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Sprawozdanie z działalno ści Lubelskiej Izby Rolniczej za 2015 rok. 
 
 

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej przedkłada roczne sprawozdanie z działalności 
LIR w 2015 r. zgodnie z art. 19 ustawy o izbach rolniczych /Dz.U. z 2002r. nr 101, 
poz. 927 z póź. zm./.  

 
 

1. Walne Zgromadzenie LIR  
 

 
W roku 2015 odbyły się 3 Walne Zgromadzenia LIR. Po wyborach delegatów do 

Izb Rolniczych, które odbyły się w dniu 31 maja 2015r., pierwsze posiedzenie nowo 
wybranych delegatów odbyło się w dniu 30 czerwca 2015r. i było poświęcone 
ukonstytuowaniu się nowych władz Lubelskiej Izby Rolniczej.    

W wyniku tajnego głosowania Prezesem Lubelskiej Izby Rolniczej V Kadencji 
został Robert Jakubiec. Wiceprezesem LIR został Gustaw Jędrejek, a Członkami 
Zarządu: Bogusław Janociński, Antoni Szczepaniak i Marcin Sulowski. Delegatem do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych został Tadeusz Skiba. Wybrano również komisję 
rewizyjną w składzie: Wojciech Piszczyński Przewodniczący, Jolanta Szałas, 
Małgorzata Więcławska-Siwek, Waldemar Rzepecki, Piotr Zaleszczyk Członkowie.    

 
Drugie statutowe Walne Zgromadzenie LIR odbyło się w dniu 20 lipca 2015r.        

i było poświęcone sprawom organizacyjnym.  
Rozpatrzono i zatwierdzono wówczas sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 

2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej LIR w 2014r. 
Podjęto również uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Uchwalony został 
budżet LIR na 2015r. Podjęto również uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów 
podróży służbowych członkom Walnego Zgromadzenia, Rad Powiatowych, Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz uchwałę          
w sprawie wysokości diet Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu 
LIR.    

Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło 3 stanowiska:  
-  w sprawie nieadekwatnych do skali zagrożenia działań podjętych w sprawie  
ASF przez polskie władze, 
- w sprawie niskich cen owoców miękkich, 
- w sprawie kształtowania ustroju rolnego.    
    
Trzecie Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 14 

grudnia 2015r. Do proponowanego porządku obrad Gustaw Jędrejek Wiceprezes LIR 
zgłosił wnioski o wprowadzenie dodatkowych punktów obrad. Pierwszy wniosek 
dotyczył odwołania Prezesa LIR, drugi dotyczył powołania nowego prezesa LIR. 
Wniosek został przyjęty.  

W wyniku tajnego głosowania Robert Jakubiec został odwołany z funkcji 
Prezesa LIR. W drugim tajnym głosowaniu delegaci wybraki Piotr Burka na nowego 
Prezesa LIR.    

Walne Zgromadzenie podjęło 2 stanowiska: 
- w sprawie projektu przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego, 
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- w sprawie aktualnej sytuacji oraz konieczności podjęcia działań na rynku 
wieprzowiny oraz problemami związanymi z przypadkami występowania 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. 

 
Wszystkie uchwały zostały przekazane do organu nadzoru i żadna nie została 

zakwestionowana.  
 
 

2. Zarząd LIR 
 
 

Rok 2015 był rokiem wyborczym. Do dnia 30 czerwca 2015r. Zarząd IV kadencji 
LIR odbył 9 posiedzeń protokołowanych. Po wyborach nowy Zarząd V kadencji LIR 
odbył 14 posiedzeń protokołowanych w których uczestniczyli: dyrektor biura, 
kierownicy O/Z, delegat do KRIR oraz zaproszeni goście. W 2015 Zarządy IV 
kadencji LIR podjął 31 uchwał  Natomiast Zarząd V kadencji  46 uchwały.  

 
Oprócz spraw formalno-organizacyjnych wynikaj ących z obowi ązków 
statutowych Zarz ąd na swoich posiedzeniach zajmował si ę następuj ącymi 
sprawami, które były realizowane przez Biuro LIR: 

 
- opiniowaniem projektów zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze oraz na nierolnicze i nieleśne - 29 opinii,  
  
- zaopiniowaniem sprzedaży nieruchomości przez cudzoziemca – 2 opinie 

negatywne,     
 
- zaopiniowaniem sprzedaży nieruchomości rolnej Skarbu Państwa – 5 opinie,     
 
- zaopiniowaniem projektu aktu prawa miejscowego – 14 opinii,  
 
-  zaopiniowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego              

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku       
i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa 
lubelskiego w 2015 roku, 

 
- współfinansowaniem programu Porejestrowego Doświadczalnictwo 

Odmianowego  (PDO) w Województwie Lubelskim w roku 2015 prowadzonego 
przez Stację Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Ciciborze Dużym, 

 
- współorganizacją i współfinansowaniem z KRUS oraz firmą SIPMA wymiany 

uszkodzonych osłon wałków odbioru mocy, LIR pokrywa 25% kosztów osłon 
/WOM/, 

 
-  dofinansowaniem zakupu nagród rzeczowych w ramach Targów Rolniczych 

VEGE- FRUIT Expo,  
 
-  współorganizacją oraz ufundowaniem nagród rzeczowych dla laureatów V 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „ Bezpiecznie 
na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Lublinie, 
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- współorganizacją i współfinansowaniem  z Katedrą Energetyki i Środowiska 
Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie międzynarodowej 
konferencji pt. „Energia i środowisko, produkcja – logistyka – gospodarka 
wodna” w Lublinie, 

 
- współorganizacją i współfinansowaniem Festynu w Siennicy Różanej 

organizowanego przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej,   
 
-  ufundowaniem nagród rzeczowych dla uczestników imprezy plenerowej 

„Święto Ziarna” organizowanej przez Zrzeszenie Producentów Zbóż „AGRO”    
w Telatynie,  

 
-  dofinansowaniem zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu 

„Agroliga” organizowanego przez LODR w Końskowoli w ramach XXIX 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 

 
-  ufundowaniem nagrody rzeczowej dla laureata finału VII Regionalnego 

Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych nt. „ W rolnictwie można pracować 
bezpiecznie” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego – placówka terenowa w Radzyniu Podlaskim, 

 
-  ufundowaniem nagród rzeczowych dla laureatów regionalnego oraz 

wojewódzkiego etapu eliminacji XIII Edycji Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, 

 
- ufundowaniem  nagrody rzeczowej dla laureata eliminacji Ogólnokrajowego 

Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego placówkę Terenową w Biłgoraju, 

 
-  dofinansowaniem zakupu nagród rzeczowych w ramach konkursu rolniczego 

organizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet „ Rogowianki”, 
 
- udzielenia wsparcia finansowego dla imprezy pn.: „ XIV Lubelskie Święto 

Miodu” organizowanej przez Lubelskie Koło Pszczelarzy, 
 
-  dofinansowaniem i organizacją wyjazdu szkoleniowego dla delegatów 

Lubelskiej Izby Rolniczej na Targi „AGRITECHNIKA” w Hanowerze, 
 
- dofinansowaniem i organizacją wyjazdu szkoleniowego dla delegatów 

Lubelskiej Izby Rolniczej na Targi „AGRO SHOW” w Bednarach, 
 
- dofinansowaniem i organizacją wyjazdu szkoleniowego dla rolników                  

i delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej na Międzynarodowe Targi Fermy Bydła, 
Świń i Drobiu „Agro Food” w Łodzi, 

 
- dofinansowaniem i organizacją wyjazdu szkoleniowego dla delegatów 

Lubelskiej Izby Rolniczej na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej i Leśnej 
„Agrotech” w Kielcach, 

 
- przygotowaniami do organizowanego przez LIR Pikniku Zbożowego w ramach 

Dożynek Wojewódzkich w Końskowoli,  
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- organizacją naboru na zimowisko dla 30 dzieci z województw lubelskiego         

w Tleniu,  
 
- organizacją naboru na kolonie dla 50 dzieci z województw lubelskiego             

w Mikoszowie,  
 
- złożeniem przez LIR do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego               

w Końskowoli propozycji operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej 
Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 

- szkoleniem dla pracowników z zakresu wypełniania wniosków obszarowych z 
uwzględnieniem programów rolnośrodowiskowych i ekologicznych oraz 
nowych wymogów programu rolnośrodowiskowego na rok 2015, 

 
- szkoleniem z zakresu: Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków ochrony roślin, z 
wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego 
sprzętu stosowanego w kolejnictwie, 

 
- organizacją konferencji „Rola i znaczenie chowu i hodowli, a emisja gazów 

cieplarnianych” w  Zamościu,  
 
- opracowaniem projektu budżetu na 2016 rok,   
 
-  sprawą sporządzenia wykazu okręgów wyborczych do Rad Powiatowych w  
 wyborach zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r., 
 
-  sprawą  odwołania i powołania Dyrektora Biura LIR, 
 
- budowę dodatkowych schodów przy wejściu do siedziby Biura LIR w Lublinie. 
 
 
Zarząd na bieżąco rozpatrywał wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych.   
 
 

 
 

Zarząd delegował przedstawicieli LIR do licznych gremiów   
opiniodawczo-doradczych zwi ązanych rolnictwem i obszarami wiejskimi: 
 
- Rady Społecznej przy LODR w Końskowoli,  
- Wojewódzkiego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Porejestrowego   
 Doświadczalnictwa Odmianowego, 
- Wojewódzkich i Powiatowych Rad Zatrudnienia, 
- Powiatowych i Gminnych Komisji Scalania Gruntów, 
- Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu    
   „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 
- Na wniosek Wojewody Lubelskiego wszyscy delegaci zostali zgłoszeni do 

pracy w komisjach gminnych, szacujących straty w gospodarstwach rolnych 
spowodowanych przez suszę w roku 2015.  
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Przedstawiciele LIR uczestniczyli ponadto:  
 
- Posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Warszawa), 
- Posiedzeniach Krajowej Rady Izb Rolniczych, (Warszawa) 
- Krajowym Forum Kobiet Wiejskich (Warszawa), 
- Forum Hodowli Bydła – Produkcji Mleka i Żywca Wołowego (Łódź), 
- Międzynarodowych Targach Fermy Bydła, Fermy Świń i Drobiu (Łódź), 
- Konferencji naukowej poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich w Polsce w 

ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 MRiRW (Warszawa), 
- Posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli (Końskowola), 
- Posiedzeniu Zespołu ds. szkód łowieckich, KRIR (Warszawa) 
- Konferencji makroregionalnej „Przedsiębiorczość na wsi – współczesne 

wyzwania i koncepcja rozwoju”, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa (FDPA) (Warszawa), 

- XI Międzynarodowej Konferencji Sadowniczej „Jagodowe trendy 2015” 
(Kraśnik), 

- Podsumowaniu realizacji planu działań na rzecz wspólnych przedsięwzięć w 
zakresie ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym i bezpieczeństwa na 
obszarach wiejskich w 2014r. oraz przyjęcia planu pracy na 2015r. Starostwo 
Powiatowe w Łukowie, (Łuków) 

- XI Dni Przedsiębiorcy Rolnego, Centrum Doradztwa Rolniczego (Przysiek) 
- Udział w pracach Komisji Konkursowej, Targi Lublin S.A (Lublin), 
-  „OWOCOBRANIE 2015” (Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce), 
-  Wystawie Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych  (Sitno)  
- Konferencji „Możliwość finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 

ramach polityki spójności na lata 2014-2020” Sejm RP (Warszawa) 
- Konferencji „Administracyjne uwarunkowanie zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń” organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
Ministerstwo Środowiska (Puławy), 

- Konferencji Sadowniczej-  „Trzecia rewolucja w produkcji i dystrybucji jabłek”, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Lublin), 

- Konferencji „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej 
klęski suszy” KRIR (Warszawa) 

-  Konferencji „Aktualne wyzwania w gospodarowaniu rolniczymi zasobami 
wodnymi”, MRiRW (Warszawa), 

- Konferencji „Możliwość finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 
ramach polityki spójności na lata 2014-2020” Sejm RP (Warszawa), 

- Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacyjne technologie dla polskiego 
ogrodnictwa”, (Warszawa), 

- Konferencji podsumowującej projekt „Czas dla biznesu. Tworzenie warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obwodu wołyńskiego 
Ukrainy i województwa lubelskiego w Polsce przez dywersyfikację produkcji 
rolnej” (Końskowola) 

- Konferencji w PIWet „Problematyka chowu bydła w Polsce” (Puławy), 
- Warsztatach naukowych „Techniki uprawy roli dla rolnictwa niskoemisyjnego – 

siew pasowy” IUNG (Osiny) 
- „Święto Ziarna”, (Telatyn) 
- Święcie Owoców Miękkich i Rękodzielnictwa, (Kraśnik) 
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- Lubelskim Święcie Miodu” (Lublin) 
- „Owocobranie 2015”, Lubelski Rynek Hurtowy  S A (Elizówka), 
- Dorocznym Zebraniu Przedstawicieli, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie  

(Nałęczów), 
- Szkoleniu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem 

dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży 
bezpośredniej” (Radom) 

- Konferencji „Rolnictwo Ekologiczne-nauka i praktyka” (Lublin), 
- Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ENERGIA I ŚRODOWISKO 

Produkcja-Logistyka-Gospodarka Wodna” (Lublin) 
-  Spotkaniu noworocznym z wręczeniem statuetek „Dobre, bo bialskie” (Biała 

Podlaska), 
- Spotkaniu szkół rolniczych (tzw. dożynek szkół rolniczych), które odbyło się w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  (Jabłoń),  
- szkoleniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi 

lub ich rozwój” (Grabanów), 
- Wyjeździe na Dni Pola  (Ulhówek i Wiszniów)  
- Posiedzeniach Rad Powiatu i Gminy oraz Posiedzenia Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Rad Powiatu. 
- Posiedzeniach Powiatowych Rad Zatrudnienia,   
- Dożynkach Jasnogórskich (Częstochowa), Dożynkach Prezydenckich (Spała)  
- Dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 
 
 
 
3. Rady Powiatowe  
 
  W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015r.                           
w województwie lubelskim wybrano nowych Delegatów V Kadencji LIR. W 20 radach 
powiatowych zostało wybranych 401 delegatów.   
 Posiedzenia Rady odbyły się na wnioski przewodniczących Rad Powiatowych 
w zależności od bieżących potrzeb w każdym powiecie. Zgodnie z regulaminem Rad 
Powiatowych w 2015r. odbyło się 17 posiedzenia Rad Powiatowych IV kadencji LIR 
oraz 59  posiedzenia Rad Powiatowych V kadencji LIR, w tym 20 Rad na których 
wybrano przewodniczących i delegatów na Walne Zgromadzenie. 
 W posiedzeniach Rad Powiatowych uczestniczyli przedstawiciele administracji 
rządowej, samorządowej oraz podmiotów współpracujących i działających                 
w rolnictwie i jego otoczeniu.  
 
 
Najczęściej poruszana tematyka na posiedzeniach Rad Powiat owych oprócz 
spraw wewn ątrz - organizacyjnych dotyczyła: 
 
- działania Zarządu LIR oraz sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia, 
- aktualnej sytuacji w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych (zboża, 

mleka, żywca wieprzowego i wołowego, drobiu, owoców miękkich, tytoniu, 
chmielu, roślin oleistych, ziół i buraków cukrowych), 

- bieżących spraw związanych z działaniem ARR, ARiMR, ANR, KRUS, 
Inspekcji Weterynaryjnej, 

- zagrożenia afrykańskim pomorem świń oraz profilaktyka przy chorobach 
zakaźnych zwierząt gospodarskich, 

- susza: powoływanie komisji do szacowania suszy, udział delegatów w 
komisjach gminnych, 
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- procedur przy szacowaniu szkód łowieckich, 
- procederem podrabiania środków ochrony roślin, 
- ubezpieczenia społecznego rolników za rok 2015, 
- materiału siewnego - obowiązki i prawa rolników, 
- podatku dochodowego w rolnictwie, 
- rolniczych emerytur i rent w 2015r., 
- sprzedaży gruntów z zasobów ANR, 
- melioracji i konserwacji urządzeń wodnych,  
- działalność TUW w środowisku wiejskim,  
- podatku VAT w rolnictwie, 
- bezrobocie na terenach wiejskich, 
- sprzedaż ziemi z zasobów ANR, 
- propozycje płatności  bezpośrednich na lata 2014-2020, 
- nowy PROW na lata 2014-2020, 
- restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, 
- ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, 
-  płatności za zazielenienie, 
- „premia dla młodego rolnika”,  
- „modernizacja gospodarstw rolnych”, 
- ubój rytualny i na własne potrzeby, 
- trwałe użytki zielone jako cenny i ważny element gospodarstwa rolnego, 
- wypadki w rolnictwie, postępowanie powypadkowe oraz rehabilitacja rolników 

KRUS,   
- wapnowanie gleb jako istotny element poprawy plonów w gospodarstwie 

rolnym,   
- sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach rolnych,  
- odnawialne źródła energii,  
- Wymogi Wzajemnej Zgodności,  
- integrowana ochrona roślin,  
- BHP w gospodarstwie rolnym, 
- kontroli z zakresu cross-compliance. 
 
 
 
Wnioski zgłaszane w trakcie posiedzeń Rad Powiatowych były przekazywane 
Zarządowi LIR, a ten przekazywał dalej według kompetencji do Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, Prezydium Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa, Prezesów ANR, 
ARR, ARiMR. 
 
 
 
4. Realizacja zada ń statutowych  
 
 
4.1. Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu pr odukcji rolnej 
oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom adm inistracji rz ądowej             
i samorz ądu terytorialnego. 
 
 Pracownicy LIR sporządzali analizy opłacalności produkcji poszczególnych 
produktów rolnych okresowo, sezonowo oraz na potrzeby zainteresowanych 
rolników.  
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Opracowano kalkulację rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pszenicy 
ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaka jadalnego, grochu 
siewnego, ogórka gruntowego, marchwi dla przemysłu, cebuli i siana łąkowego.  

Kalkulacje podstawowych płodów rolnych były wykorzystywane przez 
pracowników i delegatów, którzy uczestniczyli w komisjach szacujących szkody 
łowieckie. Kalkulacje również były wykorzystywane w sprawach sądowych 
zakładanych przez rolników w sytuacjach spornych np. przypadkowy oprysk                
i zniszczona plantacja – uprawa. 
 
      
 
4.2. Występowanie do organów administracji rz ądowej w województwie               
i organów samorz ądu terytorialnego z inicjatyw ą w zakresie regulacji prawnych 
dotycz ących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz o piniowanie 
projektów tych przepisów. 
 
 Na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków izby na posiedzeniach 
Rad Powiatowych, Walnych Zgromadzeniach, zebraniach, szkoleniach. Biuro LIR 
występowało w sprawie zmian prawnych do przedstawicieli administracji rządowej      
i samorządowej.  
 LIR zaopiniowała 58 projektów aktów prawnych, które zostały przekazane do 
KRIR.  

  

LIR przesłała opinii mi ędzy innymi do projektów ustaw i rozporz ądzeń: 

   

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów 
owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz 
warunków  i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz 
organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż 
rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”           
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej wraz z projektem 
rozporządzenia. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego 
PROW na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej 
pomocy. 

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
przysłany z Sejmu RP. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie 
etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielanie 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na 
wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW 2014-2020. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach 
górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 
(OSN)” objętego PROW 2007-2013. 

- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na kata 2007-2013. 

- Projekt rządowego wieloletniego programu badawczego pn. „Ochrona roślin 
uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia 
strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych                      
i środowiska”. 

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych.  

 

4.3.  Prowadzenie działa ń na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy 
warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych. 

 
Pracownicy Biura LIR poszukiwali informacji dot. możliwości zbytu płodów rolnych dla 
zainteresowanych rolników.  
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           Dzięki współpracy O/Z LIR z jednostkami skupowymi na terenie ich 
działalności Biura LIR dysponowały Informacjami cenowymi, które stanowiły bazę 
danych dla rolników. 

Na wnioski rolników podejmowano interwencje dotyczące  wyegzekwowania 
przez rolników należności za sprzedane płody rolne. Polegały one na podjęciu 
mediacji lub pomocy prawnej związanej z odzyskaniem należności.  

W omawianym czasie udzielane były dla rolników również informacje  nt. 
kredytów  preferencyjnych, możliwości korzystania z wsparcia  w ramach  PROW 
2014-2020, Wymogów Wzajemnej Zgodności, przestawiania gospodarstwa na  
gospodarstwo ekologiczne czy możliwości tworzenia grup producentów rolnych i grup 
producentów owoców i warzyw.  
 Promocji rynku zbóż służył zorganizowane przez LIR: „Piknik Zbożowy”          
w Końskowoli. 
   
Pracownicy LIR świadczyli również pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków         
o płatności rolno-środowiskowe i obszarowe. 
 
 
4.4/5 Prowadzenie analiz kosztów i opłacalno ści produkcji rolnej oraz 
gromadzenie i przekazywanie informacji gospodarczyc h na potrzeby 
producentów rolnych. 
 
 Sporządzono kalkulację rzepaku ozimego, buraka cukrowego, pszenicy 
ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy na ziarno, ziemniaka jadalnego, grochu 
siewnego, ogórka gruntowego, marchwi dla przemysłu, porzeczki, malin, cebuli           
i siana łąkowego.  

Kalkulacje były sporządzone na trzech poziomach: nadwyżka bezpośrednia, 
dochód rolniczy netto i  jednostkowy koszt produkcji. Kalkulacje były wykorzystywane 
przez rolników przy prowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji. Nie 
stanowią analizy konkretnego gospodarstwa, a jedynie są  przykładem sposobu 
obliczania kosztów.  

Kalkulacje również wykorzystywane przez delegatów i pracowników  w trakcie 
udziału w mediacjach przy szacowaniu szkód łowieckich 

 
            Monitoring punktów skupu i cen w zakresie rynku zbóż w szczególności         
w okresie żniw. Zbieranie informacji telefonicznych w w/w zakresie wg potrzeb            
i interwencji rolników. 
 
Pracownicy Biura LIR w miarę zapotrzebowania udzielali zainteresowanym porad      
z zakresu:  
-opłacalności produkcji,  
-możliwości zbytu, cen i wymagań jakościowych, 
-możliwości pozyskania środków finansowych z unijnych programów pomocowych, 
-możliwości otrzymania kredytów linii kredytowych, 
-prawidłowej agrotechniki. 
 

 
4.6/7  Doradztwo w zakresie działalno ści rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz mo żliwo ści osi ągania przez rolników dodatkowych dochodów  
oraz podejmowanie działa ń na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi or az 
poprawy struktury agrarnej. 
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 Pracownicy Biur LIR na bieżąco udzielali  porad zainteresowanym rolnikom 
(doradztwo – instruktaż). Dotyczyły one najczęściej zagadnień ekonomicznych            
i marketingowych, m.in. opłacalności produkcji, proponowanych cen zbytu, wymagań 
jakościowych. Pracownicy Izby pomagali w wypełnieniu 50 wniosków ze wszystkich 
działań  z programów PROW.  
 Na wnioski rolników oraz Urzędów Gmin pracownicy LIR brali udział                
w szacowaniu szkód łowieckich oraz mediacjach przy sporach dotyczących 
wysokości odszkodowania. 
 
 
Pracownicy Biura LIR przeprowadzili instruktaż - doradztwo dla rolników z zakresu: 
 
- podejmowania działalności gospodarczej przez rolników, 
- wsparcia w ramach PROW  2014-2020, 
- wymogów wzajemnej zgodności oraz sankcji karnych wynikających z niespełnienia 
norm związanych z wymogami wzajemnej zgodności, 
- ubezpieczeń upraw, 
- kredytów preferencyjnych, 
- przestawiania gospodarstw konwencjonalnych na gospodarstwa ekologiczne, 
- BHP w gospodarstwie rolnym, 
- działalności rynków rolnych, 
- przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, 
- szacowania szkód łowieckich, 
- odnawialnych źródeł energii, 
- VAT w rolnictwie, 
- rachunkowość rolnicza, 
- wymogi wzajemnej zgodności, 
- zagrożenia powodowane przez mikotoksyny, 
- zazielenienie – wymóg płatności bezpośrednich. 
 
  
LIR współorganizowała nast ępuj ące szkolenia dla rolników: 
 
W 2015 r. LIR przeprowadziła 24 jednodniowe szkolenia z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Uczestniczyło w nich 480 rolników. 
Wszyscy uczestnicy szkoleń po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymali 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawniają rolnika do zakupu i stosowania 
środków ochrony roślin przez okres 5 lat. 
 
Ponadto na wniosek delegatów Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej 
Podlaskiej w dniu 17 listopada 2015r. odbyło się szkolenie na temat szkód 
łowieckich. Uczestnikami szkolenia byli delegaci z terenu działania Oddziału LIR w 
Białej Podlaskiej. W szkoleniu uczestniczyło 32 osoby oraz na wniosek delegatów 
Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Łukowie w dniu 11 marca 2015r. odbyło 
się szkolenie otwarte dla rolników z powiatu łukowskiego na temat „Agrotechnika        
w uprawach rolniczych”. W szkoleniu uczestniczyło 22 osoby.  
 
 Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne, specjalistyczne porady 
prawne udzielane w każdy poniedziałek w biurze LIR w Lublinie. Ponadto raz            
w miesiącu prawnik pełni dyżury w biurach LIR w Białej Podlaskiej, Chełmie                    
i Zamościu. W 2015 roku prawnik odbył 40 dyżurów i udzielił ok. 200 takich porad.  
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 W wielu sprawach pomocnym doradcą był nasz Biuletyn LIR, w którym oprócz 
danych rynkowych zamieszczaliśmy kalkulacje produkcji rolnej, informacje o nowych 
przepisach, technologiach upraw, alternatywnych źródłach dochodów, zasadach 
organizowania grup producentów rolnych oraz problemów związanych z funduszami 
pomocowymi.  
 W działalności doradczej, informacyjnej, propagowaniu teoretycznej                  
i praktycznej wiedzy wśród naszych członków, a także podnoszeniu ich kwalifikacji 
służyły także wydawnictwa innych podmiotów, przekazywane zainteresowanym 
rolnikom. Były to m.in. broszury ARR, ARiMR, MRiRW, Wiadomości Rolnicze Polska, 
Raport Rolny, Poradnik Gospodarski i inne. Ten sam cel miały liczne pokazy, 
konkursy, wystawy, olimpiady, spotkania, audycje radiowe, telewizyjne, artykuły          
i komunikaty prasowe.  
 Ponadto na stronach internetowych LIR zainteresowani rolnicy mogli znaleźć 
niezbędne informacje.  
 
 
 
4.8.  Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w  rolnictwie. 
 
 Podnoszeniu kwalifikacji teoretycznych i praktycznych osób zatrudnionych      
w rolnictwie służyły organizowane przez LIR szkolenia, konferencje i wyjazdy 
studyjne, o czym była mowa w punkcie 4.6/7.   
 Ponadto pracownicy zajmowali się obsługą interesantów, którzy zwracali się     
o pomoc w sprawach związanych z prawnymi i organizacyjnymi aspektami 
prowadzenia gospodarstw rolnych. 
 
Były udzielane również porady prawne przez pracowników LIR na temat: 

- odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone przez dziki i bobry, 
- wspólnot gruntowych, 
- zniesienie współwłasności. 

 
 Ponadto pracownicy LIR uczestniczyli w komisjach publicznego przetargu 
ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości rolnych będących w 
Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa- powiat Chełm - siedziba ANR OT Lublin 
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Pokrówce.  
 
 
4.9. Prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawa nie tytułów 
kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa na zasadach o kreślonych  w odr ębnych 
przepisach.  
 
 Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie powołania rzeczoznawców 
oraz zasad szczegółowego szacowania zwierząt w przypadku wystąpienia chorób 
zwalczanych z urzędu, LIR zgłosiła Powiatowym Lekarzom Weterynarii swoich 
rzeczoznawców do komisji dokonujących wyceny wartości rynkowej zwierząt 
skierowanych na ubój z konieczności po stwierdzeniu choroby zakaźnej zwalczanej    
z urzędu.  
 Przedstawiciele LIR biorą też udział w komisjach dotyczących scalania 
gruntów oraz w komisjach dotyczących szacowania szkód łowieckich wyrządzonych 
przez zwierzynę leśną. 
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4.10. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i  rzetelnego post ępowania  
w działalno ści gospodarczej. 
 
       Producenci rolni są zobowiązani do prowadzenia zapisów dotyczących 
stosowania zabiegów ochrony roślin. Dlatego, też na posiedzenia Rad Powiatowych 
zapraszani byli przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin                       
i Nasiennictwa w Lublinie, którzy przedstawiali informacje związane                             
z uregulowaniami prawnymi. 
          Rolnicy, którzy uczestniczą w programach rolno - środowiskowych mają 
obowiązek prowadzenia Rejestrów Działalności Rolno Środowiskowej, gdzie 
pracownicy pomagają w ich prawidłowym prowadzeniu. 

Podczas szkoleń oraz na spotkaniach Rad Powiatowych pracownicy 
przedstawiali informację dotyczącą możliwości wsparcia w ramach PROW 2014-
2020, wymogów wzajemnej zgodności i funkcjonowania WPR. 

Również były przedstawiane informacje nt. Integrowanej Ochrony Roślin. 
 
Świadczono pomoc rolnikom przy pisaniu odwołań – pism do ARiMR               

w związku z prowadzonymi kontrolami w terenie dotyczącymi płatności 
bezpośrednich i programów rolnośrodowiskowych, gdzie były błędnie określane 
uprawy, czy powierzchnie do płatności.  

 
 Na wnioski rolników oraz Urzędów Gmin pracownicy O/Z LIR brali udział         
w szacowaniu szkód łowieckich oraz mediacjach przy sporach dotyczących 
wysokości odszkodowania. 

 
      
4.11.  Działania na rzecz podnoszenia jako ści środków i urz ądzeń stosowanych  
w rolnictwie oraz na rzecz warunków pracy i bezpiec zeństwa w rolnictwie. 
 
 W 2015r. wspólnie z KRUS kontynuowaliśmy wieloletnią akcję  wymiany 
uszkodzonych osłon wałków odbioru mocy (LIR sfinansowała wymianę 193 osłon na 
kwotę 3 860 zł).  
  
W 2015r. we współpracy z KRUS, PIP, LODR w Końskowoli - LIR uczestniczyła            
i współfinansowała:  
 
- VII Regionalny Konkurs Młodzieży Szkół Rolniczych nt. „ W rolnictwie można 

pracować bezpiecznie” 
- konkurs – XIII Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”,  
- konkurs –  „Agroliga 2015”,  
-  konkurs - V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci.  
-  konkurs – XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym. 
 
Wszystkie przedsięwzięcia były adresowane do młodzieży, a we wszystkich  
konkursach Izba ufundowała nagrody.  
 

W ramach posiedzeń Rad Powiatowych dla rolników były prowadzone 
szkolenia z zakresu BHP w rolnictwie. 
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 Ponadto pracownicy LIR uczestniczyli w spotkaniach dotyczących problemów 
nadmiernego występowania szkód w lasach i na polach wyrządzanych przez 
zwierzynę łowną. Pracownicy i Delegaci brali udział w mediacjach i szacowaniu strat.  
 
4.12 Współdziałanie z jednostkami prowadz ącymi szkoły rolnicze, wspieranie 
ich działalno ści, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach 
nauczania oraz współorganizowanie praktyk.  
 
 Izba przekazywała do szkół rolniczych biuletyn LIR, gazety rolnicze i inne 
publikacje pomocne uczniom.  
  
Współorganizowano olimpiadę i konkursy wiedzy dla uczniów szkół wymienione        
w pkt.11. 
 
4.13. Kształtowanie świadomo ści ekologicznej producentów rolnych. 
 
 Przeszkoleni pracownicy LIR – doradcy rolnośrodowiskowi prowadzili 
doradztwo, udzielali indywidualnych porad dla rolników, którzy prowadzą 
gospodarstwa ekologiczne lub planują zmienić produkcję na ekologiczną.  
  
          Podczas szkoleń oraz na spotkaniach Rad Powiatowych pracownicy 
przedstawiali informację dotyczącą możliwości wsparcia w ramach PROW 2014- 
2020 i wymogach wzajemnej zgodności. 

Pracownicy pomagali w przygotowaniu wniosków do ARiMR i Jednostek 
Certyfikujących z zakresu realizacji programów rolnośrodowiskowych.  
 

W biuletynie LIR publikowane były artykuły propagujące ekologiczne 
technologie produkcji rolnej.  

 
   
4.14 Inicjowanie działa ń mających na celu powołanie i wspieranie zrzesze ń         
i stowarzysze ń producentów rolnych i le śnych. 
 
 Grupy producentów, które powstały przy pomocy organizacyjnej i prawnej LIR 
w poprzednich latach w dalszym ciągu korzystały z pomocy LIR. Informacja nt. 
zmieniających się przepisów prawnych dotyczących grup producentów, rynków 
zbytu, wycofania produktów z rynku. 

 
 
4.15  Działania na rzecz poprawy jako ści produktów rolnych. 
 
 LIR od 14 lat współfinansuje prowadzenie doświadczeń polowych 
prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) w Słupi Wielkiej w ramach programu „Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego”. Koordynatorem programu badawczego jest Wojewódzki Zespół 
PDO, którego członkami są przedstawiciele nauki i praktyki rolniczej, reprezentujący 
takie ośrodki i instytucje jak: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, IUNG  PIB             
w Puławach, LIR w Lublinie, LODR w Końskowoli oraz SDOO w Ciciborze. 
Doświadczenia przeprowadzane są pod merytorycznym nadzorem i według metodyk 
opracowanych przez COBORU w Słupi Wielkiej.    
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 W biuletynie LIR publikowane były również artykuły promujące nowe 
technologie produkcji rolnej. 
 
 
4.16.  Promocja eksportu produktów rolnych.  
 
 LIR pomaga firmom zajmującym się eksportem produktów rolno - 
spożywczych znaleźć producentów rolnych w poszczególnych branżach                     
z województwa lubelskiego.  
 W czasie realizacji szkoleń przedstawiane są zagadnienia dotyczące 
wymogów i norm jakie musi spełnić producent rolny dzięki czemu zainteresowani 
rolnicy mogą podjąć współpracę z możliwością eksportu. 
 
 
4.17. Rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacja mi producentów 
rolnych. 
 
 Od 1999 roku LIR utrzymuje kontakty z Izbą Rolniczą Departamentu Deux-
Sevres we Francji. W 2015r. był planowany przyjazd delegacji z Deux - Sevres do 
LIR jednak z powodu zmian administracyjnych w departamencie strona francuska 
przesunęła wizytę na rok 2016.  
W końcu marca 2015 r. LIR była gospodarzem wizyty rolników z Powiatu 
Krasławskiego na Łotwie. 
 
4.18. Współpraca z administracj ą publiczn ą w zakresie ochrony środowiska, 
zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.  
 
 Informacje na temat działań podejmowanych przez LIR w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia są zbieżne z pkt. 4.11, 4.13.  
           Ponadto przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli                        
w wojewódzkich, powiatowych i gminnych dożynkach. Podczas tych uroczystości LIR 
wystawiała stoisko, w którym rozdawane były materiały informacyjne i udzielane 
zainteresowanym rolnikom doraźne porady.  
 LIR współpracuje też z PIORiN, gdzie przedstawiciele tej instytucji prowadzą 
kontrole wzajemnej zgodności pod kątem stosowania środków ochrony roślin przez 
producentów rolnych. 
 
 
Działalno ść wydawnicza 
 
 W 2015r.LIR wydała 4 numery Biuletynu LIR  w nakładzie 6.000 egz. każdy. 
Jest on bezpłatnie rozprowadzany i dociera do rolników, delegatów LIR, 
samorządów, szkół rolniczych, organizacji i instytucji rolniczych i okołorolniczych.  
 
 Ponadto LIR ponownie wydała publikację, która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem  pt. „Poradnik dla rolnika - Szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta 
w uprawach rolnych. Procedury postępowania”   
 
 Izba współfinansowała także dwie publikacje wydaną przez  SDOO                  
w Ciciborze pt. „Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych       
w woj. Lubelskim w 2014r. – zboża jare, zboża ozime, groch siewny, rzepak ozimy, 
ziemniaki – odmiany jadalne”, „Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie 
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lubelskim w roku 2015 - zboża jare, zboża ozime, rzepak ozimy, groch siewny, 
ziemniaki – odmiany jadalne”. 
 
 W 2015 roku zaktualizowano i zmieniono szatę graficzną strony internetowej 
LIR. Na stronie LIR rolnicy mogą zapoznać się aktualnymi wydarzeniami w izbie oraz 
polskim i światowym rolnictwie.  
 
 
 Powyższe sprawozdanie nie wyczerpuje całokształtu działalności LIR na rzecz 
wsi i rolnictwa w 2015r. Nie zawiera wszystkich podejmowanych jednostkowych 
spraw oraz interwencji  w indywidualnych sprawach rolników.  
 
 
W roku 2015  Nawiązano współprac ę z nowymi instytucjami: 
 
- Lubelskie Centrum Consultingu 
- Lubelskie Centrum Biznesu  
 

Wykwalifikowana kadra to podstawa sukcesu firmy, dlatego bardzo duże 
znaczenie przywiązujemy do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników LIR. 
2 pracowników Biura LIR w Lublinie oraz pracownik O/Z w Białej Podlaskiej i O/Z      
w Zamościu w roku 2015 podjęło studia podyplomowe z zakresu szacowania szkód 
łowieckich w Warszawie. Studia zakończą się w roku 2016. 
 
Wykaz szkole ń w których uczestniczyli pracownicy LIR w okresie s ierpie ń - 
grudzie ń 2015r.   
 

 
Data 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Delegacja 

Milena Bogusz 
Krystyna Jegorow 
Piotr Kuranc 
Sławomir Sowa 
Marek Uściński 
Agnieszka Borowska 
Radosław Zaleski 

6-7.08.2015 

Tadusz Skiba 

Centrum Doradztwa Rolniczego 
O/Radom 
Szkolenie: działanie „Premia dla 
młodych rolników” 

Radosław Zaleski 8.09.2015 
Tadeusz Skiba 

ARiMR Warszawa  
Szkolenie: „Modernizacja gosp. 
rolnych” 

Waldemar Banach 25.09.2015 
 
 

Elżbieta Lecewicz 
Jabłoń Centrum Kształcenia 
Rolniczego  

29.09.2015 Wszyscy specjaliści LIR LIR Lublin 
ARiMR szkolenie z zakresu 
działania: 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” 

3.10.2015 Agnieszka Borowska 
Waldemar Banach 
Marek Uściński 
 

Jabłoń  
Konferencja  
„ Produkcja ekologiczna” 
+ obsługa stoiska LIR 
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Agnieszka Borowska 
Dariusz Buczkowski 
Robert Jakubiec 
Gustaw Jędrejek 
Bogusław Janociński 
Krystyna Jegorow 
Tadeusz Skiba 

7.10.2015 
 
 
 
 
 
 

Antoni Szczepaniak 

Warszawa Sejm 
Konferencja 
„Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie 
w kontekście tegorocznej klęski 
suszy” 

13.10.2015 Waldemar Banach 
Radosław Zaleski 

Urząd Marszałkowski Lublin 
Konferencja : „Wymogi i  warunki 
higieniczno-sanitarne przy 
wytwarzaniu i dystrybucji żywności” 

   
Waldemar Banach 19.10.2015 
Radosław Zaleski 

Zamość Konferencja LIR 

Gustaw Jędrejek 
Bogusław Janociński 
Antoni Szczepaniak 
Waldemar Banach 
Agnieszka Borowska 
Piotr Kuranc 
Radosław Zaleski 
Tadeusz Skiba 
Małgorzata Karasek 
Agnieszka Wasiak 
Milena Bogusz 
Krystyna Jegorow 
Marek Usciński 
Alicja Świderek 
Zofia Dybała 

28.10.2015 

Sławomir Sowa 

Puławy IUNiG 
Warsztaty naukowe OPR: 
„Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów 
Problemowych Rolnictwa” 

3-4.11.2015 Agnieszka Wasiak 
 Milena Bogusz 

Brwinów CDR 
Konferencja – szkolenie „Innowacja 
obszarów wiejskich” 

Gustaw Jędrejek 
Bogusław Janociński 

4-5.11.2015 

Antoni Szczepaniak 

Jachranka k/Warszawy 
Spotkanie Wojewódzkich Izb 
Rolniczych + konferencja 

Waldemar Banach  
Elżbieta Lecewicz 

 

16-17.11.2015 Tadeusz Skiba Radom CDR  
Szkolenie: „Procesy wędzenia” 

Waldemar Banach 17.11.2015 
Małgorzata Karasek 

Radom CDR  
Szkolenie: „Procesy wędzenia” 

18.11.2015 Waldemar Banach Lublin Forum Gospodarcze „Polsko-
Gruzińskie”  

 Jacek Piasecki  
Piotr Kuranc 
Piotr Witkowski 
Alicja Świderek 
Zofia Dybała 

23.11.2015 

Małgorzata Karasek 

Puławy IUNiG 
Seminarium: Rolnictwo 
zrównoważone 
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Milena Bogusz 
Krystyna Jegorow 
Tadeusz Skiba 
Radosław Zaleski 

24.11.2015 

Waldemar Banach 

Końskowola LODR 
Konferencja: „Innowacyjność w 
rolnictwie” 

Milena Bogusz 27.11.2015 
Radosław Zaleski 

Puławy LODR  
Konferencja: „Wsparcie obszarów 
wiejskich Lubelszczyzny” 

   
 
 
Lublin, maj 2016 r.  
 


