
 

 

Protokół 

z   II Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

VI kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r. 

w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 

 

 

 

 

Drugie  Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI 

kadencji odbyło się w dniu 16 grudnia 2019 r. w biurze Lubelskiej Izby 

Rolniczej w Lublinie według porządku obrad zamieszczonego poniżej. Lista 

obecności delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej 

znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 16 

grudnia  2019 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 

16 grudnia 2019 r. 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00 

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Wybór Sekretarza i Protokolanta Walnego Zgromadzenia LIR; 

4. Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej; 

5. Wybór komisji uchwał i wniosków; 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR; 

7. Informacja z prac Zarządu LIR VI kadencji. 

8. Informacja Głównej Księgowej LIR z działalności finansowej LIR w 

2019 r. 

8a. Informacja o wynagrodzeniach Prezesa, Wiceprezesa i Członków 

Zarządu 

9. Przedstawienie propozycji ustalania wynagrodzenia Delegata Lubelskiej 

Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych – podjęcie właściwej 

uchwały. 



10. Przedstawienie propozycji utworzenia fundacji lub funduszu 

stypendialnego im. śp. Tadeusza Skiby. 

 

Poczęstunek - 12.00 – 12.45. 

 

Wznowienie obrad – godz. 12.45 

11. Powitanie zaproszonych gości; 

12. Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja; 

13. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych 

problemów; 

14. Sprawy różne, wolne wnioski; 

15. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR 

II Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji 

otworzył Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, prowadzący 

obrady, po czym nastąpiła ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby 

Rolniczej. Prowadzący obrady - Prezes zarządził uczczeniem minutą ciszy 

śmierć delegata z Rady Powiatowej LIR Powiatu Bialskiego.  

 

Ad.2. 

Przyjęcie porządku obrad 

Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR,  prowadzący obrady odczytał projekt 

porządku obrad i zadał pytanie czy są jakieś uwagi do zaproponowanego 

porządku obrad. Z sali padł głos, aby wprowadzić dodatkowy punkt 8a – 

Informacja o wynagrodzeniach Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. 

Zaproponowana zmiana została poddana pod głosowanie. W wyniku głosowania 

jawnego zaproponowana zmiana została przyjęta i wprowadzona do porządku 

obrad większością głosów za przyjęciem zmiany. Nikt nie wstrzymał się od 

głosowania, nikt nie był przeciwko.  

 

Ad. 3 

Wybór sekretarza i protokólanta Walnego Zgromadzenia 

Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował 

członkom Walnego Zgromadzenia LIR, by protokólantem Walnego 

Zgromadzenia była Małgorzata Karasek – Pracownik Biura Lubelskiej Izby 



Rolniczej w Lublinie. Następnie prowadzący obrady Pan Gustaw Jędrejek – 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, zaproponował zgłaszanie propozycji na 

sekretarza. Na sekretarza z sali zaproponowano Pana Piotra Kielara, który pełnił 

tą funkcję na poprzednim Walnym Zgromadzeniu. Obie propozycja zostały 

przyjęta przez Walne Zgromadzenie większością głosów za, nikt nie wstrzymał 

się od głosowania, nikt nie był przeciwko.  

 

Ad.4. 

Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek, przechodząc do kolejnego 

punktu obrad zaproponował skład  kandydatów do składu komisji mandatowo – 

skrutacyjnej z ubiegłego Walnego Zgromadzenia LIR, jednocześnie sugerując, 

że w składzie komisji mandatowo- skrutacyjnej może być trzy osoby, a nie tak 

jak na poprzednich obradach Walnego Zgromadzenia - pięć osób. Zgłoszone 

zostały trzy osoby Pan Krzysztof  Koślacz, Pan Jarosław Wilgos, Pan Grzegorz 

Pszczoła. Wszystkie osoby  zaproponowane do pracy w komisji mandatowo-

skrutacyjnej wyraziły zgodę na pracę w komisji mandatowo- skrutacyjnej. Skład 

komisji mandatowo–skrutacyjnej poddano pod głosowanie. W wyniku 

głosowania skład  komisji został przyjęty większością głosów, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwko.  

Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjna na zebraniu dokonali wyboru 

Przewodniczącego komisji, którym został  Pan Grzegorz Pszczoła.  

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Pan Grzegorz Pszczoła 

odczytał wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia protokoły z posiedzenia 

komisji tj. protokół z stwierdzenia qworum oraz protokół z ukonstytuowania się 

komisji mandatowo - skrutacyjnej. Protokoły z posiedzenia komisji mandatowo 

– skrutacyjnej  podczas obrad WZ LIR znajdują  się w załączeniu niniejszego 

protokołu.  

 

Ad. 5. 

Wybór komisji uchwał i wniosków 

Prowadzący obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek,  przechodząc do kolejnego 

punktu obrad zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Uchwał i 

Wniosków. Z sali zgłoszono  kandydatów do składu Komisji tj. Pana Leszka 

Chodźko, Pana Józefa Waszczuka, Pana Leszka Sęka, Pana Waldemara 

Rzepeckiego. Pan Leszek Sęk nie wyraził zgody na kandydowanie na członka 



Komisji Uchwał i Wniosków. Pozostałe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie 

na członków Komisji Uchwał i Wniosków. Skład Komisji Uchwal i Wniosków 

poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania skład  komisji został przyjęty 

większością głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt nie był 

przeciwko.  

 

Ad.6. 

Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR 

Pan Gustaw Jędrejek- Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, prowadzący obrady 

Walnego Zgromadzenia poinformował wszystkich obecnych na sali, że protokół 

był ustawowo dostępny na stronie internetowej i każdy z członków Walnego 

Zgromadzenia mógł zapoznać się z jego treścią. Dodatkowo jak powiedział 

Prezes był dostępny w wersji papierowej w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w 

Lublinie.  Z sali padł głos, że w protokole są błędy, literówki. Protokolant 

wyjaśnił, że błędy zostały wychwycone wcześniej i poprawione. Prowadzący 

obrady Prezes – Gustaw Jędrejek  poddał pod głosowanie protokół z pierwszego 

Walnego Zgromadzenia LIR. Protokół został przyjęty większością głosów. Nikt 

nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.  

 

Ad. 7. 

Informacja z prac Zarządu LIR VI kadencji 

Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej wymienił i omówił 

stanowiska, jakie zostały podjęte przez Zarząd LIR nowo wybranej VI kadencji. 

Jak powiedział na wiele  stanowisk, jest już odpowiedź z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zamieszczane są do informacji delegatów na 

stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Prowadzący obrady 

zasygnalizował, że  efektem przesłanego stanowiska Zarządu LIR w sprawie 

zmiany prawa wodnego podejmowane są prace w Rządzie nad zmianą prawa w 

sprawie tworzenia strefy ochronnej, czego skutkiem jest fakt, że Firma 

Cisowianka wycofuje się z różnych działań i decyzji.  

W sprawie  tworzenia stref ochronnych przez Firmę  Cisowianka zabrał głos Pan 

Grzegorz Pszczoła – Delegat do KRiR. Poinformował delegatów o 

wykupowaniu ziemi przez Firmę Cisowianka, tworzeniu strefy ochronnej  

sięgającej do 10 km 2 oraz o zakazach jakie obowiązują w strefie min. tj.: brak 

możliwości stosowania środków ochrony roślin, hodowli zwierząt, stosowania 

nawozów oraz zakaz wybijania studni.  Powiedział także o sytuacji 

mieszkańców, rolników po uświadomieniu zaistniałego problemu i protestach.   



Prowadzący obrady Prezes – Gustaw Jędrejek poinformował także 

członków Walnego Zgromadzenia o stanowiskach podjętych przez KRIR w 

sprawie ASF, gdzie apelowano o wybicie dzików i zmianę zasad wypłacania 

odszkodowania rolnikom w przypadku choroby ASF u świń. Powiedział, że na 

WZ KRIR zgłoszony został wniosek w sprawie utworzenia laboratorium 

odwoławczego, gdzie rolnicy mogliby prowadzić oznaczenia laboratoryjne 

różnych płodów rolnych. Jak poinformował członków WZ Lubelskiej Izby 

Rolniczej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obiecał, że takie laboratorium ma 

powstać w WIHARS –ie. Prezes poinformował, o kolejnych wnioskach i 

stanowiskach Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych min. na 

temat zmiany systemu ubezpieczeń rolnych, protestów, przerywaniu polowań 

przez ekologów, którzy blokują odstrzał dzików, o potrzebie regulacji przepisów 

w zakresie osiedlania się mieszkańców nie będących rolnikami na terenach 

wiejskich i konieczności zaangażowania w zaistniały problem władz 

samorządowych. Mówił także o  zobowiązaniach rolników w związku z ustawą 

o odpadach polegających na obowiązku  rejestracji gospodarstw powyżej 75 ha 

użytków rolnych w Bazie Danych Odpadowych w Urzędzie Marszałkowskim 

do końca br. oraz obowiązku prowadzenia przez te gospodarstwa ewidencji 

odpadów. Ponadto poinformował o programie pilotażowym rozwiązania 

problemu ze sznurkiem, foliami – odpadami w gospodarstwie oraz problemie w 

zagospodarowaniu tych odpadów przez rolników prowadzących gospodarstwa 

rolne.  

Prowadzący obrady Prezes powiedział ponadto o spotkaniach, w których 

uczestniczył Zarząd oraz poruszanych na tych spotkaniach tematach. Powiedział 

także, że Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej propaguje idę kupowania produktu 

polskiego, wytworzonego z płodów rolnych i zwierząt pochodzących od 

polskich hodowców. W trakcie i po wystąpieniu Prezesa Lubelskiej Izby 

Rolniczej delegaci zadawali pytania i brali udział w dyskusji. Pytano min. o 

stanowisko WZ z maja br. o konieczności zmian w ustawie o ochronie zwierząt 

gospodarskich, czy jest odpowiedz  tej kwestii. Kolejne pytanie dotyczyło 

kwestii utylizacji dzika w czerwonej strefie. Dyskutowano też na temat 

ubywania rolników na wsi, problemu mniejszości rolników i braku 

logistycznego rozwiązania problemu przeprowadzania się na wieś ludzi, którym 

przeszkadzają zapachy w gospodarstwach rolnych. Padła także propozycja, by 

kontrolować gospodarstwa od 2 ha, a nie tylko te większe i wprowadzić 

kontrolę, by rolnik gospodarujący na użytkach rolnych pobierał płatności 

bezpośrednie i podlegał kontroli. 



Z sali padł głos, że izba rolnicza powinna dążyć do przedłużenia terminu 

rejestracji gospodarstw powyżej 75 ha użytków rolnych w Bazie Danych 

Odpadowych (BDO) w Urzędzie Marszałkowskim. Sygnalizowano także  brak 

wiedzy na temat  rejestracji w Bazie Danych Odpadowych i powstałymi 

dylematami  jakie gospodarstwa mają faktycznie się rejestrować  czy 

gospodarstwa posiadające powyżej 75 ha  fizycznych, czy 75 ha 

przeliczeniowych. Padło stwierdzenie, że należy edukować Urząd 

Marszałkowski jak mają odpowiadać rolnikom i dlaczego pracownicy  Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego nie zostali w tej kwestii przeszkoleni.  

Padła także propozycja, że powinno się ustalić progi zobowiązań 

rejestracji w BDO dla gospodarstw powyżej 300 ha. Gospodarstwa rodzinne do 

300 ha powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji i prowadzenia ewidencji 

odpadów. Sugerowano także, że izby rolnicze powinny być włączone do 

konsultacji w to, jakie gospodarstwa powinny posiadać obowiązek rejestracji w 

BDO.  

Kolejny problem jaki został zgłoszony to problem z  pozbywaniem się 

przez rolników   odpadów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym – opon , z 

którym zmierzą się rolnicy  od 1 stycznia 2020. Problem został zasygnalizowany 

z koniecznością włączenia się izby rolniczej w celu jego rozwiązania.  

Dyskutowano także o potrzebie stworzenia funduszu asekuracyjnego dla 

rolników. Prezes prowadzący obrady zaproponował, by na taki fundusz składali 

się rolnicy, przetwórcy, importer, eksporter, firma skupująca, budżet państwa. 

Jeden z członków Walnego Zgromadzenia sygnalizował, że w skład takiego 

funduszu nie powinni być wciągani rolnicy.  

Poruszano także problem terminów stosowania nawozów azotowych, 

sygnalizując, że termin stosowania nawozów azotowych dla naszego 

województwa powinien być w sposób ściśle uzależniony od warunków 

klimatycznych.  

Ad.8.  

Informacja Głównej Księgowej LIR z działalności finansowej LIR w 2019 r. 

Informację z działalności finansowej LIR w 2019 przedstawiła Pani 

Elżbieta Lecewicz – Główna Księgowa Biura Lubelskiej Izby Rolniczej.  Pani 

Elżbieta Lecewicz poinformowała członków Walnego Zgromadzenia o uchwale 

WZ z dnia 15 kwietnia 2019 na podstawie, w której podjęty został budżet 

Lubelskiej Izby Rolniczej oraz o tym, że jak na razie nie ma żadnych przesunięć 

w budżecie. Powiedziała, że w budżecie LIR jest 4 mln 830 tys. zł. Podała także 

informację o wpływach do budżetu LIR  tj.: wpłaty gmin z 2% odpisu z podatku 



rolnego, wpłaty członków LIR na wyjazdy, zwrot kaucji za pikniki,  jak również 

poinformowała o wydatkach jakie miały miejsce w roku bieżącym min. wybory, 

materiały, podróże krajowe które kosztowały izbę rolniczą 200 tys. złotych. 

Wykonanie budżetu za rok bieżący określiła na poziomie 61,28%,  podając i 

wymieniając  poszczególne pozycje wykonania budżetu tj. wynagrodzenia 

osobowe, gdzie wykonanie jest na poziomie 71%,  zakup materiałów i usług na 

poziomie 64%, remont 21%, wynagrodzenia komisji wyborczych, zakup usług 

zdrowotnych,  zakup ekspertyzy, przekazanie środków na badania 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, obsługa prawna, 

wydawnictwo biuletynu, zakup samochodu osobowego. 

 Po wystąpieniu Pani Elżbiety Lecewicz delegaci zadawali pytania 

odnośnie zakupu samochodów osobowych do biura LIR w jakim trybie się one 

odbywają. Prezes – prowadzący obrady WZ wyjaśnił, że zakup samochodów 

osobowych do biura LIR odbywa się z tzw. oferty. Powiedział także, że 

zamówiona została ekspertyza odnośnie budowy kurników ze względu na 

budowę kurników w gminie Wohyń na powierzchni 8 ha. Ekspertyza ta będzie 

kosztować izbę rolniczą 5000 zł.  Z sali padły głosy i sugestie, że opinie, 

ekspertyzy są niepotrzebne, bo każda gmina ma opracowaną strategię rozwoju, 

gdzie ustala się plan zagospodarowania terenu i mieszkańcy mają prawo 

zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Jeden z delegatów zadał pytanie czy taka 

ekspertyza może zatrzymać inwestycję budowy kurników. Podkreślono, że 

dobrze jest nawiązać współprace z gminą, na jakim etapie jest inwestycja i w 

jaki sposób możemy pomóc.  

Prezes Prowadzący obrady WZ poprosił o przedstawienie informacji na 

temat funkcjonowania Spółki AGRO-LIR – Pana Sylwestra Dziewulskiego – 

Prezesa Spółki AGRO-LIR. Pan Sylwester Dziewulski przedstawił krótko 

historię utworzenia spółki w Biurze Izby Rolniczej w Zamościu, potem w 

Lublinie. Po czym powiedział, jakie zadania  spółka realizuje w chwili obecnej 

tzn. organizacja kursów chemizacyjnych, realizacja pikników, wyjazdy 

studyjno- szkoleniowe, wykonywanie wniosków. Na koniec powiedział, o stanie 

finansowym spółki oraz zgromadzonych środkach finansowych.  

Ze względu na brak możliwości wypowiedzenia się w pkt 14 dotyczącym 

zgłaszania wniosków jeden z obecnych członków Walnego Zgromadzenia 

wypowiedział się w kwestii, że Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej powinien w 

sprawozdaniu przedstawiać kwoty dofinansowania różnych imprez. Powiedział 

też, żeby informować o spotkaniach, posiedzeniach Rad Powiatowych za 

pomocą sms, pocztą elektroniczną. Zgłosił także problem z odbiorem odpadów 



powstających w gospodarstwach rolnych tj. opony, sznurek folie. Powiedział 

też, że dobrym rozwiązaniem jest odbiór zużytych opakowań przez 

wyspecjalizowane firmy i dlaczego takich rozwiązań nie można zrobić z 

nawozami czy oponami. Delegat sygnalizował także, że dopłaty w naszym kraju 

dla polskich producentów powinny być zrównane z dopłatami innych 

producentów z państw zachodnich.  

 

Ad.8a  

Informacja o wynagrodzeniach Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu 

Pani Elżbieta Lecewicz- Główna Księgowa Biura Lubelskiej Izby Rolniczej 

odczytała uchwałę Walnego Zgromadzenia LIR z 2003 roku, gdzie podane były 

wskaźniki wynagrodzenia wynoszące dla Prezesa  - 1,8  Wiceprezesa – 1  i 

Członków Zarządu -0,5 obowiązujące do chwili obecnej oraz podała średnie 

wynagrodzenie krajowe brutto obowiązujące w naszym kraju. 

 

Ad. 9. 

Przedstawienie propozycji ustalania wynagrodzenia Delegata Lubelskiej 

Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych - podjęcie właściwej 

uchwały 

Pan Gustaw Jędrejek - Prezes, prowadzący obrady zaproponował ustalenie 

wynagrodzenia dla delegata do KRIR uzasadniając swoja propozycje tym, że 

delegat uczestniczy w posiedzeniach Zarządu LIR, jak również jest potrzeba by 

uczestniczył w posiedzeniach Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Prowadzący obrady Prezes zaproponował ustalenie wskaźnika dla delegata do 

KRiR na poziomie 0,25, po czym przeszedł do podjęcia głosowania nad 

zgłoszona propozycją ustalenia wynagrodzenia dla delegata do KRiR. Po 

odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za podjęciem 

uchwały było 17 członków Walnego Zgromadzenia, przeciw 6, wstrzymało się 

od głosowania 11 osób. Uchwała weszła w życie, znajduje się w załączeniu 

niniejszego protokołu.  

 

Ad.10  

Przedstawienie propozycji utworzenia fundacji lub funduszu 

stypendialnego im. śp. Tadeusza Skiby 

Pan Gustaw Jędrejek zaproponował  przeniesienie punktu 10 i realizowanie tego 

pkt po punkcie 12 , po tzw. przewie.  Delegaci wyrazili obopólną zgodę i punkt 

10 został przeniesiony w obradach po punkcie 12. 



 

 

 

 

 

Ad.11. Ad.12 

Powitanie zaproszonych gości; 

Pan Gustaw Jędrejek – powitał wszystkich zaproszonych, przybyłych na 

posiedzenie gości Walnego Zgromadzenia i poprosił o zabranie głosu według 

wyznaczonej kolejności.  

Jako pierwszy głos zabrał Pan Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu 

Statystycznego w Lublinie, informując wszystkich członków WZ oraz 

zaproszonych gości o ważnym wydarzeniu jakie będzie odbywało się w 

Urzędzie Statystycznym w roku 2020 pomiędzy dniami 1 września a 30 

listopada, podjęciu spisu rolnego, który ma miejsce co 10 lat oraz o metodach 

prowadzenia tego spisu. Pan Krzysztof Markowski apelował o rzetelne 

podawanie informacji w spisach internetowych, pracownikom GUS czy też 

rachmistrzom.  

Pa Waldemar Banach – Z-ca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 

Lubelskiego w swoim wystąpieniu zaproponował formę współpracy pomiędzy 

rolnikami a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, która polega na podpisaniu 

umowy na bezpłatne świadczenie usług doradczych . Pan Waldemar Banach 

zaprosił wszystkich na konferencję, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 

2020r. 

Pan Piotr Pszczółkowski w swoim wystąpieniu powiedział o badaniach 

COBORU prowadzonych na soi i o planach doprecyzowania odmian soi 

zalecanych dla województwa lubelskiego. Pan Kazimierz Gorczyca – Dyrektor 

KRUS O/R w Lublinie poruszał temat prewencji i zapobiegania wypadkom w 

rolnictwie oraz zachęcał rolników do korzystania z ośrodków rehabilitacji 

dostępnych w KRUS-ie. Powiedział też o konkursie i jego oddźwięku wśród 

młodzieży :” Strategia wizji zero” sygnalizując, że działania takie wpływają na 

zmniejszenie wypadkowości w rolnictwie. Pani Anna Baluch – z-ca Dyrektora 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabierając głos powiedziała o 

inicjatywie promowania przez KOWR polskiej żywności oraz o działaniach 

związanych z działalnością instytucji  (gospodarowaniem skarbu państwa , 

nieodpłatnym wydzierżawieniu gruntów instytucjom, gminom). W dyskusji 

zabrał głos Pan Przemysław Czarnek – Poseł na Sejm RP gratulując wszystkim 



delegatom, Zarządowi Lubelskiej Izby Rolniczej uzyskanie mandatu w 

wyborach do izb rolniczych. Pan Przemysław Czarnek powiedział, że na chwilę 

obecną nie jest członkiem Komisji do spraw Rolnictwa, chce zaś uczestniczyć w 

komisji do spraw Krajowej Grupy Spożywczej.  Pan Grzegorz Kuna – 

reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Lublinie podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie LIR, powiedział 

o kontrolach, które odbywają się w gospodarstwach rolnych oraz 

maksymalizacji mandatów i kar za nieodpowiednie stosowanie środków 

ochrony roślin oraz o kontrolach prowadzonych na granicy w zakresie 

wykrywania środków chemicznych niedozwolonych w stosowaniu. Głos w 

dyskusji zabrał także Pan Wiesław Ląd, który podziękował za zaproszenie oraz 

powiedział, że Wojewódzki Związek Pszczelarzy zrzeszający 2,5 tys. 

pszczelarzy  ma 200 tys. rodzin pszczelich. Po wystąpieniu Pana Wiesława Ląda 

padły głosy z sali by związek pszczelarski wystąpił z pismem do izby rolniczej, 

Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, by zapraszali na szkolenia 

chemizacyjne pszczelarzy, którzy będą mieli możliwość przedstawić o 

pszczołach krótkie wystąpienie. Podkreślano, że wielu rolników jest 

nieświadomych, że przez swoje działania doprowadza do wytrucia pszczół.  

Kolejno głos w dyskusji zabrała Pani Monika Kowalik reprezentująca Instytut 

Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB podając zakres badań jakie prowadzi 

obecnie instytut. Zapowiedziała też, że od kwietnia 2020 r. będą szkolenia 

organizowane przez IUNG PIB wraz z CDR i wypracowanie współpracy w jaki 

sposób instytut ma reprezentować interesy rolników. Kolejno głos w dyskusji 

zabrała Pani Agata Grula – Dyrektor Generalnego Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, która podziękowała w imieniu Wojewody Lubelskiego izbie 

rolniczej za współpracę i wymianę informacji.  

 

 

Ad.10  

Przedstawienie propozycji utworzenia fundacji lub funduszu 

stypendialnego im. śp. Tadeusza Skiby 

Głos zabrał Pan Janusz Skrzypek – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, 

który powiedział o inicjatywie jaka zrodziła się w celu upamiętnienia 

wieloletniego pracownika Lubelskiej Izby Rolniczej Pana Tadeusza Skiby. 

Powiedział też, że tworzenie fundacji raczej nie wchodzi w rachubę ze względu 

na skomplikowane przepisy prawne. Najlepszym wyjściem  jak wspomniał 

byłoby utworzenie funduszu stypendialnego, które corocznie będzie 



przyznawane przez izbę rolnicza najlepszym uczniom szkół rolniczych 

zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Rozpoczęła się dyskusja 

w której delegaci wyrażali swoje stanowisko w sprawie tworzenia funduszu. 

Jedni byli za utworzeniem takiego funduszu inni się sprzeciwiali tłumacząc, że 

postać św. P Pana Tadeusza Skiby nie była na tyle znana, by ją w taki sposób 

honorować. Dyskutowano także nad określeniem kwoty funduszu oraz 

sposobem jej rozdysponowania. Proponowano, by fundować nagrody uczniom 

wybitnie zdolnym biorącym udział w olimpiadach rolniczych. Ostatecznie 

podjęto decyzję o utworzeniu funduszu stypendialnego, corocznie z 

przeznaczeniem na udzielenie wsparcia wybitnie uzdolnionym oraz osiągającym 

ponadprzeciętne wyniki w nauce uczniom szkół rolniczych. Opracowanie zasad 

przyznawania wsparcia z funduszu Walne Zgromadzenie powierzyło Zarządowi 

Lubelskiej Izby Rolniczej. W wyniku głosowania odjęto uchwałę 28 głosami za 

podjęciem, przy 0 wstrzymujących się, przeciw 0. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad.13,   Ad.14 

Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych 

problemów 

Sprawy różne, wolne wnioski 

 

Delegaci zabierając głos w dyskusji wnioskowali o podjęcie stanowisk o jak 

najszybsze uwolnienie stref z niebieskiej na czerwoną ze względu na praktykę 

zaniżania cen  skupowych przez zakłady skupujące  żywiec wieprzowy w 

strefach niebieskich. Padły głosy, by w imieniu izby rolniczej wystosować 

pismo do odpowiednich organów z zapytaniem ilu rolników w skali kraju nie 

otrzymało wsparcia finansowego z funduszu dopłat z budżetu państwa za 

nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji, sugerując, że nie można tej informacji 

uzyskać poprzez Powiatowe Inspekcje Weterynarii, a nawet owady mogą 

przenosić tego wirusa. We wniosku tym uzasadniono, że powinno się obniżyć 

uzyskanie wsparcia z budżetu państwa o 20%, 30% ale nie można rolników 

zostawiać zupełnie bez wsparcia. Zasygnalizowano też, by wyjaśnić czym 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje się przy wyborze firmy TUW na 

jedyną firmę ubezpieczającą uprawy rolne. Uczestniczący w obradach delegaci 

poruszali problem rozbieżności jakie są przy ubezpieczaniu upraw rolniczych od 

złego przezimowania, gdzie w różnych firmach ubezpieczeniowych określa się 



w bardzo różny sposób liczbę roślin, przy której ilości plantacja jest do zaorania. 

Sugerowano też, że firmy dostają duże środki z budżetu państwa, a nie 

ubezpieczają od skutków suszy.  Proponowano zmianę przepisów w zakresie 

ubezpieczeń rolnych, gdzie warunki ubezpieczeń powinny być ujednolicone dla 

wszystkich firm. Podano też przyczynę braku zainteresowania systemem 

ubezpieczeń – brak wypłaty środków finansowych w momencie pojawienia się 

szkody.  

 Proponowano także wznowienie stanowiska Zarządu LIR z dnia 18 lipca 2019 

w sprawie pomocy rolnikom zmuszonym do zamknięcia produkcji trzody 

chlewnej. Delegaci zgłaszali konieczność zmian w ustawie o ochronie zdrowia 

zwierząt polegających na podjęciu działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa 

przed przenikaniem czynnika szkodliwego  oraz wypłacenie należytych środków 

za poniesione koszty nakazów z budżetu państwa. Zgłoszono także konieczność 

monitorowania sprawy wyłapywania dzikich zwierząt z obszarów miejskich i 

wywożenie na tereny wiejskie. Prowadzenie monitoringu  uzasadniono tym, że 

zwierzęta miejskie nie są zdolne do egzystencji w środowisku dzikim i należy 

doprowadzić do zakazu wywozu zwierząt z miasta na tereny wiejskie. 

Sygnalizowano też potrzebę rzetelnego prowadzenia monitoringu zbóż z 

Ukrainy przez urzędy celne, które świadczą, że importu zbóż z Ukrainy nie ma. 

Mówiono też o konieczności silnej redukcji dzików, gdzie były zarzuty ze 

strony delegatów, że głos izby jest w tej kwestii za słaby i jest to jedyny 

możliwy czas by tej redukcji dokonać. Zarzucano także Inspektoratom 

Weterynarii branie udziału w procesie likwidacji gospodarstw rolnych, gdzie 

wzmacnia się kadrowo i finansowo inspekcję weterynaryjne w celach 

wykonywania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych, a na rolników 

narzuca dodatkowe wymogi i zobowiązania w ramach bioasekuracji. Wszystkie 

wnioski zebrał i podsumował Pan Waldemar Rzepecki – Przewodniczący 

Komisji Uchwał i Wniosków, który zasygnalizował potrzebę na przyszłość 

innego rozwiązania zgłaszania tak dużej ilości wniosków. Z Sali padł głos o 

potrzebie wysyłania pocztą formularza zgłoszenia wniosku wraz z dokumentami 

na Walne Zgromadzenia dla każdego delegata.  

Wnioski przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków:  

1/ zezwolić na odstrzał dzików migrujących zza wschodniej granicy przez 

służby graniczne, 

2/ w specustawie dot. ASF brak rozwiązań dotyczących postępowania z 

odstrzelonymi dzikami, 



3/ o wydłużenie terminu rejestracji gospodarstw wynikającego z ustawy o 

odpadach, 

- dalsze wnioskowanie i dyskusja nad kryteriami obowiązkowej rejestracji i 

prowadzenia ewidencji- zwolnić od obowiązku rejestracji i ewidencji odpadów 

gospodarstwa rodzinne do 300 ha  

4/ podawać kwoty w sprawozdaniu Zarządu o udzielonych dofinansowaniach 

5/ wystąpić do samorządów o konieczność odbierania odpadów z produkcji 

rolniczej (big-bag, folie, opony) 

6/ wniosek o rozszerzenie konieczności odbierania opakowań przez 

sprzedawców na opakowania, po nawozach, środkach do produkcji rolnej 

7/ stanowisko w sprawie wyrównania płatności bezpośrednich w krajach 

członkowskich UE 

8/wystąpić o zwiększenie limitu odstrzału zwierząt łownych 

9/ przy ubezpieczeniach upraw (zwierząt) ujednolicić ogólne warunki 

ubezpieczenia – jednolite dla wszystkich firm warunki graniczne 

10/ zmiana w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt w art. 45  w podpunkcie e) 

rolnicy są wyłączeni z refundacji poniesionych kosztów na zwalczanie chorób 

zwalczanych z urzędu np. ASF  i należy zmienić treść na „realizacja programu 

bioasekuracji jest finansowana ze środków budżetu państwa” 

11/ wystąpić o monitoring zwierząt odławianych na terenach miejskich (dokąd 

są przemieszczane lub co się z nimi dzieje 

12/ wniosek o wydzielenie z puli środków na odszkodowania za szkody na 

skutek klęsk żywiołowych pieniędzy na wynagrodzenia dla członków komisji 

szacujących szkody, 

13/ wniosek o zwiększenie liczby stacji monitorujących, by rolnicy mogli 

wykorzystać sygnał GPS w rolnictwie precyzyjnym, 

14/ ponowić stanowisko Zarządu  z dnia 18.07.2018 r. w sprawie pomocy 

rolnikom zmuszonym do zamknięcia produkcji trzody chlewnej poprzez 

umożliwienie im udziału w bezpłatnych szkoleniach ze względu na postępującą 

likwidacją gospodarstw rolnych 

15/ protesty – w celu  wzmocnienia głosu izb,  podniesienia skuteczności 

działań  

16/ w umowach kontraktacyjnych wprowadzić obowiązek pobrania i 

zabezpieczenia wtórnika próby dla rolnika 

17/ wniosek dotyczący zwolnienia od z podatku od nieruchomości na cele 

nierolnicze gruntów przeznaczonych pod fotowoltaikę 



18/ zabezpieczyć produkcję rolną przed utrudnieniami ze strony innych 

mieszkańców rolnych nie będących rolnikami, osiedlającymi się na terenach 

wiejskich  

Wnioski zostały przegłosowane większością głosów za przyjęciem.  

 

 

 

Ad. 15.  

Zamknięcie posiedzenia 

Zamknięcia obrad dokonał  Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Gustaw 

Jędrejek dziękując wszystkim za udział w obradach i składając życzenia 

świąteczne. Po ceremonii wyprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej 

posiedzenie zostało zakończone.  

 

 

 

Protokołowała Małgorzata Karasek……………………………………………………… 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia LIR Piotr Kielar……………………………………. 

 

 

Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


