypadku międzyplonów, za obszary EFA będą 
uznawane międzyplony utworzone z pojedynczej upra-
wy należącej do traw lub innych zielnych roślin pa-
stewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszan-
ki składającej się z co najmniej z dwóch gatunków ro-

ślin. Ponadto za międzyplony EFA uznawane będą rów-
nież uprawy roślin ozimych, uprawiane w plonie głów-
nym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wy-
pasanie.

Dodatkowo rolnicy, którzy w celu wypełnienia prakty-
ki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze wzglę-
du na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w opty-
malnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić 
okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 
6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą 
wysiane rośliny ozime.

Szczegóły dotyczące derogacji oraz wykaz obszarów 
dotkniętych w 2019 r. klęską suszy zostaną określo-
ne w rozporządzeniach zmieniających rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania płatności bezpośrednich i płatności niezwiąza-
nej do tytoniu oraz w sprawie obszarów uznawanych za 
obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej reali-
zacji praktyki utrzymania tych obszarów. Projekty ww. 
rozporządzeń są obecnie na etapie uzgodnień i konsul-
tacji.

Źródło: KRIR

dzyplonu składającego się z jednej uprawy należącej do 
traw lub innych zielnych roślin pastewnych  (zamiast 
dotychczas obowiązkowej mieszanki składającej się 
z co najmniej z dwóch gatunków roślin).

 Dodatkowo za międzyplony w ramach obszarów 
EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych 
uprawiane w plonie głównym z przeznaczeniem na pa-
sze dla zwierząt lub wypasanie.

Innym odstępstwem od praktyk zazielenienia jest 

skrócenie okresu utrzymywania międzyplonu ścierni-
skowego do 6 tygodni, ale pod warunkiem, że na tych 
gruntach będą wysiane rośliny ozime.

 Oprócz suszy w 2019r. w Polsce wystąpiły przy-
mrozki wiosenne (głownie w uprawach sadowniczych), 
powodzie (na południu kraju) oraz w całej Polsce odno-
towano gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak: 
grad, deszcz nawalny i huragan.

Redakcja Biuletynu
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Złóż wniosek o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstw

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa uruchamia 
nowy program pomocy z PROW 
2014-2020. Od 25 września 2019 r. 
do 22 listopada 2019 r. rolnicy, 
którzy chcą zabezpieczyć swo-
je uprawy przed skutkami suszy, 
mogą składać wnioski o dotację 
na inwestycje w nawadnianie go-
spodarstwa rolnego.

Susze w Polsce stają się już nie-
mal zjawiskiem cyklicznym. Szcze-
gólnie dotkliwe są one w rolnictwie. 
W ubiegłym roku ARiMR wypłaci-
ła rolnikom rekompensaty za szko-
dy w uprawach spowodowane suszą 
w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy 
rodzaj wsparcia fi nansowego, któ-
ry oferuje Agencja, ma służyć zapo-
bieganiu tym stratom.

O pomoc, która realizowana jest 
w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, może ubie-
gać się rolnik posiadający gospo-
darstwo o powierzchni co najmniej 
1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wsparciem z ARiMR mogą zo-
stać objęte trzy kategorie inwesty-

cji: ulepszające już istniejące insta-
lacje nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania; jednocześnie 
powiększające obszar nawadniania 
oraz ulepszające już istniejące in-
stalacje.

Ubiegając się o dotację na nawad-
nianie należy: w przypadku ulep-
szenia istniejących instalacji –do-
prowadzić do oszczędności wody 
na poziomie co najmniej 10 proc.; 
w przypadku powiększenia obsza-
ru nawadniania – wykazać brak 
znaczącego negatywnego oddzia-
ływania inwestycji na środowisko; 
w przypadku inwestycji wpływa-
jących na jednolite części wód po-
wierzchniowych lub podziemnych, 
których stan ze względu na ilość 
wody został w planie gospodaro-
wania wodami w dorzeczu określo-
ny jako mniej niż dobry – wykazać  
faktyczną (efektywną) oszczędność 
wody. Stąd też każda z inwestycji 
w nawadnianie musi mieć zainsta-
lowane urządzenie do pomiaru zu-
życia wody.

Pomoc fi nansowa na jednego be-

nefi cjenta i jedno gospodarstwo wy-
nosi maksymalnie 100 tys. zł, przy 
czym refundacji podlega 50 proc. 
kosztów poniesionych na realiza-
cję inwestycji (60 proc. w przypad-
ku młodego rolnika). Minimalny po-
ziom kosztów inwestycji musi być 
wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązu-
je brak podziału inwestycji na etapy 
–  złożenie wniosku o płatność koń-
cową powinno nastąpić przed upły-
wem 24 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o przyznaniu pomocy, lecz 
nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfi nanso-
wać z tego programu m.in. budowę 
studni i zbiorników; zakup maszyn 
i urządzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, instalacji 
nawadniających i systemów do ste-
rowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały re-
gionalne ARiMR, można je także 
składać za pośrednictwem biur po-
wiatowych lub drogą pocztową.

Źródło: ARiMR
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Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. 
systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje 
się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub 
sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może od 
30 września br. ubiegać się  w ARiMR o specjalną 
rekompensatę z PROW na lata  2014-2020.  

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz 
rolników kwalifi kujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodar-
stwo innemu rolnikowi” można składać do 29 paździer-
nika w biurach powiatowych Agencji.   

Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie 

innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolni-
czą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzo-
nej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla ma-
łych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jak przekazać gospodarstwo?
Jednym z warunków uzyskania premii jest prze-

kazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. 
gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie in-
nego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospo-
darstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów 
od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osią-
gnąć powierzchnię co najmniej równą średniej po-

wierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w wo-
jewództwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla da-
nego województwa jest mniejsza niż w kraju). 
Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli od-
być się wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo 
umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty 
musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził dzia-
łalność rolniczą przez okres co najmniej 5 lat.

Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może za-
chować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha grun-
tów rolnych.

Jaka jest wysokość pomocy?
Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość 

ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ra-
mach systemu dla małych gospodarstw w 2015, czy-
li w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość 
wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty 
i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty 
przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Ozna-
cza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. 
otrzyma dwukrotność 120 proc. płatności dla małych 
gospodarstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wów-
czas kwoty.

Co po otrzymaniu premii?
Przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, 

rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie 
może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubie-
gać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć własną fi rmę.

Źródło: ARiMR
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Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabór wniosków przeprowadzony będzie w terminie 
od dnia 30 września do dnia 29 października 2019 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szcze-

gółowe informacje o prawach benefi cjentów określone 
zostały rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy fi nansowej na operacje typu” Premie na rozpo-
częcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziała-
nia  „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ 
Dz. U. z 2016 r. poz.1196, z 2017 r. poz.1013, z 2018 r. 
poz.10171 oraz z 2019 r. poz.922/.

Kto może ubiegać się o wsparcie
 Pomoc przyznaje się osobie fi zycznej, która jest oby-

watelem państwa członkowskiego UE, ma ukończone 

18 lat w dniu składania wniosku, rolnikowi, małżonko-
wi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. pod-
lega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 
zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy po-
przedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy. Do w/w okresu 12 miesięcy wlicza się również 
podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowa-
dzenia działalności rolniczej w innym państwie człon-
kowskim UE lub państwie członkowskim Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz, 
w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do 
utworzenia miejsc pracy:

150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie 1 
miejsca pracy,

200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co 
najmniej 2 miejsc pracy,

250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co 
najmniej 3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli do 
użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową, na 
podstawie przepisów o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający 
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, 
w którym został złożony wniosek o przyznanie pomo-
cy.

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest 
od sumy punktów przyznawanych wg. następujących 
kryteriów wyboru:
- operacje realizowane przez benefi cjentów posiadają-

cych kwalifi kacje zawodowe z zakresu podejmowa-
nej działalności pozarolniczej /3 punkty/,

- operacje realizowane  przez wnioskodawcę, który 
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał 
nie więcej niż 40 lat /1 punkt/,

- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na 
obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce 
wykonywania działalności w przypadku operacji nie 
związanych z nieruchomością , albo miejsce realiza-
cji operacji w przypadku operacji związanych z nie-
ruchomością /2 punkty/,

- operacje realizowane przez benefi cjenta albo małżon-
ka benefi cjenta poddziałania „Płatności na rzecz rol-
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ników kwalifi kujących się do systemu małych gospo-
darstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi”, objętego  Programem /2 punkty/,

- operacje realizowane w powiatach o wysokim pozio-
mie bezrobocia w województwie /0-2 punkty/,

- operacje, w przypadku których biznesplan przewidu-
je, uwzględniając osobę fi zyczną ubiegającą się o po-
moc, która podejmuje we własnym imieniu działal-
ność pozarolniczą, utworzenie:

a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy- przyznaje 
się 5 punktów,

b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyzna-
je się 6 punktów,

c) co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punk-
tów.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzy-

skał co najmniej 4 punkty.

Zobowiązania benefi cjenta
Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje  się, z zastrze-

żeniem dopełnienia przez benefi cjenta w terminie 9 
miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących 
warunków:
- rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
-podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, 

zgodnie z danymi wpisanymi do Centralnej Ewiden-
cji Informacji o Działalności Gospodarczej- w przy-
padku gdy ta działalność nie podlega obowiązkowi 
zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez jednost-
kę samorządu terytorialnego,

- terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej 
raty pomocy,

- przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, o ile na dzień 
wydania decyzji  płatność ta nie została przyznana.

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:
I rata- w wysokości 80% premii- po spełnieniu przez 

benefi cjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręcze-
nia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z za-
strzeżeniem których została wydana ww. decyzja,

II rata w wys. 20% premii- po realizacji biznesplanu 

Zakres wsparcia
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powin-

ny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym 
w inwestycje w środki trwałe o szacunkowej warto-
ści równej co najmniej kwocie stanowiącej 70 % kwo-
ty pomocy. Biznesplan musi zapewniać zgodność sza-

cunkowych wartości planowanych inwestycji w środ-
ki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte ope-
racją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych ma-
szyn, urządzeń środków transportu oraz wyposażenia.

Wsparciu podlegają również operacje związane z bu-
dową, przebudową, remontem połączonym z moderni-
zacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieru-
chomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie 
znajdować się w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej,
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczą-

cych pow. 5 tys. mieszkańców,
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczą-

cych pow. 5 tys. mieszkańców.

Wniosek składa się do Dyrektora Oddziału Regional-
nego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy.

Szczegółowe informacje na powyższy temat można 
uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii - 800 380 
084 oraz w siedzibach biur powiatowych i oddziałów 
regionalnych ARiMR.

Redakcja Biuletynu
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Pomoc dla poszkodowanych 
przez klęski żywiołowe lub ASF

ARiMR uruchamia z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 pomoc dla rolników któ-
rzy ponieśli w gospodarstwach stra-
ty spowodowane klęskami żywioło-
wymi, bądź wystąpieniem afrykań-
skiego pomoru świń (ASF). Wnio-
ski  o przyznanie pomocy można 
składać w biurach ARIMR w termi-
nie od 27 sierpnia - do 31 grudnia 
2019 r. 

Wsparcie takie może być zwią-
zane z odtworzeniem zniszczonych 
składników gospodarstwa, bądź z 
odtworzeniem potencjału produk-
cji rolnej w gospodarstwie przez re-
alizację inwestycji niezwiązanej z 
produkcją świń. Jest to wsparcie na 
operacje typu „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji w odtwarzanie grun-
tów rolnych i przywracanie poten-
cjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” fi nansowane z budżetu 
PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką 
pomoc można składać w oddzia-
łach regionalnych ARiMR, bądź za 
pośrednictwem biura powiatowego 
Agencji lub wysłać je do właściwe-
go oddziału regionalnego rejestro-
waną przesyłką pocztową nadaną w 
placówce Poczty Polskiej. 

O przyznanie takiego wsparcia 
mogą starać się rolnicy, którzy po-
nieśli straty spowodowane przez 
co najmniej jedną z następują-
cych klęsk żywiołowych: powódź, 
deszcz nawalny, suszę, przymroz-
ki wiosenne, ujemne skutki przezi-
mowania, obsunięcie się ziemi, la-

winę, grad, huragan, uderzenie pio-
runa. Ponadto, o taką pomoc będą 
mogli wnioskować rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii naka-
zał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania ASF.

Przyznanie wsparcia jest uzależ-
nione od powstania w gospodar-
stwie szkód spowodowanych przy-
najmniej przez jedną z wymienio-
nych klęsk, bądź strat spowodowa-
nych wystąpieniem ASF, jeżeli mia-
ły one miejsce w roku, w którym 
jest składany wniosek o przyzna-
nie pomocy lub w co najmniej jed-
nym z dwóch lat poprzedzających 
rok składania wniosku o przyzna-
nie pomocy. O pomoc mogą ubie-
gać się rolnicy, którzy w związku 
z wystąpieniem zdarzeń losowych, 
w danym roku kalendarzowym, po-
nieśli straty w uprawach rolnych, 
zwierzętach gospodarskich, czy ry-
bach w wysokości co najmniej 30% 
średniej rocznej produkcji rolnej w 
gospodarstwie z trzech lat poprze-
dzających rok, w którym wystąpiła 
szkoda, albo z trzech lat w okresie 
pięcioletnim poprzedzającym rok, 
w którym wystąpiła szkoda, z po-
minięciem roku o najwyższej i naj-
niższej produkcji w gospodarstwie 
oraz jeżeli straty dotyczą składnika 
gospodarstwa, którego odtworzenie 
wymaga poniesienia kosztów kwa-
lifi kujących się do objęcia wspar-
ciem. Wysokość poniesionych strat, 
jakie powstały w gospodarstwie 
rolnika, określa komisja powołana 
przez wojewodę.

Natomiast, w przypadku wstąpie-
nia ASF, o pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy, którym powiatowy lekarz 

weterynarii nakazał, w drodze de-
cyzji, zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania ASF, 
a w dniu wydania tej decyzji świnie, 
których dotyczyła ta decyzja, stano-
wiły co najmniej 30% świń będą-
cych w posiadaniu rolnika. Ponad-
to, w siedzibie stada, w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 
kwietnia 2004 r. o systemie identy-
fi kacji i rejestracji zwierząt, w któ-
rej przebywały świnie objęte ww. 
decyzja, po jej wykonaniu rolnik 
nie może utrzymywać świń, których 
dotyczyła ta decyzja.

Pomoc może być przyznana na in-
westycje odtwarzające zniszczone 
składniki gospodarstwa - w przy-
padku wystąpienia klęsk żywioło-
wych. Natomiast, w przypadku wy-
stąpienia ASF, wsparcie może doty-
czyć inwestycji, zgodnych z kata-
logiem kosztów kwalifi kowalnych, 
określonych w rozporządzeniu wy-
konawczym MRiRW, innych niż 
związane z produkcją świń. 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką 
może otrzymać rolnik na „Inwesty-
cje odtwarzające potencjał produk-
cji rolnej” w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, wynosi do 
300 tys. zł, z tym że nie może prze-
kroczyć ona poziomu 80% kosztów 
kwalifi kowalnych.

Na podstawie oszacowanej przez 
komisję wartości szkód w składni-
ku gospodarstwa, którego odtwo-
rzenia dotyczy wniosek o przyzna-
nie pomocy, bądź wartości szaco-
wania zwierząt, na podstawie proto-
kołu szacowania zwierząt określana 
jest wysokość wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik, z uwzględnieniem 
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wcześniej wskazanego limitu po-
mocy na gospodarstwo i benefi cjen-
ta. Ponadto, w przypadku wystąpie-
nia zdarzeń losowych, jeżeli znisz-
czony składnik gospodarstwa był 
ubezpieczony, wówczas wysokość 
pomocy w odniesieniu do odtwa-
rzanego składnika pomniejsza się 
o kwotę odszkodowania uzyskane-
go z tytułu jego ubezpieczenia. Po-
nadto, jeżeli rolnik nie zawarł umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia 
upraw, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich, ważnej na dzień wy-
stąpienia szkody w gospodarstwie, 
a będzie ubiegał się o pomoc na od-
tworzenie plantacji chmielu, sadów, 
plantacji krzewów owocowych ga-
tunków owocujących efektywnie 
dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę po-
mocy na odtworzenie tego składni-
ka, pomniejsza się o połowę.

Informacje na temat typu opera-
cji „Inwestycje odtwarzające po-

tencjał produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-
cji w odtwarzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produk-
cji rolnej zniszczonego w wyniku 
klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” 
PROW 2014-2020 udzielane są w 
Oddziałach Regionalnych  ARiMR 
pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 38 00 84.

Źródło: ARiMR

Innowacyjne wdrożenia oraz doświadczenia 
w organizacji grup operacyjnych na Węgrzech

Przedstawiciele Lubelskiej Izby 
Rolniczej  mieli okazję uczestniczyć 
we wrześniowym wyjeździe studyj-
nym organizowanym w ramach re-
alizacji Planu Operacyjnego KSOW 
na lata 2018-2019 w zakresie SIR,  
w ramach Schematu II Pomocy Tech-
nicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Głównym celem organizacji wy-
jazdu studyjnego było podniesie-
nie wiedzy, a także zdobycie do-
świadczenia w zakresie organiza-
cji i funkcjonowania grup opera-
cyjnych wśród rolników, dorad-
ców i przedsiębiorców. Uczestnicy 
wyjazdu mieli okazję zapoznać się 
z dobrymi praktykami w tworzeniu 
i funkcjonowaniu grup operacyjnych 

w regionie węgierskim miedzy inny-
mi uczestnicząc w szkoleniu zorgani-
zowanym przez Węgierską Izbę Rol-
niczą. W programie wyjazdu przewi-
dziano również wizytę w gospodar-
stwie ekologicznym i winnicach któ-
re uczestniczą w tworzeniu sieci.

Redakcja Biuletynu



Biuletyn Informacyjny LIR20

Nr 3/2019 (92)  Październik

Agroenergia dla rolników
Program „Agroenergia” przewiduje wydanie 200 mln 

zł, bo tyle wynosi budżet programu. Nabór wniosków 
już trwa i zakończy się 20 grudnia 2019r. Rolnicy indy-
widualni mogą uzyskać środki fi nansowe na różnorod-
ne projekty służące pozyskiwaniu czystej energii z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW).

Przede wszystkim chodzi tu o takie inwestycje, jak 
nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) 
wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia su-
rowców pierwotnych, czy przedsięwzięcia mające na 
celu poprawę efektywności energetycznej.

Celem programu „Agroenergia” jest wsparcie ograni-
czania negatywnego wpływu na środowisko działalno-
ści rolniczej, poprzez dofi nansowanie inwestycji służą-
cych budowaniu samodzielności energetycznej na ob-
szarach wiejskich. Ma się to przyczynić do zwiększenia 
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. 
poprawy jakości powietrza. Z programu mogą skorzy-
stać wyłącznie rolnicy indywidualni. Takim rolnikiem 
według programu jest osoba fi zyczna która jest właści-
cielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posia-
daczem albo dzierżawcą nieruchomości rolnych, któ-
rych łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekra-
cza 300ha i co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gmi-
nie na terenie której jest położona jedna z nieruchomo-
ści rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 
i prowadzącą przez ten czas osobiście to gospodarstwo.

W programie przewidziano dwie formy dofi nansowa-
nia: bezzwrotne dotacje i zwrotne pożyczki. Na dotacje 

bezzwrotne dla rolników indywidualnych przewidziano 
80 mln zł, ale jedna dotacja może wynieść 800 tys. zł. 

Z kolei na pożyczki będzie do rozdysponowania 120 
mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 
3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie fi nan-
sowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą 
się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wynio-
są do 40 proc., a pożyczki do 100 proc. kosztów kwa-
lifi kowanych. Nabór (ruszył 8 lipca) ma charakter cią-
gły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bie-
żąco, do wyczerpania środków” - precyzuje w komuni-
kacie NFOŚiGW.

Co istotne, fi nansowane projekty obligatoryjne muszą 
uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia no-
wego źródła energii. A równocześnie weryfi kowany bę-
dzie uzyskany dzięki inwestycji poziom zaspokojenia 
własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie mak-
symalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszcze-
gólnych technologii OZE. Takie podejście zapewni 
transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym 
zawyżaniem kosztów przedsięwzięć” - zapewnia Fun-
dusz.

Regulamin naboru wniosków o dofi nansowanie przed-
sięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego „Agroenergia” znajduje się na stronie 
internetowej www.nfosigw.gov.pl.

Redakcja Biuletynu 

Rolnik Lubelszczyzny 2019
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lu-

belskiego po raz ósmy zorganizowano kolejną edy-
cję konkursu „Rolnik Lubelszczyzny”. Celem pro-
jektu jest wyróżnienie najlepszych agrogospoda-
rzy, mieszkających i prowadzących działalność na 
terenie naszego województwa. W tym roku wybie-
rani są najlepsi rolnicy w czterech kategoriach kon-
kursowych. 

Rolnicy  ubiegają się o tytuł w ramach następujących 
kategorii konkursowych:
- produkcja zwierzęca,
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- produkcja roślinna,
- ogrodnictwo;
- sadownictwo.

Zgłoszenia przyjmowane były do dnia 5 sierpnia br. 
przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa 
złożona z przedstawicieli organizatorów oraz branżo-
wych ekspertów między innymi przedstawicieli Lu-
belskiej Izby Rolniczej. Jej członkowie wizytują  już 
zgłoszone gospodarstwa. Natomiast laureatów tytu-
łu poznamy już niebawem 5 października br. podczas 
uroczystej gali w Centrum Wystawienniczo-Konferen-
cyjnym Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lu-

blinie. Będą tu na nich czekać statuetki i atrakcyjne na-
grody rzeczowe. Lubelska Izba Rolnicza ufunduje na-
grody rzeczowe  dla tegorocznych laureatów konkur-
su. 

Redakcja Biuletynu 

AGRO SHOW Bednary 2019

Od 19.09.2019 r. do 21.09.2019 r.  trwała międzynaro-
dowa wystawa rolnicza AGRO SHOW 2019 w Bedna-
rach koło Poznania. Jest to jedna z największych plenero-
wych wystaw rolniczych w Europie, której organizatorem 
jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolni-
czych. Rolnicy z województwa Lubelskiego mieli oka-
zję po raz kolejny uczestniczyć w targach  AGRO SHOW 
2019. Biuro Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizowało wy-
jazd do Bednar dla kilku grup rolników z różnych powia-
tów naszego województwa. Relację z wyjazdu przedsta-
wiamy państwu w bieżącym Biuletynie LIR. Z ramienia 
Zarządu na Targach AGRO SHOW Bednary 2019 Lubel-
ską Izbę Rolniczą  reprezentował Gustaw Jędrejek – Pre-
zes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Grzegorz Pszczoła – 
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Na kilkudziesięciu hektarach w Bednarach zaprezen-
towane zostały najnowocześniejsze maszyny i urządze-
nia rolnicze, środki produkcji oraz innowacyjne techno-
logie stosowane w produkcji rolnej. W tegorocznej edy-

cji targów prezentowało się około 800 fi rm z szeroko po-
jętej branży rolniczej. Wystawcami byli krajowi produ-
cenci maszyn rolniczych, jak również przedstawiciele 
wszystkich czołowych światowych marek maszynowych. 
Na wystawie tej  zaprezentowali swoje produkty i usłu-
gi producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, 
fi rmy z sektora fi nansowego, producenci wyposażenia bu-
dynków inwentarskich i innych branż związanych z rol-
nictwem. Wśród 800 wystawców obecnych na AGRO 
SHOW  około 120 to fi rmy z zagranicy. Stałym punktem 
wystawy są pokazy maszyn w ruchu. W bieżącym roku 
można było zobaczyć prezentacje opryskiwaczy w sys-
temie rolnictwa precyzyjnego oraz techniki siewu zbóż 
w systemie uproszczonym. Tegoroczną wystawę odwie-
dziło blisko 140 tysięcy rolników. 

Redakcja Biuletynu 
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Nawożenie azotem nowe terminy, 
obowiązki i dokumenty 

Od 1 stycznia 2019 r. rolnicy mają nowe zobowią-
zania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- 
Prawo wodne. Zobowiązania te szczegółowo okre-
śla rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przy-

jęcia „Programu działań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu za-
nieczyszczeniu” z dnia 5 czerwca 2018 r. 

OKRESY NAWOŻENIA

Na terenie całego kraju zostały określone termi-
ny, w których dozwolone jest  stosowanie nawozów 
i są one różne w zależności od rodzaju posiadanych 
użytków rolnych oraz miejsca ich posiadania. Termi-
ny określone w tabeli dotyczące  stosowania nawo-
zów azotowych mineralnych i nawozów płynnych na 
gruntach ornych od 1 marca do 15 października nie 
dotyczą województwa lubelskiego. Natomiast sto-
sowanie nawozów azotowych  mineralnych i nawo-
zów naturalnych płynnych na gruntach ornych od 1 
marca do 25 października jest możliwe w następują-
cych gminach tj.: Kock, Końskowola, Krzywda, Ku-
rów, Łaziska, Łuków, Michów, Modliborzyce, Nałę-

czów, Niedźwiada, Nowodwór, Ostrówek, Potok Gór-
ny, Potok Wielki, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Se-
rokomla, Stanin, Stężyca, Stoczek Łukowski, Szastar-
ka, Trzebieszów, Ulan – Majorat, Ułęż, Wąwolnica, 
Adamów, Baranów, Batorz, Biłgoraj, Biszcza, Bor-
ki, Czemierniki, Dęblin, Dzwola, Firlej, Frampol, Go-
raj, Janowiec, Janów Lubelski, Jeziorzany, Józefów 
nad Wisłą, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kąkolew-
nica, Kłoczew, Wilków, Wojcieszków, Wola Mysłow-
ska, Zakrzówek, Żyrzyn. W pozostałych gminach wo-
jewództwa lubelskiego na gruntach ornych stosowa-
nie nawozów azotowych mineralnych i nawozów na-
turalnych płynnych jest możliwe w  terminach od 1 do 
20 października. Terminy stosowania nawozów nale-
ży odnotowywać w ewidencji. 

Wynika z programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu

Na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych nawozy zawierające azot można stosować w odległościach określonych 
w tabeli 1zwiększonych o 5 m. Odległości podane w tabeli 1 mogą być zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów przy pomocy urzą-
dzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub w przypadku podzielonej pełnej dawki nawozów na co najmniej 3 równe dawki przy czym odstęp 
między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

Na gruntach rolnych od brzegu:
Rodzaj nawozu jezior i zbiorni-

ków wodnych o po-
wierzchni do 50 ha

cieków naturalnych rowów z wyłączeniem ro-
wów o szerokości do 5 m 
liczonej od górnej krawę-
dzi brzegu rowu

kanałów

Nawozy z wyłącze-
niem gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozu brzegu jezior i zbior-
ników wodnych o 
powierzchni powy-
żej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochron-
nej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lip-
ca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 
2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710)

obszarów mor-
skiego pasa 
nadbrzeżnego

Wszystkie rodzaje 
nawozów

20 m 20 m 20 m

Tabela nr 2. Odległości, w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych
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EWIDENCJA ZABIEGÓW 
AGROTECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH 

Z NAWOŻENIEM AZOTU

Prowadzenie ewidencji dotyczy wszystkich gospo-
darstw rolnych o powierzchni większej lub równej 10 ha 
użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodar-
skie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu 
średniorocznego. Ewidencję prowadzi się w formie pa-

pierowej, w formie zapisów własnych, arkuszy lub w po-
staci elektronicznej oraz przechowuje w gospodarstwie 
przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia. 

Więcej informacji na temat prowadzenia ewiden-
cji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
Lubelska Izba Rolnicza wydała ewidencje, które są wi-
doczne na zdjęciach poniżej.

Redakcja Biuletynu

Rodzaj nawozów Nawozy azotowe mineralne
i

nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe 
Rodzaj gruntów

Grunty orne 1 marca – 20 października 1 marca – 31 października
Grunty orne na terenie gmin ob-
jętych wykazem stanowiącym za-
łącznik nr 2* do Programu

1 marca – 15 października

Grunty orne na terenie gmin ob-
jętych wykazem stanowiącym za-
łącznik nr 3* do Programu

1 marca – 25 października

Uprawy trwałe 1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopada
Uprawy wieloletnie 
Trwałe użytki zielone

*Załącznik do Rozporz. MRiRW w sprawie przyjęcia  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”/Dz. U. poz. 1339/

Tabela nr 3. Terminy stosowania nawozów
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Wapnowanie gleb
Ruszył program wapnowania pod 

nazwą Ogólnopolski program re-
generacji środowiskowej gleb po-
przez ich wapnowanie realiza-
cja tego programu zaplanowana jest 
na lata 2019-2023. Wnioski moż-
na składać już od 01.08.2019 roku, 
okres kwalifi kacji kosztów liczo-
ny jest od 01.06.2019 do 31.10.2023 
roku (koszt transportu i rozsiewania 
nie jest kosztem kwalifi kowanym)

Dofi nansowanie będzie realizowa-
ne w ramach pomocy de minimis, 
po uprzednim uzyskaniu pozytyw-
nej opinii od właściwej miejscowo 
Okręgowej Stacji Chemiczno  - Rol-
niczej (OSCh-R).

Kwota dofi nansowania przewi-
dziana jest dla gospodarstw do 75 ha 
użytków rolnych wynosić będzie od-
powiednio:
- 300zł/t czystego składnika odkwa-

szającego (CaO oraz CaO+ MgO) 
dla gospodarstw o powierzchni nie 
przekraczającej 25 ha użytków rol-
nych

- 200 zł/t czystego składnika odkwa-
szającego (CaO oraz CaO+ MgO) 
dla gospodarstw o powierzchni po-
wyżej 25 ha, ale nie przekraczają-
cej 50 ha użytków rolnych

- 100 zł/t czystego składnika odkwa-
szającego (CaO oraz CaO+ MgO) 
dla gospodarstw o powierzchni po-
wyżej  50 ha, ale nie przekraczają-
cej 75 ha użytków rolnych.

Badanie odczynu gleby należy wy-
konać raz na 4 lata z powierzchni nie 
większej niż 4ha jedna próba.

Na podstawie badania odczynu 
gleby dla gleb o pH poniżej lub rów-
nej 5,5 OSCh-R wyda opinie (zalece-
nie dawki wapnowania) nawozowe.

Za ważne uznawane są badania pH 

wykonane po 01.01.2017 w akre-
dytowanych laboratoriach z zaleco-
ną dawką CaO lub CaO+MgO/ ha 
. Dane zawarte w zaleceniach służą 
weryfi kacji wniosku o dopłatę w za-
kresie gleb o pH <  5,5.

Kwota dopłaty nie może być wyż-
sza niż :
- wynikająca z faktury zakupu wapna 

lub środka wapnującego
- wynikająca z dawki czystego skład-

nika na każdy ha gleb o pH <  5,5.

Wzory wniosków znajdują się na 
stronie internetowej  Krajowej lub 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolni-
czej.

Wnioski składane do OSCh-R 
zgodnie z siedzibą zamieszkania, na-
stępnie po zweryfi kowaniu popraw-
ności i kompletności wnioski przeka-
zywanie są do WFOŚiGW.

Do zadań OSCh-R  między inny-
mi należy:
- zgromadzenie kompletnych wnio-

sków z wymaganymi informacjami 
i załącznikami

- ocena formalna wniosków pod ką-
tem spełnienia przez wnioskodaw-
cę wymagań określonych w pro-
gramie

- ocena poprawności merytorycz-
nej wniosku, polegająca na spraw-
dzeniu poprawności wypełnienia 

wniosku zgodności zakupionego 
wapna lub środka wapnującego, 
wykonanych przez wnioskodawcę 
obliczeń, pozytywnego wpływu na 
przedsięwzięcia na poprawę jako-
ści środowiska. Stacja jest upraw-
niona do weryfi kacji poboru 
próbki pobranej przez wniosko-
dawcę (kontrole).

- przekazania kompletnych i zwery-
fi kowanych wniosków i zestawień 
do WFOŚiGW

-prowadzenie  rejestru opinii, złożo-
nych wniosków oraz osiągniętych 
efektów ekologicznych i rzeczo-
wych

- potwierdzenie uzyskania efektu 
ekologicznego i rzeczowego w ra-
mach przekazanych wniosków 
o wsparcie.

Weryfi kacją objętych będzie nie 
mniej niż 15% dofi nansowanych be-
nefi cjentów.

Wychodząc na przeciw potrzebom 
Lubelska Izba Rolnicza zakupiła pu-
dełka  i laski   do pobierania prób gle-
bowych, są one dostępne nie odpłat-
nie w siedzibie Bira LIR w Lublinie i  
w Oddziałach Zamiejscowych Białej 
Podlasce, Chełmie i Zamościu

Redakcja Biuletynu
Na podstawie informacji 

i prezentacji zamieszczonych 
przez KSCh-R w W-wie
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Choroby zawodowe rolników

Za rolniczą chorobę zawodową - zgodnie z art.12 usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników - uważa się 
chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodar-
stwie rolnym, jeżeli  choroba ta jest  objęta wykazem 
chorób zawodowych określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie Kodeksu pracy. Wykaz dostępny jest 
w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz. 
U. Nr 105 poz.869 z późn. zmianami/. W wykazie tym 
znajdują się m.in. choroby takie jak: pylica płuc, astma 
oskrzelowa ostre uogólnione reakcje alergiczne, byssi-
noza, beryloza, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory zło-
śliwe powstałe w następstwie działania czynników wy-
stępujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwór-
cze u ludzi, niektóre choroby skóry, przewlekłe choroby 
układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, 
niektóre przewlekłe choroby obwodowego układu ner-
wowego wywołane sposobem wykonywania pracy oraz 
choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właści-
wemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i wła-
ściwemu inspektorowi pracy, których właściwość usta-
la się wg miejsca, w  którym praca była wykonywana.

Właściwy miejscowo inspektor sanitarny, który otrzy-
mał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wsz-
czyna postępowanie, a w szczególności kieruje oso-
bę, której dotyczy podejrzenie, na badanie w celu wy-
dania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej, 
albo z braku podstaw do jej rozpoznania, do  jednostki 
orzeczniczej I stopnia, którymi są:
- poradnie chorób zawodowych,
- kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów 

medycznych /akademii medycznych/,
- poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków 

medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób 
zakaźnych i pasożytniczych,

- podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitaliza-
cja /w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych 
u osób hospitalizowanych z powodu wystąpienia 
ostrych objawów choroby/.

Lekarz wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroy za-
wodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania na 
podstawie wyników przeprowadzonych badań lekar-
skich i pomocniczych, dokumentacji medycznej, do-
kumentacji z przebiegu zatrudnienia oraz oceny nara-
żenia zawodowego. Narażenie zawodowe podlega oce-
nie, przy dokonywaniu której uwzględnia się w odnie-
sieniu do:
- czynników chemicznych i fi zycznych /rodzaj czynni-

ka, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia 
zawodowego/,

- czynników biologicznych,
- czynników o działaniu uczulającym /detergenty/,
- czynników o działaniu rakotwórczym /substancje, 

mieszaniny lub procesy technologiczne o działaniu ra-
kotwórczym/,

- sposób  wykonywania pracy /określenie stopnia obcią-
żenia wysiłkiem fi zycznym oraz chronometrażu  czyn-
ności, które mogą powodować nadmierne obciążenie 
odpowiednich narządów układów organizmu ludzkie-
go/.

Rolnik badany przez orzecznika w jednostce orzecz-
niczej I stopnia, który nie zgadza się z treścią orzecze-
nia lekarskiego, może wystąpić o przeprowadzenie po-
nownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stop-
nia. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania 
składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orze-
czenia lekarskiego za pośrednictwem jednostki orzecz-
niczej I stopnia, zatrudniającej lekarza, który wydał to 
orzeczenie.

Po otrzymaniu decyzji stwierdzającej chorobę zawo-
dową można złożyć wniosek do KRUS o rentę rolni-
czą z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby za-
wodowej oraz wniosek o jednorazowe odszkodowanie 
z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdro-
wiu, powstałego wskutek choroby zawodowej.

Redakcja Biuletynu
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Satelitarna rewolucja w rolnictwie

Suszą objęte są już wszystkie 
województwa w kraju i wszyst-
kie rodzaje upraw. Tegoroczne 
plony będą mniejsze niż przewi-
dywano, to już pewne. W zwięk-
szaniu wydajności w rolnic-
twie, mimo trudnych warunków, 
mogą pomóc informacje z sateli-
tów. 

Świat stoi na progu trzeciej no-
woczesnej rewolucji w agrobizne-
sie, związanej z rolnictwem precy-
zyjnym. Pierwsza rewolucja, spo-
wodowana mechanizacją rolnic-
twa na początku XX wieku, umoż-
liwiła wytworzenie przez jedne-
go rolnika zasobów dla 26 osób. 
Druga – „zielona” – miała miej-
sce w latach 90-tych i była zwią-
zana z uzyskaniem zmodyfi kowa-
nych genetycznie gatunków roślin 
odpornych na szkodniki i wyma-
gających mniejszej ilości wody. 
Spowodowała ona wzrost licz-
by osób możliwych do wyżywie-
nia przez jednego rolnika do 155. 
Dzięki trzeciej, której podstawą 
jest zwiększenie możliwości anali-
tycznych i rozwój nowych techno-
logii, każdy rolnik może wyprodu-
kować żywność już dla 256 osób.

Zwiększenie mocy
Wraz ze wzrostem liczby ludno-

ści i kurczenia się wskutek zmian 
klimatycznych zasobów żyznych 
pól uprawnych, stajemy przez wy-
zwaniem zwiększenia wydajno-
ści produkcji z każdego hektara. 
Ta związana jest z rodzajem gle-
by, nawadnianiem, zastosowaniem 
nawożenia czy warunkami atmos-
ferycznymi. Dzięki analizie big 
data, której poddawane są infor-
macje z obserwacji Ziemi, wszyst-

kie te elementy mogą być zbada-
ne w celu uzyskania optymalnych 
efektów.

Jednym z największym źródeł 
informacji o warunkach na naszej 
planecie są dziś zdjęcia z satelitów. 
Dzięki nim powstają nowe techno-
logie, aplikacje i usługi optymali-
zujące różne procesy oraz ułatwia-
jące funkcjonowanie człowieka na 
Ziemi.

Każdego dnia do platformy CRE-
ODIAS trafi a ogromna ilość cen-
nych informacji z satelitów okrą-
żających Ziemię. Firmy i startu-
py zainteresowane ich wykorzysta-
niem, potrzebujące dużej mocy ob-
liczeniowej do analizowania więk-
szych repozytoriów danych, mogą 
wykorzystać naszą gotową infra-
strukturę chmurową. To znacz-
nie obniża ich koszt wejścia na ry-
nek – mówi Urszula Mielcarz z fi r-
my CloudFerro, operatora plat-
form DIAS (Data and Information 
Access Services) – CREODIAS 
i WEkEO, udostępniających zdję-
cia satelitarne, realizowanych 
w ramach europejskiego progra-
mu obserwacji Ziemi Copernicus.

Rynek produktów i usług wyko-
rzystujących informacje z kosmo-
su dynamicznie rośnie. Jeśli cho-
dzi o Europę i program Coperni-
cus, według ostatniego raportu 
(Copernicus Market Report 2018), 

wykorzystanie danych z obser-
wacji Ziemi w samym rolnictwie 
rocznie przynosi ponad 18 mln 
euro przychodu. I w najbliższych 
latach wartość ta rocznie będzie 
rosła o ponad 20 proc. Ten rynek 
ma ogromny potencjał rozwojowy 
i polem do działania również dla 
polskich fi rm z sektora IT. 

Aplikacje wykorzystujące dane 
dotyczące opadów, temperatury, 
wilgotności gleby, stopnia nawo-
żenia itd. już dziś wspomagają rol-
ników w zarządzaniu uprawami. 
Dzięki nim można zmniejszyć zuży-
cie pestycydów i innych nawozów, 
zaplanować optymalne nawad-
nianie czy wykrywać choroby ro-
ślin. Świetnym przykładem możli-
wości, jakie dają informacje sate-
litarne, jest obserwacja aktywno-
ści pszczół. Aktualne dane z sate-
litów pozwalają zaplanować opry-
ski tak, aby nie zaszkodzić owa-
dom. Sytuacji, w których można 
wykorzystać potencjał obserwacji 
z kosmosu jest nieskończenie wie-
le – wyjaśnia Urszula Mielcarz.

Holenderska globalna 
baza danych

Monitorowanie kondycji upraw, 
stanu i właściwości gleby oraz 
mapowanie działań związanych 
z uprawą mają kluczowe znacze-
nie w przewidywaniu zbiorów. 
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Dane satelitarne mogą być także 
wykorzystywane w monitorowa-
niu zmian wydajności rolnictwa 
i produkcji roślin powodowanych 
suszą. Co więcej, satelity umożli-
wiają monitorowanie trendów de-
gradacji gleby i spadku produk-
tywności ziemi w wyniku nad-
miernego wypasu, niewłaściwego 
nawadniania czy uprawiania tere-
nów rolniczych.

W odpowiedzi na prognozowa-
ny wzrost liczby ludności oraz co-
raz bardziej wymagające warunki 
dla upraw, holenderska organiza-
cja Waterwatch Cooperative opra-
cowuje globalną bazę danych do-
tyczących pogody, zaopatrzenia 
w wodę i warunków uprawy. Ma 
ona pomagać rolnikom produko-
wać żywność w sposób bardziej 
wydajny, zyskowny i zrównowa-
żony. Korzystając z szerokiego za-
kresu źródeł, m.in. danych sateli-
tarnych, organizacja chce rejestro-
wać i analizować dane dotyczące 
upraw dla całego globu.

Dzięki naszym rozwiązaniom 
rolnik nie będzie już dłużej sa-
motny w podejmowaniu decyzji, 
od których zależy nie tylko jego 
zysk, ale także sytuacja na lokal-
nych rynkach żywności – mówi Ad 
Bastiaansen, twórca spółki. Na-
sza aplikacja pozwala na zmniej-
szenie przypadków chorób roślin 
nawet o 40 proc. oraz ogranicze-
nie stosowania pestycydów o 15 
proc. Szacujemy, że do końca roku 
z naszej aplikacji może korzystać 
nawet milion rolników na całym 
świecie – dodaje.

Zrozumieć obrazy
Dziś dostęp do danych z ko-

smosu jest otwarty – od ponad 
roku każdy z dostępem do inter-
netu może wejść na jedną z plat-
form DIAS, np. CREODIAS, wy-

generować interesujące go infor-
macje i je analizować, pod dowol-
nym kątem. Największym wyzwa-
niem, związanym z zastosowa-
niem zdjęć satelitarnych, jest po-
trzeba specjalistów, którzy zajmą 
się ich analizą i „tłumaczeniem”, 
czyli przetwarzaniem, aby mogli 
z nich korzystać wszyscy zaintere-
sowani. Jednak wartość informa-
cyjna, jaką dają dane z kosmosu, 
jest bezcenna i ponadczasowa.

W ramach CREODIASA prze-
chowywanych jest dziś ponad 16 
petabajtów danych. Wraz z każ-
dym okrążeniem satelitów Senti-
nel, codziennie przybywa w repo-
zytorium nawet 20 terabajtów no-
wych informacji.

Źródło: Newseria Biznes 



Biuletyn Informacyjny LIR28

Nr 3/2019 (92)  Październik

Stop suszy – konsultacje społeczne do projektu 
planu przeciwdziałania skutkom suszy

Lubelska Izba Rolnicza informuje, iż Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczy-
na ogólnopolskie konsultacje społeczne projektu pla-
nu przeciwdziałania skutkom suszy. Jest to pierwszy 
tak kompleksowy dokument  dotyczący zjawiska suszy. 
Konsultacje projektu zaplanowane są w terminie od 15 
sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. Ministerstwo  za-
planowało spotkania konsultacyjne w 15 miastach Pol-
ski tj.: Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Gliwice, Lublin, 
Rzeszów, Kraków, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Byd-
goszcz, Olsztyn Białystok, Łódź, Warszawa. Szczegóły 
dotyczące lokalizacji oraz terminu spotkania w Lublinie 
podamy na naszej stronie internetowej. 

Jest to publiczna debata, która daje możliwość każ-
demu delegatowi Lubelskiej Izby Rolniczej wyraże-
nie opinii i zgłoszenie uwag do projektu planu prze-
ciwdziałania skutkom suszy. Można to zrobić poprzez 
zgłaszanie uwag do w/w projektu do biura LIR w Lu-
blinie. Uwagi mogą być zgłaszane do końca grudnia 
2019 roku telefoniczne lub e – mailem.  Osobą koordy-
nującą projekt jest Małgorzata Karasek tel. /81/ 443-60-
72 e-mail: malgorzata.karasek@lir.lublin.pl 

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy za-
wiera: 
• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych 

zasobów wodnych

• propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wod-
nych

• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzy-
stania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 
i sztucznej retencji

• katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom 
suszy

Zaproponowany plan przeciwdziała skutkom suszy 
ze względu na swój wymiar strategiczny i długofalowy 
pod względem czasu. Planowanie działań w celu prze-
ciwdziałania skutkom suszy przebiega z uwzględnie-
niem podziału kraju na obszary dorzeczy co jest min. 
determinowane poprzez wymóg koordynacji z przeglą-
dami planów gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy oraz wymóg spójności z informacjami przed-
stawionymi na mapach zagrożenia powodziowego oraz 
na mapach ryzyka powodziowego. 

Warto zainteresować się jakie działania planowane są 
w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych na 
najbliższe lata na ternie naszego województwa w celu 
ograniczenia skutków suszy. 

W katalogu działań jakie reprezentuje wspomnia-
ny wyżej projekt  na terenie województwa lubelskiego 
w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodnych  na 
lata 2021-2027 zaplanowane są min takie działania jak:

1. Rewitalizacja i odbudowa Zalewu Zemborzyckiego 
w Lublinie, gdzie planuje się wykonanie robót dot. 
odbudowy urządzeń hydrotechnicznych, odmulenie 
czaszy zbiornika wraz z poprawieniem jego stanu 
ekologicznego poprzez wykonanie zbiornika wstęp-
nego jako separatora i osadnika oraz udrożnienie rze-
ki Bystrzycy. Planowany koniec inwestycji 2026 rok.

2. Odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz – 
Krzna wraz z budowlami poprzez działania tj.:

- odbudowa i uszczelnienie koryta Kanału Wieprz – 
Krzna wraz z budowlami,

- przystosowanie do funkcji tranzytowej do doprowa-
dzenia niezbędnej ilości wody dla nawodnień użyt-
ków zielonych,
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- usprawnienie i zwiększenie ilości dyspozycyjnej 
wody doprowadzonej na zmeliorowane obiekty, sta-
wy rybne i dla renaturalizacji cennych ekosystemów 
torfowiskowych i wodnych z zachowaniem wymo-
gów ekologicznych i krajobrazowych,

- konieczność zmniejszenia bezproduktywnych strat 
wody poprzez ograniczenie przesiąków przez ko-
ryto Kanału Wieprz – Krzna poprzez jego całkowi-
te uszczelnienie. Planowany koniec inwestycji 2022 
rok.

3. Przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty – II 
etap – przebudowa grobli w czaszy zbiornika, gmi-
na Podedwórze poprzez pogłębienie czaszy zbiorni-
ka. Planowane zakończenie inwestycji 2021 rok.

4. Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie 
Kanału Wieprz – Krzna, gmina Łęczna, powiat Łę-
czyński , obiekt 2 grobla zbiornika Dratów poprzez 
działania tj. 

- roboty czerpalne dna zbiornika,
- wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej 

grobli zbiornika
Planowane zakończenie inwestycji 2021 rok.

5. Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie 
Kanału Wieprz – Krzna, gmina Łęczna, powiat Łę-
czyński , obiekt 3 grobla zbiornika Dratów poprzez 
działania tj. 

- roboty czerpalne dna zbiornika,

- wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej 
grobli zbiornika
Planowane zakończenie inwestycji 2021 rok.

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy  jest 
dostępny na stronach: www.stopsuszy.pl, https://www.
konsultacjesusza.pl, www.wody.gov.pl, poszczegól-
nych RZGW oraz na www.bip.gov.pl, https://gospo-
darkamorska.bip.gov.pl, www.gov.pl/web/gospodarka-
morska. 

Biuro Lubelskiej  Izby Rolniczej  zaprasza do 
udziału w konsultacjach wszystkich delegatów i rol-
ników z województwa lubelskiego!

Redakcja Biuletynu

Nowe kwoty przychodu decydujące 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu 

świadczeń emerytalno-rentowych
Kasa Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego informuje, że od 
1 września 2019 r. ulegają zmia-
nie kwoty miesięcznego przycho-
du powodujące zmniejszenie lub 
zawieszenie świadczeń emerytal-
no-rentowych.

Od 1 września 2019 r. kwoty przy-
chodu powodujące zmniejszenie/

zawieszenie emerytury lub renty 
wynoszą odpowiednio:
• 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia tj. 3 387 zł 50 gr,
• 130% tego wynagrodzenia, tj. 

6 291 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przy-
chodu powodujące zmniejszenie/za-
wieszenie emerytury lub renty ogło-

sił komunikatem z dnia 14 sierp-
nia 2019 r. Prezes Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, w związku 
z ogłoszeniem przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego prze-
ciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia za II kwartał 2019 r. (4 839 
zł 24 gr).

Źródło: KRUS
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Pakiet „Super Rolnik” 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW” posiada w swojej 
ofercie Pakiet ubezpieczeń

„Super Rolnik” dedykowany rol-
nikom, w których posiadaniu lub 
współposiadaniu jest gospodarstwo 
rolne. 

W ramach Pakietu można ubez-
pieczać budynki wchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego (w tym bu-
dynki mieszkalne i budynki gospo-
darcze np. obory, stajnie, chlewnie, 
kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), 
na warunkach określonych w usta-
wie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych (tekst jednolity 
Dz.U. 2016 poz. 2060  z późn. zm.). 
Zakres ochrony obowiązkowego 
ubezpieczenia budynków rolniczych 
można rozszerzyć o szkody powsta-
łe na skutek dewastacji, dymu i sa-
dzy, fali ponaddźwiękowej, kata-
strofy budowlanej, przepięcia, silne-
go wiatru, trzęsienia ziemi, uderze-
nia pojazdu, upadku drzew i masz-
tów, zalania i zapadania się ziemi. 
Ochroną można także objąć budow-
le i obiekty małej architektury. 

Dodatkowo, w ramach Pakie-
tu „Super Rolnik”, można ubezpie-
czyć następujące mienie: ziemiopło-
dy, zwierzęta gospodarskie, sprzęt 
rolniczy, materiały i zapasy gospo-
darstwa rolnego, ruchomości domo-
we i stałe elementy wykończeniowe 
budynków. Ubezpieczenie zapewni 
ochronę mienia od pożaru i innych 
(kilkunastu) zdarzeń losowych, 
z możliwością rozszerzenia o ryzy-
ko powodzi. Zakres  ubezpieczenia 
może obejmować również kradzież 
z włamaniem, rabunek, rozbój ulicz-

ny oraz kradzież stałych elementów 
wykończeniowych (zewnętrznych) 
budynku mieszkalnego. Ponadto, 
ochroną objęte będą także i koszty: 
akcji ratowniczej, działań podjętych 
po szkodzie, odtworzenia dokumen-
tacji i naprawy zabezpieczeń prze-
ciwkradzieżowych. 

W Pakiecie „Super Rolnik” moż-
na objąć ochroną ubezpieczeniową 
także szyby i przedmioty szklane 
(w tym baterie, kolektory słonecz-
ne i ogniwa fotowoltaiczne) od stłu-
czenia. 

Oczywiście, w Pakiecie „Su-
per Rolnik” można zawrzeć tak-
że umowę obowiązkowego ubez-
pieczenia OC rolnika, które wraz 
z dobrowolnymi ubezpieczenia-
mi następstw nieszczęśliwych wy-
padków oraz OC w życiu prywat-
nym, będzie stanowiło dopełnie-
nie ochrony rolnika i jego bliskich 
przed skutkami zdarzeń w których 
będą uczestniczyć lub które powsta-
ną z ich winy, a w których osobami 
poszkodowanymi będą osoby trze-
cie. Ubezpieczeniem, które także 
można zawrzeć w ramach Pakietu, 
jest ubezpieczenie sprzętu rolnicze-
go od wszystkich zdarzeń (Agroca-
sco), którym można objąć kombaj-
ny zbożowe, maszyny rolnicze sa-
mojezdne, sprzęt rolniczy (zagrego-
wany z maszyną rolniczą samojezd-
ną) oraz ciągniki i przyczepy rolni-
cze, także i od ryzyka kradzieży.

W przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia w Pakiecie „Super 
Rolnik” rolnikowi przysługuje zniż-
ka specjalna za kompleksowe ubez-
pieczenie posiadanego mienia. Wy-
sokość zniżki może wynieść nawet 
15%. Zgodnie z zasadą, że im więk-
sza liczba i rodzaj zawartych ubez-

pieczeń w pakiecie, tym większa   
zniżka (a w efekcie składka do za-
płaty przez rolnika jest mniejsza).

Ponadto, przy zawieraniu umo-
wy ubezpieczenia w Pakiecie „Su-
per Rolnik” Ubezpieczony otrzyma 
kupon zniżkowy, uprawniający do 
zwolnienia z opłaty składki człon-
kowskiej w przypadku zawarcia 
w systemie informatycznym Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” następujących umów ubez-
pieczenia:
1) OC posiadacza pojazdu mecha-

nicznego i/lub autocasco (w tym 
pakiet „Razem w TUW”),

2) upraw rolnych z dopłatami do 
składki z budżetu państwa,

3) zwierząt gospodarskich z dopła-
tami do składki z budżetu państwa.
Kupon zniżkowy może być wyko-

rzystany przez rolnika wielokrotnie, 
przy umowach ubezpieczenia za-
wieranych na rzecz ubezpieczonego 
rolnika z rocznym okresem ważno-
ści kuponu.

Pakiet „Super Rolnik” jest ofer-
tą Towarzystwa Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” atrakcyjną zarów-
no dla rolników będących już Człon-
kami, jak i dla tych, którzy dopiero 
wstąpią w poczet Członków Towa-
rzystwa. Pakiet ten zapewnia kom-
pleksową ochronę ubezpieczenio-
wą, dostosowaną do indywidual-
nych potrzeb rolników, a  przy tym, 
co istotne, bardzo przystępną ceno-
wo.

 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW” zaprasza do swo-
ich jednostek terenowych i agen-
tów na terenie całego kraju. Więcej 
informacji na stronie internetowej   
                                     Źródło: TUW
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UBEZPIECZENIA OBOWIAZKOWE˛

UBEZPIECZENIA ROLNE TO NASZA SPECJALNOSC

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE
ü  

ü  sprzętu rolniczego (Agrocasco)

ü  zwierząt od zdarzeń losowych*

ü  zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

ü  drobiu w chowie fermowym

ü  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

ü  odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

ü  ochrony prawnej

ü  świadczenia usług agrotechnicznych i agroturystycznych

ü  przedsiębiorstw rolnych (Bezpieczny Agrobiznes)

mienia w gospodarstwach rolnych

 

ü  budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

ü  odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania 

gospodarstwa rolnego

ü  upraw od zdarzeń losowych*

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ü  o

posiadaczy pojazdów mechanicznych

ü  Autocasco

ü  NNW kierowcy i pasażerów

ü  Assistance

ü  Zielona Karta

ü  Auto szyby

bowiązkowe ubezpieczenie OC 

www.tuw.pl

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.

 

* TUW „TUW” jest jednym z nielicznych zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia upraw i zwierząt od zdarzeń losowych z dopłatą do składki z budżetu państwa. 

Za staż członkowski w TUW „TUW” udzielane są dodatkowe zniżki.  TUW „TUW” posiada sieć placówek terenowych zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i likwidacją szkód.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.

Od ponad 27 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.

Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.
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Znakowanie żywności symbolem „Produkt Polski”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, 

dotyczącym łatwiejszej identyfi kacji produktów wy-
tworzonych z polskich surowców, wprowadzone zosta-
ły przepisy ustalające jednolite kryteria umożliwiające 
producentom żywności podawanie na opakowaniu in-
formacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzo-
ne oznaczenie „Produkt polski”. Znak „Produkt polski” 
dzięki prostej grafi ce, nawiązującej do polskiej fl agi jest 
łatwo zauważalny przez konsumentów, którzy kraj po-
chodzenia produktu traktują jako jedno z kryteriów za-
kupu.

We wrześniu ruszy kontynuacja ogólnopolskiej kampa-
nii informacyjnej pod hasłem „Produkt polski”. Jej ofi -
cjalny początek będzie miał miejsce 11 września br., pod-
czas konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Założeniem kampanii jest budowanie patrioty-
zmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalno-
ści oznaczenia „Produkt polski” zarówno wśród produ-
centów, jak i konsumentów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włącze-
nia się w realizację tej kampanii m.in. poprzez publikacje 
na stronie internetowej oraz w mediach społecznościo-

wych plakatu informacyjnego lub umieszczanie w wy-
branych miejscach wydrukowanego plakatu. Informacja 
o kampanii lub przekazywane treści mogą być również 
uwzględnione w ramach działalności informacyjno-pro-
mocyjnej. Dzięki współpracy w takim zakresie będziemy 
mogli wspólnie dotrzeć do większego grona odbiorców.

Zachęcamy fi rmy do korzystania z materiałów, w tym 
plakatów, dostępnych na stronie „Polska smakuje” w za-
kładce „Produkt polski”: https://www.polskasmakuje.pl/
produkt-polski/pliki-do-pobrania/. Materiały przygoto-
wane są w taki sposób, aby można było dodać logo i na-
zwę fi rmy, organizacji czy instytucji. Na stronie www.
polskasmakuje.pl powstanie również miejsce, w którym 
umieszczone zostaną logotypy i nazwy fi rm, organizacji, 
instytucji wspierających kampanię „Produkt polski”.

Resort rolnictwa jest również otwarty na inne propozy-
cje, które mogłoby wesprzeć realizację kampanii. W ta-
kim przypadku prosimy o kontakt z Departamentem Pro-
mocji i Jakości Żywności MRiRW (tel. 22 623 16 32).

Źródło: MRIRW

ROLNIKU
SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI !

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
•  SZKOLENIA „CHEMIZACYJNE” z zakresu stosowania środków ochrony roślin:

•  Zakres podstawowy - szkolenie 2-dniowe
•  Zakres uzupełniający - szkolenia 1-dniowe

•  SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ
•  SZKOLENIA BHP
•  SZKOLENIA INFORMACYJNE – VAT W ROLNICTWIE 

OFERUJEMY TAKŻE:
•  KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW Z FUNDUSZY PROW 2014 – 2020:

•  WNIOSKI OBSZAROWE – eWniosekPlus
•  WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
•  WNIOSKI ROLNO-ŚRODOWISKOWE - nowy nabór i kontynuacje
•  WNIOSKI INWESTYCYJNE  - MODERNIZACJA GOSPODARSTW, ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
•  WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia Biur Lubelskiej Izby Rolniczej:

 LUBLIN   ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin  tel. /81/ 443 60 71
 BIAŁA PODLASKA  ul. Okopowa 18F/1-2, 21-500 Biała Podlaska tel. /83/ 342 00 32
 CHEŁM   ul. Graniczna35, 22-100 Chełm  tel. /82/ 560 31 44
 ZAMOŚĆ   ul. Ogrodowa 16, 22-400 Zamość  tel. /84/ 639 16 42

Gwarantujemy konkurencyjne ceny !!!

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN
NIP: 922-23-17-558, KRS: 0000187800„AGRO-LIR” Sp. z o. o.
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Nowe zasady importu do UE
Od dnia 14 grudnia 2019 r. w UE 

obowiązywać zaczną przepisy rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2017/625 w sprawie 
kontroli urzędowych i innych czynno-
ści urzędowych. Zgodnie z art. 56 ww. 
rozporządzenia, każda przesyłka towa-
rów pochodzenia roślinnego, podlega-
jących granicznej kontroli fi tosanitar-
nej, musi być zaopatrzona we wspólny 
zdrowotny dokument wejścia (Com-
mon Health Entry Document), w skró-
cie nazywany dokumentem CHED-PP.

W odniesieniu do każdej przesyłki 
regulowanych roślin i produktów ro-
ślinnych (informacje o nowych unij-
nych przepisach zdrowia roślin, w tym 
o towarach regulowanych: http://pio-
rin.gov.pl/zdrowie-roslin/nowe-pra-
wo-ue/) podmiot odpowiedzialny za 
przesyłkę wypełnia elektronicznie 
w systemie TRACES-NT pierwszą 
część dokumentu CHED-PP, udziela-

jąc informacji niezbędnych do natych-
miastowej i kompletnej identyfi ka-
cji przesyłki i jej przeznaczenia. Do-
kument ten będzie jednocześnie pełnił 
rolę zgłoszenia przesyłki do granicz-
nej kontroli fi tosanitarnej.

Powiadomienie właściwych orga-
nów kontrolnych powinno nastąpić 
przed przybyciem przesyłki na przej-
ście graniczne (zgodnie z projekta-
mi aktów wykonawczych, podmiot 
zgłasza przesyłkę do kontroli co naj-
mniej 24h przed faktycznym przyby-
ciem przesyłki do UE, a w przypadku 
transportu lotniczego – 6h przed przy-
byciem przesyłki). Brak wypełnione-
go dokumentu CHED-PP spowoduje, 
że do czasu dopełnienia przez podmiot 
tego obowiązku nie zostanie wykona-
na kontrola graniczna.

Wszystkie etapy kontroli granicz-
nej oraz jej wyniki i decyzje Inspekto-
rów PIORiN będą również dokumen-

towane elektronicznie w dokumen-
cie CHED-PP, który będzie dla Służby 
Celno-Skarbowej stanowił podstawę 
do nadania przesyłce określonej pro-
cedury celnej. Dopuszczenie przesyłki 
do obrotu będzie możliwe wyłącznie 
po przedstawieniu organom celnym 
przez podmiot ostatecznie wypełnio-
nego dokumentu CHED-PP potwier-
dzającego, że przesyłka jest zgodna 
z wymaganiami.

 Aby wypełnić dokument CHED-PP 
w części właściwej dla podmiotu od-
powiedzialnego za przesyłkę, koniecz-
ne jest założenie bezpłatnego kon-
ta w systemie TRACES-NT. Konto to 
musi zostać zatwierdzone przez wła-
ściwą jednostkę PIORiN.

Dalsze informacje w specjalnie 
przygotowanym dziale: 

Źródło: PIORIN

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin 

Od połowy grudnia 
2019 r. w krajach Unii 
Europejskiej będzie obo-
wiązywało nowe prawo 
w zakresie zdrowia ro-
ślin. Zmiana wpłynie na 
produkcję roślinną i obrót 
roślinami, produktami ro-
ślinnymi i przedmiotami, 
w tym także nasiennictwo 
i obrót materiałem siew-
nym.

Podstawy prawne w tym 

zakresie zawarte zostały 
w rozporządzeniu PAR-
LAMENTU EUROPEJ-
SKIEGO i RADY (UE) 
2016/2031 z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w spra-
wie środków ochronnych 
przeciwko agrofagom ro-
ślin oraz w rozporządze-
niu PARLAMENTU EU-
ROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2017/625 z dnia 15 
marca 2017 r. w sprawie 
kontroli urzędowych i in-
nych czynności urzędo-
wych przeprowadzanych 
w celu zapewnienia stoso-
wania prawa żywnościo-
wego i paszowego oraz 
zasad dotyczących zdro-

wia i dobrostanu zwierząt, 
zdrowia roślin i środków 
ochrony roślin. 

Pliki do pobrania znajdu-
ją się na stronie interneto-
wej http://piorin.gov.pl/
zdrowie-roslin

1. rozporządzenie nr 
2016/2031 z dnia 26 paź-
dziernika 2016 r. w spra-
wie środków ochronnych 
przeciwko agrofagom ro-
ślin,

2. rozporządzenie nr 
2017/625 z dnia 15 marca 
2017 r. w sprawie kontroli 
urzędowych i innych czyn-
ności urzędowych przepro-
wadzanych w celu zapew-
nienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszo-
wego oraz zasad dotyczą-
cych zdrowia i dobrosta-
nu zwierząt, zdrowia roślin 
i środków ochrony roślin.

Obecnie zarówno na po-
ziomie UE jak również 
w kraju, prowadzone są 
prace nad przepisami wy-
konawczymi i delegowa-
nymi do w/w rozporzą-
dzeń.

Źródło: PIORIN
Szczegółowe informacje 
dotyczące zmian prawa 

w zakresie zdrowia roślin 
podajemy Państwu w arty-
kułach zamieszczonych na 
łamach naszego biuletynu.
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Dożynki Prezydenckie w Spale 

15 września 2019 r. w Spale odby-
ły się Dożynki Prezydenckie. W ob-
chodach święta plonów uczestni-
czyli tradycyjnie przedstawiciele 
izb rolniczych, na czele z Wiktorem 
Szmulewiczem Prezesem Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Dożynki Pre-
zydenckie rozpoczęła w niedzielę 
Msza święta z udziałem Pary Pre-
zydenckiej odprawiona w Kapli-
cy Polowej AK w Spale. Lubelską 
Izbę rolniczą reprezentowali: Pre-
zes Gustaw Jędrejek z żoną, Czło-
nek Zarządu Janusz Skrzypek, De-
legat do KRIR Grzegorz Pszczoła, 
Delegat do Walnego Zgromadzenia 
LIR Henryk Brankiewicz.

W trakcie nabożeństwa, odpra-
wionego w intencji rolników, po-
święcone zostały dożynkowe wień-
ce, a następnie Para Prezydencka 
wraz z korowodem dożynkowym 
z udziałem pocztów sztandarowych 

izb rolniczych przeszła na stadion 
Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie 
odbyła się ceremonia dożynkowa.

Tradycyjnie już od kilku lat Do-
żynki Prezydenckie trwały dwa dni. 
Uroczystości towarzyszyły liczne 
atrakcje. Zorganizowano Miastecz-
ko Regionów, w którym prezento-
wano wyroby poszczególnych wo-
jewództw. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się kiermasz tradycyj-
nej, polskiej żywności. Swoje sto-
isko miała również Krajowa Rada 
Izb Rolniczych.

W przeddzień dożynek odbyła 
się natomiast konferencja przed-
stawicieli samorządu rolniczego pt. 
„Kompetencje polskich izb rolni-
czych – możliwości ich rozszerze-
nia”. Do wykładu zostali zaprosze-
ni: dr hab. Beata Jeżyńska - prof. 
nadzw. Uniwersytet Marii Curie 
- Skłodowskiej w Lublinie oraz dr 

Mirosław Drygas z Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa – PAN.

Podczas konferencji dyskutowano 
na temat poszerzenia sfery działal-
ności izb, które powinno być wyra-
zem zaufania władz rządowych dla 
organizacji rolniczych, do ich zna-
jomości potrzeb rolnictwa, kompe-
tencji zawodowych i odpowiedzial-
ności obywatelskiej, nawet wów-
czas, gdy nie ma pewności sukce-
su. Realizacja poszerzonych funk-
cji niewątpliwie umocni znaczenie 
izb w systemie organizacji zawo-
dowych rolników, w procesach po-
dejmowania decyzji politycznych 
i strategicznych dla rolnictwa oraz 
ukształtuje właściwą opinię człon-
ków izb o ich znaczeniu.

 
Redakcja Biuletynu

Źródło: KRIR
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W dniu 8 września 2019 roku w Ra-
dawcu odbyły się dożynki wojewódz-
kie objęte Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w stulecie odzyska-
nia niepodległości. Tegoroczne Świę-
to plonów rozpoczął korowód wień-
ców dożynkowych. Ważną częścią 
dożynek była uroczysta msza święta, 
którą odprawił biskup Józef Wróbel. 
W trakcie dożynek wręczono odzna-
czenia i medale zasłużonym rolnikom 
z terenu naszego województwa oraz 
rozstrzygnięto konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. W tym 
roku do wojewódzkiego konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
zgłoszono 42 prace. W kategorii tra-
dycyjnej zwyciężyło Stowarzyszenie 
“Zagrody Razem” z gminy Żyrzyn na-

tomiast w kategorii współczesny naj-
lepszy wieniec w województwie zro-
bili mieszkańcy wsi Wojszyn z gminy 
Janowiec.

Uczestnicy dożynek mieli okazję 
zobaczyć występy zespołów ludo-
wych, kabaretowych oraz koncerty 
zespołu FEEL i Natalii Szroeder. 

Podczas dożynek swoje stoiska  pre-
zentowały wszystkie instytucje zaj-
mujące się rolnictwem na terenie wo-

jewództwa lubelskiego. Lubelska Izba 
Rolnicza również miała swój udział 
w dożynkach poprzez zorganizowanie 
stoiska informacyjnego. Na naszym 
stoisku uczestnicy uroczystości mogli 
otrzymać prasę rolniczą (w tym Biu-
letyn Informacyjny LIR) oraz uzyskać 
informacje na tematy związane z rol-
nictwem. 

Redakcja Biuletynu 

Dożynki Wojewódzkie w Radawcu

Dożynki Powiatu Chełmskiego i Włodawskiego
Dożynki to czas podziękowania  

rolnikom za ich ciężką prace. W po-
wiecie chełmskim wiele dożynek 
odbywało się w jednym terminie 
dlatego też  jako Lubelska Izba Rol-
nicza mogliśmy uczestniczyć  tylko 
w niektórych uroczystościach po-
przez zorganizowanie stoiska infor-
macyjnego. Na naszym stoisku rol-
nicy mogli otrzymać prasę rolniczą 
oraz uzyskać informację na tematy 
związane z rolnictwem. Uczestni-
czyliśmy w  dożynkach 18 sierpnia 
br. w gminach Białopole i Siedlisz-
cze oraz  25 sierpnia br. w dożyn-
kach w Gminie Kamień. 

Uroczystości dożynkowe rozpo-
czynały się  przemarszem korowo-
du dożynkowego oraz mszą świętą 
dziękczynną. Przeprowadzone zo-
stało także wiele  konkursów. Naj-
większym zainteresowaniem cieszył 

się konkurs na wieniec dożynkowy.
W dniu 01. 09.2019 odbyły się  

jednocześnie dożynki  powiatowe 
w powiecie chełmskim i włodawski 
i w gminie Dorohusk.

Na terenach rekreacyjnych nad 
starorzeczem Bugu w Woli Uhru-
skiej odbyły się Dożynki Powiatu 
Włodawskiego. Dożynki rozpoczęła 
msza święta w intencji rolników na-
stępnie korowód dożynkowy prze-
maszerował na błonia nadbużań-
skie, gdzie obywała się dalsza część  
uroczystości. Starostą dożynek był 
Antoni Linde – Delegat LIR repre-
zentujący gminę Wola Uhruska. 

Na scenie prezentowały się gmin-
ne zespoły ludowe i przeprowadzo-
ne zostały różne  konkursy, gdzie 
jak wszędzie najwięcej emocji 
wzbudzał konkurs na wieniec do-
żynkowy
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Dożynki gminne w Jastkowie
25 sierpnia br. niedziela upłynęła mieszkańcom na 

śpiewach, tańcach i zabawie. Jak co roku Wójt Gminy 
Jastków oraz Komitet Organizacyjny wytypowanej wsi 
zaprosili mieszkańców na wspólne świętowanie po uda-
nych zbiorach. W tym roku gospodarzami byli mieszkań-
cy Sieprawek i Sieprawic. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich Sieprawki oraz mieszkanki Sieprawic, Rada sołec-
ka oraz ich rodziny i przyjaciele wspaniale ugościli za-
proszonych mieszkańców gminy Jastków.

Gospodyni Dożynek Gminy Jastków, p. Teresa Kot 
(Wójt Gminy Jastków) wspólnie z Wojewodą Lubelskim 
p. Przemysławem Czarnkiem podzieliła chleb otrzymany 
od starostów. Starostami byli: 

Anna Szymańska - mieszkanka Sieprawek, mama 
czwórki dzieci (dwóch córek i dwóch synów) wraz z mę-
żem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha. 
Państwo Szymańscy specjalizują się w produkcji roślin-
nej pszenicy, rzepaku i buraka cukrowego.  Zajmują się 
także hodowlą bydła mlecznego. Współpracują od wie-
lu lat z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli. 

Cezary Sadurski - mieszkaniec Sieprawic. Szczęśliwy 
mąż i ojciec trójki dzieci (2 synów i 1 córki). Wraz z żoną 
prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha. 

Wspólnie zajmują się produkcją roślinną: buraki cukro-
we, pszenica, jęczmień jary. Posiadają także hodowle by-
dła mleczno-opasowego.

Wydarzenie odwielili zacni goście: p.Przymysław Czar-
nek (Wojewoda Lubelski), p. Magdalena Sobczak-Fili-
pek (dyr. LAWP w Lublinie) w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego, p. Marta Wcisło (Wiceprzewod-

nicząca Rady Miasta Lublin) w imieniu Prezydenta Mia-
sta Lublin i Rady Miasta Lublin, p. Krzysztof Podgański 
w imieniu Dyrektora Lubelskeigo Oddziału  Regionalne-
go ARiMR,  p. Jolanta Szałas (dyr. biura LIR) w imieniu 
Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, ks. Józef Brodaczew-
saki (proboszcz parafi i w Tomaszowicach) oraz ks. An-
drzej Szulej (proboszcz parafi i w Snopkowie). 

Lubelska Izba Rolnicza posiadała swoje stoisko. Z ra-
mienia LIR w dożynkach uczestniczyli: Dyrektor Biu-
ra LIR Jolanta Szałas, Przewodniczący Rady Powiatowej 
LIR Roman Chudzik oraz pracownicy Biura LIR. 

W tym dniu mogliśmy podziwiać występy Kół Gospo-
dyń Wiejskich z tereny gminy Jastków: Sieprawki i Sie-
prawice, Moszna, Ługów, Piotrawin, Tomaszowice, Mi-
łocin, Dąbrowica, Panieńszczyzna-Jastków.

 
Redakcja Biuletynu
Źródło: Jastkow.pl

Rolnicy z powiatu chełmskiego 
świętowali zakończenie żniw w am-
fi teatrze w Rejowcu przy pałacu Za-
leskich. Dożynki powiatowe rozpo-
częły się mszą dziękczynną w trak-
cie której zostały zaprezentowane 
i poświęcone wieńce dożynkowe.

W trakcie dożynek wręczono od-
znaczenia i medale zasłużonym rol-
nikom z terenu powiatu chełmskie-
go, gdzie został odznaczony  dele-
gat Lubelskiej Izby Rolniczej repre-
zentujący gminę Białopole Pan Ja-
rosław Wilgos. 

Podczas dożynek przeprowadzo-
ne zostały konkursy: na tradycyj-
ny wieniec dożynkowy, tradycyj-
ny chleb wiejski, najlepszą nalew-

kę, najlepsze ciasto i najładniejszą 
kompozycję dożynkową

Redakcja Biuletynu 
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Dożynki Powiatowe w Wilczynie

W dniu 1 września 2019r. w Wilczynie (powiat bial-
ski) na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego odby-
ły się XXI Dożynki Powiatowe. Organizatorem doży-
nek było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz 
Gmina Biała Podlaska. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
polową, po której odbył się przemarsz korowodu dożyn-
kowego, wręczenie chleba dożynkowego oraz wystąpie-
nia okolicznościowe gospodarzy uroczystości i zapro-
szonych gości. 

Podczas dożynek swoje stoiska i wieńce dożynkowe 
prezentowały wszystkie gminy i miasta powiatu bialskie-
go. Lubelska Izba Rolnicza również miała swój udział 
w dożynkach poprzez zorganizowanie wspólnie z KRU-
S-em stoiska informacyjnego. Na naszym stoisku uczest-
nicy uroczystości mogli otrzymać prasę rolniczą (w tym 
Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej) oraz 
uzyskać informacje na tematy związane z rolnictwem. 
Największym zainteresowaniem cieszył się temat progra-
mu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regenera-
cji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Rolni-
cy dopytywali o stawki dofi nansowania oraz o warunki 
jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dofi nansowanie do za-
kupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego. 
Lubelska Izba Rolnicza przygotowała pudełka na próbki 
do badania odczynu gleby, które rolnicy mogli otrzymać 
na stoisku informacyjnym LIR. 

W czasie uroczystości rozstrzygnięto następujące kon-
kursy:
•  „Piękne, bo bialskie”
•  „Wieniec dożynkowy”
•  stoisko promocyjne miasta/gminy
•  „Nasz chleb najlepszy”

Wiele emocji przyniosło wyłonienie najpiękniejsze-
go wieńca dożynkowego, którym okazał się być wie-
niec przygotowany przez gminę Drelów. Pierwsze miej-
sce w kategorii „najlepsze stoisko promocyjne miasta/
gminy” zajęło stoisko przygotowane przez gminę Janów 
Podlaski. 

W dożynkach wzięli również udział delegaci Rady Po-
wiatowej LIR powiatu bialskiego. Uczestnicy dożynek 
mogli skosztować regionalnych potraw i smakołyków, 
które przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz inni 
wytwórcy z powiatu bialskiego. Imprezie towarzyszyła 
muzyka i śpiewy w wykonaniu lokalnych artystów.  Uro-
czystości dożynkowe zakończyła zabawa ludowa pod 
gwiazdami. Dożynki były dla rolników i mieszkańców 
powiatu bialskiego okazją do odpoczynku po żmudnej 
i ciężkiej pracy.

Redakcja Biuletynu 
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Susza

Susza - to złowrogie słowo, które ostatnio pojawia się 
coraz częściej. Szczególnie w kontekście nieurodzaju 
w rolnictwie. Czy rzeczywiście powinniśmy bać się su-
szy i czy może ona być dla nas groźna w skali o wiele 
większej niż ma to miejsce obecnie? 

Pomimo tego, iż wielokrotnie, także na łamach „Biu-
letynu”, twierdziłem, że panika związana z tzw. global-
nym ociepleniem jest przesadzona oraz nieuzasadniona, 
to jednak przed brakiem wody czuję respekt. I nie cho-
dzi mi o jakieś tam okresowe niedobory oraz związane 
z nimi nieurodzaje. To wszystko są zjawiska przejścio-
we. Wszak jeszcze nasi pradziadowie mawiali: Suchy 
rok głodu nie zrobi, tylko mokry, a jak wiadomo bar-
dzo suche lata zdarzały się i wcześniej. Zresztą, kiedy 
słyszymy na przykład, że jakiś rok czy miesiąc był naj-
suchszy - powiedzmy - od sześćdziesięciu lat to nie zna-
czy to nic innego jak tylko, że sześćdziesiąt lat temu był 
jeszcze suchszy.

Meteorolodzy i hydrolodzy rozróżniają trzy rodzaje 
suszy:
• Suszę atmosferyczną – kiedy w dłuższym okresie (mi-

nimum 20 dni) brak jest opadów lub odbiegają one 
znacznie od normy.

• Suszę glebową – brak lub znaczny niedobór wody do-
stępnej dla roślin.

• Suszę hydrologiczną – zmniejszenie zasobów wód po-
wierzchniowych, a następnie również głębinowych.

Dwie pierwsze kategorie to zjawiska przejściowe 
i w zasadzie szybko przemijające. Bo i cóż z tego, że 
przez jakiś okres nawet przez kilka miesięcy (a choćby 
i rok) deszcz nie spadnie, jeżeli później nastąpią okre-
sy nieodbiegające od normy? Oczywiście straty będą 

głównie w rolnictwie, ale potem wszystko wróci do po-
przedniego stanu. Gorsza jest susza hydrologiczna. Oba-
wiam się, że właśnie mamy z nią do czynienia. Nie jest 
to przy tym jakaś przejściowa niżówka. Tak w hydro-
logii określa się okresowe letnie lub zimowe obniżenie 
stanów wody w rzekach i innych akwenach. Jest to po-
tężny, pogłębiający się z roku na rok defi cyt wody. De-
fi cyt, którego uzupełnienie, jeżeli w ogóle kiedyś nastą-
pi będzie poprzedzone kilkoma latami bardzo mokrymi. 
Skąd wiadomo, że ten defi cyt jest? Nie trzeba robić spe-
cjalnych badań, aby zauważyć, że od wielu lat wód po-
wierzchniowych i głębinowych zaczyna po prostu uby-
wać. Rzeki zmniejszają przepływ. Większość strumie-
ni i rowów melioracyjnych zupełnie wyschła i zarosła 
krzakami, a niekiedy zostały po prostu zaorane. Różne-
go rodzaju bagna, „wymoki” i leśne jeziorka już daw-
no wyschły, również na terenach gdzie nie było melio-
racji. Prawie we wszystkich studniach powierzchnio-
wych, z których, na wsi powszechnie czerpano kiedyś 
wodę, coraz częściej brakuje wody. Ich miejsce zajmują 
studnie głębinowe, które wierci się coraz głębiej, a i tak 
w dużych gospodarstwach brakuje czasem wody do 
oprysków nie mówiąc o nawadnianiu. O ile dobrze pa-
miętam to na Zamojszczyźnie bardzo suche były ostatnie 
4 lata. Podobnie chyba w reszcie kraju. To spowodowa-
ło ujawnienie niedoborów wody. Czy jednak kryzys nie 
zaczął się wcześniej? Wiele wskazuje na to, że wysy-
chanie znacznych obszarów Ziemi jest częścią natural-
nych zmian klimatu i niekoniecznie ma związek z dzia-
łalnością człowieka. Choć ogromne zwiększenie liczby 
ludności świata, a co za tym idzie również zapotrzebo-
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wania na wodę musi w jakimś stopniu skutkować jej 
defi cytem.  Przecież Bóg dał Izraelitom Palestynę, jako 
„Ziemię Obiecaną”, która musiała być i według Biblii 
była niezwykle piękna i żyzna. Biorąc pod uwagę kli-
mat dzisiejszego Izraela trudno sobie to wyobrazić.

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zmelio-
rowano bagna Polesia, które były największym zbior-
nikiem słodkiej wody w Europie, w Polsce zbudowano 
Kanał Wieprz – Krzna i osuszono Pojezierze Łęczyń-
sko – Włodawskie zwane niekiedy Polesiem Zachod-
nim. Zmeliorowano też wiele innych obszarów. Oczy-
wiście nie sposób odmówić uzasadnienia tym inwesty-
cjom. Przed melioracją tereny te były często nieużyt-
kami. Nie prawdą jest też to, że melioracje prowadzo-
no tylko w kierunku osuszania. Przynajmniej w Pol-
sce można spotkać resztki budowli typu jazy piętrzą-
ce, zastawki itp., które jak każde dzieło rąk ludzkich 
są przecież nietrwałe. I tu moim zdaniem należy szu-
kać jednego z powodów, dla których nadmiernie osu-
szono niektóre tereny. Małe rzeki i strumienie przed re-
gulacją były kręte i kilkakrotnie dłuższe niż obecnie. 
Woda nawet, gdy płynęła szybko potrzebowała o wie-
le więcej czasu na spłynięcie z danego obszaru. Regu-
lacja polegała między innymi na wyprostowaniu bie-
gu cieków wodnych. Spowalniać bieg miały różnego 
rodzaju urządzenia melioracyjne. Ich zadanie polega-
ło na odprowadzanie nadmiaru wody w okresach in-
tensywnych opadów, roztopów itp. oraz zatrzymywa-
nie jej w okresach suszy. Większość tych instalacji ni-
gdy nie działała prawidłowo lub działała bardzo krót-
ko. Niekonserwowane popadły szybko w ruinę. Teo-
retycznie powinny dbać o nie tzw. spółki wodne, ale 
te zajmowały się często tylko zbieraniem opłat od rol-
ników. W ostatnim czasie do dewastacji resztek urzą-
dzeń melioracyjnych dołożyły się też bobry. Trudno 
mieć o to do nich pretensję. Bo bóbr to zwierzę sym-
patyczne, ale i bardzo rozumne, swoje budowle stawia 
tam gdzie jemu pasuje, bez oglądania się na interes in-
nych gatunków np.: ludzi. O niektórych ludziach tego 
powiedzieć nie sposób. Np. o tych, którzy chcą chronić 
przyrodę bez oglądania się na potrzeby swoich bliź-
nich, głównie rolników. 

Tak czy inaczej, jeżeli w następnych latach nie spad-
ną obfi te deszcze to będziemy musieli do trwałej su-
szy się przyzwyczaić i nauczyć z nią żyć. Nie zaszko-
dzą też próby aktywnego przeciwdziałania jej skut-
kom. W powodzenie tzw. prób rewitalizacji rzek to ja 
nie wierzę. Rzeki i strumienie nie mogą już wrócić do 
swoich poprzednich koryt. Choćby z powodu wznie-

sionych niekiedy w tych miejscach budynków, zbudo-
wanych dróg, założonych plantacji itp. Zbiorniki re-
tencyjne są jakimś rozwiązaniem, ale tylko na niektó-
rych terenach. Tam gdzie mogą być odpowiednio duże 
i głębokie, aby mogły się samooczyszczać. W przeciw-
nym razie szybko zmienią się w gigantyczne szamba. 
Na chwilę obecną w pierwszej kolejności powinno się 
zaprzestać prostowania rzek, wycinania przybrzeżnych 
zarośli oraz wykaszania roślinności wodnej, która spo-
walnia spływ tych żałosnych resztek wody w naszych 
rzekach. Ważne jest też, aby nie dopuszczano do głosu 
ekologów. Jeżeli ich posłuchamy to skończy się to tak 
jak z Puszczą Białowieską gdzie na skutek oczerniania 
Polski przed Komisją Europejską, chroni się kornika, 
a niszczy drzewa. Zresztą nikt chyba im już nie wierzy, 
po tym jak nie reagowali, kiedy w Warszawie pobili-
śmy rekord świata w ilości ścieków jednorazowo wy-
lanych do Wisły.

Redakcja Biuletynu 



Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników
Lubelska Izba Rolnicza chcąc 

umożliwić łatwiejszy dostęp do bez-
płatnej obsługi prawnej rolników 

prowadzi dyżury prawnika 
w biurach LIR.

Dyżury odbywają się w godzi-
nach od 8.30 – 14.30 w każdy po-
niedziałek w Biurze LIR w Lublinie, 
ul. Pogodna 50A/2 oraz pod numerem 
telefonu 81 443-60-71

■ w Biurze LIR w Białej Podlaskiej 
w środę, w każdy I tydzień miesiąca, 
ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz pod nume-
rem telefonu 83 342 00 32 

■ w Biurze LIR w Chełmie w śro-
dę, w każdy II tydzień miesiąca, 
ul. Graniczna 35 oraz pod numerem 
telefonu 82 560 31 44

■ w Biurze LIR w Zamościu w śro-
dę, w każdy III tydzień miesiąca, ul. 
Ogrodowa 16 oraz pod numerem tele-
fonu 84 639 16 42

www.lir.lublin.pl


