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 Drodzy rolnicy, 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej  

Rok 2019 w rolnictwie zapisze się jako 
jeden z trudniejszych pod względem opłacal-
ności produkcji. Ceny mleka chociaż stabilne, 
to prawie od 6 lat te same. Wołowina tańsza, 
zboża, kukurydza w stagnacji, wieprzowina 
bije rekordy cenowe, drób stabilny i do tego 
wszystkiego susza. Ale cóż z tego jeśli to już 
praktycznie produkcja niszowa w naszym wo-
jewództwie. Nasi rolnicy zamiast się rozwijać, 

muszą czekać na lepszą koniunkturę. Pragnę tylko przypomnieć, że koszty 
produkcji nieubłaganie rosną, pensja minimalna w 2014 roku wynosiła 
1680 zł, natomiast w 2020 wyniesie 2600 zł, będzie to wzrost o 54%. 

2014 2019
Ceny mleka w skupie za  1l                          1,46       1,31
Pszenica                          100kg                 75,00 67,00
Kukurydza                      100kg                 66,00 62,00
Młode bydło rzeźne        1kg                       6,28 6,36

Według koniunktury ogólnej w gospodarce narodowej, mleko po-
winno kosztować już ponad 2 zł za litr. Siła nabywcza konsumentów 
rośnie, średnia pensja w gospodarce wyniosła w 2014 – 3783zł, za trzy 
kwartały w roku 2019 – 4932 zł. 

Wniosek nasuwa się jeden, ktoś na nas chłopach cały czas zarabia, 
od pośrednika, handlu, na państwie kończąc. Inni się bogacą, natomiast 
rolnik cały czas biednieje. Wmawia się nam, aby ograniczać koszty, 
zwiększać skalę produkcji, organizować się, sprzedawać na rynku. Trze-
ba to robić, ale zmiany powinny być systemowe. Jeśli ta polityka rolna 
będzie nadal tak prowadzona, to za 10 lat prawdziwych gospodarstw 
rodzinnych nie będzie. Nie będzie też rolników na naszej wsi, tylko 
pracownicy rolni. Muszą być stworzone mechanizmy, które w perspek-
tywie 10 lat pozwolą nam się rozwijać. Może trzeba zmienić system 
dopłat bezpośrednich do hektara. W gospodarstwach utrzymujących 
zwierzęta trzeba te dopłaty podnieść o 30%, przy minimalnej obsadzie 
0,3 DJP/ha, aby utrzymać produkcję zwierzęcą. Potrzeba nam dużych, 
wieloletnich programów infrastrukturalnych, na przykład program 
przeciwdziałania skutkom suszy. Nie jakieś 400 mln zł, które proponuje 
M inister Ardanowski, ale kilkadziesiąt miliardów złotych na retencję, 
na gromadzenie wody w zbiornikach, w rowach i zarządzanie tą wodą. 
Można to sfi nansować, na przykład wprowadzając do obrotu obligacje 
państwowe. Taki program mógłby być kołem zamachowym dla naszej 
gospodarki narodowej. 

Miejmy nadzieję, że w nowym roku zmieni się podejście rządzących 
do rolnictwa i rzeczywiście będą mieli realną chęć i wizję, aby nas sku-
tecznie wspierać. 

Na nowy 2020 rok, wszystkiego dobrego, dużo nadziei, sukcesów 
w prowadzeniu gospodarstw i w życiu osobistym, życzę wraz z Zarządem 
Podlaskiej Izby Rolniczej. 

z poważaniem
Grzegorz Leszczyński 

Prezes PIR                                                                         

październik – grudzień 2019

Spis treści
Informacje

Nabór na inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej  .  .  .  .  .  .  .  .  4
Stawki płatności bezpośrednich za rok 
2019   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Obowiązek prowadzenia ewidencji 
odpadów przez duże gospodarstwa  .  .  .  5
Termin stosowania nawozów   .  .  .  .  .  .  6

Prawo
Ubezpieczenie OC rolnika  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Uprawa
Uprawa żyta hybrydowego  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Jak dbać o użytki zielone?  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Ekologia
Hodowla kóz w gospodarstwie ekologicz-
nym, część 3 ost.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Wieści z Izby
Opinie do projektów aktów prawnych.  .12
Kilka słów o nowym Zarządzie.  .  .  .  .  .14
Obrady Walnego Zgromadzenia Podla-
skiej Izby Rolniczej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
V edycja „Olimpiady Aktywności Wiej-
skiej”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb 
Rolniczych VI kadencji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Konferencja pn. „Grupy producentów 
rolnych – szanse i bariery rozwoju” .  .  .18
„Mlecznym szlakiem – cykl spotkań in-
formacyjnych dla dzieci i młodzieży” .  .19
Święto Rolników w Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło 
Wasilkowa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Wołowina – symfonia smaków.  .  .  .  .  .21
Konferencja „Zainspiruj się dziedzi-
ctwem” w Olsztynie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .21
Domowa apteka ziołowa - dzika róża  .  .22

Wydawca: Podlaska Izba Rolnicza, Porosły, ul. Wierzbowa 57, 

16-070 Choroszcz, tel./fax: 85 676 08 62, 

e-mail: bialystok@pirol.pl, www.pirol.pl

Redaktor naczelny – Agnieszka Artemiuk.

Zespół redakcyjny – pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej.

Biuro reklamy – Anna Borkowska 665 094 592

Korekta – Elżbieta Orłowska, Anna Pietraszewicz

Nakład: 4000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 

i reklamy oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania

 przeróbek i skrótów w tekstach. 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Przygotowanie i druk: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j., 

Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Białystok, tel. 85 868 40 60, 

e-mail: drukarnia@bialykruk.com



4

INFORMACJE

Nabór na inwestycje odtwarzające 
potencjał produkcji rolnej

W dniach od 27 sierpnia do 31 
grudnia 2019 r. rolnicy, którzy 
ponieśli straty w swoich go-

spodarstwach spowodowane klęskami 
żywiołowymi, bądź wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń (ASF), jeżeli 
miały one miejsce w roku, w którym jest 
składany wniosek o przyznanie pomocy 
lub w co najmniej jednym z dwóch lat 
poprzedzających rok składania o nią, 
mogą ubiegać się w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o przyznanie wsparcia. 

Pomoc taka może być związana 
z odbudowaniem zniszczonych skład-
ników gospodarstwa bądź z odtwo-
rzeniem potencjału produkcji rolnej 
w gospodarstwie przez realizację inwe-
stycji niezwiązanej z produkcją trzody 
chlewnej. Wsparcie na operacje typu 
„Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji w odtwa-
rzanie gruntów rolnych i przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczo-
nego w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” fi nansowane jest z budżetu 
PROW 2014 - 2020. 

Wnioski można składać w oddzia-
łach regionalnych ARiMR, bądź za 
pośrednictwem biura powiatowego, 
lub wysłać je do właściwego oddziału 
regionalnego rejestrowaną przesyłką 
pocztową nadaną w placówce Pocz-
ty Polskiej.

O pomoc mogą starać się dwie gru-
py rolników:

– rolnicy, którzy ponieśli straty spo-
wodowane przez klęski żywiołowe 
(suszę, lawinę, powódź, przymrozki 
wiosenne, ujemne skutki przezi-
mowania, obsunięcie się ziemi, 
deszcz nawalny, uderzenie pioru-
na, huragan, grad) w danym roku 
kalendarzowym, ponieśli straty 
w uprawach rolnych, zwierzętach 
gospodarskich, czy rybach w wy-
sokości co najmniej 30% średniej 
rocznej produkcji rolnej w gospo-
darstwie z trzech lat poprzedza-
jących rok, w którym wystąpiła 
szkoda, albo z trzech lat w okre-
sie pięcioletnim poprzedzającym 
rok, w którym wystąpiła szkoda, 
z pominięciem roku o najwyższej 

i najniższej produkcji w gospo-
darstwie oraz jeżeli straty dotyczą 
składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesie-
nia kosztów kwalifi kujących się 
do objęcia wsparciem. Wysokość 
poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie, określa komisja 
powołana przez wojewodę.

 – rolnicy, którym powiatowy lekarz 
weterynarii nakazał, w drodze de-
cyzji, zabicie świń lub zniszcze-
nie ich zwłok w celu zwalczania 
ASF. Jeżeli na dzień wydania tej 
decyzji utracili co najmniej 30 % 
posiadanej trzody chlewnej. Po-
moc fi nansową wykorzystać można 
na inwestycje związane z działal-
nością rolniczą, ale niezwiązane 
z produkcją świń.

Maksymalna pomoc, jaką może 
otrzymać rolnik na „Inwestycje od-
twarzające potencjał produkcji rolnej” 
w całym okresie realizacji PROW 2014-
2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym, że 
nie może przekroczyć ona poziomu 80% 
kosztów kwalifi kowalnych. Na podsta-
wie oszacowanej przez komisję war-
tości strat w składniku gospodarstwa, 
którego odbudowania dotyczy wniosek 
o przyznanie pomocy, bądź wartości 
szacowania zwierząt, na podstawie 
protokołu szacowania zwierząt okre-
ślana jest wysokość wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik, z uwzględnieniem 
wcześniej wskazanego limitu pomocy 
na gospodarstwo i benefi cjenta. Nato-
miast, w przypadku wystąpienia zda-
rzeń losowych, jeżeli zniszczony skład-
nik gospodarstwa był ubezpieczony, 
wtedy wysokość pomocy w odniesieniu 
do odtwarzanego składnika pomniejsza 
się o kwotę odszkodowania uzyskanego 
z tytułu jego ubezpieczenia.

Pomoc przyznaje się w formie refun-
dacji części kosztów kwalifi kowalnych, 
do których zalicza się koszty: 
1) budowy, przebudowy lub remontu 

budynków lub budowli, wykorzy-
stywanych wyłącznie do produkcji 
rolnej oraz do przechowywania, 
magazynowania, przygotowywa-
nia do sprzedaży produktów rol-
nych (łącznie ze zlokalizowanymi 
w tych budynkach pomieszczenia-
mi higieniczno-sanitarnymi), wraz 

z zakupem lub montażem instalacji 
technicznej, zakupem wyposaże-
nia, kosztami rozbiórki i utylizacji 
materiałów szkodliwych pochodzą-
cych z rozbiórki, pod warunkiem, że 
rozbiórka jest niezbędna do reali-
zacji operacji;

 2) zakupu nowych maszyn, urządzeń, 
tuneli foliowych oraz innego wy-
posażenia do produkcji rolnej, 
przechowalnictwa, suszenia, ma-
gazynowania, przygotowywania 
produktów rolnych do sprzedaży, 
w szczególności sprzętu do uprawy, 
pielęgnacji, ochrony, nawożenia 
oraz zbioru roślin, lub urządzeń do 
przygotowania, przechowywania, 
czyszczenia, sortowania, kalibrowa-
nia i konfekcjonowania produktów 
rolnych, maszyn lub urządzeń do 
przygotowywania lub składowania 
pasz, maszyn lub urządzeń do po-
jenia, zadawania pasz, urządzeń do 
pozyskiwania lub przechowywania 
mleka; 

3) odtwarzania: a) plantacji chmielu, 
sadów lub plantacji krzewów owoco-
wych, gatunków owocujących efek-
tywnie dłużej niż 5 lat, w tym koszty 
zakupu materiału szkółkarskiego 
przeznaczonego do założenia sadu 
lub plantacji krzewów owocowych, 
gatunków owocujących efektywnie 
dłużej niż 5 lat, b) potencjału pro-
dukcji rolnej w gospodarstwie przez 
zakładanie plantacji chmielu, sadów 
lub plantacji krzewów owocowych, 
gatunków owocujących efektywnie 
dłużej niż 5 lat, w tym koszty zakupu 
materiału szkółkarskiego przezna-
czonego do założenia sadu lub plan-
tacji krzewów owocowych gatunków 
owocujących efektywnie dłużej niż 5 
lat – szczegółowe informacje znaj-
dują się w rozporządzeniu.

4) zakupu zwierząt gospodarskich 
wchodzących w skład stada pod-
stawowego w rozumieniu przepisów 
o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich; 

5) zakupu sprzętu komputerowego 
i oprogramowania oraz zakupu pa-
tentów i licencji służących wsparciu 
prowadzonej działalności rolniczej; 

6) zakupu, instalacji lub budowy ele-
mentów infrastruktury technicz-
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nej wpływających bezpośrednio na 
warunki prowadzenia działalności 
rolniczej; 

7) rat zapłaconych z tytułu wykonania 
umowy leasingu, nieprzekracza-
jących ceny netto nabycia rzeczy, 
o których mowa w pkt 2, jeżeli prze-
niesienie własności tych rzeczy na 
benefi cjenta nastąpi w okresie rea-
lizacji operacji, lecz nie później niż 

do dnia złożenia wniosku o płatność 
końcową; 

8) koszty ogólne – tj koszty przygo-
towania dokumentacji technicznej 
operacji, w szczególności: koszto-
rysów, projektów budowlanych lub 
architektoniczno-budowlanych, 
operatów wodnoprawnych, ocen 
lub raportów oddziaływania na śro-
dowisko, dokumentacji geologicznej 

lub hydrologicznej, wypisów i wy-
rysów z katastru nieruchomości, 
projektów technologicznych; spra-
wowania nadzoru inwestorskiego 
lub autorskiego; związane z kiero-
waniem robotami budowlanymi.

Paulina Szymczak 
PIR Kolno

 Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019

Rodzaje płatności bezpośrednich
Stawki płatności 
bezpośrednich
za rok 2019

Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha
Płatność dodatkowa 184,98 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 165,10 zł/ha
Płatność do bydła 302,77 zł/szt.
Płatność do krów 387,29 zł/szt.
Płatność do owiec 104,08 zł/szt.
Płatność do kóz 51,95 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha 765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 463,71 zł/ha
Płatność do chmielu 2 054,33 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 110,09 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 524,18 zł/ha
Płatność do pomidorów 2 250,81 zł/ha
Płatność do truskawek 1 136,95 zł/ha
Płatność do lnu 569,14 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 135,44 zł/ha
Płatność do tytoniu - grupa Virginia 3,28 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,31zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zo-
stały stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 wynosi 4,3782 zł za 1 EUR.

Ponad 10,8 mld zł trafi ło na konta 
rolników w ramach zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz 
płatności obszarowych z PROW 2014 
- 2020. 29 listopada 2019 r. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa zakończyła ich wypłatę. 

W tym roku polscy rolnicy po raz 
czwarty w historii obowiązującego w Pol-
sce systemu dopłat otrzymali zaliczki 
na poczet płatności bezpośrednich, i to 
na najwyższym dopuszczonym w Unii 
Europejskiej poziomie 70 proc. Z kolei po 
raz pierwszy przekazywane były zaliczki 
na poczet płatności obszarowych PROW 
2014-2020 w wysokości 85 proc. stawki.

Pula środków przeznaczonych 
w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi 
ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się 
w roku bieżącym ponad 1,3 mln rolników. 

Od 16 października do 29 listopada 
2019 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat 
bezpośrednich oraz płatności obszaro-
wych z PROW 2014 - 2020 zaliczki na 
kwotę ponad 10,8 mld zł. W porównaniu 
z analogicznym okresem ubiegłego roku 
do rolników trafi ło o ok. 1 mld zł więcej. 
2 grudnia Agencja przystąpiła do realiza-
cji płatności końcowych. Na ich wypłatę 
ma czas do końca czerwca 2020 r.

Elżbieta Bartnicka 
PIR Augustów

Obowiązek prowadzenia ewidencji 
odpadów przez duże gospodarstwa

Ministerstwo Środowiska w dniu 
24 stycznia 2018 r. uruchomiło 
elektroniczny Rejestr-BDO, 

o którym mowa w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-
-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy 

danych o produktach i opakowaniach 
oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Po nowelizacji ustawy, która weszła 
w życie 13 sierpnia 2019 roku, dopre-
cyzowano, że wytwórca odpadów bę-
dący rolnikiem gospodarującym na po-
wierzchni poniżej 75 ha jest zwolniony 

z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru 
oraz prowadzenia ewidencji odpadów 
i sprawozdawczości w tym zakresie.

Wniosek o wpis do rejestru BDO 
należy złożyć do regionalnego urzę-
du marszałkowskiego. Ministerstwo 
Środowiska podaje, że przedsiębiorca 
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zobowiązany jest do złożenia wniosku 
o wpis przed rozpoczęciem działalno-
ści, a w przypadku prowadzenia dzia-
łalności bez wpisu do rejestru BDO, 
należy złożyć wniosek rejestracyjny 
jak najszybciej. Podmioty, które zostały 
zarejestrowane powinny aktywować 
konta (zalogować się do Rejestru-BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, zostaną uruchomio-
ne dwa kolejne moduły umożliwiające 
prowadzenie ewidencji odpadów i skła-
danie sprawozdań z zakresu produktów 
i odpadów wyłącznie w formie elek-
tronicznej.

Za brak wniosku o wpis do rejestru, 
czy złożenie wniosku niezgodnego ze 
stanem faktycznym, grożą wysokie kary:

  za gospodarowanie odpadami nie-
zgodne z informacjami zgłoszo-
nymi do rejestru – kara aresztu 
albo grzywny;

  za brak wniosku o wpis do 
rejestru/o zmianę wpisu do reje-
stru lub o wykreślenie z rejestru 
albo złożenie wniosku niezgodne-
go ze stanem faktycznym – kara 
aresztu albo grzywny;

  za prowadzenie działalności go-
spodarczej bez wymaganego wpisu 
do rejestru – administracyjna kara 
pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł;

  za nieumieszczanie nume-
ru rejestrowego na dokumen-
tach sporządzanych w związku
z prowadzoną działalnością objętą 
wpisem do Rejestru-BDO – admi-

nistracyjna kara pieniężna 5 000 
zł – 1 000 000 zł;

  za transport odpadów bez wpisu 
do Rejestru-BDO – administra-
cyjna kara pieniężna od 2 000 do 
10 000 zł.

Na stronie www.bdo.mos.gov.pl 
można znaleźć szczegółowe informa-
cje na temat obowiązku rejestracji, 
szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz 
fi lmy instruktażowe.

Krzysztof Malczyk 
PIR Sokółka

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl

Termin stosowania nawozów

1. Zabronione jest stosowanie nawo-
zów na gruntach rolnych w termi-
nach innych niż wskazane powyżej. 

2. Terminy określone w tabeli dla 
gruntów ornych, gruntów ornych 
na terenie gmin objętych wyka-
zem stanowiącym załącznik nr 2 
do Programu oraz gruntów ornych 
na terenie gmin objętych wykazem 
stanowiącym załącznik nr 3 do Pro-
gramu nie dotyczą podmiotów, które 
będą zakładać uprawy jesienią po 
późno zebranych przedplonach, 
buraku cukrowym, kukurydzy lub 
późnych warzywach. Dopuszczalna 
dawka azotu w wieloskładnikowych 
nawozach dla zakładanych upraw nie 
może przekroczyć dawki 30 kg N/ha.

3. Rolnik, który założył uprawy jesie-
nią po późno zbieranych przedplo-
nach, buraku cukrowym, kukurydzy 

lub późnych warzywach i zastoso-
wał nawozy w innym terminie niż 
określony w tabeli ma obowiązek 
szczegółowo udokumentować ter-
min zbioru, datę stosowania na-
wozu, zastosowane nawozy i ich 
dawkę oraz termin siewu jesiennej 
uprawy. Przedmiotowe dokumenty 
rolnik jest zobowiązany przecho-
wywać przez okres 3 lat od dnia za-
kończenia nawożenia wykonanego 
na podstawie posiadanego planu 
nawożenia azotem albo obliczeń 
maksymalnych dawek azotu.

4. Terminy określone w tabeli nie do-
tyczą podmiotów, które nie mogły 
dokonać zbiorów lub nawożenia 
z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe, w szczególności nad-
mierne uwilgotnienie gleby. Dla 
tych podmiotów termin granicz-

ny stosowania nawozów to dzień 
30 listopada.

30 listopada to termin graniczny sto-
sowania nawozów dla podmiotów, które 
nie mogły dokonać zbiorów lub nawo-
żenia z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe. Zapis ten odnosi się zarówno 
do zjawisk takich jak nadmierne uwil-
gotnienie gleb, jak również do występo-
wania suszy rolniczej. Biorąc pod uwagę, 
że suszą rolniczą jest „okres, w którym 
wilgotność gleby jest niedostateczna do 
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin 
i prowadzenia normalnej gospodarki 
w rolnictwie”, należy pamiętać, że wy-
stąpienie tego zjawiska zależy nie tylko 
od lokalnych warunków klimatycznych 
(opady i temperatura), ale również od 
cech geomorfologicznych danej zlewni. 
Istotne znaczenie ma również rodzaj 
uprawy, ponieważ poszczególne gatunki 

Nawozy azotowe mineralne i nawozy 
naturalne płynne Nawozy naturalne stałe

Grunty orne na terenie województw: 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego 
i lubelskiego

1 marca – 20 października

1 marca – 31 październikaGrunty orne na terenie województw: 
dolnośląskiego, małopolskiego, pod-
karpackiego, podlaskiego (płn. wsch.) 
śląskiego i warmińsko-mazurskiego

1 marca – 15 października

Pozostały obszar kraju 1 marca – 25 października
Uprawy trwałe

1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopadaUprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

Rodzaj nawozu
Rodzaj gruntów
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 Ubezpieczenie OC rolnika

Kwestie związane z ubezpiecze-
niem OC rolnika uregulowane są 
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czeń Komunikacyjnych.

Zgodnie z ustawą ubezpieczeniową, 
z ubezpieczenia OC rolników przysłu-
guje odszkodowanie, jeżeli:
 rolnik;
 osoba pozostająca z nim we wspól-

nym gospodarstwie domowym;
 osoba pracująca w jego gospodar-

stwie rolnym;
są obowiązani do odszkodowania za 
wyrządzoną w związku z posiada-
niem gospodarstwa rolnego szkodę, 
będącą następstwem śmierci, uszko-
dzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź 
też utraty, zniszczenia lub uszkodze-
nia mienia.

Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń 
wypłaci odszkodowanie, gdy szkodę 
wyrządzi sam rolnik, jak i wtedy, gdy 
szkodę wyrządzi osoba  pozostająca 
z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym, czy też pracująca w gospo-
darstwie (pomocnik, osoba dokonująca 
napraw, sąsiad świadczący pomoc są-
siedzką). Jeśli któraś z tych osób wy-
konując czynności związane z gospo-
darstwem wyrządzi szkodę tzw. osobie 
trzeciej np. przechodniowi, kierowcy 
przejeżdżającego samochodu, turyście 
to zakład ubezpieczeń wypłaci odszko-
dowanie zarówno za szkodę będącą wy-
nikiem uszkodzenia ciała, np. wypłaci 
zadośćuczynienie czy zwróci koszty 
leczenia, jak i za szkodę na mieniu, tj. 
np. za zniszczoną odzież czy pojazd.

Odpowiedzialność za szkody zwią-
zane z posiadaniem gospodarstwa rol-
nego oznacza, że ubezpieczyciel nie 
będzie odpowiadał za szkody związane 
z inną sferą aktywności życiowej osoby 
ubezpieczonej. W szczególności chodzi 
tu o szkody związane z prowadzeniem 
przez rolnika innej działalności go-
spodarczej niż działalność rolnicza 

czy też ze sferą jego życia prywatnego. 
W praktyce jednak rozgraniczenie tych 
sfer bywa trudne. Przykładowo, w przy-
padku wyrządzenia szkody przez kro-
wy wchodzące w skład gospodarstwa, 
rolnik poniesie odpowiedzialność, jeśli 
wystąpią przesłanki odpowiedzialności. 
Będzie to bowiem szkoda związana 
z posiadaniem gospodarstwa rolnego. 
Problem może pojawić się jednak, gdy 
taką szkodę wyrządzi pies (np. wpada-
jąc pod koła samochodu) należący do 
rolnika. Określenie, czy dane zdarzenie 
należy do zakresu ubezpieczenia wyma-
ga więc w każdym przypadku analizy.

Zdarza się, iż przy wykonywaniu prac 
związanych z posiadaniem gospodarstwa 
szkodę poniesie także osoba pracują-
ca w tym gospodarstwie. Bywa też, że 
z winy osoby pracującej w gospodar-
stwie szkody dozna sam rolnik. W obu 
tych przypadkach zakład ubezpieczeń 
również wypłaci odszkodowanie, lecz 
będzie ono obejmowało jedynie rosz-
czenia związane z uszkodzeniem ciała, 
np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów 
leczenia. Ubezpieczenie takie nie pokry-
je szkód materialnych. W myśl ustawy 
ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń 
nie odpowiada bowiem za szkody w mie-
niu, wyrządzone rolnikowi przez osoby 
pracujące w jego gospodarstwie rolnym 
lub pozostające z rolnikiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym albo osobom 
pozostającym z rolnikiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub pracującym 
w jego gospodarstwie rolnym.

Zakład ubezpieczeń przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za szkody po-
wstałe w związku z ruchem pojazdów 
wolnobieżnych, będących w posiadaniu 
rolników posiadających gospodarstwo 
rolne i użytkowanych w związku z po-
siadaniem tego gospodarstwa rolnego. 
Tak więc odszkodowanie na podstawie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych przysługiwać będzie, jeżeli szkoda 
powstanie wskutek zdarzenia z udzia-
łem na przykład kombajnu.

Na marginesie należy zaznaczyć, 
że nie ma obowiązku oddzielnego 
ubezpieczania pojazdów i maszyn 
rolniczych użytkowanych w związku 
z posiadaniem gospodarstwa rolnego, 
a ich ubezpieczenie zawiera się w OC 
gospodarstwa rolnego. Wyjątkiem jest 
ciągnik rolniczy, który podlega ubezpie-
czeniu na podstawie ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zdarza się, że rolnik nie wykorzy-
stuje danego pojazdu do prac w swoim 
gospodarstwie rolnym, tylko wykonuje 
odpłatne usługi przy wykorzystaniu 
swojej maszyny. Należy wtedy uznać, 
że takie użycie pojazdu oznacza, że nie 
jest on wykorzystywany w związku z po-
siadaniem gospodarstwa rolnego przez 
tego rolnika. Oznacza to w konsekwen-
cji uzyskanie przez taki pojazd statusu 
pojazdu mechanicznego oraz obowią-
zek zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przykładowo z chwilą, gdy rolnik 
wyjedzie ze swojego gospodarstwa 
skosić cudze pole swoim kombajnem, 
musi mieć zawarte ubezpieczenie OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 
na ten kombajn.

Częstą sytuacją jest powstanie szkód 
związanych z pożarem wywołanym 
przez pojazd wolnobieżny – kombajn. 
W takich wypadkach pożar powstaje 
na skutek iskry mającej swoje źródło 
w kombajnie lub samozapłonu kombaj-
nu. Tak powstały pożar trawi pole osoby 
trzeciej, na którym pracował kombajn, 
bądź na które ogień przeniósł się z są-
siedniego pola. Tego rodzaju szkody 
pozostają w związku z ruchem pojazdu 
wolnobieżnego. To praca tego pojazdu 
jest bowiem przyczyną szkody. W ta-
kim wypadku odszkodowanie powinno 
być wypłacone bez względu na to, czy 
istniały jakiekolwiek zaniedbania po 
stronie posiadacza kombajnu.

Niestety zakłady ubezpieczeń za-
zwyczaj wymagają aby wykazać winę 
posiadacza kombajnu. Dodatkowo 
jeśli szkoda została wywołana przez 

roślin reagują różnie na konkretne wa-
runki klimatyczno-glebowe.

Zatem niekorzystne warunki pogo-
dowe odnoszą się również do wystę-
powania suszy rolniczej oraz innych 
zdarzeń pogodowych (np. deszcz na-
walny), które najczęściej występują 

lokalnie. W tej sytuacji, producent 
rolny powinien samodzielnie ocenić, 
uwzględniając panujące warunki pogo-
dowe, możliwość dokonania jesiennego 
zbioru i zastosowania nawożenia, jed-
nak nie później niż do końca listopada. 
Natomiast podczas lat o zwyczajowo 

panujących warunkach pogodowych 
jesienią należy dotrzymać terminów 
określonych w programie azotanowym.

 Źródło: arimr.gov.pl
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Uprawa żyta hybrydowego

Coraz większe zainteresowanie 
wśród rolników stanowi uprawa 
żyta hybrydowego. Głównym po-

wodem tego zjawiska są wysokie plony 
jakie można uzyskać na średnich glebach.

Zboża hybrydowe są połączeniem 
2 odrębnych linii rodzicielskich, dzięki 
czemu mają znacznie podwyższone 
możliwości plonowania, posiadają też 
znacznie mocniejszy i bardziej roz-
budowany system korzeniowy dzięki 
efektowi heterozji. W życie hybrydo-
wym występuje zjawisko heterozji (wy-
bujałość mieszańców), dzięki czemu 
odmiany tego typu plonują lepiej niż 
odmiany tradycyjne (populacyjne). Żyto 
hybrydowe buduje plon głównie dzięki 
większej produktywności kłosa (większa 
ilość ziaren w kłosie w porównaniu 
do odmian populacyjnych), wysokiej 
masie tysiąca nasion oraz wysokiemu 
potencjałowi krzewienia. 

Odmiany mieszańcowe żyta mają po-
dobne wymagania glebowe jak odmiany 
populacyjne, lecz pod ich uprawę powin-
no się przeznaczyć gleby bardziej zwięzłe 
i żyzne, ponieważ aby wydać duży plon 
ziarna, żyto mieszańcowe musi pobrać 
dostateczną ilość składników pokarmo-
wych oraz wody, a na glebach lekkich 
przeważnie tego brakuje. Dlatego też 
do uprawy żyta hybrydowego nie po-
leca się gleby klasy V i VI. Najlepszymi 
przedplonami są: rośliny strączkowe 
(łubin wąskolistny oraz żółty), ziem-
niaki , a także: owies i jęczmień. Złymi 
zaś zboża ozime. Negatywny wpływ 
przedplonu można ograniczyć uprawą 
poplonów ścierniskowych.

Żyto przed siewem wymaga do-
brze odleżałej roli. Dlatego zaleca się 
odpowiednio wcześniej (najlepiej na 
2-3 tygodnie przed siewem ) wykonać 
orkę siewną. Doprawienie gleby przed 

siewem powinno być bardzo staranne, 
należy tu pamiętać o wałowaniu co 
gwarantuje szybkie oraz bardzo wyrów-
nane wschody, a w rezultacie uzyskanie 
wysokiego plonu o dobrej jakości.

Odmiany mieszańcowe żyta źle zno-
szą opóźnienie terminu siewu. Opty-
malny termin siewu jest podobny jak 
odmian populacyjnych i w zależności 
od regionu przypada pomiędzy 15 a 30 
września. Dotrzymanie optymalnego ter-
minu jest bardzo ważne ponieważ żyto 
po siewie powinno przejść pełny jesienny 
okres krzewienia co będzie skutkowało 
uzyskaniem wysokiego plonu. By wydać 
duży plon ziarna, muszą zakończyć krze-
wienie jesienią. Optymalna głębokość 
siewu jest to 2-3 cm, jedynie podczas 
występowania niekorzystnych warun-
ków wilgotnościowych głębokość siewu 
zaleca się zwiększyć do 4-5 cm, następ-
nie w takich wypadkach bezpośrednio 

kombajn należący do sąsiada, który 
w ramach pomocy sąsiedzkiej pracował 
na naszym polu, zakład ubezpieczeń 
powołując się na art. 53 pkt 1) ustawy 
ubezpieczeniowej uznaje, że zgłoszona 
szkoda pozostaje poza zakresem ubez-
pieczenia, gdyż zakład nie odpowiada 

za szkody w mieniu wyrządzone rol-
nikowi przez osobę pracującą w jego 
gospodarstwie rolnym. 

W praktyce, interesy osoby po-
szkodowanej przez jeden z bardziej 
niebezpiecznych przejawów działal-
ności rolniczej nie jest zabezpieczony. 

Wydaje się również, że nie jest speł-
niony podstawowy cel przyświecający 
wprowadzeniu obowiązkowych ubez-
pieczeń OC.

Artykuł opracowała 
   Kancelaria 

Radcy Prawnego Aleksander Bojczuk

UPRAWA
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po wykonaniu siewu należy zwałować 
pole. Zbyt głęboki siew zawsze opóźnia 
wschody, ogranicza krzewienie i skraca 
czas jesiennej wegetacji. 

Norma wysiewu jest uzależniona od 
jakości gleby, przedplonu, terminu oraz 
odmiany i wynosi średnio 2 jednostki 
siewne na ha - czyli ok 60-90 kg/ha. 
Rozstawa rzędów mieści się w prze-
dziale 12-15 cm.

Nawożenie azotowe stosuje się 
w zależności od jakości gleby, przed-
plonu i spodziewanych zbiorów, wyno-
si średnio:100 -140 kg N/ha, stosowa-
ne głównie wiosną w trzech dawkach 
(w momencie: ruszenia wegetacji, po-
czątku strzelania w źdźbło i w początku 
kłoszenia). W przypadku słabszego sta-
nowiska można zastosować niewielkie 
nawożenie azotowe jesienią (ok. 30 kg/
ha). Przy stosowaniu wyższego nawo-
żenia azotowego należy pamiętać o re-
gulatorach wzrostu. Nawożenie fosforo-
wo- potasowe stosuje się na poziomie ok 
40-100 kg P O /ha oraz 60-120 kg K O/ha. 
Na glebach ilastych i gliniastych potas 
najlepiej jest podać w całości jesienią. Na-
tomiast na stanowiskach piaszczystych, 
ubogich w próchnicę, nawożenie potasem 
powinno być zaplanowane na wiosnę, 
przed ruszeniem wegetacji, aby uniknąć 
wymycia potasu ze strefy korzeniowej.

W uprawie żyta hybrydowego należy 
zaplanować zabieg regulatorami wzro-
stu, który zapewni, że rośliny w pozycji 
pionowej doczekają do żniw. Najważ-
niejszy jest pierwszy zabieg, który powi-
nien być wykonany w fazie od początku 
strzelania w źdźbło do fazy pierwszego 
kolanka środkami zawierającymi CCC 
i trineksapak etylowy. Dobierając prepa-
rat i dawkę należy mieć na uwadze stan 
roślin, wilgotność gleby, nasłonecznie-
nie i temperaturę powietrza w trakcie 
wykonywania zbiegu. 

Żyto stosunkowo dobrze radzi sobie 
z chwastami. Jednak chcąc uzyskać 
dobrej jakości wysokie plony należy 
zastosować pełna ochronę - głównie 
herbicydowa oraz fungicydową.

Tak jak w każdej uprawie zwalczanie 
chwastów w uprawie żyta mieszańco-
wego jest zabiegiem obowiązkowym. 
Najbardziej wskazane jest wykonanie 
oprysku jesienią, gdyż w tym terminie 
zabieg ten można wykonać skuteczniej, 
taniej i z mniejszą szkodą dla rośliny 
uprawnej. Wśród preparatów herbi-
cydowych do zwalczania chwastów 
jesienią można stosować m.in.: środki 
zawierające izoproturon + difl ufenikan 
i izoproturon + pendimetalinę. W zależ-
ności od występujących chorób roślin 
stosuje się zazwyczaj jeden lub dwa 

zabiegi fungicydowe. Nowe odmiany 
żyta mieszańcowego charakteryzują się 
dobrą odpornością na choroby w tym 
również na rdzę brunatną. 

Zabiegi ochrony roślin zaleca 
się wykonywać zgodnie z zasadami 
integrowanej ochrony roślin. Infor-
macje o środkach ochrony roślin do-
puszczonych przez MRiRW do obrotu 
i stosowania w Polsce są dostępne 
pod adresem: www.minrol.gov.pl (na 
podstronach: Informacje branżowe  
Produkcja roślinna  Ochrona roślin).

Daniel Gajewski 
PIR Suwałki

Źródło:
www.kws-zboza.pl 
https://www.agrofakt.pl/zboza-hybrydowe-
-jak-je-uprawiac/

https://www.topagrar.pl/articles/aktualno-
sci-branzowe-uprawa/dobrze-wykorzystaj-
-potencjal-zyta-mieszancowego/ --dr 
Maria Walerowska

https://www.hrsmolice.pl/pl/zboza/zyto-
-mieszancowe-f1/51-podstawowe-zalece-
nia-agrotechniczne

Jak dbać o użytki zielone?

Wtym roku po raz kolejny na 
terenie Polski wystąpiła su-
sza. Wiele gospodarstw zano-

towało straty w tegorocznych plonach 
i teraz gorączkowo poszukuje pasz, aby 
wyżywić zwierzęta i uzupełnić braki 
w magazynach. Po raz kolejny ruszył 
program pomocy producentom rolnym 
w związku z wystąpieniem niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych, aby wes-
przeć fi nansowo poszkodowanych rol-
ników w ich trudnej sytuacji. Trwają też 
poszukiwania metod walki ze skutkami 
suszy oraz sposobów ograniczenia ich 
występowania w przyszłości. Jednym 
z rozwiązań jest nawadnianie upraw, 
w celu poprawy warunków wodnych 
roślin. Stworzenie instalacji nawadnia-
jącej jest kosztowną inwestycją, dlatego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w ramach działania „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” urucho-
miła program dotacji przeznaczonych 
na ten cel. Uzyskane fundusze można 

przeznaczyć m.in. na budowę studni 
i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń 
do poboru, magazynowania, uzdatnia-
nia, odzyskiwania lub rozprowadzania 
wody, instalacji nawadniających i sy-
stemów do sterowania nawadnianiem. 
Dzięki systemom nawadniania rośliny 
otrzymają odpowiednie ilości wody 
w okresach największego zapotrzebo-
wania. Eksperci doradzają, aby  zadbać 
o terminowe i właściwe wykonywanie 
zabiegów na użytkach zielonych. 

Należy zacząć od wiosennych za-
biegów, ponieważ są one szczególnie 
ważne, aby stworzyć dobre warunki 
wzrostu wartościowych gatunków 
traw i roślin motylkowych i zapobiec 
zachwaszczeniu. Pierwszym wykony-
wanym zabiegiem jest włókowanie, 
którego celem jest rozgarnięcie kreto-
wisk i nierówności na powierzchni łąk 
oraz pobudzenie roślin do krzewienia. 
W przypadku dużego uwilgotnienia 
gleby należy przesunąć tę czynność 

na okres późniejszy. Nie należy jednak 
zwlekać z wykonaniem tego zabie-
gu, ponieważ ostatnim momentem 
jest wysokość runi na poziomie 10 
cm. Jeśli na polu stwierdzono dużą 
obecność kretowisk po włókowaniu 
trzeba wykonać podsiew. Następnym 
zabiegiem szczególnie ważnym na gle-
bach organicznych i lekkich jest wało-
wanie. Usuwa ono zbędne powietrze 
z gleby i dociska darń do podłoża, aby 
umożliwić podsiąkanie wody oraz re-
generację systemu korzeniowego traw. 
Do wykonania tego zabiegu najlepiej 
wykorzystać wały gładkie napełniane 
wodą. Warto zwrócić uwagę na wil-
gotność gleby, ponieważ wałowanie 
gleby mokrej może prowadzić do za-
bagnienia, a co za tym idzie rozwoju 
niepożądanych chwastów. Najlepszym 
sposobem, aby stwierdzić właściwą 
do wałowania wilgotność gleby jest 
sprawdzenie czy darń ugina się pod 
naciskiem stopy a w pozostawionych 



10

UPRAWA

śladach nie spostrzeżemy oznak wilgo-
ci. Na łąkach z wysokim stanem wód 
gruntowych pierwsze wałowanie należy 
przeprowadzić po pierwszym zbiorze. 
Jeśli po zimie na powierzchni łąki za-
uważymy warstwę zaschniętej masy 
trawy i korzeni albo mułu naniesionego 
w dolinach zalewowych, powinniśmy 
przeprowadzić bronowanie, aby ułatwić 
dostęp tlenu do krzewiących się roślin. 
Decyzję na temat bronowania należy 
jednak dobrze przemyśleć, ponieważ po 
za pożądanymi efektami niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo zachwaszczenia. 
Wiosną warto skontrolować stan urzą-
dzeń melioracyjnych, ponieważ mogą 
one być zanieczyszczone lub uszkodzo-
ne. Tylko wyczyszczona i prawidłowo 
zakonserwowana instalacja gwarantuje 
optymalną regulację stanu wody przez 
cały okres wegetacji użytków zielonych. 
Początek wegetacji, to też dobry mo-
ment, aby wykonać opryski herbicydami 
selektywnymi. Warto wykonać lustrację 
występujących na polu chwastów, aby 
prawidłowo wybrać środek chwasto-
bójczy. Zwalczanie chwastów najlepiej 
przeprowadzić, kiedy ruń odrośnięta 
jest do wysokości 10-15 cm oraz przy 
temperaturze powyżej 10°C. Należy 
przestrzegać zaleceń zamieszczonych 
w ulotce herbicydu, gdyż niewłaściwe 
zastosowanie może przynieść nieko-
rzystne skutki. Wczesną wiosną, przed 
ruszeniem wegetacji warto zastosować 
wapnowanie łąk na glebach zakwaszo-
nych. Dobrym wskaźnikiem do oceny 
potrzeby wapnowania jest obecność 
mchów w darni, których występowanie 

świadczy o niskim pH gleby oraz nad-
miernej wilgotności i braku składników 
pokarmowych. Najczęściej stosuję się 
dawkę 1-1,5 t/ha nawozu wapniowego 
lub wapniowo – magnezowego w for-
mie węglanowej. Kolejnym ważnym 
zabiegiem wykonywanym na łąkach 
wiosną jest nawożenie. Należy zacząć 
od zastosowania nawozów fosforowo 
– potasowych. Według zaleceń na-
wozowych fosfor należy zastosować 
jednorazowo w dawce 60-90 kg/ha dla 
gleb mineralnych, zaś na glebach or-
ganicznych stosujemy dawkę dosto-
sowaną do zawartości torfu. Fosfor 
jest powoli przyswajany przez rośliny, 
dlatego warto go zaaplikować jeszcze 
przed ruszeniem wegetacji. Podobna 
zasada dotyczy nawożenia potasem. 
Zaleca się, jednak podzielenie pełnej 
dawki i równomierne stosowanie tego 
składnika pod każdy odrost runi. Wy-
nika to z dużej ruchliwości potasu, a co 
za tym idzie może osiągać wysokie 
stężenie w roślinach przeznaczonych 
do skarmiania dla zwierząt. Duża ilość 
potasu w paszy może powodować obja-
wy chorobowe u przeżuwaczy. Dawkę 
należy także zróżnicować w zależności 
od klasy ziemi w zakresie od 60 - 80 
kg/ha na ziemiach ciężkich do nawet 
160 kg na ziemiach lekkich. Najwięk-
szy wpływ na rozwój i wzrost traw ma 
jednak azot. Po raz pierwszy należy 
zastosować ok. 60kg/ha na początku 
wegetacji roślin. Wyjątkiem są łąki z du-
żym udziałem motylkowatych, gdzie 
dawka nie powinna przekroczyć 30 kg/
ha. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulega 

też dawka azotu na glebach organicz-
nych, w których przebiega proces mi-
neralizacji materii organicznej. Kolejne 
równomierne dawki należy stosować 
każdorazowo po zebraniu pokosu, bądź 
po zakończeniu wypasu.

Jesienią należy zadbać o to, aby 
zakończyć wypas ok. 30 dni przed 
pierwszymi mrozami. To samo doty-
czy koszenia ostatniego pokosu, który 
dodatkowy powinien być wykoszony na 
wysokości 7 cm. Pozwoli to roślinom 
zmagazynować zapasy niezbędne do 
przetrwania nadchodzącej zimy. Warto, 
też co 3-4 lata zastosować dobrze prze-
fermentowany obornik w ilości 15-20t/
ha, gdyż ma on dobroczynny wpływ 
na właściwości biologiczne gleby. Do-
datkowo pozytywnie działa na skład 
botaniczny runi i poprawia wartość 
pokarmową paszy. Wspomaga rozwój 
korzystnej fauny i fl ory glebowej.

Dobrze zadbane użytki zielone 
to gwarancja uzyskania dużej ilości 
wartościowej paszy. Systematyczne, 
terminowe i dokładne wykonywanie 
zabiegów pielęgnacyjnych stanowi pod-
stawowe zabezpieczenie roślin przed 
szkodliwym działaniem niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych, a przede 
wszystkim coraz częściej występującej 
suszy. Chociaż prawidłowa pielęgnacja 
użytków zielonych wymaga od rolnika 
wiele trudu, to pozwala zapewnić spo-
kój nad długie lata. 

Jacek Wójciak
PIR Wysokie Mazowieckie
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 Hodowla kóz w gospodarstwie ekologicznym, część 3 ost.

 Wtej części artykułu zostaną 
omówione najbardziej znane 
rasy kóz. Należy pamiętać, 

że wybór rasy czy krzyżówek ras kóz 
zależy od możliwości gospodarstwa. 
Gospodarstwo ekologiczne powinno 
w pierwszej kolejności wykorzystywać 
lokalne rasy. W Polsce rasy kóz dzieli się 
w zależności od kierunku użytkowania. 
Wyodrębnia się kilka typów użytko-
wych kóz:

– typ użytkowy mleczny – kozy 
tego typu charakteryzują się du-
żym wzrostem (kozły do 100 cm 
w kłębie i ponad 120 kg wagi) oraz 
dobrze rozwiniętym wymieniem, 
w odstępach ok.2 lata należy za-
płodnić kozę ponownie, aby miała 
lepsze mleko,

– typ użytkowy mięsny – ten typ kóz 
odznacza się dobrym umięśnieniem, 
małym odtłuszczeniem i szybkim 
wzrostem masy ciała, masa ciała 
kozłów waha się w granicach 85-95 
kg natomiast u kóz 60-70 kg,

– typ użytkowy wełnisty – kozy tego 
typu mają drobną budowę ciała 
(wysokość w kłębie nie przekracza 
60 cm, a masa ciała 65 kg), ich ce-
chą jest wełnistość - ciało pokryte 
jest wełną, długość włosów sięga 
20-25 cm,

– typ użytkowy puchowy – kozy tego 
typu charakteryzują się drobną 
budową ciała, które okrywa puch 
białej barwy, roczna wydajność 
puchu wynosi 200-1200 g,

– typ wszechstronnie użytkowy - jest 
wiele ras zaliczanych do tego typu, 
w większości są to rasy o zasięgu 
lokalnym, dobrze przystosowane 
do miejscowych warunków utrzy-
mania i żywienia. przeważnie są 
hodowane dla mleka oraz na mięso.

Najbardziej znane rasy kóz:

1. Typ mleczny:
a) rasa alpejska - występuje w dwóch 

odmianach: francuskiej i brytyjskiej, 
kozy tej rasy dobrze przystosowują 
się do nowych warunków środowi-
ska, są wytrzymałe, nie mają wy-
sokich wymagań paszowych, cha-
rakteryzują się dobrym zdrowiem 
i odpornością na choroby, osiągają 
wydajność za 10 miesięcy laktacji 
od 700 do 1800 kg mleka.

b) rasa saaneńska - wywodzi się ze 
Szwajcarii, dobrze adoptuje się 
w różnych warunkach środowisko-
wych, jest niewybredna, odznacza 
się dużą budową ciała, ma białą, 
krótką, dość ostrą sierść, w czasie 
10 miesięcy laktacji może wypro-
dukować nawet 2000 kg mleka.

c) rasa toggenburska – jest jedną 
z najstarszych mlecznych ras kóz, 
pochodzi ze Szwajcarii, kozy tej rasy 
są średniej wielkości, zwierzęta mają 
charakterystyczne umaszczenie 
głowy – po obu stronach twarzy 
posiadają białe strzałki sięgające 
od oczu do warg, biała barwa wystę-
puje także na uszach, kończynach 
przednich oraz tylnych i na tylnych 
partiach ciała; kozy tej rasy osiągają 
wydajność mleczną 1000-2000 kg.

d) rasa biała szlachetna niemiecka – 
kozy tej rasy posiadają krótką sierść, 
są bezrogie i mają białe umaszcze-
nie; wydajność tych kóz może wyno-
sić ok. 900-1200 kg mleka o średniej 
zawartości tłuszczu 3,65%i białka 
– 2,69%.

e) rasa barwna szlachetna niemie-
cka – kozy tej rasy osiągają średnie 
i duże rozmiary, zwierzęta pokryte 
są krótkimi włosami, o umaszcze-
niu jasno- lub ciemnobrązowym 
z czarną pręga na grzbiecie, kozy 
te osiągają wydajność mleka 800-
1100 kg.

f) rasa polska barwna uszlachetniona –
jest to zwierzę o średniej wielkości, 
o czerwonobrunatnym umaszcze-
niu, na grzbiecie ma ciemną pręgę, 
kończyny nóg i okolice oczu czarne, 
uszy stojące, włos krótki. Wydajność 
mleczna kóz tej rasy wynosi średnio 
około 610-760 kg, max 1400 kg. 

g) rasa polska biała uszlachetniona 
- kozy tej rasy mają białe umasz-
czenie, ciało pokryte jest krótką 
i połyskującą sierścią. Mają stojące 
uszy i są brodate. Mogą być zarów-
no rogate jak i bezrogie. Zwierzę-
ta te dobrze są przystosowane do 
warunków klimatycznych Polski. 
Wydajność mleczna kóz może max 
wynosić 1400 kg, średnio około 560-
680 kg. 

2. Typ mięsny: 
a) rasa burska – kozy rasy burskiej 

odporne są na paszę o złej jako-

ści i duże amplitudy temperatur. 
Wyróżniają się średnią wysokością 
w kłębie przy znacznej masie ciała. 
Zwierzęta obu płci są rogate, mają 
duże, obwisłe uszy. Włosy u kóz są 
krótkie. Umaszczenie jest białe, 
jedynie głowa ma barwę czerwo-
ną z białą łysinką pośrodku. Kozy 
burskie charakteryzują się dużymi 
przyrostami dobowymi (200-400 
g i więcej) i wysoką plennością do 
200% (w Polsce do 160%). 

3. Typ wełnisty: 
a) rasa angorska – kozy tej rasy są 

odznaczają się średnim wzrostem 
i dobry umięśnione. Samice naj-
częściej mierzą w kłębie 45-60 cm 
i osiągają masę 30-40 kg, a samce 
odpowiednio 50-70 cm i 45-55 kg. 
Kozy angorskie pokryte są białą weł-
ną. Wełna kóz angorskich ma bardzo 
podobny skład chemiczny do owczej. 
Jest jednak od niej delikatniejsza, 
cieńsza i charakteryzuje się dużą 
odpornością na fi lcowanie. Z wełny 
kóz angorskich produkowany jest 
moher. Kozy angorskie strzyże się 
dwukrotnie w ciągu roku. Roczna 
wydajność wełny jest bardzo różna 
i waha się od 1-3 kg u kóz i 3-6, czy 
nawet do 10 kg u kozłów. 

4. Typ puchowy:
a) rasa kaszmirska - kozy kaszmir-

skie są zwierzętami o niewielkim 
wzroście. Przystosowane są do życia 
w surowych warunkach wysokich 
gór. Od zwierząt tych uzyskuje się 
rocznie 100-200 g wysokiej jakości 
puchu. Składa się on z bardzo cien-
kich włosów o długości około 35-50 
mm. Runa tych kóz wykorzystywane 
jest do produkcji kaszmiru. Kozy 
rasy kaszmirskiej są wytrzymałe 
i nie mają problemów ze zdrowiem. 
Nie należą do skocznych i dlatego 
nie wymagają wysokich ogrodzeń. 

Mirosława Grygoruk
 PIR Hajnówka 

Źródło:
Chodowle.eu
Rynek-Rolny.pl
Bagnicka E. i Kaba J., Rasy kóz, 
w: www.kozy.edu.pl.(zdjęcia).
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Opinie do projektów aktów prawnych
1. Projekt rozporządzeń w sprawie 

stawek płatności bezpośrednich 
za 2019 r.

Wniesiono uwagę odnośnie nie ob-
niżania płatności dla młodych rolników. 
Propozycja rozporządzenia zakłada wy-
płatę pomniejszonej stawki w stosunku 
do lat ubiegłych. Jest to bardzo ważna 
płatność dla młodych rolników, którzy 
rozpoczynają prowadzenie swoich go-
spodarstw. Młodzi rolnicy inwestują 
w swoje gospodarstwa  a płatność dla 
młodych rolników tym bardziej ich 
motywuje do dalszego działania i roz-
wijania swoich gospodarstwach. 

2. Projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu wzmocnienia 
nadzoru nad ubojem zwierząt 
rzeźnych oraz bezpieczeństwem 
produktów pochodzenia zwie-
rzęcego wraz z uzasadnieniem 
i OSR.

W nawiązaniu do projektu ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu 
wzmocnienia nadzoru nad ubojem 
zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeń-
stwem produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, w  art. 5. dotyczącym ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1967),  zaproponowano nie zmie-
niać zasad ewidencjonowania leczenia 
zwierząt w gospodarstwach rolnych. 

Wprowadzenie książki leczenia 
zwierząt będącej drukiem ścisłego za-
rachowania, wydawanego przez Powia-
towego Lekarza Weterynarii, ale także 
wymagającej wizyty u Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w przypadkach 
zapełnienia dotychczasowej książki, 
a także utraty lub zniszczenia tej książ-
ki, jest znacznym utrudnieniem dla 
rolnika. Dotychczas funkcjonujące roz-
wiązania w tym zakresie są wystarcza-
jące dla zapewnienia bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 

3. Projekt rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie maksymalnych sum ubezpie-
czenia dla poszczególnych upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich 
na 2020 rok.

Z projektu rozporządzenia przygo-
towanego przez Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi wynika, że wzrosną 
maksymalne sumy ubezpieczenia m.in. 
tytoniu, drzew i krzewów owocowych, 
ziemniaków, buraków cukrowych oraz 
koni. Zostaną za to obniżone sumy 
ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, 
rzepaku i rzepiku, warzyw  gruntowych, 
truskawek, roślin strączkowych, bydła, 
owiec, świń, indyków, strusi. Nie ulegną 
zmianie ceny ubezpieczeń kóz, kur, 
perlic i przepiórek.  

W projekcie rozporządzenia usta-
wodawca proponuje znaczące zmniej-
szenie maksymalnej sumy ubezpie-
czenia w porównaniu do roku 2019 
m.in. dla: 

- zbóż - 13 200 zł w roku 2019 do 10 
820 zł w roku 2020, 

- warzyw gruntowych – 171 650 
zł w roku 2019 do 105 190 zł 
w roku 2020.

Podlaska Izba Rolnicza negatyw-
nie opiniuje zmiany jakie MRiRW 
chce wprowadzić do rozporządzenia. 
Zmniejszanie wysokości sumy ubezpie-
czeń dla upraw, których jest największy 
odsetek w strukturze zasiewów mija się 
z celem, gdyż jest to ugodzenie w rol-
ników i działanie na ich niekorzyść. 

Województwo Podlaskie klasuje się 
na drugim miejscu pośród producen-

Jedynie 
za rok (4 wydania)
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tów pogłowia bydła w Polsce, związku 
z tym zmniejszenie sumy ubezpieczenia 
odbije się znacząco na dużej grupie 
rolników. W związku z tym w żadnym 
wypadku nie można zmieniać sumy 
ubezpieczeń dla największej produkcji 
rolniczej czyli bydła, owiec i świń! 

Z punktu widzenia Podlaskiej Izby 
Rolniczej zbędnym działaniem jest 
podnoszenie maksymalnych sum ube-
zpieczeń m.in do tytoniu gdyż jego 
produkcja na naszych terenach jest 
znikoma. 

Zwiększanie sum ubezpieczeń do 
czegoś co jest produkowane w stop-
niu znikomym a zmniejszanie do tego 
z czego rolnik żyje i najwięcej produku-
je będzie rażąco działało na niekorzyść 
rolników

4. Projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2020r.

Podlaska Izba Rolnicza po zapozna-
niu się z projektem rozporządzenia nie 
zgadza się ze stawką zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020r. 

Izba wnioskuje o zwiększenie do 
poziomu maksymalnego liczby litrów 
oleju napędowego na 1 DJP bydła, po-
nieważ faktyczne wykorzystanie pa-
liwa na ten cel jest znacznie wyższe 
zwłaszcza w gospodarstwach wykorzy-
stujących wozy paszowe do mieszania 
i zadawania paszy.

5. Projekt rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubez-
pieczenia upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich w 2020r.

Pozytywnie zaopiniowano przed-
łożony projekt w zakresie intensyw-
ności pomocy, z uwagi iż określona 
wysokość dopłat do składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich została określona na 
maksymalnym poziomie wg wytycznych 
Unii Europejskiej tejże pomocy.

W wykazie roślin objętych dopłatą 
zabrakło - upraw traw, mieszanek traw 
z motylkowatymi oraz motylkowatych 
w czystym siewie wysiewanych na grun-
tach ornych. Rolnicy uprawiają coraz 

liczniej tego rodzaju rośliny na g. o., 
chociażby z tego powodu, iż są obli-
gowani w działaniach PROW (Młody 
Rolnik, Restrukturyzacja Małych Go-
spodarstw) do siewu minimum 1 ha np. 
motylkowatych w czystym siewie, także 
warunki uzyskania dopłat obszarowych 
z tytułu zazieleniania nakładają obowią-
zek posiadania takich upraw - jeśli rolnik 
zdecyduje się na ten rodzaj obszarów 
proekologicznych. Ostatnie lata pokazu-
ją, iż uprawa takich roślin w warunkach 
suszy jest co najmniej kłopotliwa - pa-
nująca susza powodowała konieczność 
odsiewu roślin. Zasadna więc byłaby 
również możliwość uzyskania dopłaty 
do ubezpieczenia takich roślin. 

Zaapelowaliśmy też by kwota zabez-
pieczona w budżecie państwa na do-
płaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt 
była adekwatna do realnych potrzeb.

6. Projekt rozporządzenia MRiRW 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wysokości limitów 
środków dostępnych w poszcze-
gólnych województwach lub 
latach w ramach określonych 
działań lub poddziałań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

Po zapoznaniu z w/w projektem 
nie wniesiono uwag zaproponowanych 
w rozporządzeniu zmian wysokości 
limitu środków. 

Zwróciliśmy jednak uwagę, iż naj-
większy problem nie jest w wysokoś-
ciach kwot, lecz w szybszym i prostszym 
ich rozdysponowaniu wśród benefi cjen-
tów, bez nadmiernej ilości biurokracji, 
dokumentów i kontroli.

7. Projekt rozporządzenia Rady Mi-
nistrów zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie jednostkowych 
stawek opłat za usługi wodne.

Zwrócono uwagę, że  korzystanie 
i czerpanie wody z własnych ujęć  z zie-
mi na terenach stanowiących własność  
gospodarstw, działek, czy dostępu  i ko-
rzystaniu z linii brzegowych jezior czy 
rzek nie powinna być pobierania opłata.

Woda jest naszym dobrem narodo-
wym, gdzie każdy powinien mieć prawo 
bez ograniczeń z niej korzystać i żad-
na opłata nie powinna być pobierana 
. Wyjątkiem powinni być wodociągi 
zaopatrujące  ludność  w wodę,  tam 

potrzebna jest budowa linii,  obsługa 
i konserwacja.  

8. Rozporządzenie w sprawie spo-
sobu oznakowania loch kolczy-
kami z indywidualnym numerem 
identyfi kacyjnym loch.

Po przeprowadzeniu konsultacji  z ho-
dowcami  utrzymującymi lochy w swo-
ich gospodarstwach (m.in. z powiatu 
suwalskiego, sejneńskiego) negatywnie 
opiniuje obowiązkowe  wprowadzenie 
oznakowania loch z indywidualnym nu-
merem identyfi kacyjnym  lochy.

Jest to dodatkowy wymóg oraz 
koszt który będą musieli ponieść rol-
nicy. Ponadto powoduje to dodatkowe 
okaleczanie zwierzęcia. Jeżeli wejdą 
w życie programy pomocowe związane 
z możliwościową uzyskania dopłat do 
utrzymania loch wówczas indywidualne 
oznakowanie loch  numerem identyfi -
kacyjnym jest zasadne.

Natomiast wprowadzanie  dodatko-
wego obowiązku oznakowania  lochy 
indywidualnym numerem identyfi ka-
cyjnym, bez wsparcia w postaci dopłat 
do loch  niesie za sobą sprzeciw  ho-
dowców, którzy utrzymują lochy.

9. Projekt Rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów zmieniający 
rozporządzenie w sprawie nada-
nia funkcjonariuszom Inspekcji 
Weterynaryjnej, Inspekcji Han-
dlowej Artykułów Rolno- Spożyw-
czych oraz Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
uprawnień do nakładania grzy-
wien w drodze mandatu karnego.

Należy wprowadzić okres na dosto-
sowanie gospodarstw rolnych do prze-
pisów określonych w projekcie ustawy 
o ochronie roślin przed agrofagami 
i w projekcie ustawy o Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w którym rolnicy nie będą karani.

Wyżej wymienione projekty ustaw 
nakładają na rolników:

1. Corocznej aktualizacji bazy danych 
PIORiN o podmiotach profesjo-
nalnych (nowe nazewnictwo rol-
ników?),

2. Obowiązku wydawania paszportów 
na rośliny,

3. Zdania egzaminu i otrzymania 
zaświadczenia do wydawania 
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paszportów ( Rozporządzenie 
2016/2031 UE przepisy stosowa-
ne od 14.12.2019r. ),

4. Wprowadzenie systemów do zna-
kowania roślin w produkcji.

10. Projekt rozporządzenia zmie-
niający rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych zasad i trybu 
przyznawania nagrody rocznej 
osobom kierującym niektórymi 
podmiotami prawnymi oraz wzo-
ru wniosku o przyznanie nagro-
dy rocznej.

Podlaska Izba Rolnicza po zapo-
znaniu się z projektem proponuje, aby 
w par. 3  w ustępie 1 znalazł się zapis, 
że nagroda roczna  może być przyznana  

za niekorzystanie z przywileju przedłu-
żania terminów na wydawanie decyzji.

11. Projekt rozporządzenia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
obszarów uznawanych za obszary 
proekologiczne oraz warunków 
wspólnej realizacji praktyki ut-
rzymania tych obszarów.

W związku z wystąpieniem w bieżą-
cym roku suszy wielu rolników miało 
ogromny problem z terminowym wy-
sianiem międzyplonów oraz zgłaszało 
uzasadnione obawy co do ich kondycji. 
Każde odstępstwo od obowiązujących 
dotychczas przepisów jest pożądane 
przez rolników. W projekcie nie ma 
jednak wzmianki w jaki sposób rolnicy 
mogą zgłaszać i czy w ogóle muszą to 

robić w przypadku skorzystania z któ-
regoś z proponowanych rozwiązań. 

Dodatkowo Podlaska Izba Rolnicza 
pozytywnie zaopiniowała następują-
ce projekty:

12. Projekt rozporządzenia MRiRW 
zmieniającego rozporządzenie 
ws. warunków i trybu dokony-
wania zamiany nieruchomości.

13. Projekt rozporządzenia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpo-
średnich i płatności niezwiązanej 
do tytoniu.

Kilka słów o nowym Zarządzie

28lipca 2019 r. w całym kra-
ju odbyły się wybory do izb 
rolniczych. W wielu powia-

tach nastąpiły zmiany reprezentantów 
szczebla gminnego do rad powiatowych 
Podlaskiej Izby Rolniczej. Nieznacznie 
zmienił się również skład Zarządu Pod-
laskiej Izby Rolniczej.

Delegaci reprezentujący rady po-
wiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej 
czyli Walne Zgromadzenie w dniu 
4 września 2019 r. wybrali nowy Zarząd 
izby w składzie: Grzegorz Leszczyński- 
Prezes, Marek Siniło- Wiceprezes oraz 
Członkowie Zarządu Witold Grunwald, 
Zdzisław Łuba i Jan Zelkowski.

Grzegorz Leszczyński Prezes Pod-
laskiej Izby Rolniczej od maja 2011 
roku. Od ponad 25 lat prowadzi 50 hek-
tarowe gospodarstwo rolne położone 
w gminie Perlejewo w powiecie siemia-
tyckim. Gospodarstwo nastawione jest 
na produkcję zwierzęcą. Z izbą rolniczą 
związany jest od trzech kadencji. W la-
tach 2007 – 2019 pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Rady Powiatowej PIR 
w Siemiatyczach a w obecnej kadencji 
jest delegatem tej rady do Walnego 
Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolni-
czej. Ponadto, jest członkiem Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych, członkiem 
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 
przy PODR w Szepietowie, członkiem 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sie-
miatyczach oraz członkiem Zespołu 

Doradczego ds. Rozwiązywania Proble-
mów Wsi przy Wojewodzie Podlaskim.

Marek Siniło Wiceprezes Podlaskiej 
Izby Rolniczej od marca 2017 r. Inży-
nier, absolwent SGGW w Warszawie. 
Urodził się w 1958 r., żonaty, 3 dzieci. 
Prowadzi  indywidualne gospodarstwo 
rolne o powierzchni około 40 ha nasta-
wione na produkcję mleka i opasów. 
W izbie rolniczej działa od momentu 
jej reaktywacji w 1996 r. Od trzech ka-
dencji pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady Powiatowej PIR w Sokółce. Jest 
również członkiem Rady Nadzorczej 
Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej. 

Aktywny społecznik, jego obecność 
w samorządzie rolniczym podyktowana 
została chęcią działania na rzecz rol-
nictwa i jego rozwoju. W środowisku 
rolniczym swoimi działaniami dąży 
do zmian w polskim prawie, które 
niejednokrotnie jest krzywdzące dla 
rolników. Jako wiceprezes podejmuje 
trudne tematy do realizacji np. import 
nabiału, odstrzał wilków i żubrów czy 
budowa centrum rehabilitacji rolników 
KRUS w Supraślu.

Witold Grunwald jest właścicielem 
gospodarstwa rolnego o powierzchni 
około 55 ha, położonego we wsi Niedź-
wiadna w gminie Szczuczyn w powiecie 
grajewskim. Gospodarstwo nastawione 
jest na produkcję mleka.

Od 1996 roku jest delegatem Pod-
laskiej Izby Rolniczej a od 2002 roku 
nieprzerwanie pełni funkcję Przewod-

niczącego Rady Powiatowej Podlaskiej 
Izby Rolniczej powiatu grajewskiego. 
W latach 2007- 2011 oraz od 2015 r. jest 
członkiem Zarządu Podlaskiej Izby Rol-
niczej.

Pozostałe pełnione funkcje: sołtys, 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
członek Rady Społecznej przy OT KOWR 
w Białymstoku,  członek Rady Społecz-
nej Doradztwa Rolniczego przy PODR 
w Szepietowie, członek Wojewódzkiej 
Rady Rynku Pracy w Białymstoku.

Zdzisław Łuba, urodzony w 1964 r., 
żonaty, 2 dzieci, 2 wnucząt. Od 30 lat 
prowadzi przejęte po rodzicach gospo-
darstwo rolne w miejscowości Mężenin 
w gminie Śniadowo. W chwili obecnej 
zajmuje ono powierzchnię  92 hektarów, 
z czego ponad 40 ha stanowią dzierża-
wy. Gospodarstwo ukierunkowane jest 
na hodowlę krów mlecznych. Zdzisław 
Łuba jest znanym działaczem społecz-
nym. Podkreśla, że zawsze stara się 
pomóc rolnikom. Od dwóch kadencji 
udziela się w Podlaskiej Izbie Rolniczej 
pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady 
Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej 
w powiecie łomżyńskim.

Jan Zelkowski Urodził się w 1959 r., 
żonaty, 3 dzieci. Od 1987 r. prowadzi 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
35 ha w miejscowości Skroda Mała 
w powiecie kolneńskim. Gospodar-
stwo specjalizuje się w hodowli bydła 
opasowego oraz produkcji ziemniaka 
skrobiowego. Pan Zelkowski z samo-
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rządem rolniczym związany jest od 
1996 roku, kiedy to został delegatem 
ówczesnej Łomżyńskiej Izby Rolniczej. 
W latach 2002-2015 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatowej 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie 
i jednocześnie w okresie od 2011 do 
2015 r. był członkiem Zarządu Pod-
laskiej Izby Rolniczej. W obecnej ka-
dencji ponownie został wybrany na 

Przewodniczącego Rady Powiatowej 
PIR w Kolnie oraz członka Zarządu 
Podlaskiej Izby Rolniczej. 

Inne pełnione funkcje: od 2000 r. 
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia 
a obecnie Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w Kolnie, od 2010 r. członek a od 2015 r. 
Wiceprzewodniczący Regionalnego 
Związku Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Łomży.

 Za działalność na rzecz rolnictwa 
odznaczony medalem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, medalem „Św. Izydora Ora-
cza”, medalem „Zasłużony dla Samo-
rządu Rolniczego”, Medalem 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości.

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo

Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby 
Rolniczej

IIWalne Zgromadzenie Podla-
skiej Izby Rolniczej obradowało 
9 grudnia 2019 r. w sali konfe-

rencyjnej Lipcowego Ogrodu w Bia-
łymstoku.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli m.in.: Europoseł Krzysztof Jurgiel, 
Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, 
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, 
Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wice-
marszałek Województwa Podlaskiego 
Stanisław Derehajło, przedstawiciele 
instytucji okołorolniczych wojewódz-
twa podlaskiego oraz ks. Andrzej Gnie-
dziejko – Duszpasterz Rolników i ks. 
Mitrat Jan Troc- Proboszcz.

Prezes Grzegorz Leszczyński pod-
czas spotkania przedstawił uczestnikom 
sprawozdanie z działalności Zarządu 
Podlaskiej Izby Rolniczej. Powołano 2 
komisje problemowe Podlaskiej Izby 
Rolniczej: Komisję ds. Produkcji Ro-
ślinnej i Zwierzęcej oraz Komisję ds. 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Posiedzenie było okazją do dyskusji 
na wiele tematów dotyczących rolni-
ctwa. Pierwszym z nich był obrót ziemią 
rolną. Zdaniem Prezesa KRIR - Wikto-
ra Szmulewicza Rada Społeczna przy 
KOWR powinna konsultować, zasięgać 
opinii i uzgadniać z izbami rolniczymi 
w zakresie sprzedaży nieruchomości. 

Obecnie największym problemem 
jest epidemia ASF, która dotarła już do 
granic Wielkopolski. Obowiązujące re-
strykcje są za ostre, a program wsparcia 
w zakresie bioasekuracji powinien być 
dostępny dla wszystkich. Nie powinno 
się zachęcać małych gospodarstw do 
likwidacji stada.

Kolejnym tematem był system ube-
zpieczeń, który według Prezesa KRIR 
powinien być obowiązkowy z możli-
wością wyboru pakietów. Rolnikom 

potrzebny jest program pozwalający 
zabezpieczyć się przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi, jakie mogą 
wystąpić w gospodarstwach rolnych. 
Brakuje środków na pomoc de minimis, 
w szczególności dla gospodarstw, które 
inwestują, niejednokrotnie zaciągając 
kredyty. 

Pan Szmulewicz zwrócił uwagę, że 
należy myśleć o tym, jak zmniejszyć 
ryzyko suszy w gospodarstwach rol-

nych, żeby gospodarstwa mogły pra-
widłowo funkcjonować. Obecny system 
nie chroni gospodarstw przed różnymi 
ryzykami. Jest też małe zainteresowanie 
rolników środkami na zaopatrzenie 
gospodarstw w wodę, co dziwi wobec 
powtarzających się problemów z suszą. 

Dyskutowano także nad potrzebą 
zmiany ustawy o izbach rolniczych 
i zwiększenia ich kompetencji. Euro-
poseł Krzysztof Jurgiel w swoim wystą-y y y g p p y J g y ą
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V edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”

Celem konkursu, którego organi-
zatorem jest Jednostka Regio-
nalna Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich (KSOW) w województwie 
podlaskim, jest pobudzenie aktywno-
ści mieszkańców obszarów wiejskich 
oraz ich zachęcanie do podejmowania 
wspólnych inicjatyw.

Konkurs w szczególności wspie-
ra inicjatywy, które wzbogacają życie 
lokalnej społeczności, wpływają na 
integrację mieszkańców, aktywność 
kulturalno-sportową, poprawę oto-
czenia, ochronę środowiska, czy też 
kultywowanie miejscowych tradycji 
i obyczajów. 

Tegoroczna edycja „Olimpiady 
Aktywności Wiejskiej” okazała się 
niezwykle różnorodna pod względem 
uczestników, jak i zgłaszanych ini-
cjatyw. W zgłoszonych inicjatywach 
znalazły się spotkania i warsztaty te-
matyczne, wigilie wiejskie, pikniki so-
łeckie, festyny rodzinne, place zabaw, 
świetlice wiejskie, czy też festiwale, 
turnieje oraz rajdy.  

Do tegorocznej, piątej już edycji 
zgłosiły się 62 grupy z terenów wiej-
skich. W Konkursie wzięły udział pod-
mioty i osoby fi zyczne działające lub 
zamieszkałe na terenie województwa 
podlaskiego, a w szczególności:
 Koła Gospodyń Wiejskich
 Liderzy środowisk lokalnych;
 Grupy nieformalne;
 Kluby Seniorów i Emerytów;
 Stowarzyszenia/fundacje;
 Jednostki Ochotniczych Straży Po-

żarnych;
 Sołectwa.

Konkurs dotyczył trzech kategorii 
defi niujących zasięg inicjatyw/inicja-
tywy:

Kategoria I: Działania skierowa-
ne do społeczności jednej lub dwóch 
miejscowości w obrębie jednej gminy;

Kategoria II: Działania skierowa-
ne do minimum trzech miejscowości, 
ale nie wychodzące poza obszar jed-
nej gminy;

Kategoria III: Działania skierowane 
poza obręb gminy, ale mieszczące się 
w ramach województwa.

W dniach 12-13 listopad 2019 r. 
w UMWP kapituła konkursu oceniała 
złożone wnioski. Ocenie poddano 62 
zgłoszenia. Skład Kapituły prezento-
wał się następująco: Pani Małgorzata 
Choroszucho - inspektor wojewódzki 
w Oddziale Rolnictwa Wydziału Rol-
nictwa i Środowiska z Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białym-
stoku, Pan Andrzej Pleszuk Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Obszarów 
Rybackich, Pani Elżbieta Półkośnik – 
pracownik Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji i Kultury, Pani Katarzyna Ko-
rycka – Dyrektor Biura Dziedzictwa 
Narodowego, Pani Katarzyna Ancipiuk 
- Pełnomocnik Zarządu Wojewódz-

twa Podlaskiego do spraw współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
pracownicy Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich i Biura Kultury.  
Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej 
w kapitule zasiadali: Agnieszka Arte-
miuk – p.o. Dyrektora Podlaskiej Izby 
Rolniczej, Witold Grunwald – członek 
Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Anna 
Pietraszewicz – pracownik Podlaskiej 
Izby Rolniczej.

28 listopada w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego odbył się uroczysty fi nał oraz  
gala wręczenia nagród. Laureatom Kon-
kursu przyznano nagrody pieniężne na 
cele związane z zaspokajaniem potrzeb 
społeczności, w której realizowane były 
inicjatywy Konkursowe. Wysokość 
nagród pieniężnych przewidzianych 
w tegorocznej edycji wyniosła łącznie 
55 500,00 zł. Nagrody za pierwsze miej-
sca opiewały na kwotę 5 tys. zł. Nato-
miast pierwszy raz w historii konkursu 
przyznano również nagrody pieniężne 
po 500 zł wszystkim wyróżnionym ini-
cjatywom.

pieniu stwierdził, iż należy rozszerzyć 
te kompetencje o zadania publiczne. 
Zdaniem europosła zmiana ustawy 
w tym zakresie wpłynie na poprawę 
działalności samorządu rolniczego. 

Następnie głos zabrał Stefan Kra-
jewski - poseł na Sejm RP. W swoim 
wystąpieniu mówił o kreowanej na 
nowo Wspólnej Polityce Rolnej i po-
trzebie zmiany defi nicji rolnika aktyw-

nego zawodowo. Zauważył, że przepisy 
powinny być zmienione, aby rolnik 
mógł w pełni korzystać z możliwości 
i pomocy oferowanej przez państwo. 
Poruszył temat stosowania nawozów 
naturalnych. Zwrócił uwagę, iż mimo 
sprzyjających warunków pogodowych 
w okresie zakazu stosowania nawo-
zów,  prawo nie przewiduje ustępstw 
w tym zakresie.

Spotkanie zakończono złożeniem 
życzeń świątecznych oraz wspólnym 
dzieleniem się opłatkiem. 

 Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły



1717

WIEŚCI Z IZBY

I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych 
VI kadencji

20listopada 2019 r. odbyło się 
I spotkanie Zarządów Woje-
wódzkich Izb Rolniczych VI 

kadencji. Głównym tematem dyskusji 
były propozycje zwiększenia kompe-
tencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania 
byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Par-
lamentu Europejskiego, Jan Krzysz-
tof Ardanowski – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus 

– Przewodniczący Sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z Podlaskiej Izby Rolniczej w spot-
kaniu udział wzięli: Grzegorz Lesz-
czyński- Prezes, Witold Grunwald i Jan 
Zelkowski- Członkowie Zarządu, Piotr 
Stocki- Delegat do KRIR oraz Agnieszka 
Artemiuk- p.o. Dyrektora PIR.

Podczas spotkania Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel 

zwrócił uwagę, że z mocy ustawy sa-
morządy są wyposażone we władztwo 
administracyjne, czyli zdolność do wy-
konywania zadań publicznych – nie jest 
więc niczym niezwykłym rozszerzanie 
kompetencji o zadania publiczne tym 
bardziej, że wskazują na to liczne do-
świadczenia  i izby chętnie podjęły-
by nowe – konkretne zadania. Status 
izby w chwili obecnej to osoba prawna 

Poniżej lista laureatów V edycji Kon-
kursu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I:

1. Katarzyna Popławska „Park - ro-
dzinne miejsce odpoczynku”;

2. OSP w Boćkach „Warsztaty ratow-
nicze Boćki 2019";

3. Stowarzyszenie Placówka „Miejsce 
rekreacji w Bagnach dla całej rodziny”;

4. Stowarzyszenie Moszczonka „Mosz-
czonka-płótno, glina i mąka”;

5. Stowarzyszenie Klub Senior + w Cze-
remsze „Artystyczna obróbka drew-
na – warsztaty”;

Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiej-
skich "Jezioranki" w Siemianówce, Sołe-
ctwo Kolonia Koplany, Sołectwo Kobylin 
Cieszymy, Małgorzata Dojnikowska, 
OSP Borkowo, Związek Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów Koło w Krasnopolu 
oraz Sołectwo Pięciowłóki.

Kategoria II:

1. Stowarzyszenie KGW Gminy Stawi-
ski „Czerwony Kapturek w adaptacji 
seniorów ze Stawisk”;

2. Grupa nieformalna: Halina Raducha, 
Celina Łazuk-Woroniecka, Magdale-
na Łazuk „By pamięć o Gen. Edwar-
dzie Józefi e Godlewskim zakorzenić 
w ludzkich sercach”;

3. KGW w Bohdanie „Biesiada Szla-
checka”;

4. KGW w Toporkach „Tradycja uczy, 
bawi, integruje-toporkowskie spot-
kania”;

5. Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy 
w Czeremsze „Taneczna integracja”;

Wyróżnienia: Bożena Jabłońska, gm. 
Juchnowiec Kościelny, Grupa nieformalna 
- Klub Kulinarny Dzięgiele, Koło Gospo-
dyń Wiejskich Królewianki, Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Sreberka” w Srebrnej, 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łupiance Starej, Grupa Nieformalna 
Klub Seniora z Turośni Kościelnej oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach.

Kategoria III:

1. Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczy-
wistości „Utkane chwile”;

2. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 
Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kol-

nie „Obchody 75. rocznicy bitwy pod 
Piastunem Żelaznym”;

3. Niepełnosprawni w Grodzie Grupa 
nieformalna „Kultywowanie tra-
dycji i obyczajów rękodzielnictwo-
-warsztaty rękodzieła”;

4. Grupa Nieformalna Amatorski Teatr 
z Dzięciołówki „Integracja społecz-
na i pokoleniowa aktywizacja osób 
starszych i niepełnosprawnych”;

5. KGW "BORÓWECZKI" „Wiwat ostat-
ki, wiwat zapusty…”;

Wyróżnienia: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Olendach, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Radziłowie, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Przyjazny Transport, 
Grupa Nieformalna "Aktywne Słonecz-
ka", Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Gminy Szudziałowo, Stowa-
rzyszenie IDEA oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich „Żochowiacy”.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły
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działająca jak korporacja publiczno-
-prawna i czas to zmienić. Obecna  
ustawa określiła katalog uprawnień 
doradczo-opiniodawczych bardzo sze-
roko,  natomiast możliwość realizacji 
zadań administracyjnych tylko dopuś-
ciła. Izby powinny mieć pozycję orga-
nu zdecentralizowanej  administracji 
państwowej. Zmiana ustawy w tym 
zakresie pozwoli na podjęcie zmiany 
zadań i poprawi działalność samorządu 
rolniczego. Jako przykładowe propozy-
cje zadań do realizacji wskazał m.in.:
 Badanie koniunktury w rolnictwie 

poprzez dokonywanie profesjonal-
nych ekspertyz w oparciu o wiedzę 
członków izby i zatrudnionych pra-
cowników. Izby powinny prowadzić 
badania,  aby dostarczać danych 
ekonomicznych do ocen i porów-
nań m.in. z innymi krajami UE;

 Izby powinny zaangażować się 
w sprawy ubezpieczeń wzajemnych 
oraz funduszy rekompensat z ty-
tułu upadku fi rm przetwórczych 
lub braku realizacji zawartych 
umów. Tworzenie i administrowa-
nie funduszem odszkodowawczym 
przyczyniłoby się do wyelimino-
wania wielu problemów rolników 
z tego tytułu;

 Izby rolnicze powinny mieć udział 
i głos decyzyjny w tworzeniu miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Przewodniczący Sejmowej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus 
także podkreślił konieczność zmian 
w ustawie o izbach rolniczych oraz 
zwrócił uwagę na ogromną odpowie-
dzialność jaka ciąży na wybranych 
w głosowaniu przedstawicielach izb 
rolniczych, gdyż ich zadaniem jest 
reprezentowanie każdego rolnika 

w Polsce. Zapowiedział także wolę 
współpracy w zakresie opracowania 
rozwiązań wzmocnienia kompetencji 
izb rolniczych, tak aby rolnicy uwierzyli 
w siłę tej organizacji.

Podczas swojego wystąpienia Mi-
nister Ardanowski poinformował, że 
w izbach rolniczych upatruje partnera 
zaangażowanego, partnera merytorycz-
nego do podejmowania decyzji, a nie 
tylko do konsultacji oraz podkreślił, że 
ważniejsze od prowadzenia formalnych 
konsultacji jest wspólne ustalenie jakie 
mają być podjęte decyzje. Dlatego też 
niezbędne jest podniesienie poziomu 
wiedzy na temat rolnictwa światowego, 
europejskiego wśród przedstawicieli 
izb rolniczych i rolników. To pozwoli 
lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, 
szanse i zagrożenia. To da możliwość 
wypracowania lepszych, korzystniej-
szych rozwiązań dla polskich rolników.

Zapowiedział również, że:
 od wiosny będzie elastyczny ter-

min stosowania nawozów.
 nie będzie ustępstw wobec gospo-

darstw, które miały w 2011 roku 
wydzielić 30% dzierżawionej zie-
mi, a tego nie zrobiły.

 w nowej perspektywie fi nanso-
wej zamierza uzależnić dopłaty 
do trwałych użytków zielonych 
od minimalnej obsady zwierząt

Minister Ardanowski w trakcie 
wystąpienia zwrócił uwagę na małe 
zainteresowanie rolników środkami 
przeznaczonymi na zaopatrzenie go-
spodarstw w wodę oraz przypomniał, 
iż  weszła w życie ustawa, w której 
mowa, że przy budowie zbiornika do 10 
arów powierzchni i 3 m głębokości nie 
będzie wymagane pozwolenie wodno-
prawne, a jedynie zgłoszenie. Podkreślił 
przy tym, że jak największa ilość 

gospodarstw powinna z tych środków 
skorzystać, bo problemy z suszą są 
coraz częstsze.

Kolejnym zagadnieniem porusza-
nym podczas dzisiejszego spotkania 
z przedstawicielami izb rolniczych była 
kwestia powszechności ubezpieczeń 
rolniczych. Zdaniem Ministra tylko 
powszechne ubezpieczenia mogą spo-
wodować zmniejszenie stawek ubez-
pieczeniowych. Poinformował również 
o rozpoczęciu prac nad ubezpieczeniem 
rolniczych dochodów, ale będzie to 
można zrobić tylko przy prowadzeniu 
pełnej rachunkowości. Jednym z oma-
wianych zagadnień była kwestia zde-
fi niowania rolnika aktywnego. Rów-
nież nie da się tego zrobić bez pełnej 
rachunkowości – powiedział minister 
i dodał, że coraz poważniejszym zagad-
nieniem staje się w tej chwili właśnie 
sprawa rachunkowości.

Źródło: KRIR

 Konferencja pn. „ Grupy producentów rolnych 
– szanse i bariery rozwoju”

W środę, 30 października 2019 
roku, na Wydziale Ekonomii 
i Finansów Uniwersytetu 

w Białymstoku odbyła się konferen-
cja naukowa nt. „Grupy producentów 
rolnych – szanse i bariery rozwoju”. 

Konferencja była podsumowaniem 
realizowanego przez Uniwersytet w Bia-
łymstoku wraz z partnerami Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich – Podlaską 
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Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie oraz Spół-
dzielnią Producentów Mleka „MLEK-
-ROL”, projektu „Czynniki sukcesu 
współpracy rolników województwa 
podlaskiego w ramach grup produ-
centów”, fi nansowanego ze środków 
KSOW w ramach Schematu II Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konferencji wzięło udział po-
nad 60 uczestników, przede wszystkim 
rolników, ale także doradców rolnych 
i przedstawicieli administracji samo-
rządowej oraz instytucji otoczenia rol-
nictwa. Zasadniczym jej celem była 
prezentacja  wyników  badań zrealizo-
wanych w ramach projektu „Czynniki 
sukcesu współpracy rolników woje-
wództwa podlaskiego w ramach grup 
producentów” oraz wymiana poglą-
dów na temat uwarunkowań tworzenia 
i funkcjonowania grup producentów 
rolnych w rolnictwie województwa pod-
laskiego.

Obrady otworzyła dr hab. Rena-
ta Przygodzka, prof. UwB, która jako 
kierownik realizowanego projektu 
przedstawiła motywy podjęcia badań, 
zwracając szczególną uwagę na chęć 
wyjaśnienia  przyczyn systematycznie 
malejącej  po roku 2013 liczby grup 
producentów rolnych zarówno w Polsce 
jak i w województwie podlaskim. Te 
niekorzystne tendencje  mają miejsce 
pomimo zapisów  wspierania tej for-
my integracji producentów rolnych 
w dokumentach programowych roz-
woju rolnictwa.

Program konferencji obejmował 
pięć paneli dotyczących: organizacji 
rynków rolnych w województwie podla-
skim, prawnych uwarunkowań tworze-
nia i funkcjonowania grup producentów 

rolnych, instrumentów wsparcia tych 
grup, uwarunkowań  funkcjonowania 
grup producenckich w województwie 
podlaskim oraz przykładów grup odno-
szących sukcesy. Prelegentami byli za-
równo pracownicy nauki jak i praktycy.

W panelu poświeconym   problema-
tyce rynków rolnych w województwie 
podlaskim prelegentami byli: Alfred 
Głuszyński – Prezes Spółdzielni Produ-
centów Drobiu „EKO-GRIL” i jednocześ-
nie Prezes grupy producentów rolnych 
„Brojler Narwiański” oraz Kamil Ko-
siński – Prezes Spółdzielni Producen-
tów Mleka „MLEK-ROL”. Prezes Alfred 
Głuszyński przedstawił  mocne i słabe 
strony podstawowych rynków rolnych 
w województwie podlaskim, wskazu-
jąc także na szanse i zagrożenia ich 
rozwoju. Szczególną uwagę Prelegent 
zwrócił na rynek drobiu i problemy, 
które wiążą się z funkcjonowaniem 
grup producentów rolnych w tym sek-
torze. Wystąpienie  Prezesa Kamila 
Kosińskiego poświęcone było identyfi -
kacji głównych problemów związanych 
z funkcjonowaniem grup producentów 
mleka.  Prelegent szczegółowo przed-
stawił problemy związane z procesem 
rejestracji grupy producentów rolnych, 
którzy jednocześnie są członkami spół-
dzielni mleczarskiej.

Prelegentem w panelu poświęco-
nym prawnym aspektom tworzenia 
i funkcjonowania grup producentów 
rolnych był Mecenas Paweł Misiejuk, 
który uczestnicząc w tworzeniu ponad 
30 grup producenckich w województwie 
podlaskim  dysponuje  także  ogromną 
wiedzą praktyczną, związaną z tym 
procesem. Mecenas Misiejuk w  swoim 
wystąpieniu podkreślił zmianę uwarun-
kowań prawnych funkcjonowania grup 
producentów rolnych po roku 2013.

W następnym panelu dr hab. Miro-
sława Kozłowska-Burdziak, prof. UwB, 
przedstawiła instrumenty wsparcia 
grup producentów rolnych, realizo-
wane  w polskim rolnictwie od roku 
2000, zwracając szczególną uwagę na  
Działanie 9. Tworzenie grup produ-
centów rolnych i organizacji produ-
centów rolnych  w ramach PROW na 
lata 2014—2020.

Czwarty panel był poświecony pre-
zentacji wyników badań ankietowych, 
zrealizowanych w ramach projektu 
i dotyczących uwarunkowań funkcjo-
nowania grup producentów rolnych 
w województwie podlaskim.  Wyniki 
badań zaprezentowała dr hab. Renata 
Przygodzka, prof. UwB,  podkreślając, 
że najważniejszą barierą w działalno-
ści grup okazały się skomplikowane 
regulacje prawne oraz konieczność 
przechodzenia ponownej procedury 
uznania grup.

W badanej zbiorowości grup pro-
ducentów rolnych są jednak  takie 
podmioty, które z powodzeniem na-
dal funkcjonują, mimo wielu utrud-
nień natury prawnej czy społecznej. 
W ostatnim panelu dr hab. Mirosława 
Kozłowska-Burdziak, prof. UwB,  przed-
stawiła przykłady grup producenckich, 
które można zakwalifi kować do tych, 
które odniosły sukces.

Wystąpieniom prelegentów towa-
rzyszyły pytania oraz dyskusja ze strony 
uczestników konferencji, potwierdzając 
ważność podjętej problematyki i ko-
nieczność dalszych działań związanych 
ze wspieraniem funkcjonowania grup 
producentów rolnych.

dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak
Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu 

w Białymstoku

„Mlecznym szlakiem – cykl spotkań informacyjnych 
dla dzieci i młodzieży”

 Podlaska Izba Rolnicza jesienią br. 
realizowała ze środków Fundu-
szu Promocji Mleka projekt pt.: 

„Mlecznym szlakiem – cykl spotkań 
informacyjnych dla dzieci i młodzieży” 
sfi nansowanego z Funduszu Promocji 
Mleka. Zadanie to polegało na zorga-
nizowaniu stoiska wystawienniczego 
w celu promowania wśród dzieci spo-
życia mleka i przetworów mlecznych 
poprzez zwiększenie udziału ich spo-

życia w codziennej diecie. Do projektu 
zostały wybrane 3 szkoły podstawowe 
z województwa podlaskiego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 21 
września 2019 r. w Szkole Podstawowej 
nr 28 w Białymstoku. Podczas impre-
zy dzieci miały okazję samodzielnie 
wykonać zdrowe koktajle mleczne, 
zrobić kanapki. Chętnie uczestniczy-
ły w grach, zabawach i konkursach 
z nagrodami.

Drugie spotkanie miało miejsce 
8 października 2019r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Mońkach. Podczas spotka-
nia nie zabrakło degustacji mlecznych 
przysmaków – na najmłodszych czekały 
same smakołyki, dzieci miały również 
możliwość przygotowania koktajli mlecz-
nych w swoich ulubionych smakach. Pró-
bowały również swoich sił w różnych 
konkursach, w których do wygrania były 
atrakcyjne nagrody i upominki.
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Ostatnie, trzecie spotkanie odbyło 
się 10 października 2019r. w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Sokółce. Jak po-
przednie, cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Dzieci miały możliwość 
degustacji pysznych przetworów mlecz-
nych. Zorganizowanych było wiele 
atrakcji, w tym zabawy i konkursy, za 

udział w których dzieci otrzymywa-
ły nagrody.

Wśród konkursów znalazły się 
m.in.: zaprojektowanie zdrowego 
kartonu mleka, ułożenie wierszyka 
promującego spożywanie produktów 
mlecznych, zbudowanie kartonu mleka 
ze słomek konstrukcyjnych.

Z żadnego ze spotkań dzieci nie 
wyszły z pustymi rękami, a otrzymane 
przez nie nagrody wywoływały uśmiech 
na ich twarzach.

Uczestnicy spotkań otrzymali rów-
nież broszury informacyjne o wartoś-
ciach odżywczych mleka.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Święto Rolników w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Święt ej Wodzie koło Wasilkowa

Dzień Jedności Rolniczej był oka-
zją do wspólnego podziękowania 
za tegoroczne plony.

Wzorem lat ubiegłych uroczystości 
odbyły się w ostatnią niedzielę wrześ-
nia, w tym roku było to 29 września br. 
W uroczystości wzięli udział podla-
scy parlamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele samorządu rolniczego, 
kółek rolniczych, kół gospodyń wiej-
skich, przedstawiciele instytucji zwią-
zanych z rolnictwem, rolnicy a także 
pracownicy i delegaci Podlaskiej Izby 
Rolniczej na czele z Wiceprezesem Mar-
kiem Siniło. Podlaska Izba Rolnicza wy-
stawiła poczet sztandarowy w składzie: 
Paweł Rogucki, Marcin Szarejko oraz 
Dariusz Targoński. Dary ołtarza wręcza-
li Marek Siniło- Wiceprezes z Justyną 
Kaliszewicz- pracownikiem biura PIR.

Uroczystości rozpoczęły się Liturgią 
Świętą w Cerkwi pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Wasilkowie, którą 
celebrował Jego Ekscelencja Najprze-
wielebniejszy Jakub, Arcybiskup Biało-
stocko- Gdański w asyście kleru parafi i 
i przybyłego duchowieństwa.

Następnie przy Ołtarzu Polowym zo-
stała odprawiona Msza Święta pod prze-
wodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Tadeusza Wojdy. Podczas Mszy zostały 
poświęcone dary ołtarza oraz chleb, któ-
rym podzielili się wszyscy zgromadzeni.

Kolejnym elementem obchodów 
Dnia Jedności był przemarsz sztanda-
rów i zgromadzonych gości na Wzgórze 
Rolników, na którym poświęcili Krzyż 
Jedności Rolników ufundowany przez 
Stowarzyszenie Św. Izydora Oracza 
oraz rzeźbę Św. Izydora Oracza patro-
na rolników.

Po uroczystościach religijnych Pro-
boszcz parafi i i kustosz Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej ks. Alfred Butwi-
łowski zaprosił wszystkich na wspólną 
agapę. Zespoły Kół Gospodyń Wiejskich 
umilały śpiewem wspólne biesiado-
wanie.

Julita Warszycka
PIR Porosły
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Wołowina – symfonia smaków

24września 2019r. podczas 
imprezy Agro na Obca-
sach realizowanej wspólnie 

z BNP Paribas Bank Polska w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej w Białymsto-
ku Podlaska Izba Rolnicza zrealizo-
wała projekt pn: „Wołowina symfonia 
smaków” sfi nansowany ze środków 
Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. 
Do Opery zjechało około 900 pań z wo-
jewództwa podlaskiego.

Początek spotkania rozpoczęli 
Prezes PIR Grzegorz Leszczyński oraz 
Wioletta Wesołowska – Dyrektora Re-
gionu Białystok w Banku BNP Paribas 
Bank Polska.

Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej 
wspólnie z Zarządem PIR wręczył od-
znaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczych 
„Zasłużony dla samorządu rolniczego” 
Paniom, które w ostatnim czasie czyn-
nie uczestniczyły w życiu Podlaskiej 
Izby Rolniczej wspierając jej działania.

Odznaczenia otrzymały:
Bogumiła Roszczyk- Parzych – 

srebrna odznaka,
Jolanta Wielgat – brązowa odznaka,
Bożena Jolanta Jelska- Jaroś – brą-

zowa odznaka.

Niech te odznaczenia będą bodźcem 
do dalszych działań na rzecz polskiego 
rolnictwa- powiedział Grzegorz Lesz-
czyński- wręczając Paniom odznacze-
nia. W czasie imprezy zaprezentowane 
zostały produkty z polskiego mięsa 
wołowego. Tego dnia stoły w Operze 
uginały się od zarówno pięknie przy-

gotowanych jak i smacznych potraw. 
Można było spróbować zimnych przy-
stawek w tym tartinki z tatarem, ro-
lada z wołowiny z warzywami, rolada 
wołowa z grzybkami leśnymi, pasztet 
wołowy z żurawiną i rozmarynem, 
ozory wołowe w galarecie, sałatka to-
skańska z wołowiną, babeczki z musem 
z wołowiny, strucla z wołowiną, terrina 
z wołowiny z pieczarkami.

 Na ciepło natomiast obsługa ser-
wowała wołowinę po burgundzku oraz 
frykadelki wołowe w sosie cebulowym.

Kucharz przygotował również uczest-
nikom imprezy warsztaty z lepienia 
pierogów z mięsem wołowym, które po 
upieczeniu można było też skosztować.

Nie zabrakło też obfitujących 
w nagrody loterii fantowych. Impre-
zie towarzyszył spektakl muzyczny 
pt.: „Prosimy nie wyrywać foteli, czyli 
krótka historia muzyki rozrywkowej”, 

wyreżyserowany przez Jakuba Szyd-
łowskiego. Utrzymany był w konwencji 
humorystycznego wykładu na temat 
historii rock’n’rolla, popu, rocka, twista, 
muzyki soul i wielu innych gatunków 
muzycznych minionego stulecia. Nie 
zabrakło w nim żartobliwych choreo-
grafi i, które przypominały mikroetiu-
dy aktorskie.

Podczas imprezy rozdawane były 
ulotki i materiały promujące produkty 
oraz potrawy z mięsa wołowego. Po-
nadto była wyświetlana prezentacja nt. 
walorów smakowych mięsa wołowego.

Celem projektu było promowanie 
wśród konsumentów spożycia mięsa 
wołowego i jego przetworów poprzez 
zwiększenie udziału spożycia mięsa 
wołowego w codziennej diecie.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły

Konferencja „Zainspiruj się dziedzictwem” w Olsztynie

Wdniach 1-3 października 
2019 r. pod hasłem „Zain-
spiruj się dziedzictwem” 

Wamińsko- Mazurska Izba Rolnicza 
zorganizowała konferencję w partner-
stwie z Podlaską Izbą Rolniczą, Mazo-
wiecką Izbą Rolniczą oraz Pomorską 
Izbą Rolniczą. Organizatorzy gościli 
u siebie uczestników konferencji, w tym 
przedstawicielki ponad 30 kół gospodyń 
wiejskich z niemal wszystkich woje-
wództw.

Podlaską Izbę Rolniczą reprezento-
wali: Witold Grunwald- Członek Zarzą-

du PIR, Justyna Kaliszewicz i Elżbieta 
Makowska- pracownicy PIR oraz nastę-
pujące grupy formalne i nieformalne: 
KGW Jezioranki, KGW Hołodzianki, 
KGW Brzóski Tatary, Stowarzyszenie 
Storczyk, KGW Barwianki, KGW w Ra-
dziłowie, KGW Brzozowianki, KGW 
Boróweczki, KGW Wola Zambrowska, 
KGW w Lemanie, KGW Niedźwiadki. 

Pierwszego dnia uczestnicy prezen-
towali działania, jakie podejmują na 
rzecz rozwoju i integracji mieszkańców 
wsi oraz w celu zachowania dziedzictwa 
kulturowego.  Przedstawicielki kół go-

spodyń wiejskich pozyskują sponsorów 
i fundusze unijne dla swoich lokalnych 
społeczności, dbają, by podejmowane 
przez nie działania były odpowiedzią 
na aktualne potrzeby mieszkańców. 
Pierwszego dnia zostały ocenione pro-
dukty zgłoszone w konkursie „Skarby 
Europy zaklęte w szkle”.

Drugiego dnia zwiedzano wioskę 
tematyczną „Garncarska Wioska” 
w Kamionce koło Nidzicy. Założyciele 
przedstawili zasady tworzenia wioski 
tematycznej. Zwiedziliśmy garncarnię, 
w której odbył się pokaz toczenia na 
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kole, zielarnię, muzeum „Skarby Ziemi”, 
dom pracy twórczej dzieci i młodzieży 
Niezapominajka, amfi teatr oraz Raj-
ski Ogród, w którym w 30 zakątkach 
tematycznych zgromadzono ok. 3 ty-
siące gatunków roślin. Na zakończenie 
wizyty, uczestnicy wysłuchali prezen-
tacji dot. wolontariatu i społecznego 
zaangażowania biznesu, tworzenia 
„zielonych miejsc pracy” oraz prak-
tycznych aspektów rozwoju lokalnych 
inicjatyw społecznych.

Elementem, który wzbudził najwię-
cej emocji był fi nał konkursu „Skarby 
Europy zaklęte w szkle”, który odbył się 
trzeciego dnia. Do konkursu zgłoszono 
80 produktów w trzech kategoriach: 
Kategoria: Domowe przetwory z owo-
ców:
I miejsce – Śliwki węgierki z orzechami 
włoskimi – KGW „Boróweczki”
II miejsce – Fit powidła z kopniakiem – 
KGW w Radzanowie „Aktywne Kobiety”
III miejsce – Gruszki z dróżki – KGW 
w Starych Szpakach

wyróżnienie – Galaretka z czerwonej 
porzeczki
Kategoria: Domowe przetwory z wa-
rzyw:
I miejsce – Sałatka z grzybów – Stryjenki 
z Gminy Pisz
II miejsce – Piekielny dar ogrodu – KGW 
w Radzanowie
III miejsce – Sos pomidorowy – Stowa-
rzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klimy
wyróżnienie – Grzybki w pomidorach – 
sałatka z kołpaka – KGW w Elgnówku
Kategoria: Domowe przetwory mięsne 
i rybne:
I miejsce – Mięso w wekach „Smak ba-
buni” – KGW w Górznie „Górznianeczki”
II miejsce – Ryba na raz „Karaś w zalewie 
octowej” – KGW w Elgnówku
III miejsce – Biebrzańskie płotki
wyróżnienie – Boróweczkowy smalczyk 
– KGW „Boróweczki”

Nagrodę specjalną Podlaskiej Izby 
Rolniczej otrzymało KGW Hołodzianki.

Wszystkie grupy, które wzięły udział 
w konkursie otrzymały pamiątkowe 
szklane anioły.

Po wręczeniu nagród, uczestnicy 
wzięli udział w wykładzie „E-commerce 
i marketing internetowy”.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Domowa apteka ziołowa - dzika róża

DDzika róża rośnie zazwyczaj przy 
miedzach, przydrożach i w lesie. 
Jest to roślina rozłożysta, która 

osiąga zwykle 2-3 m wysokości. Jej 
pędy mają haczykowe ciernie. Pierwsze 
kwiaty dzikiej róży pojawiają się już 
w maju i kwitną najczęściej do końca 
lipca. Czerwone wydłużone owoce są 
ozdobą krzewu jesienią. Owoce zbiera 
się w sierpniu i wrześniu, kiedy są już 
dojrzałe, miękkie i soczyste.

W ogrodach najczęściej uprawiamy 
szlachetne odmiany  róż, które posia-
dają piękne i atrakcyjne kwiaty. Warto 
jednak posadzić w ogrodzie różę dziką, 
która będzie  nie tylko rośliną ozdobną, 
ale również  rośliną leczniczą.

Dzika róża najlepiej rośnie w nasło-
necznionych  miejscach i nie ma dużych 
wymagań względem podłoża. Rośnie nie-

mal na każdej, przepuszczalnej i umiar-
kowanie wilgotnej glebie. Krzew dzikiej 
róży można sadzić jesienią i wiosną. Jest 
odporna na mróz i nie wymaga ocieplania 
na zimę. Odległość między krzewami  
powinna wynosić 1–2 m i nie wymaga  
regularnego nawożenia. Młode rośli-
ny warto podlewać w czasie suszy.  Co 
roku wiosną zalecane jest cięcie, pod-
czas którego należy usuwać chore, słabe 
i uszkodzone pędy. Co parę  lat trzeba 
dodatkowo odmładzać krzewy, wycinając 
kilka najstarszych pędów. Z krzewów dzi-
kiej róży można tworzyć nieformowane 
żywopłoty, które dobrze komponują się 
z innymi pospolitymi gatunkami krze-
wów np. jaśminowcem lub berberysem.

Owoce dzikiej róży są  bogatym 
źródłem: witaminy C, A, B1, B2, E, garb-
ników, fl awonoidów, steroli, kwasów 
organicznych, kwasu foliowego, kwasu 
askorbinowego i  pektyn.

Wszystkie odmiany dzikiej róży, za-
równo kwiaty jak i owoce są wykorzy-
stywane w kosmetologii, farmaceutyce 
i ziołolecznictwie. Mają szerokie zasto-
sowanie w lecznictwie,  posiadają  też  
właściwości pielęgnacyjne i stanowią 
składnik wielu domowych przetworów. 

Oto najważniejsze właściwości owo-
ców dzikiej róży: 

– wspomagają  system odpornoś-
ciowy, 

– chronią układ krwionośny, 
– zmniejszają nadciśnienie, 
– działają przeciwzapalnie, 
– obniżają poziom cholesterolu, 
– łagodzą objawy chorób 

dróg oddechowych,
– łagodzą objawy reumatyzmu, 
– leczą nieżyt przewodu pokarmo-

wego, 
– zmniejszają bezsenność, 
– łagodzą objawy niestrawności 

oraz biegunki.
Zastosowanie kwiatu dzikiej róży  

w kosmetyce wykazuje następujące właś-
ciwości: poprawia elastyczności skóry, 
odżywia skórę, wspomaga leczenie blizn 
i oparzeń, rozjaśnia skórę, zmniejsza 
przebarwienia i łagodzi podrażnienia.

Irena Iwanowska   
PIR Bielsk Podlaski     

Źródło:   
www.zdrowie.tvn.pl,  

www.medme.pl 
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