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Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 14 grudnia 2015 r. 
według porządku obrad zamieszczonego poniżej.   Lista obecności delegatów Walnego 
Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zaproszonych gości znajduje się w załączeniu 
niniejszego protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia – Robert Jakubiec – Prezes LIR, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej, 
4. Wybór komisji uchwał i wniosków, 

4a. Odwołanie Prezesa LIR, 
4b. Powołanie Prezesa LIR, 

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR, 
6. Informacja z prac Zarządu LIR, 
7. Dyskusja – podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych 

problemów w rolnictwie, 
8. Informacja na temat propozycji ubezpieczeń dla rolników – Marzena Lewandowska – 

Dyrektor Biura Regionalnego w Lublinie TUW, 
9. Wystąpienie zaproszonych gości 
10. Gospodarka zasobami wodnymi w rolnictwie – Mariusz Matyka prof. nadzwyczajny 

IUNG PIB w Puławach, 
11. Zakończenie posiedzenia 

 

 

 

Ad1.  

Zebranie otworzył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Robert Jakubiec, który powitał obecnych 
na posiedzeniu delegatów Walnego Zgromadzenia otwierając III posiedzenie WZ delegatów 
V Kadencji LIR. 

Ad.2 

Po kilku słowach wstępu prowadzący obrady Pan Robert Jakubiec- Prezes LIR poddał pod 
głosowanie zaproponowany przez zarząd LIR porządek obrad.  Z sali spośród obecnych 
delegatów padł głos, aby dokonać wyboru sekretarza i protokólanta. Pan Prezes Robert 
Jakubiec zgłosił by wybrać tylko protokolanta zaproponował również by nie wybierać 
sekretarza.  

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej Izby 
Rolniczej. Zmiana porządku obrad zaproponowana przez Pana Gustawa Jędrejka - 
Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczyła wprowadzenia 2 punktów w porządku 
obrad; „ 4a – odwołanie Prezesa LIR oraz „4b” – wybór nowego prezesa LIR” 

W zaistniałej sytuacji Pan Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej wyraził prośbę o odczytanie przez 
Panią Małgorzatę Karasek przygotowanej opinii prawnej i dołączenie jej do protokołu 
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Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej. Opinia prawna znajduje się w załączeniu 
niniejszego protokołu. Po odczytaniu opinii prawnej na sali rozpoczęła się dyskusja. Zabrał 
głos Pan Janusz Skrzypek – Członek Walnego Zgromadzenia zadając pytanie Prezesowi, 
która kancelaria prawna podpisała tą opinię prawną. Pan Robert Jakubiec udzielił odpowiedzi, 
że opinię prawną przygotowała jedna z kancelarii z Lublina. Potem zabrał głos Pan Waldemar 
Rzepecki – członek Walnego Zgromadzenia LIR kwestionując opinię prawną zgłoszoną przez 
Pana Roberta Jakubca – Prezesa LIR. Kolejno zabrała głos Pani Beata Krzewińska – Członek 
Walnego Zgromadzenia LIR zadając pytanie „co zrobimy gdy wszystkie kancelarie poprą tą 
opinię prawną” Pan Waldemar Rzepecki - Członek Walnego Zgromadzenia LIR zabierając 
kolejny głos w dyskusji głos powiedział o formach prawnych odwołania prezesa i kontroli 
nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Lubelskiego, który ma prawo uchylić uchwałę 
podjętą przez WZ LIR. Kolejno głos zabrał Pan Jan Magnuszewski - Członek Walnego 
Zgromadzenia LIR zgłaszając, że jest zaskoczony sytuacją, która ma miejsce na sali obrad. 
Powiedział również, że zgłoszony wniosek odwołania prezesa i powołania nowego prezesa 
jest dokonywany z pośpiechem. Potem zabrał głos Pan Antoni Szczepaniak - Członek 
Zarządu LIR oświadczając, że opinia prawna przedstawiona przez Prezesa nie dotyczy 
zaistniałej sytuacji. Powiedział również, że zmiany dotyczące odwołania prezesa i powołania 
nowego prezesa są możliwe, bo decyduje o tym Walne Zgromadzenie LIR.  Powiedział 
również, że wniosek zgłoszony przez Gustawa Jędrejka  powinien być przegłosowany. Potem 
zabrał głos Pan Jan Gryn - Członek Walnego Zgromadzenia LIR, który powiedział, że przed 
świętami taki wniosek nie powinien mieć miejsca, chyba że są poważne zarzuty wobec 
Prezesa. Z sali padł również głos żeby wniosek o odwołanie  prezesa wprowadzić w porządek 
obrad na następnym posiedzeniu WZ LIR. Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Kiryczuk - 
Członek Walnego Zgromadzenia LIR zadając pytanie dlaczego w porządku obrad wysłanym 
do delegatów  nie były ujęte punkty dotyczące odwołania i powołania Prezesa.  

Kolejno w dyskusji zabrał głos Pan Robert Jakubiec -Prezes LIR mówiąc, że porządek obrad 
został opracowany przez Dyrektora LIR. Oświadczył również, że chciał zmienić ten porządek 
z Bogusławem Janocińskim, ale zmiany nie zostały zatwierdzone. Powiedział, że sekretarka 
była straszona przez dyrektora zwolnieniem jeśli wyśle porządek obrad ze zmianami 
wprowadzonymi przez prezesa. Potem powiedział, że zamiast ratować rynki rolne zajmują się 
odwołaniem Prezesa. Mówił o odwołaniu Pani Dyrektor na pierwszym Zarządzie po ostatnim 
WZ LIR i o tym, że nie ma prawa decydować w zarządzie bo ma powiedziane, że ma tylko 
jeden głos. Przekazał również delegatom, że było spotkanie Przewodniczących Rad 
Powiatowych na konferencji w województwie kujawsko -pomorskim, w którym delegaci 
Lubelskiej Izby Rolniczej nie brali udziału. Pan Robert Jakubiec przekazał również 
informację, że nie wyraził zgody na propozycję dyrektora związaną z wymianą żarówek w 
biurze LIR za kwotę 30 tys. zł. Prezes powiedział również że jeśli z budżetu izby zakłada się 
lokatę na kwotę 0,5 mln zł a na drugi dzień dyrektor banku mija prezesa i idzie do dyrektora 
biura LIR to coś jest nie tak.  Prezes powiedział też, że od ostatniego WZ LIR nie było ani 
jednej opinii prawnej ustaw i rozporządzeń. Pan Robert Jakubiec- Prezes LIR oświadczył też 
że, z ostatniego Walnego Zgromadzenia  stanowiska nigdzie nie zostały wysłane.  

W dalszej części zebrania Pan Robert Jakubiec – Prezes LIR złożył wniosek o odwołanie 
wiceprezesa i odwołanie członków Zarządu LIR. 

Kolejno zabrał głos pan Gustaw Jedrejek – Wiceprezes LIR odnosząc się do wypowiedzi 
Pana Roberta Jakubca – Prezesa LIR powiedział, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
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ustala Zarząd LIR i nie może być on okłamywany przez Prezesa. Powiedział również, że w 
porządku obrad opracowanym przez Zarząd goście zaproszeni byli na godzinę 12.00 a Prezes 
chciał na  godzinę 10.00. 

Potem głos zabrał Pan Wojciech Piszczyński – Członek Walnego Zgromadzenia LIR który 
wyraził swoje rozczarowanie postawą Prezesa LIR, który będąc w biurze LIR nie przyszedł 
na spotkanie producentów trzody chlewnej.   

Pan Janusz Skrzypek - Członek Walnego Zgromadzenia LIR zaproponował by przegłosować 
wniosek.  Ale na sali dalej trwała dyskusja. Tymczasem zabrał głos Pan Czech Sławomir - 
Członek Walnego Zgromadzenia LIR, który złożył kolejny wniosek do zmian w porządku 
obrad. Wniosek ten dotyczył wycofania pkt 8 z porządku obrad i wprowadzenia na to miejsce 
- sprawy różne wolne wnioski. W dalszej części zebrania zabrał głos Pan Andrzej Grabek - 
Członek Walnego Zgromadzenia LIR, który zaproponował przełożenie zmian 
proponowanych przez delegatów na kolejne posiedzenie WZ w terminie styczniowym.  

Na salę obrad została poproszona Pani mecenas Biura LIR –Magda Gorycka. Pani Magda 
Gorycka zadała pytanie członkom WZ LIR czy wnioski złożone do głosowania są formalne 
czy merytoryczne oraz zapytała czy na sali są obecni wszyscy członkowie Walnego 
Zgromadzenia.  Zabrał głos Pan Robert Jakubiec - Prezes LIR informując wszystkich, że dwie 
osoby  WZ nie podpisało listy obecności. Z sali padł głos, że to nie ma znaczenia przy 
przegłosowaniu wniosków. Pan Robert Jakubiec - Prezes LIR odpowiedział, że to ma 
znaczenie. Zadał również pytanie członkom WZ czy sprawę odwołania Prezesa, Wiceprezesa 
i Członków Zarządu  WZ będzie realizować dzisiaj czy głosowanie będzie przełożone w 
innym terminie. 

Głos zabrał Pan Waldemar Rzepecki - Członek Walnego Zgromadzenia LIR, który poprosił 
członków WZ o przegłosowanie wniosków zgłoszonych do porządku obrad  wymieniając je 
po kolei: odwołanie prezesa, wybór  prezesa, przełożenie głosowanie na następne WZ, 
odwołanie wiceprezesa, powołanie  wiceprezesa, odwołanie członków zarządu, wybór 
członków zarządu oraz wprowadzenie w porządek obrad dodatkowego punktu sprawy różne.  

Wnioski nie poddano pod głosowanie lecz w dalszym ciągu trwała dyskusja. 

Potem zabrał głos Pan Leszek Sęk Członek Walnego Zgromadzenia LIR, który powiedział, że 
by wprowadzić zmiany w porządku obrad należy wyjść z  pkt 1.    

Pan  Robert Jakubiec - Prezes LIR wyszedł z wnioskiem aby w takiej sytuacji jaka ma 
miejsce rozszerzyć skład osobowy komisji mandatowo – skrutacyjnej z 3 do 5 osób.  

Z sali padł głos, że należy wybrać protokolanta i sekretarza Walnego Zgromadzenia LIR. 
Zaproponowano by protokolantem WZ została Pani Małgorzata Karasek – Pracownik LIR a 
sekretarzem Pan Waldemar Rzepecki – Członek Walnego Zgromadzenia LIR. Walne 
Zgromadzenie delegatów LIR zaakceptowało propozycję. Sekretarzem Walnego 
Zgromadzenia LIR został Pan Waldemar Rzepecki, protokolantem zaś Pani Małgorzata 
Karasek.  

W dalszej części spotkania Pan Robert Jakubiec przedstawił wnioski do głosowania w 
kolejności: 
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1/ wniosek o przełożenie głosowania za odwołaniem prezesa, wiceprezesa i członków zarządu 
na kolejne posiedzenie WZ 

2/ wprowadzić punkt 4a – odwołanie Prezesa, 

3/ wprowadzić punkt 4b-  wybór Prezesa, 

4/ wprowadzić punkt 4c – odwołanie Wiceprezesa 

5/ wprowadzić punkt 4 d – wybór Wiceprezesa 

6 / wprowadzić punkt 4 e – odwołanie Członków Zarządu 

7/ wprowadzić punkt 4 f – wybór Członków Zarządu 

8/ wprowadzenie dodatkowego punktu „Sprawy różne, wolne wnioski” 

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał do głosowanie  pierwszy wniosek dotyczący 
przełożenia głosowania za odwołaniem prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na kolejne 
posiedzenie WZ. Przeliczono głosy, za przełożeniem głosowań było 15 osób, przeciwnych 
było 21 osób. Po podaniu tych wyników Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  stwierdził, że 
głosowanie będzie dnia dzisiejszego.  

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie wprowadzenie pkt 4 a do 
porządku obrad: „odwołania prezesa LIR”. Przeliczono głosy, za wprowadzeniem pkt 4 a 
było 22 osoby, 14 osób było przeciwnych,  nikt się nie wstrzymał od głosowania. 

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie wprowadzenie pkt 4 b do 
porządku obrad: „wybór prezesa  LIR”. Przeliczono głosy, za wprowadzeniem pkt 4 b było 28 
osoby, 0 osób było przeciwnych,  3 osoby wstrzymało się od głosowania. 

 

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie wprowadzenie pkt 4 c do 
porządku obrad: „odwołanie wiceprezesa  LIR”. Przeliczono głosy, za wprowadzeniem pkt 4 
c było 9 osób, 21 osób było przeciwnych, po czym Pan Robert Jakubiec – Prezes LIR 
stwierdził, że wniosek upadł 

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie wprowadzenie pkt 4 d do 
porządku obrad: „odwołanie członków zarządu  LIR”. Przeliczono głosy, za wprowadzeniem 
pkt 4 d było 11 osób, 21 osób było przeciwnych, po czym prezes stwierdził, że wniosek upadł 

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowego 
punktu do porządku obrad: „Sprawy różne, wolne wnioski”. Przeliczono głosy, za 
wprowadzeniem dodatkowego punktu było 32 osoby, 0 osób było przeciwnych,  wstrzymało 
się 2 osoby.  

Pan Robert Jakubiec -  Prezes LIR  poddał pod głosowanie porządku obrad z 
przegłosowanymi zmianami. Przeliczono głosy, za porządkiem obrad z przegłosowanymi 
zmianami było 25 osób, 0 osób było przeciwnych, 4 osoby wstrzymało się od głosu 
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Ad 3, Ad.4 

Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpił wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej. Z sali 
padł głos  aby w skład w/w komisji weszły osoby z poprzedniego WZ tj.  Pan Józef 
Gruszczyk, Pan Pan Edward Jarmoszuk, Pan Adam Łukasik.  Pan Robert Jakubiec -Prezes 
LIR zaproponował by rozszerzyć komisję mandatowo- skrutacyjną z 3 osób do 5.  Wniosek 
został poddany pod głosowanie - 21 osób było przeciwnych, 0 wstrzymało się od głosu, za 
wnioskiem było 15.  Wniosek upadł. 

Potem przystąpiono do głosowania nad składem komisji mandatowo – skrutacyjnej. 
Zaproponowano skład osobowy komisji tj.:  Pan Józef Gruszczyk, Pan  Edward Jarmoszuk, 
Pan Adam Łukasiak. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach 
komisji mandatowo- skrutacyjnej. Skład komisji został poddany pod głosowanie. 
Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem tego składu osobowego komisji głosowało 22 
osoby, osoby przeciw i te które  wstrzymały się od głosu sekretarz nie zdążył policzyć. Pan 
Waldemar Rzepecki poprosił o powtórzenie głosowania  dotyczącego składu osobowego 
komisji mandatowo – skrutacyjnej  tych osób, które są przeciw i  tych które wstrzymało się od 
głosu  Pan Robert Jakubiec – Prezes LIR nie powtórzył głosowania. Odpowiedział on na 
prośbę sekretarza,  że było tyle głosów ile było podniesionych rąk do góry i przystąpił od razu 
do kolejnego głosowania nad wyborem komisji uchwał i wniosków. Z sali padł głos aby w 
skład komisji uchwał i wniosków wchodziły osoby z poprzedniego Walnego Zgromadzenia: 
Tadeusz Skiba, Jan Gryn, Piotr Burek. Skład komisji został poddany pod głosowanie i 
przyjęty 30 głosami za.  

Kolejno zabrał głos Pan Tadeusz Skiba – członek Walnego Zgromadzenia LIR, który udzielił 
głosu dyrektorowi biura LIR – Panu Waldemarowi Banachowi. Pan Waldemar Banach -
Dyrektor Biura LIR w swojej wypowiedzi odniósł się do zarzutów Prezesa Lubelskiej Izby 
Rolniczej. Oświadczył, że rozmowa z sekretarką biura LIR odnośnie zwolnienia jej z pracy 
nigdy nie miała miejsca i dodał, że Pani Monika Chaberska – sekretarka Lubelskiej Izby 
Rolniczej może to potwierdzić osobiście. Potem dodał, że jest mu przykro, że Prezes stawia 
jego pracy w biurze wiele zarzutów pomimo tego, że jako dyrektor starał się spełniać najlepiej 
swoje obowiązki by poprawić wizerunek organizacyjny firmy.  

W dalszej części obrad kolejny głos zabrał Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej 
Izby Rolniczej, który oświadczył, że nie chce być więcej okłamywany przez Prezesa, który 
jak mówił okłamał go wiele razy. Podał również przykład kiedy został okłamany przez  
Prezesa, kiedy pytał Prezesa o zarobki Pani Krystyny Marczuk byłej Dyrektor Biura LIR. 

Kolejno zabrał głos Pan Robert Jakubiec – Prezes LIR odnosząc się do wypowiedzi 
wiceprezesa  oświadczając, że gdy sprawował rządy to kontrole, które były w biurze LIR nie 
miały żadnych uwag i zastrzeżeń i to co się dzieje na sali to jest skok na kasę izby rolniczej. 
Mówił również, że teraz nie ma opinii samorządu rolnego izby rolniczej dotyczących 
rozporządzeń. Po czym stwierdził, że przyszedł Pan Jarosław Sachajko - Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Pan Tkaczyk  i zadał pytanie członkom WZ czy chcą zaprosić 
ich na salę. Pan Prezes powiedział również, że nie wypada by tak zacni goście stali za 
drzwiami. 
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Tymczasem komisje dokonały wyboru przewodniczących. Przewodniczącym Komisji 
Mandatowo – Skrutacyjnej został Józef Gruszczyk, a pozostałe dwie osoby członkami 
komisji. Protokół z wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej znajduje się w załączeniu 
niniejszego protokołu.  

Przewodniczącym komisji uchwał i wniosków został Pan Tadeusz Skiba , a pozostałe dwie 
osoby członkami komisji . Protokół komisji uchwał i wniosków znajduje się w załączeniu  w  
niniejszego protokołu. 

Dyskusja trwała nadal. Kolejny głos zabrał głos Pan Jędrejek – Wiceprezes LIR, który 
powiedział o tym, że za rządów Pani Dyrektor został zakupiony system informatyczny 
LDOK, który nie funkcjonuje w biurze. Pan Robert Jakubiec – Prezes LIR odpowiedział , że 
system działa. 

Kolejno zabrał głos Pan Zbigniew Górski – członek Walnego Zgromadzenia, który 
zaproponował by wpuścić na salę Pana Jarosława Sachajko oraz Pana Tkaczyka. 

Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes |LIR  zabrał głos w dyskusji oświadczając, że przeprasza 
wszystkich za zaistniałą sytuację. Powiedział również, że według porządku obrad  
opracowanego przez Zarząd LIR goście byli zaproszeni na godzinę 12.00 ale Prezes zmienił 
po swojemu i zaprosił na godzinę 10.00 

Pan Józef Gruszczyk – Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej  przedstawił 
szczegółowo  sposób i zasady głosowania w sprawie odwołania Prezesa Zarządu LIR 

Pan Robert Jakubiec -Prezes LIR zaproponował, by wprowadzić na karcie do głosowania 
dodatkową rubrykę „wstrzymał się od głosowania” 

Pan Tadeusz Skiba – Członek Walnego Zgromadzenia zaproponował by komisja Mandatowo 
– Skrutacyjna rozpoczęła przeprowadzenie wyborów.  

Pan Robert Jakubiec -Prezes LIR powiedział, że komisja Mandatowo – Skrutacyjna wymusza 
głosowanie. 

 

Ad.4a 

 Pan Józef Gruszczyk – Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zarządził wybory 
w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej. Komisja przeprowadziła 
wybory tajne wywołując po kolei wg listy obecności delegatów Walnego Zgromadzenia. 
Przed pobraniem karty do głosowania delegaci podpisywali listę potwierdzając udział w 
głosowaniu.  

Po oddaniu głosów przez wszystkich delegatów Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wyszła z 
sali obrad  do sąsiedniego pomieszczenia i rozpoczęła proces liczenia głosów i pisanie 
protokołu. W czasie kiedy komisja liczyła głosy wywiązała się dyskusja.   Pan Sławomir 
Czech – Członek Walnego Zgromadzenia LIR zadał pytanie Panu Jarosławowi Sachajko - 
Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy dysponuje czasem by 
porozmawiać na temat rolnictwa. Pan Jarosławow Sachajko  udzielił odpowiedzi że 
pozostanie tak długo jak delegaci uporają się ze swoimi sprawami wewnętrznymi i wysłucha 
wszystkich pytań i problemów, które będą przedstawiali delegaci i osoby będące na sali. 
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Przekazał wszystkim delegatom nr swojego telefonu oraz adres e-mail, poprosił również o 
dyskusję i przedstawienie propozycji rozwiązań problemów występujących w rolnictwie.  

W dalszej części zebrania zabrał głos Pan Jan Magnuszewski – Członek Walnego 
Zgromadzenia LIR, który zasygnalizował problem wykorzystania portu  przemysłowego 
Małachowice do handlu na daleki Wschód.  

Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Bogusław Janociński – Członek Zarządu LIR, który 
zasygnalizował problemy związane ze szkodami łowieckimi ponoszonymi przez rolnika.  
Mówił o paradoksach związanych z odpowiedzialnością organów, które odpowiadają za 
wydzierżawienie gruntów  i dzierżawcach. Sygnalizował  również o zmianach jakie 
obserwowane są od wielu lat  w areale uprawy kukurydzy, która przyciąga dziki i sarny. Pan 
Bogusław Janociński podał kilka rozwiązań tego problemu twierdząc, że zmiana prawa 
łowieckiego jest konieczna.  Ponadto zasygnalizował, że szkody łowieckie nie powinny być 
szacowane przez myśliwych lecz przez komisję bezstronną. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Tomaszowski zadając pytanie czy jest możliwość 
uzyskania polowania bronią z tłumikiem i noktowizją.  

Kolejny głos zabrał Pan Waldemar Rzepecki proponując rozwiązanie problemu z 
odszkodowaniem wypłacanym przez Koła Łowieckie rolnikom  poprzez wprowadzenie 
ubezpieczeń  Kół Łowieckich ze skarbu państwa. 

Kolejny głos zabrał w dyskusji Pan Kirylczuk zgłaszając problem z bobrami i brakiem 
odstrzałów redukcyjnych 

 

Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Gustaw Jędrejek zgłaszając dwa problemy: pierwszy z 
wykupem ziemi przez rolnika z ANR, drugi problem związany z podziałem gospodarstwa 
rolnego przy rozpisywaniu. 

Kolejny głos w dyskusji zabrał Pan Piotr Burek przedstawiając kilka problemów związanych 
z rolnictwem tj.: wprowadzenie regulacji do ustawy o ustroju rolnym w kontekście 
zabezpieczenia ziemi  przed wykupem przez cudzoziemców, powiązanie uzyskania płatności 
dotyczącej młodego rolnika z modernizacją gospodarstw rolnych, wprowadzenie regulacji 
związanej z koniecznością kontraktacji płodów rolnych by nie doprowadzać do załamania 
rynku jakie miało miejsce w przypadku trzody chlewnej,  problem z wypłatą dopłat 
bezpośrednich oraz wypłaty suszowe. 

 

W trakcie dyskusji  na salę obrad weszli członkowie komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i 
odczytali protokół głosowania podając wyniki głosowania za odwołaniem Prezesa Zarządu 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  W 
głosowaniu  udział wzięło 38 członków Walnego Zgromadzenia , ważnych głosów oddano 
38, głosów nieważnych 0. Za odwołaniem Prezesa Zarządu LIR było 24 osoby, głosów 
przeciw odwołaniu było 14.  

Pan Robert Jakubiec- Prezes LIR podziękował za wieloletnią pracę, za współpracę z 
instytucjami rolniczymi, samorządowymi i opuścił miejsce prezydialne wychodząc z sali. 
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Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR przejął prowadzenie obrad prosząc o zgłaszanie 
kandydatów na Prezesa LIR. 

Pan Gustaw Jędrejek zgłosił kandydaturę Pana Piotra Burka. Pan Piotr Burek wyraził zgodę 
na kandydowanie na prezesa LIR. Na sali obrad WZ  nikt z o obecnych członków WZ nie 
zgłosił więcej  żadnej kandydatury, w związku z tym Pan Gustaw Jędrejek – wiceprezes LIR 
zarządził zamknięcie listy kandydatów na prezesa LIR. Zamknięcie listy kandydatów zostało 
poddane pod głosowanie w wyniku którego 33 osoby było za  4 osoby wstrzymały się , 0 
osób było przeciw.  

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna rozpoczęła prace w sąsiednim pokoju związane z 
przygotowywaniem kart do głosowania w sprawie wyboru Prezesa LIR 

Pan Gustaw Jędrejek powitał zaproszonych gości obecnych na sali obrad i rozpoczęła się 
dalsza część dyskusji związanej z problemami rolnictwa. 

Pan Zbigniew Górski - Członek WZ LIR  zabierając głos w dyskusji przedstawił problem 
związany z prowadzeniem produkcji świń w Polsce przez holendrów, którzy mają zapisane 
świnie na polskich producentów 

Pan Jarosław Sachajko  Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa odnosząc się do 
wypowiedzi Pana Zbigniewa Górskiego  zapowiedział pracę nad tym problemem, 
wykonaniem analiz i wypracowania konkretnego rozwiązania związanego z tuczem 
kontraktowym i wykorzystywaniem rolnika polskiego jako parobka.  

Pan Bogusław Janociński  przedstawił problemy związane z rozwojem postępu biologicznego 
w Polsce. Zasygnalizował, że w Polsce jest niewielki procent rolników wykorzystujących 
materiał kwalifikowany. Nawiązał również do problemu związanego ze zmniejszeniem kwoty 
dofinansowania do materiału siewnego. 

Pan Andrzej Kiryczuk - Członek WZ LIR zabrał głos proponując by dopłaty do materiału 
siewnego wróciły na starych zasadach.  

Pan Jan Gryn - Członek WZ LIR zaproponował by zlikwidować Agencje Nasienne twierdząc, 
że jest nie potrzebna a koszty postępu biologiczny można wrzucić w cenę odmian. 

Pani Beata Krzewińska – Członek WZ LIR zabrała głos zwracają uwagę na problemy 
związane ze zbyt skomplikowanymi procedurami opracowanymi przez nasz kraj w zakresie 
dofinansowań do inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2014-2020. 
Zwróciła się również z prośbą o uproszczenie procedur i przywrócenie zasad wdrażania 
programów inwestycyjnych do zasad jakie zostały opracowane w poprzednim PROW 2007-
2013 

Pan Andrzej Dobrowolski  - Członek WZ LIR zabierając głos zwrócił uwagę na problem 
nawadniania pól i problem suszy proponując stworzenie systemu nawadniania pól.  

Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR zaproponował by sprecyzować wszystkie problemy 
na najbliższych Radach Powiatowych i wtedy Lubelska Izba Rolnicza prześle te problemy i 
konkretne rozwiązania Panu Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa 

Pan Sławomir Czech - Członek WZ LIR zwrócił uwagę na kilka problemów związanych z 
rolnictwem Po pierwsze  zadał pytanie dotyczące możliwości powrotu uzupełniających 
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płatności obszarowych, które zlikwidowane zostały w roku 2014. Powiedział również, że 
powinniśmy mieć dopłaty takie jak rolnicy na zachodzie UE , Unia Europejska zezwala na ten 
system płatności a Polska zlikwidowała płatności UPO. Ponadto zwrócił uwagę na to, że brak 
jest regulacji prawnych dotyczących umowy o dzierżawie powiązanej  z uzyskaniem płatności 
obszarowej. Zwrócił uwagę również na problem wynikający z problemami ochrony roślin 
oraz z brakiem środków ochrony roślin na rynku polskim. 

Pan Przemysław Czarnek -Wojewoda Lubelski podziękował Panu Robertowi Jakubcowi -
Prezesowi LIR za dotychczasową współpracę z Urzędem Wojewódzkim  zapowiadając w 
dalszym ciągu otwartość na współpracę.  Zaprosił również do współpracy z Urzędem 
Wojewódzkim delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej. 

 

Ad. 4b 

Pan Józef Gruszczyk – Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zarządził wybory 
w sprawie powołania Prezesa Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej. Komisja przeprowadziła 
wybory tajne wywołując po kolei wg listy obecności delegatów Walnego Zgromadzenia. 
Przed pobraniem karty do głosowania delegaci podpisywali listę w ten sposób potwierdzając 
udział w głosowaniu.  

Po oddaniu głosów przez wszystkich delegatów Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wyszła z 
sali obrad  do sąsiedniego pomieszczenia i rozpoczęła proces liczenia głosów i pisanie 
protokołu. W czasie kiedy komisja liczyła głosy na sali trwała dyskusja. 

Pan Kiryczuk - Członek WZ LIR zwrócił uwagę na to, iż należy zmienić ustawę o ruchu 
drogowym poprzez wprowadzenie przepisów zwiększających maksymalną prędkość 
ciągników do 50 km/h oraz zwrócił się do Zarządu LIR, by na kolejne spotkania nie zapraszać 
tak dużej ilości gości.  

Pan Romuald Rosa - Członek WZ LIR powiedział o problemie który może pojawić się w 
niedługim czasie ze względu na regulacje unijne wprowadzające ograniczenia w spalinach we 
wszystkich rodzajach maszyn.  

Pan Andrzej Grabek - Członek WZ LIR zwrócił uwagę na problemy rolników zajmujących 
się produkcją mleka oraz brakiem paszy. Wskazał, ze dobrym rozwiązaniem może być 
dopłata do litra mleka 

W trakcie dyskusji  na salę obrad weszli członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i 
odczytali protokół głosowania podając wyniki głosowania wyboru  Prezesa Zarządu 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W 
głosowaniu  udział wzięło 36 członków Walnego Zgromadzenia , ważnych głosów oddano 
35, głosów nieważnych 1. Komisja stwierdziła, że Burek Piotr Andrzej otrzymał 26 ważnych 
głosów i zgodnie z regulaminem obrad WZ oraz na podstawie wyników głosowania Pan Piotr 
Andrzej  Burek został wybrany na Prezesa LIR.  

Po odczytaniu wyników głosowania Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 
przejął prowadzenie obrad dziękując wszystkim za dokonanie wyboru i oddane głosy 
zapewniając, że postara się spełnić oczekiwania członków WZ LIR.  
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Ad 5 

Pan Piotr Burek - Prezes LIR poinformował zgromadzonych, że protokół z ostatniego WZ był 
do wglądu przed spotkaniem oraz umieszczony na stronie internetowej LIR proponując tym 
samym aby przyjęcie tego protokołu nastąpiło bez czytania. Poddał ów wniosek pod 
głosowanie w wyniku którego 21 osób było za, przeciw -0, wstrzymało się - 5 osób.  

 

Ad 6 

Informacje z prac Zarządu LIR przedstawił Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR omawiając 
najważniejsze sprawy i przedsięwzięcia podjęte przez zarząd LIR w czasie od ostatniego 
posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Omówił również problemy rolnicze, którymi zajmował 
się Zarząd tj. kształtowanie ustroju rolnego, sprzedażą bezpośrednią,  gazami cieplarnianymi 
wydzielanymi w rolnictwie, rynkiem trzody chlewnej, ubezpieczeniami rolnymi, szkodami 
łowieckimi.  

 

Ad 7 

Pan Piotr Burek Prezes LIR przedstawił i krótko skomentował  projekty proponowanych 
stanowisk Walnego Zgromadzenia. Po krótkiej dyskusji na III WZ w dniu 14 grudnia podjęte 
zostały następujące stanowiska: 

1/ Stanowisko WZ LIR w sprawie aktualnej sytuacji oraz konieczności podjęcia działań na 
rynku wieprzowiny oraz problemami związanymi z przypadkami występowania 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, 

2/ Stanowisko WZ LIR w sprawie projektu przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego. 

Po czym Pan Piotr Burek - Prezes LIR zapoznał WZ z podjętymi uchwałami WZ w sprawie 
odwołania prezesa i wyboru nowego prezesa. 

Ad 8 

Pani Marzena Lewandowska – Dyrektor Biura Regionalnego w Lublinie TUW przedstawiła 
informację na temat propozycji ubezpieczeń dla rolników. Pan Leszek Sęk zapytał Panią, czy 
mogłaby przedstawić propozycję ubezpieczeń rolnikom na posiedzeniu Rady Powiatowej. 
Pani Dyrektor wyraziła zgodę informując wszystkich, że uczestniczy w spotkaniach Rad 
Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej i przedstawia taką propozycję współpracy 
zainteresowanym rolnikom. 

Ad 9. 

Pan Piotr Burek – Prezes LIR przywitał zaproszonych gości przybyłych na posiedzenie 
Walnego Zgromadzenia LIR. W dalszej części posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście tj.; 
Pan Jarosław Sachajko - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa,  Pan Artur Walasek – 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Pan Stanibuła 
– Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pan Marian Jaworski – Wojewódzki Inspektor 
Jakości Handlowej Art. Rolno Spożywczych w Lublinie, Adam Rychliczek Dyrektor Agencji 
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Rynku Rolnego O/T w Lublinie, Pan Piotr Jelonek – Kierownik Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Lublinie. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach dziękowali za zaproszenie 
na Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej oraz gratulowali nowo wybranemu 
Prezesowi LIR.  Każdy z zaproszonych gości przedstawił sprawy jakimi obecnie zajmuje się 
reprezentowany przez niego urząd. Poczynając od zgłaszania problemów rolnictwa do komisji 
rolniczych,  importu produktów rolnych do naszego kraju, problemach emisji związków z 
produkcji zwierzęcej, biogazowniach, których w naszym kraju jest jeszcze zbyt mało,  
afrykańskim pomorem świń, oczekiwaniach dotyczących pracy nad kształtowaniem ustroju 
rolnego.   

Ad 10 

Pan Bogusław Janociński zapowiedział wykład Pana Mariusza Matyki  prof. nadzwyczajnego 
IUNG PIB w Puławach zwracając uwagę na problem gospodarki zasobami wodnymi, 
zmieniającym się klimatem  i anomaliami pogodowymi z którymi borykają się rolnicy. 

Pan profesor nadzwyczajny  Mariusz Matyka  - pracownik  IUNG PIB –Puławy przedstawił 
temat dotyczący gospodarki zasobami wodnymi w rolnictwie oraz sposobami ograniczania 
deficytu wody. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja. 

Ad. 11.  

Sprawy różne, wolne wnioski 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Leszek Sęk – Członek Walnego Zgromadzenia LIR . W swojej 
wypowiedzi odniósł się do decyzji Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie bezpłatnego 
udziału w komisjach do szacowania szkód związanych z suszą. Pan Leszek Sęk powiedział, 
że za udział w pracach komisji delegaci powinni mieć zapłacone.  Zgłosił również dwa 
wnioski do Zarządu dotyczące skrócenia kadencyjności Zarządu do dwóch kadencji 
maksymalnie oraz zwiększenia ilości organizowanych Walnych Zgromadzeń Lubelskiej Izby 
Rolniczej do 4 w ciągu roku. Zaproponował również zmianę przepisów dotyczących pracy 
członków  komisji okręgowych w wyborach do izb z honorowej na płatną.  

Ad. 12. 

Zamknięcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Burek – Prezes LIR, dziękując wszystkim za 
przybycie. Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

Protokołowała Małgorzata Karasek 

 

Sekretarz WZ Waldemar Rzepecki 

 

Przewodniczący WZ Piotr Burek  


