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Sprawozdanie z działalności Lubelskiej Izby Rolniczej za 2016 rok. 
 
 

Zarząd LIR przedkłada roczne sprawozdanie z działalności LIR w 2016 r.  

zgodnie z art. 19 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r., (Dz. U. z 

2016r., poz.1315, ze zm.)  

 
 

1. Walne Zgromadzenie LIR 
 

 
W roku 2016 odbyły się 2 Walne Zgromadzenia LIR. Pierwsze posiedzenie 

odbyło się w dniu 20 czerwca 2016r. i było poświęcone sprawom wewnątrz –

organizacyjnym. Podjęto uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej  i finansowej LIR w 2015r., oraz w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015. 

Podjęto również uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za rok 2015 oraz 

uchwalony został także budżet LIR na 2016r.  

 
Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło 4 stanowiska: 

- w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne, 

- w sprawie negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i 

Inwestycji (TTIP) 

- w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów dotyczących grup producentów rolnych 

z prośba o podjęcie działań w w/w sprawie, 

- w sprawie zmian metod ogłuszania zwierząt wykazanych w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr. 1099/2009 z prośbą o podjęcie działań w w/w sprawie.   

     

Drugie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 5 grudnia 2016r. i dotyczyło  

spraw wewnątrz organizacyjnych. Podjęto uchwałę w sprawie metody sporządzania 

sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Rolniczej.    

 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej na tym posiedzeniu podjęło 6 

stanowisk: 
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- w sprawie badania mleka na obecność antybiotyków, 

- w sprawie podjęcia niezbędnych działań w zakresie nieruchomości Lubelskiego   

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, 

- w sprawie zmian w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, 

- w sprawie zdjęcia przerośniętych tuczników od rolników w województwie lubelskim, 

- w sprawie terminów informujących o kontroli gospodarstw rolnych, 

- w sprawie badania WBC, 

- w sprawie sanitarnego odstrzału dzików, 

- w sprawie budowy portu zbożowego wraz z zapleczem magazynowym.  

 
Wszystkie uchwały zostały przekazane do organu nadzoru i żadna nie została 

zakwestionowana.  
 

 

 
 
2. Zarząd LIR 
 
 

Zarząd V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej odbył 20 posiedzeń 

protokołowanych w których uczestniczyli: dyrektor biura, kierownicy O/Z, delegat do 

KRIR oraz zaproszeni goście. W 2016 Zarząd V kadencji LIR podjął 91 uchwał.  

 

Oprócz spraw formalno-organizacyjnych wynikających z obowiązków 

statutowych Zarząd na swoich posiedzeniach zajmował się następującymi 

sprawami: 

 
- opiniowaniem projektów zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze oraz na nierolnicze i nieleśne 44 opinii,  

  

- zaopiniowaniem sprzedaży nieruchomości cudzoziemcowi – 7 opinie 

negatywnych.      

 

-   zaopiniowaniem sprzedaży nieruchomości rolnej Skarbu Państwa – 8 opinie.      

 

-   zaopiniowaniem projektu aktu prawa miejscowego – 11 opinii, 
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-         dofinasowanie wyjazdu szkoleniowego dla członków Lubelskiej Izby Rolniczej 

na Targi Warzywnictwa i Sadownictwa w Nadarzynie, 

 

-     dofinasowania wykładu prof. Jana Szuwary przeprowadzonego w ramach 

konferencji „Gospodarstwo rodzinne – droga do sukcesu” w Biłgoraju, 

 

-         dofinansowanie szkoleń dla rolników – hodowców koni organizowanych przez 

Lubelski Związek Hodowców Koni w dniach 2,5,14 kwietnia 2016r., w zakresie 

zapewnienia środków finansowych dla prowadzącego szkolenie prof. 

Ryszarda Kolstrunga, 

 

-  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 2016 roku, 

 

- współfinansowaniem programu Porejestrowego Doświadczalnictwo 

Odmianowego  (PDO) w Województwie Lubelskim w roku 2016  

prowadzonego przez Stację Doświadczalnictwa Oceny Odmian w Ciciborze 

Dużym, 

 

-      współorganizacją i współfinansowaniem z KRUS 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 VI 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie 

na wsi niebezpieczne atrakcje w wakacje” organizowanego przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie,   
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-         dofinansowanie organizacji wyjazdu studyjnego do Lwowa na Ukrainie 

delegatom Lubelskiej Izby Rolniczej, 

 

 

-         organizacji i dofinansowania wyjazdu szkoleniowego dla delegatów Lubelskiej 

Izby Rolniczej na Łotwę, 

 

-         ufundowania nagrody rzeczowej dla laureata regionalnego etapu eliminacji XIV 

Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                            

w Lublinie Placówkę Trenową w Radzyniu Podlaskim, 

 

-         ufundowania nagrody rzeczowej dla laureata regionalnego etapu eliminacji XIV 

Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                            

w Lublinie Placówkę Trenową w Biłgoraju, 

 

-         ufundowania nagród rzeczowych dla laureatów regionalnego i wojewódzkiego 

etapu eliminacji XIV edycji Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie, 

 

-          zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie 

określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych                                  

w województwie lubelskim, 

 

-        dofinansowania wykładów w ramach konferencji „Rynek zbóż i rzepaku stan   

oraz perspektywy” z dnia 6 lipca 2016r., w Zamościu, 

 

-       dofinansowania wykładu w ramach X Ogólnopolskiego Święta Kwiatu Tytoniu 

„Tytoniaki 2016” z dnia 10 lipca 2016r,. w Nieliszu, 
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-        ufundowania nagrody laureatowi konkursu „Agroliga 2016” w kategorii „Rolnik” 

eliminacji regionalnych w ramach XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniu 9 lipca 2016 roku, 

 

 

-   fundowania pucharów dla Związków Branżowych Hodowców Zwierząt                              

i jednostek naukowych w ramach XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniach 8-10 lipca 2016r.,  

 

 

-  dofinansowaniem zakupu nagród rzeczowych w ramach konkursu rolniczego 

organizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”, 

 

- ufundowanie nagród rzeczowych w ramach „Konkursu na najpiękniejszy 

ogródek przydomowy” w Gminie Telatyn, 

 

- udzielenia wsparcia finansowego dla imprezy pn.: „XIV Lubelskie Święto 

Miodu” organizowanej przez Lubelskie Koło Pszczelarzy, 

 

-         dofinansowania wyjazdu szkoleniowego dla członków Lubelskiej Izby Rolniczej 

na pokazy polowe w Ulhówku w dniu 21 czerwca 2016., 

 

-     ufundowania nagród dla wyróżniających się rolników w ramach wydarzenia 

„Dożynki 2016 & Dni Ryk” w dniu 4 września 2016r., 

 

-          dofinansowania wyjazdu rolników na Targi Rolnicze Agro Show w Bednarach, 

 

- opracowaniem projektu budżetu na 2016 rok,  

 

-         aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości Lubelskiej Izby Rolniczej, 

 

Stanowiska Zarządu: 

 



Lubelska Izba Rolnicza 

ul. Pogodna 50A/2 

20-337 Lublin  

 

- w sprawie aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny w związku z problemami 

związanymi z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na 

Ukrainie, 

 

 

 

- w sprawie zamiaru Komisji Europejskiej o wycofanie z rynku siedemdziesięciu 

pięciu substancji aktywnych na bazie których produkowane są środki chemiczne 

ochrony roślin, 

 

- w sprawie wsparcia producentów biomasy oraz wstrzymania importu biomasy 

roślinnej, 

 

- w sprawie propozycji zmiany przepisów unijnych Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., ustanawiającego 

przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE)nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, 

 

- w sprawie trudnej sytuacji i konieczności podjęcia interwencji na rynku mleka, 

 

- w sprawie zainicjonowana zmian legislacyjnych wspierających polskich 

producentów mleka i poprawy ogólnej sytuacji na rynku mleka, 

 

- w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku zbytu owoców miękkich, 

 

- w sprawie analizy sytuacji na rynku oraz kontroli i monitoringu importu zbóż i 

rzepaku z Ukrainy do Polski z prośbą o podjęcie działań w tym zakresie, 

 

- w sprawie aktualnej sytuacji oraz konieczności podjęcia działań związanych z 

przypadkami występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF w kraju i na 

Lubelszczyźnie, 

- w sprawie umowy gospodarczo handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA), 



Lubelska Izba Rolnicza 

ul. Pogodna 50A/2 

20-337 Lublin  

 

 

- w sprawie bardzo trudnej sytuacji sadowników w Polsce.   

 
 
 
 
 
 

Zarząd delegował przedstawicieli LIR do licznych gremiów opiniodawczo-

doradczych związanych z wsią i rolnictwem, m.in.: 

 

- Rady Społecznej przy LORD w Końskowoli,  

- Wojewódzkiego Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Porejestrowego   

 Doświadczalnictwa Odmianowego, 

- Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu    

   „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 

- „Konkursu na Rolnika Lubelszczyzny”. 

 

Przedstawiciele LIR uczestniczyli w:  

 

- Posiedzeniach Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- Krajowym Forum Kobiet Wiejskich, 

- dożynkach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 

- ogólnopolskich konferencjach branżowych. 

 
 
3. Rady Powiatowe 
 
  W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015r.   w 

województwie lubelskim wybrano 401 Delegatów V Kadencji Lubelskiej Izby 

Rolniczej w 20 radach powiatowych.   

 Posiedzenia Rady odbywały się na wniosek przewodniczącego każdej z Rad 

Powiatowych w zależności od bieżących potrzeb w każdym powiecie. Zgodnie z 

regulaminem Rad Powiatowych w 2016r. odbyło się 54 posiedzeń Rad Powiatowych. 
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 W posiedzeniach rad powiatowych uczestniczyli przedstawiciele administracji 

rządowej, samorządowej oraz podmiotów współpracujących i działających w 

rolnictwie i jego otoczeniu.  

 
 
Tematyka posiedzeń, oprócz spraw wewnątrz - organizacyjnych dotyczyła: 
 
- 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, 

WIORiN,  Inspekcji WET, 

- zagrożenia afrykańskim pomorem świń oraz profilaktyka przy chorobach 

zakaźnych zwierząt gospodarskich, 

- procedur przy szacowaniu szkód łowieckich, 

- procederem podrabiania środków ochrony roślin, 

- ubezpieczenia społecznego rolników za rok 2016, 

- działalność TUW w środowisku wiejskim,  

- materiału siewnego - obowiązki i prawa rolników, 

- podatku dochodowego w rolnictwie, 

- sprzedaży gruntów z zasobów ANR, 

- ustawa prawo wodne, 

-         PROW na lata 2015-2020, 

-         ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, 

-         płatności bezpośrednich, programów rolnośrodowiskowych, płatności za 

zielenienie, inwestycji w gospodarstwach i innych programów, 

-         ubój na własne potrzeby, 

-        grupy producenckie, 

-        odnawialne źródła energii, 

 
 Wnioski zgłaszane w trakcie posiedzeń były przekazywane Zarządowi LIR, a 

ten przekazywał dalej według kompetencji do Ministra Rolnictwa, Prezydium 

Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa, Prezesów ANR, ARR, ARiMR. 
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4. Realizacja zadań statutowych 
 
 
4.1. Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej 

oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej  i 

samorządu terytorialnego 

 
 Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zaopiniował w 2016r., 358 wniosków w 

sprawie wydania opinii odnośnie predyspozycji prowadzenia lub utworzenia 

gospodarstwa rolnego.  

 

 

 

 LIR opiniowała wnioski ANR w sprawie sprzedaży nieruchomości w ramach 

pierwszeństwa w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy oraz 

wnioski MRiRW w sprawie nabycia przez cudzoziemców nieruchomości. 

 

Przedstawiciele LIR wzięli udział  w komisjach; 

- przy szacowaniu szkód łowieckich, 

- przy szacowaniu szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 

Zarząd LIR interweniował na szczeblu centralnym, wojewódzkim i lokalnym w 

sprawach m.in.: 

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

- zagrożenie afrykańskim pomorem świń, 

- niestabilnej sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych,  

- uznania i wypłacenia odszkodowania z tytułu zaistniałych szkód łowieckich. 

  

          Opracowanie kalkulacji 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. 
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4.2. Występowanie do organów administracji rządowej w województwie                             

i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych 

dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie 

projektów tych przepisów. 

 
 Na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków izby na posiedzeniach 

Rad Powiatowych, Walnych Zgromadzeniach, zebraniach, szkoleniach itp. biuro LIR 

występowało w sprawie zmian prawnych do przedstawicieli administracji rządowej i 

samorządowej.   

Przedstawiciele LIR uczestniczyli w pracach Rady Społecznej ANR, oraz w 

pracach komisji przetargowej ANR. 

 

4.3.  Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy 

warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych. 

 

 W biurach LIR gromadzono informacje dotyczące możliwości zbytu produktów 

rolnych i udostępniano je zainteresowanym rolnikom. Aktualizowano wykaz 

podmiotów zajmujących się obrotem i przetwórstwem artykułów rolnych. Informacje 

cenowe  stanowiły bazę danych dla rolników. 

 Na podstawie wniosków zgłoszonych przez członków izby na posiedzeniach 

Rad Powiatowych, zebraniach, szkoleniach itp. pracownicy LIR przekazywali do 

KRIR propozycje zmian dot. rynków  rolnych. 

 LIR w roku 2016 była organizatorem 2 spotkań w sprawie sytuacji na rynkach: 

mleka, owoców miękkich. 

 Promocji rynku służył zorganizowane przez LIR: „Piknik Zbożowy”, „Piknik 

Drobiowy”, „Piknik Mleczny”, „Piknik Wieprzowy”. 

Terminy i kwoty budżetu pikników  realizowanych  przez Lubelską Izbę Rolniczą: 

 Piknik Zbożowy – sierpień 2016 roku – budżet do uzgodnienia z KRIR 

w późniejszym terminie; 

 Piknik Drobiowy – wrzesień 2016 roku – budżet 40 300 zł; 

 Piknik Wieprzowy – październik 2016 roku – budżet 37600 zł; 
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 Piknik Mleczny – wrzesień 2016 roku – budżet 39 000 zł 

Kwota łączna budżetu pikników – 116 900 zł. 

      
4.4/5 Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej oraz 

gromadzenie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby 

producentów rolnych. 

 Pracownicy biur na bieżąco sporządzali powyższe analizy, o czym była mowa 

w punkcie 4.1., monitoring punktów skupu i cen na poszczególnych rynkach.  

Zbierano również informacje telefoniczne w w/w zakresie wg potrzeb i interwencji 

rolników. 

 

 Na bieżąco biura LIR zbierały informacje dotyczące firm skupujących płody i 

produkty rolne, miejsc skupu, cen, wymagań ilościowych i jakościowych.  

 LIR prowadziła monitoring punktów skupu i cen w zakresie rynku wieprzowiny, 

zbóż i rzepaku oraz owoców miękkich. W okresie żniw prowadzony był stały 

monitoring cen skupu. 

Ponadto udzielane były bezpośrednie porady dotyczące pozyskiwania 

środków z funduszy europejskich na rozwój gospodarstw czy tez podejmowania 

działalności pozarolniczej na terenach wiejskich. 

Sporządzenie kalkulacji 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 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. 

 

4.6/7  Doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 

domowego oraz możliwości osiągania przez rolników dodatkowych dochodów 
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oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz 

poprawy struktury agrarnej. 

 

 Pracownicy biur LIR na bieżąco udzielali  porad zainteresowanym rolnikom ( 

indywidualne doradztwo – instruktaż). Dotyczyły one najczęściej zagadnień 

ekonomicznych i marketingowych, m.in. opłacalności produkcji, proponowanych cen 

zbytu, wymagań jakościowych. Pracownicy Izby pomagali w wypełnieniu wniosków z 

działań  z programów PROW.  

 Na wnioski rolników  pracownicy LIR brali udział  w szacowaniu szkód 

łowieckich oraz mediacjach przy sporach dotyczących wysokości odszkodowania. 

 

 

 

 

Pracownicy biura  prowadzili indywidualny instruktaż - doradztwo  oraz porady 

prawne 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, 

- przestawiania gospodarstw konwencjonalnych na gospodarstwa ekologiczne, 

- możliwości tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych,  

- przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, 

-  opłacalności produkcji,  

-  możliwości zbytu, cen i wymagań jakościowych, 

-  możliwości pozyskania środków finansowych z unijnych programów 

pomocowych, 

-  prawidłowej agrotechniki, 

-  ubezpieczeń upraw, 

-  kredytów preferencyjnych, 

-  BHP w gospodarstwie rolnym, 

-  działalności rynków rolnych, 
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-  przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, 

- instruktażu nt. szacowania szkód łowieckich, 

- dzierżaw gruntów z ANR, 

- spraw spadkowych. 

 
LIR zorganizowała lub współorganizowała szkolenia dla rolników: 
 
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 wielu sprawach pomocnym doradcą był nasz Biuletyn, 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 LIR uczestniczyła w dożynkach wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych, na których ustawiane było stoisko LIR z materiałami informacyjnymi, a 

specjaliści LIR udzielali porad w indywidualnych sprawach zainteresowanym 

rolnikom.   

 

Część, z przedstawionych powyżej działań miała na celu przygotowywanie rolników 

do podejmowania działań umożliwiających osiąganie dodatkowych dochodów.  
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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 pracownika na temat: 

- odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone przez dziki i bobry, 

- wspólnot gruntowych, 

- wzorów umów sprzedaży, 

- zniesienie współwłasności. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym pracownicy prowadzili szkolenia, dla 

rolników: 

- Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 

- Zasady Wzajemnej Zgodności 

 

 

- Kursy chemizacyjne w ramach projektu „Stosowanie środków ochrony roślin z 

uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony”  

- Nowy element płatności bezpośrednich - zazielenienie 

 

 Udział pracownika LIR w komisjach dotyczących publicznego przetargu 

ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości rolnych będących w 

Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

 

4.9. Prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów 

kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa na zasadach określonych  w odrębnych 

przepisach. 
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 Przedstawiciele LIR biorą też udział w komisjach dotyczących scalania 

gruntów, Radzie Społecznej ANR, rada związku wzajemności członkowskiej 

„Lubelskie”.  

 Ponadto skierowani przez LIR członkowie pracują społecznie w Wojewódzkiej 

i Powiatowych Radach Zatrudnienia – organach opiniodawczo - doradczych przy 

Wojewodzie i Starostach.  

   

4.10. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania                 

w działalności 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. 

 Pracownicy Izby na spotkaniach Rad Powiatowych prezentowali 

postanowienia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zwykłej Dobrej Praktyki 

Rolniczej. 

          Rolnicy, którzy uczestniczą w programach rolnośrodowiskowych mają 

obowiązek prowadzenia Rejestrów Działalności Rolnośrodowiskowej, gdzie 

pracownicy pomagają w ich prawidłowym prowadzeniu. 

 

 

 

Podczas szkoleń oraz na spotkaniach Rad Powiatowych pracownicy 

przedstawiali informację dotyczącą możliwości wsparcia w ramach PROW, wymogów 

wzajemnej zgodności i funkcjonowania WPR po 2014r. 

Pracownicy LIR pomagali rolnikom przy pisaniu odwołani – 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.  

Przedstawiane były również informacje nt. Integrowanej Ochrony Roślin, która 

obowiązuje już od 1 stycznia 2014r. 
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4.11.  Działania na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych  

w rolnictwie oraz na rzecz warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie. 

 

 W 2016r. wspólnie z KRUS kontynuowaliśmy akcję wymiany uszkodzonych 

osłon wałków odbioru mocy.  

  

W 2016r. – we współpracy z KRUS, PIP, ODR - LIR uczestniczyła i 

współfinansowała:  

 

- konkurs – XIV Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”,  

- konkurs –  „Agroliga 2016”,  

-  konkurs - VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci  

 

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. 

 

 

 

 

 

4.12 Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie 

ich działalności, 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.  

 Jak wspomniano wyżej w punkcie 4.6/7 izba była współorganizatorem 

olimpiady dla uczniów szkół rolniczych. Rozpropagowanie wśród szkół informacji na 
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temat wypoczynku w Jarosławcu w okresie 23.07 – 05.08.2016 r., - uczestniczyło 50 

dzieci z terenu województwa.   

 

4.13. Kształtowanie świadomości 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.  

 Ponadto LIR współpracuje z ekspertami w gminach, w których rolnicy 

korzystają z programu rolnośrodowiskowego z pakietów 4 i 5. „Ochrona zagrożonych 

gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza i na obszarach Natura 2000”. 

 W biuletynie LIR publikowane były artykuły propagujące ekologiczne 

technologie produkcji rolnej. 

          Rolnicy, którzy uczestniczą w programach rolnośrodowiskowych mają 

obowiązek prowadzenia Rejestrów Działalności Rolnośrodowiskowej, gdzie 

pracownicy pomagają w ich prawidłowym prowadzeniu. 

Podczas szkoleń oraz na spotkaniach Rad Powiatowych pracownicy przedstawiali 

informację dotyczącą możliwości wsparcia w ramach PROW i wymogach wzajemnej 

zgodności. 

Przeszkoleni pracownicy LIR – doradcy rolnośrodowiskowi udzielali 

indywidualnych porad dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa ekologiczne lub 

mają zamiar przestawić gospodarstwo na produkcję metodami ekologicznymi. 

Pomagali w przygotowaniu wniosków do ARiMR i Jednostek Certyfikujących z 

zakresu realizacji programów rolnośrodowiskowych.  

 

 

4.14 Inicjowanie działań mających na celu powołanie i wspieranie zrzeszeń           

i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych. 

 

 W tym zakresie kontynuowano pomoc organizacyjną, prawną i finansową         

istniejącym na terenie województwa lubelskiego grupom producenckim. 

 Członkowie zrzeszeń zapraszani byli na konferencje, szkolenia i targi.     
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4.15  Działania na rzecz poprawy jakości produktów rolnych. 

 

 LIR 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, Doświadczenia 

przeprowadzane są pod merytorycznym nadzorem i według metodyk opracowanych 

przez COBORU w Słupi Wielkiej.    

 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 organizacjami producentów 

rolnych. 

 

 Od 1999 roku LIR utrzymuje kontakty z Izbą Rolniczą Departamentu Deux-

Sevres we Francji. W czerwcu 2016 r. w Lublinie gościła Delegacja Izby Rolniczej z 

Departamentu Deux-Sevres. W trakcie wizyty goście uczestniczyli w spotkaniu z prof. 

Stanisławem Krasowiczem Dyrektorem IUNG w Puławach oraz w Spółdzielni 
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Mleczarskiej w Rykach. Delegacja wizytowała gospodarstwo specjalizujące się w 

produkcji truskawek w Klikawie (gmina Puławy) oraz gospodarstwo agroturystyczne 

„Solisowe Sioło”. Ostatnim punktem programu było spotkanie z Zarządem Spółdzielni 

Ogrodniczej w Bobach oraz zwiedzanie wytwórni cydru FRUX SOLIS. 

Delegaci LIR w miesiącu maju 2016  uczestniczyli w wyjeździe studyjnych do 

Powiatu Krasławskiego na Łotwę.  

 

4.18. Współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, 

zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.  

 

 Informacje na temat działań podejmowanych przez Izbę 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.  

   

5. Pozostałe działania LIR 

 

LIR organizowała lub współorganizowała następujące przedsięwzięcia:  

 

- Spotkania Rady Kobiet Wiejskich przy LIR, 

- Imprezę promocji produktów „Piknik Zbożowy”, „Piknik Drobiowy”, „Piknik 

Wieprzowy”, „Piknik Mleczny”, 

- wyjazd grupy rolników na Targi AGROTECH w Kielcach, 

- wymianę osłon wałków odbioru mocy we współpracy z KRUS 

 

- program „Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego” w Ciciborze, 

- pracownicy LIR uczestniczyli w komisjach przetargowych podczas  

publicznego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości 

rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

- Udział w  Targach  Rolniczych AGRO-PARK 2016r. 

- VI Ogólnopolski Konkursu Plastycznego dla Dzieci  
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-  konkurs „Agroliga 2016”,  

- XIV Ogólnokrajowy i regionalny Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

organizowanych w ramach DOD,  

- Szkolenie dla pracowników izby z wypełniania wniosków o dopłaty 

bezpośrednie w roku 2016 r. 

- Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków obszarowych z uwzględnieniem 

programów rolnośrodowiskowych i ekologicznych oraz nowych wymogów 

programu rolnośrodowiskowego na rok 2016. 

- Kolonia dla 50 dzieci z województwa lubelskiego w Jarosławcu 2016 r. 

- Szkolenia 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. (2016 r.) 

- Wyjazd na targi AGRO SHOW. Bednary 2016 r. 

- Organizacja spotkania szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego operacji typu 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 dla 

pracowników LIR (2016 r.), 

- Współfinansowanie programu porejestrowego doświadczalnictwa 

odmianowego (PDO) w województwie lubelskim w roku 2016. 

- Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla delegatów Lubelskiej Izby 

Rolniczej na Targi Agro- Show w Bednarach. 

- Szkolenie poświęcone problematyce szkód łowieckich.  

 

Przedstawiciele LIR uczestniczyli między innymi w: 

 

- posiedzeniach komisji rolnictwa starostw i gmin,  

 

 

- szacowaniu szkód łowieckich oraz mediacjach przy sporach dotyczących 

wysokości odszkodowania, 

- dożynkach Wojewódzkich, powiatowych i gminnych na których LIR wystawiała 

własne stoisko z materiałami doradczo - informacyjno, 
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- Wystawie Zwierząt, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, gdzie izba 

wystawiła własne stoisko z materiałami doradczo - informacyjno, 

- przetargach ograniczonych przy sprzedaży ziemi z zasobów ANR, 

- „Dni Otwartych Drzwi” Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Końskowoli, Grabanowie, Sitnie. 

-    

Działalność wydawnicza 

 

 W 2016r.LIR wydała 6 numerów 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.  

  

Projekty do realizacji w 2016 roku złożone przez LIR i pozytywnie 

zaopiniowane: 

 

 Wniosek LIR jako zgłoszenie  operacji do planu Operacyjnego KSOW  

na lata 2016 -2017 w zakresie SIR (Krajowa Sieć na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich) 

 

Tytuł operacji : Organizacja spotkań  informacyjno-szkoleniowych dotyczących 

promocji i podniesienia wiedzy w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie 

 

Budżet operacji:  w zł brutto 109 407,63 zł  

 

Operacja zgłoszona przez LIR zakłada organizacje 35 spotkań informacyjno-

szkoleniowych na terenie woj. lubelskiego dla rolników, przedsiębiorców rolniczych 

będących potencjalnymi beneficjentami PROW 2014-2020. Celem realizacji operacji 

jest promocja i upowszechnianie informacji na temat sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

 

 

 



Lubelska Izba Rolnicza 

ul. Pogodna 50A/2 

20-337 Lublin  

 

 Partnerstwo w realizacji konferencji naukowo – technicznej wspólnie z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Rolniczym w 

Krakowie, IUNG Puławy, Politechniką Lwowską 

 

„Współczesne problemy w geodezji i ochronie środowiska” 

 

Temat konferencji m.in. : 

- kształtowanie przestrzeni wiejskiej; 

- innowacyjne techniki i technologie pomiarowe w geodezji; 

- ochrona zasobów wodnych na terenach wiejskich; 

- innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej; 

- odnawialne źródła energii; 

- gospodarka niskoemisyjna. 

 

Nawiązano współpracę 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. 

Dwóch pracowników Biura LIR w Lublinie oraz pracownik O/Z w Białej Podlaskiej i 

O/Z w Zamościu w roku 2016 ukończyło studia podyplomowe z zakresu szacowania 

szkód łowieckich w Warszawie. 

 

 W dniu 07.12.2016 roku Lubelska Izba Rolnicza wraz z Instytutem Upraw 

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przystąpiła wspólnie do realizacji 

projektu w ramach programu HORIZON 2020 „Development of BIO-NPK 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network for 

intensive dissemination of high TRL maturity applied science and RTD 

results to agri-farmers”. Koordynatorem projektu jest Terra Humana Ltd. 

reprezentowana przez Edwarda Someus SWEDEN.  
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Szkolenia pracowników Biura LIR w 2016 roku 

 

 

STYCZEŃ 2016 

 

 

L.p. 

 

Temat /rodzaj szkolenia 

 

Liczba pracowników 

 

1. Studia podyplomowe-  „Zarządzanie szkodami 

łowieckimi” 

4 pracowników 

2. Studia podyplomowe „Integrowana produkcja 

roślinna” 

2 pracowników 

3. Konferencja - Senat RP Warszawa „Co dalej z 

doradztwem rolniczym w Polsce?” 

Członkowie Zarządu 

LIR  

+ 2 pracowników 

 

LUTY 2016 

 

4. Szkolenie CDR w Brwinowie „VAT w rolnictwie” 3 pracowników 

5. Warsztaty naukowe IUNiG w Puławach 

„Mikroorganizmy symbiotyczne” 

Członkowie Zarządu 

LIR  

+ 6 pracowników 

6. Szkolenie CDR w Brwinowie „Zasady wypełniania 

wniosków w ramach wsparcia bezpośredniego” 

4 pracowników 

7. Szkolenie CDR Radom „Zasady naliczania sankcji 

– rolnictwo ekologiczne” 

4 pracowników 

 

MARZEC 2016 

 

8. Konferencja LODR Końskowola „Podstawy 

rolnictwa ekologicznego” 

1 pracownik 

9. Konferencja CDR Poznań „XII Dni Przedsiębiorcy 

Rolnego” 

1 pracownik 

10. Konferencja CDR Radom „Badania naukowe w 

gospodarstwie ekologicznym” 

2 pracowników 

11. Konferencja LODR Końskowola „Nowoczesna 

uprawa malin i truskawki”  

2 pracowników 

12. Konferencja Biłgoraj „Gospodarstwo ekologiczne – 

droga do sukcesu” 

2 pracowników 

13. Wojewódzka Konferencja Sadownicza LODR w 1 pracownik 
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Końskowoli 

 

KWIECIEŃ 2016 

 

14. Szkolenie CDR w Radomiu „szkolenie rolno-

środowiskowo-klimatyczne” 

5 pracowników 

15. Szkolenie CDR w Radomiu „Zmiany PROW 2014-

2020” 

2 pracowników 

   

                                                                       MAJ 2016 

16. Tydzień Otwartych Drzwi IUNG Puławy 6 pracowników 

17. Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa 

Warszawa 

2 Członków Zarządu  

+ Dyrektor Biura LIR  

+ 1 pracownik 

18. Seminarium wyjazdowe  - Lwów  Kierownik O/Z Zamość 

19. Konferencja Wielkopolska Izba Rolnicza  3 Członków Zarządu  

+ 1 pracownik 

20. Wyjazd studyjny – Kraslav na Łotwie 2 Członków Zarządu  

+ 2 pracowników 

21. IUNG PIB Puławy Dni otwartych Drzwi Dyrektor Biura LIR 

+ 4 pracowników 

22. Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa - 

Warszawa 

Dyrektor  Biura LIR 

+ 1 pracownik 

 

CZERWIEC 2016 

 

23. Wyjazd w ramach porozumienia LIR z KRIR – 

Grupa robocza „Badania i innowacje” COPA 

COGECA Bruksela 

Dyrektor Biura LIR 

24. Otwarcie fermy fotowoltaicznej - Okuninka 1 pracownik 

25. Udział w Komisji Konkursowej „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne” powiat chełmski 

1 pracownik 

26. Udział w Komisji Konkursowej „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne” powiat biłgorajski 

1 pracownik 

27. Udział w Komisji Konkursowej „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne” powiat lubelski 

1 pracownik 

28. Senacka Komisja Rolnictwa - Warszawa 1 pracownik 

29. Pokazy polowe - Ulhówek 1 pracownik 

30. Obsługa objazdowa Delegacji Izby Francuskiej 1 pracownik 

31. Senacka Komisja Rolnictwa - Warszawa 1 pracownik 

32. Seminarium „Owocowy szlak” Opole Lubelskie 1 pracownik 
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LIPIEC 2016 

 

33. Konferencja SDOO Uhnin 1 pracownik 

34. Konferencja Politechnika Lubelska 1 pracownik 

35. Porozumienie Izb Polski Południowo – Wschodniej 

Boguchwała 

4 Członków Zarządu 

+ 1 pracownik 

36. Senacka Komisja Rolnictwa - Warszawa 1 pracownik 

37. Krajowa Komisja Konkursowa „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” - Dys 

1 pracownik 

 

SIERPIEŃ 2016 

 

38. Konferencja „Polskie mleko” - Końskowola Dyrektor Biura LIR 

+ 1 pracownik 

39. XX – lecie KRIR - Parzniew 4 Członków Zarządu 

+ Dyrektor Biura LIR 

+ 3 pracowników 

 

WRZESIEŃ 2016 

 

40. Dożynki Prezydenckie – Spała  1 pracownik 

41. Szkolenie „Działanie współpraca” CDR O/Kraków Dyrektor Biura LIR 

+ 1 pracownik 

42. Konferencja „ Rola Izb Rolniczych w rozwoju 

obszarów wiejskich” 

Członek Zarządu 

+ Dyrektor Biura LIR 

+ 1 pracownik 

43. Konferencja „Prawne instrumenty WPR” UMCS 

Lublin 

1 pracownik 

44. Szkolenie WPR MRiRW Warszawa 1 pracownik 

 

PAŹDZIERNIK 2016 

 

45. XX – lecie Podlaskiej Izby Rolniczej – Nadawki-

Wasilków 

2 Członków Zarządu 

+ 1 pracownik 

46. Wyjazd w ramach porozumienia LIR z KRIR – 

Grupa robocza „Badania i innowacje” COPA 

COGECA Bruksela 

Dyrektor Biura LIR 

47. Szkolenie „Mała retencja wodna” CDR O/Kraków 3 pracowników 

48. Udział w szacowaniu szkody łowieckiej - Milejów 1 pracownik 

49. XX – lecie Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 

Trzebnica 

2 Członków Zarządu 

+ 1 pracownik 
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