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Kalendarium za miesiąc kwiecień 2016 roku 
 

W dniu 4  kwietnia br. w Simoradzu, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR  
uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami 
rolników z terenu województwa 
małopolskiego, śląskiego i opolskiego. 

W dniach 5 – 6 kwietnia br. na zaproszenie 
Orawskiej Izby Rolno – Spożywczej, Zarząd ŚIR 
w osobach: Roman Włodarz – Prezes Zarządu 
ŚIR, Piotr Kołodziejczyk i Romuald Brandys – 
Członkowie Zarządu ŚIR, uczestniczyli w  Brnie 
w Międzynarodowych Targach Techniki 
Rolniczej TECHAGRO. 

W dniu 7 kwietnia br. w Wiśle, pan Roman 
Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w 
Forum Instytucji Otoczenia Biznesu 
Województwa Śląskiego pn. Rozwój społeczno 
– gospodarczy regionu, a działalność instytucji 
otoczenia biznesu  w województwie śląskim. 

W dniu 8 kwietnia br. odbył się wyjazd 
seminaryjny Członków Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Będzińskiego oraz Rolników z tego 
Powiatu do Kielc, na VIII Międzynarodowe 
Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL. 

Tego samego dnia, w Centrum Targowo - 
Konferencyjnym  EXPO SILESIA w Sosnowcu, 
odbyła się siódma edycja Międzynarodowych 
Targów Łowieckich EXPO Hunting, w otwarciu 
których uczestniczył pan Roman Włodarz - 
Prezes Zarządu ŚIR. 

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się kolejne 
statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, w trakcie, 
którego omówione zostały sprawy związane z 
nieruchomością ŚIR w Świerklańcu.  

W dniu 13 kwietnia br. w Katowicach, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu  ŚIR, 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 
Terenów Wiejskich, które poświęcone było 
problemom rozwoju energii odnawialnej na 
terenie naszego województwa, W trakcie 
którego  przedstawił prezentację na temat: 
„Uwarunkowania prawne rozwoju energii 
odnawialnej w rolnictwie”. 

Tego samego dnia w Świerklańcu, pan Roman 
Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w 
spotkaniu z przedstawicielem Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach, w sprawie wycinki drzew na 
nieruchomości ŚIR w Świerklańcu. 

W dniu 15 kwietnia br. w Kłobucku, odbyło się 
statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Kłobuckiego. Zarząd Śląskiej Izby 
Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Romana Włodarza - Prezesa Zarządu ŚIR.  

W dniu 20 kwietnia br. w Warszawie, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Budżetowej KRIR. 

W dniu 21 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 2 w 
Kłobucku, odbyła się impreza szkolna pod 
hasłem „Dzień Zdrowej Kuchni”, której ŚIR 
była jednym ze współorganizatorów. W 
ramach tego dnia przeprowadzono liczne 
konkursy, Laureatom których, nagrody 
rzeczowe ufundowane przez ŚIR wręczał pan 
Jan Sas – Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Kłobuckiego. 

W dniu 22 kwietnia br. w Katowicach, 
pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył uroczystości wręczenia „Zielonych 
czeków” – nagród przyznawanych corocznie 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach z okazji Dnia Ziemi.  

W dniach 22, 25, 26 i 28 kwietnia br. pani 
Danuta Klimczuk, Inspektor Biura  ŚIR w 
Katowicach, uczestniczyła w wizytacji  
gospodarstw rolnych biorących  udział w  XIV 
edycji Ogólnokrajowym  Konkursie 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne 2016”, z 
terenu powiatu  raciborskiego, gliwickiego, 
wodzisławskiego, rybnickiego, cieszyńskiego i 
pszczyńskiego.  

W dniu 23 kwietnia br. w Zespole Szkół 
Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Żarnowcu, pan Roman Włodarz – Prezes 
Zarządu ŚIR, uczestniczył w uroczystym 
zakończeniu i podsumowaniu XL edycji 
eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i 
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Umiejętności Rolniczych. Śląska Izba Rolnicza 
była jednym ze sponsorów Olimpiady. 

W dniu 25 kwietnia br. odbyło się kolejne 
statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR,  
w trakcie, którego omówione zostały sprawy 
związane z remontem nieruchomości ŚIR w 
Świerklańcu,  przygotowania do uroczystego 
otwarcia siedziby ŚIR w Świerklańcu oraz 
realizacji Pikniku Drobiowego w dniu 14.05.br. 
oraz organizacji Krajowego Forum Kobiet 
Wiejskich w czerwcu 2016 r. Zarząd omówił 
budżet ŚIR na 2016 rok oraz zatwierdził całość 
dokumentacji na III Walne Zgromadzenie ŚIR, 
które odbędzie się w dniu 14.05.br.,  

W dniu 27 kwietnia br. w Bielsku - Białej, 
odbyło się statutowe posiedzenie Rady 
Powiatowej ŚIR Powiatu Bielskiego. Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej reprezentowany był 
przez pana Romana Włodarza - Prezesa 
Zarządu ŚIR.  

Kalendarium za miesiąc maj 2016 roku 
 

W dniu 05 maja br. w Warszawie,  pan Roman 
Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby 
Rolniczej, uczestniczył w konferencji 
poświęconej wypracowaniu wspólnej, 
zrównoważonej koncepcji rozwoju obszarów 
wiejskich oraz próbie rozwiązania aktualnych 
problemów występujących w polskim 
rolnictwie.  

W dniach 05, 06 i 10 maja br. pani Danuta 
Klimczuk, Inspektor Biura  ŚIR  w Katowicach, 
uczestniczyła w wizytacji  gospodarstw rolnych 
biorących  udział  w  XIV edycji 
Ogólnokrajowym  Konkursie  „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne 2016”, z terenu powiatu 
żywieckiego, bielskiego i zawierciańskiego.  

W dniach 05, 06 i 09 maja br. pani Bożena 
Motłoch, Starszy Inspektor Biura  ŚIR w 
Częstochowie, uczestniczyła w wizytacji 
gospodarstw rolnych biorących udział w XIV 
edycji Ogólnokrajowym  Konkursie 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne 2016”, z 
terenu powiatu  zawierciańskiego, 
częstochowskiego, kłobuckiego i 
lublinieckiego.  

W dniu 6 maja br. w siedzibie Śląskiej Izby 
Rolniczej w Katowicach, odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej ŚIR. W trakcie 
posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z 
projektem budżetu i planu finansowego ŚIR na 
2016 r. oraz z bilansem i sprawozdaniem 
finansowym z wykonania wydatków 
budżetowych ŚIR w 2015 r. Komisja Rewizyjna 
podjęła uchwałę nr 1/III/2016 w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi ŚIR z 
działalności statutowej w 2015 roku. 

W dniu 10 maja br. w Warszawie, odbyło się 
IV posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V 
kadencji. W posiedzeniu uczestniczył pan 
Roman Włodarz - Prezes Zarządu Śląskiej Izby 
Rolniczej oraz Robert Nowak – delegat do 
KRIR. 

W dniu 11maja br. w Okręgowej Stacji 
Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach, Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej uczestniczył w 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich Sejmiku Województwa Śląskiego, 
które poświęcone było potrzebom 
wapnowania regeneracyjnego gleb na terenie 
województwa śląskiego. 

Tego samego dnia w Gliwicach, odbyło się 
kolejne statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, w 
trakcie, którego omówione zostały 
zagadnienia związane z obradami III Walnego 
Zgromadzenia ŚIR V kadencji w dniu 
14.05.2016 r.,  uroczystym otwarciem i 
poświęceniem siedziby ŚIR w Świerklańcu oraz  
Piknikiem Drobiowym organizowanym przez 
ŚIR również w dniu 14.05.br. Omówiono także 
przygotowania do organizacji Krajowego 
Forum Kobiet Wiejskich w dniach 14-
15.06.2016 r.,  projekty nowelizacji ustawy o 
Izbach Rolniczych oraz przygotowania do  
spotkania Zarządu ŚIR z dyrektorami szkół 
rolniczych z terenu województwa śląskiego.  

W dniu 12 maja br. w Biurze ŚIR w 
Katowicach, odbyło się robocze spotkanie 
Prezesa Zarządu ŚIR pana Romana Włodarza z 
Prezesem Centrum targowo-
wystawienniczego Expo Silesia EXPO z 
Sosnowca.  

W dniu  14 maja br. w Lubecku, w powiecie 
lublinieckim odbyła się XX, Jubileuszowa 
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Regionalna Pielgrzymka Rolników do 
Sanktuarium Matki Boskiej, z okazji święta 
Patrona Rolników Św. Izydora Oracza. Zarząd 
ŚIR reprezentował pan Roman Włodarz - 
Prezes Zarządu ŚIR, Wiceprezes Zarządu ŚIR - 
pan Jan Grela oraz Romuald Brandys, Janusz 
Wita i Piotr Kołodziejczyk - Członkowie 
Zarządu ŚIR. 

Tego samego dnia w Świerklańcu, odbyło się 
III Walne Zgromadzenie ŚIR V kadencji, 
podczas którego udzielono absolutorium 
Zarządowi ŚIR  za 2015 rok oraz zatwierdzono 
budżet i plan finansowy Śląskiej Izby Rolniczej 
na rok  2016 oraz otwarcie i poświęcenie 
nowej siedziby ŚIR w Świerklańcu, któremu 
towarzyszył organizowany przez ŚIR Piknik 
Drobiowy, finansowany z Funduszu Promocji 
Mięsa Drobiowego. 

W dniu 19 maja br. w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze 
Zajacińskim, odbył się finał Konkursu pn. 
„Bezpieczeństwo dzieci i uczniów podczas prac 
polowych i w okresie wakacji, zasad zdrowego 
żywienia oraz wiedzy o Śląskiej Izbie Rolniczej i 
innych instytucjach pracujących  na rzecz 
rolnictwa”, zorganizowanego przez Śląską Izbę 
Rolniczą z inicjatywy Przewodniczącego Rady 
Powiatowej ŚIR Powiatu Kłobuckiego - pana 
Jana Sasa. 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez 
Dyrekcję Szkoły do Konkursu przystąpiło 38 
uczniów, spośród których wyłoniono trzech 
laureatów. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą oraz 
gadżety reklamowe Śląskiej Izby Rolniczej, 
Agencji Rynku Rolnego i Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz słodycze. 

Wszystkim Uczestnikom Konkursu nagrody 
rzeczowe  oraz słodycze, wręczali: pan Jan Sas 
– Przewodniczący Rady Powiatowej Śląskiej 
Izby Rolniczej Powiatu Kłobuckiego oraz  pani 
Bożena Hankiewicz – Dyrektor Biura ŚIR. 

W dniu 23 maja br. w Lublińcu, odbyło się 
statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Lublinieckiego z udziałem Posła na 
Sejm RP Andrzeja Gawrona. Zarząd Śląskiej 

Izby Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Romana Włodarza - Prezesa Zarządu ŚIR. 

W dniu 24 maja br. w  Katowicach,  odbył się 
Finał Etapu Regionalnego XIV edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. Nagrody  rzeczowe 
ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą, 
Laureatom Konkursu wręczył pan  Roman 
Włodarz - Zarządu ŚIR.  

Tego samego dnia w Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Pawłowicach koło Toszka, 
odbywał się „Dzień Rzepaku”. W szkoleniu i 
prezentacji polowej z ramienia Śląskiej Izby 
Rolniczej uczestniczył pan Roman Włodarz - 
Prezes Zarządu ŚIR.  

W dniu 28 maja br. odbył się wyjazd 
seminaryjny Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej Powiatu Będzińskiego oraz rolników 
z tego powiatu, do Arboretum w 
Wojsławicach, które stanowi Filię Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W dniu 30 maja br. w Częstochowie, odbyło 
się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej 
ŚIR Powiatu Częstochowskiego. Zarząd Śląskiej 
Izby Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Romana Włodarza - Prezesa Zarządu ŚIR oraz 
Piotra Kołodziejczyka – Członka Zarządu ŚIR. 

Tego samego dnia w Częstochowie, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR 
uczestniczył w spotkaniu roboczym z 
Dyrektorem ŚODR w Częstochowie, w sprawie 
uczestnictwa ŚIR w zadaniach realizowanych w 
ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i 
na obszarach wiejskich. 

Również w dniu 30 maja br. w Katowicach, 
odbyło się statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, 
w trakcie którego omówiono między innymi 
ustalenia  z Dyrektorem ŚODR w Częstochowie 
dotyczącymi uczestnictwa ŚIR w zadaniach 
realizowanych w ramach Sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich, organizację  Pikniku Wieprzowego w 
dniu 25.06.2016 r. w Mikołowie na terenie 
ŚODR oraz Krajowego Forum Kobiet Wiejskich 
w dniach 14-15.06.2016 r. w Ustroniu. 
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W dniu 31 maja br. w Marklowicach, odbyło 
się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej 
ŚIR Powiatu Wodzisławskiego. Zarząd Śląskiej 
Izby Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Janusza Witę - Członka Zarządu ŚIR. 

Tego samego dnia w Opolu, pan Roman 
Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR uczestniczył w 
posiedzeniu Rady Społecznej w Oddziale 
Terenowym ANR w Opolu, w trakcie którego 
omówiono między innymi zmiany 
wprowadzone przez ANR w zakresie 
gospodarowania mieniem wchodzącym w 
skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz zasady oceny kryteriów ofert 
pisemnych w przetargach ograniczonych dla 
rolników indywidualnych na dzierżawę 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. 

Również w dniu 31 maja br. w Świerklańcu, 
odbyło się spotkanie Inspektora Nadzoru, 
Kierownika Budowy, przedstawiciela Energy 
Investors Sp. z o.o. oraz firmy BUD – Max 
Zbigniew Gembczyk z Tarnowskich Gór, w 
sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej w celu 
wskazania wszystkich wad i niedoróbek 
powstałych w trakcie remontu nieruchomości 
ŚIR w Świerklańcu. 

Kalendarium za miesiąc czerwiec 2016 roku. 
 

W dniu 01 czerwca br. w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyło 
się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Gliwickiego. W posiedzeniu Rady 
uczestniczyli przedstawiciele Biura 
Powiatowego AR i MR w Pyskowicach, 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Gliwicach oraz przedstawiciele urzędów miast 
i gmin z terenu powiatu gliwickiego. 

W dniu 03 czerwca br. na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie, pan Roman Włodarz – 
Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w konferencji 
„ Pszczoły w środowisku rolniczym”. 

W dniu 04 czerwca br. w Korbielowie, pan 
Romuald Brandys – Członek Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w XX Redyku – czyli wypędzeniu 
owiec na hale. 

W dniu 06 czerwca br. w Gliwicach, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Gliwicach. 

W dniu 08 czerwca br. w Częstochowie, odbył 
się Finał Etapu Regionalnego XIV edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. Nagrody  rzeczowe 
ufundowane przez Śląską Izbę Rolniczą, 
Laureatom Konkursu wręczył pan Piotr 
Kołodziejczyk - Członek Zarządu ŚIR.  

W dniu 09 czerwca br. w Opolu, pan Roman 
Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w 
Obchodach XX – lecia Izby Rolniczej w Opolu. 

W dniu 11 czerwca br. w Katowicach, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w XVIII Wojewódzkim Zjeździe 
Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych. 

W dniu 13 czerwca br. w Żywcu, odbyło się 
statutowe posiedzenie Rady Powiatowej ŚIR 
Powiatu Żywieckiego. Zarząd Śląskiej Izby 
Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Romualda Brandysa – Członka  Zarządu ŚIR. 

W dniu 14 czerwca  br. w Ustroniu, odbyło się 
kolejne statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, w 
trakcie którego omówiono między innymi 
sprawy organizacyjne i ostateczny  Program III 
Konferencji Rad ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich przy KRIR V kadencji oraz  
organizację Pikniku Wieprzowego w dniu 
25.06.2016 r. w Mikołowie na terenie ŚODR. 

W dniach 14-15 czerwca br. w Ustroniu 
odbyło się III Konferencja Rady ds. Kobiet i 
Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR V 
kadencji, której organizatorami była Krajowa 
Rada Izb Rolniczych, Prezydium Rady ds. 
Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich 
działającej przy KRIR oraz Śląska Izba Rolnicza. 

Forum Kobiet w głównej mierze poświęcone 
było tematyce polityki społecznej na 
obszarach wiejskich oraz ochronie zdrowia na 
tych obszarach. 

W dniach 15 - 16 czerwca br. pani Bożena 
Motłoch, Starszy Inspektor Biura Powiatowego 
ŚIR w Częstochowie, uczestniczyła w wizytacji 
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gospodarstw rolnych biorących udział w 
etapie wojewódzkim XIV edycji 
Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne 2016”. 

W dniu 15 czerwca br, w Warszawie, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w spotkaniu z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofem 
Jurgielem, które dotyczyło bieżących spraw w 
rolnictwie. 

Tego samego dnia w Pszczynie, odbyło się 
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agencji 
Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z 
o.o., w którym z ramienia Zarządu ŚIR 
uczestniczył pan Romuald Brandys – Członek 
Zarządu ŚIR. 

W dniu 16 czerwca br. w Pawłowicach, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w Konferencji na temat „ 
Łowiectwo a ochrona przyrody”, podczas 
której wygłosił wykład na temat " Szkody 
łowieckie w aspekcie nowych przepisów”. 

W dniu 20 czerwca br. w Mikołowie, odbyło 
się zorganizowane przez ŚIR spotkanie robocze 
z Dyrektorami szkół rolniczych z terenu 
województwa śląskiego, które poświęcone 
było tematowi praktycznej nauki zawodu, jako 
jednej z form zdobywania umiejętności 
pozwalających na realizację zadań 
zawodowych oraz z przedstawicielami 
rolniczych związków branżowych działających 
na terenie naszego województwa, które 
poświęcone było zainicjowaniu współpracy w 
zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie. 

Tego samego dnia w Mikołowie, odbyło się 
również statutowe posiedzenie Zarządu ŚIR, 
podczas którego omówiono między innymi: 
organizację Pikniku Wieprzowego w dniu 
25.06.2016 r. w na terenie ŚODR  w 
Mikołowie,  posumowano  III Konferencję Rad 
ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy 
KRIR V kadencji, która odbyła się w Ustroniu, 
w dniach 14-15 czerwca br. oraz ustalono 
zasady postępowania w przypadkach 
wystąpień osób chcących nabyć grunty rolne,  
o wydanie opinii lub stanowiska Śląskiej Izby 
Rolniczej w związku z ustawą o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw. 

W dniu 21 czerwca br. w Chorynskowicach, 
pan Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył w spotkaniu Związku 
Dzierżawców będących w zasobach ANR oraz 
Pracodawców i Właścicieli Rolnych 
województwa śląskiego, które poświęcone 
były sprawom gospodarstw 
wielkotowarowych, sytuacji na rynkach 
rolnych, nowelizacji Ustawy Prawo Łowieckie 
oraz wdrażaniu PROW na lata 2014 – 2020. 

W dniu 22 czerwca br. w Zakładzie Hodowli 
Roślin w Modzurowie, pan Romuald Brandys 
oraz pan Janusz Wita - Członkowie Zarządu 
ŚIR, uczestniczyli w posiedzeniu Śląskiego 
Zespołu PDO, w trakcie którego ustalono 
dobór odmian zbóż ozimych i rzepaku ozimego 
do doświadczeń PDO oraz lokalizację 
doświadczeń, a także omówiono sprawy 
bieżące programu PDO w województwie 
śląskim.  

W dniu 23 czerwca br. w Pszczynie, odbyło się 
kolejne statutowe posiedzenie Rady 
Powiatowej ŚIR Powiatu Pszczyńskiego. Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej reprezentowany był 
przez pana  Romualda Brandysa – Członka  
Zarządu ŚIR. 

W dniu 25 czerwca br. w Mikołowie, w trakcie 
XXXVII Dni Otwartych Drzwi Śląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Śląska 
Izba Rolnicza zorganizowała  Piknik Wieprzowy 
- finansowy z Funduszu Promocji Mięsa 
Wieprzowego. 

W dniu 27 czerwca br. pan Roman Włodarz – 
Prezes Zarządu ŚIR, uczestniczył w Sesji 
Sejmiku Województwa Śląskiego, w trakcie 
której min. przyjęto Strategię Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego 
do roku 2030. 

W dniu 28 czerwca br. w Międzyświeciu, 
odbyło się statutowe posiedzenie Rady 
Powiatowej ŚIR Powiatu Cieszyńskiego. Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej reprezentowany był 
przez pana Romana Włodarza – Prezesa 
Zarządu ŚIR. 
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Tego samego dnia w Mierzęcicach, odbyło się 
kolejne statutowe posiedzenie Rady 
Powiatowej ŚIR Powiatu Będzińskiego. Zarząd 
Śląskiej Izby Rolniczej reprezentowany był 
przez pana Jana Grelę – Wiceprezesa Zarządu 
ŚIR. 

W dniu 29 czerwca br. w Katowicach, pan 
Roman Włodarz – Prezes Zarządu ŚIR, 
uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz doraźnej 
Komisji ds. Gospodarki i Innowacji, którego 
głównym tematem była prezentacja projektu 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego „Plan 2020+”. 

W dniu 30 czerwca br. w Świerklańcu, odbyło 
się statutowe posiedzenie Rady Powiatowej 
ŚIR Powiatu Tarnogórskiego. Zarząd Śląskiej 
Izby Rolniczej reprezentowany był przez pana 
Romana Włodarza – Prezesa Zarządu ŚIR. 

Stan prawny bobra europejskiego w Polsce 
 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych 
popierając wniosek Walnego Zgromadzenia 
Śląskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 stycznia 
2016 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o pomoc w rozwiązaniu problemów, jakie 
powodują bobry na obszarach wiejskich. 

W odpowiedzi Minister Środowiska w piśmie z 
dnia 21 marca 2016 r. przedstawił następujące 
informacje na temat sytuacji dotyczącej bobra 
w Polsce: 

Stan prawny bobra europejskiego (Castor 
fiber) w naszym kraju regulują zarówno 
przepisy unijne, jak również krajowe. 

W związku z tym uprzejmie wyjaśniam, że 
bóbr europejski został objęty postanowieniem 
Dyrektywy Rady 92143/EWG z dnia 21 maja 
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. 
dyrektywa siedliskowa). Umieszczenie go w 
załączniku II generuje wobec państwa 
członkowskiego obowiązek podjęcia 
stosownych środków ochrony tego gatunku 
oraz jego siedlisk, celem nie pogarszania stanu 

populacji. Mając na uwadze silny stan tej 
populacji, Polska przyjmując zapisy Dyrektywy 
wypracowała rozwiązanie łagodzące, tj. 
umieszczenie populacji krajowej także w 
załączniku V, co stanowi o możliwości 
pozyskania osobników ze środowiska. 

Ponadto stan prawny bobra europejskiego 
(Castor fiber) w naszym kraju uregulowano na 
podstawie § 3 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
Nr poz. 1348), w myśl którego gatunek ten 
zaliczany jest do dziko występujących zwierząt 
objętych ochroną częściową. Wobec tego, 
względem tego gatunku obowiązują zakazy 
opisane w ww. rozporządzeniu. Ponadto, bóbr 
europejski umieszczony jest . również na liście 
gatunków objętych ochroną częściową 
dopuszczonych do pozyskania (§ 4 ww. 
rozporządzenia) przez odstrzał z broni 
myśliwskiej lub chwytania w pułapki żywo 
łowne 

- w okresie od dnia l października do dnia 15 
marca. Pozyskanie wymaga zezwolenia 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
lub Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, o czym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 
6, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa 
wart. 56 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1651), dalej "ustawa". 

Należy dodać, że bóbr zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
10 kwietnia 200 l r. w sprawie ustalenia listy 
gatunków łownych oraz określenia okresów 
polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 
488, z póżn. zm.) nie jest gatunkiem łownym. 

Ważną sprawą na którą należy zwrócić uwagę 
jest fakt, że na podstawie art. 56a ustawy 
regionalny dyrektor ochrony środowiska (dalej 
jako RDOŚ) może regulować wielkość 
populacji tego gatunku. RDOŚ może w formie 
zarządzenia zezwolić na obszarze swojego 
działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 
lat, w drodze aktu prawa miejscowego w 
stosunku do bobra europejskiego, na 
czynności podlegające zakazom określonym 
wart. 52 ust. 1 ustawy. W związku z tym 
artykułem, można odstąpić w stosunku do 
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dziko występujących zwierząt gatunków 
objętych ochroną gatunkową od 
następujących zakazów: umyślnego zabijania, 
umyślnego okaleczania lub chwytania, 
transportu, chowu lub hodowli, zbierania, 
pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania 
lub preparowania okazów gatunków, 
niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich 
obszarem rozrodu, wychowu młodych, 
odpoczynku, migracji lub żerowania, 
niszczenia, usuwania lub uszkadzania żeremi, 
tam, zimowisk lub innych schronień oraz 
umyślnego przemieszczania z miejsc 
regularnego przebywania na inne miejsca. 
Zarządzenie, może być wydane w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli 
czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są 
szkodliwe dla zachowania we właściwym 
stanie ochrony dziko występujących populacji 
gatunków objętych zarządzeniem. Jest to więc 
instrument pozwalający regulować wielkość 
populacji bobra. 

Należy dodać, że zgodnie z art. 126 ustawy 
Skarb Państwa odpowiada za szkody 
wyrządzone przez bobry. Oględzin i 
szacowania szkód, o których mowa, a także 
ustalania wysokości odszkodowania i jego 
wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska, a na obszarze parku 
narodowego dyrektor tego parku. W 
odniesieniu do procedury wypłaty 
odszkodowań, warto zaznaczyć, że musi być 
ona prowadzona w sposób nie budzący 
wątpliwości co do zasadności i wielkości 
wypłacanego odszkodowania. Mając na 
uwadze, że środki finansowe przeznaczane na 
pokrycie szkód pochodzą z rezerwy finansowej 
budżetu państwa, należy nimi racjonalnie 
gospodarować. 

Zasadnym wydaje się również włączenie 
ubezpieczeń od szkód wyrządzanych przez 
gatunki chronione do systemu ubezpieczeń, z 
którego korzystają rolnicy. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, w 
sprawie ograniczania liczebności bobra, należy 
wyjaśnić, że Minister Środowiska poprzez 
prace legislacyjne współdziała z organami 
ustawodawczymi, stwarzając bądź kształtując 
odpowiednie narzędzia prawne, celem 

umożliwienia redukcji liczby osobników, w 
przypadkach gdy zaistnieje taka potrzeba. O 
przedmiotowych rozwiązaniach zawartych w 
ustawie wspomniano wcześniej. 
Równocześnie jednostki podległe resortowi 
środowiska (regionalni dyrektorzy ochrony 
środowiska, dyrektorzy parków narodowych) 
prowadzą prace informacyjne i doradcze w 
zakresie ochrony mienia oraz 
zagwarantowanie środków (prawnych oraz 
finansowych) na ten cel. Należy także 
podkreślić, że postępowanie w sprawie 
wydania zezwolenia na odstępstwa od 
czynności zakazanych w stosunku do 
gatunków chronionych, wszczynane jest 
wyłącznie wniosek podmiotu 
zainteresowanego uzyskaniem takiego 
zezwolenia. 
W odniesieniu do bobra wydaje się, że 
największy sukces można odnieść stosując 
proste zabiegi utrzymaniowo - regulacyjne, 
pozwalające chronić mienie od szkód. 
Literatura przedmiotu wskazuje, ze w wielu 
przypadkach prawidłowe utrzymanie skarp czy 
grobli, ich regularne wykaszanie, przy 
ograniczonej uciążliwości i niewielkim 
nakładzie środków czy sił, jest skutecznym 
sposobem chronienia się od szkód. Brak 
podejmowanych działań prewencyjnych lub 
utrzymaniowych, nie może stanowić podstawy 
do przerzucania kosztów prac o charakterze 
konserwacyjnym na Skarb Państwa, poprzez 
oczekiwanie na rekompensatę za te szkody, 
które powstały 'N wyniku zaniechania. 
Również dzięki rozpoznaniu i dobrym 
zabezpieczeniu miejsc szczególnie istotnych 
dla zachowania całości wału lub grobli okazuje 
się, że nie potrzebne jest zabezpieczenie całej 
jego długości, co ogranicza koszty. Można 
również stosować działania bierne polegające 
na ochronie drzew przy użyciu specjalnych 
siatek lub pośrednio czynne, poprzez 
odstraszanie przy użyciu repelentów. 
Skuteczne są również odpowiednio 
przygotowane rury przelotowe, instalowane 
na odcinku cieku, gdzie bóbr utworzył tamę. 
Stosownie do okoliczności, działania mogą 
wymagać uzyskania zezwolenia na czynności 
podlegające zakazom (art. 52 ust. 1 ustawy). 

www.krir.pl 07.04.2016 r. 
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Sejm zakończył prace nad ustawą o 
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 

 

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm poparł 
wszystkie siedem zmian jakie zaproponował 
Senat do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa.  

Najważniejsza z zaakceptowanych senackich 
poprawek zakłada, że działki o powierzchni 
mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów) będą 
wyłączone spod rygorów ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego. 

Kolejna przyjęta przez posłów senacka 
poprawka dopuszcza do przetargu młodych 
rolników (do 40 lat), którzy uzyskali pomoc ze 
środków unijnych, pod warunkiem 
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (w ciągu 
3 lat). 

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 
kwietnia. 

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. 

www.krir.pl 

14.04.2016 r. 

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości - pytania 

 

W związku z procedowanym projektem 
ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw – samorząd rolniczy zwrócił się w dniu 
13 kwietnia 2016 r. do Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z poniższymi wątpliwościami: 

• czy rolnik indywidualny, prowadzący już 
gospodarstwo od ponad 5 lat będzie musiał 
posiadać poświadczenie wykształcenia 
rolniczego aby nabyć ziemię? 

• czy rolnik indywidualny może kupować 
ziemię poza swoją gminą lub gminą 
sąsiednią? 

Samorząd rolniczy zwrócił się ponadto z 
wnioskiem o wprowadzenie przepisu w ww. 
nowelizowanej ustawie dotyczącego 
możliwości dziedziczenia przez dzieci rolnika 
siedliska użytkowanego przez rolnika, który 
oddał ziemię na rzecz Skarbu Państwa za 
emeryturę w KRUS lub skorzystania przez 
takich emerytowanych rolników z prawa 
zasiedzenia. 

www.krir.pl 

14.04.2016 r. 

Lokalizacja gospodarstwa rolnego  
w pobliżu domowego – potrzebna zmiana 

przepisów 
 

Zarząd KRIR w dniu 8 kwietnia 2016 r. zwrócił 
się do ministra rolnictwa oraz 
przewodniczącego sejmowej komisji 
rolnictwa, wskazując, że art. 6 ust 1 ustawy z 
dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu 
ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2012 r, poz.804) 
zawiera przesłankę przesądzającą o uzyskaniu 
statusu rolnika indywidualnego - wymóg 
zamieszkania rolnika prowadzącego 
gospodarstwo przez okres co najmniej 5 lat w 
gminie, na obszarze której położona jest jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
tego gospodarstwa. 

Zarząd KRIR zauważył, że spełnienie tej 
przesłanki nakłada na rolnika obowiązek 
zlokalizowania swego gospodarstwa 
domowego w pobliżu gospodarstwa rolnego, 
które stanowi jego warsztat pracy. 
Rozwiązanie to nie jest racjonalne, ponieważ 
przez taki zapis zostaje utrzymane 
funkcjonujące w polskim systemie prawnym i 
istniejące faktycznie połączenie terytorialne 
gospodarstwa rolnego z gospodarstwem 
domowym, co wstrzymuje rozwój 
gospodarstw, ogranicza ich ewoluowanie, a 
także wiąże się ze wspólnymi nakładami pracy 
i środków finansowych na obydwa 
gospodarstwa. 

W ocenie Zarządu Krajowej Rady Izb 
Rolniczych należałoby więc rozważyć zmianę 
tego zapisu, która pozwalałby na lokalizację 
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gospodarstwa domowego nie tylko w pobliżu 
gospodarstwa rolnego. Zmiana tego przepisu 
gwarantowałaby rolnikom prawo wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu. 

www.krir.pl 

14.04.2016 r. 

Umowy zlecenia rolników muszą być 
rozliczane z KRUS miesięcznie 

 

W związku z wnioskiem Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wystąpił dnia 10 marca 
2016 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z propozycją nowelizacji przepisów 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
w zakresie podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników przez rolników 
pełniących funkcje w radach nadzorczych lub 
wykonujących pracę w oparciu o umowę 
zlecenia, tak aby możłiwe było rozliczanie w 
systemie rocznym przychodu osiąganego przez 
rolnika z tytułu dodatkowych dochodów np. 
umów zleceń dla strażaków. W odpowiedzi 
resort rolnictwa przekazał obszerne 
wyjaśnienia: 

Art. 5b ww. ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 
2016 r., poz. 277) stanowi, że rolnik lub 
domownik, który podlegając ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie z 
mocy ustawy, został objęty innym 
ubezpieczeniem społecznym z tytułu 
wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 
ust. l pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia) lub powołania do 
rady nadzorczej, podlega nadal temu 
ubezpieczeniu w okresie wykonywania ww. 
umowy, lub pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu 
innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli 
przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu 
miesięcznym nie przekracza kwoty równej 
połowie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, ustalonego na podstawie odrębnych 
przepisów. Rolnik lub domownik wykonujący 
umowę zlecenia (lub inną ww. umowę) lub 
pełniący funkcję w radzie nadzorczej może w 
każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia 
społecznego rolników składając w KRUS 
stosowne oświadczenie. W tym przypadku 
bowiem obowiązkowym jest ubezpieczenie 
społeczne powszechne na podstawie ww. 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a 
ubezpieczenie społeczne rolników ma 
charakter dobrowolny. Powszechny system 
ubezpieczeń społecznych, ma bowiem 
pierwszeństwo przed system ubezpieczenia 
społecznego rolników. W razie przekroczenia 
granicznej kwoty przychodu, która wynosi 
połowę minimalnego wynagrodzenia, z tytułu 
umowy zlecenia lub innej ww. umowy 
wykonywanej przez rolnika lub domownika 
podlegającego ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, w rozliczeniu miesięcznym traci on 
prawo do podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników. Wynika to 
jednoznacznie z brzmienia w. cyt. art. Sb 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Zapis "w rozliczeniu miesięcznym" zawarty w 
tym przepisie zabezpiecza interesy tych 
rolników lub domowników, którym zgodnie z 
zawartą umową wynagrodzenie za wykonanie 
zlecenia wypłacane jest w innym niż 
miesięczny systemie, np. po upływie okresu na 
który umowa została zawarta. Okres ten może 
być krótszy lub dłuższy niż miesiąc. Zasadę tę 
stosuje się odpowiednio w przypadku 
pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji 
w radzie nadzorczej. 

Propozycja zmiany ww. przepisu art. 5b, 
zawarta w wystąpieniu KRIR zmierza do tego, 
aby rozliczenie przychodu osiąganego przez 
rolnika z tytułu umowy zlecenia albo pełnienia 
funkcji w radzie nadzorczej następowało w 
rozliczeniu rocznym, a nie miesięcznym. 

Uprzejmie informuje, że taka zmiana nie jest 
możliwa do wprowadzenia, ponieważ 
obowiązek ubezpieczenia społecznego 
rolników powstaje od dnia, w którym 
spełnione zostały warunki uzasadniające 
podleganie ubezpieczeniu, a ustaje z ustaniem 
tych okoliczności i w tym okresie istnieje 
obowiązek opłacenia składki w ustawowo 
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określonych terminach. Opóźnienie w 
opłaceniu należnej składki rodzi obowiązek 
opłacenia ustawowych odsetek. 

Ww. przepis art. 5b stanowi, że rolnik podlega 
nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w 
okresie podlegania innemu ubezpieczeniu 
społecznemu z tytułu wykonywania umowy 
zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej, a zgodnie z przepisami ww. ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych 
zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo tym 
ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w 
umowie jako dzień rozpoczęcia jej 
wykonywania do dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia tej umowy, a członkowie rad 
nadzorczych od dnia powołania na członka 
rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia 
tej funkcji. 

W związku z powyższym "rozliczenie 
miesięczne" przychodu z tytułu wykonywania 
umowy zlecenia lub pełnienia funkcji w radzie 
nadzorczej, o którym mowa w ww. przepisie 
art. Sb, dotyczy tylko i wyłącznie okresu, w 
którym rolnik podlegał innemu ubezpieczeniu, 
a więc w okresie, kiedy istniał tytuł do tego 
ubezpieczenia. Inny sposób rozliczenia, np. 
rozliczenie roczne powodowałby konieczność 
ustalania prawa do ubezpieczenia z okresem 
wstecznym, które co do zasady ma charakter 
dobrowolny, a ponadto istniałaby wątpliwość 
co do prawa do świadczeń z tytułu ziszczenia 
się ryzyka ubezpieczeniowego w tym okresie 
lub konieczność dochodzenia zwrotu 
nienależne pobranych świadczeń. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że z 
uwagi na liczną korespondencję wpływającą 
do MRiRW w sprawie przedmiotowej regulacji, 
przepisy regulujące podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu przez rolników na styku dwóch 
systemów ubezpieczeniowych powszechnego i 
rolnego są wnikliwie analizowane i nie jest 
wykluczone, że w przyszłości zaproponowane 
zostaną zmiany w tym obszarze. Ewentualne 
propozycje zmian zostaną poddane 
uzgodnieniom z partnerami społecznymi. 

www.krir.pl 

14.04.2016 r. 

Jakie wartości klimatycznego bilansu 
wodnego? 

 

14 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał 
resortowi rolnictwa uwagi samorządu 
rolniczego do projektu rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wartości klimatycznego bilansu wodnego dla 
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i 
gleb. Zdaniem izb rolniczych z przesłanego 
projektu rozporządzenia wynika, że resort 
rolnictwa przeanalizował problem, który 
pojawił się w ubiegłym roku przy szacowaniu 
skutków suszy i zmienił wartości progowe 
klimatycznego bilansu wodnego (KBW), tj. 
wskaźników, które pozwalają na 
monitorowanie wystąpienia suszy w uprawach 
rolnych. 

Jednak samorząd rolniczy uważa, że 
zaproponowane w projekcie zmiany, mimo iż 
idą w dobrym kierunku, są mocno 
niewystarczające. Zdaniem samorządu 
rolniczego należałoby zmienić samą 
metodologię szacowania strat, bo 
obowiązująca obecnie metoda nie uwzględnia 
niskiej ilości opadów w okresie jesienno-
zimowym, a więc niskiego, wyjściowego 
poziomu wód gruntowych przed okresem 
wegetacji roślin, co ma istotny wpływ na 
wystąpienie suszy w późniejszym okresie. Poza 
tym zaproponowane w projekcie 
rozporządzenia zwiększenie ilości stacji i 
posterunków meteorologicznych w kraju o 
zaledwie 93 stacje w stosunku do ubiegłego 
roku (było 354) jest mocno niewystarczające. 
Zdaniem izb rolniczych w celu zwiększenia 
dokładności szacowania klimatycznego bilansu 
wodnego punkty monitorujące opady powinny 
znajdować się w każdej gminie. Tylko taka 
ilość punktów pomiaru w sposób realny 
odzwierciedliłaby rozkład opadów w czasie 
wegetacji, a to przełożyłoby się na wiarygodny 
obraz suszy w regionie. 

Ponadto samorząd rolniczy zauważa, że w 
załączniku do projektowanego rozporządzenia 
przedstawiającego wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i gleb nie 
uwzględniono trwałych użytków zielonych, 
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które są przecież podstawową bazą dla 
produkcji pasz dla zwierząt. Nie skorygowano 
też zalecanych upraw dla gleb najlżejszych, 
które to gleby są najbardziej wrażliwe na 
suszę. Rolnicy uprawiają często rośliny o 
wyższych wymaganiach glebowych na glebach 
słabych nie dlatego że tak chcą, a tylko dlatego 
że właśnie takie gleby w gospodarstwie 
posiadają. Dlatego też, bilans wodny nie 
powinien być brany pod uwagę pod względem 
kategorii gleb, lecz powinien uwzględniać 
potrzeby wodne danej rośliny bądź uprawy. 
Dodatkowo, nieporozumieniem wydaje się 
brak ujemnej wartości klimatycznego bilansu 
wodnego dla kukurydzy w uprawie zarówno 
na ziarno jak i kiszonkę na glebach bardzo 
lekkich (tj. piasek luźny-pl, piasek luźny 
pylasty-płp, piasek słabo gliniasty-ps i piasek 
słabo gliniasty pylasty-psp). Kukurydza 
podobnie jak pozostałe zboża zaliczana jest do 
rodziny traw i przy odpowiednim nawożeniu 
organicznym i mineralnym może być 
uprawiana na glebach piaszczystych. W 
związku z powyższym kukurydza podobnie jak 
inne gatunki zbóż powinna mieć wyznaczone 
wartości klimatycznego bilansu wodnego na 
glebach bardzo lekkich. 

Zdaniem samorządu rolniczego powinien 
zostać stworzony nowoczesny system 
monitoringu suszy w Polsce, który w sposób 
realny i bez opóźnień przedstawiałby stan 
suszy nie tylko w danym regionie, ale i gminie. 
Nie może dalej być tak jak było w ubiegłym 
roku, że klęska suszy dotykała całe 
województwa, a była ogłaszana tylko w 
niektórych gminach. 

www.krir.pl 

15.04.2016 r. 

Protest w sprawie braku konsultacji ustawy 
Prawo wodne 

 

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Rady 
Ministrów, przesyłając do wiadomości 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministrowi Środowiska, zdecydowany protest 
przeciw niewłączeniu izb rolniczych do 

konsultacji ważnego projektu ustawy, jakim 
jest dla rolników "Prawo wodne" 

Na podstawie art. 45 Ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2014 
poz.1079) organy administracji rządowej 
zasięgają opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych o 
projektach ustaw i aktów wykonawczych 
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz 
rynków rolnych. Przepisy projektowanej 
ustawy bardzo ingerują w prowadzenie 
gospodarstwa rolnego - dlatego 
niedopuszczalne jest niekonsultowanie tego 
projektu z przedstawicielami rolników. 

www.krir.pl 

15.04.2016 r. 

Do Prezydenta RP w sprawie ustawy o 
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 

 

W związku z przyjęciem przez Sejm RP na 
posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. ustawy 
o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw Zarząd KRIR 
wystąpił w dniu 18 kwietnia 2016 r. do 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z pismem, w 
którym zauważa, że nie wszystkie uwagi i 
spostrzeżenia samorządu rolniczego do 
projektowanych przepisów ww. ustawy 
zostały uwzględnione. 

Przede wszystkim dla dobra rolników 
wnioskowano, aby: 

• rolnikowi indywidualnemu, 
prowadzącemu już gospodarstwo od 
ponad 5 lat, staż pracy w gospodarstwie 
zaliczyć na poczet wykształcenia 
rolniczego, 

• rolnik indywidualny mógł kupować ziemię 
poza swoją gminą lub gminą sąsiednią, 

• wprowadzić przepis w ww. 
nowelizowanej ustawie dotyczący 
możliwości dziedziczenia przez dzieci 
rolnika siedliska użytkowanego przez 
rolnika, który oddał ziemię na rzecz 
Skarbu Państwa za emeryturę w KRUS lub 
możliwość skorzystania przez takich 
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emerytowanych rolników z prawa 
zasiedzenia, 

• pomimo, że rolnicy rozumieją i akceptują 
przeznaczanie ziemi na cele religijne 
(budowa kościołów, cmentarzy itp.) – 
wieś zawsze bowiem była ostoją 
polskości, wiary i tradycji, sprzeciwiają się 
jednak przeznaczaniu dużych areałów 
ziemi rolniczej na cele nie związane z 
celami religijnymi. Uprawa ziemi powinna 
być w rękach rolników i nie powinno się 
ziemi rolnej dla kościołów i związków 
wyznaniowych całkowicie wyłączać spod 
działania ustawy w zakresie obrotu 
gruntami rolnymi, bez względu na 
przeznaczenie gruntów. 

Ustawa, której głównym celem jest 
umożliwienie nabycia ziemi przez rolników 
indywidualnych i jej wykorzystywanie na cele 
rolnicze, była procedowana tak szybko, że po 1 
maja 2016 r. mogą wyniknąć różne problemy, 
których nie przewidział ustawodawca. 
Dziennik Gazeta Prawna już w artykule z dnia 
18.04.2016 podaje przykłady możliwości 
obejścia ustawy. 

Podsumowując, samorząd rolniczy zwrócił się 
do Pana Prezydenta o rozważenie przed 
podpisaniem ww. ustawy omawianych 
zagadnień, ewentualnie szybką nowelizację 
ustawy w omawianym zakresie. 

www.krir.pl 

19.04.2016 r. 

MRiRW w sprawie spłaty nieoprocentowanych 
kredytów w związku z opóźnieniem wypłaty 

dopłat 
 

W związku z pismem KRIR dotyczącym 
artykułu „Zamiast dopłat bezpośrednich - 
nieoprocentowany kredyt" – resort rolnictwa 
poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 170), 
producent rolny który złożył wniosek o 

jednolitą płatność obszarową za 2015 r., może 
ubiegać się o nieoprocentowany kredyt na 
sfinansowanie kosztów produkcji rolnej. 

Całość oprocentowania kredytu pokryje 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, natomiast producent rolny będzie 
ponosił wyłącznie koszty prowizji w wysokości 
0,25%. Należy podkreślić, że producent rolny 
nie będzie musiał dokumentować 
wykorzystania kredytu. Będzie natomiast 
musiał uzyskać od kierownika biura 
powiatowego Agencji właściwego ze względu 
na miejsce złożenia wniosku o przyznanie 
jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. 
zaświadczenie wskazujące kwotę, do 
wysokości której może być udzielony kredyt. 
Powyższe zaświadczenie musi zostać 
dołączone do wniosku o kredyt. Ponadto do 
wniosku o kredyt trzeba będzie dołączyć m.in. 

• zaświadczenia albo oświadczenia o 
uzyskanej pomocy de minimis, 

• formularz informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc do minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie, 

• komplet dokumentów wymaganych przez 
bank. 

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że 
zgodnie z art. 75 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 
płatności bezpośrednie wypłacane są w 
okresie od I grudnia roku złożenia wniosku do 
30 czerwca następującego roku 
kalendarzowego. 

Rok 2015 był pierwszym rokiem stosowania 
nowego systemu płatności bezpośrednich, 
który został ustanowiony rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1307/2013. W przypadku Polski system ten 
obejmuje 18 różnych instrumentów: jednolita 
płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, 
płatność dodatkowa, płatność dla młodych 
rolników, płatność do bydła, płatność do krów, 
płatność do owiec, płatność do kóz, płatność 
do roślin wysokobiałkowych, płatność do 
chmielu, płatność do buraków cukrowych, 
płatność do ziemniaków skrobiowych, 
płatność do pomidorów, płatność do owoców 
miękkich, płatność do lnu, płatność do konopi 
włóknistych, płatność niezwiązana do tytoniu 
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(finansowana z budżetu krajowego) oraz 
system płatności dla małych gospodarstw. 

W większości są to nowe schematy 
pomocowe, niestosowane w ubiegłych latach, 
w związku z czym ich wdrożenie wymagało 
podjęcia szeregu działań przygotowawczych, 
w tym także budowy nowego systemu 
informatycznego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. W trakcie prac nad 
wdrożeniem tego systemu wystąpiły 
opóźnienia, które nie pozwoliły na jego. pełne 
uruchomienie w zakładanym terminie. 

Pomimo wspomnianych opóźnień wypłata 
płatności bezpośrednich w terminie 
wynikającym z przepisów unijnych nie jest w 
Polsce zagrożona. 

Przedstawiając powyższe Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliło, że 
dokłada wszelkich starań, aby środki z tytułu 
płatności bezpośrednich były naliczone 
rolnikom oraz wypłacone w możliwie 
najkrótszym terminie. Resort poinformował, 
że w wyniku interwencji Ministra Krzysztofa 
Jurgiela zwiększone zostały (o ok. 1,4 mld zł) 
środki na wypłatę zaliczek na poczet płatności 
bezpośrednich za 2015 r. W rezultacie z tytułu 
płatności bezpośrednich za 2015 r. wypłacono 
już kwotę ponad 10 mld zł, tj. ok. 71% 
płatności bezpośrednich. 

www.krir.pl 

21.04.2016 r. 

Środki na wapnowanie gruntów 
 

W dniu 25 kwietnia 2016 Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych zwrócił się z prośbą do 
Ministra Środowiska, przesyłając do 
wiadomości Ministrowi  Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, o uwzględnienie w pakiecie dla obszarów 
wiejskich Programu rekultywacji gleb 
zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich 
wapna pochodzącego z przerobu kopalin 
naturalnych z wykorzystaniem środków de 
minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem programu jest poprawa właściwości 
fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb w 
wyniku rekultywacji gleb zakwaszonych 
poprzez nawożenie wapnem. Według 
Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej połowa 
areału użytków rolnych w Polsce wykazuje 
kwaśny bądź bardzo kwaśny odczyn. Poprawa 
jakości, poprzez wapnowanie gleb 
użytkowanych rolniczo przyczyni się do 
redukcji emisji związków azotowych do wód 
gruntowych i płynących, w celu osiągnięcia 
wymagań Dyrektywy Azotanowej. 

Na przykładzie lat 2007-2008 Izba Rolnicza 
Województwa Łódzkiego realizowała w/w 
Program z udziałem dotacji pochodzącej z 
WFOŚ i GW w Łodzi. Z dotacji wynoszącej 1 
mln zł skorzystało ok. 1500 rolników. Jednak w 
dniu 16.09.2008 r. decyzją Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Środowiska- Pana Stanisława 
Gawłowskiego realizacja programu została 
wstrzymana i trwa do chwili obecnej. 
Uzasadniając swoje stanowisko Minister 
Gawłowski stwierdził, że wapnowanie gleb jest 
czynnikiem strukturotwórczym i 
plonotwórczym. Nie jest natomiast 
traktowane jako zagadnienie z zakresu 
ochrony środowiska, co zdaniem samorządu 
rolniczego jest błędne, ponieważ wapnowanie 
gleb jest szczególnie istotne w kontekście 
wymogów środowiskowych i obowiązującej 
Dyrektywy Azotanowej obligującej do 
podejmowania działań na rzecz ograniczenia 
odpływu biogenów do wód. Zabieg 
wapnowania gleb nie tylko korzystne wpłynie 
na jakość gleb, ale jest pierwszym krokiem w 
stronę wdrażanej w Polsce Dyrektywie. 

www.krir.pl 

27.04.2016 r. 

MRiRW w sprawie klimatycznego bilansu 
wodnego 

 

W związku ze zgłoszeniem przez samorząd 
rolniczy uwag do projektu rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
wartości klimatycznego bilansu wodnego dla 
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i 
gleb resort rolnictwa w dniu 25 kwietnia 2016 
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r. przekazał informacje, że zgodnie z definicją 
określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 z 
późn. zm.) suszę oznaczają szkody 
spowodowane wystąpieniem, w dowolnym 
sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia 
do dnia 30 września, spadku klimatycznego 
bilansu wodnego poniżej wartości określonej 
dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i gleb. Ponadto zgodnie z 
upoważnieniem zawartym w ww. ustawie, 
minister właściwy do spraw rolnictwa 
zobowiązany jest do określenia, w drodze 
rozporządzenia, wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem 
na województwa, mając na uwadze warunki 
agrometeorologiczne i glebowe w 
poszczególnych województwach. 

W związku z powyższym nowe wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla 
poszczególnych gatunków roślin uprawnych i 
gleb określone w ww. projekcie 
rozporządzenia mają na celu dostosowanie 
aktualnie obowiązujących wartości do 
rzeczywistych poziomów jakie obecnie 
występują. 

Jednocześnie zauważono, że system 
monitoringu suszy rolniczej określa 
wystąpienie suszy za pomocą klimatycznego 
bilansu wodnego stanowiącego różnicę 
pomiędzy opadem atmosferycznym a 
ewapotranspiracją potencjalną. Dane 
dotyczące opadu atmosferycznego, są 
pozyskiwane ze stacji meteorologicznych 
Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej - 
Państwowego Instytutu Badawczego, 
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu 
Badawczego. Obecnie opady atmosferyczne 
dla całego kraju są wyznaczane za pomocą 
specjalistycznego programu komputerowego 
na podstawie którego dokonuje się 
interpolacji danych pozyskiwanych z 354 stacji 
i posterunków meteorologicznych. 

Wartość ewapotranspiracji potencjalnej 
służącej do obliczenia klimatycznego bilansu 

wodnego określana jest na podstawie 
następujących elementów meteorologicznych: 

• temperatury powietrza 

• wilgotności powietrza, 

• usłonecznienia, 

• prędkości wiatru. 

Obecnie ewapotranspiracja potencjalna 
obliczana jest dla całego kraju na podstawie 
danych pozyskiwanych z 97 stacji 
meteorologicznych. 

Działania IUNG-PIB ukierunkowane są na 
systematyczne zwiększanie liczby stacji 
meteorologicznych, które są podstawą do 
określenia zasięgu suszy i starania Instytutu 
prowadzone są w tym kierunku od wielu lat. 
Starania te najlepiej odzwierciedlają dane 
przedstawione w tabeli. W 2007 roku, tj. w 
pierwszym roku prowadzenia SMSR 
dysponowano danymi meteorologicznymi 
pochodzącymi z 227 stacji. Obecnie 
wykorzystywane są dane pochodzące z 354 
stacji, a zatem w ciągu ostatnich dziewięciu lat 
(2007-2015) baza danych meteorologicznych, 
na których oparty jest System, została 
wzbogacona o 127 stacji (o 56%). W ostatnich 
latach Instytut z pozyskanych środków, m.in. 
w ramach prowadzenia SMSR, zakupił 47 
nowych stacji. 

Zatem sytuacja pod względem liczby stacji i 
posterunków ulega w ostatnim czasie 
niewątpliwie radykalnej poprawie i wszystko 
wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości 
sieć tych stacji będzie stale ulegała 
zwiększeniu i sytuacja pod względem 
zagęszczenia stacji będzie co raz lepsza, a więc 
tym samym polepszy się również dokładność 
wyników monitoringu suszy rolniczej. 

Zwiększenie liczby stacji meteorologicznych w 
ciągu jednego roku a2 o 93 stacje, tj. o 26,27% 
było możliwe, gdyż IMiGW-PIB wprowadził do 
użytku sieć stacji pracujących w systemie 
telemetrycznym. Poczynione zostały przez 
IUNiG-PIB odpowiednie kroki w celu 
zwiększenia danych meteorologicznych 
pochodzących z nowych stacji IMGW-PIB. 
Dokonana została analiza rozmieszczenia 
nowych stacji oraz wybrano te miejscowości, z 
których dane będą pozyskiwane. Kierowano 
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się zasadą, że wybór stacji z proponowanych 
lokalizacji był uzależniony od jej usytuowania. 
Wybierano miejscowości, które znajdują się na 
terenach o najniższym zagęszczeniu pod 
względem liczby stacji meteorologicznych. 
Dane meteorologiczne będą pochodziły z 
nowych stacji: synoptycznych, klimatycznych 
oraz opadowych. 

Nie wykluczone jest również, że po 
stosownych uzgodnieniach liczba stacji z 
danymi w systemie monitoringu suszy 
rolniczej może jeszcze wzrosnąć, albowiem 
istnieje perspektywa pozyskania danych z 
kolejnych instytucji, które zakupiły stacje 
meteorologiczne i prawdopodobnie również 
użyczą swoich danych na rzecz systemu. 
Trwają również uzgodnienia dotyczące 
pozyskania danych meteorologicznych z 
ośrodków doradztwa rolniczego, które już 
zakupiły lub zakupią w najbliższej przyszłości 
stacje meteorologiczne i prawdopodobnie 
również użyczą danych na rzecz monitoringu 
suszy rolniczej. 

 

Przedstawiając powyższe resort 
poinformował, że zakup oraz instalacja jednej 
profesjonalnej automatycznej stacji 
meteorologicznej to wydatek ok. 50 000 zł. 
Natomiast po zainstalowaniu stacji ponoszone 
są również wysokie koszty bieżącej ich 
eksploatacji. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z 
dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich monitoring 
suszy prowadzony jest dla upraw w niej 
wskazanych. Zatem, nie jest możliwe 
uwzględnienie w przedmiotowym projekcie 
rozporządzenia wartości klimatycznego 
bilansu wodnego dla trwałych użytków 
zielonych. Ponadto poinformowano, że 
wilgotność gleb użytków zielonych zależy od 
dwu czynników, tj. klimatycznego bilansu 
wodnego oraz poziomu zwierciadła wody 
gruntowej. Poziomy wody gruntowej mogą 
być określane w oparciu o szczegółowe mapy 
dla kraju, które jak do tej pory nie zostały 
jeszcze opracowane. 

Równocześnie poinformowano, że uprawa 
kukurydzy, buraka cukrowego i rzepaku na 
glebach suchych i piaszczystych nie jest 
wskazana (gleby I kategorii, bardzo lekkie, 
bardzo podatne na susze), grupa 
granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny 
pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo 
gliniasty pylasty. Z tego względu dla tych 
gatunków roślin uprawianych na glebach I 
kategorii nie są podawane wartości krytyczne 
klimatycznego bilansu wodnego, mimo i 
zdarza się, że są one w uprawie na tych 
glebach. W latach, w których warunki 
wilgotnościowe gleb są dobre, plony ww. 
upraw są na dobrym poziomie, jednakże już 
przy małym deficycie wody plony tych upraw 
ulęgają gwałtownemu obniżeniu. Uprawa 
kukurydzy na glebach słabszych jest 
dopuszczalna, ale „pod warunkiem dobrego 
zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe" 
[Metodyka Integrowanej produkcji kukurydzy. 
Zatwierdzona na podst. art. 5 ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 
roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 133, 
poz. 849 z późn. zm.) przez Głównego 
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Warszawa, kwiecień 2009 rok, Integrowana 
Produkcja Urzędowo Kontrolowana; 
Integrowana produkcja kukurydzy. Oprac. zb. 
pod red. Z. Kaniuczka i S. Pruszyńskiego. IOR, 
Program Wieloletni 2006-2010, Poznań 2007] . 
A zatem z wymogami związanymi ze 
względami środowiskowymi, uprawy 
zlokalizowane na glebach bardzo lekkich nie 
są, rozpatrywane przez system monitoringu 
suszy rolniczej, mimo i uprawiane są na tych 
glebach. W związku z powyższym rolnicy 
uprawiający na tych glebach powyższe uprawy 
powinni liczyć się z ryzykiem uzyskania niskich 
plonów już przy niedużym niedoborze wody w 
glebie – przekazało MRiRW. 

Niezależnie od powyższego poinformowano, 
że w celu dalszego usprawnienia systemu 
monitoringu suszy rolniczej w IUNiG-PIB 
prowadzone są prace nad wyznaczeniem 
klimatycznego bilansu wodnego dla okresu 
zimowego (grudzień-marzec) dla obszaru 
Polski w okresie 1970-2015.          

www.krir.pl 27.04.2016 r. 
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Uwagi KRIR do rozporządzenia w sprawie 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 

 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR 
przesłał uwagi do projektu rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat 
za usunięcie drzew i krzewów. Poniżej 
następujące uwagi do ww. projektu. 

Uwaga generalna. 

Obniżenie w projektowanych przepisach 
rozporządzenia stawek opłat za usunięcie 
drzew i krzewów należy ocenić pozytywnie, 
chociaż w uzasadnieniu do projektowanego 
rozporządzenia podano, że przewiduje się, że 
obniżenie wysokości opłat i kar za usunięcie 
drzew spowoduje większą ściągalność 
nałożonych opłat i kar administracyjnych niż to 
ma miejsce obecnie. 

Niemniej jednak szczegółowe zapisy 
rozporządzenia budzą szereg wątpliwości 
samorządu rolniczego. 

Uwagi szczegółowe. 

• Proponujemy rozszerzenie zwolnienia z 
opłaty za wycinkę drzew i krzewów dla 
osób fizycznych, prawnych i innych form 
organizacyjnych prowadzących 
działalność rolniczą. Zgodnie z przepisami 
ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej – prowadzenie 
gospodarstwa rolnego nie zalicza się do 
działalności gospodarczej. Przywrócenie 
do użytkowania rolniczego zakrzaczonych 
i zadrzewionych gruntów rolnych 
szczególnie dobrej bonitacji gleby i 
doprowadzenie do użytkowania 
rolniczego jest bardzo kosztowne i 
wymaga znacznych nakładów 
finansowych. Obecnie zdarzały się 
przypadki w woj. zachodniopomorskim, 
że wydzierżawione grunty od Agencji 
Nieruchomości Rolnych przez rolników 
były tak zakrzaczone (20 ha) że opłata za 
wycięcie wynosiła kilkadziesiąt mln zł i 
trzeba było zerwać umowę dzierżawy z 
ANR. Dlatego należy wprowadzić 
przedmiotowe zwolnienie z opłat dla 
prowadzących działalność rolniczą. 

• Należy z zał. nr 1 do projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska 
wykreślić z kolumny drzew wolno 
rosnących grusze i jabłoń – są to drzewa 
użytkowe i nie powinny być naliczane 
opłaty dla sadowników likwidujących 
plantacje z jakichkolwiek przyczyn. 

• Wątpliwości samorządu rolniczego budzi 
równieź ustanowienie możliwości 
nakładania kar za tzw. nadmierne cięcie 
korony drzewa. Zgodnie z projektem 
rozporządzenia usunięcie powyżej 30% 
korony będzie podlegało karze za 
uszkodzenie drzewa w wysokości 60% 
opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 
50% korony będzie uznawane jako 
zniszczenie drzewa za co kara wyniesie 
dwukrotność opłaty. Wątpliwość 
samorządu rolnicze budzi możliwość 
procentowego ustalania ogławiania 
drzew. Mogą być sytuacje donosów, gdy 
ktoś poinformuje że korona drzewa 
została przycięta o 40% a nie jak twierdzi 
właściciel drzewa, że została przycięta 
korona o 25%. Powstaje pytanie, na jakiej 
podstawie i kto będzie oceniał sporną 
kwestię skoro nie ma wymogu ustalenia 
pierwotnego obwodu przyciętej korony. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zauważa, 
że uznaniowość i niedoprecyzowanie tej 
kwestii może być podstawą dowolności 
interpretacyjnych, tym bardziej że kary za zbyt 
wydatne zredukowanie korony są wysokie. 

www.krir.pl 

06.05.2016 r. 

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt-
ułatwienia dla rolników 

 

W ministerstwie rolnictwa dobiegają końca 
prace nad projektem ustawy o ochronie 
zwierząt (projekt do pobrania na stronie KRIR) 

Wprowadzane zmiany mają na celu 
uregulować kwestie implementacji przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas ich 
uśmiercania jak również zapewnienie 
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prawidłowego i jednolitego stosowania tych 
przepisów. Jedną z ważniejszych dla rolników 
zmian będzie możliwość dokonywania uboju 
na własne potrzeby bez korzystania z usług 
zawodowego ubojowca. 

Zarząd KRIR poparł wprowadzone zmiany . 
Dotychczasowy przebieg procesu 
legislacyjnego dostępny jest na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji . 

www.krir.pl 

06.05.2016 r. 

Zmiany w rolnictwie ekologicznym PROW 
2014-2020 

 

30 kwietnia 2016 r. weszło w życie 
znowelizowane rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (do pobrania na stronie KRIR). 

Podstawowa zmiana dotyczy tego, że do 
wniosku o przyznanie płatności ekologicznej 
rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł 
prawny do gruntu wchodzącego w skład 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do 
którego ubiega się o przyznanie tej płatności, 
w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł 
prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy 
złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., 
na formularzu opracowanym i udostępnionym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

Kolejne zmiany mają na celu dostosowanie 
przepisów wykonawczych do ustawy o 
nasiennictwie. 

Ponadto zmianie uległ wykaz roślin, do 
których przysługują dopłaty w ramach 
poszczególnych pakietów. 

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych 
(opinia KRIR do pobrania>>>) w załączniku do 
rozporządzenia wykaz roślin objętych 
płatnością ekologiczną został uzupełniony o 

następujące uprawy: seradela uprawna, 
koniczyna białoróżowa, lucerna chmielowa, 
wyka siewna i seradela uprawna w Pakiecie 1 
„Uprawy rolnicze w okresie konwersji”  1 i 
Pakiecie  7 „Uprawy rolnicze po okresie 
konwersji”. W Pakiecie 5 „Uprawy paszowe na 
gruntach ornych w okresie konwersji” i 
Pakiecie11 „Uprawy paszowe na gruntach 
ornych po okresie konwersji” dodano wykę 
kosmatą. 

www.krir.pl 

09.05.2016 r. 

Opinia samorządu rolniczego do projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez 
niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną 

gatunkową 
 

Dnia 6.05.2016r. Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych przesłał uwagi do Ministra 
Środowiska, Pana Jana Szyszko do projektu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez 
niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną 
gatunkową. 

Zdaniem samorządu rolniczego w ww. 
rozporządzeniu należy uregulować szkody 
wyrządzone przez takie gatunki zwierząt jak: 
gęś zbożowa, muflon, kormoran czarny, 
żurawie, łabędzie, gęsi, kormorany i czaple. 
Zwierzęta te wyrządzają poważne szkody w 
uprawach rolnych, a rolnikom nie przysługują 
odszkodowania. 

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu 
zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w § 2 ust. 8 należy skrócić termin wyznaczony 
do przekazania dokumentów z 
proponowanych 30 dni do 7. Podany w 
projekcie termin jest zbyt długi, co 
niepotrzebnie przedłuża toczące się 
postępowanie. 

W § 3 ust. 11 samorząd rolniczy proponuje 
skrócić termin wyliczenia wysokości 
odszkodowania z 40 dni do 14. Propozycja tak 
długiego terminu nie znajduje żadnego 
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uzasadnienia. 14 dni to wystarczająco dużo 
czasu na wyliczenie wysokości odszkodowania. 
(opinia KRIR do pobrania>>>) 

Ponadto przekazano opinie Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej (do pobrania>>>) 
oraz Podlaskiej Izby Rolniczej (do 
pobrania>>>). 

www.krir.pl  

11.05.2016 r. 

Resort rolnictwa realizuje wniosek samorządu 
rolniczego 

 

Do Biura KRIR wpłynął projekt rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który 
wprowadza zmiany, o jakie wnioskował 
samorząd rolniczy. 

Izby rolnicze z zadowoleniem przyjęły zmianę 
w zakresie składania wspólnych wniosków na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych" przez beneficjentów „Młodego 
Rolnika” bez konieczności zwracania 
otrzymanej wcześniej premii. Zarząd KRIR 
zwracał się w tej kwestii do ministra rolnictwa, 
wnioskując o pilną interpretację niejasnych 
przepisów, w celu uniknięcia konieczności 
zwracania przez młodych rolników otrzymanej 
już premii już na początku grudnia ubiegłego 
roku. W dniu 9 lutego 2016 r. samorząd 
rolniczy otrzymał negatywną odpowiedź 
resortu rolnictwa, po czym w dniu 22 lutego 
2016 r. zwrócił się do resortu rolnictwa o pilną 
zmianę przepisów, ponieważ wielu rolników 
składających wnioski w naborze na 
„modernizację” otrzymało od ARiMR 
informacje o konieczności zwrotu 
wcześniejszej premii uzyskanej w ramach 
„Ułatwiania startu młodym rolnikom” PROW 
2007-2013, czego nie byli świadomi składając 
wnioski. 

Problem dotyczy wielu rolników w całej 
Polsce, którzy złożyli wnioski w naborze na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. Młodzi rolnicy, chcąc zwiększać 
inwestycje zdecydowali się wcześniej 
skorzystać z premii na „Modernizację 
gospodarstw rolnych”, co świadczy o chęci ich 
rozwoju. Dlatego, zdaniem samorządu 
rolniczego, nie mogli zostać ukarani 
koniecznością zwrotu wcześniej otrzymanej 
pomocy. 

www.krir.pl 

13.05.2016 r. 

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do 
projektu nowelizacji ustawy o izbach 

rolniczych 
 

W dniu 16 maja 2016 r. do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało 
przekazane Stanowisko Krajowej Rady Izb 
Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu 
ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych 
oraz niektórych innych ustaw, które zostało 
przyjęte na posiedzeniu KRIR w dniu 10 maja 
2016 r. 

W związku z wniesieniem do Marszałka Sejmu 
przez Klub Kukiz’15 w dniu 5 maja 2015 r. 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o izbach rolniczych oraz niektórych innych 
ustaw Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła 
zdecydowany sprzeciw wobec 
nieprzemyślanej zmiany ustawy o izbach 
rolniczych. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo 
zaprotestowała wobec złożenia tak 
przygotowanego projektu, nie poprzedzonego 
żadnymi konsultacjami z samorządem 
rolniczym – czyli podmiotem, którego projekt 
dotyczy. Zdaniem Krajowej Rady 
niedopuszczalne jest proponowanie tak 
fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu 
organizacji, bez poprzedzenia ich szczegółową 
analizą skutków i konsekwencji ich 
wprowadzenia. 
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Samorząd rolniczy podkreślił, że po 20-letniej 
działalności widzi potrzebę nowelizacji ustawy 
o izbach rolniczych w kierunku poszerzania 
jego kompetencji, a nie w zakresie 
proponowanym przez klub Kukiz’15. 

Wobec powyższego, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych zawnioskowała, w przypadku 
dalszych prac nad projektem, o negatywne 
stanowisko Rządu do poselskiego projekt 
ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych 
oraz niektórych innych ustaw oraz 
szczegółową i merytoryczną dyskusję na temat 
wprowadzania zwłaszcza tak znaczących zmian 
do funkcjonowania samorządu rolniczego. 

www.krir.pl 16.05.2016 r. 

Samorząd rolniczy domaga się niezwłocznej 
nowelizacji Prawa łowieckiego 

 

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd KRIR, 
popierając postulaty Podlaskiej Izby Rolniczej, 
wystąpił do Przewodniczących Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska  o 
niezwłoczne przyjęcie nowelizacji ustawy 
Prawo łowieckie (druk sejmowy 219 i 324). 

Najważniejsze postulowane zmiany to: 

1.Szacowanie szkód łowieckich przez 
niezależnego rzeczoznawcę w terminie do 7 
dni od zgłoszenia szkody; 

2.Wypłata odszkodowań z Funduszu 
Odszkodowawczego; 

3.Rozszerzenie listy gatunków, za które 
wypłacane są odszkodowania o ptaki 
powodujące szkody. 

Na posiedzeniu plenarnym 12.05.2016 r. Sejm 
RP przyjął poprawki do projektu ustawy, w 
związku z czym projekt ponownie został 
odesłany do rozpatrzenia przez połączone 
Komisje Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska w 
dniu 19 maja br. 

www.krir.pl 

16.05.2016 r. 

Stanowisko KRIR do projektu ustawy - Prawo 
wodne 

 

W dniu 16 maja 2016 r. do Prezes Rady 
Ministrów Beaty Szydło, Ministra Środowiska 
Jana Szyszko oraz Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zostało 
przekazane stanowisko Krajowej Rady Izb 
Rolniczych do projektu ustawy - Prawo wodne, 
które zostało przyjęte na posiedzeniu KRIR w 
dniu 10 maja 2016 r. 
Opracowany przez Ministerstwo Środowiska 
projekt ustawy Prawo wodne nie został 
przekazany do konsultacji Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych reprezentującej rolników. Dopiero 
po interwencji, projekt został poddany 
szerszym konsultacjom, choć wpłynął do opinii 
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
bardzo krótkim terminem do zgłoszenia uwag. 
Projektowane przepisy nowelizowanej ustawy 
w znaczący jednak sposób wpłyną na 
prowadzenie gospodarstw rolnych i rybackich 
oraz bezpośrednio przełożą się na koszty 
produkcji płodów rolnych. 
Nie ma zgody samorządu rolniczego na 
ustanowienie dla rolników i rybaków stawek 
opłat za: 

• wykorzystywanie wód głębinowych – 1,64 
zł za m3 

• wykorzystywanie wód powierzchniowych 
– 0,82 zł za m3 

Samorząd rolniczy wyraża sprzeciw odnośnie 
objęcia całego kraju OSN bez wcześniejszego 
przeprowadzenia badań gleb i wód na koszt 
budżetu państwa i szerokiej kampanii 
informacyjnej dla rolników oraz stworzenia 
programów pomocowych w celu 
dostosowania gospodarstw do nowych 
zwiększonych wymogów. Obecnie nie ma 
jednoznacznych wyników badań 
potwierdzających, że to z gospodarstw rolnych 
skażenia wód czy gleb, które byłyby podstawą 
do wprowadzenia na terytorium całego kraju 
programu działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotanów pochodzenia 
rolniczego. Polska jest zróżnicowana rolniczo i 
tylko odpowiednio przeprowadzone badania i 
monitoring środowiska mogą wskazać obszary 
na których faktycznie należy wprowadzić 
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programy. 
Projekt wprowadza ograniczenie posiadania 
poprzez ograniczenia prowadzenia produkcji 
rolnej i rybackiej – na co nie ma zgody 
rolników. Jeżeli jest brana pod uwagę opcja 
wprowadzenia programu działań na terenie 
całego kraju, Państwo musi stworzyć 
możliwość dostosowania gospodarstw do 
programu. Wiele gospodarstw nie ma 
odpowiednich zbiorników i płyt obornikowych, 
a nałożenie programu działań będzie wiązało 
się z kosztami poniesienia inwestycji, których 
wielu rolników nie będzie mogło udźwignąć. 
Wprowadzenie opłat za niewywiązywanie się z 
programu działań będzie kolejnym 
uderzeniem w polskie rolnictwo, które w 
ostatnim czasie zmaga się z kryzysem na rynku 
mleka i wieprzowiny. 
Nie ma zgody na znaczne zwiększenie 
biurokracji. Kontrolę przestrzegania przez 
rolników wymogów programu działań 
dyrektywy azotanowej będzie dokonywała 
właściwa Inspekcja Ochrony Środowiska. To 
kolejny organ, który będzie kontrolował 
rolników. 
Zastrzeżenia samorządu rolniczego budzi 
zaproponowany system opłat stałych. 
Projekt ustawy Prawo wodne wprowadza 
wiele wymagań finansowych i restrykcji, które 
spowodują spadek opłacalności produkcji 
rolniczej i rybackiej, która w obliczu 
istniejącego kryzysu na rynkach rolnych, może 
spowodować upadek wielu gospodarstw i 
zmniejszenie konkurencyjności w stosunku do 
innych krajów Unii Europejskiej. Wysokie 
stawki za wodę zużytą do produkcji rolnej i 
rybackiej spowodują poważne zachwianie 
konkurencji na unijnych rynkach rolnych ( np. 
względem gospodarstw z Niemiec). 
Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych stanowczo sprzeciwia się przyjęciu 
ustawy Prawo wodne w obecnym brzmieniu 
oraz wnioskuje o przyjęcie takich przepisów, 
które nie spowodują zniszczenia polskich 
gospodarstw rolnych i rybackich. 

www.krir.pl 

17.05.2016 r. 

Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników 
- opinia KRIR 

 

W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd KRIR przekazał 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi 
samorządu rolniczego do przedstawionego 
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 
celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników: 

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek 
zmian zaproponowanych w przedstawionym 
do zaopiniowania projekcie ustawy. 
Uwzględnia on postulowane przez rolników 
zapisy upraszczające rozpoczynanie i 
prowadzenie działalności polegającej na 
sprzedaży produktów przetworzonych 
pochodzących z własnego gospodarstwa. 

Korzystną zmianą jest przekazanie nadzoru 
nad produkcją żywności inspekcjom 
podległym ministrowi rolnictwa, ograniczy to 
ilość organów kontrolujących rolników. 

Trudno jednak ocenić jednoznacznie 
zaproponowane przepisy ze względu na brak 
rozporządzeń wykonawczych, które mają 
określić szczegółowe zasady sprzedaży 
żywności przez rolników i to one będą 
decydowały o funkcjonowaniu całej ustawy. 

Zasadniczym ograniczeniem jest możliwość 
zbytu tylko i wyłącznie konsumentowi 
końcowemu, oczekujemy również możliwości 
sprzedaży do sklepów i do restauracji. 

Nie jest jasne, czy wysokość produkcji w 
ramach kwoty wolnej od podatku (40 tys. zł) 
dotyczy tylko produkcji przetworzonej 
pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego. 
Powinno być zapisane w jednoznaczny sposób, 
że sprzedaż produkcji podstawowej stanowi 
osobny dział gospodarstwa i nie jest objęta 
tymi rygorami ewidencji. 

Ideą sprzedaży produktów bezpośrednio z 
gospodarstwa jest to, aby skracać łańcuch 
dostaw, by mniejsi rolnicy mogli swoją 
niewielką produkcję sprzedać i uzyskać 
wartość dodaną. Takie produkty żywnościowe 
mają budować markę polskiego produktu 
lokalnego. Zapis, że ilość produktów 
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roślinnych lub zwierzęcych wyprodukowanych 
w posiadanym gospodarstwie rolnym w 
rozumieniu przepisów o podatku rolnym, 
użytych do produkcji danego produktu 
stanowi co najmniej 50% tego produktu, z 
wyłączeniem wody, wymaga wyjaśnienia w 
jaki sposób będzie liczony wskaźnik 50% 
produkcji (ilościowo, kwotowo?). 

Należy jasno sprecyzować obowiązek 
wykonywania przez rolników badań sanitarno-
epidemiologicznych, odwołania do innych 
przepisów mogą być niejasne. 

Wątpliwości budzi planowany wzrost 
zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej i 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych. Tak duża ilość dodatkowych 
etatów w organach kontrolnych jest zdaniem 
samorządu rolniczego przeszacowana, co w 
efekcie może oznaczać nadmierne kontrole. 

www.krir.pl 

18.05.2016 r. 

Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie negocjacji 
TTIP 

 

Umowa TTIP negocjowana jest od 2011 r. 
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu 
negocjacji UE i USA powołały w 2011 r. grupę 
roboczą ekspertów rządowych, aby sprawdzić, 
jakiego rodzaju umowę w sprawie handlu i 
inwestycji można opracować między obiema 
potęgami gospodarczymi. Grupa stwierdziła, 
że kompleksowa umowa obejmująca 
wszystkie sektory przyniosłaby zdecydowane 
korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz 
dodatkowego pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy po obu stronach Atlantyku. Grupa 
zaleciła rozpoczęcie negocjacji. Jednak 
negocjacje te owiane są tajemnicą. W wyniku 
przeprowadzonej przez UE oceny 
potencjalnych skutków umowy (w której 
dokonano nie tylko analizy potencjalnych 
skutków gospodarczych, ale również 
potencjalnych skutków społecznych i 
środowiskowych) w każdym przypadku wynik 
ogólny dla UE był pozytywny. 

W opinii samorządu rolniczego nie można 
jednak stwierdzić, że skutki transatlantyckiego 
partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji 
nie będą miały negatywnego wpływu na 
rolnictwo europejskie, w tym Polski. 

Otwarcie rynków rolniczych będzie procesem 
dwustronnym. UE eksportuje do USA głównie 
produkty spożywcze o wyższej wartości, takie 
jak napoje alkoholowe, wino, piwo i 
przetworzona żywność (np. ser, szynka i 
czekolada). Z drugiej strony Stany Zjednoczone 
są zainteresowane sprzedażą większej ilości 
swoich towarów rolnych, takich jak kukurydza 
i soja. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych, będąca 
krajowym reprezentantem samorządu 
rolniczego uważa, że umowa o wolnym 
handlu pomiędzy UE a USA stanowi 
zagrożenie dla europejskiego rolnictwa. USA 
jako 4 państwo na świecie pod względem 
powierzchni ma większą koncentrację 
produkcji, co przekłada się na niższe koszty. 
Dodatkowo niższe koszty energii (oleju 
napędowego, prądu) mogą sprawić, że 
rolnictwo europejskie nie będzie 
konkurencyjne względem amerykańskich 
producentów. 

Kolejna kwestia to zdecydowanie różne 
europejskie i amerykańskie standardy 
bezpieczeństwa. W Stanach Zjednoczonych 
powszechnie stosuje się GMO. Jak wynika z 
danych podawanych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO), w 2010 r. w Stanach 
Zjednoczonych uprawiano niemal 70 milionów 
hektarów upraw genetycznie 
modyfikowanych. W Europie były one wtedy 
dozwolone w ośmiu krajach, ale ich łączny 
areał nie przekraczał 1 miliona hektarów. Inne 
jest też podejście do stosowania sztucznych 
hormonów i antybiotyków. Za Atlantykiem są 
one dozwolone, a w UE zostały one zakazane 
w latach 90. W amerykańskim przemyśle 
mięsnym stosuje się środki chemiczne do 
odkażania mięsa: chlor do kurczaków, kwasy 
organiczne do wieprzowiny, a aż 80% 
sprzedawanych antybiotyków używanych jest 
w produkcji żywności pochodzenia 
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zwierzęcego, w tym jako środki wspomagające 
wzrost. 

UE zapewnia, że negocjacje nie będą wiązały 
się z narażeniem zdrowia naszych 
konsumentów dla korzyści handlowych. 
Rygorystyczne przepisy prawa UE, takie jak te 
dotyczące GMO, hormonów lub chroniące 
życie i zdrowie ludzkie, zdrowie i dobrostan 
zwierząt, środowisko lub interesy 
konsumentów, powoduje zaburzenie 
konkurencyjności na rynkach produktów 
rolnych. Nie oznacza to, że produkty z USA 
będą musiały bezwzględnie spełniać przepisy 
prawa UE, a raczej będą spełniały 
dotychczasowe normy USA.   

W opinii samorządu rolniczego bez 
harmonizacji norm rolnictwo w UE, w tym 
polskie bardzo straci na umowie TTIP. 

Swój sprzeciw wobec TTIP, Krajowa Rada Izb 
Rolniczych wielokrotnie zgłaszała podczas 
posiedzeń Prezydium Copa-Cogeca (Copa - 
Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, 
Cogeca - Główny Komitet Spółdzielczości 
Rolniczej). Komitety Copa-Cogeca, których 
członkiem jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, są 
głównym reprezentantem interesów rolników, 
zarówno w UE, jak i w całej Europie. Ponadto, 
Krajowa Rada w dniu 29 czerwca 2015 r. 
podczas Światowej Wystawy Expo 2015 w 
Mediolanie zorganizowała wspólnie z włoską 
organizacją rolniczą Coldiretti konferencje pt. 
„Negocjacje bilateralne i wielostronne Unii 
Europejskiej a przyszłość gospodarstw rolnych 
w UE-perspektywy i zagrożenia”. 

www.krir.pl 

18.05.2016 r. 

Program pomocy dla producentów mleka 
 

Rada Ministrów podjęła dziś uchwały: w 
sprawie ustanowienia programu pomocy 
producentom mleka i w sprawie udzielenia 
zgody na dokonanie notyfikacji Komisji 
Europejskiej programu pomocy producentom 
mleka. Oba dokumenty zostały przedłożone 

przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Krzysztofa Jurgiela.  

1 sierpnia 2016 r. ma ruszyć program pomocy 
dla producentów mleka, którzy muszą wnieść 
opłatę za przekroczenie kwot indywidualnych 
w roku 2014/2015, pod warunkiem uzyskania 
zgody Komisji Europejskiej na jego realizację. 
Chodzi o opłaty za wprowadzenie do obrotu 
mleka lub jego przetworów w ilości 
przekraczającej kwoty indywidualne.  

Program będzie polegał na umorzeniu w 
całości lub części opłat za przekroczenie kwot 
indywidualnych, których wniesienie zagraża 
ważnym interesom rolników. Program 
pomocowy jest konieczny ze względu na 
drastyczny spadek cen skupu mleka.  

Rolnik we wniosku, o umorzenie w całości lub 
części opłaty, skierowanym do ministra 
rolnictwa, będzie musiał przedstawić swoją 
sytuację materialną, aby decyzja w sprawie 
udzielenia mu pomocy nie pozostawiała 
wątpliwości, że jest uzasadniona.  

W roku 2014/2015 kwota krajowa 
przeznaczona dla dostawców hurtowych 
(producentów mleka) w Polsce została 
przekroczona o 580,3 mln kg, co skutkowało 
wniesieniem do budżetu unijnego opłaty w 
wysokości 659,8 mln zł. Do 15 lutego br. 
rolnicy wpłacili do budżetu państwa ok. 264,8 
mln zł z tytułu opłat. Proponowana pomoc dla 
rolników wyniesie maksymalnie 395 mln zł. 
Pomoc będzie dotyczyła całkowitego lub 
częściowego umorzenia II i III raty opłaty tylko 
dla tych rolników, którzy uiścili I ratę opłaty 
należnej od producentów mleka za 
przekroczenie kwot indywidualnych w roku 
2014/2015.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 
ale zacznie obowiązywać dopiero po uzyskaniu 
zgody Komisji Europejskiej na stosowanie 
takiej formy pomocy.  

www.minrol.gov.pl 

19.05.2016 r. 
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Izby Rolnicze w sprawie regulacji UE w 
zakresie środków ochrony roślin 

 

25 maja 2016 r. przedstawiciele izb rolniczych 
z Węgier, Czech i Polski zaapelowali do 
Komisarza ds. zdrowia i bezpieczeństwa 
żywności oraz Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju 
wsi o zdroworozsądkowe podejście Komisji 
Europejskiej wobec środków ochrony roślin, 
czyli oparte na realnym, a nie teoretycznym, 
zagrożeniu. Zapewni ono najwyższe standardy 
bezpieczeństwa dla konsumentów i 
jednocześnie utrzyma dostęp europejskich 
rolników do środków ochrony roślin, które są 
ważnym narzędziem do osiągnięcia 
opłacalności produkcji rolnej oraz skutecznej 
walki z mykotoksynami. 

Z dużym zaniepokojeniem przyglądamy się 
dyskusjom regulacyjnym w Unii Europejskiej w 
zakresie środków ochrony roślin, tj. kryteriom 
identyfikującym substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu endokrynnego, 
odnawianiu zezwoleń na stosowanie 
substancji czynnych czy ponownej ocenie 
trzech zawieszonych (w niektórych 
zastosowaniach) substancji z grupy 
neonikotynoidów. 

Pochopne wycofanie z UE wielu dokładnie 
przebadanych substancji czynnych zwiększy 
zagrożenie dla ludzi i środowiska. Brak 
możliwości skutecznej i legalnej ochrony 
upraw doprowadzi do niekontrolowanego 
napływu pestycydów o nieznanym 
pochodzeniu. Ponadto, zmniejszenie liczby 
dostępnych substancji czynnych wymusi 
konieczność przeprowadzania większej liczby 
zabiegów opryskiwania w celu odpowiedniej 
ochrony upraw, co już ma miejsce w 
przypadku zawieszonych neonikotynoidów. 
Takie działanie przełoży się na wzrost 
chemizacji oraz uodpornianie się chorób i 
szkodników na stosowane środki. Dodatkowo, 
ewentualne wycofanie wielu środków ochrony 
roślin doprowadzi do wzrostu kosztów 
produkcji rolnej, zmniejszenia wielkości 
plonów i pogorszenia ich jakości. 

www.krir.pl 

30.05.2016 r. 

Grodzenie łąk drutem kolczastym 
 

W związku z pytaniami hodowców bydła 
Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 maja 2016 r. z 
wnioskiem o udzielenie informacji czy jest 
możliwe ogrodzenie drutem kolczastym 
pastwisk i łąk oraz czy, w przypadku gdy takie 
ogrodzenie już istnieje, może być 
pozostawione. 

Zgodnie z odpowiedzią przesłaną przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi przy 
piśmie z dnia 30.05.2016 r., zgodnie z § 3 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w 
sprawie minimalnych warunków 
utrzymywania gatunków zwierząt 
gospodarskich innych niż te, dla których 
normy ochrony zostały określone w przepisach 
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778 oraz 
z 2015 r. poz. 1516), zwierzęta utrzymywane 
w systemie otwartym, w tym m. in. bydło 
(z wyjątkiem cieląt); konie, owce i kozy, 
utrzymuje się w warunkach nieszkodliwych dla 
ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, 
uszkodzeń ciała lub cierpień. Przyjmując, że 
czasowy wypas zwierząt należy traktować w 
podobny sposób, jak stałe utrzymywanie 
zwierząt w systemie otwartym, należy uznać, 
że powyższy przepis powinien być również 
stosowany do pastwisk. Mając na uwadze, że 
kontakt zwierzęcia z drutem kolczastym 
ogradzającym powierzchnię pastwiska może 
spowodować znaczne zranienie tego 
zwierzęcia, do grodzenia pastwisk nie powinno 
się stosować tego materiału. W przypadku już 
istniejących ogrodzeń powinno się stopniowo 
odchodzić od używania drutu kolczastego, 
zastępując go innymi środkami, nie 
powodującymi urazów u zwierząt, np. 
elektrycznym pastuchem. 

W przypadku łąk, które mają zastosowanie 
kośne i nie przebywają na nich zwierzęta, nie 
ma przeszkód w stosowaniu drutu kolczastego 
do grodzenia ich powierzchni. 

www.krir.pl 

04.06.2016 r. 
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Zmiana zasad szacowania szkód łowieckich 
coraz bliżej 

 

7 czerwca 2016 r. Senacka Komisja Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi na wspólnym posiedzeniu z 
Komisją Ochrony Środowiska przyjęła projekt 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, 
uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. 
Komisje przyjęły drobne poprawki zgłoszone 
przez biuro prawne, w związku z czym po 
przyjęciu przez Senat na posiedzeniu 
plenarnym projekt trafi ponownie pod obrady 
Sejmu. 

Celem nowelizacji jest wprowadzenie 
przejrzystych zasad dotyczących 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w 
płodach i uprawach rolnych przez dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny oraz szkody 
wyrządzone przy wykonywaniu polowania. 

Ustawa wprowadza regułę, zgodnie z którą 
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i 
sarny, w tym wyrządzone przez te zwierzęta w 
przypadku objęcia ich całoroczną ochroną. 

Zostanie utworzony Łowiecki Fundusz 
Odszkodowawczy współfinansowany ze 
składek kół łowieckich oraz budżetu państwa. 
Szkody spowodowane przez zwierzynę rolnicy 
będą mogli zgłaszać do wojewody 
bezpośrednio lub poprzez gminę, straty będą 
szacować przedstawiciele wojewody. 
Wprowadzono możliwość powołania 
rzeczoznawcy z listy prowadzonej przez izby 
rolnicze, aby rozstrzygać sporne sprawy bez 
udziału sądu. 

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 
r. 

www.krir.pl 

08.06.2016 r. 

 

Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zamierza wydłużyć termin zakończenia 

realizacji dopłat bezpośrednich za 2015 r. 
 

Europejski komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Pan Phil Hogan potwierdził 8 czerwca, że 
zamierza  wydłużyć z 30 czerwca do 15 
października 2016 r. termin zakończenia 
wypłat płatności bezpośrednich za 2015 rok.  

Wypłaty dokonane po 30 czerwca nie będą 
objęte zmniejszeniem środków należnych 
krajom członkowskim UE. Według prawa UE 
środki są obniżane o 10 proc. w pierwszym 
miesiącu opóźnienia, 25 proc. w drugim 
miesiącu i 45 proc. w trzecim.  

Jak podkreślił Komisarz  jest to odpowiedź na 
trudności jakie mają niektóre kraje członkowie 
UE z zakończeniem wypłat płatności 
bezpośrednich w pierwszym roku  stosowania 
zreformowanego systemu wsparcia 
bezpośredniego.  

Do 13 czerwca 2016 roku ARiMR wypłaciła 
13,7 mld zł, co stanowi 95,1% planowanej do 
wypłaty kwoty płatności.  

Kwota naliczona, do 8 czerwca wynosiła ponad 
14,04 mld zł, co stanowi ok. 97% planowanej 
do wypłaty kwoty płatności.  

Pieniądze już trafiły na konta bankowe 1,33 
mln polskich rolników, czyli ponad 99 proc. 
beneficjentów. Wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. 
r. 1,35 mln rolników.  

Trwa również wypłata dopłat ONW i płatności 
rolnośrodowiskowych.  

Agencja przekazała dotychczas na konta 
bankowe ok. 730 tys. rolników 1,26 mld 
złotych z tytułu dopłat ONW, a w ramach 
płatności rolnośrodowiskowych do ok. 60 tys. 
rolników trafiło 643,5 mln zł.  

Pomimo trudności z systemem 
informatycznym ARiMR planuje zakończenie 
wypłat w pierwotnym terminie do 30 czerwca.  

www.arimr.gov.pl 13.06.2016 r. 
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W sprawie przekroczenia limitu pomocy de 
minimis 

 

9 czerwca 2016 r. realizując wniosek zgłoszony 
podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb 
Rolniczych V kadencji, które miało miejsce 10 
maja br., Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany 
przepisów dotyczących przekroczenia limitu 
pomocy de minimis. Artykuł 2 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
stanowi, że jeśli łączna kwota pomocy de 
minimis przewidziana w ramach środka 
pomocy przekracza pułap, do pomocy tej nie 
stosują się przepisy niniejszego 
rozporządzenia, nawet w odniesieniu części, 
która nie przekracza tego pułapu. W praktyce 
oznacza to, że przekroczenie limitu pomocy 
przez rolnika powoduje obowiązek zwrotu 
tychże środków wraz z odsetkami. 

Zdaniem samorządu rolniczego obowiązek 
zwrotu powinien dotyczyć tylko tej części, 
która przekracza pułap, a nie całej udzielonej 
pomocy, w wyniku której doszło do 
przekroczenia. Tym bardziej, że często rolnik 
przekracza tę kwotę nie z własnej winy, bo 
składając wniosek nie zna dokładnej kwoty 
pomocy (jak obecnie z dopłatą do materiału 
siewnego). 

www.krir.pl 

10.06.2016 r. 

Zwolnienie z podatku rolnego 
 

Zarząd KRIR w dniu 8 czerwca 2016 r. 
realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych V Kadencji zwrócił się do 
Ministra Finansów o wprowadzenie zmian w 
art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz. U. 2016 poz.617). 

 Wniosek dotyczy wprowadzenia zwolnienia z 
podatku rolnego gruntów objętych w trwałe 
zagospodarowanie na podstawie umowy 
dzierżawy od osoby fizycznej. Obowiązujące 

przepisy ww. ustawy (art. 12.1. ust.4) 
dopuszczają możliwość zwolnienia z podatku 
rolnego gruntów wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państawa, objętych w 
trwałe zagospodarowanie, przeznaczonych na 
utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub 
powiększenie już istniejącego do powierzchni 
nieprzekraczającej 100 ha. 

Grunty objęte w trwałe użytkowanie 
przeznaczone na utworzenie nowego 
gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 
istniejącego powinny być zwolnione z podatku 
rolnego niezależnie od tego, od kogo się je 
dzierżawi. 

www.krir.pl 

14.06.2016 r. 

Nawodnienia i grodzenie pól 
 

W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd KRIR 
realizując wniosek z IV Posiedzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych V Kadencji zwrócił się do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o 
uwzględnienie w PROW 2014-2020, przy 
przeglądzie i ocenie działań PROW, możliwości 
dofinansowania w ramach Modernizacji 
gospodarstw rolnych nawodnień i grodzeń pól. 

www.krir.pl 

15.06.2016 r. 

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości 

 

W dniu 20 czerwca 2016 r. przekazane zostały 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju uwagi do 
obowiązującej ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 
r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw, które wpłynęły 
zarówno z wojewódzkich izb rolniczych jak i z 
sektora bankowego, z którego usług rolnicy 
korzystają przy zakupie ziemi. 

W oparciu o dobiegające sygnały dotyczące 
stosowania Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
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nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa zaistniał problem dotyczący 
pozorności czynności prawnych polegających 
na zbywaniu i nabywaniu udziałów oraz akcji 
w spółkach, które są właścicielami 
nieruchomości rolnych. Naszym zdaniem 
sukcesja uniwersalna daje możliwość obejścia 
przepisów ustawy. 

W związku z powyższym proponujemy, aby 
obrót udziałami oraz akcjami na rzecz osoby 
bliskiej był szczególnie monitorowany przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Zwracamy uwagę, że zapis dotyczący 
wykonywania prawa pierwokupu i udziałów w 
spółce prawa handlowego w punkcie 6 
dotyczącym art. 3 ust. 2 pkt. 2 „Przepisu ust. 1 
nie stosuje się w przypadku zbywania akcji: 2) 
na rzecz osoby bliskiej” oraz ust. 6 pkt. 1 i 2 
„Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się , jeżeli: 1) 
zamiast dotychczasowego wspólnika , 
wspólnikiem staje się osoba jemu bliska ;2) 
nowym wspólnikiem staje się osoba bliska 
któregokolwiek ze wspólników” budzi 
uzasadnione obawy, że zapis ten będzie 
wykorzystywany przez wspólników spółek do 
przekazywania ziemi osobom nie 
zainteresowanym jej uprawą, ale traktującym 
nieruchomości rolne jako lokatę kapitału. 
Pierwotna wersja ustawy nie przewidywała 
takiego rozwiązania, co uniemożliwiało 
przekazywanie udziałów właścicielom spółek 
osobom bliskim, ale nie zainteresowanym 
uprawnianiem ziemi. Zmodyfikowany tekst 
ustawy w zakresie dotyczącym powyżej 
wskazanej regulacji można uznać za zbyt 
liberalny. 

Przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw, nakładają ograniczenia sprzedaży 
gruntów rolnych w Polsce. Zgodnie z nowym 
prawem, ziemię rolną może kupić tylko rolnik 
indywidualny, państwo oraz związki 
wyznaniowe. Nabywca gruntu musi posiadać 
kwalifikacje rolnicze i mieszkać w gminie, w 
której chce kupić gospodarstwo. Jest ponadto 
zobowiązany do prowadzenia na tej ziemi 
gospodarstwa rolnego przez co najmniej 10 
lat, ale bez zgody sądu nie może jej ani 
sprzedać ani wydzierżawić. Spod tych 

przepisów wyłączone zostały nieruchomości 
rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara 
w przypadku, gdy właściciel nie jest rolnikiem, 
a także kościoły i związki wyznaniowe. Rolnika 
indywidualnego obowiązuje ograniczenie do 
0,5 ha w przypadku nieruchomości 
zabudowanej. Należy wprowadzić przepisy 
dotyczące sytuacji wyjątkowych, losowych, 
śmierci, choroby, aby wtedy zwolnić rolnika z 
10 lat prowadzenia gospodarstwa. Ten sam 
problem dotyczy sytuacji, gdy np. rolnik kupi 
ziemię na 5 lat przed emeryturą – wówczas nie 
jest w stanie spełnić tego warunku. 

Należy wprowadzić ponadto zasadę wolnego 
obrotu ziemią wprowadzając granicę do 2 ha. 
Trudno się zgodzić, że stworzenie takiej 
bariery jaką wprowadzono dotychczas ma 
zapobiegać wykupywaniu ziemi przez 
cudzoziemców, gdyż oni nie są zainteresowani 
małymi działkami. Ograniczenie do 0,5 ha 
pozbawia rolników indywidualnych prawa do 
decydowania o własnym majątku 
dziedziczonym od pokoleń. ANR również nie 
jest zainteresowana nabywaniem takich 
działek w ramach pierwokupu. 

Niedopuszczalnym jest windowanie wielkości 
czynszu dzierżawnego. Powinien być ustalony 
górny próg, gdyż dochodzi do sytuacji, kiedy 
wielkość czynszu dzierżawnego jest wyższa niż 
wartość uzyskanych plonów. 

Należy wzmocnić pozycję Rady Społecznej w 
taki sposób, by w kwestiach obrotu ziemią 
miała współdecydujący głos i była czynnikiem 
społecznym czuwającym nad prawidłowym 
obrotem ziemią w Polsce. Nie została 
uregulowana prawnie rola Rady Społecznej 
działającej przy ANR w taki sposób, by mogła 
współdecydować o obrocie ziemią na danym 
terenie oraz wiodącej roli izb rolniczych w 
Radzie. 

Należy wzmocnić pozycję Rady Społecznej w 
taki sposób, by w kwestiach obrotu ziemią 
miała współdecydujący głos i była czynnikiem 
społecznym czuwającym nad prawidłowym 
obrotem ziemią w Polsce. Należy wprowadzić 
różnice regionalne w obrocie ziemią, inne 
preferencje dla regionów południowo - 
wschodnich inne dla północno – zachodnich, 
gdzie średnia wielkość gospodarstwa rolnego 
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jest zdecydowanie większa, w związku z tym 
jest zasadne by były różne rozwiązania dla 
regionów. 

Ponadto, zdaniem samorządu rolniczego, 
obowiązek uzyskania zgody prezesa ANR na 
nabycie gruntów rolnych nie powinien 
dotyczyć: 

1. młodych rolników, bez względu na 
posiadany staż pracy w gospodarstwie 
rolnym i wykształcenie zawodowe. Do 
stażu powinien być wliczany okres, w 
którym udzielana była pomoc 
rodzicom lub krewnym w pracach w 
gospodarstwie, począwszy od 16 roku 
życia, 

2. przypadków losowych (darowizn lub 
sprzedaży za dożywocie), 

3. gruntów od wielu lat nie 
użytkowanych rolniczo, nie 
posiadających przydatności do 
produkcji rolnej, planowanych do 
wykorzystania nierolnego, leżących 
w pobliżu obszarów zurbanizowanych 
lub planowanych inwestycji, 

4. gruntów o powierzchni mniejszej lub 
równej 0,5 ha, analogicznie jak 
dotyczy to gruntów zabudowanych, 

5. jednostek nierolniczych wykonujących 
zadania użyteczności publicznej 
(służby ochrony ludzi i mienia, 
ratownictwo itp.), otrzymujących 
grunty od samorządów terytorialnych 
do wykorzystania na cele swego 
powołania. 

Wnosimy o umożliwienie nabycia przez 
młodych rolników (tj. beneficjentów 
wcześniejszych programów: czerwiec 2014 r., 
czerwiec 2015 r. – przesunięcie środków 
sierpień 2015 r. – decyzje wydano na 
przełomie roku) gruntów rolnych w obrocie 
prywatnym bez konieczności wydawania 
decyzji przez Prezesa Agencji Nieruchomości 
Rolnych. 

W art. 3 wskazanej wyżej ustawy 
proponujemy modyfikacje pkt 3 zmieniającego 
art. 210 k.c. poprzez wyłączenie spod tego 

przepisu podziału majątku wspólnego 
pomiędzy byłymi małżonkami. 

W art. 4 wskazanej wyżej ustawy 
proponujemy wykreślenie pkt 3, który 
wprowadza do ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece zakaz obciążania nieruchomości 
rolnych hipoteką o sumie wyższej niż wartość 
rynkowa nieruchomości. 

Powyższy zapis blokuje udzielanie przez banki 
kredytów rolnikom jak również innym 
nabywcom nieruchomości rolnych, wobec 
braku możliwości pełnego zabezpieczenia 
wierzytelności banków z tytułu udzielonego 
kredytu (odsetek, odsetek za opóźnienie 
prowizji itp.) oraz blokuje stosowanie do tych 
nieruchomości ustanawianie hipoteki łącznej. 
Zapis ten zwiększa koszty uzyskania 
zabezpieczenia hipotecznego poprzez 
konieczność pokrycia kosztów operatu 
szacunkowego sporządzanego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Powoduje 
konieczność ustanawiania innych 
zabezpieczeń. 

Zapis ten generuje także negatywne skutki dla 
przedsiębiorców rolnych: 

1. Każdy kredytobiorca zaciągający 
kredyt bankowy, zgodnie z Prawem 
bankowym zobowiązany jest do 
ustanowienia zabezpieczenia jego 
spłaty. W przypadku, gdy zabezpieczać 
go będzie hipoteką na nieruchomości 
rolnej będzie musiał zgodnie z ww. 
przepisem ponieść dodatkowy koszt 
sporządzenia operatu szacunkowego 
przez rzeczoznawcę majątkowego; 

2. Wymóg dostarczenia operatu 
szacunkowego powodować będzie 
ograniczenia w dostępie do kredytu 
kredytobiorcy, szczególnie rolnikowi, 
ponieważ bank będzie mógł wypłacić 
kredyt dopiero po ustanowieniu 
zabezpieczenia. 

W związku z powyższym, należy podjąć 
wszelkie możliwe działania w celu 
wyeliminowania dodanego do ustawy o 
księgach wieczystych i hipotece zapisu 
oznaczonego ust. 2a. Przepis ten dotyka 
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głównie rolników, ponieważ podstawowym 
aktywem przedsiębiorców tego sektora są 
nieruchomości rolne i to nimi głównie rolnik 
zabezpiecza kredyt. Inaczej wygląda to w 
pozostałych branżach gospodarki, które nie 
opierają się głównie na tego rodzaju 
nieruchomościach, stąd wspomniane 
negatywne skutki dotyczą ich w zdecydowanie 
mniejszym stopniu. W dobie obowiązujących 
w Polsce i państwach Unii Europejskiej 
wymogów o równych warunkach dla wszelkiej 
działalności gospodarczej należy uznać, że 
wprowadzone zmiany w ustawie o księgach 
wieczystych i hipotece godzą w interes 
gospodarczy polskich rolników. 

W art. 7 wskazanej wyżej ustawy zmieniającej 
ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego 
proponujemy dokonanie zmiany w ust. 2 
punkt 2 to jest w proponowanym nowym 
brzmieniu art. 1 a w pkt 2 wyrażenie „o 
powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.” na „o 
powierzchni do 5 ha”. 

Przy okazji zmian tej ustawy proponujemy 
doprecyzowanie art. 2 pkt 1 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego poprzez 
modyfikacje pkt. 1, że z pojęcia nieruchomości 
rolnej wyłączone są nieruchomości, które 
położone są na obszarach przeznaczonych w 
planach zagospodarowania przestrzennego i 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu na cele inne niż 
rolne. 

Doprecyzowanie w katalogu osób bliskich w 
nowym ustępie 6 art. 2 przez wskazanie, że do 
osób bliskich zalicza się również 
współmałżonków przy nabywaniu 
nieruchomości do majątku objętego 
wspólnością majątkowa małżeńską. 

Z ustawy wyłączyć należy zapisy preferujące 
nabycie nieruchomości rolnych przez osoby 
prawne działające na podstawie przepisów o 
stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania. 

Proponujemy zapis art. 2b ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego jako naruszający 

prawo własności. Zaś obecna redakcja tego 
przepisu powala na wykładnię, iż w przypadku 
każdego powiększenia gospodarstwa rolnego 
rolnik przez okres 10 lat nie może zbyć całego 
gospodarstwa a nie nieruchomości rolnej o 
które się ono powiększyło. 

Przekazane zostały również uwagi sektora 
bankowego. 

www.krir.pl 

24.06.2016 r. 

Sąd potwierdza prawo do świadczeń z KRUS 
na podstawie oświadczenia rolnika o 

nieprowadzeniu gospodarstwa 
 

Zarząd KRIR wielokrotnie występował o 
podjęcie inicjatywy ustawodawczej celem 
zmian w systemie ubezpieczeń społecznych 
rolników. Na jeden z wniosków o umożliwienie 
rolnikom korzystającym z zasiłku 
opiekuńczego i świadczeń pielęgnacyjnych, 
Zarząd KRIR otrzymał obszerne wyjaśnienia z 
resortu pracy i polityki społecznej. 

W piśmie zawarto m. in. informację, że 
zaprzestanie wykonywania pracy w 
gospodarstwie rolnym, potwierdza się 
stosownym oświadczeniem złożonym przez 
rolnika pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. Wskazano 
również, że w ustawie o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów, jak i w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych, nie wprowadzono 
definicji zaprzestania prowadzenia 
gospodarstwa rolnego ani definicji 
zaprzestania wykonywania pracy w 
gospodarstwie, ani nie odesłano w tym 
zakresie do innych aktów prawnych. W 
związku z tym, ocenę, czy dany rolnik, 
małżonek rolnika, domownik zaprzestał 
prowadzenia gospodarstwa 
rolnego/wykonywania w nim pracy, czy też 
nie, ustawodawca pozostawił rolnikowi, 
małżonkowi rolnika, domownikowi. 

Pomimo powyżej interpretacji, w wielu 
przypadkach PT KRUS wstrzymują wypłatę 
świadczenia oraz ustalają nadpłatę niezależnie 
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pobranych świadczeń z powodu niespełniania 
warunków określonych w art. 28 ust. 11 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Zamieszczamy wyrok Sądu Okręgowego w 
Płocku, który uchyla w całości decyzje Prezesa 
KRUS o wstrzymaniu wypłaty świadczenia oraz 
ustala, że nie została pobrana nienależnie 
część renty – do wykorzystania w podobnych 
sytuacjach. 

www.krir.pl 

24.06.2016 r. 

Minister Rolnictwa popiera stanowisko 
Zarządu KRIR w sprawie TTIP 

 

W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przesłał 
podziękowanie za przekazanie przez Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowiska w 
sprawie negocjowanej Umowy o 
Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie 
Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership — TTIP) między UE a 
USA. 

W piśmie Minister podkreślił, że podziela 
opinie Zarządu KRIR o potencjalnych 
zagrożeniach dla sektora rolnego, które mogą 
wynikać ze zbyt daleko idącej liberalizacji 
handlu rolnego z USA. Jak szczegółowo 
informowaliśmy na licznych spotkaniach z 
przedstawicielami polskich organizacji 
rolniczych, Rząd RP (resortem wiodącym jest 
Ministerstwo Rozwoju) prezentuje w 
dyskusjach z Komisją Europejską, prowadzącą 
w imieniu państw członkowskich UE 
negocjacje, stanowisko o konieczności 
uwzględnienia wrażliwości sektora rolnego. 
Postulujemy zwłaszcza uwzględnienie kwestii 
takich, jak: niedopuszczenie do obniżenia 
unijnego poziomu bezpieczeństwa i jakości 
żywności na skutek TTIP, zapewnienie 
właściwego traktowania towarów wrażliwych 
(wyłączenie z pełnej liberalizacji), zapewnienie 
neutralności Umowy z punktu widzenia WPR, 
uwzględnienie różnicy w wymogach 
dotyczących produkcji rolnej, obowiązujących 

w UE i USA, uzyskanie poprawy w dostępie 
polskich produktów do rynku USA. 

Jednocześnie poinformowano, ze stanowisko 
Zarządu KRIR zostało przekazane do 
Ministerstwa Rozwoju, jako resortu 
wiodącego w zakresie polityki handlowej. 

Minister zapewnił również o woli i gotowości 
MRiRW, do bieżących konsultacji odnośnie 
stanu negocjacji oraz uwag i postulatów KRIR, 
celem jak najpełniejszego zagwarantowania 
ochrony interesów polskiego sektora rolnego 
w ramach TTIP oraz innych umów o wolnym 
handlu negocjowanych obecnie bądź 
planowanych do negocjacji w najbliższej 
przyszłości przez Komisję Europejską. 

www.krir.pl 

24.06.2016 r. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie nawadniania i grodzenia pól 

 

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, 
zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 10 maja 
2016 r., w sprawie umożliwienia realizacji 
inwestycji nawodnieniowych oraz 
polegających na grodzeniu pól w ramach 
operacji typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, w 
dniu 22 czerwca 2016 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 
poniższe wyjaśnienia. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach 
rolnych" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 
poz. 1371 oraz z 2016 r., poz. 399), pomoc 
przyznaje się na operację, której realizacja 
przyczyni się do poprawy ogólnych wyników 
gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę 
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konkurencyjności i zwiększenie rentowności 
gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu 
wartości dodanej brutto w gospodarstwie 
(GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do 
roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia 
terminu składania wniosków o przyznanie 
pomocy, w którym został złożony dany 
wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania 
pomocy. 

Na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie 
pomocy ARiMR sprawdza, czy realizacja 
planowanej operacji może spowodować 
wzrost GVA. Wydaje się, że operacja 
polegająca wyłącznie na grodzeniu pól nie 
spowoduje wzrostu GVA w gospodarstwie, a 
więc taka operacja nie powinna być objęta 
pomocą w ramach tego instrumentu wsparcia. 

Odnośnie do możliwości realizacji inwestycji 
nawodnieniowych zgodnie z art. 46 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
uchylającego rozporządzenie Rady(WE) nr 
1698/2005, w przypadku nawadniania w 
nowych i w istniejących obszarach 
nawadnianych za wydatki kwalifikowalne 
uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają 
warunki określone w tym artykule. Zgodnie z 
art. 46 (2) warunki to odnoszą się m.in. do 
planu gospodarowania wodami w dorzeczu, 
który, zgodnie z wymogami ramowej 
dyrektywy wodnej przekazuje się Komisji 
Europejskiej dla całego obszaru, w którym ma 
być dokonana inwestycja, a także we 
wszystkich innych obszarach, w których 
inwestycja może mieć wpływ na środowisko. 
Działania wchodzące w życie w ramach planu 
gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie 
z art. 11 ramowej dyrektywy wodnej, które 
mają znaczenie dla sektora rolniczego, określa 
się w odpowiednim programie działań. 

W związku z tym w PROW 2014-2020, w 
Modernizacji gospodarstw rolnych, 
umieszczono warunek, iż inwestycje w 
nawodnienia będą mogły być wspierane po 
zatwierdzeniu aktualizacji planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach oraz 

programu wodno-środowiskowego kraju i 
zgodnie z warunkami, które zostaną określone 
w Programie na podstawie art. 46 
rozporządzenia EFFROW. Po zakończeniu prac 
nad tymi dokumentami zostanie dokonana 
zmiana PROW 2014-2020. 

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż 
wznowione zastały przez Ministerstwo 
Środowiska prace nad nową ustawą Prawa 
wodne. Proponowane zmiany przepisów w 
zakresie implementacji przepisów ramowej 
dyrektywy wodnej, mogą mieć istotny wpływ 
na wdrażanie tego zakresu wsparcia w ramach 
PROW 2014-2020. 

W świetle powyższego, prace w tym zakresie 
nad zmianą zapisów Programu, a następnie 
rozporządzenia dla operacji typu Modernizacja 
gospodarstw rolnych, zostaną podjęte po 
zakończeniu prac nad aktualizacją planów 
gospodarowania wodami w dorzeczach, 
programu wodno-środowiskowego kraju oraz 
nowej ustawy Prawo wodne. 

www.krir.pl 

27.06.2016 r. 

Spotkanie Ministra Rolnictwa z wojewodami w 
sprawie suszy 

 

Susza, ale także ulewy, porywiste wiatry, 
gradobicia, intensywne burze, które w 
czerwcu przetoczyły się przez Polskę 
spowodowały znaczne straty w uprawach 
rolnych, w niektórych miejscach dochodzące 
nawet do 100 proc. 

W związku z taką sytuacją Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzje o 
zorganizowaniu w pierwszym tygodniu lipca 
spotkania wojewodów, dotyczącego pomocy 
podmiotom prowadzącym działalność w 
zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-
spożywczego, usług dla rolnictwa oraz działów 
specjalnych produkcji rolnej, dotkniętych 
stratami powstałymi w wyniku wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 
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29 czerwca 2016 r. podsekretarz stanu Rafał 
Romanowski odwiedził gminę Nasielsk, która 
ostatnio ucierpiała w wyniku gradobicia i 
silnego wiatru. W gminie tej straty poniosło 
ok. 100 gospodarstw rolnych. Szacunkowa 
wielkość strat może dotyczyć nawet 1000 ha. 

Rafał Romanowski oglądał pola położone w 
miejscowościach Dębinki i Mogowo, gdzie 
wystąpiły największe straty w uprawach 
polowych i uprawach pod osłonami. W gminie 
tej ucierpiały również pola we wsiach: Morgi, 
Wągrodno, Zaborze. Podsekretarz stanu 
rozmawiał z rolnikami o skali i bilansie 
poniesionych strat oraz o możliwości 
uzyskania pomocy. Przypomniał 
również,  że  w Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi jest procedura dotycząca 
sposobu postępowania rolników 
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych, w tym suszy oraz 
obszarach zagrożonych suszą (załącznik). 

Budżet państwa dopłaca do odszkodowań 
wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń 
rolnikom z tytułu szkód spowodowanych 
suszą. Wysokość odszkodowań wypłacanych 
poszkodowanym w wyniku suszy 
producentom rolnym przez zakłady 
ubezpieczeń jest uzależniona od sumy 
ubezpieczenia upraw rolnych od tego ryzyka. 

Producenci rolni poszkodowani w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. 
suszą, poza odszkodowaniami z zakładów 
ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach 
obowiązujących przepisów o: 

1) kredyt preferencyjny na wznowienie 
produkcji rolnej, który może zostać 
przeznaczony na zakup m.in. kwalifikowanego 
materiału siewnego, nawozów mineralnych, 
środków ochrony roślin, paliwa na cele 
rolnicze, którego oprocentowanie dla 
kredytobiorcy wynosi: 

–  do 2,105% w skali roku dla kredytów na 
wznowienie produkcji dla rolników 
posiadających polisę ubezpieczenia co 
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, 
z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 

50% liczby zwierząt gospodarskich 
w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej, 

– do 3,158% w skali roku dla kredytów na 
wznowienie produkcji dla rolników 
nieposiadających ubezpieczenia upraw lub 
zwierząt. 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. 
kredyt jest oszacowanie szkód przez komisję 
powołaną przez wojewodę w terminie do 2 
miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta 
rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak 
niż do czasu zbioru plonu głównego danej 
uprawy albo jej likwidacji; 

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny 
wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia 
terminu płatności składek i rozłożenia ich na 
dogodne raty, a także umorzenie w całości lub 
w części bieżących składek; 

3) zastosowanie przez Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych odroczenia i 
rozłożenia na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a 
także umorzenia czynszu z tytułu umów 
dzierżawy, na indywidualny wniosek 
producenta rolnego; 

4) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast ulg w podatku rolnym, 
na wniosek producenta rolnego złożony do 
urzędu gminy. 

Po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich 
szacujących szkody podjęta zostanie decyzja o 
możliwości uruchomiania dodatkowej 
pomocy. 

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 
187, z późn. zm.) Agencja może wypłacić 
płatności dla gospodarstw rolnych, w których 
powstały szkody co najmniej na 70 % 
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powierzchni upraw rolnych lub 70 % 
powierzchni upraw w szklarniach i tunelach 
foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie 
może być większa niż równowartość w złotych 
15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują 
zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa 
rolnego powyżej 30 % to jest to pomoc 
publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia 
do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym 
gospodarstwie nie przekraczają 30 % jest 
to pomoc udzielana w formie de minimis. 

Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister 
właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 
dni przez rozpoczęciem terminu składania do 
biur powiatowych ARiMR wniosków 
o przyznanie pomocy. 

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % 
dla rolników nie posiadających polisy 
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni 
upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, 
lub co najmniej 50% liczby zwierząt 
gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej. 

W celu złagodzenia skutków niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych z budżetu państwa 
stosowane są dopłaty do składek ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W 
2016 r. dopłata ta wynosi 65% składki należnej 
od producenta rolnego. 

Procedura dotyczącą postępowania 
poszkodowanych rolników (.pdf 448,99 kB) do 
pobrania ze strony KRIR, Źródło: MRiRW 

www.krir.pl 

30.06.2016 r. 

Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego 
 

W dniu 28 czerwca 2016 r. został skierowany 
do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 
publicznych opracowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt 
rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania 
wysokości czynszu dzierżawnego w umowach 
dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. Ze względu na 
specyfikę produkcji rolnej (cykliczność 
produkcji, zależność od pór roku, jakość gleby, 
uwarunkowania klimatyczne itp.) treść 
stosunku dzierżawy nieruchomości rolnych 
wymaga szczególnego uregulowania. Jednym z 
istotnych elementów treści stosunku 
dzierżawy jest wysokość czynszu. Dotyczy to 
także czynszu dzierżawnego nieruchomości 
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. 

W związku z tym projektowane 
rozporządzenie określi sposób ustalania 
wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności 
od potencjału produkcyjnego przedmiotu 
dzierżawy, w szczególności w zależności od 
rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich 
położenia, wartości księgowej budynków i 
budowli, charakteru możliwej do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

Rozwiązanie jest korzystne dla rolników, 
ponieważ to charakter wydzierżawianej 
nieruchomości, w tym możliwy sposób jej 
zagospodarowania oraz jej potencjał 
produkcyjny, będzie determinował wysokość 
czynszu. Ponadto zasady określone w 
projektowanym rozporządzeniu będą 
dotyczyły wszystkich podmiotów 
dzierżawiących nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa, w 
szczególności rolników indywidualnych, a nie 
tak jak dotychczas jedynie spółek, które 
zawarły umowy dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym. 

Źródło: MRiRW 

www.krir.pl 

05.06.2016r. 

Wniosek o nowelizację ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym rolników 

 

W dniu 22.06.2016 r. Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację 
przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników 
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(Dz.U.2016.277 z dnia 2016.03.04) w 
poniższym zakresie: 

1) Art. 67 ust 1 ustawy, dotyczący 
powoływania członków Rady Rolników. 
Według obecnie obowiązujących przepisów 
ustawy minister właściwy do spraw rozwoju 
wsi powołuje członków Rady spośród 
kandydatów zgłoszonych przez społeczno - 
zawodowe organizacje rolników i związki 
zawodowe rolników indywidualnych o zasięgu 
ogólnokrajowym. Dotychczas Krajowa Rada 
Izb Rolniczych nie była uznawana za podmiot 
uprawniony, gdyż interpretacja ministra 
rolnictwa nie pozwalała na zaliczenie jej do 
żadnej z wyżej wymienionych grup. Stosownie 
do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z 
późn. zm. ) - Krajowa Rada Izb Rolniczych 
tworzy reprezentację krajową izb rolniczych. 
Ustawą tą powołano samorząd rolniczy 
działający na rzecz rozwiązywania problemów 
rolnictwa i reprezentujący interesy 
zrzeszonych w nim podmiotów, którego 
członkami są, z mocy ustawy wszyscy rolnicy - 
płatnicy podatku rolnego. Krajowa Rada Izb 
Rolniczych reprezentuje zatem w pełni grupę 
zawodową rolników. Ponieważ ustawa o 
izbach rolniczych powołała do życia samorząd 
rolniczy w 1995 roku, w chwili tworzenia 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
w 1990 r. niemożliwe było wymienienie KRIR 
wśród podmiotów uprawnionych do 
reprezentowania rolników w Radzie Rolników 
przy KRUS. 

W związku z powyższym, zdaniem samorządu 
rolniczego, ustawa o KRUS wymaga 
nowelizacji w tym zakresie odnośnie 
uzupełnienia składu Rady Rolników o 
przedstawicieli zgłaszanych przez KRIR, tak aby 
uwzględnić samorząd rolniczy do reprezentacji 
rolników w Radzie KRUS. 

2) Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie 
przepisy znowelizowanej ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 
18.12.2014 r. poz. 1831), która umożliwia 
pozostanie w KRUS rolnikom, którzy 
równocześnie pełnią funkcje w radach 
nadzorczych instytucji około - rolniczych, 

takich jak np. mleczarnie czy banki 
spółdzielcze lub wykonują zlecenia dla 
ochotniczej straży pożarnej. Jednak przychód 
osiągany z tego tytułu w rozliczeniu 
miesięcznym nie może przekraczać kwoty 
równej połowie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, które obecnie zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów 
(Dz.U.2015.1385 z dnia 2015.09.14) wynosi 
1850zł. Oznacza to, że osiągnięcie 
wynagrodzenia powyżej 925zł miesięcznie 
powoduje automatyczne wykluczenie z KRUS. 
Powoduje to w konsekwencji między innymi 
brak możliwości korzystania z działań PROW 
lub zwrot dofinansowania z różnych działań 
PROW, z których rolnicy ( pełniący również 
obowiązki jako członkowie rad nadzorczych) 
korzystali.  

W związku w powyższym, wnioskujemy o 
wprowadzenie zmiany w art. 5b. ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników i 
podwyższenie kwoty przychodu do wysokości 
min. minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

www.krir.pl 

28.06.2016 r. 

Pieniądze na scalenie gruntów do wzięcia 
 

Już w 7 województwach ogłoszono terminy 
przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy 
na scalenia gruntów w ramach PROW 2014-
2020. Od 31 marca wnioski przyjmowane są w 
województwach: dolnośląskim, lubuskim, 
mazowieckim, podkarpackim i pomorskim. 7 
kwietnia nabór rozpocznie się w 
województwie świętokrzyskim, a 20 kwietnia 
w województwie łódzkim. Wnioski w Urzędach 
Marszałkowskich mogą składać starostowie. 
Do wykorzystania jest 138 994 740 euro. Z 
pomocy będzie mogło skorzystać jeszcze 6 
innych województw: lubelskie, małopolskie, 
opolskie, podlaskie, śląskie, wielkopolskie. 
Scalanie gruntów dofinansowywane jest w 
ramach poddziałania 4.3 "Wsparcie na 
inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 
leśnictwa". Powiaty zainteresowane 
scaleniami gruntów mogą liczyć na 
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sfinansowanie 100% kosztów 
kwalifikowalnych operacji. W województwach: 
dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, 
małopolskim, śląskim i świętokrzyskim można 
otrzymać dofinasowanie do 800 euro na 
hektar przy opracowaniu projektu scalania 
oraz do 2000 euro/ha na zagospodarowanie 
poscaleniowe. W pozostałych województwach 
wsparcie wynosi do 650 euro/ha na 
opracowanie projektu i do 1,9 tys. euro/ha na 
zagospodarowanie. Wdrażanie poddziałania 
jest delegowane do Urzędów 
Marszałkowskich, a ARiMR sprawuje nad nim 
nadzór i pełni także rolę Agencji Płatniczej.  

www.arimr.gov.pl 

04.04.2016 r. 

Bardzo duże zainteresowanie wsparciem na 
inwestycje w drogi lokalne 

 

Do 3 kwietnia br. gminy i powiaty w całej 
Polsce złożyły w Urzędach Marszałkowskich 
3401 wniosków o pomoc w ramach PROW 
2014 - 2020 na budowę lub modernizację dróg 
lokalnych. Ubiegają się one o przyznanie 
wsparcia w wysokości 3,94 mld zł.  

Obecnie wnioski na budowę lub modernizację 
dróg lokalnych przyjmują jeszcze Urzędy 
Marszałkowskie w województwach: łódzkim 
(od 29 lutego do 28 kwietnia br.), pomorskim 
(od 1 marca do 15 kwietnia) i wielkopolskim 
(od 1 do 14 kwietnia br.). Jako ostatni ruszy 
nabór wniosków o taką pomoc w Małopolsce 
(od 4 maja do 6 czerwca br.). W pozostałych 
12 województwach nabory już zakończono.  

Pomoc przyznawana jest w ramach 
poddziałania "Inwestycje związane z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii", wdrażanego przez 
Urzędy Marszałkowskie pod nadzorem ARiMR 
(która pełni także rolę Agencji Płatniczej). W 
budżecie PROW 2014 - 2020 na ten cel 
przeznaczono 335 762 655 euro. Kwota to 
został podzielona na poszczególne 
województwa.  

Biuro Prasowe ARiMR 

www.arimr.gov.pl 

06.04.2016 r. 

Opinia projektu Ustawy zmianie ustawy o 
izbach rolniczych oraz niektórych innych 

ustaw autorstwa Klubu KUKIZ15 
 

Opinia projektu Ustawy zmianie ustawy o 
izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw 
autorstwa Klubu KUKIZ15 

1. Projekt jest fragmentaryczną propozycja 
zmiany obecnej Ustawy o Izbach Rolniczych 
obejmującą dwie kwestie: sposób wyborów 
delegatów oraz sposób finansowania, a w 
konsekwencji powodujący zmiany w Ustawie o 
podatku rolnym, w Ustawie o społeczno-
zawodowych organizacjach rolników (tzw. 
ustawie o Kółkach Rolniczych) i w Ustawie o 
związkach zawodowych rolników 
indywidualnych. Proponowane zmiany nie 
naruszają samej konstrukcji prawnej IR, ich 
formalnych kompetencji i zasad działalności. 

2. Celem zmian, co zostało wyartykułowane w 
oficjalnym stanowisku pomysłodawców, jest 
szybka wymiana obecnych delegatów do IR, 
którzy jakoby nikogo nie reprezentują oraz 
umocnienie (pozyskanie?) związków rolników 
kosztem IR. Potrzebę zmian uzasadnia się 
formalnie niską frekwencją w wyborach do IR, 
przy czym nie analizuje się rzeczywistych 
przyczyn przyczyn tego zjawiska. Prawdziwą 
przyczyną tzw. niskiej frekwencji w wyborach 
do IR jest zmiana w Ustawie o IR z 2001 roku, 
która, wraz ze zmianą Ustawy o podatku 
rolnym, rozszerzyła mechanicznie liczbę 
członków IR do ok. 5,5 mln – obecnie 
członkiem IR jest każdy płatnik podatku 
rolnego, nawet od 1 ara, a najwięcej członków 
IR jest w Warszawie i w miastach 
wojewódzkich. W woj. śląskim formalna liczba 
członków IR wynosi ok. 700 tys. osób, ilość 
gospodarstw powyżej 1 ha  wynosi ok. 50 tys., 
liczba wniosków o dopłaty wynosi ok. 40 tys. a 
rzeczywista liczba gospodarstw towarowych 
wynosi, wg szacunków – bo danych oficjalnych 
nie ma – ok. 10-12 tys. W latach 2009-2010 
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KRIR przygotowała projekt całościowy nowej 
ustawy o IR, który zawierał także propozycje 
urealnienia przedstawicielstwa IR, jednak z 
braku tzw. przyzwolenia politycznego projekt 
ten nie wszedł do obiegu legislacyjnego. 
Zatem powoływanie się na niską 
reprezentatywność IR jest tylko pretekstem do 
realizacji celów politycznych tym bardziej, że 
pomysłodawcy nie zakładają zmiany 
podstawowej definicji członkostwa w IR. 
Gdyby te zmiany weszły w życie, teoretycznie 
w wyborach 1 stopnia, w sołectwach, byłoby 
wybranych ok. 43100 delegatów, spośród 
których wybierano by pośrednio ok. 5000 
delegatów w gminach a ci z kolei wybieraliby 
pośrednio rady powiatowe. Liczebność 
walnych zgromadzeń IR nie uległaby zmianie. 
Zatem statystycznie, gdyby tylko sami delegaci 
w sołectwach przyszliby do wyborów, 
frekwencja wyniosłaby ok. 1%. 

3. Projekt zakłada nowe zasady wyborów 
trójstopniowych, z jednym etapem 
bezpośrednim, na poziomie sołectwa, oraz 2 
etapami pośrednimi, na poziomie gminy i 
powiatu. Biorąc pod uwagę ogromne 
zróżnicowanie wielkości i specyfiki sołectw w 
Polsce, proponowane rozwiązanie faktycznie 
w małych sołectwach umożliwi ręczne 
sterowanie tymi wyborami. Jak porównać 
reprezentatywność wyborów w sołectwie 
liczącym 100 mieszkańców w tym 20 rolników 
płatników podatku rolnego, z sołectwem 
dużym, 4-5 tys. mieszkańców i  1000 
płatników podatku rolnego?. Jak się to ma do 
rzeczywistej, na danym terenie liczby 
gospodarstw rolnych?. 

4. Drugim, w zasadzie równoległym i 
wzmacniającym celem jest przekazanie 50% 
dochodów ustawowych IR (2% odpis z 
podatku rolnego) na rzecz związków i 
organizacji rolniczych. Faktyczna wielkość 
przekazanych środków w danym 
województwie będzie zależeć od ilości 
wskazań wyborców na karcie do głosowania. 

Paradoksalnie  i w sprzeczności do postulatu 
poprawy frekwencji, im w danej gminie będzie 
niższa frekwencja, tym łatwiej będzie danej 
organizacji przechwycić środki finansowe z IR. 
Ponieważ do podziału pomiędzy ok. 8-10 
organizacji (nie licząc IR) byłoby do podziału 
ok. 13 mln zł rocznie (50% z kwoty odpisu w 
2016 roku), to w sumie nie zapewniłoby  to i 
tak właściwego finansowania tych organizacji. 
Natomiast utrata połowy dochodów IR 
oznaczałaby w praktyce likwidację co najmniej 
połowy  Izb Rolniczych, “najbiedniejszych”, w 
tym Śląskiej Izby Rolniczej. W rezultacie pod 
znakiem zapytania stanęłaby możliwość 
funkcjonowania Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
Równocześnie pomysłodawcy chcą 
wykreślenia zapisu o możliwości ustalania 
przez IR dobrowolnych składek członkowskich. 
W efekcie dojdzie do rozcieńczenia strumienia 
finansowania samorządu i organizacji 
rolniczych i sumarycznie osłabienie 
reprezentacji rolników.  

5. Projekt należy uznać za niedopracowany, 
szkodliwy dla środowiska rolniczego, obliczony 
na doraźny i krótkotrwały efekt polityczny. 
Konieczna jest gruntowna i całościowa zmiana 
Ustawy o IR, w dostosowaniu do współczesnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej na wsi i 
zapewniająca możliwość realnej działalności.  

 Roman Włodarz 

Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej 

www.sir-katowice.pl 
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R Z E P A K O Z I M Y LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2016 

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ odmiany 

1. Sherlock 2012 populacyjna 

2.  Visby 2010 F1 -mieszańcowa 

3. Abakus 2011 F1 -mieszańcowa 

4. SY Kolumb 2012 F1 -mieszańcowa 

5. DK Exquisite 2013 F1 -mieszańcowa 

6. SY Cassidy 2014 F1 -mieszańcowa 

7. Bonanza 2014 F1 -mieszańcowa 

8. Marcopolos 2014 F1 -mieszańcowa 

9. Sherpa 2014 F1 -mieszańcowa 

10. SY Carlo 2014 F1 -mieszańcowa 

11. Arsenal 2015 F1 -mieszańcowa 

12. Mercedes 2015 F1 -mieszańcowa 

13. Minerva 2015 F1 -mieszańcowa 

14. DK Exssence* 2016 F1 –mieszańcowa 

15. SY Polana* 2016 F1 –mieszańcowa 

16. Shrek* 2016 F1 –mieszańcowa 

17 Popular* 2016 F1 –mieszańcowa 

 
F1 – odmiana mieszańcowa, * - wstępna rekomendacja 
 
SHERLOCK – odmiana populacyjna hodowli niemieckiej, pełnomocnik hodowcy KWS Polska, wpisana do K.R. w 2010 
r. W kraju plon za lata 2012-14 wynosił 104 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 
2013-2015 wynosił 99% wzorca.  Zimotrwałość na poziomie średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco 
późniejszy od średniej. Rośliny dość wysokie o zaledwie dobrej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę 
twardzikową dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych nieco 
lepsza od średniej. Plon nasion dość duży. Zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. MTN nieco mniejsza od średniej.   
 
VISBY F1 - odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy Saaten – Union, wpisana do K.R. w 2008r. W kraju średni 
plon za lata 2012-14 wynosił 111% wzorca, a w doświadczeniach PDO w woj. śląskim za lata 2013-15 odmiana 
plonowała na poziomie 106% wzorca. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na czerń 
krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową średnia. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w 
nasionach średnia.  
 
ABAKUS F1 - odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy Saaten – Union Polska Sp. Z.o.o., wpisana do K.R. w 
2009r. Plon nasion bardzo duży zwłaszcza w rejonie środkowowschodnim i południowo-zachodnim. W kraju plon za 
lata 2012-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-15 wynosił 106% 
wzorca. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin po zimie nieco powyżej średniej. Termin początku kwitnienia i 
dojrzewania średni. Rośliny średnio wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę 
twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na zamieranie korzeni mała do średniej. 
 
SY KOLUMB F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana przez firmę Syngenta, pełnomocnik hodowcy Syngenta Seeds 
Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 2010 roku. Plon nasion bardzo duży. W kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 111% 
wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-15 wynosił 106% wzorca. Zawartość 
glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu dość duża. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. 
Masa 1000 nasion nieco mniejsza od średniej. Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin początku kwitnienia i 
dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i 
sucha zgniliznę kapustnych średnia, na choroby podstawy łodygi gorsza od średniej, na czerń krzyżowych dość duża. 
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DK EXQUISITE F1 - odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy DSV Polska Sp. Z o.o., wpisana do K.R. w 2011r. 
Plon nasion duży, wyniki plonowania stabilne w latach. W kraju plon za lata 2012-14 wynosił 115% wzorca. W 
doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-15 wynosił 105% wzorca. Zimotrwałość roślin dobra. 
Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od średniego. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od 
średniej, na choroby podstawy łodygi średnia. 
 
SY CASSIDY F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana przez firmę Syngenta, pełnomocnik hodowcy Syngenta Seeds 
Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 2011 roku. W kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 109% wzorca. W 
doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-15 wynosił 104% wzorca. Zimotrwałość roślin średnia. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na 
wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i na czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i na 
choroby podstawy łodygi większa od średniej. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach 
średnia. 
 
BONANZA F1 – odmiana mieszańcowa, pełnomocnik hodowcy RAGT Semences Polska Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 
2012r. W kraju plon za lata 2012-14 wynosił 108 % wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za 
lata 2013-15 wynosił 107% wzorca. Zimotrwałość roślin dość duża. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco późniejszy od średniego. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na 
zgniliznę twardzikową większa od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń 
krzyżowych średnia. Plon nasion duży do bardzo dużego; wyniki plonowania stabilne w latach, zawartość tłuszczu w 
nasionach duża. 
 
MARCOPOLOS F1 – odmiana mieszańcowa hodowli niemieckiej pełnomocnik hodowcy KWS Polska, wpisana do K.R. 
w 2012r. W kraju plon za lata 2012-14 wynosił 110% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za 
lata 2013-15 wynosił 104% wzorca. Zimotrwałość roślin średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej 
nieco późniejszy. Rośliny dość wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i 
czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi nieco większa od średniej. Plon 
nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża. 
 
SHERPA F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy Saaten – Union, wpisana do K.R. w 2012 roku.. W kraju 
średni plon za lata 2013-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-
15 wynosił 104% wzorca. Zimotrwałość roślin duża. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. 
Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej. Plon nasion duży do 
bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża. 
 
SY CARLO F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana przez firmę Syngenta, ełnomocnik hodowcy Syngenta Seeds Sp. 
z o.o., wpisana do K.R. w 2012 roku. W kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 110% wzorca. W doświadczeniach 
PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2013-15 wynosił 102% wzorca. Zimotrwałość roślin średnia. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi, czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych 
średnia. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach średnia. 
 
ARSENAL F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana przez firmę Limagrain, Central Europe Societe Europeenne 
(Francja), pełnomocnik hodowcy Limagrain Spółka Europejska Oddział w Polsce, wpisana do K.R. w 2013r. W kraju 
średni plon za lata 2012-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 2014-
15 wynosił 105% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanó w w nasionach średnia. 
Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. 
Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę Twardzikowi i choroby podstawy łodygi zbliżona 
do średniej, na czerń krzyżowych większa od średniej. 
 



Informator  Śląskiej Izby Rolniczej 

Strona 41 z 44 
 

MERCEDES F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy Saaten – Union, wpisana do K.R. w 2013 roku.. W 
kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 
2014-15 wynosił 106% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo duża, 
glukozynolanów średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej nieco większa od średniej. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych dość 
duża, na choroby podstawy łodygi zbliżona do średniej. 
 
MINERVA F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy DSV Polska Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 2013 roku.. W 
kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon za lata 
2014-15 wynosił 107% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów 
poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion dość mała. 
Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco wcześniejszy od średniego. Odporność na zgniliznę twardzikową dość 
mała, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych zbliżona do średniej. 
 
DK EXSSENCE* F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy Monsanto Polska Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 
2014 roku. W kraju średni plon w latach 2012-14 wynosił 111% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim 
średni plon w roku 2015 wynosił 104% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w 
nasionach większa od średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 
nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych średnia. 
 
SY POLANA* F1 – odmiana mieszańcowa wyhodowana przez firmę Syngenta, pełnomocnik hodowcy Syngenta Seeds 
Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 2014 roku. W kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 111% wzorca. W 
doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon w roku 2015 wynosił 108% wzorca. Plon nasion duży do bardzo 
dużego. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów w nasionach średnia. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej 
większa od średniej. Masa 1000 średnia. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. 
Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych 
średnia. 
 
SHREK * F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy Saaten – Union, wpisana do K.R. w 2014 roku. W kraju 
średni plon za lata 2012-14 wynosił 113% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon w roku 2015 
wynosił 106% wzorca. Plon nasion bardzo duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej 
średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 nasion powyżej średniej. 
Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku 
kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą 
zgniliznę kapustnych mniejsza od średniej, na choroby podstawy łodygi większa od średniej.  
 
POPULAR* F1 – odmiana mieszańcowa pełnomocnik hodowcy DSV Polska Sp. z o.o., wpisana do K.R. w 2014 roku.. 
W kraju średni plon za lata 2012-14 wynosił 114% wzorca. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon w 
roku 2015 wynosił 103% wzorca. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, 
glukozynolanów poniżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej większa od średniej. Masa 1000 
nasion poniżej średniej. Zimotrwałość roślin duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy 
łodygi średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych większa od średniej. 
* - wstępna rekomendacja 
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J Ę C Z M I E Ń O Z I M Y LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2016 

 

Lp. Odmiana Rok wpisania na LOZ Typ kłosa 

1.  Souleyka 2012 wielorzędowy 
2.  Antonella 2013 wielorzędowy 
3. KWS Meridian 2013 wielorzędowy 
4.  Henriette  2014 wielorzędowy 
5. Titus 2014 wielorzędowy 
6.  Zenek 2016 wielorzędowy 
7. SU Vireni*  2016 dwurzędowy 

 
SOULEYKA – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego, przedstawiciel hodowcy Saaten Union Polska sp. z o.o. 
Wągrowiec. Wpisana do K.R. w 2010 roku. Plenność bardzo dobra. Średni plon w skali kraju za lata 2012-14 wynosił 
100% wzorca na niższym i na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim za lata 2013-
15 osiągnęła plon 100% wzorca na przeciętnym i na intensywnym poziomie agrotechniki wzorca. Mrozoodporność 
średnia 5 w skali 9 stopniowej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną 
plamistość – duża, na rynchosporiozę – średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzałości średni. Masa 100 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w 
stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
ANTONELLA – odmiana wielorzędowa typu pastewnego hodowca – Nordsaat Saatzucht GmbH, przedstawiciel 
hodowcy Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do K.R. w 2011 roku. Średni plon w skali kraju za lata 
2012-14 wynosił 103% wzorca na niższym i wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim 
w roku 2013-15 osiągnęła plony: 102% wzorca na przeciętnym i 101% wzorca na intensywnym poziomie 
agrotechniki. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej 
średniej. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – duża do bardzo 
dużej, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża. Rośliny średniej wysokości, o 
dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. 
KWS MERIDIAN – odmiana wielorzędowa, wyhodowana przez KWS Lochow GmbH – przedstawiciel KWS Lochow 
Polska, wpisana do K.R. w 2011 r. Średni plon w kraju w roku 2012-134 wynosił 101% wzorca na przeciętnym i 102% 
wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim średni plon w roku 2013-
2015 wynosił 105% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. Plenność bardzo 
dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność średnia. 
Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość- średnia, na 
mączniaka prawdziwego - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobra, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
HENRIETTE - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. – hodowca – Nordsaat Saatzucht GmbH, przedstawiciel 
hodowcy Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do K.R. w 2011 roku. Średni plon w skali kraju za lata 
2012-14 wynosił 100% wzorca na niższym i 101% wzorca na wyższym poziome agrotechniki. W doświadczeniach PDO 
w woj. śląskim w roku 2013-15 osiągnęła plony: 103% wzorca na przeciętnym i intensywnym poziomie agrotechniki. 
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Mrozoodporność 
średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na 
rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duże, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 
 
TITUS - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. – hodowca – Nordsaat Saatzucht GmbH, przedstawiciel hodowcy 
Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do K.R. w 2012 roku. Średni plon w skali kraju za lata 2012-14 
wynosiła 103% wzorca na niższym i wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w woj. śląskim w latach 
2013-15 osiągnęła plony: 106% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym poziomie agrotechniki. 
Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność średnia. Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego 
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i rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchośporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny wysokie 
do bardzo wysokich. O dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. 
Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnia, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Zawartość białka w 
ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.  
ZENEK – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego – hodowca DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Wpisana do K.R. w 
2013r. Odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Średni plon w skali kraju za lata 
2012-14 wynosiła 101% wzorca na niższym i 100% na wyższym poziomie agrotechniki. W doświadczeniach PDO w 
woj. śląskim w latach 2013-15 osiągnęła plony: 106% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca na intensywnym 
poziomie agrotechniki. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. 
Zimotrwałość dość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, na ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o 
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość 
mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość duża.  
SU VIRENI* – odmiana dwurzędowa, typu pastewnego – hodowca– Nordsaat Saatzucht GmbH, przedstawiciel 
hodowcy Saaten Union Polska sp. z o.o. Wągrowiec. Wpisana do K.R. w 2014 roku. Plenność na poziomie najlepszych 
odmian dwurzędowych. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość 
prawie średnia. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na 
mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w 
stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Średni plon w 
skali kraju za rok 2013 wynosiła 98% wzorca na niższym i 99% na wyższym poziomie agrotechniki. W 
doświadczeniach PDO w woj. śląskim w latach 2013-15 osiągnęła plony: 106% wzorca na przeciętnym i 103% wzorca 
na intensywnym poziomie agrotechniki.  
* - wstępna rekomendacja 
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