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Stanowisko Walnego Zgromadzenia 
Podlaskiej Izby Rolniczej z dnia 04.09.2019r.

W tym roku podobnie jak w ubiegłym deszczu znów brakuje i susza po raz 
kolejny zbiera żniwo na polach i łąkach. W całym kraju trwa szacowanie strat.

W województwie podlaskim do urzędów gmin wpłynęło ok 28 tys. wnio-
sków od poszkodowanych producentów rolnych, oszacowanych zostało ponad 
27 tys. gospodarstw. Powierzchnia uszkodzonych upraw wynosi ok 400 tys. ha, 
a wartość strat opiewa na kwotę ok 350 mln zł. 

Komisje oszacowują wszystkie szkody, które wystąpiły w gospodarstwie 
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach 
i w środkach trwałych), gdyż za podstawę określenia zakresu i wysokości szkód 
w produkcji rolnej przyjmuje się całość produkcji prowadzonej w gospodarstwie 
rolnym tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej, niezależnie od 
tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produk-
cji zwierzęcej.

Powyższe jednak oznacza, że od klęski suszy, która nawiedziła nas w 2015 
roku przepisy nie uległy zmianie i nadal gospodarstwa, które mają zarówno 
produkcję roślinną jak i zwierzęcą, mają mniejsze szanse na uznanie strat w pro-
dukcji rolnej na poziomie minimum 30%, które daje możliwość skorzystania 
z wachlarza możliwości pomocy przeznaczonej dla rolników poszkodowanych 
przez klęski żywiołowe. W rzeczywistości problem suszy dotyka szczególnie 
posiadaczy zwierząt, ponieważ brakuje im pasz na bieżące karmienie zwierząt. 

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej 
wnioskuje do Ministra Rolnictwa o ustalenie nowych kryteriów szacowania 
strat klęskowych, które oddzielą produkcję roślinną od zwierzęcej.

Kolejny problem związany z szacowaniem strat dotyczy szacowania skutków 
suszy w oparciu tylko i wyłącznie o raporty IUNG-u dotyczące klimatycznego 
bilansu wodnego, co potwierdza nie uwzględnienie w raporcie IUNG braku 
wody na wiosnę po suszy z 2018 roku.  Klimat w ostatnich latach się zmienia, 
deszcz pada punktowo, jest intensywny i krótkotrwały. Metoda szacowania wg 
raportów IUNG-u nie odzwierciedla rzeczywistych strat poniesionych przez 
rolników w wyniku suszy. Chodzi tu przede wszystkim o kategorie glebowe. 
komisje szacują straty w oparciu o raporty IUNG-u, które są opracowywane 
dla poszczególnych upraw na poszczególnych kategoriach gleb. Należy zwrócić 
uwagę, iż kategorie gleb podatnych na suszę nie są aktualizowane na bieżąco 
co skutkuje nie objęciem wszystkich upraw dotkniętych suszą. Natomiast 
Komisje nie są w stanie weryfi kować kategorii gleb w terenie, ponieważ nie 
mają takich możliwości technicznych. 

Należy zadać pytanie, dlaczego komisje szacujące szkody muszą opierać się 
tylko i wyłącznie o raporty Instytutu w Puławach i brać przede wszystkim pod 
uwagę kategorie gleb a nie opierać się o stan faktyczny, które widzą na danej 
uprawie w danym miejscu? Dlaczego członkowie komisji widząc rzeczywiste 
szkody na II i III kategorii glebowej, nie mogą tego szacować? 

Nawet na glebach ciężkich, gdzie wg raportów IUNG-u susza nie występuje 
straty są ogromne i sięgają w wielu przypadkach ponad 50 %. Dlatego też apelu-
jemy o możliwość  szacowania strat przez komisje szacujące straty w uprawach 
powstałych w wyniku tegorocznej suszy zgodnie ze stanem faktycznym na 
poszczególnych uprawach a nie tylko w oparciu o raporty i kategorie glebowe. 

Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej jedocześnie domaga się 
dokonania wszelkich starań, aby pomoc suszowa była skierowana wyłącznie do 
gospodarstw faktycznie funkcjonujących a nie do osób, którzy są właścicielami 
gruntów rolnych, a głównym źródłem ich dochodów jest działalność pozarolnicza.

Kolejnym postulatem Walnego Zgromadzenie jest uproszczenie wniosków 
i protokołów suszowych. Według komisji suszowych są one zbyt skompliko-
wane, co utrudnia i spowalnia pracę komisji. Należy pamiętać, że wniosków 
suszowych wpływa bardzo dużo i na każde szacowanie trzeba poświęcić czas. 
Im prostszy będzie system dokumentacji, tym sprawniej i szybciej będzie się 
odbywało szacowanie, z czego będą zadowoleni zarówno rolnicy, których pola 
zostały dotknięte suszą jak i komisje. 

Walne Zgromadzenie zwróciło również uwagę na skład komisji, który 
powinien być stały i powinien składać się ze specjalistów, którzy zostali od-
powiednio przygotowani i przeszkoleni w danym zakresie. Natomiast Delegaci 
Izb Rolniczych powinni uczestniczyć jedynie w sprawach odwoławczych. 
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Agroenergia

Agroenergia to nowy program 
NFOŚiGW wspierający rolni-
ków. Dzięki niemu będzie można 

uzyskać dofi nansowanie na powsta-
wanie nowych źródeł ciepła i energii 
elektrycznej (w tym OZE) wraz z ma-
gazynami energii, zmniejszenie zu-
życia surowców pierwotnych, a także 
przedsięwzięcia mające na celu popra-
wę efektywności energetycznej. 

Celem programu jest kompleksowe 
wsparcie związane z ograniczeniem 
negatywnego wpływu na środowisko 

prowadzonych działalności rolniczych, 
poprzez dofi nansowanie inwestycji 
służących budowaniu samodzielności 
energetycznej na obszarach wiejskich, 
co przyczyni się do zwiększenia lokal-
nego bezpieczeństwa energetycznego 
oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Wnioski należy składać w wersji elek-
tronicznej, w terminie od 08.07.2019 r. 
– 20.12.2019 r. poprzez Generator Wnio-
sków o Dofi nansowanie (GWD). Oprócz 
przesłania wersji elektronicznej na-
leży złożyć osobiście w NFOŚiGW lub 

przesłać pocztą, wygenerowany w GWD 
wydruk wniosku oraz oświadczenie pod-
pisane zgodnie z zasadami reprezentacji 
wnioskującego. Wnioski mogą składać 
wyłącznie rolnicy indywidualni.

Formy dofi nansowania: 
• dotacje – do 40 % kosztów kwalifi -

kowanych, 
• pożyczki – do 100 % kosztów kwa-

lifi kowanych.
Nabór wniosków dotyczy następu-

jących rodzajów przedsięwzięć oraz 
właściwych dla nich benefi cjentów:

Lp. Rodzaje przedsięwzięć Benefi cjenci

1 Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz 
z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do 
produkcji energii wykorzystuje się:
a)  energię ze źródeł odnawialnych,
b)  ciepło odpadowe,
c)  ciepło pochodzące z kogeneracji.

Wyłącznie rolnicy indywidualni. 
Za rolnika indywidualnego uważa się 
osobę fi zyczną będącą właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, samo-
istnym posiadaczem lub dzierżawcą 
nieruchomości rolnych, których łącz-
na powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha oraz co najmniej od 
5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze 
której jest położona jedna z nierucho-
mości rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i prowadzącą przez 
ten okres osobiście to gospodarstwo.

2 Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji 
instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia 
surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym 
poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące 
do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
1)  Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie 
produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowa-
nych surowców;
2)  Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach 
produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
3)  Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych pro-
duktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych 
przez wnioskodawcę;
4)  Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i sub-
stratów do ich produkcjiz wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów 
w tym osadów;
5)  Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest 
niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 
listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne 
w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
• Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
• Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
• Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności ener-

getycznej.
Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie 
systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przed-
siębiorstw.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl
Krzysztof Malczyk 

PIR Sokóła
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Dopłaty do wapnowania gleby 2019

Rusza "Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie". 1 lipca 

b.r. podpisano porozumienie pomię-
dzy wojewódzkimi funduszami ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej 
a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą 
w Warszawie.

Celem programu jest wsparcie dzia-
łań regeneracyjnych gleb zakwaszonych 
w wyniku oddziaływania czynników 
antropogenicznych. Planuje się regene-
racje gleb na powierzchni co najmniej 
250 tys. ha. Program realizowany bę-
dzie w latach 2019–2023 a w budże-
cie zabezpieczone są środki na ten cel  
w wysokości 300 mln zł.

Dotacje udzielane będą przez woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej z wykorzystaniem 
środków udostępnionych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy 
de minimis, na realizację przedsięwzięć 
skutkujących poprawą jakości środowi-
ska, co zostanie potwierdzone opinią 
właściwej miejscowo Okręgowej Stacji 
Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może ubiegać się o pomoc: 
 pomoc skierowana jest to rolników 

posiadających gospodarstwo rolne 
o powierzchni nieprzekraczającej 
75 ha.

Jakie warunki należy spełnić:
 dokonać badania gleby w zakresie 

pH. Zaleca się aby badanie obejmo-
wało (pH, fosfor, potas, magnez) lub 
posiadać badanie gleby wykonane 
nie wcześniej niż w 2017 roku oraz 
posiadać zalecenia dotyczące wap-
nowania;
 dofinansowanie kosztów zakupu 

wapna dotyczy gleb dla których pH 
będzie niższe lub równe 5,5;
 dofinansowanie działań regenera-

cyjnych dla danej działki ewiden-
cyjnej będzie  udzielone nie częściej 
niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość go-
spodarstwa

Kwota dofi nan-
sowania

1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

Co obejmuje dofinansowanie: 
Zakup wapna:
 wapna nawozowego, odpowiadającego 

typom wapna nawozowego, określo-
nym w załączniku nr 6 do rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 
września 2010 r. w sprawie sposobu 
pakowania nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji o składnikach 
nawozowych na tych opakowaniach, 
sposobu badania nawozów mineral-
nych oraz typów wapna nawozowego 
(Dz. U Nr 183, poz. 1229), - Wykaz wap-
na nawozowego, np. wapno nawozowe 
z przerobu skał wapiennych, odmiana 
04, minimalna zawartość CaO 50%)
oraz
 środka wapnującego, odpowiadają-

cego typom środków wapnujących, 
o których mowa w przepisach rozpo-
rządzenia (WE) nr 2003/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. w sprawie 
nawozów, Wykaz środków wapnują-
cych, np. wapień – standardowy oraz 
zawartość CaO% deklarowana przez 
producenta środka wapnującego.

Należy pamiętać, aby na fakturze 
potwierdzającej zakup wapna znala-
zła się informacja o typie i odmianie 
zakupionego wapna nawozowego lub 
środków wapnujących oraz zawartość 
CaO lub CaO+MgO. Kwalifi kowalności 
kosztów obejmuje okres od 1 czerwca 
2019 roku do 31 października 2023 roku.

Najczęstszym błędem jest właśnie 
źle wystawiona faktura, co powoduje 
odesłanie wniosku do adresata. 

Czego nie obejmuje dofinansowanie: 
 kosztu transportu;
 koszu rozsiewu nawozów wapnio-

wych.
Okres kwalifikowalności kosztów 
od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

Planowany okres przyjmowania 
dokumentów o refundacje kosztów 
 Wnioski przyjmowane będą w sy-

stemie ciągłym w terminie od dnia 
01.08.2019 do dnia 31.12.2019 lub 
do wyczerpania alokacji środków.  
W przypadku wyczerpania środ-
ków, decyduje data wpływu wniosku 
do Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej.

Miejsce składania dokumentów 

Formularz wniosku należy złożyć 
do sekretariatu właściwej miejscowo 
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 
(w województwie podlaskim jest to 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
w Białymstoku, mieszcząca się przy ul. 
Ogrodowej 10, 15-027 Białystok, tel. 
085/ 743 58 41 w.27,23,22) (http://wfo-
sigw.bialystok.pl/wapnowanie, a661).

Wniosek powinien być wypełniony 
elektronicznie zgodnie z instrukcją 
wypełnienia wniosku o wsparcie wap-
nowania regeneracyjnego gleb, stano-
wiącą załącznik nr 1 do regulaminu. 
Wniosek należy wydrukować i opatrzyć 
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czytelnym podpisem. Wymaganymi za-
łącznikami do wniosku są:
1. opinia OSChR o zalecanej dawce 

CaO lub CaO+MgO;
2. faktura (oryginał) za wapno na-

wozowe lub środki wapnujące;
3. wypełnione formularze dotyczące 

pomocy de minimis w rolnictwie.

Limit Pomocy 
 dofinansowanie jest realizowane w ra-

mach pomocy de minimis, której limit 
wynosi 20 tys. euro na trzy lata. 

Na stronie Krajowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej możemy znaleźć wszyst-
kie niezbędne wnioski i załącznik do 
Ogólnopolskiego programu rege-
neracji środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie: https://schr.gov.
pl/p,222,ogolnopolski-program-rege-
neracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-
-ich-wapnowanie.

Julita Warszycka
PIR Porosły 

Bibliografia: 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
-fi nansowania/srodki-krajowe/progra-
my-priorytetowe/ogolnopolski-pro-
gram-regeneracji-gleb/nabor-2019/

h t t p s : / / w w w . s c h r . g o v . pl
http://wfosigw.bialystok.pl/wap-

nowanie.html

 Nawadnianie gospodarstw rolnych

Od 25 września 2019 r. do 22 li-
stopada 2019 r. rolnicy, którzy 
chcą zabezpieczyć swoje upra-

wy przed skutkami suszy, mogą skła-
dać wnioski o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa rolnego. 
Nabory dotyczące nawodnienia w go-
spodarstwie rolnym będą ogłaszane 
cyklicznie. Ministerstwo Rolnictwa 
planuje przeznaczyć na ten cel nawet 
100 mln euro. W ramach tego działania 
rolnik może otrzymać maksymalnie 100 
tyś. złotych, przy czym koszty kwali-
fi kowalne będę musiały przekroczyć 
15 tyś. zł. Limit pomocy na gospo-
darstwo i benefi cjenta jest nieza-
leżny od tego, czy dane gospodarstwo 
korzystało już z pomocy w obszarach 
a, b, c lub d w ramach działania "Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych". Co 
więcej, wniosek o pomoc na inwesty-
cje związane z nawadnianiem będzie 
można złożyć w danym roku również 
wtedy, gdy rolnik ubiega się o wsparcie 
w innym obszarze „Modernizacji go-

spodarstw”. Rolnicy, będą mogli liczyć 
na zwrot w wysokości 50 % kosztów 
kwalifi kowalnych, a w przypadku mło-
dych rolników będzie to nawet 60 %. 
W ramach opisywanego działania bę-
dzie można sfi nansować budowę ujęć 
wody na potrzeby nawadniania, w tym 
studni lub zbiorników, zakup nowych 
maszyn i urządzeń, w szczególności do 
poboru, mierzenia poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania lub 
rozprowadzania wody, zakup nowych 
instalacji do rozprowadzania wody, 
zakup oraz instalację nowych systemów 
nawadniających. W przypadku operacji 
dotyczących nawodnień w gospodar-
stwie rolnym nie musi zostać wyka-
zany wzrost wartości dodanej brutto 
(GVA) w gospodarstwie. O kolejności 
rozpatrywania wniosków podobnie jak 
w innych obszarach zadecydują punkty. 
A te będą przyznawane za potencjalną 
oszczędność wody (dla instalacji ulep-
szanych), za położenie gospodarstwa 
na obszarze gminy zagrożonej suszą 

oraz dla rolników realizujących pro-
gram rolno-środowiskowo-klimatyczny.  
Teoretycznie w przypadku tych inwe-
stycji ARiMR ma rozpatrywać wnioski 
w ekspresowym tempie – 4 miesięcy od 
zakończenia naboru. Resort rolnictwa 
planuje bowiem przeprowadzanie na-
borów częściej niż tylko raz w roku. 

Elżbieta Orłowska
PIR Kolno 

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

DOBROSTAN ZWIERZĄT
Będzie to nowe działanie, które 

ma na celu zrekompensowanie rolni-
kom dodatkowo poniesionych kosz-
tów i utraconych dochodów w wyniku 
wprowadzenia praktyk hodowlanych 
związanych z podwyższonym dobro-
stanem zwierząt. Poprawa jakości 
życia zwierząt i ich zdrowia wpłynie 
korzystnie na wyniki produkcji i jakość 
produktów pozyskiwanych od zwierząt, 

a tym samym na zdrowie ludzi. Na re-
alizację tego działania przeznaczono 
50 mln euro. Planuje się że działanie 
Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 
zostanie uruchomione już w 2020 roku.

BIOASEKURACJA
Zmiany odnoszą się do pomocy 

przyznawanej rolnikowi za budowę 
ogrodzenia służącego bioasekuracji 
i mają na celu umożliwienie przyzna-

wania pomocy w formie ryczałtu, tak 
aby uprościć i przyspieszyć proces 
przyznania i wypłaty pomocy na ten 
zakres wsparcia. Zmiany dotyczą in-
strumentu wsparcia „Inwestycje za-
pobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej”. Umożliwiają one 
urealnienie przyjętych standardowych 
stawek jednostkowych. Dzięki temu 
będzie możliwe zapobieganie sytuacji, 
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w której wsparcie rolnika odbiegałoby 
od obowiązujących cen rynkowych.

WSPÓŁPRACA LOKALNYCH 
GRUP DZIAŁANIA

Podwojenie limitu (z 5% do10%) do 
którego poszczególne LGD mogą korzy-
stać z pomocy na realizację projektów 
współpracy. Podwyższony limit pomocy 
daje możliwość kolejnych działań re-
alizowanych przez LGD, dla których 
dotychczasowy 5% limit wysokości 
środków okazał się niewystarczający, 
bowiem już w tej chwili część LGD wy-
korzystała lub jest blisko wykorzystania 
100% swojego limitu przeznaczonego 
na to poddziałanie Zmiana ta może 

również okazać się zachęcająca dla 
mniej aktywnych w tym poddziałaniu 
grup, dla których dotychczasowy limit 
nie był wystarczająco atrakcyjny, aby 
realizować w tym zakresie operacje. 
Wyższy limit może się więc przyczynić 
do pełniejszego wykorzystania środków 
przewidzianych na to poddziałanie.

PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW 
W RAMACH PROW 2014-2020 

Propozycje zmian dotyczą także 
realokacji fi nansowych pomiędzy po-
szczególnymi instrumentami Progra-
mu, m.in. w celu zapewnienia środ-
ków na realizację działania Dobrostan 
zwierząt oraz dostosowania wielkości 

budżetów poszczególnych instrumen-
tów do aktualnego stanu wdrażania 
Programu. Dzięki przesunięciu środków 
nastąpi lepsze dopasowanie budżetów 
poszczególnych instrumentów do rze-
czywistych potrzeb zgłaszanych przez 
wnioskodawców. Jednocześnie prze-
sunięcia środków zaproponowano do 
instrumentów, w których możliwe jest 
ich wykorzystanie, a alokacje pomniej-
szono biorąc pod uwagę planowane 
jeszcze nabory i szacowane zaintere-
sowanie wnioskodawców.

Elżbieta Makowska 
PIR Grajewo

Źródło: www.minrol.gov.pl

Jak tłumaczyć powiązania gospodarcze działek rolnych położonych 
w różnych gminach, a uprawianych przez tego samego rolnika?

Dnia 2 sierpnia 2017 r. w życie 
weszło Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 

2017 r. w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego go-
spodarstwo, które nie podlegają egzekucji. 
Rozporządzenie to ma na celu ochronę 
rolników, przeciwko którym prowadzo-
na jest egzekucja poprzez umożliwienie 
im wywiązania się z zobowiązań bez 
znacznego i paraliżującego wpływu na 
prowadzone gospodarstwo. Rozporzą-
dzenie chroni gospodarstwa rolne przed 
likwidacją, chcąc zapewnić rolnikowi 
środki na utrzymanie oraz na spłacanie 
wierzycieli z prowadzonej przez niego 
produkcji. 

Rozporządzenie przewiduje liczne 
wyłączenia spod egzekucji, jednak-
że należy mieć na uwadze brzmienie 
jego § 5. Niniejszy paragraf stanowi, iż 
„Przepisów rozporządzenia nie stosuje się 
w razie równoczesnego skierowania egze-
kucji do wszystkich nieruchomości wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego 
prowadzonego przez dłużnika.” A zatem, 
jak łatwo wywnioskować, w przypadku, 
gdy egzekucja skierowana jest np. do 
dwóch spośród trzech nieruchomości 
dłużnika, należy stosować przepisy 
ww. rozporządzenia. Często zdarza 
się tak, że nieruchomości położone są 
w różnych miejscach, gdzie na skutek 
regionalizacji prowadzenia egzekucji 
z nieruchomości, komornik sądowy 
nie może prowadzić egzekucji wobec 

wszystkich nieruchomości, a tylko wo-
bec tych, które są w obwodzie danego 
sądu rejonowego.

Co w sytuacji, gdy nieruchomości 
rolnika leżą w pewnej odległości od 
siebie? Czy można je uważać za nieru-
chomości wchodzące w skład jednego 
gospodarstwa rolnego?

W tej sytuacji komornicy, aby pro-
wadzić egzekucję wobec nieruchomo-
ści znajdującej się w jego rewirze, aby 
ominąć stosowanie przepisów ww. roz-
porządzenia uznają, że nieruchomości 
z okręgu innego sądu rejonowego nie 
wchodzą w skład gospodarstwa rol-
nego.

Nieruchomości rolne winny być 
uznawane za nieruchomości wcho-
dzące w skład jednego gospodarstwa 
rolnego w przypadku, gdy są ze sobą 
funkcjonalnie powiązane i stanowią 
zorganizowaną całość gospodarczą. 
Odpowiada to defi nicji gospodarstwa 
rolnego, zawartej w art. 55³ kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym za gospo-
darstwo rolne uważa się grunty rolne 
wraz z gruntami leśnymi, budynkami 
lub ich częściami, urządzeniami i in-
wentarzem, jeżeli stanowią lub mogą 
stanowić zorganizowaną całość go-
spodarczą.

Nie sposób przyjąć, iż nawet znacz-
ne oddalenie od siebie nieruchomości 
rolnych powoduje, że rolnik będący ich 
właścicielem prowadzi dwa gospodar-
stwa rolne. W obecnych czasach nor-

mą jest, że grunty wchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego nie są skupione 
w jednym miejscu. Dojazd do nich nie 
stanowi żadnego problemu, biorąc pod 
uwagę zwłaszcza obecny poziom me-
chanizacji polskich gospodarstw. Często 
zdarza się, że ciągnik i maszyny są prze-
wożone na miejsce pracy na lawecie.

Powiązanie gospodarcze pomiędzy 
kilkoma gruntami rolnymi oddalony-
mi od siebie o kilka czy kilkadziesiąt 
kilometrów było analizowane przez 
sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz 
komentatorów. Z poczynionej analizy 
wynika, iż art. 553 k.c. wyraża regułę in-
terpretacyjną, zaś zwrot „gospodarstwo 
rolne” stanowi odesłanie do składników 
gospodarstwa rolnego.

Poniżej część interesujących tez 
sądowych  i poglądów doktryny:
 S. Rakowski określa gospodarstwo 
rolne jako zbiór rzeczy i praw. Niejed-
noznacznie wypowiada się S. Rudnicki, 
który wywodzi, że z przepisu art. 553

k.c. wynika, że gospodarstwo rolne nie 
jest rzeczą, lecz zbiorem rzeczy (uni-
versitas rerum), masą majątkową nie-
jednorodną;
 Sąd Najwyższy w  części swoich orze-
czeń również traktuje gospodarstwo 
rolne jako zbiór rzeczy, przykładowo 
można wskazać wyrok z 20 listopada 
1997 r. (III CKU 67/97 i postanowienie 
z 6 lutego 2008 r. (II CSK 467/07);
 P. Czechowski uważa, że najważniejsze 
kryteria charakteryzujące gospodarstwo 
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Jestem podlaskim rolnikiem. Rodzice nauczyli mnie ciężkiej pracy, miłości i szacunku do Boga, ludzi i ziemi. Od 30 lat 
prowadzę gospodarstwo rolno-hodowlane, początkowo utrzymujące bydło mleczne, mięsne i trzodę chlewną. Obecnie 
moja hodowla zarodowa trzody liczy 110 loch w cyklu zamkniętym. Od ponad 20 lat pracuję społecznie na rzecz podla-
skiego rolnictwa i walczę o przywrócenie godności pracy na roli. Jestem wieloletnią delegatką Podlaskiej Izby Rolniczej 
w Sokółce. W latach 1999-2007 byłam członkiem zarządu PIR dwóch kadencji.  Znam nasze problemy.  Zdobyte doświad-
czenie pozwoli mi godnie reprezentować Was w Sejmie. Kandyduję, by mieć realny wpływ na tworzone przepisy prawne, 
które przyczynią się do poprawy sytuacji polskiego rolnictwa. Ludzie wsi, ludzie rolnictwa muszą czuć się pełnoprawnymi 
obywatelami Polski.  Silne polskie rolnictwo i silna wieś – to polski interes narodowy. 

To nie miejsce na liście decyduje o wygranej, tylko Wasze poparcie. 
Ja, jako rolnik będę bardzo zaszczycona, jeżeli 13 października 2019 r. Wy Podlascy Rolnicy oddacie swój głos 

właśnie na mnie.  
Bożena Jolanta Jelska- Jaroś
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rolne to po pierwsze, nieruchomości 
rolne, przy czym mogą to być grunty 
stanowiące własność osób prowadzą-
cych gospodarstwo rolne lub osób trze-
cich, np. nieruchomości dzierżawione, 
będące w posiadaniu samoistnym bez 
tytułu prawnego. Po drugie: budynki 
i ich części (dom mieszkalny, budynki 
gospodarcze, magazyny), urządzenia, 
inwentarz. Po trzecie: prawa związane 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
np. umowy ubezpieczenia, kontraktacji 
czy dostawy. Poszczególne składniki, 
jeśli stanowią lub potencjalnie mogą 
stanowić całość gospodarczą, są go-
spodarstwem rolnym;
 D. Łobos-Kotowska wskazuje, że go-
spodarstwo rolne jest masą majątko-
wą połączoną funkcjonalnie, zmienną 
ilościowo i rodzajowo;
 Sąd Najwyższy zwraca uwagę na 
gospodarstwo rolne jako jedną ca-
łość. Z wielu orzeczeń wynika, że nie 

można dzielić gospodarstwa rolnego 
poprzez podział jego składników bez 
uwzględniania tego, że składniki te 
zostały celowo zorganizowane (tak np. 
w postanowieniu Sądu Najwyższego z 7 
marca 2008 r., (III CKN 328/07);
  Katarzyna Czerwińska-Koral „Poję-

cie gospodarstwa rolnego w kodek-
sie cywilnym – zagadnienia wybra-
ne: ujęcie gospodarstwa rolnego jako 
masy majątkowej znamionuje silny 
akcent funkcjonalny, który oznacza, 
że gospodarstwo rolne zostało zorga-
nizowane w całość gospodarczą w celu 
prowadzenia określonej działalności. 
Z tych względów nie można obojętnie 
przejść nad więzią funkcjonalną łą-
czącą składniki (elementy) wchodzące 
w skład gospodarstwa rolnego. Związek 
ten zapewnia gospodarstwu rolnemu 
jedność. Przepis art. 553 k.c. wskazuje 
na „zorganizowaną całość gospodar-
czą”. Na to kryterium zwrócono uwagę 

w judykaturze, np. w postanowieniu 
Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2000 r. 
(I CKN 1036/99). W wyroku z 2 czerwca 
2000 r. (II CKN 1067/98)Sąd Najwyższy 
podkreślił, że to kryterium jest niedo-
określone. Należy więc podjąć próbę 
wyjaśnienia, jak rozumieć kryterium 
„zorganizowanej całości gospodarczej”. 
To kryterium nazywane jest w literatu-
rze organizacyjnym lub ekonomiczno-
-technicznym i odwołuje się do więzi 
organizacyjnych i funkcjonalnych.

Radca Prawny Aleksander Bojczuk

Zgoda na zwiększenie poziomu zaliczek w związku z suszą

Komisja Europejska 28 sierpnia 
2019 r. podjęła decyzję o zwięk-
szeniu poziomu zaliczek w ramach 

płatności bezpośrednich z 50 % do 70 
% oraz w ramach płatności obszaro-
wych PROW tj. „Płatności dla obsza-
rów z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami 
(ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-
-klimatycznego”, działania „Rolnictwo 
ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie 
na zalesianie i tworzenie terenów zale-
sionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej 
i zalesieniowej” z 75 % do 85 %.

Wypłaty będą realizowane od 16 
października 2019 r., w ramach limitów 
określonych na ten cel w budżecie unij-
nym na rok 2020. Nie są to dodatkowe 
środki z budżetu unijnego.   

Projekty krajowych aktów prawnych 
(rozporządzeń), na podstawie których 
będą stosowane zaliczki na poczet płat-
ności za 2019 r., w najbliższym czasie 
będą przedmiotem konsultacji publicz-
nych, opiniowania i uzgodnień między-
resortowych.

Równolegle na wniosek polskiego 
ministra rolnictwa Komisja Europejska 
przygotowała decyzję umożliwiającą 
Polsce i niektórym państwom człon-
kowskim skorzystanie z derogacji do-
tyczącej zazielenienia. Upoważnia ona 
do zastosowania odstępstw w ramach 
międzyplonów uznawanych jako ob-
szary proekologiczne EFA. 

Decyzja KE wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom w zakresie zwiększenia 
możliwości wykorzystania dostępnych 
gruntów na cele paszowe w związku 
z suszą, jaka wystąpiła w Polsce w tym 
roku oraz jej skutkami, z którymi muszą 
się zmierzyć rolnicy.

W ramach odstępstwa rolnicy będą 
mieli możliwość wysiania międzyplonu 
składającego się z pojedynczej uprawy 
należącej do traw lub innych zielnych 
roślin pastewnych, zamiast dotychczas 
obowiązkowej mieszanki składającej się 
z co najmniej z dwóch gatunków roślin. 
Ponadto za międzyplony w ramach EFA 
uznawane będą również uprawy roślin 
ozimych, uprawiane w plonie głównym 

z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt 
lub wypasanie.

Dodatkowo zgodnie z decyzją rolni-
cy, którzy w celu wypełnienia praktyki 
EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, 
ale ze względu na suszę nie mogli wy-
konać jego wysiewu w optymalnym 
agrotechnicznym terminie, będą mogli 
skrócić okres utrzymywania między-
plonu ścierniskowego do 6 tygodni pod 
warunkiem, że na gruntach tych będą 
wysiane rośliny ozime.

Projekt rozporządzenia krajowego, 
na podstawie którego będzie stoso-
wana derogacja, będzie procedowany 
 w najbliższym czasie.

Źródło: MRiRW
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Rolniku, uważaj na podróbki

W wielu regionach naszego kra-
ju kończą się właśnie żniwa. 
Z docierających do nas infor-

macji wynika, że tegoroczne plony są 
lepsze niż w roku ubiegłym, jednak na 
tle statystyk wieloletnich nie są rewe-
lacyjne. Powodem takiego stanu rzeczy 
jest panująca susza oraz występujące 
miejscowo choroby i szkodniki. Nie 
dziwi zatem wzrost sprzedaży środków 
ochrony roślin. Jeśli chodzi o struk-
turę sprzedażową dominowały środki 
chwastobójcze, które stanowiły 2/3 
sprzedaży. Świadomi rolnicy kontro-
lują swoje plantacje i szybko reagują 
na zaobserwowane objawy chorób lub 
działania szkodników. Wielu z nich 
sięga wtedy po środki ochrony roślin 
dopasowane do aktualnie rozpoznane-
go zagrożenia. Warto jednak mieć się 
na baczności, ponieważ wśród bogatego 
asortymentu produktów mogą znaleźć 
się także podróbki, o czym ostrzegają 
eksperci Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Wedle szacun-
ków mogą one stanowić 15% rynku, 
dlatego PIORiN we współpracy z Kra-
jową Administracją Skarbową, policją 
oraz Europolem przeprowadziła już po 
raz trzeci kontrolę stref przygranicz-
nych w celu wykrycia podrobionych 
produktów. W 2018 roku przechwycono 
26 ton nielegalnych środków ochro-
ny roślin, zaś w roku 2019 liczba ta 
wzrosła trzykrotnie osiągając wartość 
92 ton. Najczęstszą drogą wprowadza-

nia podróbek są zewnętrzne granice 
UE oraz porty morskie, następnie są 
sprzedawane przez internet bądź bez-
pośrednio rolnikowi. Eksperci radzą 
kupować środki ochrony roślin tylko ze 
sklepów nadzorowanych przez PIORiN 
i zawsze prosić o paragon lub fakturę. 
Nie należy dokonywać zakupów w oka-
zyjnych cenach na straganach, od ob-
woźnych sprzedawców, sąsiadów bądź 
znajomych, ponieważ mogą oferować  
produkty tylko z wyglądu przypomina-
jące oryginalne środki, a w rzeczywi-
stości mogą zawierać inne toksyczne 
substancje. Stosowanie podróbek może 
nieść za sobą wiele konsekwencji, bo 
oprócz kar fi nansowych, nakładanych 
przez inspektorów PIORiN można na-
razić się na utratę dotacji unijnych oraz 
stratę plonu. Trzeba wziąć po uwa-
gę, że środek kupiony z nieznanego 
źródła może zawierać nieskuteczne 
lub nawet szkodliwe substancje, co 

może doprowadzić do całkowitego 
zniszczenia upraw. Stosując podróbki 
narażamy także zdrowie swoje i innych, 
ponieważ toksyny w nich zawarte mogą 
kumulować się w glebie oraz w zebra-
nych plonach, a co za tym idzie także 
w organizmach zwierząt i ludzi. 

Tylko kupując oryginalne produkty 
można mieć pewność, że zastosowane 
tam składniki zostały gruntownie prze-
badane pod względem bezpieczeństwa 
oraz skuteczności w zwalczaniu chorób 
lub szkodników. W związku z kontrola-
mi pracowników ARiMR przypomina-
my również o obowiązku prowadzenia 
ewidencji zabiegów ochrony roślin oraz 
zwrotu pustych opakowań środków 
ochrony roślin do punktu sprzedaży 
lub hurtowni.

Jacek Wójciak
PIR Wysokie Mazowieckie 
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Hodowla kóz w gospodarstwie ekologicznym, część 2

W tej części artykułu omó-
wiona zostanie tematy-
ka żywienia kóz, które                                    

w gospodarstwie ekologicznym nie jest 
trudne, składa się z traw na pastwi-
skach, z pełnowartościowych pasz oraz 
dodatków paszowych. W gospodarstwie 
ekologicznym wykorzystuje się pasze 
własne lub zakupione z innych ekolo-
gicznych źródeł. 

Celem chowu kóz jest osiągnię-
cie intensywnego wzrostu. Młode na 
początku przyrastają na wysokość 
i długość, a dopiero potem następuje 
intensywny wzrost na grubość i szero-
kość. Koźlętom nie należy dodawać do 
pożywienia zboża, może to doprowa-
dzić do nieproporcjonalnego wzrostu 
masy ciała deformującego nierozwi-
nięte pojedyncze kości i cały szkielet, 
szczególnie kończyny.

W okresie letnim głównym  poży-
wieniem kóz jest roślinność pastwi-
skowa. Kozy należą do grupy małych 
przeżuwaczy, mających wielokomorowy 
żołądek. Dobrze pasą się na średnich, 
a nawet słabej jakości pastwiskach. 
Należy pamiętać jednak, że kozy ras 
wysokowydajnych wypasa się na mie-
szance traw takich jak: życica trwała, 
tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, 
kupkówka pospolita i różne gatunki 
rajgrasów. Razem z trawami można 
wysiać rośliny bobowate, np. koniczynę, 
lucernę, wykę, łubin, groch i peluszkę. 
Wartościową paszą dla kóz jest seradela. 
W pożywieniu zwierząt powinny poja-
wić się również zielone pędy zbóż i zio-
ła, które wspomagają układ trawienny 
i krwionośny. Dorosła koza potrzebuje 
2-7 kg zielonki dziennie, w zależno-
ści od wieku i fazy cyklu rozrodczego. 
Matka z przychówkiem potrzebuje ok. 
0,15 ha pastwiska. Zazwyczaj kozy nie 
pobierają dostatecznej ilości zielonki, 
dlatego po powrocie z pastwisk nale-
ży im dawać dodatkowe pasze: siano 
i pasze treściwe. Pasze treściwe, czyli 
zboża i mieszanki są używane w celu 
uzupełnienia dawki w energię i białko 
oraz zwiększenie produkcji mlecznej.

W okresie zimy podstawowym po-
żywieniem kóz jest siano z mieszanki 
traw polowych i ziół oraz kiszonki. 
Koza potrafi  zjeść 1-2,5 kg siana na 
dobę, dlatego też kilka razy dziennie 
należy uzupełniać paśniki. Matki w cią-
gu pierwszych 24 godzin po porodzie 
powinny dostawać tylko czystą wodę, 

potem 2,0-2,5 kg wysokiej jakości siana. 
Zimą kozy karmione są też kiszonkami 
z traw, roślin strączkowych, liści bu-
raków, wysłodków buraczanych, żyta, 
wyki i kukurydzy z dodatkiem kredy 
pastewnej. Samica w okresie laktacji 
zje 1-1,3 kg takiej paszy dziennie(nie 
zaleca się jednak podawanie kiszonek 
dla samic, od których pobiera się mleko 
na sery). Dobrym dodatkiem do pasz 
jest słoma z jarego jęczmienia, psze-
nicy i owsa. Rośliny okopowe mogą 
być użyte jedynie jako pasza uzupeł-
niająca. Kozy z przyjemnością jedzą 
marchew, buraki pastewne i cukrowe 
oraz obgotowane obierki ziemniaczane. 
W okresie zimowym pastewne rośliny 
okopowe, podawane w dawce 0,5-1,5 kg 
na kozę dziennie, mają duży wpływ na 
wydzielanie mleka. 

Wartościowym dodatkiem do pa-
szy wysokowydajnych kóz mlecznych 
i rozpłodników są ziarna zbóż, warzywa 
strączkowe, wysłodki i otręby pszenne. 
Przez cały rok należy podawać kozom 
słone lizawki. Ziarna zbóż powinny 
otrzymywać tylko te maciorki, które 
są w złej kondycji lub po licznym po-
rodzie nie produkują wystarczającą 
ilość mleka. Natomiast starsze i zdrowe 
zwierzęta nie wymagają dokarmiania 
ziarnem. Stają się wówczas mniej ak-
tywne na pastwisku i mogą mieć prob-
lemy metaboliczne (kwasica żwacza). 

Należy pamiętać o dostarczaniu ko-
zom odpowiedniej ilości wody do picia. 
Zwierzęta powinny mieć stały dostęp 
do czystej, chłodnej wody, wymienianej 
2-3 razy na dobę. Dorosła koza wypija 
2-7 l wody dziennie.  W okresie pełnej 
laktacji zapotrzebowanie jednej kozy 
na wodę sięga do 12 litrów dziennie. 

Dla kóz najodpowiedniejsze na pa-
szę jest siano łąkowe lub koniczynowo 
- trawiaste. Delikatne i dobrze wysu-
szone łąkowe siano podaje się koźlętom 
już od drugiego - trzeciego tygodnia 
życia. Na całkowity zbiór suchej masy 
oraz zawartość składników odżywczych 
znaczący wpływ ma termin pierwszego 
koszenia. Pierwsze sianokosy najlepiej 
przeprowadzić na początku czerwca, 
gdyż tuż przed kwitnieniem rośliny 
są szczególnie bogate w składniki od-
żywcze. Trawy w momencie koszenia 
nie mogą być wilgotne, a po ścięciu 
należy na dobę zostawić je na łące. Ilość 
pozyskanej paszy zależy od długości 
okresu jej wzrostu.

Jest kilka systemów wypasu kóz. 
Jednym z nich jest system karpacki, 
który polega na wyprowadzaniu każ-
dego dnia na pastwisko stada kóz pod 
okiem owczarza. Inny system wypasu, 
to system kwaterowy. To taki, gdy zwie-
rzęta pasą się swobodnie w kwaterach 
(ogrodzonych częściach pastwiska). 
Mają one duży wybór roślin, ilość nie-
zjedzonej roślinności zależy od długości 
okresu pastwiskowego. System wypasu 
uważany za najprostszy i najmniej pra-
cochłonny, to wypas ciągły. Zwierzęta 
przebywają na jednym pastwisku nie-
przerwanie przez cały sezon pastwisko-
wy. Wiosną na pastwisku jest dużo ro-
ślinności, natomiast w czasie suszy jest 
jej niedobór. Dlatego też dostępność 
paszy trzeba regulować poprzez różne 
zabiegi. Przy wypasie rotacyjnym kozy 
wypasa się w kwaterach i bez kwater, 
wyprowadza się je z kwater na okres 
regeneracji runi (by roślinność odrosła). 

W ekologicznym gospodarstwie 
wielkość stada kóz należy ustalać tak, 
aby nie przekroczyć ilości 170 kg wy-
dalonego azotu na 1 ha powierzchni 
używanej na cele gospodarcze w ciągu 
roku. W przypadku kóz odpowiada to 
13,3 osobnikom. Odpowiednie obcią-
żenie pastwiska jest determinowane 
przez intensywność wypasu, mierzoną 
wysokością zgryzionej runi. Aby obliczyć 
obciążenie pastwiska, stosuje się duże 
jednostki przeliczeniowe (DJP = 500 kg 
masy ciała, jedna koza to 0,15 DJP). 

Kozy nie są typowymi zwierzętami 
pastwiskowymi. Typową i naturalną 
cechą tego gatunku zwierząt jest wy-
szukiwanie różnorodnego pokarmu. 
Selektywnie przebierają różne rodzaje 
roślin i próbują je. Przepadają za liśćmi 
krzewów i drzew. Wybierają pożywienie 
według smaku: kora krzewów i drzew, 
kiełki, gałęzie. Za niektórymi roślinami 
potrafi ą pokonać duże odległości. 

C.d.n.
Mirosława Grygoruk

PIR Hajnówka

Źródła:
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ciej Murawski, Modliszewice 2016.
2.Sarapatka B., Rolnictwo ekologiczne w 

praktyce, Warszawa-Falenty 2012.
3. www.rynek-rolny.pl (artykuł Małgorzaty 

Długosz).
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Opinie do projektów aktów prawnych
1. Projekt rozporządzenia zmie-

niającego rozporządzenie Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń

  Niedopuszczalne jest skrócenie 
ważności otrzymanych wyników 
z akredytowanego laboratorium 
z 15 na 7 dni. Zmiana ta wprowadzi 
destabilizację nie tylko u rolników 
ale też w ubojniach. Tak krótki 
termin ważności badań będzie 
powodował niechęć ze strony ku-
pujących ze względu na trudności  

ścisłego  określenia  planowanych  
ubojni, rolnicy ponownie otrzyma-
ją niższe stawki za sprzedaż świń 
co wydaje się zrozumiałe ze strony 
przedsiębiorcy, który pod presją 
czasu będzie musiał w krótkim 
terminie bezwarunkowo odebrać 
świnie od rolników. Bardziej za-
sadne wydaje się aby wyniki były 
ważne 7 dni po otrzymaniu pozy-
tywnego wyniku z laboratorium, 
a nie od dnia pobrania próbek do 
dnia wysyłki świń. 

 Nie znajduje również uzasadnie-
nia merytorycznego zniesienie 
wymogu uzyskania zezwolenia od 

władz weterynaryjnych państw 
tranzytu i państw przeznaczenia 
w przypadku wysyłek żywych świń 
z obszarów wymienionych w za-
łączniku II załącznika do decyzji 
wykonawczej 2014/709/UE do ob-
szarów wymienionych w części II 
lub III tego załącznika w innym 
państwie członkowskim przez ob-
szary przyległe. Przepis ten spo-
woduje niekontrolowany i w żaden 
sposób nie rejestrowany napływ 
żywych  świń  z obszarów zagrożo-
nych ASF z innym krajów do Polski. 

 Ponadto wydaje się trudny do 
spełnienia wymóg badania kli-
nicznego w kierunku wystąpienia 
objawów ASF przez urzędowego 
lekarza weterynarii nie wcześ-
niej niż 24 godziny przed prze-
mieszczeniem świń. Spowoduje 
to nagromadzenie się obowiązków 
u lekarzy weterynarii, którzy będą 
musieli w krótkim czasie dojechać 
do rolników oddalonych od siebie 
nieraz w znacznej odległości. 

2. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy fi nansowej na 
operacje typu „Inwestycje zapo-
biegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji 
w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i ka-
tastrof” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020

Podlaska Izba Rolnicza, sugeruje 
wprowadzenie zmian do projektu roz-
porządzenia w § 1, punkt 6 w treści:

Standardowa stawka jednostkowa 
za wykonanie:

2) bramy - wynosi 1820 zł;
3) furtki - 610 zł;
Sugerujemy zmianę w tym punkcie 

aby ustalić stawkę dofi nansowania do 
1 metra bieżącego bramy, gdyż bramy 
są rożnych szerokości (minimalnie  ok. 
3 metry dla gospodarstw rolnych, a op-
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tymalnie od 6-8 metrów) w zależności 
od potrzeb, a średni koszt zakupu za 
1m bieżący bramy to 1000 zł. Z kolei 
kwota pomocy do furtki to minimum 
800 zł. Sugerowane w rozporządzeniu 
kwota pomocy do całości bramy i furtki 
są znikome w stosunku do cen realnych 
na rynku.

3.  Rządowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwemu wykorzystywaniu 
przewagi kontraktowej w obro-
cie produktami rolnymi i spo-
żywczymi

Podlaska Izba Rolnicza wydała 
następującą opinię:

 Projekt ustawy rozszerza wymóg 
zawierania umów na pośredni-
ków dostaw produktów rolnych, 
do których dodano ziemniaki, 
rzepak i rzepik, oraz zapowia-
da wprowadzenie minimalnego 
okresu obowiązywania umowy lub 
minimalnego okresu od zawar-
cia umowy do realizacji dostawy 
lub terminu zawarcia umowy na 
dostarczanie produktów rolnych. 
Takie rozwiązanie w przypadku 
produktów o charakterze sezo-
nowym czy owoców tzw. miękkich 
jest korzystne dla producenta rol-
nego. Rolnik nie będzie zawierał 
umowy na dostarczanie produktów 
rolnych tuż przed ich dostawą wy-
muszony szybką sprzedażą swego 
produktu w obawie przed pogor-
szeniem się jego stanu jakości. 
Ponadto wcześniejsze zawarcie 
umowy daje możliwość negocja-
cji warunków umowy. Producent 
rolny otrzymuje w ten sposób gwa-
rancję ceny do zapłaty.

 Projekt ustawy daje możliwość 
skorzystania producentowi rolne-
mu ze złożenia na piśmie sprze-
ciwu wobec minimalnego okresu 
od zawarcia umowy do realizacji 
dostawy wybranych produktów 
rolnych lub terminu zawarcia 
umowy na dostarczenie produk-
tów rolnych. Jeżeli producent rolny 
skorzysta z tego prawa, to wówczas 
obie strony mają możliwość nego-
cjacji elementów umowy.

 Projekt ustawy podwyższa obec-
nie obowiązujące oraz wprowadza 

nowe kary pieniężne na produ-
centów rolnych i nabywców po-
średniczących w łańcuchu dostaw 
produktów rolnych m.in. za brak 
zawartej umowy, niedotrzymanie 
minimalnego okresu obowiązywa-
nia umowy, minimalnego okresu 
od zawarcia umowy do realizacji 
dostawy produktów rolnych, za 
niedotrzymanie terminu zawarcia 
umowy. Zobowiązuje to rolnika 
i producenta do zawierania umów 
i ich przestrzegania pod rygorem 
kary. Rolnik mając pisemną umowę 
ma zapewniony zbyt swych pro-
duktów rolnych. Takie rozwiązanie 
daje mu możliwość planowania 
dalszej produkcji.

 Projekt ustawy rozszerza zakres 
nieuczciwego wykorzystania 
przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi o praktykę 
polegającą na nabywaniu pro-
duktu rolnego lub spożywczego 
poniżej ceny referencyjnej. Jeżeli 
cena referencyjna będzie wyższa 
od kosztów produkcji, to jest to 
rozwiązanie korzystne dla rolnika. 
Daje możliwość sprzedaży produk-
tów rolnych po cenie pokrywającej 
koszty wytwarzania produktów. 

 Projekt ustawy przewiduje ustale-
nie tzw. ceny jednostkowej, czyli 
jednakowej ceny ustalanej raz do 
roku dla całego kraju (na okres od 
dnia 1 kwietnia danego roku do 
dnia 31 marca kolejnego roku). 
Ma być ona wyliczana na pod-
stawie danych opracowywanych 
w wyniku badań prowadzonych 
przez Instytut Ekonomiki Rolni-
ctwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy 
oraz danych z Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dane mają być bra-
ne z trzech ostatnich lat i posłużą 
do wyliczenia: średnich kosztów 
produkcji, średniej wielkość plonów 
oraz średnich kosztów pracy. Tak 
wyliczona cena referencyjna jest 
rozwiązaniem nierynkowym, a czy-
sto ekonomicznym. Należy podkre-
ślić, że koszty produkcji w różnych 
regionach kraju RP różnią się co do 
zasady. Powstanie więc sztuczna 
cena, w wyliczeniu której nie będą 
brane pod uwagę obecne czynniki 
wpływające na produkcję rolną.

 Projekt ustawy przewiduje ustale-
nie ceny referencyjnej dla: jabłka, 
porzeczki do mrożenia, porzeczki 

na koncentrat, aronii na koncen-
trat, wiśni do mrożenia, wiśni na 
koncentrat, truskawki do mro-
żenia, truskawki na koncentrat, 
maliny do mrożenia, maliny na 
koncentrat, agrestu do mrożenia, 
pszenicy konsumpcyjnej, pszenicy 
paszowej, jęczmienia konsumpcyj-
nego, jęczmienia paszowego, żyta 
konsumpcyjnego, żyta paszowe-
go, kukurydzy. Rozwiązanie takie 
zapobiega nieuczciwemu wyko-
rzystaniu przewagi kontaktowej 
i nieuczciwej konkurencji przez 
podmioty prowadzące ich skup.

  Ustalona raz do roku cena refe-
rencyjna na wybrane produkty 
rolne i spożywcze wyeliminuje 
konkurencyjność na rynku fi rm 
skupowych. Małe i duże gospo-
darstwa rolne będą miały możli-
wość sprzedaży swych produktów 
po jednakowej cenie. Jeżeli cena 
referencyjna podanych w roz-
porządzeniu produktów rolnych 
i spożywczych będzie wyższa od 
ceny produktów importowanych, 
to może to spowodować zmniej-
szenie się popytu na nie. Może 
to negatywnie przełożyć się na 
gospodarstwa rolne, które stracą 
rynek zbytu.

4. Poselski projekt Kukiz15 ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie 
zwierząt

Podlaska Izba Rolnicza zasuge-
rowała następujące zmiany projektu 
w ustawie o ochronie zwierząt.

Art. 7 ust. 3a Należy usunąć wpis 
„lub upoważniony przedstawiciel or-
ganizacji społecznej, której statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt”. 
Zastąpić go wpisem „lub przedstawi-
ciele samorządu terytorialnego, związ-
ków hodowców lub przedstawiciele 
samorządu terytorialnego, związków 
hodowców lub przedstawicielem lokal-
nego samorządu rolniczego”. Zmianę 
tą popieramy obawą przed działaniem 
osób nieuprawnionych oraz nie odpo-
wiednich do racjonalnego osądu nad 
sprawą. Dla potwierdzenia obaw odsy-
łamy do sytuacji, które miały miejsce 
w fermach hodowlanych pod Toruniem 
gdzie niekompetencja ww. osób do-
prowadziła do uśmiercenia 2 tysięcy 
norek. Jako, że delegaci izb rolniczych  
są osobami kompetentnymi oraz po-
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siadają wiedzę praktyczną w temacie 
ochrony zwierząt.

Art. 7 ust. 6a Należy dodać iż dobo-
wa stawka utrzymania zwierzęcia nie 
jest jedynym kosztem, który należy 
wypłacić. Powinno się dodać zysk, który 
przepadł poprzez zarekwirowanie zwie-
rzęcia tj. np. produkcja mleczna. Każdy 
dzień bez pozyskania mleka surowego 
jest stratą poniesioną przez hodowcę.

Ogólnie projekt zmiany ustawy 
o ochronie zwierząt jest słuszną ini-
cjatywą i znajduje poparcie delega-
tury PIR.

5. Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie długości okresów karencji 

poprzedzających pozyskanie ze 
zwierząt lub od zwierząt produk-
tów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do oznakowa-
nia jako wolne od organizmów 
genetycznie zmodyfi kowanych, 
w których nie stosuje się gene-
tycznie zmodyfi kowanych pasz

Podlaska Izba Rolnicza po zapozna-
niu się z projektem rozporządzenia jest 
zdania, że obowiązujący zakaz stoso-
wania pasz z GMO jest oczywisty i nie 
powinno być od tego żadnych ustępstw. 
Powinno się wprowadzić kategoryczny 
zakaz sprowadzania i stosowania pro-
duktów z GMO. Konsument nie chce 
produktów gdzie wcześniej były stoso-
wane takie środki GMO i nie powinno się 

rozważać takiej możliwości, nawet z za-
chowaniem okresów karencji. Drób i tak 
faszerowany jest różnymi specyfi kami 
dokładając do tego pasze z GMO nawet 
w pierwszych okresach życia spowoduje 
utratę naturalnych walorów produko-
wanej żywności.     

Żywność w Polsce jest bardzo dobrej 
jakości i powinniśmy to podtrzymywać.            

6. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie informacji, jakie po-
winien zawierać wniosek o uz-
nanie organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producen-
tów i organizacji międzybran-
żowych na rynku mleka i prze-
tworów mlecznych oraz rodzaju 
i zakresu dokumentów potwier-
dzających spełnienie przez te 
podmioty warunków uznania 

Podlaska Izba Rolnicza zasugero-
wała następujące uwagi do w/w roz-
porządzenia:
 Plan wprowadzenia przez Mini-

sterstwo zmian we wnioskach o uz-
nanie organizacji producentów, 
zrzeszeń organizacji producentów 
i organizacji międzybranżowych na 
rynku mleka i przetworów mlecz-
nych oraz rodzaju i zakresu doku-
mentów potwierdzających spełnie-
nie przez te podmioty warunków 
uznania jest zniechęceniem do 
zakładania grup producenckich 
przez rolników. Wprowadzenie ko-
lejnego dokumentu, jest kolejnym 
utrudnieniem, kolejną przeszkodą 
"do pokonania", zanim się jeszcze 
grupy zarejestrują. 

 Plan biznesowy zgodnie z projek-
towanym rozporządzeniem ma 
być dołączany do wniosku o uzna-
nie grupy składanego do ARiMR, 
aczkolwiek ani Państwo ani Unia 
Europejska w tej kwestii nie de-
klarują pomocy ze swojej strony. 
Należy zwrócić uwagę na sytuację 
w naszym kraju. Coraz mniej chęt-
nych deklaruje chęć przynależenia 
i zrzeszenia się w grupy, w związku 
z czym coraz mniej jest liderów. 
Nadmiar biurokracji "odstrasza" 
nowych rolników chętnych do re-
jestrowania i tworzenia nowych 
grup.  
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 Bezpieczne gospodarstwo rolne – konkurs rozstrzygnięty

18 lipca 2019 r. w sali konferen-
cyjnej Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego odbyło się 

podsumowanie etapu wojewódzkiego 
XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bez-
pieczne gospodarstwo rolne” i uroczyste 
wręczenie nagród. Do konkursu zgłosiło 
się 61 gospodarstw z województwa pod-
laskiego, z czego do fi nału przeszło 9. 

Organizatorami etapu wojewódz-
kiego Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne byli: 
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny 
w Białymstoku, 

  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Białymstoku

  Podlaski Urząd Wojewódzki,
 Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Podlaskiego,
 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-

niczego w Szepietowie,
 Podlaski Oddział Regionalny Agen-

cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa,

 Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Białymstoku,

 Podlaska Izba Rolnicza, 
 Ubezpieczenia Pocztowe.

W bieżącym roku w konkursie 
uczestniczyło 61 gospodarstw. Podstawą 
ich oceny były elementy wpływające na 
bezpieczeństwo pracy, a w szczegól-
ności: organizacja obejścia i podwórza 
gospodarstwa, ład i porządek w obrębie 
podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 
stan techniczny budynków inwentar-
skich i gospodarczych, stan techniczny 
maszyn, urządzeń i narzędzi stosowa-
nych w gospodarstwie rolnym, warunki 
obsługi i bytowania zwierząt gospodar-
skich, wyposażenie w ubrania robocze 

i środki ochrony osobistej, przechowy-
wanie środków ochrony roślin i innych 
substancji niebezpiecznych, estetyka 
gospodarstw, zastosowane rozwiązania 
organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających 
w gospodarstwie rolnym. 

Po wyłonieniu spośród 9 najbez-
pieczniejszych gospodarstw zakwa-
lifi kowanych do fi nałowej oceny na 
etapie wojewódzkim, komisja konkur-
sowa przyznała:
  I miejsce Państwu Ewelinie i Toma-

szowi Dąbrowskim, z miejscowości 
Kalinowo-Czosnowo, gm. Wyso-
kie Mazowieckie.

  II miejsce Państwu Anecie i Ada-
mowi Gąsowskim, z miejscowości 
Łapy Korczaki, gm. Łapy.

 III miejsce Państwu Dorocie i Lesz-
kowi Gosk, z miejscowości Głodowo 
Dąb, gm. Kołaki Kościelne.

Ponadto wyróżniono gospodarstwa:
 Pana Janusza Grochowskiego, 

z miejscowości Kamińskie Wiktory, 
gm. Poświętne;

 Państwa Ewy i Grzegorza Czarnie-
ckim, z miejscowości Nowy Dwór, 
gm. Bakałarzewo;

 Państwa Elżbiety Piotra Stępkow-
skim, z miejscowości Krynki Sobole, 
gm. Grodzisk;

 Państwa Beaty i Radosława Miodu-
szewskich, z miejscowości Lutostań, 
gm. Łomża;

 Państwa Iliany i Adama Rółkow-
skich, z miejscowości Żarnowo Trze-
cie, gm. Augustów;

  Państwa Janiny i Tomasza Orłow-
skich, z miejscowości Fiedorowizna, 
gm. Sztabin.
W uroczystości fi nału wojewódzkie-

go wzięli udział uczestnicy i laureaci 
konkursu, przedstawiciele administracji 
rządowej, samorządu różnych szczebli, 
służb mundurowych, instytucji i fi rm 
z branży rolniczej. Wicemarszałek Wo-
jewództwa Podlaskiego Stanisław Dere-
hajło pogratulował wszystkim uczest-
nikom konkursu i życzył wszystkim 
bezpiecznych prac w gospodarstwach. 

Podlaska Izba Rolnicza ufundowała 
laureatom 3 miejsca nagrodę, którą 
wręczyli: Jolanta Wielgat oraz Witold 
Grunwald- Członkowie Zarządu PIR. 

Julita Warszycka
PIR Porosły 

P ń i i O ł

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza 
pozytywnie zaopiniowała następują-
ce projekty:

7. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Środowiska zmieniające-
go rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków wy-
konywania polowania i zna-
kowania tusz;

8. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie szczegółowego 

zakresu danych zamieszcza-
nych w rejestrze zwierząt go-
spodarskich oznakowanych;

9. Projekt rozporządzenia 
Ministra Przedsiębiorczo-
ści i Technologii w sprawie 
wymagań, którym powinny 
odpowiadać zbiorniki pomia-
rowe, oraz szczegółowego za-
kresu badań i sprawdzeń wy-
konywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych 
przyrządów pomiarowych; 

10. Projekt rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie znakowa-
nia poszczególnych rodza-
jów środków.

Julita Warszycka
PIR Porosł y
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Podsumowanie wyborów do Rad Powiatowych 
Podlaskiej Izby Rolniczej

29 lipca 2019r. w siedzibie Pod-
laskiej Izby Rolniczej zebra-
ła się Komisja Wojewódzka 

do spraw przeprowadzenia wyborów 
do Rad Powiatowych Województwa 
Podlaskiego zarządzonych na dzień 28 
lipca 2019r. Na podstawie protokołów 
wyników głosowania przekazanych 
przez Komisje Okręgowe w 104 okrę-
gach Komisja Wojewódzka ustaliła 
wyniki wyborów dla 14 Rad Powiato-
wych Podlaskiej Izby Rolniczej (191 
delegatów). Delegaci uzyskali mandaty 
w 5 okręgach jednomandatowych i 99 
dwumandatowych. Głosowanie odbyło 
się w 31 okręgach wyborczych, nato-

miast w 73 okręgach delegaci zdobyli 
mandaty bez głosowania, gdyż zgodnie 
z §14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej 
Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 
2019r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przeprowadzania wyborów do 
walnych zgromadzeń izb rolniczych, je-
żeli w danym okręgu wyborczym w gmi-
nie w wyborach do rady powiatowej 
izby zgłoszona liczba kandydatów jest 
równa liczbie mandatów wybieranych 
w danym okręgu wyborczym lub od niej 
mniejsza, głosowania nie przeprowa-
dza się, a za wybranych członków rady 
powiatowej Komisja Okręgowa uznaje 
zarejestrowanych kandydatów, a odpo-

wiednio pozostały mandat pozostaje 
nieobsadzony. Najwyższą frekwencję 
odnotowano w gminie Kulesze Koś-
cielne, gdzie na głosowanie udało się 
11,49 % uprawnionych do głosowania.  
W dniach od 7 do 14 sierpnia br. odby-
ły się posiedzenia Rad Powiatowych, 
podczas których zostali wybrani Prze-
wodniczący Rad Powiatowych Podla-
skiej Izby Rolniczej i Delegaci na Walne 
Zgromadzenie PIR. 

Poniżej umieszczamy listę delega-
tów poszczególnych Rad Powiatowych. 
Gratulujemy wszystkim wybranym na 
nową kadencję.

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Augustowie:
1. Chrulski Krzysztof
2. Grabowski Karol – Przewodniczący
3. Kondracki Paweł
4. Koronkiewicz Andrzej Piotr
5. Kotarski Andrzej – Delegat Walnego 

Zgromadzenia
6. Owcarz Jan
7. Rozmysłowicz Artur Bogusław
8. Sadowski Wiesław
9. Sobolewski Radosław
10. Suchocki Michał
11. Wysocki Paweł
12. Żabicka – Krawczyk Bożena

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Białymstoku:
1. Dobrzyński Robert Janusz 
2. Dzitkowski Wiesław
3. Hajduczenia Marian
4. Łapiński Krzysztof
5. Łapiński Ryszard
6. Markowski Robert
7. Mierzejewski Adam Marian
8. Ołdakowski Janusz
9. Regucki Adam
10. Rogucki Paweł
11. Rudnicki Damian
12. Sokół Grzegorz
13. Sowiński Antoni Janusz
14. Szarejko Marcin – Delegat Walnego 

Zgromadzenia 
15. Szczepańczuk Stanisław – 

Przewodniczący
16. Targoński Dariusz
17. Wołoszczyk Wiesław Marian
18. Zakrzewski Bogdan Dariusz
19. Zalewski Krzysztof
20. Zdrodowski Łukasz

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Bielsku Podlaskim:
1. Bazylewski Krzysztof
2. Bobel Maciej – Przewodniczący
3. Chomański Michał 
4. Gołębiecki Tomasz 
5. Lasota Marcin – Delegat Walnego 

Zgromadzenia
6. Leopold Kamiński
7. Niemyjska Agnieszka Iwona
8. Kubaj Marcin 
9. Kuczyński Grzegorz 
10. Łuczaj Agnieszka Anna
11. Sidorski Arkadiusz
12. Zawadzki Piotr

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Grajewie:
1. Grunwald Witold – Przewodniczący
2. Gwiazdowska Maria
3. Gwiazdowski Krzysztof Kazimierz 
4. Jaczyński Grzegorz Mariusz
5. Jagłowska Anna 
6. Kapusta Marek 
7. Kozłowski Stanisław 
8. Maciorowski Łukasz Mariusz
9. Szumska Elżbieta – Delegat Walnego 

Zgromadzenia
10. Zarzecki Michał

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Hajnówce:
1. Baczyński Piotr
2. Filimoniuk Piotr
3. Jarmocik Agnieszka
4. Kaczmarzyk Marian – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
5. Kajdewicz Krzysztof
6. Kojło Jan
7. Oksentiuk Maryla 
8. Skiepko Jan 

9. Stocki Piotr – Przewodniczacy
10. Waszczuk Mikołaj
11. Wszeborowski Andrzej

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Kolnie:
1. Bikowski Adam 
2. Chludziński Zbigniew 
3. Cudnik Sławomir 
4. Dobrzycki Ireneusz
5. Górski Krzysztof 
6. Kondracki Antoni – Delegat Walnego 

Zgromadzenia 
7. Kozikowski Wacław
8. Lemański Sławomir 
9. Nicewicz Adam 
10. Zelkowski Jan – Przewodniczący

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Łomży:
1. Bagiński Zbigniew Karol
2. Konopka Michał 
3. Jasiński Radosław 
4. Kaliściak Mieczysław 
5. Lenczewski Jerzy
6. Chojnowski Stanisław Witold 
7. Długozima Zbigniew Paweł 
8. Dąbkowski Kazimierz Jan
9. Parzych Paweł
10. Maślak Józef Adam
11. Weber Krzysztof
12. Rogowski Sławomir
13. Żebrowski Kazimierz
14. Korytkowski Kazimierz
15. Łuba Zdzisław – Przewodniczący 
16. Kossakowski Ireneusz – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
17. Skrodzka Agata
18. Gadomski Tadeusz
19. Kowalczyk Andrzej
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Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Mońkach:
1. Buraczewski Piotr
2. Ciochanowski Dariusz – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
3. Dembowski Zbigniew 
4. Guzel Adam
5. Konopko Szczepan Jan
6. Magnuszewski Marek 
7. Olszewski Ireneusz 
8. Popowski Marcin
9. Rogalski Stanisław – Przewodniczący
10. Rzepecki Jan Franciszek 
11. Snarski Józef Tadeusz
12. Szaciło Krzysztof
13. Szklanko Grzegorz 
14. Wojtach Daniel 

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Sejnach:
1. Chmielewski Robert 
2. Czarniecki Mirosław – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
3. Dzienisiewicz Paweł
4. Fiedorowicz Elżbieta
5. Gołębiewski Daniel
6. Raś Joanna – Przewodnicząca
7. Urbański Adam 
8. Zdanis Teresa 
9. Zubowicz Grzegorz

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Siemiatyczach:
1. Barańczuk Jerzy
2. Błocki Robert 
3. Bujanowicz Jan
4. Cieślik Tomasz Paweł
5. Harbaszewski Wiesław
6. Karnaszewski Krzysztof
7. Koc Andrzej
8. Leszczyński Grzegorz – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
9. Matocha Karol 
10. Orzepowski Mieczysław – 

Przewodniczący
11. Putko Aleksander
12. Selwestrowicz Mateusz
13. Szumski Wieczysław
14. Twarowski Bogdan  
15. Wisłocki Adam
16. Zalewski Radosław
17. Zgierun Jacek Zdzisław

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Sokółce:
1. Białobłocki Kamil Andrzej
2. Bilmin Bogusław – Delegat Walnego 

Zgromadzenia
3. Boguszewski Krzysztof
4. Bujnowska Elżbieta 
5. Bułatewicz Wojciech 
6. Hniedziejko Krzysztof 
7. Jelska-Jaroś Bożena Jolanta 

8. Małyszko Andrzej Aleksander
9. Marchel Czesław
10. Pawłowski Piotr
11. Piekarska Aneta 
12. Sawastynowicz Piotr
13. Siniło Marek – Przewodniczący
14. Słoma Bogdan
15. Szomko Kazimierz
16. Szulewski Mirosław 
17. Zieziula Piotr

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Suwałkach:
1. Bogucki Janusz
2. Daniel Gajewski – Przewodniczący 
3. Dąbrowski Marian 
4. Dąbrowski Mariusz Sławomir
5. Gawiński Andrzej
6. Górny Marcin – Delegat Walnego 

Zgromadzenia  
7. Kotnarowski Marcin
8. Pietrołaj Mariusz 
9. Putra Mariusz 
10. Rudziewicz Andrzej
11. Wasilewski Andrzej
12. Wdowiak Jan Stanisław 
13. Wojciech Rubin 
14. Zdancewicz Andrzej

Rada Powiatowa Podlaskiej 
Izby Rolniczej w Wysokiem 
Mazowieckiem:
1. Dmochowski Andrzej
2. Dyszczyk Jarosław
3. Ewa Kołodziejska
4. Góralczyk Dariusz
5. Grodzki Paweł – Przewodniczący
6. Jamiołkowski Andrzej
7. Kalinowski Arkadiusz 
8. Kłoskowski Sylwester 
9. Koc Tadeusz
10. Kołakowski Bogdan
11. Kulesza Jan
12. Kurzyna Jacek 
13. Lubowicki Andrzej 
14. Prokopiak Bogusław
15. Przeździecki Grzegorz

16. Raciborski Andrzej – Delegat 
Walnego Zgromadzenia

17. Walczuk Andrzej
18. Waszczuk Rafał
19. Wnorowski Wojciech

Rada Powiatowa Podlaskiej Izby 
Rolniczej w Zambrowie:
1. Cygan Paweł
2. Gosk Romuald Janusz – Delegat 

Walnego Zgromadzenia
3. Łada Barbara
4. Łuba Wojciech – Przewodniczący
5. Szeligowski Piotr
6. Wielgat Jolanta
7. Zalewski Sławomir

Spośród delegatów Walnego 
Zgromadzenia w dniu 4 września 
2019 r. został wybrany Zarząd 
w następującym składzie:

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej: 
Grzegorz Leszczyński

Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej: 
Marek Siniło

Członek Zarządu Podlaskiej Izby 
Rolniczej: Witold Grunwald 

Członek Zarządu Podlaskiej Izby 
Rolniczej: Zdzisław Łuba

Członek Zarządu Podlaskiej Izby 
Rolniczej: Jan Zelkowski

Na Delegata Podlaskiej Izby Rolniczej 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych wy-
brano Piotra Stockiego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym w organizację i przeprowadzenie 
wyborów do Rad Powiatowych PIR, 
w szczególności pracownikom gmin 
oraz członkom Komisji Wojewódzkiej 
i Komisji Okręgowych.

Justyna Kaliszewicz 
PIR Porosły

Zarząd PIR (od lewej: Grzegorz Leszczyński, Zdzisław Łuba, Marek Siniło, Jan Zelkowski, 
Witold Grunwald)
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Dożynki Jasnogórskie
 W DNIACH 31 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA 2019R. ODBYŁY SIĘ DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE

XI Pielgrzymka Izb Rolniczych 
na Jasną Górę rozpoczęła 
się w sobotę konferencją na 

temat: Bieżącej sytuacji w rolnictwie 
i planowanych najbliższych działań re-
sortu rolnictwa i rozwoju wsi. Konferencja 
zgromadziła ponad 80 delegatów izb 
rolniczych, którym przewodniczył Prezes 
Wiktor Szmulewicz. Wśród uczestników 
był Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb 
Rolniczych Józef Waligóra i zasłużony 
redaktor rolny Michał Leszczyc-Gra-
bianka. Gościem konferencji był Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski. 

Najważniejszym tematem dyskusji 
była susza, która w tym roku okazała się 
bardziej dotkliwa niż w 2018 r. Zwró-
cono uwagę na konieczność bardzo 
precyzyjnego formułowania komuni-
katów w sprawie pomocy państwa dla 
rolników poszkodowanych przez suszę, 
ponieważ zbyt ogólne informacje wpro-
wadzają w błąd rolników, a także opinię 
publiczną. Kontrowersje budzi sposób 
ustalania wysokości strat, ponieważ 
powołane komisje suszowe po szaco-
waniu strat konfrontują sporządzone 
na polach protokoły z danymi IUNGu, 
które zdaniem rolników często odbie-
gają od rzeczywistości.

Kolejnym z poruszanych tematów 
była postępująca choroba ASF i trudna 
walka o utrzymanie produkcji trzody 
chlewnej w Polsce. Wielkim problemem 
jest duża populacja dzików będących 
źródłem tej choroby i brak reakcji śro-
dowisk myśliwych na apele rolników 
o intensywne wykonywanie odstrzału.

Delegaci zgłosili również problem 
niszczenia wałów i instalacji przeciwpo-
wodziowych przez bobry. Konieczne jest 
odnowienie urządzeń i zmniejszenie 
liczby zwierząt.

Delegaci zwrócili też uwagę na 
obniżanie cen zbóż, rzepaku i innych 
surowców rolnych w skupie i dalszego 
obniżania opłacalności produkcji.

Minister J. K. Ardanowski w swoim 
wystąpieniu przedstawił działania rządu 
na rzecz wsi i rolnictwa: zwiększenie 
budżetu na pomoc suszową – urucho-
mienie rezerw MSWiA i od Premiera, 
wprowadzenie Rolniczego Handlu De-
talicznego, usprawnienie działania spół-
dzielni, MOLi, wprowadzenie programu 

wapnowania gleb. Minister zapowie-
dział, uruchomienie programu nawod-
nień, wsparcie z PROW do odtwarzania 
zbiorników wodnych i innych działań 
zapobiegających suszy. Stwierdził, że 
w październiku 2019 r. ruszy program 
dofi nansowania do usuwania azbestu 
i program utylizacji odpadów foliowych 
z rolnictwa. Zapowiedział uruchomienie 
rolnej giełdy towarowej (zboża, kuku-
rydza), państwowego morskiego portu 
cukrowego i zbożowego. Wszystkie te 
działania mają stworzyć lepsze warunki 
pracy i sprzedaży wyprodukowanych 
plonów i produktów oraz poprawę wa-
runków życia na wsi, aby zachęcić młode 
pokolenia rolników do pozostania na 
wsi. Minister zaapelował do samorządu 
rolniczego o pomoc w tworzeniu i pro-
pagowaniu strategicznych rozwiązań 
dla polskiego rolnictwa.

W niedzielę 1 września na Jasnej 
Górze rolnicy z całej Polski, przybyli 
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rol-
ników, pod hasłem: „Do Matki pełnej 
darów Ducha Świętego”, dziękowali 
Matce Bożej Królowej Polski za zebrane 
plony i prosili o dobre plony na przy-
szły rok. Uroczystej Sumie przewodni-
czył biskup włocławski Wiesław Mering 
w koncelebrze z biskupem Edwardem 
Białogłowskim, Krajowym Duszpaste-
rzem Rolników i Pszczelarzy i ks. Sta-
nisławem Sojką, sekretarzem KEP ds. 
Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

Starostami Dożynek w tym roku byli 
nowo wybrana delegatka do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych Jolanta Nawrocka 

z mężem Józefem, którzy wraz z dziećmi 
i wnuczkami na początku uroczystej 
mszy świętej złożyli na ręce kapłanów 
koncelebrujących Eucharystię tradycyj-
ny dar: chleb wypieczony z tegorocz-
nych zbiorów.

W wypowiedzi do zebranych rol-
ników przed uroczystą Mszą Świętą 
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Wiktor Szmulewicz podkreślił, że Do-
żynki są najważniejszym świętem rol-
ników, ale również ważne są dla całego 
społeczeństwa, ponieważ przypomina-
ją, że to właśnie dzięki pracy rolników 
codziennie trafi a na stoły w polskich 
domach chleb. Społeczeństwo powin-
no mieć świadomość, że bezpieczeń-
stwo Polski to również, a może przede 
wszystkim bezpieczeństwo żywnościo-
we. Prezes Szmulewicz podkreślił, że 
spotkanie dożynkowe na Jasnej Górze 
stanowi ważny element polskiej rol-
niczej kultury i tożsamości. Podkreśla 
takie wartości jak: przywiązanie rolnika 
i umiłowanie Matki Boga, ale i Matki 
Ziemi, szacunek dla zawodu rolnika, 
poszanowanie przyrody. Rolnicy zawsze 
byli ostoją wiary i umiłowania Ojczyzny.

Przed rozpoczęciem mszy dożyn-
kowej list od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy odczytała Halina Szymańska szef 
kancelarii Prezydenta RP.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
J.K. Ardanowski powiedział: „Dobrze, 
że tu jesteśmy, że umiemy Bogu przez 
ręce naszej Matki, Bogu, który pobło-
gosławił i ziemia plon wydała, umiemy 
dziękować". Podziękowanie, to jest coś 
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najwartościowszego, co człowiek może 
innym złożyć i przekazać. Odpowiada-
jąc na pytanie: za co jesteśmy wdzięczni 
polskiej wsi, minister stwierdził: „Prze-
de wszystkim za to, że mamy bezpie-
czeństwo żywnościowe, że możemy 
myśleć o bezpieczeństwie międzyna-
rodowym, militarnym, zdrowotnym, 
socjalnym dlatego, że mamy żywność. 
Mamy pod dostatkiem żywności, naj-
wyższej jakości, której bardzo często nie 
umiemy szanować. W Polsce marnuje 
się ok. 30 % żywności, to jest grzech, 
to jest też głupota, żeby marnować 
pracę ludzi, żeby marnować to, czego 
w żaden inny przemysłowy sposób się 
nie wytworzy. I tu każdy z nas powinien 
się uderzy w pierś, czy kupuje tyle, ile 
trzeba, czy chroni żywność, czy wie, 
jakim wysiłkiem jej zdobycie zostało 
okupione. Tak, mamy za co Ci (Maryjo) 
dziękować. Mamy prawo i obowiązek 
dziękować za wielki wkład w historię 
naszego narodu, w to, że ci, którzy ży-
wili, kiedy nadchodziła próba dziejowa 
również bronili”.

W homilii ks. Biskup Mering po-
wiedział m.in.: „Od początku chrześci-
jaństwa w naszej Ojczyźnie to właśnie 
wieś była matecznikiem wiary. Świą-
tynie parafi alne do dzisiaj są ozdobą 

większości naszych wiosek, naszych 
miasteczek, a wierni ze swojego niedo-
statku potrafi li utrzymywać w porząd-
ku Dom Boży, traktując go jako dumę 
i fundament swojej tożsamości, swojej 
małej Ojczyzny, która integrując i łą-
cząc mieszkańców wytwarza wspólnotę 
wielkiej narodowej polskiej Ojczyzny. 
Tak toczyła się nasza historia, że to, co 
katolickie zawsze broniło, umacniało 
i ożywiało to, co najbardziej nasze, 
co polskie. (...) To, co chrześcijańskie, 
łączy się z tym, co polskie”. „Bóg każe 
człowiekowi czynić sobie ziemię pod-
daną, jak mądremu gospodarzowi każe 
o nią się troszczyć, być za nią odpowie-
dzialną. Chce, żebyśmy ojczystą ziemię 
kochali, i o tym poleceniu zapomnieć 
nam nie wolno”. „Dziękujmy z pro-
stotą i prośmy. Dziękujmy za plony, 
za pracę rąk ludzkich, za owoce ziemi, 
za tę szczególną wspólnotę, jaką jest 
naród, za wiarę, kulturę myśli i serc, 
za wspólnotę, która jest nasza siłą”.

Krajowy Duszpasterz Rolników 
i Pszczelarzy podziękował za udział 
w uroczystości: „W 80 rocznicę wybu-
chu II wojny światowej polecamy Ci 
wszystkich Obrońców naszej Ojczyzny, 
tych, którzy polegli w Jej obronie, tych 
którzy zostali naznaczeni stygmatem 

różnego cierpienia, tych którzy prze-
żyli tamten, trudny czas i troszczyli 
się o odbudowę moralną i materialną 
naszej Ojczyzny. Królowo Pokoju, pro-
simy Cię o dar pokoju oraz o mądrość 
kierującymi państwami, aby starali 
się budować pokój na sprawiedliwo-
ści i prawdzie. Maryjo, Królowo Polski, 
Oblubienico Ducha Świętego, pomóż 
nam często dziękować Bogu za polskich 
rolników i za wszystkich związanych 
z sektorem rolnictwa, którzy kochają 
ziemię ojczystą, troszczą się o gospo-
darkę rolną, dzielą się owocami swej 
pracy, aby nie brakło nam codziennego 
chleba. Spójrz na wieńce dożynkowe, 
na wykonawców tych dzieł, spójrz na 
delegacje z tymi wieńcami, którzy przy-
byli aby modlić się, dziękować i radować 
w imieniu całej Polski”.

Podlaską Izbę Rolniczą podczas 
Dożynek Jasnogórskich reprezento-
wali: Marek Siniło - Wiceprezes, Jo-
lanta Wielgat oraz Antoni Sowiński- 
Członkowie Zarządu oraz Bogusław 
Bilmin - delegat z Rady Powiatowej PIR 
w Sokółce. Nie obyło się również bez 
sztandaru Podlaskiej Izby Rolniczej. 

PIR za KRIR

Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie okazją do 
dziękczynienia za plony

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie 
odbyły się 14 września w Tykocinie. 
Rozpoczęły się od  nabożeństwa w cer-
kwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku, 
gdzie liturgię sprawował Biskup An-
drzej Supraski. Natomiast przed po-
łudniem na placu Czarnieckiego przy 
kościele pw. św. Trójcy została odpra-
wiona polowa msza św. pod przewodni-
ctwem biskupa łomżyńskiego, ks. prał. 
Janusza Stepnowskiego, który swoją 
homilię skupił na symbolice krzyża. 
Po modlitwie wiernych przedstawi-
ciele instytucji rolniczych złożyli na 
ręce biskupa dary ołtarza. Z ramienia 
Podlaskiej Izby Rolniczej dary wrę-
czał Prezes- Grzegorz Leszczyński wraz 
z Wiceprezesem- Markiem Siniło. 

W Dożynkach wzięli udział podla-
scy parlamentarzyści, samorządowcy 
i przedstawiciele samorządu rolniczego, 
Związku Gmin Wiejskich Wojewódz-
twa Podlaskiego, grupa rekonstrukcyjna 
z Komputowej Chorągwi Stefana Czar-

nieckiego, rolnicy oraz podlaskie koła 
gospodyń wiejskich, które na pięknie 
przyozdobionych ziołami, zbożem i pło-
dami rolnymi straganach prezentowały 
swoje wyroby. W uroczystościach wzięli 
udział delegaci i pracownicy PIR wysta-
wiając poczet sztandarowy w składzie: 
Dariusz Targoński, Jan Krzewski oraz 
Damian Rudnicki.

Gospodarze dożynek - Marszałek 
Podlaski Artur Kosicki, Wicemarszałek 
Stanisław Derehajło, a także Starosta 
Białostocki - Jan Perkowski, Wicesta-
rosta - Roman Czepe oraz Burmistrz 
Tykocina - Mariusz Dudziński w swoich 
przemówieniach dziękowali rolnikom 
za ich ciężką pracę i tegoroczne plony, 
które są jej wynikiem.

Starostowie tegorocznego Woje-
wódzkiego Święta Plonów – Beata 
i Antoni Sowińscy z Dobek w gm. Ty-
kocin oraz Dorota i Mirosław Wildowicz 
z Bielewicz w gm. Gródek, przekazali 
marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wi-
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cemarszałkowi Stanisławowi Derehajło 
chleby dożynkowe. Zgodnie z tradycją 
nastąpiło poświęcenie i dzielenie się  
chlebem dożynkowym. Przed sceną 
stanęły konkursowe wieńce dożynkowe. 

Marszałek Artur Kosicki i wicemar-
szałek Marek Olbryś wręczyli najlep-
szym podlaskim rolnikom pamiątkowe 
grawertony w imieniu Zarządu Woje-
wództwa Podlaskiego, które otrzymali 
również przedstawiciele Podlaskiej Izby 
Rolniczej, m.in.: Wojciech Łuba- Prze-
wodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej 
Izby Rolniczej w Zambrowie oraz delega-
ci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rol-
niczej w Białymstoku- Antoni Sowiński 
wraz z żoną i delegat Robert Markowski.

Rozstrzygnięto konkurs na najpięk-
niejszy wieniec tradycyjny i współczesny 
oraz na najpiękniejsze stoisko. Laure-
atem konkursu na wieniec tradycyjny 
zdaniem komisji konkursowej zostało 
Koło Gospodyń Wiejskich Ogrodniczki 
z gm. Supraśl, a wieńca współczesnego 
przedstawiciele gminy Kobylin Borzymy. 
Za najpiękniejsze stoisko uznano stoisko 
przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Orlikowianki” z Orlikowa.

Po rozstrzygnięciu konkursu rozpo-
częła się część artystyczna. Na scenie 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie 
Zielone" oraz inne zespoły folklorystycz-
ne. Atrakcją wieczoru był też koncert Ja-
nusza Laskowskiego oraz zespołu Focus.

Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie 
były objęte patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły 

Podlaska Izba Rolnicza uczestniczyła w Podlaskim Dniu 
Kukurydzy

8września 2019 r. Podlaska Izba Rol-
nicza uczestniczyła w Podlaskim 
Dniu Kukurydzy organizowanym 

przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Szepietowie i Polski Związek 
Producentów Kukurydzy w Poznaniu.

W tym roku na zwiedzających cze-
kało wiele atrakcji, m.in. pokazy pracy 
maszyn do zbioru kukurydzy i zagospo-
darowania resztek pożniwnych. Pokazy 
zorganizowała fi rma Euralis we współ-
pracy z fi rmą Roltoma. Nie zabrakło 
również degustacji potraw z kukurydzy.

Tradycyjnie podczas trwania imprezy 
rozstrzygnięto konkurs „Bezpieczna ob-
sługa zwierząt gospodarskich” przepro-
wadzony przez Podlaski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Szepietowie wspólnie 
z KRUS oddział w Białymstoku. Jednym 
z fundatorów nagród była Podlaska Izba 
Rolnicza. Laureat I miejsca otrzymał 
Karcher, który wręczyli Pani Jolanta 
Wielgat – delegat Rady Powiatowej PIR 
z Zambrowa wraz z Pawłem Grodzkim - 
Przewodniczącym Rady Powiatowej PIR 
w Wysokiem Mazowieckiem.

 Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły
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II Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”

Druga edycja Ogólnopolskiego 
Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” 
odbyła się w niedzielę  25 sierp-

nia 2019 r. w Kolnie w województwie 
podlaskim. Inicjatorem tego wydarze-
nia był Premier Mateusz Morawiecki. 

W programie obchodów święta 
"Wdzięczni Polskiej Wsi" znalazła się 
Msza Święta, której przewodniczył 
biskup łomżyński Janusz Stepnowski 
a także wyróżnienia dla rolników i kół 
gospodyń wiejskich, podziękowanie 
za plony, występy zespołów ludowych, 
piknik rodzinny oraz koncert Szymona 
Wydry z zespołem Carpe Diem. 

W uroczystościach wzięli udział 
m.in. Premier Mateusz Morawiecki, 
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski, Wojewoda Podlaski 
Bohdan Paszkowski, parlamentarzy-
ści, samorządowcy oraz mieszkańcy 
wsi a także 23 Delegatów Walnego 
Zgromadzenia PIR w tym Grzegorz 

Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby 
Rolniczej. 

Podczas uroczystości wielokrotnie 
podkreślane było jak ogromne znacze-
nie dla społeczeństwa ma rolnictwo. 
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ar-
danowski powiedział, że polskie rol-
nictwo to wielka szansa dla rozwoju 
kraju. Zaprosił wszystkich polityków 
do współpracy na rzecz polskiej wsi. 
Podkreślił również fakt, że polska wieś 
i polskie rolnictwo zapewnia polskiemu 
społeczeństwu bezpieczeństwo żyw-
nościowe a nasze rodzime produkty 
są najwyższej jakości.

Podczas uroczystości w Kolnie Pre-
mier zapowiedział również dopłaty dla 
producentów rolnych poszkodowanych 
suszą – „Zdecydowaliśmy o dopłacie 
w wysokości 1000 zł do ha w związku 
z suszą, jeśli straty są wyższe od 70 
proc”. Szef rządu podkreślał, że polskie 
państwo nie zostawi rolników w potrze-
bie. W tej kwestii Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 
poinformował, że pierwsze wypłaty 
odszkodowań rolnikom poszkodowa-
nym przez suszę powinny ruszyć już 
we wrześniu. Minister przypomniał 
o planowanych programach wspoma-
gających polską wieś, m.in. o wartym 
14 mld zł programie retencyjnym, który 
ma minimalizować straty powodowane 
suszą. Ten projekt ma ruszyć w przy-
szłym roku.

Na zakończenie części ofi cjalnej 
Premier Mateusz Morawiecki i Mini-
ster Rolnictwa wręczyli odznaczenia 
osobom najbardziej zasłużonym dla 
rolnictwa.  Medalem 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości został uhonoro-
wany Przewodniczący Rady Powiatowej 
Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu kol-
neńskiego Jan Zelkowski. 

Julita Warszycka 
PIR Porosły
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Znamy zwycięzców wojewódzkiego konkursu Agroliga 2019

Finał konkursu „Agroliga 2019” 
organizowany przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie i Stowarzyszenie „Agro-
-Biznes Klub” odbył się 26 lipca 2019 r. 
w Dworku w Kuczynie. 

Na uroczystym rozstrzygnięciu 
konkursu pojawili się wszyscy fi naliści 
konkursu a także przedstawiciele rzą-
du, parlamentarzystów, władze woje-
wództwa, przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej. Obecny był 
również Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego Stanisław Derehajło, który 
podkreślił, że zwycięzcy oraz uczestnicy 
konkursu mogą być dla innych przy-
kładem pomysłowości i kreatywności 
w poszukiwaniu nowych konkuren-
cyjnych rozwiązań a także, że sięgając 
po wiedzę i naukę przy prowadzeniu 
tradycyjnego gospodarstwa rolnego, 
można razem budować nowoczesną 
przyszłość Polski. Przedstawicielami 
Podlaskiej Izby Rolniczej byli Grzegorz 
Leszczyński i Jolanta Wielgat, którzy 
pogratulowali wygranej i wręczyli 
puchary Mistrzowi i Wicemistrzowi 
w kategorii rolnicy a także dyplomy 
wszystkich uczestnikom konkursu.

W tym roku o najwyższe laury ubie-
gało się osiem gospodarstw i cztery 
fi rmy. Komisja konkursowa dokonując 
wyboru brała pod uwagę m.in.: sposób 
organizacji produkcji, zastosowane 
technologie, posiadane certyfi katy, 
potencjał produkcyjny, efektywność 
oraz relacje ze społecznością lokalną.

Zwycięzcami tegorocznego konkur-
su Agroligi 2019 w kategorii „rolnicy” 
zostali Państwo Agata i Cezary Kosińscy 
z Chrołowic (gm. Drohiczyn) natomiast 
w kategorii „fi rmy” zwyciężyła Firma 
SaMASZ Sp. z o.o., która w tym roku 
obchodzi jubileusz 35 lat istnienia. 
Mistrzowie województwa będą re-
prezentować nasze województwo na 
szczeblu krajowym, którego fi nałem 
będzie wręczenie tytułów Krajowego 
Mistrza Agroligi 2019 przez Prezydenta 
RP w Warszawie.

Lista laureatów:

Rolnicy:
1. Agata i Cezary Kosińscy, Chro-

łowice, gm. Drohiczyn – Mistrz 
Agroligii w kat. Rolnicy

2. Delicja Pieczulis, Sankury (gm. 
Puńsk) – Wicemistrz Agroligii 
w kat. Rolnicy

3. Emilia i Rafał Morusiewiczowie, 
Małe Raczki, gm. Raczki

4. Anna i Piotr Majewscy, Brzozowo 
Kolonia, gm. Dąbrowa Białostocka

5. Małgorzata i Krzysztof Wojtach, 
Szpakowo, gm. Jaświły

6. Justyna i Daniel Dominikowscy, 
Ratowo Stare, gm. Śniadowo

7. Anna i Łukasz, Danuta i Stanisław 
Przyborowscy, Koniecki Roztrosze-
wo, gm. Szczuczyn

8. Tomasz Milanowski, Żarnowo 
Pierwsze, gm. Augustów

Firmy:
1. SaMASZ Sp. z o.o., Zabłudów, 

Prezes Zarządu Antoni Stolarski 
– Mistrz Agroligii w kat. Firmy;

2. M. Kraszewscy Sp. J., Szepieto-
wo Janówka, Szepietowo, - Wi-
cemistrz Agroligii w kat. Firmy

3. Sery z Puszczy Białowieskiej 
-Adam Lewczuk, Hajnówka

4. BielAgro Centrum Rolno-Ogrod-
nicze  - Sławomir Ostaszewski, 
Bielsk Podlaski.

Kilka słów o Mistrzach: 
Agata i Cezary Kosińscy, Chroło-

wice, gm. Drohiczyn – Mistrz Agroligii 
w kat. Rolnicy - przed 30 laty przejęli 
od rodziców niewielkie gospodarstwo. 
Przez lata je rozwijali i wprowadzali 
nowe kierunki. Obecna produkcja to 
drobiarstwo: roczna sprzedaż 540 tys. 
szt. brojlerów kurzych (tj. ok. 1700 ton 
żywca drobiowego) oraz hodowla ok. 
7 tys. kur niosek reprodukcyjnych ras 

ogólnoużytkowych. Dodatkowo upra-
wiają warzywa gruntowe, zboża i rzepak 
ozimy - produkcja całkowicie towarowa. 
Prowadzą też działalność pozarolniczą 
- przez własny sklep sprzedają hurtowo 
i detalicznie wyprodukowane warzywa 
i inne produkty żywnościowe nieprze-
tworzone. Działają na terenie Podla-
skiego Centrum Rolno-Towarowego 
S.A. w Białymstoku.

SaMASZ Sp. z o.o. – Zabłudów – 
jeden z największych w Polsce i liczący 
się na świecie producent maszyn rolni-
czych i komunalnych. Eksport odbywa 
się do ponad 50 krajów a na terenie 
Polski sieć dilerską tworzy ponad 60 
fi rm handlowych. Obecnie fi rma mieści 
się w nowo wybudowanej fabryce w Za-
błudowie: hala produkcyjna, biurowiec, 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, własna 
oczyszczalnia ścieków i pola doświad-
czalne. Zatrudnia ok. 800 osób. W 2015 
roku fi rma ustanowiła rekord Guinnessa 
zestawem kosiarek MegaCUT kosząc 
96,2 ha łąk w 8 godzin.  

Julita Warszycka 
PIR Porosły 
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