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Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników

Lubelska Izba Rolnicza chcąc 
umożliwić łatwiejszy dostęp do 

bezpłatnej obsługi prawnej rolni-
ków prowadzi dyżury prawnika 

w biurach LIR.

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

■ w Biurze LIR w Białej Podla-
skiej w środę, w każdy I tydzień 
miesiąca, ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz 
pod numerem 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 środę, w każdy III tydzień mie-
siąca, ul. Ogrodowa 16 oraz pod nu-
merem telefonu 84 639 16 42

Szkolenia dotyczące promocji i upowszechniania 
informacji na temat sieci na rzecz innowacji 
w rolnictwie oraz organizacji i współpracy 

grup operacyjnych

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Lubelskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli 
w dniach od 01.02.2017 do 30.06.2017 realizuje operację 
„Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych do-
tyczących promocji i podniesieniu wiedzy w zakresie sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie”. Operacja współfi nanso-
wana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy 
o przyznanie pomocy nr 1 /2017 z dnia 01.02.2017 r.

Celem operacji jest organizacja spotkań informacyjno 
– szkoleniowych dla potencjalnych przedstawicieli grup 
operacyjnych ( rolników, doradców rolniczych, przedsię-
biorców ) dotyczących promocji i upowszechniania infor-
macji na temat sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz 
organizacji i współpracy grup operacyjnych. Grupą doce-
lową o znaczeniu strategicznym z punktu celowości ope-
racji są przedstawiciele producentów rolnych (rolnicy), 
przedsiębiorcy oraz doradcy rolniczy. W ramach operacji 
zostanie zorganizowanych 35 spotkań informacyjno szko-
leniowych. Głównym tematem spotkań będzie informa-
cja, a także promocja sieci na rzecz innowacyjności w rol-
nictwie oraz zasady i sposób działania oraz fi nansowania 
grup operacyjnych z działania „Współpraca”. 

Efektem spotkań informacyjno szkoleniowych będzie 
popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie oraz tworzenia i zasady działania 

grup operacyjnych. W wyniku realizacji operacji bezpo-
średnio przeszkolonych zostanie 525 przedstawicieli rol-
ników, przedsiębiorców i doradców rolniczych. Zdobędą 
oni wiedzę na temat funkcjonowania sieci na rzecz inno-
wacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zapoznają się 
z zasadami i możliwościami tworzenia grup operacyjnych 
oraz aplikowania o środki fi nansowe w ramach działania 
„Współpraca”.

Uczestnicy spotkań zostaną przygotowani do zawią-
zywania grup operacyjnych, funkcjonowania ich oraz 
przygotowania wniosków do działania „Współpraca” na 
realizację inwestycji wdrażających innowacje w gospo-
darstwach rolników, fi rmach. 

Wszystkich szczegółowych informacji udzielają pra-
cownicy Lubelskiej Izby Rolniczej:
• Małgorzata Karasek /81/ 443 60 72 
• Radosław Zaleski /81/ 443 60 73

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Spis treści

Jesteśmy by 
służyć rolnikom
Szanowani Czytelnicy, Rolnicy, z przyjemność odda-

jemy w Państwa ręce kolejny „Biuletyn Informacyjny 
Lubelskiej Izby Rolniczej”. Jest to szczególne wyda-
nie, ponieważ zmienił się zespół redakcyjny, pojawi-
ła się nowa tematyka. Redaktorowi naczelnemu wraz 
z zespołem życzę wielu inspirujących artykułów wpi-
sujących się w kształtowanie polityki rolnej oraz roz-
wiązujących problemy rolników. Życzę dużo zdrowia 
i wytrwałości. 

W bieżącym wydaniu zamieszczamy szereg informa-
cji związanych z działalnością samorządu rolniczego. 
Ostatni czas obfi tował w szereg spotkań, rozmów doty-
czących nas rolników. Jednym z ważniejszych spotkań 
było uczestnictwo Prezesów Wojewódzkich Izb Rolni-
czych w naradzie z Panem Waldemarem Humięckim,  
Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Dyrek-
torami Oddziałów Terenowych i Filii ANR. W trakcie 
spotkania poruszone zostały tematy dotyczące gospo-
darowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 
w szczególności przedłużenia umów dzierżawy na 
nieruchomościach rolnych z ZWRSP oraz wyłączenia 
przez dzierżawców 30% powierzchni użytków rolnych.

 Wiele uwagi poświęcono również tematowi umoco-
wania Rad Społecznych przy ANR oraz roli izb rolni-
czych, jaką powinny odgrywać  przy ANR. 

Staramy się bardzo mocno angażować się w prace 
gdzie są omawiane tematy rolnicze między innymi; 
udział w IV posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Pro-
blemowej KRIR do spraw opracowywania  rozwią-
zań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych 
przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolniczych, 
szkód łowieckich i ustroju rolnego. Przedstawione pro-
pozycje rozwiązań są na dzisiaj mało precyzyjne i wy-
magają uszczegółowienia. W Lublinie po raz kolejny 
odbędą się Targi Rolnicze. Zapraszamy do odwiedze-
nia Targów AGRO-PARK w dniach 4-5 marca 2017r. 
Lubelska Izba Rolnicza będzie tam prezentować swoje 
stoisko. 

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zawarł umowy z zakładami ubezpie-
czeń w sprawie stosowania w 2017 r. 
dopłat ze środków budżetu państwa 
do składek ubezpieczenia upraw rol-
nych i zwierząt gospodarskich.

Umowy z MRiRW podpisali trzej 
ubezpieczyciele, którzy już od lat 
współpracują z resortem: Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń S.A. z sie-
dzibą w Warszawie, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
z siedzibą w Warszawie i Concordia 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych z siedzibą w Pozna-
niu. „Nowymi twarzami” w gronie 
zakładów uprawnionych do sprze-
daży dotowanych polis są: Poczto-
we Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych z siedzibą w Warszawie 
oraz InterRisk Towarzystwo Ubez-
pieczeń SA Vienna Insurance Group 
z siedzibą w Warszawie.

Z przepisów ustawy z dnia 7 lip-
ca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. 
zm.) wynika obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych 
przez rolnika, który uzyskał płat-
ności bezpośrednie do gruntów rol-
nych, tj. upraw zbóż, kukurydzy, 
rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, 
warzyw gruntowych, drzew i krze-
wów owocowych, truskawek, ziem-
niaków, buraków cukrowych lub 
roślin strączkowych, od zasiewu lub 
wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka 
wystąpienia szkód spowodowanych 
przez: powódź, grad, suszę, ujemne 
skutki przezimowania oraz przy-
mrozki wiosenne.

Umowa ubezpieczenia obejmuje 
tylko plon główny, przy czym za 
plon główny uznaje się w przypad-
ku:
1. zbóż, rzepaku i rzepiku, kuku-

rydzy przeznaczonej na ziarno 
- ziarna lub nasiona;

2. kukurydzy przeznaczonej na pa-
szę - kolby i nadziemne części 
rośliny;

3. buraków cukrowych – korzenie 
buraka;

4. ziemniaków - bulwy;
5. warzyw gruntowych - części 

warzyw przeznaczone do kon-
sumpcji;

6. drzew i krzewów owocowych 
oraz truskawek - owoce lub całe 
nasadzenia;

7. chmielu – szyszki;
8. tytoniu – liście;
9. roślin strączkowych - nasiona.

Maksymalne sumy ubezpieczenia 
na 1 ha upraw rolnych  i zwierząt 
gospodarskich - na 1 sztukę, prze-
kroczenie których uniemożliwia 
uzyskania dopłat do składki z bu-
dżetu państwa na 2017 roku wyno-
szą:
• zboża – 14.000 zł;
• kukurydza – 10.300 zł;
• rzepak i rzepik – 10.550 zł;
• chmiel – 58.350 zł;
• tytoń – 31.350 zł;
• warzywa gruntowe – 192.000 

zł;
• drzewa i krzewy owocowe – 

113.250 zł;
• truskawki – 78.000 zł;
• ziemniaki – 50.000 zł;
• buraki cukrowe – 11.430 zł;
• rośliny strączkowe – 20.130 zł;

• bydło – 17.100 zł;
• konie – 9.100 zł;
• owce – 870 zł;
• kozy - 870 zł;
• świnie – 1850 zł;
• kury, perlice, przepiórki - 53 zł;
• kaczki - 65 zł;
• gęsi - 250 zł;
• indyki - 126 zł;
• strusie - 1.330 zł.

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty 
z budżetu państwa do składek ubez-
pieczenia będą przysługiwały pro-
ducentom rolnym w wysokości do 
65% składki w przypadku zawarcia 
przez producenta rolnego umowy 
ubezpieczenia zawierającej pakiet 
rodzajów ryzyka i określenia przez 
zakład ubezpieczeń stawki taryfo-
wej nie przekraczających 9% sumy 
ubezpieczenia. W przypadku upraw 
prowadzonych na użytkach rolnych 
klasy V i VI powyższa stawka tary-
fowa będzie mogła zostać określona 
w wyższej wysokości, tj. odpowied-
nio 12% i 15% sumy ubezpieczenia 
tych upraw. Jeżeli uprawa rolna pro-
wadzona jest na działce ewidencyj-
nej, na której występują użytki rolne 
różnych klas, przy ustalaniu stawek 
taryfowych uwzględniana będzie  
klasa tych użytków rolnych, któ-
rych powierzchnia jest największa, 
zgodnie z oświadczeniem złożonym 
przez producenta rolnego w tym za-
kresie.

Natomiast w przypadku ustale-
nia w umowie ubezpieczenia za-
wierającej pakiet rodzajów ryzyka 
stawki taryfowej przekraczającej 
odpowiednio 9%, 12% i 15% sumy 
ubezpieczenia, dopłaty do składek 

Ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich w 2017 r.
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producentów rolnych będą przysłu-
giwały do powyższych wysokości 
stawek ubezpieczenia, natomiast 
pozostałą część składki w całości 
zapłaci producent rolny. A w przy-
padku umowy ubezpieczenia od jed-
nego rodzaju ryzyka lub łącznie od 
kilku wybranych rodzajów ryzyka, 
w przypadku przekroczenia powyż-
szych stawek taryfowych (9%, 12% 
i 15%) dopłaty nie będą przysługi-
wały.

W roku 2017 obowiązuje przepis 
przejściowy, umożliwiający ubez-
pieczenie przez producenta rolnego 
upraw rolnych od jednego lub łącz-
nie od kilku wybranych rodzajów 
ryzyka z zachowaniem możliwości 
skorzystania z dofi nansowania z bu-
dżetu państwa do składek ubezpie-
czenia. Zgodnie z tym przepisem 
w przypadku przekroczenia przy su-
mie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad 
odpowiednio 9%, 12% lub 15% do-
płaty do tych stawek będą pomniej-
szane proporcjonalnie do procentu 
ich podwyższenia.

W przypadku ubezpieczenia zwie-
rząt gospodarskich dopłaty będą 
przysługiwały producentom rol-
nym w wysokości do 65% składki, 
w przypadku określenia przez zakła-
dy ubezpieczeń stawek taryfowych 

ubezpieczenia od łącznego ubezpie-
czenia zwierząt nie przekraczających 
0,5% sumy ubezpieczenia.

Rolnik, który nie spełni obowiąz-
ku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego, tj. ubezpieczenia 
co najmniej 50% powierzchni upraw, 
zobowiązany jest do wniesienia opła-
ty za niespełnienie tego obowiąz-
ku. Wysokość opłaty obowiązującej 
w każdym roku kalendarzowym, sta-
nowi równowartość w złotych 2 euro 
od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu 
kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski według tabeli 
kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata 
za niespełnienie tego obowiązku jest 
wnoszona na rzecz gminy właściwej 
ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę rolnika. Powyższe 
sankcje nie mogą jednak być sto-
sowane wobec rolników w przy-
padku gdy rolnik nie zawrze umo-
wy ubezpieczenia obowiązkowego 
z powodu pisemnej odmowy przez 
co najmniej dwa zakłady ubezpie-
czeń, które zawarły z ministrem wła-
ściwym do spraw rolnictwa umowy 
w sprawie dopłat.

Zapewne nie raz widziałeś jak 
w jednej chwili sąsiadowi grad ściął 
łan dorodnego zboża albo wymłócił 
tuż przed zbiorem rzepak?

Może słyszałeś jak przymrozek 
jednej nocy zmroził zawiązki owo-
ców na drzewach owocowych lub 
grad okaleczył owoce w sadzie, po-
zbawiając ich właścicieli oczekiwa-
nego zysku? Może nawet i Ty sam 
doświadczyłeś tego nieszczęścia, 
gdy nie miałeś jeszcze wykupionej 
polisy ubezpieczenia upraw?

Podejmij właściwą decyzję i ubez-
piecz swoje uprawy! W ubiegłych 
latach zaufało nam kilkanaście ty-
sięcy Rolników – zaufaj i Ty.

W Towarzystwie Ubezpieczeń 
Wzajemnych ”TUW” możesz otrzy-
mać dodatkową zniżkę za posia-
danie u nas umowy ubezpieczenia 
budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego oraz za jed-
norazową opłatę składki. Możesz 
również składkę opłacić w dwóch 
ratach.

Zachęcając zatem Państwa do 
skorzystania z oferty Towarzystwa, 
zapraszamy do zapoznania się z jej 
szczegółami w jednostkach tereno-
wych Towarzystwa lub u naszych 
Przedstawicieli.

Marzena Lewandowska
Dyrektor Biura Regionalnego w Lublinie

Zapraszamy do naszego 
Biura i Oddziałów:

Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” 

Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin

Oddział w Międzyrzecu Podlaskim 
Pl. Jana Pawła II 3, 21-560 Między-
rzec Podlaski

Oddział w Zamościu
ul. Grecka 6, 22-400 Zamość

Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 13 N, 22-100 Chełm

Filia w Biłgoraju
ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj
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W sierpniu 2016 roku została 
Pani powołana na stanowisko Lu-
belskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa proszę o przedstawienie rolni-
kom swojej osoby i dotychczaso-
wego doświadczenia zawodowego.

Moją rodzinną miejscowością jest 
wieś Deszkowice I, gmina Sułów. 
Moi rodzice Genowefa i Fryderyk 
Popielec prowadzili wzorowe go-
spodarstwo rolne. Od 1986 roku 
pracowałam na Wydziale Nauk Rol-
niczych w Zamościu UP w Lubli-
nie, zaś od 1 października 2015 do 
chwili obecnej pracuję na stanowi-
sku adiunkta w Katedrze Łąkarstwa 
i Kształtowania Krajobrazu, Wy-
dziale Agrobioinżynierii UP w Lu-
blinie. 

W dniu 1 sierpnia 2016 roku Woje-
woda Lubelski Przemysław Czarnek

po uzyskaniu zgody Głównego In-
spektora Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa powołał mnie na stanowisko 
Lubelskiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa.

Przez cały okres pracy zawodo-
wej w Uniwersytecie Przyrodni-
czym w Lublinie poza dydaktyką, 
prowadzę badania naukowe doty-
czące ekosystemów trawiastych 
Lubelszczyzny. Zajmuję się głównie 
zagadnieniami związanymi z róż-
norodnością fl orystyczną i warto-
ścią gospodarczą fi tocenoz łąkowo
-pastwiskowych dolin rzecznych 
oraz szatą roślinną poboczy dróg. Je-
stem promotorem 40 prac magister-
skich i 20 inżynierskich. Przez 12 lat 
byłam naukowym opiekunem Stu-
denckiego Koła Naukowego Flory-
stów. W 2013 roku odbyłam nauko-
wy staż zagraniczny w  Uniwersyte-
cie w Zagrzebiu na Wydziale Rolnic-
twa w Zakładzie Żywienia Roślin. 
Posiadam wiedzę i doświadczenie 
w zakresie identyfi kacji gatunków 
siedlisk przyrodniczych w zakresie 
sporządzania dokumentacji bota-
nicznej na potrzeby realizacji pa-
kietów programu rolnośrodowisko-
wego w ramach PROW 2014-2020.
Ważnym aspektem mojej pra-
cy jest popularyzowanie nauki 
i  sztuki poprzez organizowanie wy-
kładów publicznych, wygłaszanie 
prelekcji oraz organizowanie kon-
ferencji naukowych i warsztatów 

fl orystycznych. W ciągu ostatnich 
pięciu lat przeprowadziłam wiele 
wykładów i warsztatów terenowych 
dla rolników, doradców rolnośrodo-
wiskowych, przedstawicieli jedno-
stek samorządowych  dotyczących 
m.in. ochrony rzadkich gatunków 
roślin na łąkach i pastwiskach, po-
prawy dochodowości gospodarstw 
rolnych poprzez pozyskiwanie do-
datkowych płatności rolnośrodo-
wiskowych, rozpoznawania zbio-
rowisk roślinnych kwalifi kujących 
się do wariantów przyrodniczych 
w ramach programu rolnośrodowi-
skowego. W czerwcu i lipcu 2016 
roku prowadziłam cykl szkoleń dla 
rolników w ramach projektu KIK25  
na temat „Ochrona różnorodności 
gatunkowej cennych przyrodniczo 
siedlisk na użytkach rolnych na ob-
szarach Natura 2000 w woj. lubel-
skim”.

Jakie są zadania Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa?

Rolnictwo jest dość znaczącą gałę-
zią polskiej gospodarki. Jego inten-
sywny rozwój nie tylko zasila budżet 
państwa, tworzy nowe miejsca pra-
cy, ale w pewnym stopniu stwarza 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwie-
rząt oraz środowiska (stosownie 
środków ochrony roślin i materiału 
siewnego genetycznie modyfi kowa-
nego tzw. GMO). Niejednokrotnie 
produkcja rolnicza narażona jest na 

Rozmowa z Panią Teresą Wyłupek 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
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straty w plonach, które powodowa-
ne są przez organizmy szkodliwe 
jak też stosowanie nieodpowiedniej 
jakości materiału siewnego.

Jednostką, która odgrywa kluczo-
wą rolę w zapobieganiu tych za-
grożeń jak też w ograniczaniu strat 
w plonowaniu roślin jest Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. Inspekcja w ramach nadzo-
ru nad wprowadzaniem do obrotu 
i stosowaniem środków ochrony ro-
ślin przeprowadza stosowne działa-
nia w tym zakresie. Kontrolą z tego 
zakresu objęci są profesjonalni użyt-
kownicy stosujący środki ochrony 
roślin. Celem tych działań jest za-
pobieganie zagrożeniom dla zdro-
wia ludzi, zwierząt oraz dla środo-
wiska, związanym ze stosowaniem 
środków ochrony roślin. Bardzo 
istotną kwestią w tym zakresie jest 
bezpieczeństwo żywności (pozosta-
łości środków ochrony roślin), które 
powinno uwzględniać oczekiwania 
konsumentów. Inspekcja poprzez 
swoje działania propaguje ochro-
nę organizmów pożytecznych oraz 
stwarzanie warunków sprzyjających 
ich występowaniu, a w szczególno-
ści dotyczy to owadów zapylających 
i naturalnych wrogów organizmów 
szkodliwych. 

Jednym z warunków osiągnięcia 
powyższych celów jest stosowanie 
przez użytkowników profesjonal-
nych integrowanej ochrony roślin, 
która obejmuje wszelkie dostępne 
działania i metody ochrony roślin 
przed organizmami szkodliwymi, 
w tym stosowanie przede wszyst-
kim działań i metod niechemicz-
nych (płodozmian, agrotechnika, 
wykorzystanie odmian odpornych 
itp.). Rolnicy, którzy stosują środ-
ki ochrony roślin są zobligowani 
uwzględniać wymogi integrowanej 

ochrony roślin określone w stosow-
nym rozporządzeniu MRiRW. Po-
nadto, zobowiązani są do stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem 
o potwierdzonej sprawności tech-
nicznej, który użyty zgodnie z prze-
znaczeniem nie stwarza zagrożenia 
dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz śro-
dowiska, jak też posiadać stosowne 
przeszkolenie w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin. Prze-
strzeganie powyższych zasad przez 
użytkowników profesjonalnych jest 
przedmiotem kontroli inspekcji.

Jaka jest struktura Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa w Lublinie?

W strukturze WIORiN w Lublinie 
znajduje się Wojewódzki Inspekto-
rat (Dział Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, Dział Nadzoru Fitosanitar-
nego, Dział Nadzoru Nasiennego, 
Wojewódzkie Laboratorium w Lu-
blinie i Radzyniu Podlaskim oraz 
stanowiska samodzielne), 15 od-
działów terenowych oraz 3 oddziały 
graniczne (Koroszczyn, Dorohusk, 
Hrubieszów). Obecnie w WIORiN 
w Lublinie pracują 172 osoby.

Jakie są zadania WIORiN w za-
kresie nadzoru nad zdrowiem ro-
ślin?

Przystąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej na zasadach równości, jed-
nakowych praw i obowiązków po-
zwala polskim producentom rolnym 
oraz handlowcom na swobodny ob-
rót materiałem roślinnym w obrębie 
wszystkich państw Wspólnoty w ra-
mach „systemu kontroli zdrowotno-
ści roślin”. W ramach tego systemu 
rośliny, produkty roślinne lub przed-
mioty, które są szczególnie podatne 
na porażenie przez organizmy kwa-
rantannowe mogą być uprawiane, 

wprowadzane lub przemieszcza-
ne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (np. sprzedaż do sklepów, 
na giełdach, targowiskach) lub 
do innych państw UE przez pod-
mioty wpisane do rejestru przedsię-
biorców prowadzonego przez woje-
wódzkiego inspektora. 

Jakie to są rośliny i w jaki spo-
sób kontrolowana jest ich zdro-
wotność?

Roślinami tymi są m.in. ziemniaki 
(konsumpcyjne, sadzeniaki, prze-
mysłowe), rośliny przeznaczone 
do sadzenia (do założenia plantacji 
towarowych: jabłoń, grusza, śliwa, 
morela, brzoskwinia, truskawka, 
malina, jeżyna, kapusta, brokuł, 
kalafi or), nasiona i cebule (do za-
łożenia plantacji towarowych, takie 
jak: cebula jadalna, w tym cebula 
dymka, por, pomidor, fasola). W ra-
mach systemu kontroli zdrowotno-
ści roślin wyżej wymienione rośliny 
(z wyjątkiem ziemniaków konsump-
cyjnych i przemysłowych, które po-
winny być tylko oznakowane nu-
merem rejestracyjnym producenta) 
wprowadzane do obrotu powinny 
być zaopatrzone w paszporty roślin 
(dokument potwierdzający, że były 
one wyprodukowane przez podmiot 
wpisany do rejestru przedsiębior-
ców, były kontrolowane przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa oraz, że są wolne 
od organizmów kwarantannowych). 
W przypadku zakupu przez rolnika 
tych  roślin, producent powinien 
zwrócić uwagę, czy są do nich dołą-
czone paszporty roślin i powinien je 
przechowywać przez minimum rok 
od daty zakupu roślin. Natomiast 
ziemniaki konsumpcyjne czy prze-
mysłowe, które mają być wywożo-
ne do innych państw UE powinny 
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być przed wysyłką kontrolowane 
przez PIORiN i badane pod kątem 
bakteriozy pierścieniowej ziem-
niaka (Clavibacter michiganensis 
ssp. sepedonicus) oraz zaopatrzone 
w zaświadczenie potwierdzające, 
że są one wolne od tego organizmu. 
Należy zauważyć, że w ziemnia-
kach wychodowanych i sprowadza-
nych z innych państw UE, stwier-
dzono występowanie organizmu 
kwarantannowego - śluzak ziem-
niaka (Ralstonia solanacearum), 
który dotychczas w Polsce nie był 
notowany. Dlatego też dokonując 
zakupu ziemniaka nowych odmian 
pochodzących z innych państw UE 
należy zwracać szczególną uwagę, 
aby sadzeniaki ziemniaka posiadały 
paszport roślin i zgłaszać taki zakup 
do Inspekcji.

 WIORiN prowadzi nadzór nad 
zdrowiem i wytwarzaniem mate-
riału nasadzeniowego i rozmno-
żeniowego roślin ozdobnych oraz 
materiału szkółkarskiego roślin 
sadowniczych, jakie są zagrożenia 
fi tosanitarne?

Na terenie województwa lubel-
skiego znajduje się znaczna ilość 
szkółek produkujących materiał 
ozdobny i owocowy. Koncentra-
cja tej produkcji zlokalizowana jest 
w gminie Końskowola w powie-
cie puławskim i charakteryzuje się 
ogromną różnorodnością gatunko-
wą i odmianową. Coraz częściej ma-
teriał wyjściowy  sprowadzany jest 
przez producentów z Holandii, Nie-
miec, Francji czy Belgii. Wiąże się 
to z nowymi zagrożeniami fi tosa-
nitarnymi, czego przykładem mogą 
być pierwsze wykrycia na terenie 
województwa lubelskiego bakterii 
Ralstonia solanacearum na rośli-
nach róż sprowadzonych z Holandii 

czy tarcznika Quadraspidiotus per-
niciosus na drzewkach jabłoni zaku-
pionych w Austrii.

Ścisły nadzór i kontrola materiału 
szkółkarskiego prowadzona przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa ma na celu ogra-
niczenie możliwości  rozprzestrze-
niania się organizmów szkodliwych 
i produkcję zdrowego materiału do 
nasadzeń.

Jakie zmiany nastąpiły w obro-
cie i wytwarzaniu materiału szkół-
karskiego w ostatnim czasie? 

Od 1 stycznia 2017 roku zmie-
niony został zakres informacji jakie 
zawiera zgłoszenie do ewidencji 
dostawców materiału szkółkarskie-
go, czyli materiału przeznaczonego 
do rozmnażania i produkcji roślin 
sadowniczych (z wyłączeniem wi-
norośli). Planujący prowadzenie 
obrotu materiałem szkółkarskim są 
zobowiązani do zgłoszenia zamia-
ru prowadzenia obrotu 7 dni przed 
planowanym dniem rozpoczęcia 
działania. W oparciu o to zgłoszenie 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa wpisuje podmiot 
do ewidencji dostawców. Dostawcy 
wpisani do ewidencji przed 1 stycz-
nia 2017 r., którzy planują kontynu-
owanie obrotu materiałem szkółkar-
skim powinni dokonać aktualizacji 
swojego wpisu do ewidencji w ter-
minie 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie zmiany, tj. do 31 grudnia 
2017 r. To są tylko niektóre zmiany 
na temat innych zmian można do-
wiedzieć się korzystając ze strony 
internetowej PIORiN. 

Z kim poza rolnikami współpra-
cuje WIORIN?

W ostatnim okresie WIORiN 
nawiązał współpracę z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Lublinie, Lubelskim 
Ośrodkiem Doradczym w Końsko-
woli, Lubelską Izbą Rolniczą oraz 
Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Lublinie i PWSZ w Chełmie. 
W ramach współpracy pracowni-
cy WIORiN uczestniczą w szkole-
niach, seminariach i konferencjach, 
na których są prezentują zagadnie-
nia związane z produkcją rolniczą 
w szerokim tego słowa znaczeniu: 
zagrożenia związane z występo-
waniem organizmów szkodliwych 
i kwarantannowych, eksport pro-
duktów roślinnych z terenu woj. lu-
belskiego, nadzór nad obrotem i sto-
sowaniem środków ochrony roślin, 
nadzór nad obrotem i stosowaniem 
materiału siewnego, inne zagadnie-
nia związane z działalnością Inspek-
cji.

W rozmowie zasygnalizowałam 
tylko niewielki ułamek zadań jakie 
realizuje WIORiN, a sprostanie tak 
dużej ilości różnorodnych działań  
jest możliwe tylko dzięki zaanga-
żowaniu pracowników, ich ogrom-
nej wiedzy, profesjonalizmowi 
oraz doświadczeniu. Można, zatem 
stwierdzić, że są ekspertami w swo-
im zakresie. Dlatego też, dziękuję 
pracownikom WIORiN za dotych-
czasową współpracę. Mam nadzie-
ję, że wspólne działania przyczynią 
się do podniesienia rangi inspekcji 
i w sposób pośredni przyczynią się 
do polepszenia jakości żywności, 
a czytający te informacje rolnicy za-
uważą i docenią pracę jaką każdego 
dnia wykonują pracownicy tak waż-
nej instytucji. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiał: T. S.
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OPRYSKIWACZE

sprzedane, zezłomowane 
lub wycofane z użytkowania, 

należy zgłosić do WIORiN w Lublinie
 
 
 

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać:
pocztą, faksem, drogą elektroniczną                                                                     

na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl
lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. 

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.
 
 
 

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, 
nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu 
badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie 
z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin                    
(Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł. 

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza
unikniesz kontroli w tym zakresie.
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K o m u n i K a t
 LubeLsKiego  WojeWódzKiego  LeKarza  Weterynarii  W  LubLinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091). 

Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości 
swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania  
do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu  
i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary  pieniężnej  
wymierzonej w  drodze decyzji administracyjnej.

in167

K O M U N I K A T
LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 

LEKARZA WETERYNARII W LUBLINIE

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam,  
że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarzą-
dzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w prze-
znaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swo-
bodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również 
na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego 

lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji 
zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemiesz-

czaniu drobiu i innych ptaków.

Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem 
kary pieniężnej wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.



Biuletyn Informacyjny LIR 11

Warto wiedzieć Nr 1/2017 (84)  Marzec

Obecnie w Polsce kolejna grupa 
rolników - producenci drobiu ma 
problemy ze swoją produkcją, po-
nieważ w październiku 2016r. poja-
wił się wirus wysoce zjadliwej gry-
py ptaków (HPAI), podtypu H5N8, 
który powoduje duże straty ekono-
miczne, wyznaczenie stref z ograni-
czeniami, co skutkuje dodatkowy-
mi obostrzeniami dla producentów 
drobiu i problemy ze zbytem.

Co to jest wysoce zjadliwa 
grypa ptaków, jakie są jej 
objawy i źródła zakażenia

Wysoce zjadliwa grypa ptaków 
jest wirusową chorobą układu od-
dechowego i pokarmowego ptaków. 
Objawy mogą także dotyczyć ukła-
du nerwowego.

Na zachorowania narażony jest 
szczególnie drób, ale i inne gatunki 
ptaków mogą być atakowane przez 
wirus, jednakże stopień wrażliwo-
ści poszczególnych gatunków jest 
zróżnicowany.

Głównym rezerwuarem wirusa 
wysoce zjadliwej grypy ptaków są 
zarażone dzikie ptaki, będące bez-
objawowymi nosicielami wirusa 
grypy ptaków. 

Choroba występuje u wszystkich 
gatunków ptaków, we wszystkich 
grupach wiekowych, a najpoważ-
niejsze straty powoduje u kur i in-
dyków. Do zakażenia drobiu do-
mowego dochodzi przez kontakt 
bezpośredni z dzikim ptactwem 
lub pośredni poprzez użytkowanie 
zbiorników wodnych lub obszarów, 
na których znajdują się odchody 

dzikich ptaków.
Rozprzestrzenianie wirusa może 

następować również poprzez kon-
takt z zakażoną: paszą, wodą, ściół-
ką, sprzętem i środkami transportu, 
ponieważ zakażone wirusem ptaki 
wydalają duże ilości wirusa wraz 
z kałem, z wydzieliną z oczu i dróg 
oddechowych.

Bardzo ważną rolę w rozprze-
strzenianiu wirusa odgrywa czło-
wiek, który poprzez zanieczyszczo-
ne ubranie, obuwie, sprzęt i pro-
dukty (jaja) może przyczynić się do 
rozprzestrzeniania choroby.

Objawy kliniczne wysoce zjadli-
wej grypy ptaków (HPAI) u drobiu 
to:
  znaczący spadek pobierania pa-

szy i wody,
  depresja,
  gwałtowny spadek lub utrata 

produkcji jaj u niosek, miękkie 
skorupy jaj,

  objawy nerwowe: drgawki, skręt 
szyi, paraliż nóg i skrzydeł,

  zasinienie i obrzęk grzebienia 

oraz dzwonków,
  silne łzawienie, obrzęk zatok 

podoczodołowych,
  kichanie,
  duszność,
  biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, 

bez widocznych objawów, a śmier-
telność zakażonych ptaków może 
dochodzić do 100% (80-100%).

Wirus grypy ptaków może za-
chowywać swoją aktywność w śro-
dowisku kurnika przez 5 tygodni, 
zatem istotne jest przy podejrzeniu 
lub stwierdzeniu choroby, zabez-
pieczenie pomieszczeń, nawozu, 
ściółki oraz dokładne oczyszczenie 
i odkażenie.

Wirus wrażliwy jest na powszech-
nie stosowane środki dezynfekcyjne 
oraz detergenty. Niszczy go rów-
nież obróbka termiczna (smażenie 
czy gotowanie).

Pochodzenie wirusa
Przypuszcza się, że wirus przy-

wędrował z Azji, a pierwsze infor-

Wirus wysocje zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI)
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macje na temat wirusa wysoce zja-
dliwej grypy ptaków H5N8 pocho-
dzą z Azji z przełomu 2009/2010r. 
Nasilenie epidemii miało miejsce 
w 2014r. w Korei Południowej, Ja-
ponii i Chinach, następnie wirus zo-
stał zawleczony do Europy i Ame-
ryki Północnej.

W Europie wirusa wykryto u dro-
biu i dzikich ptaków w okresie od li-
stopada 2014r. do lutego 2015r. w 6 
krajach (Holandia, Niemcy, Węgry, 
Włochy, Wielka Brytania i Szwe-
cja).

Sytuacja w Europie 
na przełomie 2016/2017 r.

W Europie aktualnie w 22 kra-
jach (w tym w Polsce) odnotowa-
no obecność wirusa HPAI podtypu 
H5N8 u dzikich ptaków (kaczka 
czernica, inne gatunki kaczek, łabę-
dzie, mewy i inne ptaki siewkowe 
oraz ptaki drapieżne). Wszystkie 
zakażone dzikie ptaki znajdowane 
były jako martwe.

Jeśli chodzi o wystąpienie wiru-
sa wysoce zjadliwej grypy ptaków 
u drobiu - potwierdzono obecność 
wirusa w 18 krajach europejskich, 
a są to: Austria, Bułgaria, Chorwa-
cja, Czechy, Dania, Francja, Gre-
cja, Holandia, Macedonia, Niemcy, 
Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, 
Szwecja, Ukraina, Węgry i Wielka 
Brytania.

Według komunikatu Głównego 
Lekarza Weterynarii wynika, że 
w Polsce potwierdzono 37 ognisko 
wysoce zjadliwej grypy ptaków. 
Najwięcej ognisk wystąpiło w wo-
jewództwie lubuskim, w którym 
padło lub zostało przeznaczonych 
do utylizacji około 426 tys. sztuk 
drobiu.

Ogółem zdiagnozowano w Euro-
pie ponad 500 ognisk tej choroby 

(na Węgrzech ponad 220 ognisk, 
a we Francji ponad 120 ognisk). Wi-
rus stwierdzany jest zarówno u dro-
biu utrzymywanego w systemie 
przyzagrodowym jak i chowie fer-
mowym. Zazwyczaj stwierdzenie 
wirusa u drobiu było poprzedzone 
jego wykryciem u dzikich ptaków.

Przepisy prawne dotyczące 
wystąpienia wysoce zjadliwej 

grypy ptaków
Zalecenia inspekcji weterynaryj-

nej, mające na celu zabezpieczenie 
gospodarstw przed ryzykiem prze-
niesienia do gospodarstwa wirusa 
ptasiej grypy - bezwzględne prze-
strzeganie zasady bioasekuracji:
  nakaz przetrzymywania drobiu 

w przeznaczonych do tego celu 
pomieszczeniach bez możliwo-
ści swobodnego poruszania się 
po otwartym wybiegu,

  zabezpieczyć paszę przed dostę-
pem dzikich zwierząt,

  nie karmić drobiu na zewnątrz 
budynków, w których drób jest 
utrzymywany,

  nie poić drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych przez człowie-
ka wodą ze zbiorników do któ-
rych dostęp mają dzikie ptaki,

  stosować w gospodarstwie 
odzież i obuwie ochronne oraz 
po każdym kontakcie z drobiem 
lub dzikimi ptakami umyć ręce 
wodą z mydłem,

  stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z bu-
dynków, w których utrzymywa-
ny jest drób,

  przetrzymywać drób w przezna-
czonych wybiegu.

Brak stosowania zasad bioaseku-
racji może spowodować nałożenie 
kar administracyjnych. 

Od grudnia obowiązuje Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. 
w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 
z 2016r. poz. 2091), które wprowa-
dza między innymi nakaz przetrzy-
mywania drobiu w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez 
możliwości swobodnego porusza-
nia się po otwartym wybiegu oraz 
nakłada na właścicieli drobiu obo-
wiązek zgłaszania do powiatowego 
lekarza weterynarii miejsc, w któ-
rych jest on utrzymywany.

W ostatnim czasie weszło w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 stycznia 2017r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu 
realizacji niektórych zadań ARiMR 
(Dz.U. z 2017r. poz. 166), w którym 
określona jest wysokość pomocy 
do sztuki utrzymywanego drobiu 
w gospodarstwach położonych na 
obszarze zapowietrzonym lub za-
grożonym wystąpieniem wysoce 
zjadliwej ptasiej grypy ptaków.

Wysokość pomocy do sztuki dro-
biu wyniesie:
  25 zł - za indyka i strusia,
  15 zł - za kaczkę i gęś,
  5 zł - za kurę, perlicę i przepiórkę,
  4 zł - za gołębia, bażanta i ku-

ropatwę.

Pomoc będzie przyznawana 
w drodze decyzji na wniosek produ-
centa rolnego, złożony do kierow-
nika biura powiatowego ARiMR 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania. Wnioski można skła-
dać od 1 do 28 lutego 2017r.

Agnieszka Borowska
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1 stycznia br. roku właścicie-
le prywatnych posesji mogą bez 
zezwolenia wycinać rosnące na 
działce drzewa i krzewy. Waru-
nek konieczny to jedynie niepo-
zyskiwanie tego drewna na po-
trzeby działalności gospodarczej. 
Zmianie uległy również opłaty za 
zgodę na wycinkę.

Nowe prawo upraszcza regulacje 
dotyczące wycinki drzew i krze-
wów oraz daje jednostkom samo-
rządu kompetencje do dostosowy-
wania poziomu ochrony zieleni do 
ich zregionalizowanych potrzeb.

Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi przepisami, chcąc wyciąć 
drzewo na swojej posesji, należało 
wystąpić do wójta, (burmistrza lub 
prezydenta) o zezwolenie. 

Według posłów, którzy byli auto-
rami nowelizacji stanowiło to nad-
mierną i nieuzasadnioną ingerencję 
w możliwość wykonywania prawa 
własności nieruchomości. W świe-
tle starych uregulowań prawnych, 
wycięcie drzewa wymagało uzyska-
nia odpowiedniej zgody od władz 
gminy lub miasta. Natomiast bez 
zezwolenia możliwa była jedynie 
wycinka drzew, których na wyso-
kości 5 cm nad ziemią mierzony 
obwód pnia nie przekraczał 25 cm. 
W przypadku gatunków takich jak: 
topola, wierzba, kasztanowiec zwy-
czajny, klon jesionolistny, klon sre-
brzysty, robinia akacjowa, platan 
klonolistny było to 35 cm. Średnio 
były to obwody drzew 10-letnich.

Zdaniem osób znających temat od 
praktycznej strony, stosowanie tak 
restrykcyjnych przepisów nie speł-
niało swojej roli, gdyż i tak niemal 
wszystkie decyzje, które wydawały 
stosowne organy, były pozytywne 
i zezwalały na usunięcie drzewa czy 
krzewu. Krótko mówiąc w więk-
szości przypadków bo około 99% 
wniosków było tak zwaną „sztuką 
dla sztuki”.

Ogólny zamysł nowelizacji jest 
prosty i polegający na zwiększeniu 
wartości obwodów drzew, co do 
których nie trzeba będzie już starać 
się o zezwolenie na wycinkę. Z ze-
zwoleń będą zwolnione drzewa, 
których obwód pnia na wysoko-
ści 130 cm nie przekracza 100 cm 
w przypadku: topoli, wierzby, kasz-

tanowca zwyczajnego, klonu jesio-
nolistnego, klonu srebrzystego, ro-
binii akacjowej i platanu klonolist-
nego. W przypadkach pozostałych 
gatunków drzew obwód pnia nie 
będzie przekraczał 50 cm. Mówimy 
już w tym momencie o drzewach, 
których średni wiek jest określany 
nawet na kilkanaście lat.

Nowe przepisy umożliwią gmi-
nom określenie wysokości opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. Ustawa 
jasno określa górne granice opłat 
związanych z wycinką i ustala je na 
poziomie maksymalnych stawek: 
500 zł dla drzew oraz 200 zł dla 
krzewów. Przy ustalaniu opłaty ma 
nie być też brany pod uwagę współ-
czynnik lokalizacji. Do tej pory 
opłaty za usunięcie drzewa były 

Wycinka drzew bez zezwolenia - 
nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r. 

co faktycznie uległo zmianie?
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bardzo zróżnicowane. W zależno-
ści od gminy i konkretnej sytuacji 
opłaty za wycinkę wahały się śred-
nio od 150 zł nawet aż do 150 000 
zł za jedno drzewo. Jednocześnie 
trzeba wspomnieć o gminach gdzie 
takie opłaty były marginalne lub 
gdzie rolników całkowicie zwalnia-
no z takich opłat.

Według nowej ustawy to Rady 
Gminy będą mogły określać w for-
mie uchwały rady swoje wewnętrze 
zasady udzielania zezwoleń na wy-
cinkę. Mają one uwzględniać kry-
teria określone w ustawie, czyli np. 
co do gatunku czy wieku drzewa, 
powodu usunięcia, wysokości opłat 
i ewentualnych zwolnień.

Nowa ustawa spowodowała ogól-
ne poruszenie w kręgach aktywi-
stów działających na rzecz ochro-
ny środowiska naturalnego między 
innymi GREENPEACE, który za-
rzuca ustawodawcy nadmierną li-
beralizację przepisów, która w kon-
sekwencji może doprowadzić do 
szeregu nadużyć. Ich zdaniem taka 
„niekontrolowana” wycinka mogła 
by w konsekwencji doprowadzić do 
zniknięcia wielu wartościowych ga-

tunków drzew i krzewów.
Takie stwierdzenia nie do końca 

są zgodę z rzeczywistością. Znaczą-
ca większość ludzi, których sprawa 
bezpośrednio lub pośrednio doty-
czy mówi, że nie boi się masowych 
wycinek drzew na prywatnych po-
sesjach. Zdecydowana większość 
właścicieli prywatnych posesji dba 
o swoje nieruchomości i wycina tyl-
ko te drzewa i krzewy które prze-
szkadzają lub zagrażają ze względu 
na swój wiek i z reguły na ich miej-
sce dokonywane są nowe nasadze-
nia.

Szczególną grupą, której sprawa 
dotyczy są rolnicy, którzy bardzo 
często pozyskują drewno z drzew 
znajdujących się w otoczeniu ich 
gospodarstwa. Trzeba tu jasno za-
znaczyć, iż ww. zwolnienia dotyczą 
drzew pozyskiwanych jedynie np. do 
ogrzewania domów. Zwolnieniu nie 
podlegają sztuki, które rolnik będzie 
zamierzał wykorzystać w swoim go-
spodarstwie np. do budowy wiaty. 
Kluczowe znaczenie ma tu interpre-
tacja przepisów o swobodzie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, 
która uznaje prowadzenie gospodar-

stwa za prowadzenie działalności go-
spodarczej.

Ustawa o ochronie przyrody prze-
widuje wiele zwolnień z obowiąz-
ku uzyskiwania zgody przez rolni-
ka. Wymienić możemy tu: wycinkę 
krzewów, które rosną w skupisku 
do 25m2, wycinkę drzew i krze-
wów owocowych. Najważniejszym 
z punktu widzenia rolnika może być 
zwolnienie z obowiązku uzyskania 
zezwolenia w przypadku wycinki 
związanej z przywracaniem gruntów 
do produkcji rolniczej. Jednak i tu 
jest przysłowiowe „ale”, które do-
tyczy zadrzewień śródpolnych czy 
przydrożnych.

Ogólną panującą atmosferę wokół 
nowelizacji ustawy trzeba określić 
jako pozytywną, a zmiany jako idące 
w dobrym kierunku. Niestety waż-
nym problem do rozwiązania jest 
jeszcze brak szczegółowych infor-
macji na temat nowych warunków 
i procedur wydawania ewentualnych 
pozwoleń, co w konsekwencji dopro-
wadziło do zamieszania w urzędach 
gmin wydających takie decyzje.

S.D.

31 grudnia 2016r. weszły w życie 
nowe uregulowania prawne dla osób 
ubezpieczonych w KRUS. 

Założenia nowej ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, któ-
ra weszła w życie 31 grudnia 2016r. 
umożliwia rolnikom w szerokim za-
kresie  na dorabianie nawet do 2 tys. 
zł miesięcznie. Ewentualne dodatko-
we źródła fi nansowania będą mogły 

być realizowane za pośrednictwem 
umów zlecenie, umów o dzieło czy 
pobierania przez rolników wyna-
grodzeń z tytułu zasiadania w ra-
dach nadzorczych. Jedynym ogra-
niczeniem będzie limit osiągniętego 
przychodu ustalony na poziomie 
minimalnego wynagrodzenia w da-
nym roku. Obecny stan łatwo porów-
nać do przepisów obowiązujących 

w 2016 roku, kiedy to ewentualne 
dodatkowe źródła dochodu rolnika 
ubezpieczonego w KRUS ogranicza-
ły się jedynie do połowy minimalne-
go wynagrodzenia i wynosiło jedy-
nie 925 złotych miesięcznie.

Nowe przepisy skonstruowano 
w taki sposób aby przychód rolnika 
mógł dotyczyć przeciętnego wyna-
grodzenia w skali roku. Nie oznacza 

Od stycznia br. rolnicy mogą dorabiać 
nawet do 2 tys. zł poza rolnictwem
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Od 1 stycznia 2017 r., obowiązują 
nowe zasady dotyczące zatrudnia-
nia obcokrajowców w Polsce. Pra-
codawcy, którzy chcą zatrudniać 
obcokrajowców w Polsce powinni 
zwracać uwagę z jakiego kraju po-
chodzi i jakie posiada obywatelstwo 
przyszły pracownik. Po przystąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej 
przestały obowiązywać wcześniej 
zawarte umowy dwustronne pod-
pisane przed akcesją Polski do UE. 
Obywatele Unii Europejskiej, są 
uprzywilejowani i mogą w więk-
szości przypadków podejmować 
pracę bez uzyskiwania zezwoleń. 
Natomiast osoby z państw z poza 
UE przy zatrudnianiu w naszym 
kraju nie są traktowane jednakowo. 
Chodzi tutaj o pracowników pocho-
dzących z państw dawnego ZSSR, 
mowa o pracownikach z; Ukrainy, 
Rosji, Mołdowy, Armenii, Białoru-
si i Gruzji. Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, stwier-
dziło że, konieczna jest zmiana sys-
temu tzw. oświadczeń krótkotermi-
nowych - przy zachowaniu uprosz-
czonej formy zatrudniania - ale też 
zapis dotyczący jednakowych wa-
runków pracy i płacy, bo tutaj jest 
największy problem. Dane Mini-
sterstwa podają, że tą formą zatrud-
nienia zainteresowani są głównie 
obywatele Ukrainy. Ponad 95 proc. 
zatrudnianych obcokrajowców po-
chodzi z Ukrainy. Ministerstwo po-
informowało, że w ub. roku wyda-
no ok. 800 tys. oświadczeń. Z tego, 
co udało się zidentyfi kować, to 
ok. 500 tys. osób było zatrudnio-
nych, ale do końca nie ma pełnej 
informacji. Analiza danych po-
daje, że w 2016 roku do 15 maja 
oświadczeń wydano ok. pół milio-
na i zakłada się, że do końca roku 
oświadczeń może być ponad mi-
lion.

W Styczniu 2017r., wprowadzo-
na została dyrektywa sezonowa. 
Dotyczy, warunków wjazdu oraz 
pobytu obywateli państw trzecich 
w celu zatrudniania w charakterze 
pracownika sezonowego. Wprowa-
dzona dyrektywa daje możliwość, 
jednokrotnej zmiany pracodawcy 
oraz jednokrotnego przedłużenia 
zezwolenia na pracę, ale nie może 
przekraczać maksymalnego okresu 
pracy sezonowej przy zachowaniu 
innych warunków wydania zezwo-
lenia na pracę sezonową, krótkoter-
minową.

Nowe określenia które się poja-
wiły w obowiązujących przepisach 
to praca sezonowa oraz praca krót-
koterminowa tj.: zostały zmienione 
oświadczenia o zamiarze powie-
rzenia pracy cudzoziemcom. Nato-
miast wprowadzone zostaną zezwo-
lenia na pracę sezonową i krótkoter-
minową.

to nic innego jak możliwość doro-
bienia jednorazowo nawet kwoty do 
24 tys. złotych brutto, oczywiście 
pod warunkiem braku innych przy-
chodów w dalszej części roku roz-
liczeniowego. Wszystkie zarobione 
legalnie pieniądze podlegają także 
odliczeniu składek do ZUS. 

Powraca pojęcie 
Chłoporobotnika…

Określa się, że nowe przepisy będą 
dotyczyły ponad 1,3 mln osób ubez-
pieczonych w KRUS i uczestnicze-

nia w preferencyjnym systemie rol-
niczych ubezpieczeń społecznych. 
Szczególnie znaczenie ma to dla 
osób prowadzących małe i średnie 
gospodarstwa o wielokierunkowej 
produkcji, gdzie utrzymanie rentow-
ności w obecnych warunkach nie jest 
łatwe.

Takie podejście ustawodawcy sa-
moistnie przywraca do funkcjono-
wania zamierzchły termin „chłopo-
robotnika”, który często kojarzony 
jest z poprzednim ustrojem. Zakłada 
się, że ten ukłon w kierunku osób 

ubezpieczonych w KRUS pozwo-
li na zatrzymanie procesu starzenia 
i wyludniania polskiej wsi.

Poruszając ten problem trzeba 
mieć na uwadze korzyści płynące 
z ograniczania szarej strefy i zatrud-
niania osób bez umów. W 2017 roku 
będą to realne wpływy do budżetu 
państwa i ZUS. Specjaliści zakłada-
ją, że nowe przepisy są pierwszym 
krokiem płynnego przechodzenia 
rolników z ubezpieczenia w KRUS 
do ubezpieczenia w ZUS.

S.D.

Zatrudnianie cudzoziemców 
w Polsce
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Praca sezonowa - jest to zezwole-
nie na pracę sezonową do 8 kolej-
nych miesięcy pobytu, czyli pracę 
uzależnioną od zmiany pór roku. 
Wyżej wymienione rozwiązania 
objęły: rolnictwo, ogrodnictwo i tu-
rystykę.

Praca krótkoterminowa - jest to 
praca, która nie będzie mogła być 
wykonywana na podstawie ze-
zwoleń na pracę sezonową, ma 
być w nowym systemie możliwa 
po uzyskaniu zezwolenia do 6 ko-
lejnych miesięcy pobytu. Z tego 
rozwiązania będą korzystali pra-
cownicy krajów trzecich, którzy 
dotychczas podejmowali pracę na 
podstawie oświadczeń.

Zmiany w przepisach były ko-
nieczne żeby w dalszym ciągu 
umożliwić zatrudnianie m.in. w rol-
nictwie, usługach, budownictwie. 
Głównym założeniem jest, żeby ten 
mechanizm był bardziej szczelny. 
W rolnictwie czy budownictwie 
jest dość trudno o pozyskanie pra-
cowników, gdzie ta pomoc pracow-
ników z państw trzecich jest zasad-
na, konieczne jest wprowadzenie 
normalnych reguły gry, chodzi tutaj 
o warunki pracy i płacy, były na ta-
kim poziomie jak dla pracowników 
z naszego kraju.

Wprowadzone przez resort pracy 
przepisy mają zapewnić dla cudzo-
ziemca minimalne wynagrodzenie 
za pracę, które stanowiłoby jedną 
z przesłanek wydania zezwolenia. 
Głównym celem było wyelimino-
wanie bardzo niskich stawek wyna-
grodzenia za pracę. 

Uściślone zostaną kryteria, jakie 
podmioty mogą ubiegać o uzyska-
nie zezwolenia krótkoterminowe-
go. I tak podmioty prowadzące:

- działalność gospodarczą przez 
okres 12 miesięcy – jeżeli wskaza-

ny okres krótszy to wymagane bę-
dzie, by w chwili złożenia wniosku 
podmiot zatrudniał, co najmniej 
1 pracownika przez okres co naj-
mniej 3 miesięcy, bądź by podmiot 
ten prowadził działalność statuto-
wą,

- gospodarstwo rolne, 
- osoby fi zyczne – jeżeli jest ona 

wykonywana na rzecz ich gospo-
darstwa domowego, zwłaszcza do-
tyczy to prac pielęgnacyjno-opie-
kuńczych.

Kolejną zmianą będzie groma-
dzenie informacji na temat faktycz-
nej rejestracji wniosku o wydanie 
zezwolenia w systemie informa-
tycznym, do którego dostęp będą 
mieli konsulowie. Cel to odciąże-
nie Urzędów Pracy oraz wyelimi-
nowanie fałszowania i podrabiania 
wymaganych oświadczeń.

Mimo że polscy przedsiębiorcy 
wydają się już być zapoznani z pro-
cedurą zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce, to nadal wielu potencjal-
nych pracodawców ma wątpliwo-
ści, jak to zrobić prawidłowo. 

Przyczynia się do tego skompli-
kowane ustawodawstwo polskie 
w tym obszarze. Co więcej, kary 
za nieprzestrzeganie przepisów do-
tyczących legalnego zatrudnienia 
cudzoziemców są dość surowe – od 
fi nansowych aż do odpowiedzial-
ności karnej Wydaje się, że z tych 
właśnie powodów polskie podmio-
ty starają się wręcz unikać zatrud-
nienia cudzoziemców w swoich 
zakładach. Przez to jednak nie wy-
korzystują możliwości, jakie daje 
swobodny przepływ siły roboczej.

Warto jednak pamiętać, że wspo-
mniana ustawa o promocji zatrud-
nienia zawiera także dość szeroki 
wykaz cudzoziemców, którzy mogą 

pracować w Polsce bez konieczno-
ści uzyskania zezwolenia na pra-
cę. I tak, z obowiązku posiadania 
wspomnianego dokumentu jest 
zwolniony cudzoziemiec:

• będący małżonkiem obywatela 
polskiego; 

• posiadający ważną Kartę Pola-
ka; 

• ubiegający się o nadanie sta-
tusu uchodźcy lub posiadający 
taki status w Polsce; 

• posiadający zezwolenie na po-
byt rezydenta długoterminowe-
go Unii Europejskiej w Polsce 
i inne. 

Oznacza to, że nie zawsze zatrud-
nienie cudzoziemca będzie zwią-
zane z procedurą załatwienia ze-
zwolenia na pracę. W bardzo wielu 
sytuacjach pracodawca ma wyłącz-
nie upewnić się, że cudzoziemiec 
legalnie przebywa na terytorium 
Polski, a podstawa jego przebywa-
nia daje możliwość podejmowania 
pracy.

 
Podstawa prawna:

1. Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2014/36/UE 
z dn. 26.02.2014 r. ws. warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu zatrudnienia w cha-
rakterze pracownika sezonowego – 
Dz.Urz. UE L94/375.

2. Ustawa z dn. 20.04.2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy - Dz.U. z 2016 r. 
poz. 645 z późn. zm.

3. Ustawa z dn. 10.06.2016 r. 
o delegowaniu pracowników w ra-
mach świadczenia usług - Dz.U. 
z 2016 r. poz. 868.

Artur Sobich



Biuletyn Informacyjny LIR 17

Z Ministerstwa Nr 1/2017 (84)  Marzec

Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krzysztof Jurgiel złożył wi-
zytę w Lubelskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Lublinie, towarzyszył 
mu podsekretarz stanu w MRiRW 
Ryszard Zarudzki. ,,Wzmacniamy 
polskie rolnictwo’’ - to tytuł cyklu 
konferencji organizowanych przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wspólnie z Urzędami Woje-
wódzkimi na terenie całego kraju. 
Gospodarzem wizyty był wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk.

Głównym celem wizyty była pre-
zentacja Programu Działań Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na lata 2015 – 19 oraz priorytety 
ministerstwa na 2017 rok w aspek-
cie tego programu, a także wskaza-
nie usytuowania rolnictwa w strate-
gii zrównoważonego rozwoju oraz 
prezentacja aktualnych zagadnień 
związanych z PROW.

Wizyta ministra Jurgiela w Lubli-
nie obejmowała trzy spotkania. Roz-

poczęła się od konferencji prasowej, 
następnie odbyło się spotkanie z dy-
rektorami  instytucji działających  
na rzecz wsi i jej mieszkańców z te-
renu województwa lubelskiego, dla 
których organem prowadzącym jest 
MRiRW oraz wojewódzka konfe-
rencja środowiska rolniczego. 

Podczas spotkania z dziennika-
rzami minister Krzystof Jurgiel 
zaprezentował najważniejsze prio-
rytety resortu rolnictwa - Przygo-
towaliśmy program działań resortu 
na całą kadencję na podstawie pro-
gramu rolnego Prawa i Sprawie-
dliwości, program który obejmuje 
w sześciu obszarach wszystkie naj-
ważniejsze zadania, które należy 
rozwiązać tak aby polskie rolnictwo 
było rolnictwem zrównoważonym, 
tak aby mogło spokojnie funkcjo-
nować i zabezpieczać żywność dla 
Polaków, a jej produkcja była opła-
calna. – zaznaczył minister.

Minister Jurgiel poinformował 

o planach dotyczących konsolida-
cji instytucji administracji rolnej – 
Zdecydowaliśmy, że zostanie zlikwi-
dowana Agencja Rynku Rolnego, 
dlatego że większość zadań z UE już 
w agencji nie występuje, jest tzw. 
pomoc krajowa. Postanowiliśmy 
w Polsce utworzyć dwie agencje: 
jedną agencję płatniczą tak jak jest 
to postulowane w dokumentach UE, 
m. in. w rozporządzeniu dotyczącym 
wykorzystaniu środków z funduszu 
rolnego i drugą – rozwojowy krajowy 
ośrodek wsparcia, który powstanie 
właśnie w wyniku połączenia części 
zadań ARR dotyczących instrumen-
tów krajowych i ANR. Wszystko 
to będzie skupione w jednej insty-
tucji rozwojowej, która zacznie 
funkcjonować od 1 września br.
– powiedział minister Jurgiel.

W czasie spotkania z dyrektorami  
instytucji działających  na rzecz wsi 
i jej mieszkańców z terenu woje-
wództwa lubelskiego minister wie-
le miejsca poświęcił pracy progra-
mowej resortu i przełożeniu jej na 
konkretne województwa. – Chcemy, 
aby kadra kierownicza wspólnie 
z wojewodą przystąpiła do przygo-
towania programów wojewódzkich 
w zakresie rozwoju rolnictwa i ob-
szarów wiejskich na terenie danego 
województwa – zaznaczył minister. 
Zadaniem powołanego zespołu bę-
dzie opracowanie diagnozy potrzeb 
i problemów rolnictwa na terenie 
województwa oraz wskazanie moż-
liwych kierunków rozwoju.

Ostatnim punktem w programie 
wizyty ministra Jurgiela w Lubli-

Wizyta Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w Lublinie
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Do końca 2018 r. zostaną przy-
gotowane wojewódzkie programy 
rozwoju obszarów wiejskich, które 
mają określać potrzeby i kierun-
ki rozwoju rolnictwa w poszcze-
gólnych regionach - zapowiedział 
w sobotę w Ostródzie minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof 
Jurgiel.

Podczas sobotniego briefi ngu mi-
nister poinformował, że rozmawiał 
z wojewodą warmińsko-mazurskim 
Arturem Chojeckim o sporządzeniu 
szczegółowego programu potrzeb 
z obszaru rolnictwa w tym regionie. 
Jak mówił, we wszystkich woje-
wództwach zostaną utworzone ze-
społy, które określą najważniejsze 
potrzeby na swoim terenie w zakre-
sie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Według niego koordynatorami 

tych zespołów będą dyrektorzy 
ośrodków doradztwa rolniczego. 
Przy ustalaniu najważniejszych lo-
kalnych problemów i potrzeb mają 
oni współpracować z przedstawicie-
lami wojewodów, administracją rol-
ną, a także izbami rolniczymi, samo-
rządami i branżowymi związkami.

Zdaniem ministra, na podstawie 
takiej diagnozy do końca 2018 r. 
zostaną przygotowane wojewódz-
kie Programy Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2020-26. Mają 
one uwzględniać specyfi kę poszcze-
gólnych regionów, w tym zróżnico-
wanie produkcji rolnej, tak aby jak 
najskuteczniej wspierać rolnictwo 
na danym obszarze. Dlatego - jak 
mówił Jurgiel - w ocenie resortu, 
w nowej perspektywie fi nansowej 
w Polsce powinny powstać takie 

regionalne programy, tak jak jest to 
w większości państw Unii Europej-
skiej.

Minister przyjechał do Ostródy na 
targi hodowlane „Zagroda” i wysta-
wę „Mazurskie Agro Show”, w któ-
rej uczestniczy blisko 200 wystaw-
ców z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych. Wziął też udział w wo-
jewódzkiej konferencji środowiska 
rolniczego „Wzmacniamy polskie 
rolnictwo”.

Cykl takich konferencji - organizo-
wanych przez resort i urzędy woje-
wódzkie - ma odbywać się w całym 
kraju. Ich celem jest prezentacja 
dotychczasowych efektów i założeń 
polityki rządu w obszarze rolnictwa. 
Pierwsza z takich debat odbyła się 
pod koniec stycznia w Lublinie.

(PAP)

nie było spotkanie w Sali Błękit-
nej LUW z przedstawicielami izb 
rolniczych, samorządów, bran-
żowych związków rolniczych, 
NSZZ RI Solidarność i instytucji 
okołorolniczych. Wicewojewoda 
Robert Gmitruczuk otwierając spo-
tkanie podkreślił, że praca na roli 
nie jest zwykłą pracą, ale misją, 
którą należy wypełniać przez całe 
życie. – Jestem przekonany, że spo-
tkanie z Panem Ministrem – którego 
obecność jest potwierdzeniem dba-
łości Rządu o rolnictwo i rolników 
w województwie lubelskim – oraz 
wypracowane podczas konferencji 
wnioski, przyczynią się do tego, 
by jak najszybciej wprowadzić na 
naszym terenie stabilne, klarowne 

i bezpieczne warunki funkcjono-
wania i rozwoju rodzimego rolnic-
twa – powiedział wicewojewoda 
otwierając konferencję. Podczas 
spotkania była możliwość zadawa-

nia pytań, a dyskusja programowa 
zakończyła się konstruktywnymi 
wnioskami, które będą miały swoje 
odzwierciedlenie w programie rol-
nym dla województwa lubelskiego.

Powstaną wojewódzkie programy 
rozwoju obszarów wiejskich
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W dniu 18 stycznia 2016 roku w Pa-
ryżu na zaproszenie Stałego Zgro-
madzenia Izb Rolniczych APCA, 
Prezes  Krajowej Rady Izb Rolni-
czych Wiktor Szmulewicz wraz 
z Wiceprezesem Lubelskiej Izby 
Rolniczej Gustawem Jędrejkiem
wzięli udział w życzeniach nowo-
rocznych składanych przez nowo 
powołanego prezesa APCA Clauda 
Cochonneau. 

Podczas wystąpienia prezes 
francuskich izb rolniczych zwró-
cił uwagę na trudną sytuację rol-
ników we Francji wobec bardzo 

niekorzystnych warunków klima-
tycznych które w 2016 roku spo-
wodowały straty w zbiorach u rol-
ników sięgające nawet do 50%, 
co z kolei wpłynęło na spadek za-
robków o około 27% w skali kra-
jowej. Podkreślił, że Izby rolnicze 
angażują się w działania mające na 
celu poprawienie sytuacji rolników 
we Francji zwracając jednocześnie 
uwagę, że rolnictwo jest zasobem 
terytorialnym, bogactwem Francji 
i Europy. 

Po życzeniach noworocznych 
odbyło się spotkanie bilateralne 

z udziałem prezesów Szmulewicza, 
Jędrejka, Cochonneau jak również 
przedstawicieli biura Stałego Zgro-
madzenia Izb Rolniczych w Paryżu, 
podczas którego dyskutowane były 
kwestie przyszłej wspólnej polity-
ki rolnej i wspólnych działań Izb 
Rolniczych z Polski i Francji, które 
mogą być podjęte w tym zakresie. 

Omawiano również sytuację mię-
dzynarodową pochylając się nad 
kwestiami Brexitu oraz nowej pre-
zydencji w Stanach Zjednoczonych. 

KRIR

Spotkanie z Prezesem Stałego 
Zgromadzenia Izb Rolniczych 

APCA w Paryżu 
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W ostatnim wydaniu Biuletynu 
Informacyjnego Lubelskiej Izby 
Rolniczej w artykule dotyczącym 
przeglądu prac grupy roboczej CO-
PA-COGECA „ Badania i innowa-
cje” omówiłem ogólne zasady dzia-
łania „Współpraca” i jakie wymierne 
korzyści może przynieść udział rol-
ników w grupach operacyjnych w ra-
mach tworzonych projektów wdra-
żających innowacyjne rozwiązania 
w rolnictwie. Wskazałem także, że 
w najbliższym wydaniu Biuletynu 
LIR przedstawię konkretne rozwią-
zania, które zostały zaprezentowane 
przez działające już grupy operacyj-
ne dzięki wsparciu brokerów inno-
wacji w trakcie wyjazdu studyjnego 
w Austrii i Czechach.   

Chciałbym przypomnieć, że wy-

jazd, w którym miałem okazję 
uczestniczyć realizowany był w ra-
mach realizacji operacji „Pierwsze 
doświadczenie w tworzeniu i funk-
cjonowaniu grup operacyjnych” 
przez Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie Oddział w Rado-
miu. Celem wyjazdu była wymiana 
doświadczeń w zakresie organizacji 
i funkcjonowania sieci na rzecz inno-
wacji w rolnictwie oraz zapoznanie 
się z pierwszymi doświadczeniami 
w zakresie tworzenia i funkcjono-
wania grup operacyjnych w tym pra-
cy brokera innowacji na przykładzie 
Austrii i Czech. W wyjeździe uczest-
niczyli brokerzy innowacji koordy-
natorzy sieci z jednostek doradztwa 
rolniczego z Polski oraz partnerzy 
SIR. Projekt opracowany przez CDR 

w Brwinowie Oddział w Radomiu 
współfi nansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich Pro-
gramu Rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 

Innowacje w rolnictwie w Austrii

Podczas pobytu w Austrii uczest-
nicy wyjazdu spotkali się z przed-
stawicielką fi rmy Winnovation 
Consulting GmbH – pełniącej funk-
cje brokera innowacji Panią Astrid 
Bonk. Przybliżyła ona rozwiązania 
zastosowane w tym kraju. Osobą 
odpowiedzialną za wszystkie for-
malności dotyczące dokumentacji 
oraz rozliczenie projektu jest lider 
grupy operacyjnej.  W Sieci  EIP- 

Innowacje w rolnictwie 
na przykładach gospodarstw 

w Austrii i Czechach
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AGRI w Austrii bardzo ważną rolę 
odgrywają Izby Rolnicze. Do bar-
dzo ważnych zadań realizowanych 
przez izby rolnicze należy doradz-
two rolnicze. Warunkiem powstania 
grupy operacyjnej jest obowiązkowe 
uczestnictwo rolnika. W ramach pro-
jektu refundowane jest 100% ponie-
sionych kosztów przez okres 3 lat. 
W roku 2015 zatwierdzono realiza-
cję siedmiu projektów na okres 5 lat 
2015-2020 na łączną kwotę 13 mln 
euro.

Ważną rolę wśród gospodarstw 
działających w projektach w gru-
pach operacyjnych odgrywają go-
spodarstwa ekologiczne. Uczestnicy 
wyjazdu studyjnego mieli okazję 
zapoznać się z działalnością BioHof 
ADAMAH. W gospodarstwie pracu-
je 120 osób. Gospodarstwo prowadzi 
uprawę ponad 50 gatunków roślin na 
powierzchni około 120 ha. Uprawia-
na jest szeroka gama starych odmian 
zbóż m.in. orkisz, różne gatunki 
i odmiany warzyw korzeniowych, 
ziemniaki, cebula, rośliny oleiste, 
rośliny strączkowe. Oprócz tego na 
potrzeby klientów komponowane są 
różne zioła, herbaty. Specjalnością 
gospodarstwa jest tzw. skrzynka pro-
duktów ekologicznych. Jest to regu-
larna dostawa świeżych ekologicz-
nych warzyw i owoców dostarczana 
do konsumenta prosto z gospodar-
stwa rolnego. Dodatkowo klient ma 
możliwość wyboru z szerokiej gamy 
innych produktów ekologicznych. 
Są to wina z pobliskich winnic wę-
dliny z wysokiej jakości ekologicz-
nego mięsa, nabiał, mleko i sery od 
producentów ekologicznych z Au-
strii, Włoch, Szwajcarii i Francji. Co 
tydzień do klientów wysyłanych jest 
ok. 6 tys. skrzynek. 

Od października 2009 roku Bio-
Hof ADAMACH jest partnerem 
w projekcie społecznym „WUK 
bio.pfl anzen – Rolnictwo społeczne 

Gänserndorf ”. Celem projektu jest 
wspieranie zatrudnienia, organizo-
wanie tymczasowych miejsc pracy 
dla osób pozostających przez dłuż-
szy okres czasu bez stałego miejsca 
zatrudnienia.

Drugim wizytowanym gospodar-
stwem było gospodarstwo BioHof 
Meiberger.  Prowadzi ono produk-
cję ekologiczną na pow. około 80 
ha. Prowadzone jest w nim również 
drobne przetwórstwo z wyproduko-
wanych warzyw. Firma należy do 
grupy operacyjnej, która realizuje 
operację polegającą na rozwoju pro-
dukcji warzyw zimowych. W skład 
grupy poza gospodarstwem wcho-
dzą przedstawiciele nauki, fi rm 
branżowych oraz doradztwa. W ra-
mach realizowanego projektu gospo-
darstwo otrzymało materiał siewny 
oraz aparaturę pomiarową. Objęta 
operacją produkcja jest prowadzona 
ściśle z wytycznymi przekazywany-
mi przez naukowców w zakresie ter-
minów zabiegów agrotechnicznych, 
wielkości wysiewu itp. W ramach 
organizowanych cyklicznych spo-
tkań i seminariów analizowane są 
uzyskiwane wyniki.      

  
Innowacje w rolnictwie 

w Czechach

W Czechach mieliśmy okazję 
obejrzenia praktycznych rozwiązań 
innowacyjnych na przykładzie go-
spodarstwa Biofarma Sasov założo-
nego przez Josefa Sklenara w 1991 
roku w Jihlavie. Certyfi kat produk-
cji ekologicznej gospodarstwo uzy-
skało w 2000 roku. Biofarma Sasov 
prowadzi rolnictwo ekologiczne 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
rozwiązań mechanizacji i innowa-
cyjnych technologii. Zwiedzający 
mieli okazję zapoznania się z roz-
wiązaniami technologicznymi pro-
dukcji biogazu wykorzystywanego 

w gospodarstwie na własne potrze-
by, w tym głównie na cele techno-
logiczne.

Wszystkie rodzaje produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej prowadzone są 
w systemie rolnictwa ekologicznego. 
W zakresie produkcji roślinnej upra-
wy prowadzone są na powierzchni 
ok. 500 ha (250 ha gleb rolnych, 250 
ha pastwiska i łąki). Uprawiane są 
mieszanki strączkowe: groch, soja, 
fasola, łubin, zboża: pszenica, jęcz-
mień, owies bez użycia herbicydów, 
pestycydów i nawozów sztucznych. 

 W gospodarstwie prowadzona 
jest również uprawa ekologiczna ka-
szy gryczanej, cebuli i ziemniaków. 
W zakresie produkcji zwierzęcej 
prowadzona jest hodowla zgodnie 
z zasadami produkcji ekologicznej 
owiec, bydła mięsnego (krowy rasy 
Argus Charollais, Aberdeen, Pier-
mot). Główny kierunek produkcji 
zwierzęcej to produkcja mięsa wie-
przowego, chów 80 macior w cyklu 
zamkniętym.

Biofarma Sasov  posiada własną 
ubojnię, którą uruchomiono w 2009 
roku. Technologia produkcji wyro-
bów obejmuje m.in. dojrzewanie 
mięsa z własnego chowu. W syste-
mie chowu wykorzystuje się pasze 
wg własnych receptur pełnoporcjo-
wych mieszanek.  

We własnej masarni produkowane 
są m.in.: salami, szynka, mięso wie-
przowe wędzone. Produktem, który 
zwrócił szczególną uwagę uczestni-
ków wyjazdu studyjnego był pasz-
tet z dodatkiem konopi.  Na terenie 
gospodarstwa znajduje się sklep 
fi rmowy, w którym można zakupić 
nie tylko wyroby z gospodarstwa, 
ale również inne produkty z cer-
tyfi katem żywności ekologicznej. 
Wkrótce planowane jest otwarcie 
e-sklepu, z możliwością komuniko-
wania się w języku angielskim. Pro-
dukty dostarczane są regularnie do 
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Pragi, Brna, Czeskich Budziejowic 
i innych miejscach, zgodnie z ży-
czeniem klienta.

Dodatkową atrakcją gospodarstwa 
jest hodowla koni oraz możliwość 
udzielania dodatkowych usług w za-
kresie terapeutycznej jazdy konnej.

Gospodarstwo należy do grupy 
operacyjnej realizującej projekt do-
tyczący metody oddzielania liści 
i łodyg lucerny do produkcji kon-
centrowanych ekologicznych pasz 
białkowych. Lucerna ma stanowić 
alternatywne zwłaszcza dla soi źró-
dło białka w paszy przeznaczonej 
dla świń.

Prace związane z realizacją projek-
tu rozpoczęto w roku 2015 poprzez 
wybór brokera innowacji, w roku 
2016 prace w ramach projektu doty-
czyły wyboru głównych partnerów 
projektu, prowadzenia konsultacji 
i analiz, głównych celów i kierun-
ków działania operacji oraz na ko-
niec złożenia wniosku w grudniu
2016 roku. 

Realizacja projektu w okresie: 
kwiecień 2017 - październik 2019. 
Budżet projektu 19 mln czeskich 
koron.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

W związku z licznymi zapytania-
mi rolników dotyczącymi możli-
wości prowadzenia gospodarczego 
uboju zwierząt gospodarskich na 
potrzeby własne rolnika, Lubelska 
Izba Rolnicza przeprowadziła prze-
gląd obowiązujących przepisów. 
Okazało się, że zdobycie odpowied-
nich uprawnień, a dokładnie upraw-
nień do uboju gospodarczego, jest 
możliwe tylko teoretycznie.

 Z łatwością można znaleźć odpo-
wiednie podstawy prawne i rozpo-
rządzenia szczegółowo określające 
warunki uzyskania ww. kwalifi kacji. 

Jednak po głębszej analizie z przy-
krością trzeba stwierdzić, że obo-
wiązujące  przepisy pozostają „mar-
twe”, a uzyskanie odpowiednich 
kwalifi kacji przez rolnika w celu 
pozyskiwania mięsa z własnego 
gospodarstwa na własne potrzeby 
jest nieopłacalne i w praktyce nie-
możliwe. Wynika to z obwarowań 
jakie narzucają przepisy. Odbycie 
szkolenia teoretycznego w zakresie 
sposobów i metod uboju zwierząt 

jest najmniejszym problemem. Na 
terenie województwa istnieją już fi r-
my szkolące zainteresowane osoby 
w tym zakresie. Okazuje się jednak, 
że „zapominają” one informować 
swoich kursantów o fakcie, iż od-
byte szkolenie nie daje uprawnień, 
a jedynie przybliża w niewielkim 
stopniu do założonego celu.

Problemem w uzyskaniu pełnych 
uprawnień do prowadzenia ubo-
ju gospodarczego jest praktyczne 
szkolenie, które powinno odbyć się 
w ubojni lub zakładzie przetwór-
czym z własną linią ubojową. Oso-
ba chcąca zdobyć takie uprawnienia 
musi odbyć 3 miesięczną praktykę 
na linii ubojowej i tu po głębszym 
zastanowieniu pada retoryczne py-
tanie „Który z rolników będzie mógł 
odbyć taki staż…?”. Trzeba sobie 
uświadomić, że wygospodarowanie 
tak długiego okresu czasu przez rol-
nika prowadzącego gospodarstwo 
jest bardzo trudne. 

Kolejną przeszkodą, na jaką napo-
tyka osoba zainteresowana takimi 

uprawnieniami jest całkowity brak 
zainteresowania zakładów ubojo-
wych do przyjmowania kogokol-
wiek na takie praktyki. Odmowę 
tłumaczą wdrożonymi systemami 
jakości i ogólną dezorganizacją 
na linii ubojowej. Jednak główną 
przeszkodą jest obawa przed  kon-
kurencją ze strony świadczących 
takie usługi osób. Zdecydowana 
większość ubojni sama świadczy ta-
kie usługi, a ich ceny wahają się od 
50 do 80 zł za kompleksowe ubicie 
sztuki (wytrzewienie i schłodzenie).

W związku z tym Zarząd Lu-
belskiej Izby Rolniczej w porozu-
mieniu z Wojewódzkim Lekarzem 
Weterynarii w Lublinie wystosował 
„Stanowisko” w powyższej sprawie. 

Zaproponowano skrócenie okresu 
szkolenia praktycznego oraz odej-
ście od konieczności jego przepro-
wadzania na przemysłowej linii 
ubojowej, gdyż ma się to nijak do 
uboju gospodarczego w praktyce. 

S.D.

Ubój gospodarczy
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W dniu 19.01.2017 r. w siedzi-
bie IUNG-PIB w Puławach zostało 
podpisane porozumienie  o współ-
pracy pomiędzy Lubelską Izbą 
Rolniczą, a Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Pu-
ławach. Celem porozumienia jest 
nawiązanie współpracy na rzecz 
wymiany informacji i doświadczeń 
w zakresie badań naukowych i prac 
rozwojowych, a także współpracy 
na rzecz wspierania transferu inno-
wacyjnych rozwiązań w rolnictwie 
od  sfery badań naukowych do go-
spodarstw rolnych. Szczególnie 
istotne jest wsparcie szkoleń dla 
pracowników oraz delegatów LIR 
oraz współpraca w zakresie  reali-
zacji wspólnych projektów w ra-
mach krajowej sieci na rzecz inno-
wacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich oraz realizacji działania 
„Współpraca”.

Współpraca jest dla obu instytu-
cji szansą ale i dużym wyzwaniem. 
Stwarza możliwości usprawnienia 
transferu wyników badań do prak-
tyki rolniczej oraz podejmowanie 
wielu nowych problemów badaw-
czych i działań upowszechnienio-
wo-wdrożeniowych.

IUNG-PIB w Puławach poprzez 
działalność badawczo-rozwojową 
i realizację programów wielolet-
nich oraz projektów kreuje postęp 
w produkcji roślinnej, inicjuje 
zmiany w zakresie kształtowania 
środowiska rolniczego poprzez 

analizę zagrożeń i proponowanie 
rozwiązań przyjaznych dla śro-
dowiska rolniczego. Współpra-
ca z samorządem rolniczym daje 
w tym zakresie możliwość wdra-
żania nowych rozwiązań do prak-
tyki, ważnych z punktu widzenia 
rozwoju rolnictwa oraz zwiększe-
nia jego konkurencyjności i inno-
wacyjności. Realizacja programów 
wieloletnich i projektów w sposób 
istotny kształtuje i wzmacnia tę 
współpracę. Zakresy merytorycz-
ne zadań programów wieloletnich 
i projektów wpisują się w obowią-
zujące dyrektywy UE w zakre-
sie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, reformy Wspólnej Poli-
tyki Rolnej, wpływu zmian klimatu 
na rolnictwo. Rozwiązywanie pro-
blemów w takim zakresie meryto-
rycznym ma duże znaczenie prak-
tyczne, istotne z punktu widzenia 
doradztwa. Współpraca nauki 
i praktyki rolniczej daje szansę po-
prawy konkurencyjności polskiego 
rolnictwa, wzrostu innowacyjności 
gospodarstw, a także wdrażania 
postępu technologicznego. 

Obie instytucje wyraziły nadzie-
ję, że współpraca  będzie miała 
charakter partnerski, przynosząc 
wiele satysfakcji obu stronom. Bę-
dzie też ona dobrą formą promocji 
działalności dla obu instytucji. 

W tym dniu członkowie Zarządu 
LIR Antoni Szczepaniak, Bogu-
sław Janociński, Dyrektor Biura 
Lubelskiej Izby Rolniczej oraz pra-

cownicy brali udział w konferencji 
nt. „Nowe wyzwania dla nauki, 
doradztwa i praktyki rolniczej” 
w siedzibie IUNG- PIB w Puła-
wach. Została ona zorganizowana 
i sfi nansowana w ramach progra-
mu wieloletniego IUNG-PIB, usta-
nowionego przez Radę Ministrów 
na lata 2016-2020. Celem konfe-
rencji  było podsumowanie i oce-
na prac zrealizowanych w ramach 
programu wieloletniego w roku 
2016, a także wskazanie aktual-
nych i perspektywicznych moż-
liwości współpracy IUNG-PIB 
z doradztwem i praktyką rolniczą.

Waldemar Banach

Podpisanie porozumienia o współpracy 
pomiędzy Lubelską Izbą Rolniczą a Instytutem 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
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W dniach 24-27 stycznia 2017 
roku Lubelska Izba Rolnicza była 
organizatorem wyjazdu studyjnego 
na targi Grüne Woche w Berlinie.

Podczas Międzynarodowych Tar-
gów Żywnościowych, Rolnictwa 
i Ogrodnictwa delegaci Lubelskiej 
Izby Rolniczej, przedsiębiorstwa 
produkujące żywność oraz rolnicy 
z naszego województwa zabiega-
li o nowe rynki zbytu dla swoich 
produktów, podpatrywali nowe roz-
wiązania technologiczne. Targi były 
okazją do degustacji produktów 
promowanych przez innych wy-
stawców. Natomiast jak sami pod-
kreślali priorytetem jest utrzymanie 
dotychczasowych rynków zbytu 
oraz pozyskanie nowych głównie 
w Europie, Afryce i Azji.

Są to największe światowe targi 
żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, 
promujące zwłaszcza specjalności 
regionalne, artykuły ekologiczne 
oraz luksusowe.

Zakres imprezy: międzynarodo-
wa oferta artykułów spożywczych 
i używek; artykuły delikatesowe, 
świeże produkty: pieczywo, mięso 
i wędliny, ryby i owoce morza, na-
biał, piwo, wino, szampan, miody, 
przyprawy, zioła, herbata; narzędzia 
i maszyny rolnicze, wyposażenie 
i urządzenia produkcyjne dla rolnic-
twa i ogrodnictwa, nasiona, szklar-
nie; bydło hodowlane, zwierzęta 
domowe, myślistwo i wędkarstwo; 
część wystawy poświęcona jest 
sprzętowi kuchennemu, wyposaże-
niu kuchni i akcesoriom technicz-

nym dla gospodarstw domowych. 
W ofercie targów są także nowo-
czesne usługi świadczone przez rol-
ników (np. wypoczynek i zakupy na 
wsi) oraz informacje na temat ener-
gii odnawialnych systemy solarne 
i fotowoltaika.

Internationale Grüne Woche Ber-
lin (Berliński Międzynarodowy 
Zielony Tydzień), w skrócie Grüne 
Woche (Zielony Tydzień) jest cy-
kliczną imprezą targową organizo-
waną od 1926 w styczniu na tere-
nach Targów Berlińskich.

Ta berlińska impreza to najwięk-
sze targi żywności i rolnictwa 
w Niemczech.

 

Artur Sobich

Wyjazd studyjny Grüne Woche 
Berlin 24-27 styczeń 2017 rok
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Wnioski o przyznanie 100 tys. zł
premii będzie można składać
w ARiMR od 13 marca do 
11 kwietnia 2017 r. Pieniądze bę-
dzie można otrzymać w ramach 
poddziałania „Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działalności go-
spodarczej na obszarach wiejskich” 
w ramach PROW 2014-2020. 

Premia w wysokości 100 tys. zł 
wypłacana jest w dwóch ratach:
• pierwsza rata w wysokości 80% 

kwoty pomocy,
• druga rata w wysokości 20% 

kwoty pomocy.

Kto może wnioskować 
o wsparcie?

Pomoc może być przyznana, jeże-
li wnioskodawca jest benefi cjentem 
„Płatności dla rolników przekazu-
jących małe gospodarstwa” PROW 
2014-2020 lub spełnia następujące 
warunki:
• wnioskodawca jest ubezpieczony 

na podstawie przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakre-
sie jako rolnik, małżonek rolnika 
lub domownik, 

• podlega ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników w pełnym zakre-
sie z mocy ustawy, nieprzerwa-
nie co najmniej od 24 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy

• gospodarstwo rolne, w którym 
pracuje wnioskodawca, ma wiel-
kość ekonomiczną nie większą 
niż 15 tys. euro,

• za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy 
przyznano płatność do gruntów 
rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego, w którym 

pracuje wnioskodawca,
• gospodarstwo rolne, w którym 

pracuje wnioskodawca  położone 
jest w miejscowości należącej do:

o gminy wiejskiej lub
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłą-

czeniem miast liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców, lub

o gminy miejskiej z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyżej 
5 tys. mieszkańców;

• wnioskodawca przedłoży biznes 
plan dotyczący planowanej dzia-
łalności pozarolniczej.
Ponadto, zarówno rolnik, mał-

żonek rolnika lub domownik, jak 
i benefi cjent poddziałania „Płatno-
ści na rzecz rolników kwalifi ku-
jących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale prze-
kazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi” nie mogą być wpisani 
do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej 
lub Krajowego Rejestru Sądowego 
albo ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 
w ciągu 24 miesięcy poprzedza-
jących dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy

Pomocy nie przyznaje się benefi -
cjentowi, który skorzystał z jednego 
z poniższych instrumentów wspar-
cia:
• „Różnicowanie w kierunku dzia-

łalności nierolniczej” PROW 
2007-2013,

• „Premie dla młodych rolników”, 
„Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” PROW 2014-2020.
Benefi cjent nie będzie podlegał 

ubezpieczeniu emerytalno-rentowe-
mu na podstawie przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników do 
dnia upływu okresu związania celem.

Jaka działalność?
Firma, która zostanie założona 

dzięki temu wsparciu, może zajmo-
wać się m.in. 
• przetwórstwem i sprzedażą pro-

duktów nierolniczych,
• rzemiosłem,
• rękodzielnictwem,
• turystyką wiejską,
• usługami opieki nad dziećmi, 

osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi,

• działalnością informatyczną, ar-
chitektoniczną i inżynierską,

• usługami rachunkowości, księ-
gowymi, audytorskimi, technicz-
nymi,

• działalnością weterynaryjną. 

Zdecyduje punktacja wniosku
Każdy wniosek zostanie podda-

ny ocenie punktowej. Na podsta-
wie liczby przyznanych punktów 
ustalona zostanie kolejność rozpa-
trywania wniosków w poszczegól-
nych województwach. Punkty moż-
na otrzymać m.in. gdy ubiegający 
się o pomoc będzie miał w dniu 
złożenia wniosku nie więcej niż 40 
lat, będzie benefi cjentem poddzia-
łania „Płatności na rzecz rolników 
kwalifi kujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwa-
le przekazali swoje gospodarstwo 
innemu rolnikowi”. Ponadto brana 
pod uwagę będzie skala bezrobocia 
w powiecie, w którym realizowa-
ne będzie przedsięwzięcie, to czy 
podjęta działalność gospodarcza 
będzie innowacyjna, a także ile no-
wych miejsc pracy zostanie utwo-
rzonych.    

M. Bogusz 
Na podst. MRiRW i Topagrar.pl

Premia na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej
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W tym roku stracą przede 
wszystkim ci rolnicy, którzy zaj-
mują się produkcją mleka, bydła 
mięsnego oraz malin. Przedtem 
dopłaty przysługiwały do 30 zwie-
rząt, teraz tylko do 20. Natomiast 
do malin w ogóle nie będzie do-
płat.

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w związku z opubliko-
waniem w Dzienniku Ustaw usta-
wy z dnia 21 października 2016 r. 
o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, poinformowało 
w grudniu o zmianach w systemie 
płatności bezpośrednich, które 
zostały wprowadzone tą ustawą, 
jak również o zmianach, których 
wprowadzenie jest planowane po-
przez zmiany rozporządzeń wy-
konawczych do tej ustawy. Nowe 
zasady obowiązują od początku 
2017 r. Najważniejsze zmiany do-
tyczą wsparcia związanego z pro-
dukcją. Jest ono nadal realizowane 
w czterech sektorach produkcji 
zwierzęcej (młode bydło, krowy, 
owce i kozy) oraz w ośmiu sek-
torach produkcji roślinnej (buraki 
cukrowe, rośliny wysokobiałko-
we, owoce miękkie, ziemniaki 
skrobiowe, pomidory, chmiel, len 
i konopie włókniste). Jednak w ra-
mach przeglądu funkcjonowania 
tego instrumentu wprowadzono 
zmiany w zasadach przyznawa-
nia płatności w sektorze młodego 
bydła, krów, owiec, roślin wyso-
kobiałkowych, owoców miękkich 
i buraków cukrowych.

Płatności do zwierząt
W sektorach młodego bydła i krów 

zmniejszono maksymalną liczbę 
zwierząt, do których może być przy-
znana płatność z dotychczasowych 
30 sztuk do 20 sztuk, ale zachowano 
dotychczasową kopertę fi nansową. 
Ta zmiana pozwala na skoncentro-
wanie wsparcia w gospodarstwach, 
w których następuje systematyczny 
spadek pogłowia zwierząt, a więc 
dotyczy gospodarstw, których sytu-
acja ekonomiczna jest najtrudniej-
sza.

Dzięki zachowaniu koperty fi -
nansowej stawka płatności dla 
pierwszych 20 zwierząt w stadzie 
(zarówno w przypadku młodego by-
dła, jak i krów) będzie wyższa niż 
w poprzednich latach. Szacuje się, 
że zwiększenie wsparcia obejmie 
ok. 82% rolników posiadających ok. 
50% krajowego stada młodego by-
dła oraz ok.79% rolników posiadają-
cych ok. 43% krajowego stada krów.

W przypadku płatności do owiec 
ustanowiono nowy okres przetrzy-
mywania zwierząt kwalifi kujących 
się do wsparcia - od 15 marca do 15 
kwietnia roku składania wniosków 
(zamiast okresu od 20 październi-
ka do 20 listopada). Zmiana została 
dokonana w związku z postulata-
mi zgłaszanymi przez organizacje 
zrzeszające hodowców owiec i ma 
na celu ułatwienie zarządzania sta-
dem. Niezależnie od tego uproszczo-
no procedurę ubiegania się o wspar-
cie związane z produkcją owiec i kóz 
(tzw. system bezwnioskowy). Wpro-
wadzenie tego rozwiązania ułatwi 

rolnikom ubieganie się o dotacje, 
zwłaszcza w przypadku, gdy liczba 
zwierząt zgłaszanych do płatności 
jest duża (z uwagi na brak limitu 
liczby zwierząt w gospodarstwie, 
które mogą być objęte płatnością, 
rolnicy często zgłaszają po kilkaset 
sztuk). Dotychczas wiązało się to 
z koniecznością wypisania w dołą-
czonym do wniosku oświadczeniu 
wszystkich numerów identyfi kacyj-
nych, co było czasochłonne i stwa-
rzało ryzyko popełnienia błędu. Te-
raz z tego zrezygnowano.

Dopłaty do roślin 
wysokobiałkowych

W miejsce dotychczasowej płat-
ności do roślin wysokobiałkowych 
wprowadzono dwie oddzielne płat-
ności: do roślin strączkowych prze-
znaczonych na ziarno oraz do upraw 
paszowych. Zmiany biorą pod uwa-
gę potrzebę zapewnienia krajowej 
produkcji białka roślinnego na pa-
szę oraz lepszego ukierunkowania 
wsparcia, uwzględniającego sposób 
wykorzystania roślin wysokobiałko-
wych.

Płatność do roślin strączkowych 
na ziarno będzie przysługiwała do 
powierzchni upraw bobiku, grochu 
pastewnego, łubinu białego, łubi-
nu wąskolistnego, łubinu żółtego 
i  soi. Ma ona charakter degresywny- 
wyższa stawka zostanie zastosowa-
na do pierwszych 75 ha upraw w go-
spodarstwie, niższa do powierzchni 
powyżej 75 ha. Natomiast płatność 
do upraw paszowych będzie przy-
sługiwała do powierzchni upraw 

Kto straci, a kto zyska 
na dopłatach bezpośrednich?
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Agencja Rynku Rolnego uprzej-
mie informuję, że w okresie od 15 
stycznia do 25 czerwca 2017 r. 
można składać wnioski o przy-
znanie dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifi kowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

W tym terminie będzie można 
ubiegać się o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego kategorii eli-
tarny lub kwalifi kowany (zakupio-
nego, wysianego lub wysadzonego
w okresie od 15 lipca 2016 r. do 
15 czerwca 2017 r.):
• Zbóż ozimych,
• Zbóż jarych,
• Roślin strączkowych,
• Ziemniaka,
• Mieszanek zbożowych i pa-

stewnych (sporządzonych z ga-
tunków roślin objętych syste-

mem dopłaty, z wyłączeniem 
ziemniaka). 

UWAGA:
Składając wniosek o przyznanie 

dopłat należy zwrócić uwagę na to, 
że:
• Wysokość stawek dopłat obo-

wiązujących w 2017 r. będzie 
określona w drodze rozporzą-
dzenia Rady Ministra do dnia 
30 września,

• Decyzje będą wydane w termi-

nie 60 dni od wejścia w życie 
przepisów ww. rozporządzenia 
RM,

• W przypadku mieszanek zbo-
żowych i pastewnych dopłatą 
mogą być objęte tylko te mie-
szanki, w skład których wcho-
dzą jedynie nasiona posiadające 
kategorię elitarny lub kwalifi ko-
wany,

• Obowiązuje NOWY WZÓR 
WNIOSKU o przyznanie do-
płaty w 2017r.

roślin wykorzystywanych głównie 
do produkcji pasz objętościowych 
(esparceta, koniczyna, komonica, 
lędźwian, lucerna, nostrzyk, sera-
dela i wyka). Uprawa zgłoszona do 
wsparcia nie może zostać przezna-
czona na zielony nawóz. Płatnością 
będzie objęte nie więcej niż 75 ha 
upraw w gospodarstwie.

Dopłaty do owoców miękkich
W tym roku ministerstwo rolnic-

twa wykreśliło z listy wspieranych 
upraw maliny, których ceny są wy-
sokie i uprawy te także bez dotacji 
przynoszą wysoki dochód, natomiast 
pozostawiło w systemie wsparcia 
plantacje truskawek.

Wsparcie buraków cukrowych
Od tego roku wsparcie w sektorze 

buraków cukrowych będzie przy-
znawane do powierzchni upraw 
wszystkich buraków cukrowych, 
a nie tylko buraków kwotowych. 
Zmiana ta wynika z konieczności 
dostosowania instrumentu wsparcia 
do zmienionych unijnych uwarun-
kowań prawnych - zniesienia kwoto-
wania produkcji cukru.

Pozostałe zmiany
Inne zmiany dotyczą uchylenia 

wykazu obszarów, które są wyko-
rzystywane do prowadzenia dzia-
łalności pozarolniczej. Obejmo-
wał on lotniska, boiska sportowe 

i pola golfowe, co oznaczało, że 
grunty rolne, na których były po-
łożone te obiekty, były wykluczone 
z płatności. Brak wykazu obszarów 
automatycznie wyłączonych ze 
wsparcia oznacza, że w przypadku 
gruntów, na których prowadzona 
jest również działalność pozarol-
nicza, kierownik biura powiatowe-
go ARiMR oceni, czy prowadze-
nie działalności rolniczej nie jest 
znacząco utrudnione przez inten-
sywność, charakter, okres trwania 
i harmonogram działalności poza-
rolniczej.

Na pods. Przeds. Rolnego 
oprac. Alicja Świderek

Dopłaty do materiału siewnego w 2017r.
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Zbliża się sezon wiosennych prac 
polowych oraz rozpoczęcie wiosen-
nej ochrony upraw rolnych. Jak co 
roku rolnicy narażeni są na ryzy-
ko zakupu podrobionych środków 
ochrony roślin. 

Komisja Europejska szacuje, że 
rynek nielegalnych środków ochro-
ny roślin w Unii Europejskiej sta-
nowi 10% jego wartości, a problem 
fałszowania środków ochrony roślin 
dotyczy, w różnym stopniu wszyst-
kich krajów europejskich.

W ciągu ostatnich lat również 
w naszym kraju nasila się sprzedaż 
podrabianych środków ochrony ro-
ślin, które przedostają się na rynek 
polski przez przemyt graniczny 
oraz w wyniku nadużyć związanych 
z handlem równoległym.

Trzeba mieć świadomość istnie-
jącego ryzyka oraz konsekwencji 
jakie mogą się pojawić po zastoso-
waniu nielegalnych pestycydów.

Rolnik stosujący nieprzebadane, 
nielegalne produkty naraża się na 
następujące straty:
  całkowite zniszczenie plonów,
  przekroczenie poziomów pozo-
stałości,
  skażenie gleby,
  utratę dochodu.
Główny Inspektor Ochrony Ro-

ślin i Nasiennictwa przypomina, 
iż zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami do ochrony roślin można 
stosować jedynie środki ochrony 
roślin dopuszczone do obrotu na 
podstawie zezwoleń wydanych 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi - nabyte:
  wyłącznie w oryginalnych opa-
kowaniach,

  w szczelnie zamkniętych opako-
waniach,
  w uprawnionych do tego punk-
tach sprzedaży.
Stosowanie nieoryginalnych pesty-

cydów oprócz zagrożenia dla rolnic-
twa i środowiska naturalnego może 
przyczynić się nie tylko do znisz-
czenia upraw roślinnych, ale może 
również spowodować znaczną zniż-
kę plonów, co w konsekwencji przy-
czyni się do znacznych strat fi nanso-
wych, może także wpłynąć na bez-
pieczeństwo osób je stosujących oraz 
bezpieczeństwo produkowanej żyw-
ności np. liczne przypadki wykrycia 
szkodliwych substancji w środkach 
spożywczych, czy też w produktach 
przeznaczonych dla dzieci.

W przypadku zatrucia podrobio-
nym środkiem ochrony roślin , brak 
jest właściwej informacji na opa-
kowaniu umożliwiającej udzielenie 
skutecznej pomocy lekarskiej.

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, do ochrony upraw można 
stosować wyłącznie ś.o.r. dopusz-
czone do obrotu i stosowania na 
podstawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń 
lub pozwoleń. Wykaz tych środków 
znajduje się w rejestrze udostępnio-
nym na stronie internetowej Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(http://www.minrol.gov.pl/Informa-
cje-branzowe/Produkcja-roslinna/
Ochrona-roslin/Wyszukiwarka-i-
etykiety-srodkow-ochrony-roslin), 
tam możemy sprawdzić, czy inte-
resujący nas środek ochrony roślin 
jest dopuszczony do stosowania 
jak również możemy zapoznać się 
z jego etykietą.

Oryginalne opakowania są zaopa-
trzone w czytelną etykietę-instruk-
cję stosowania środka ochrony ro-
ślin (w języku polskim) z wyraźnym 
zaznaczeniem nazwy producenta, 
daty produkcji oraz numeru partii.

Przed zakupem pestycydów war-
to sprawdzić, czy dany środek jest 
dopuszczony do obrotu i czy przed-
siębiorca oferujący ś.o.r. jest wpisa-
ny do rejestru przedsiębiorstw wy-
konujących działalność w zakresie 
wprowadzania do obrotu lub kon-
fekcjonowania ś.o.r. Rejestr przed-
siębiorców posiadających stosowne 
zezwolenia dostępny jest na stro-
nie internetowej PIORiN-u (w woj. 
lubelskim w rejestrze znajduje się 
734 przedsiębiorców).

Na bieżąco trzeba śledzić rejestr 
dopuszczonych do obrotu i stoso-
wania ś.o.r., aby zastosować dopusz-
czone do stosowania środki, a na-
stępnie wpisać wykonanie zabiegów 
do „Ewidencji zabiegów ochrony 
roślin” (wpisanie zabiegu wykona-
nego niedopuszczonym do stosowa-
nia ś.o.r. jest sankcjonowane). 

Kupując ś.o.r. należy zawsze żą-
dać dowodu zakupu (faktura, para-
gon), który jest podstawą do rekla-
macji i zwrotu opakowań za zaku-
pione ś.o.r.

Większość nielegalnie sprzedawa-
nych preparatów trafi a na nasz rynek 
z Chin i innych krajów azjatyckich, 
a także z państw dawnego Związku 
Radzieckiego. Preparaty te prze-
kraczają granicę w opakowaniach 
zbiorczych jako półprodukty. Ten 
przestępczy proceder przybrał cha-
rakter działalności zorganizowanej, 
a z uwagi na coraz wyższy poziom 

Fałszywe środki ochrony roślin - jak 
zabezpieczyć się przed ich zakupem



Biuletyn Informacyjny LIR32

Warto WiedziećNr 1/2017 (84)  Marzec

usług poligrafi cznych i innowacyj-
ne technologie produkcji opakowań 
detalicznych bardzo trudne, a często 
wręcz niemożliwe jest odróżnienie 
oryginału od podróbki.

Aby ustrzec się przed możliwo-
ścią nabycia podrobionych środków 
ochrony roślin producenci rolni po-
winni zwrócić szczególną uwagę nie 
jedynie na samą ofertę cenową, ale 
także na system dystrybucji i zasady 
sprzedaży oferowanych preparatów 
chemicznych, aby nie dokonywać 
zakupu w przypadkowych miej-
scach np. na targowiskach, w punk-
tach sprzedaży obwoźnej, czy zaku-
py przez internet itp.

Podstawowe zasady postępowania 
przy wyborze i zakupie ś.o.r.:
  nie kupować od przygodnych 
sprzedawców,
  mieć ograniczone zaufanie do 
„ofert specjalnych”,
  sprawdzać uprawnienia oferenta 
sprzedaży wysyłkowej,
  żądać dowodu zakupu za zaku-
pione produkty,
  sprawdzać zabezpieczenia i ozna-
kowania stosowane przez produ-
centa,
  dokonywać zakupów w hurtow-
niach i sklepach, które posiadają 
stosowne zezwolenia, oferujące 
dodatkowo odbiór pustego opa-
kowania po zużytym preparacie,
  stosować pestycydy w opako-
waniach z trwale przymocowaną 
etykietą, która jest jednocześnie 
instrukcją stosowania - musi być 
ona w języku polskim.
Handel ś.o.r. jest kontrolowany 

przez Państwową Inspekcję Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa zarówno 
na poziomie dystrybutora jak i użyt-
kownika. Nad legalnym obrotem 
czuwają też organy ścigania i służby 
celne.

W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących auten-

tyczności środków ochrony roślin 
należy skontaktować się z najbliż-
szym Inspektoratem Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa (adresy znaj-
dują się na stronie internetowej 
www.piorin.gov.pl).

Konsekwencje prawne nielegalne-
go obrotu i stosowania ś.o.r.:

1. Ustawa o środkach 
ochrony roślin,:

  art. 33 „1. W przypadku stwier-
dzenia, że wprowadzono do ob-
rotu: 1) środek ochrony roślin 
(…)”, „2) produkt, który imituje 
środek ochrony roślin lub podro-
biony środek ochrony roślin (…), 
wojewódzki inspektor, w dro-
dze decyzji, na koszt posiadacza 
środka ochrony roślin, nakazuje 
niezwłocznie wycofanie z obro-
tu tego środka (…)”. Artykuł ten 
mówi również o wymogach doty-
czących etykiety, czyli instrukcji 
stosowania środka ochrony roślin.
  art. 75 „Podmiot, który: 2) sprze-
daje środek ochrony roślin, bez 
wymaganego zezwolenia (…) 
wnosi na rachunek wojewódzkie-
go inspektoratu (…) opłatę sana-
cyjną w wysokości 200% kwoty 
wartości sprzedanych środków 
ochrony roślin według ceny ich 
sprzedaży, zgodnie z wystawio-
nym dokumentem sprzedaży.”

2. Kodeks karny:
  art. 165 „Kto sprowadza niebez-
pieczeństwo dla życia lub zdro-
wia wielu osób albo dla mienia 
w wielkich rozmiarach (…), pod-
lega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8.”
  art. 182 „Kto zanieczyszcza 
wodę, powietrze lub ziemię sub-
stancją albo (…), podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.”
  art. 270 § 1 „Kto, w celu użycia za 
autentyczny, podrabia lub przera-

bia dokument lub takiego doku-
mentu jako autentycznego używa, 
podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 
5”, „§ 2 Kto czyni przygotowa-
nia do przestępstwa określonego 
w § 1, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.”
  art. 306 „Kto usuwa, podrabia lub 
przerabia znaki identyfi kacyjne, 
datę produkcji lub datę przydat-
ności towaru lub urządzenia, pod-
lega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.”
Należy pamiętać, że metody admi-

nistracyjne i działania organów kon-
trolnych przy tak powszechnej skali 
zjawiska mogą dać jedynie ograni-
czone efekty.

Podrabiane produkty oferowane 
jako środki ochrony roślin to przede 
wszystkim poważne zagrożenie 
dla produkcji żywności, czyli dla 
wszystkich uczestników rynku, co 
w konsekwencji skutkuje podważe-
niem zaufania publicznego do pro-
dukowanej żywności.

Wszystkie dopuszczone do legal-
nej sprzedaży ś.o.r. podlegają suro-
wym regulacjom prawnym, które 
zapewniają bezpieczeństwo stoso-
wania i produkcji żywności, a ofe-
rowane podróbki nie są przebadane 
pod tym kątem.

Tylko wysoka świadomość produ-
centów rolnych i stosowanie podsta-
wowych zasad postępowania przy 
zakupie środków ochrony roślin 
uchroni od konsekwencji zastoso-
wania fałszywych środków ochrony 
roślin.

Stosując oryginalne środki ochro-
ny roślin dbamy nie tylko o swoje 
plony, ale również o zdrowie swo-
je i innych, a dodatkowo chronimy 
otaczające nas środowisko.

Agnieszka Borowska
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Jagoda kamczacka zwana inaczej 
jako suchodrzew jadalny lub su-
chodrzew siny jest to roślina długo-
wieczna, dożywający nawet 35 lat. 
Krzew  ma pokrój kulisty zwarty, 
osiąga wysokość 1,5 – 2 m i śred-
nica dochodzi do 1,5m. Jagoda 
jest wytrzymała na suszę i mrozy, 
znosi spadki temperatury do – 45o 
C a kwiaty – przymrozki do -8o C. 
Kwitnie pięknymi biało-żółtymi 
kwiatami o dł. do 2 cm na początku 
kwietnia. Owoce dojrzewają kilka-
naście dni przed głównymi zbiora-
mi truskawek oraz malin. Jagody 
podłużne o średnicy ok. 1,5 cm
i długości 2,5 cm, granatowe pokry-
te niebieskim woskowym nalotem 
o czerwony miąższu. Są cenione 
ze względu na wysokie walory 
smakowe (słodko–kwaśny smak 
z charakterystyczną goryczką) 
oraz zdrowotne. Jagody są źródłem 
niezwykle cennych, biologicznie 
aktywnych substancji korzystnie 
wpływających na organizm czło-
wieka m.in. vit C i A oraz żelazo, 
jod, miedz. Spożywanie owoców 
jagody kamczackiej wspomaga od-
porność organizmu, pomaga usu-
nąć z niego metale ciężkie, a także 

skutki zatruć lekami. Związki poli-
fenolowe zawarte w owocach mają 
właściwości przeciwutleniające,
zwalczają wolne rodniki, które są 
odpowiedzialne za starzenie się 
skóry. Pomocne są również przy le-
czeniu chorób układu krwionośne-
go. Napar z suszonych kwiatów ma 
działanie hamujące na rozwój wiru-
sów i bakterii, może być stosowany 
w leczeniu przeziębienia, grypy czy 
zapalenia gardła. Należy zwrócić 
uwagę, że jest to przede wszystkim 
owoc deserowy, znakomicie nada-
jący się na przetwory i soki, można 
je suszyć i mrozić. Są to szczegól-
nie smaczne owoce i najwcześniej 
dojrzewające naturalnie w naszym 
klimacie jagody.

Jagoda kamczacka jest rośliną 
o małych wymaganiach glebowych, 
jednak może źle znosić długotrwa-
łe susze. Roślina ta lubi stanowiska 
słoneczne, jednak znosi lekkie za-
cienienie. Może być uprawiana na 
glebach średniozwięzłych, żyznych, 
piaszczysto – gliniastych i gliniasto 
– piaszczystych o słabokwaśnym 
odczynie. Nieodpowiednim stano-
wiskiem są bardzo ciężkie gleby gli-
niaste, z wysokim poziomem  wód   

gruntowych, gdzie może wystąpić 
długotrwałe zalewanie systemu 
korzeniowego. Poziom pH powi-
nien wahać się w granicach 5,5-6,0.
Nie należy sadzić krzewów na zie-
miach o odczynie zasadowym, po-
nieważ w następnym roku rośliny 
usychają. Susze powodują pogor-
szenie walorów smakowych owo-
ców czyli gorzknięcie oraz szybkie 
opadanie owoców. Najlepiej rośnie 
na stanowisku słonecznym, osłonię-
tym od wiatru, lecz z dobrą cyrku-
lacją powietrza. Jagoda kamczacka 
dobrze czuje się w towarzystwie in-
nych krzewów owocowych o zbli-
żonych wymaganiach glebowych.

Duże znaczenie w uprawie tej ro-
śliny jest prawidłowe przygotowa-
nie roli przed założeniem plantacji. 
Przed sadzeniem krzewów stosu-
jemy nawozy organiczne w daw-
ce 40t/ha. Dawka 30t/ha dobrego 
obornika uzupełnia średnio gle-
bę w 150 kg azotu, 90 kg fosforu, 
210 kg potasu, 150 kg potasu, 
60 kg magnezu. Można też zastoso-
wać nawozy zielone, które popra-
wiają strukturę gleby, odchwasz-
czają pole i dostarczają masę or-
ganiczną. Dobrą rośliną są rośliny 
strączkowe, np. bobik lub peluszka. 
Nawozy organiczne należy zawsze 
wymieszać z wierzchnią warstwą 
gleby. Pamiętajmy aby dobrze do-
brać dawki nawozów organicznych 
musimy wcześniej zrobić analizę 
chemiczna gleby oraz uwzględnia-
jąc zastosowanie wcześniej zasto-
sowane nawożenie organiczne lub 
jego brak. Nawozimy nawozami 
mineralnymi dopiero owocującą ro-
ślinę. Najważniejsze jest nawożenie 
azotowe, ale ważnymi pierwiastka-

Jagoda kamczacka uprawa i odmiany
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mi są fosfor, potas, wapń i magnez, 
w odpowiednich proporcjach (zwy-
kle przy średniej zasobności 80-
120 kg N, 50-80 kg K, 50-60 kg P). 
Krzewy co dwa lata możemy nawo-
zić dobrze rozłożonym obornikiem, 
łącząc dawki z nawożeniem mine-
ralnym.

Na plantacjach należy sadzić co 
najmniej dwie różne odmiany ja-
gody , gdyż jest to roślina obcopyl-
na. Przy nasadzeniach  stosuje się 
przeważnie rozstawy 2,5 m x 1 m., 
dołki  3-4 cm głębiej niż pojemniki. 
Zalecane jest ściółkowanie, w celu 
ograniczania rozwoju chwastów, 
jak i nadmiernego przesuszenia gle-
by.  Sadzonki krzewów są dostępne  
najczęściej w szkółkach w pojemni-
kach. Sadzić je można wiosną i je-
sienią, choć zalecane jest sadzenie 
wiosenne. Nie zaleca się kupowa-
nia jagody kamczackiej otrzymanej 
z nasion, ponieważ może zawiązy-
wać owoce gorzkie i niezjadliwe. 
Krzew dorasta do 2 m wysokości 
o kulistym i stosunkowo silnie za-
gęszczonym pokroju. W pierw-
szych latach uprawy krzewy nie 
wymagają cięć, od 6-7 roku należy 
przeprowadzić cięcie odmładzają-
ce. Cięcie roślin prowadzimy od 
początku do połowy lata, po zbio-
rze owoców. Usuwamy wtedy sła-
be i wiotkie, suche lub uszkodzone 
pędy. Zwykle wykonujemy cięcia 
prześwietlające polegające na usu-
waniu ze środka najstarszych pę-
dów, aby pobudzić wyrastanie no-
wych. Z pędów szkieletowych zaś 
wycinamy większość przyrostów 
bocznych (ich nadmiar). Należy też 
usuwać pędy nisko położone, opa-
dające, kładące się na ziemi, po-
nieważ na nich zawiązuje się naj-
mniej pąków. U dobrze przyjętych 
krzewów warto usuwać wierzchołki

młodych pędów, co pozwoli na 
zwiększenie liczby pąków i polep-
szenie kwitnienia, a co za tym idzie 
wyższe plony. Uformowane, dobrze 
przycięte rośliny obfi ciej owocują 
i lepiej rosną a jagody mają wyższą 
jakość.  Zaniedbane, zagęszczone 
krzewy są mocniej zacienione, co 
powoduje utratę walorów smako-
wych owoców – ich gorzknięcie. 
Owoce dojrzewają od połowy maja 
do początków czerwca. Jagody 
mają wydłużony, eliptyczny kształt. 
Osiągają długość ok. 2 cm i szero-
kości ok. 1 cm .Barwa owoców jest 
ciemnofi oletowa, a wierzch pokry-
ty jaśniejszym, niebieskim, wo-
skowym nalotem. Z jednego krze-
wu można zebrać 1-3 kg owoców. 
Owoce nie zbierane, po 7-10 dniach 
opadają same. Jagody niektórych 
odmian mogą być przechowywane 
w chłodni nawet do 3 - 4 tygodni.

W Polsce wyselekcjonowano od-
miany o smacznych owocach, min: 
‘JOLANTA’, ‘WOJTEK’, ‘ZOJKA’. 
Znane są również odmiany rosyj-
skie: ‘DLINNOPŁODNA’, ‘CZE-
LABINKA’, ‘SINIGŁAZKA’, WO-
ŁOSZEBNICA’ i ‘CZERNICZKA’  
W produkcji towarowej polecane 
są również odmiany: ‘BAKCZAR-
SKAJA JUBILEJNAJA’, ‘DOCZ 
VELIKANA’, ‘GORDOST’, ‘BAK-
CZARA’, ‘JUGANA’, ‘SILGIN-
KA’, STREŻEWCZANKA’, a także 
pochodzące z Kanady - ’TUNDRA’, 
BOREALIS’, ‘AURORA’ i ‘HO-
BEYBEE’. Oto krótka charaktery-
styka polecanych odmian.

‘ATUT’ – odmiana polska. Dora-
sta do wysokości 1,5 m , dość plen-
na. Z krzewu można zebrać do 4 kg
 owoców. Dojrzewa w drugiej poło-
wie czerwca, owoce średniej wiel-
kości, smaczne.

‘CZARNA’  – odmiana polska. 
Krzew średniej wielkości, owoce 
duże i jędrne , dojrzewają już na po-
czątku czerwca . Odmiana odporna 
na samoistne opadanie owoców.

‘DUET’ – odmiana polska. Krzew 
o średniej wielkości, owoce więk-
sze niż w odmianie ‘ATUT’, rów-
nomiernie dojrzewają od drugiej 
dekady czerwca. Odmiana plenna. 

‘JOLANTA’ – odmiana polska. 
Odmiana o bardzo wysokich krze-
wach  do 2 m (a nawet powyżej). 
Zawiązują duże owoce, odmiana 
bardzo plenna.

‘CZELABINKA’ – odmiana ro-
syjska. Krzew osiąga wysokość ok. 
1,5 m. Owoce są duże, o gruszko-
watym kształcie. Dojrzałość uzy-
skują na początku czerwca.

‘DLINNOPŁODNA’ – odmiana 
rosyjska. Krzew średniej wielkości 
o rozłożystym pokroju . Owoce do 
2 cm, smaczne, pozbawione go-
ryczki, przeznaczone do bezpośred-
niego spożycia. Mają tendencję do 
szybkiego opadania z krzewu.

‘SINIGŁASKA’ – odmiana rosyj-
ska, wczesna. Krzew średniej wiel-
kości, dorasta do wysokości 1,8m. 
Owoce wyjątkowo smaczne, doj-
rzewające już na początku czerwca.

Jagoda kamczacka jest uprawiana 
na większą skalę w Rosji , Kanadzie 
oraz Japonii. Gatunek ten ma szan-
sę na wprowadzenie do krajowej 
produkcji towarowej ze względu 
na wczesne dojrzewanie owoców, 
wytrzymałość na mróz i wiosenne 
przymrozki oraz małą podatność na 
choroby i szkodniki.

Warunkiem sukcesu plantacji jest 
znalezienie pewnego rynku zbytu. 

Z. D. opracowane 
na podstawie art. prasowych
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Rolnictwo ekologiczne jest sys-
temem produkcji rolnej, opartym 
na wykorzystaniu naturalnych 
procesów zachodzących w obrę-
bie gospodarstwa. Naturalnymi 
czynnikami są nawozy organicz-
ne – obornik, kompost, nawozy 
zielone, stanowiące podstawę na-
wożenia roślin oraz pasze własne 
w chowie zwierząt. Nadrzędnym 
celem rolnictwa ekologicznego jest 
– produkcja żywności wysokiej 
jakości. Rolnictwo ekologiczne 
w ostatnich latach wykazuje dyna-
miczny rozwój, w krajach o wy-
sokim potencjale gospodarczym.  
Liczba gospodarstw ekologicznych 
w USA i UE gwałtownie wzrasta. 
Sprzedaż produktów rośnie tam 
systematycznie. Jest to najbar-
dziej dynamicznie rozwijający się 
sektor rynku rolno-spożywczego. 
W Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech są już całe su-
permarkety spożywcze, w których 
wszystkie (!) produkty na półkach 
są jakości ekologicznej. W naszym 
kraju oferta żywności ekologicznej 
też nabrała przyspieszenia. Każda 
z liczących się sieci handlowych 
ma w swojej ofercie żywność eko-
logiczną. Nawet w wielu małych 
sklepach można znaleźć produkty 
ekologiczne. Natomiast w dużych 
miastach jest już wiele sklepów 
specjalistycznych z żywnością eko-
logiczną. Także poprzez Internet 
można zakupić żywność ekologicz-
ną.

A jak wygląda ekologiczna 
produkcja na terenie 

Lubelszczyzny?
Obecnie w naszym województwie 

jest ponad dwa tysiące gospodarstw 
ekologicznych, specjalizujących 
się głównie w owocach miękkich – 
truskawce, malinie, porzeczce czar-
nej. Mamy na terenie Lubelskiego 
wiele fi rm, które skupują surowce 
ekologiczne i ze względu na wy-
soki popyt – gwałtownie poszu-
kujących nowych dostawców. Co 
oferują? Przede wszystkim wyso-
kie, opłacalne ceny na skupowane 
surowce. Utrzymujący się popyt na 
żywność ekologiczną, szczególnie 
w Europie zachodniej, gwarantuje 
stały zbyt w najbliższych latach. 

Jak rozpocząć 
ekologiczne uprawy?

Najlepiej przestawiając całe go-
spodarstwo na produkcję ekolo-
giczną. Jednak nie zawsze jesteśmy 
w stanie podjąć taką rewolucyjną 
decyzję. Zatem można zacząć stop-
niowo. Jeżeli chcemy zaczynać od 
plantacji owoców miękkich, to nale-
ży zgłosić pole lub kilka wybranych 
działek z całości gospodarstwa. 
Najlepiej gdy działki te nie leżą 
w sąsiedztwie takich, na których 
są prowadzone intensywne opryski 
chemicznymi pestycydami. Surow-
ce ekologiczne muszą być wolne 
od wszelkich niedozwolonych sub-
stancji, a szczególnie od pozostało-
ści syntetycznych pestycydów.

Przyszłość w rolnictwie 
ekologicznym
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Co wolno stosować?
Podstawą powinny być nawozy 

organiczne a dozwolone nawo-
zy mineralne – nie sztuczne mogą 
być stosowane, jako uzupełnienie 
nawożenia organicznego. Lista 
dozwolonych nawozów organicz-
nych i mineralnych, które można 
kupić w naszym kraju jest dostęp-
na na stronie internetowej Instytutu 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach. W ochronie ro-
ślin wolno stosować wyłącznie bio-
logiczne pestycydy, których lista 
znajduje się na stronie internetowej 
Instytutu Ochrony Roślin w Pozna-
niu.

Jeżeli podjęta zostanie decyzja 
o rozpoczęciu produkcji ekolo-
gicznej, to pierwszym krokiem 
jest zgłoszenie gospodarstwa lub 
wybranych działek do jednostki 
certyfi kującej. Taką jednostką jest 

Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. 
z siedzibą w Dąbrowicy k/Lublina, 
adres: Dąbrowica 185 P, 21 – 008 
Tomaszowice, tel. (81) 501 68 30, 
e – mail: biuro@ekogwarancja.pl 
Zgłoszenie powinno być dokonane 
na urzędowym druku, który jest do-
stępny na naszej stronie interneto-
wej lub można go otrzymać w sie-
dzibie jednostki. Biuro jest otwarte 
od poniedziałku do piątku włącz-
nie, w godzinach od 8:00 do 16:00.  

Żeby plony z plantacji wielolet-
nich można było sprzedawać jako 
ekologiczne, to gospodarstwo lub 
wybrane działki z takimi uprawami 
muszą przejść trzyletni okres kon-
wersji. Dopiero w czwartym roku 
Ekogwarancja PTRE wystawia 
certyfi kat upoważniający do eko-
logicznej sprzedaży. Jest to długi 
okres, w którym stosowane są tylko 
dozwolone w rolnictwie ekologicz-

nym środki. Trzyletni okres może 
zostać w drodze wyjątku skrócony. 
O szczegółach można się dowie-
dzieć w biurze naszej jednostki. 
Ekogwarancja PTRE organizuje 
spotkania biznesowe dla rolników 
posiadających certyfi kat naszej 
jednostki z przedstawicielami fi rm 
skupowych, które są przez nas cer-
tyfi kowane. Na takich spotkaniach 
można zapoznać się z ofertą skupo-
wą i cenową oraz zawrzeć umowy 
kontraktacyjne.

Zachęcamy do produkcji ekolo-
gicznej nie tylko owoców miękkich 
ale także warzyw, zbóż i ekologicz-
nego chowu zwierząt. Na te pro-
dukty też istnieje zapotrzebowanie 
ze strony fi rm skupowych.

Prezes Zarządu
Ekogwarancja PTRE sp. z o.o.

Dr hab. Jerzy Szymona 

Na ostatnim spotkaniu jakie od-
było się w Lubelskim Urzędzie 
Wojewódzkim Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel po-
informował o planach dotyczących 
konsolidacji instytucji administra-
cji rolnej. Prawo i Sprawiedliwość 
zapowiadało likwidację niektórych 
agencji rolnych już w programie 
wyborczym. Obecnie istnieją trzy 
instytucje: Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), 
Agencja Rynku Rolnego (ARR) 
oraz Agencja Nieruchomości Rol-
nych (ANR). Ich funkcjonowanie 
zdaniem ministerstwa rolnictwa nie 
zapewnia jednak „efektywnej reali-

zacji koncepcji wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich”.

Zadania związane z płatnościami 
unijnymi realizowanymi przez ARR 
przejmie ARiMR. Pozostałe, które są 
głównie związane z promocją, mają 
być przekazane nowej – instytucji 
Krajowemu Ośrodkowi Wspar-
cia Rolnictwa (KOWR). Będzie on 
nadzorowany przez ministra rolnic-
twa, a pokieruje nim powołany na 
jego wniosek przez Radę Ministrów 
dyrektor generalny. W Krajowym 
Ośrodku wyodrębnione zostaną na-
stępujące jednostki organizacyjne: 
biuro Krajowego Ośrodka „centra-
la” oraz oddziały terenowe Krajo-

wego Ośrodka działające w każdym 
województwie. Zgodnie z rządo-
wym projektem ustawy o Krajo-
wym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR), będzie on realizował 
zadania wynikające z polityki pań-
stwa, w szczególności w zakresie 
wdrażania i stosowania instrumen-
tów wsparcia rolnictwa, aktywnej 
polityki rolnej oraz rozwoju obsza-
rów wiejskich. KOWR przejmie 
także zadania Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych. Instytucja otrzyma też 
zupełnie nowe zadania z branży rol-
niczej. Do zadań Krajowego Ośrod-
ka należeć będzie między innymi: 
tworzenie oraz poprawa struktury 

Powstanie Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa
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obszarowej gospodarstw rodzin-
nych, tworzenie warunków sprzyja-
jących racjonalnemu wykorzystaniu 
potencjału produkcyjnego Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
restrukturyzacja oraz prywatyzacja 
mienia Skarbu Państwa użytkowa-
nego na cele rolnicze, obrót nieru-
chomościami i innymi składnikami 
majątku Skarbu Państwa użytkowa-
nymi na cele rolne, inicjowanie prac 
urządzeniowo-rolnych, popieranie 
organizowania na gruntach Skarbu 
Państwa gospodarstw rolnych, dzia-
łania na rzecz odnawialnych źródeł 
energii, obsługę funduszy promo-
cji produktów rolno-spożywczych, 
wspieranie współpracy międzynaro-
dowej w zakresie handlu żywnością, 
realizację unijnego programu owoce 
i mleko w szkole, monitorowanie 
rynku cukru, wydawanie pozwoleń 

na import i eksport żywności do 
i z krajów poza unijnych, działania 
związane z doradztwem rolniczym 
oraz programowaniem urbanistycz-
no-planistycznym dla wsparcia roz-
woju obszarów wiejskich.

Szczególną uwagę należy zwró-
cić także na to, iż KOWR będzie 
przeprowadzał kontrole podmiotów 
uczestniczących w mechanizmach 
administrowanych przez Krajowy 
Ośrodek w ramach wykonywanych 
zadań. Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa będzie miał prawo do: 
1. wstępu do obiektów i pomiesz-

czeń należących do podmiotów, 
w szczególności do pomiesz-
czeń produkcyjnych i magazy-
nowych; 

2. wstępu na teren gospodarstwa 
rolnego;

3. żądania pisemnych lub ustnych 

informacji związanych z przed-
miotem czynności kontrolnych; 

4. wglądu do dokumentów zwią-
zanych z przedmiotem czynno-
ści kontrolnych, sporządzania 
z nich odpisów, wyciągów lub 
kopii oraz zabezpieczania tych 
dokumentów; 

5. sporządzania dokumentacji fo-
tografi cznej z przeprowadzo-
nych czynności kontrolnych;

6. pobierania do badań próbek 
produktów rolnych i żywno-
ściowych oraz innych produk-
tów zawierających w swoim 
składzie produkty rolne i żyw-
nościowe. 

Nowa instytucja rozwojowa za-
cznie funkcjonować od 1 września 
bieżącego roku.

Radosław Zaleski

O 3,9% w skali roku wrosło po-
głowie bydła w Polsce. Według 
analityków z Głównego Urzędu 
Statystycznego  zwiększenie li-
czebności stada bydła ogółem wy-
nikało ze wzrostu pogłowia cieląt 
o 6,2% , młodego bydła w wieku 
1-2 lat o 6,9% i bydła dorosłego 
o 0,6%.

W grudniu 2016 r. pogłowie bydła 
wynosiło 5985,1 tys. sztuk i było 
o 222,6 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe niż 
przed rokiem, a w porównaniu z li-
czebnością stada w czerwcu 2016 r.
- wyższe 46,1 tys. sztuk (0,8%).

Pogłowie krów zwiększyło się 
w porównaniu z grudniem 2015 r. 
o 31,3 tys. sztuk (o 1,4%) do po-
ziomu 2334,1 tys. sztuk, w tym 
pogłowie krów mlecznych wzrosło 

o 26,4 tys. sztuk (o 1,2%) do po-
ziomu 2160,5 tys. sztuk. W porów-
naniu do czerwca liczba krów była 
wyższa o 1,9 tys. sztuk (o 0,1%).

– Wyniki grudniowego badania 
pogłowia bydła wskazują na utrzy-
mujące się zainteresowanie hodow-
lą bydła wynikające ze wzrostu po-
głowia bydła we wszystkich katego-

riach wiekowych.
Średnia cena skupu 1 kg żywca 

wołowego za 12 miesięcy wynosiła 
5,93 zł/kg i była niższa o 2,7% od 
notowanej w analogicznym okresie 
2015 roku – informuje Małgorzata 
Kuliś z Departamentu Rolnictwa 
GUS

Źródło: GUS

Więcej Krów
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W 2016 roku Polska umocniła 
się na pozycji największego pro-
ducenta drobiu w Europie. We-
dług danych Eurostatu, o ubojach 
za jedenaście miesięcy zeszłego 
roku, produkcja mięsa drobiowego 
w naszym kraju wzrosła o 13 i pół 
procent. Średnio, w Unii Europej-
skiej wzrost produkcji wyniósł nie-
spełna 4,9 procent.

Wśród krajów „unijnej wielkiej 
szóstki drobiarskiej”, które odpowia-
dają za ponad 70 procent produkcji 
drobiu w Europie, żadne z państw nie 
osiągnęło nawet połowy dynamiki 
wzrostu jaki miał miejsce w Polsce. 
Drobiarze we Włoszech i Hiszpanii 
zwiększyli swoją produkcję o około 
sześć procent, wzrosty w Niemczech 
i w Wielkiej Brytanii wyniosły ponad 
jeden procent, a Francuzi zmniejszyli 
produkcję o ponad 2,6 proc.

– Dynamika wzrostu z roku 2016 
i lat poprzednich może być trudna 
do utrzymania. Uważamy, że w bie-
żącym roku wzrost produkcji mięsa 
drobiowego w Polsce może być jed-
nocyfrowy, a przy dalszych proble-
mach z grypą ptaków, możemy mieć 
nawet pierwszy od kilkunastu lat 
spadek produkcji – mówi Mariusz 
Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby 
Producentów Drobiu i Pasz. Szymy-
ślik uważa, że oprócz grypy ptaków 
na osłabienie tempa rozwoju polskie-
go drobiarstwa wpłynie także sytu-
acja cenowa.

Zgodnie z analizami KIPDiP ceny 
skupu kurcząt rzeźnych znajdują 
się na poziomach wieloletnich mi-
nimów, które dla dużej liczby pro-
ducentów oznaczają systematyczne 
generowanie strat. Powodów do za-
dowolenia nie mają także producenci 

indyków. W styczniu tego roku indy-
ki skupowano po cenach o ponad 16 
procent niższych niż w styczniu ze-
szłego roku oraz o ponad 18 procent 
niższych niż dwa lata temu.

Od stycznia do listopada 2016 roku 
wyprodukowano w Polsce 2.077 tys. 
ton mięsa drobiowego. Cały zeszły 
rok, według prognoz KIPDiP, powi-
nien zamknąć się wynikiem 2.266 
tys. ton. Dla porównania, szacunki 
wielkości produkcji w 2016 roku dla 
drugiej w rankingu unijnych produ-
centów – Wielkiej Brytanii wyno-
szą 1.710 tys. ton. W pozostałych 
państwach „unijnej wielkiej szóstki 
drobiarskiej” produkcja w 2016 roku 
powinna ukształtować się następują-
co: Francja 1.675 tys. ton, Hiszpania 
1.530 tys. ton, Niemcy 1.527 tys. ton 
i Włochy 1. 370 tys. ton.

Źródło: KIPDiP

Najwyższa Izba Kontroli oraz Eu-
ropejski Trybunał Obrachunkowy 
przeprowadzą w Polsce kontrole ja-
kości powietrza i dobrostanu zwie-
rząt - zapowiedzieli w piątek przed-
stawiciele instytucji na konferencji 
w Warszawie. Kontrole ruszą w tym 
roku, a raporty ukażą się w 2018 r.

Oba postępowania będzie nadzo-
rował Janusz Wojciechowski, polski 
przedstawiciel w Europejskim Try-
bunale Obrachunkowym (ETO).

Jak przekazał dziennikarzom pre-
zes Najwyższej Izby Kontroli (NIK) 
Krzysztof Kwiatkowski, Polska ma 
szczególny problem z jakością po-
wietrza. „Przygotowujemy się do 
tej kontroli, będziemy chcieli bliżej 

z ETO w tym zakresie współpraco-
wać” - powiedział.

Kontrola dotycząca jakości po-
wietrza rozpocznie się w kwietniu 
tego roku, a raport powinien ukazać 
się we wrześniu 2018 r. „Może nam 
się uda skrócić termin tej kontroli. 
Na razie planowany czas jest taki” - 
wskazał Wojciechowski. Natomiast 
kontrola badająca dobrostan zwie-
rząt ma zacząć się w czerwcu, a wy-
niki zostaną ogłoszone pod koniec 
2018 r. Jego zdaniem ta druga kon-
trola jest niezwykle istotna w kon-
tekście na nowo określanych zasad 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Wojciechowski przypomniał, że 
rocznie w UE z powodu zanieczysz-

czeń powietrza przedwcześnie umie-
ra ok. 400 tys. ludzi, w tym blisko 
50 tys. w Polsce. Jak zaznaczył, za-
nieczyszczenie powietrza to ogrom-
ny problem Europy i kontrola ma 
sprawdzić, czy unijna polityka śro-
dowiskowa ma właściwe priorytety.

„Naszą rolą jest badanie wydatko-
wania środków, ale bliskie codzien-
nym problemom obywateli. I dlate-
go chcemy zbadać jakość powietrza, 
a także innych działań podejmowa-
nych w zakresie ochrony środowi-
ska” - poinformował uczestniczący 
w konferencji prezes ETO Klaus-
Heiner Lehne.

 Źródło PAP

Największy producent drobiu w Europie

Będą kontrole jakości powietrza 
i dobrostanu zwierząt
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Krzywym okiem 
wiejskiego Stańczyka

Smog. Od jakiegoś czasu w prasie, radiu, telewizji, interne-
cie i wszystkich innych środkach masowego przekazu, umiesz-
czone w tytule słowo jest odmieniane na wszelkie możliwe 
sposoby. Uczą się o smogu dzieci, walczy z nim rząd, opozycja 
i aktywiści pozarządowi, a przede wszystkim samorządy. Od-
wołuje się zajęcia w szkołach, ogłasza alarmy, a w internecie 
można kupić specjalne maski przeciw smogowe, które mają 
szansę stać się kolejnym hitem mody. Jak „wszyscy wiedzą”, 
a przynajmniej jak głosi mniej lub bardziej ofi cjalna propa-
ganda, winę za tę plagę ponoszą obywatele ogrzewający swoje 
mieszkania piecami węglowymi. Czyli tak na oko ponad jedna 
trzecia społeczeństwa. Ostatnio szczerze się uśmiałem, kiedy 
dowiedziałem się z telewizji, że w jednym z miast straż miej-
ska została wyposażona w szufelki, pogrzebacze i słoiki, czyli 
„specjalistyczny sprzęt” (to nie żart, rzeczywiście użyto tego 
określenia) do pobierania próbek z pieców w indywidualnych 
domach. W przypadku nie wpuszczenia strażników do domu 
próbki pobierane miały by być bezpośrednio z komina truci-
ciela za pomocą teleskopowego wysięgnika. Podobno sama 
wieść o „podjętych działaniach” już sprawiła, że powietrze 
w tym mieście stało się czystsze. Polacy to wesoły naród! Dość 
jednak żartów! Ktoś zaraz oskarży mnie o kpiny z poważnego 
problemu i niedostrzeganie zagrożeń, przed jakimi stoi nasza 
cywilizacja, a tak nie jest. Ja też uważam, że problem zanie-
czyszczenia powietrza jest poważny. Bez namysłu zacząłbym 
ogrzewać dom gazem, gdybym miał taką możliwość. Jednak 
jak większość Polaków takiej możliwości nie mam i nie wiem 
czy kiedykolwiek mieć ją będę. W pełni popieram wszelkie 
rozsądne działania zmierzające do poprawy stanu naszego śro-
dowiska z jednym tylko zastrzeżeniem. - Oby były sensowne 
i skuteczne! I właśnie, aby takie były najpierw musimy zdia-
gnozować problem. Czyli odpowiedzieć na dwa podstawowe 
pytania: Skąd bierze się smog? I czy w ostatnich latach rze-
czywiście obserwujemy wzrost zanieczyszczenia powietrza, 
czy jest to temat sztucznie wywołany? „Wszyscy wiedzą”, 
że smog bierze się z dymu powstającego przy spalaniu węgla 
i drewna w piecach do ogrzewania domów. Właśnie, że nie! 
- A właściwie nie tylko! Bo skąd smog w Paryżu gdzie nikt 
węglem nie pali. Skąd w Norwegii, która ma wielkie zasoby 
ropy i gazu? Skąd w północnych Włoszech? Skąd w Singapu-
rze i Hongkongu gdzie w ogóle nie ma zimy? Muszą, zatem 
być jakieś inne źródła tych zanieczyszczeń. Wróćmy do Pol-
ski. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych mieliśmy 
wielki przemysł oparty na węglu - huty, koksownie, zakłady 
chemiczne, a ponadto prawie sto procent domów i mieszkań 
opalanych węglem. Nie znalazłem wprawdzie danych na te-

mat zanieczyszczenia powietrza w tym okresie, ale jakoś nikt 
wtedy nie ogłaszał alarmów. Dzisiaj, kiedy zlikwidowano 
większość przemysłu ciężkiego, gdy na kominy w elektro-
ciepłowniach pozakładano fi ltry, gdy docieplono mieszkania, 
a znaczną ich część zaczęto ogrzewać gazem, nagle ogłasza 
się alarmy przeciw smogowe. Więcej np. według danych AGH 
zanieczyszczenie powietrza w Krakowie w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat nie zmniejsza się. Muszą być, zatem jakieś inne 
źródła nie mniej istotne, a może poważniejsze niż domowe 
kominy. Wszyscy wiemy, jakie ale wszyscy „boimy” się przy-
znać, że w ostatnim roku w Polsce zarejestrowano 0,5 miliona 
nowych samochodów osobowych, a następny milion sprowa-
dzono starych, a doliczyć do tego jeszcze należy maszyny rol-
nicze i samochody ciężarowe, autobusy itp. Liczbę pojazdów 
jeżdżących po naszych drogach ocenia się na ok. 19 mln (tyle 
ma opłacone OC). Ogółem zrejestrowanych jest ok. 30 mln. 
Pod względem ilości samochodów osobowych na jednego 
mieszkańca prześcignęliśmy Francję, Hiszpanię i Szwajcarię. 
Ważne jest nie tylko ile aut jeździ, ale też, jakie. Średni wiek 
samochodu w Europie to ok. 9 lat. W Polsce 14. Dlaczego jed-
nak smog najczęściej pojawia się w zimie? Odpowiedź jest 
oczywista. - Zimny silnik źle spala paliwo. Po prostu „pluje” 
smołą. Szczególnie silnik Diesla. Spaliny z takich silników 
wykorzystywali Niemcy do trucia ludzi w komorach gazo-
wych zanim zaczęli stosować Cyklon B. Teraz wiemy, dlacze-
go po ogłoszeniu alarmu smogowego Norwegowie zakazali 
wjazdu do swojej stolicy samochodom napędzanym silnikiem 
Diesla. Wprawdzie tzw. silniki nowych generacji w założeniu 
mają mniej truć, ale po pierwsze jak ostatnio dowiedzieliśmy 
się wielkie fi rmy samochodowe fałszowały dane na temat emi-
sji trujących związków przez ich produkty, a po drugie te silni-
ki rzeczywiście lepiej spalają paliwo, ale dopiero po nagrzaniu 
się do odpowiedniej temperatury. Jakie jest, zatem rozwiąza-
nie? Według mnie nie ma prostej recepty. Działania powinny 
być wielokierunkowe i nastawione na długi okres czasu. Na-
wet gdybyśmy, co jest niemożliwe, całkowicie wyeliminowali 
piece węglowe to niewiele to da. Niemożliwe jest też zrezy-
gnowanie ze sprowadzania starych samochodów przynajmniej 
na razie. Stopniowo należy modernizować systemy ogrzewa-
nia domów, a równocześnie po programie 500+ i Mieszkanie+ 
rząd powinien zastanowić się nad programem Samochód+ 
promującym zakup przez młodych ludzi nowych, niewielkich, 
napędzanych benzyną samochodów. Niektóre państwa tak ro-
bią i dlatego mogą sprzedawać stare gruchoty do Polski.

     Piotr Witkowski 
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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

 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 - I kwartał 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego:  517-323-016, /81/ 443-60-75

lub 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!


