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Protokół 

z   IV Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej 

VI kadencji w dniu 14 grudnia 2020 r. 

w Lublinie 

 

 

Czwarte Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji 

odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 

przy ulicy Pogodnej 52 w Lublinie, według porządku obrad zamieszczonego poniżej. W 

posiedzeniu uczestniczyło trzydziestu dziewięciu delegatów reprezentujących poszczególne 

Rady Powiatowe LIR oraz zaproszeni goście. Rozwijająca się w naszym kraju na szeroką 

skalę pandemia COVID-19 spowodowała, że część delegatów i zaproszonych gości 

uczestniczyła w posiedzeniu WZ LIR – zdalnie. Lista obecności delegatów Walnego 

Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zaproszonych gości znajduje się w załączeniu 

niniejszego protokołu.  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 14 grudnia 

2020 r. 

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00 

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 głównej księgowej LIR  z działalności  finansowej LIR za III kwartały roku 

2020, 

8. Informacje z prac  Zarządu LIRVI kadencji, 

9. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów 

dotyczących zakwalifikowania fasoli wielokwiatowej do płatności wysokobiałkowej oraz 

zmian o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

10.  Wystąpienia zaproszonych gości, 

11.  Sprawy różne, wolne wnioski, 

12.  Zamknięcie posiedzenia, 

13.  Poczęstunek 
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Ze względu na trwającą w naszym kraju  pandemię koronawirusa COVID -19, 

spotkanie delegatów  Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło 

się w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie. Dodatkowo wdrożone zostały 

środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się pandemii. Obowiązkiem każdego z 

delegatów oraz zaproszonych gości było dostarczenie na posiedzenie WZ oświadczenia na 

potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby 

zakaźnej wywołanej przez koronowirusa COVID – 19.  Wszyscy delegaci otrzymali maseczki 

ochronne na twarz oraz wykonywali obowiązkowo przed wejściem na salę  dezynfekcję rąk – 

środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem  się COVID -19. Każdy z delegatów mógł 

zająć miejsce, które były pojedynczo wyznaczone w odpowiedniej odległości od sąsiednich 

osób. Delegaci zostali poinformowani o konieczności przedstawiania się zanim zabiorą głos 

w dyskusji.  

Prowadzący obrady Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej otwierając kolejne WZ 

poinformował, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju wszyscy delegaci w 

trakcie posiedzenia WZ są zobowiązani do noszenia maseczek oraz stosowania odpowiednich 

odległości. Przedstawił też delegatom kilka uwag technicznych związanych z zabieraniem 

głosu poprzez podnoszenie ręki, przedstawianie się oraz mówienie do mikrofonu. Prowadzący 

obrady zasygnalizował, że względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie delegatów 

Walnego Zgromadzenia powinno potrwać do 13.00 i poprosił o krótkie merytoryczne 

wypowiedzi.  

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR 

Czwarte 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 Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej powitał wszystkich przybyłych na 

posiedzenie WZ delegatów i zaproszonych gości obecnych na sali oraz delegatów i 

zaproszonych gości uczestniczących w posiedzeniu zdalnie tj.: Pana Michała Bętkowskiego - 

Z-ca Dyrektora ARiMR O/R w Lublinie, Panią Kamilę Grzywaczewską -Dyrektora KOWR w 

Lublinie, Agnieszkę Jarosińską reprezentującą - Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczy, Pana Waldemara Banacha - Z-cę Dyrektora 

ds. Rozwoju Doradztwa – uczestniczącego osobiście- reprezentującego w zastępstwie Pana 

Wiesława Orzędowskiego - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Panią Agnieszka 

Siodłowska –uczestniczącą osobiście - reprezentująca Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą 

w Lublinie w zastępstwie Piotra Wocha – Dyrektora OSCHR w Lublinie, Pana Pawła 

Piotrowskiego - Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie, Panią Barbarę Wróbel - 
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Dyrektora Wydziału Wydział Środowiska i Rolnictwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 

w zastępstwie Pana Lecha Sprawki Wojewody Lubelskiego, Pana Adama Puchajdę - Za 

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie 

Marszałkowskim w zastępstwie  Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława 

Stawiarskiego, Pana Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pana 

Zbigniewa Barana - Kierownika Działu Nadzoru Nasiennego w imieniu Teresy Wyłupek - 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.   

Prowadzący obrady Prezes powitał  Mecenas LIR - Aleksandrę Kowalczyk oraz pracowników 

obsługujących spotkanie.  

 

Ad.2. 

Przyjęcie porządku obrad 

Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej,  prowadzący obrady odczytał 

projekt porządku obrad i zadał pytanie czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku 

obrad. W związku z tym, że delegaci na sali i łączach elektronicznych nie zgłosili uwag do 

porządku, zarządzone zostało głosowane nad przyjęciem porządku obrad. Po głosowaniu 

okazało się, że nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwko. Głosowanie 

delegatów odbywało się na sali i łączach internetowych. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

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, która protokołowała poprzednie WZ. 

Następnie prowadzący obrady Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zadał 

pytanie członkom WZ, czy są inne propozycje z sali. Nikt z obecnych nie zgłosił innej 

propozycji. Po czym prowadzący obrady Prezes zaproponował zgłaszanie propozycji na 

sekretarza, proponując Pana Jarosława Wilgosa. Nikt z obecnych na sali delegatów i na 

łączach elektronicznych nie zgłosił innej propozycji kandydata do pełnienia w/w funkcji. 

Nastąpiło głosowanie, w wyniku którego zdecydowano, że protokólantem WZ będzie 

Małgorzata Karasek, sekretarzem WZ został Pan Jarosław Wilgos. Walne Zgromadzenie 

delegatów LIR podjęło tą decyzję jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt nie 

był przeciwko.  
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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 jednocześnie 

sugerując, że w składzie komisji mandatowo - skrutacyjnej może być trzy osoby. Zgłoszone 

zostały trzy osoby: Krzysztof Koślacz, Henryk Bramkiewicz, Grzegorz Pszczoła. Wszystkie 

osoby  zaproponowane do pracy w komisji mandatowo-skrutacyjnej wyraziły zgodę na pracę 

w komisji. 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 Grzegorz Pszczoła.  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. Ze względu na 

to, iż z  sali nie padły żadne  propozycje i nikt nie zgłosił  kandydatów do składu Komisji - 

prowadzący obrady Prezes zaproponował do pracy w komisji uchwał i wniosków następujące 

osoby: tj.  Leszek Chodźko,  Józef Waszczuk, Waldemar Rzepecki. Pan Waldemar Rzepecki 

uczestniczący w posiedzeniu zdalnie nie wyraził zgody na kandydowanie na członka Komisji 

Uchwał i Wniosków. W związku z tym prowadzący obrady Prezes zaproponował do pracy 

komisji Panią Martę Gawron- delegata z sali obrad. Wszyscy kandydaci do składu komisji 

uchwał i wniosków wyrazili 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. W składzie Komisji Uchwał i wniosków znalazły się 

następujące osoby: Leszek Chodźko,  Józef Waszczuk, Marta Gawron. Członkowie Komisji 

Uchwał i Wniosków na zebraniu dokonali wyboru Przewodniczącego Komisji, którym została 

Marta Gawron.  

Ad.6. 
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Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR 

 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 

wyłożony w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie. Prowadzący obrady Prezes zapytał 

czy są jeszcze jakieś uwagi do protokołu. Ze względu na to, że żaden z członków WZ  nie 

zgłosił  udziału w dyskusji w tym zakresie, Prowadzący obrady Prezes zarządził głosowanie 

nad przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania, nikt nie był przeciwko.  

Ad. 7. 

Informacja głównej księgowej LIR  z działalności  finansowej LIR za III kwartały roku 

2020 

Pani Elżbieta Lecewicz - Główna Księgowa przedstawiła wykonanie budżetu, w roku 

bieżącym, który przyjęty został na Walnym Zgromadzeniu LIR w dniu 14 lipca 2020 r.  

Podała wpływy do budżetu LIR tj.: wykonanie wpłat z gmin, które stanowiło 2 mnl 148 tys., 

wpływy z różnych dochodów tj.: wpłaty uczestników różnych wyjazdów 3120 zł, wpłaty ze 

spółki AGRO-LIR za wynajęcie sali, samochodu 4100 zł, zwrot kosztów realizacji 

Programów szkoleniowych, zwrot kaucji za Pikniki. Razem wykonanie budżetu określiła na 

kwotę 3 mln 720 tys. Pani Elżbieta Lecewicz przedstawiła też wydatki budżetu LIR, które 

stanowią niecałe 50% budżetu, gdzie wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią  

61,71%, składki na ubezpieczenia społeczne  60,97%, wynagrodzenia bezosobowe (zarząd, 

delegaci, sprzątanie) – 39,18%,  zakup materiałów i wyposażenia – 45,47%, zakup energii  

(elektryczna, gaz, woda -44,23%, zakup usług remontowych  (wymiana opon, naprawa 

systemów alarmowych, naprawa samochodów, kserokopiarek, remont w biurach LIR )- 

60,09%, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 4,16%, zakup 

pozostałych usług (przegląd samochodów służbowych, usługi pocztowe, zakup znaczków, 

obsługa prawna, wymiana osłon przekaźnika mocy, koszty obsługi bankowej, wydruk 

biuletynu , usługi szkoleniowe, wynajem pomieszczeń na posiedzenia Rad Powiatowych, 

wyjazdy studyjne delegatów na targi, konferencje)- 49,50%, zakup usług dostępu do sieci 

Internet – 36,55%, opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej – 64,17%, opłaty z tytułu 

zakupu telefonii stacjonarnej – 44,65 %, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii – 50%, opłaty czynszowe – 56,48%, podróże służbowe krajowe – 32,55%  i 

zagraniczne 2,05%,  opłaty i składki ( składka na KRiR , ubezpieczenia rzeczowe, samochody 

) – 44,82%, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79,73%, podatek od 

nieruchomości – 53,38%, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych – 14,78%, zakup akcesoriów komputerowych – 25,03%, wydatki osobowe 

nienaliczane do wynagrodzeń, BHP ( programy antywirusowe tonery, Programy Księgowe, 

pamięć USB) – 48,56%, wydatki inwestycyjne ( samochód i aparat fotograficzny) – 2,37%. 

Ogólnie wykonanie wydatków zostało określone przez Panią Elżbietę Lecewicz – Główną 

Księgową LIR na poziomie 49%.   
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Po wystąpieniu Pani Elżbiety Lecewicz - Głównej Księgowej LIR, delegaci uczestniczący w 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia mieli możliwość zadawania pytań. Jako pierwszy w 

dyskusji zabrał udział Pan Leszek Sęk, który powiedział, że chciałby, żeby informacja 

głównej księgowej LIR z działalności finansowej LIR była przedstawiana delegatom w wersji 

papierowej. Prowadzący obrady Prezes zapowiedział, że na kolejne WZ informacja finansowa 

zostanie przygotowana w formie papierowej. Kolejno głos zabrał Pan Leszek Chodźko, który 

chciał wiedzieć jaka kwota w budżecie została wyodrębniona dla delegatów, członków 

komisji klęskowych. Na pytanie to odpowiedział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, który 

powiedział, że jest przygotowany regulamin wstępny wypłaty delegatom za udział w 

komisjach klęskowych, który zostanie przedstawiony na obecnie trwającym posiedzeniu WZ 

celem dyskusji. W uzupełnieniu dodał, że Zarząd LIR nie miał do tej pory pełnych danych, by 

pracować nad przygotowaniem tego regulaminu. Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Witold 

Mill, który chciał wiedzieć co stało się z kwotą 100 tys. zł przeznaczonych dla delegatów 

obsługujących komisje klęskowe. Pan Antoni Skura -Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

wyjaśnił, że pieniądze dla delegatów będą wypłacane przez księgową, doprecyzował, że 

kwota przeznaczona na delegatów będzie wypłacana, ale do tej pory czekaliśmy na 

informację tj.: ile protokołów wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego i jakie to są protokoły.  

 

Ad.8 

Informacje z prac  Zarządu LIR - VI kadencji 

Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej powiedział, że na ostatnim 

Walnym Zgromadzeniu było opracowanych pięć stanowisk, które zostały wysłane do KRiR, 

MRiRW  i żadne z nich nie było pozytywnie rozpatrzone. Stanowiska WZ jak powiedział 

zostały ponowione na posiedzeniu KRiR. Po czym Prowadzący obrady Prezes, zdał 

sprawozdanie z podjętych stanowisk przez Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, min. 

ponowionego stanowiska w sprawie prawa do zasiłku KRUS z tytułu przebywania na  

kwarantannie, objęcia nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją,  w sprawie niskiej 

ceny trzody chlewnej,  w sprawie uruchomienia dodatkowej pomocy dla producentów 

chmielu, w sprawie niskich cen skupu jabłek, w sprawie pomocy rolnikom producentom 

roślin i krzewów ozdobnych, w sprawie obowiązku znakowania żywności w UE grafiką flagi 

kraju pochodzenia produktu, w sprawie zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie 

zwierząt.  

Prowadzący obrady przedstawił działania Zarządu LIR w zakresie nie wprowadzania 

w życie tzw. Piątki dla zwierząt”. Powiedział, że proces procedowania zmian do ustawy o 

ochronie zwierząt zaskoczył nas wszystkich. Zarząd LIR podjął w tej sprawie decyzję o 

zorganizowaniu konferencji merytorycznej w biurze izby rolniczej z udziałem posłów, 

senatorów, związków branżowych (producenci, hodowcy zwierząt futerkowych, drobiu, bydła 

mięsnego) i profesorów wyższych uczelni rolniczych prof. Jakubczaka z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie  i prof. Dobrzańskiego reprezentującego Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu. Powiedział, że na podstawie tego spotkania wypracowane 

zostało stanowisko. Mówił też o Dożynkach Prezydenckich, na których miał okazję być wraz 
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z Prezesem i Wiceprezesem KRiR rozmawiać z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzejem Dudą, gdzie przedstawione zostało stanowisko samorządu rolniczego w sprawie 

wprowadzania w życie tzw. Piątki dla zwierząt.  Prezydent RP zadeklarował, że jest 

przeciwny tej ustawie i w takim stanie prawnym jej nie podpisze. Prowadzący obrady Prezes 

powiedział, że po ogromnym zaangażowaniu wszystkich organizacji rolniczych, gdzie było 

ich 120, utworzony został komitet protestacyjny. Prezes powiedział, że w kraju zaczęły 

odbywać się protesty i dopiero wtedy zaczęła się dyskusja. Prowadzący obrady powiedział też 

o procesie legislacyjnym zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie zwierząt, gdzie ustawa 

ta była przegłosowana w Sejmie, potem trafiła do Senatu, gdzie po poprawkach wróciła do 

Sejmu, i tam już nie była procedowana. Powiedział też, że niedawno było spotkanie w KRiR 

z Panem Grzegorzem  Pudą - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zadawane były 

pytania o losy tej ustawy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział, że w tej chwili 

leży w tzw. zamrażarce i jak powiedział sam jest przeciwny w obecnej chwili procedowaniem 

tej ustawy. Prowadzący obrady Prezes powiedział też o szkodliwych efektach wprowadzenia 

zmian do ustawy o ochronie zwierząt, gdzie zaniechane zostały już niektóre rynki rolne tj. 

bydła mięsnego i drobiu oraz o zagrożeniach rynków rolnych w przyszłości związanych z 

produkcją i chowem zwierząt hodowlanych w próbówkach. Powiedział też, że wiele jest 

głosów, gdzie rolnik jest traktowany jako ten, który jest mordercą i znęca się nad zwierzętami. 

Powiedział, że my jako rolnicy nie możemy na to pozwolić i do tej sytuacji dopuścić. 

Prowadzący obrady Prezes powiedział, że na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi był poruszany temat dofinansowania do tuczu nakładczego, gdzie Minister zapowiedział, 

że pieniądze maja trafić do rolników, a nie koncernów, które je stawiają. Prowadzący obrady 

Prezes powiedział też, że zgłoszone zostało na spotkaniu w KRiR prawo spółdzielcze, by 

można było prowadzić spółdzielnie wielorodzinne.  

Prezes przekazywał delegatom informacje na temat zielonego ładu i koniczności bliższego 

poznania tego tematu, którym zajmuje się jeden z prof. IING PIB oraz o ptasiej grypie, która 

powróciła i prowadzi do zachwiania rynków rolnych. Wspomniał też o zniesieniu stref 

ochronnych w zawiązku z wystąpieniem wirusa ASF oraz niepokojącym zjawiskiem 

pojawiania się nowych ognisk  i konferencji zorganizowanej na ten temat w Urzędzie 

Wojewódzkim w Lublinie. Prowadzący obrad omówił na spotkaniu problem związany ze 

szkodami łowieckimi oraz działaniami kół łowieckich związanych z wykonania odstrzału. 

Prezes poinformował też o paszach GMO, których okres stosowania w Polsce ma być 

wydłużony ze względu na sytuację epidemiologiczną.  

Prowadzący obrady Prezes przedstawił działania Zarządu LIR na skutek skarg rolników 

kwestionujących badania prób zawartość cukru przez Cukrownię w burakach cukrowych.  

Zarząd LIR zlecił pobierania prób buraków cukrowych do badań w laboratorium w celu 

sprawdzenia zawartości cukru w burakach cukrowych.  Powiedział o  podjętych działaniach 

Zarządu LIR związanych z możliwością pobierania prób buraka cukrowego na terenie 

cukrowni, określenia harmonogramu odbioru buraków cukrowych z pola oraz o ilości 

pobranych prób na zawartość procentową cukru w burakach cukrowych dostarczanych do 

Cukrowni Krasnystaw i Werbkowice z inicjatywy Zarządu.  Mówił o wynikach prób 

pobranych na zawartość cukru w burach na zlecenie LIR oraz o tym, że wyniki różnią w 
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porównaniu z wynikami badań prowadzonych przez Cukrownię, nawet o 2-3% Prowadzący 

obrady podkreślał problem oceny jakościowej buraka prowadzony innymi metodykami przez 

laboratorium dokonujące zlecenia na rzecz LIR i innej metodyki oceny buraków 

wykonywanych przez Cukrownię, która jest kwestionowana przez KSC. Prezes Prowadzący 

obrady powiedział, że  rolnicy są obecnie bez laboratorium, które by zatwierdzało zawartość 

jakościową w różnych płodach rolnych typu buraki cukrowe, ziemniaki, zboża.  Zasugerował, 

ze takie badania mogła by prowadzić jednostka państwowa typu WIJHARS. Prowadzący 

obrady Prezes zapowiedział, że wyniki badań prób buraków cukrowych zostały opublikowane 

na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Na koniec swojej wypowiedzi Prowadzący 

obrady Prezes poprosił o zadawanie pytań.  

Głos w dyskusji zabrał Pan Leszek Sęk - delegat WZ, który odniósł się do oceny jakościowej 

buraków cukrowych sporządzanych przez Krajową Spółkę Cukrową wychodząc z wnioskiem, 

iż Lubelska Izba Rolnicza powinna wystąpić do rolników z powstrzymaniem się kontraktacji 

buraków cukrowych na przyszły rok sugerując, że dało by to do myślenia KSC. 

Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Leszek Chodźko - delegat WZ, który powiedział, że jest 

plantatorem buraków cukrowych, uprawia buraki i pewne kwestie są do wyjaśnienia. 

Powiedział też, że ktoś powiedział, że państwo nas okrada, ale jak sam zasygnalizował KSC 

to spółka, gdzie rolnicy mają swój udział. Pan Leszek Chodźko wyszedł z pomysłem, by 

porównać wyniki ile produkuje rolnik cukru ze swoich buraków oraz ile produkuje cukru 

KSC, by porównać te wyniki, a wyniki jak powiedział mogłyby być ciekawe. Powiedział, że 

należałoby zmienić instrukcję odbioru buraków cukrowych, dlatego działania izby są 

potrzebne.  

Prezes Prowadzący obrady odnosił się do wypowiedzi delegatów odnośnie związków buraka 

cukrowego.  Powiedział,  że Zarząd  wystąpił do Cukrowni, że nie zgadza się z warunkami 

kontraktacji jakie cukrownia przedstawiła rolnikom. Prezes prowadzący obrady powiedział 

też, że otrzymaliśmy odpowiedź, że cukrownia ma już ustalone warunki umowy z 

plantatorami,  a izba  dla nich nie jest stroną, by z nami rozmawiać.  

Kolejno głos zabrał Andrzej Waszczuk - delegat WZ odnosząc się do Polskiej Spółki 

Cukrowej, jej kapitału i własności skarbu państwa. Nawiązując do wypowiedzi Prezesa na 

temat działalności KSC stwierdził, że izby rolnicze są słabym podmiotem. Zasygnalizował, że 

izby rolnicze powinny jechać do właściciela firmy i od góry trzeba zmieniać dyrektora, 

prezesa. Powiedział też, izby mają budżet i powinno być lepsze działanie. Zasugerował też, że 

izby muszą budować swoją siłę w Warszawie i bez izb nie powinno przejść żadne 

rozporządzenie i żadna ustawa. Powiedział, że izby rolnicze muszą budować swoją siłę w 

Warszawie. Stwierdził, ze izby brały udział w komitecie protestacyjnym i zadał pytanie jak 

izby rolnicze pomogły rolnikom, co włożyły od siebie, bo koszty były.  

Prezes prowadzący obrady odpowiedział, że izby jako samorząd rolniczy nie mogą 

organizować protestu. Zrobiły to niektóre izby w sposób naciągający, bo wysłali rolników, 

zapłacili za wyjazd szkoleniowy. Jak powiedział prowadzący obrady Prezes dla niektórych 

grup, które zgłosiły się do nas wyposażyliśmy w kamizelki, flagi. Prezes powiedział też, że 

jeśli jest to tak ważny temat piątka dla zwierząt dla rolników, to rolnik powinien pojechać w 
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ramach własnych środków. Powiedział też, że w Warszawie na proteście nie mógł 

uczestniczyć, ale był na innych protestach i sam organizował protest identyfikując się z 

rolnikami.  

Kolejno głos zabrał Pan Michał Cholewa - delegat WZ, dziękując za głos Prezesa w sprawie 

„Piątki dla zwierząt”, który usłyszał w Sejmiku Województwa Lubelskiego i telewizji Lublin. 

Powiedział, że dla rolnictwa jest ważne dwie kwestie tj. „Piątka dla zwierząt” i jak sam 

stwierdził wciąż trwają prace nad tą ustawą i my jako izba nie możemy pozwolić na jej 

wprowadzenie. Drugą kwestią ważną dla rolnictwa, która będzie decydować jak będzie 

wyglądać polskie rolnictwo w kwestii  jest tzw. zielony ład i 7 letnia perspektywa finansowa 

w rolnictwie.  

Kolejno głos zabrał Pan Witold Mil - delegat WZ zaproponował by powołać klastry produkcji 

buraka cukrowego przy Lubelskiej Izbie Rolniczej – organizację działające w oparciu na 

współpracę, organizacje skupiające rolników i zaznaczył, że każdy rolnik w tej organizacji 

powinien się znaleźć i ten co ma 50 ha i 100 ha, bo w Cukrowni zabierają po 100 zł, 200 zł, 

300 zł, po 50 tysięcy zł. Jak powiedział w ten sposób możemy nastraszyć cukrownię, związki 

zawodowe i powiedział, by pójść w tym kierunku.  

Prezes odnosił się do wypowiedzi delegatów mówił, że rozmawiał z MRiRW, by Rząd miał 

wpływ na instytucje, w Polsce nie ma laboratorium do oceny jakości płodów rolnych. 

Powiedział też, że wyniki prób zostaną opublikowane.  

Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Sławomir Czech – Delegat WZ. 

Pan Sławomir Czech - Delegat WZ odniósł się  w swojej wypowiedzi do problemu 

przesunięcia okresu stosowania pasz GMO o kolejne 4 lata podkreślając, że nie powinniśmy 

prosić o przesuwanie tego terminu, lecz starać się o wycofanie tego przepisu, tej ustawy.   

Głos w dyskusji zabrał Pan Antoni Skura – Wiceprezes LIR, który powiedział, że jako rolnicy 

jesteśmy bezbronni jeśli chodzi o określanie zasobów, w przypadku buraków chodzi o cukier, 

jego ilości. Nikt wcześniej nie mógł określić poziomu cukru, nikt rolnika nie mógł wcześniej 

ratować jeśli się nie zgadza z tym co robi cukrownia i sytuacja taka jest w burakach, zbożach i 

w wielu innych płodach rolnych. Wiceprezes powiedział, że rozmawiał na temat poszerzenia 

kompetencji izb rolniczych, jest to jedna z możliwości z której możemy skorzystać przy 

poszerzeniu takich kompetencji,  bo nie ma żadnej instytucji do której możemy się odwołać, 

która nam pomoże, a powinna być. Tu jest pole do zagospodarowania przez izbę rolniczą i 

trzeba się zastanowić jak z tej wiedzy skorzystać.  

Głos w dyskusji zabrał Pan Grzegorz Pszczoła – Delegat do KRiR, który powiedział, że myśli 

iż, izby rolnicze żadnych kompetencji nie dostaną. Powiedział też, że od początku 

wnioskował o laboratoria odwoławcze. Powiedział też, że dobrze by było gdybyśmy dzisiaj 

wniosek taki opracowali, by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało,  z tych 

laboratoriów, które są w Polsce, gdzie możemy zbadać  wyniki naszych płodów rolnych.  

Pan Krzysztof Koślacz zabierając głos powiedział, że nikomu w MRIRW nie będzie zależało, 

żeby cokolwiek w tej kwestii zrobić.  
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Ze względu na przeciąganie spotkania Pan Gustaw Jędrejek zarządził przerwę w obradach.  

 

Ad. 9  

Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów 

dotyczących zakwalifikowania fasoli wielokwiatowej do płatności wysokobiałkowej oraz 

zmian o podatku od czynności cywilnoprawnych, 

Stanowiska WZ przedstawił i omówił Prezes - Pan Gustaw Jędrejek oraz Wiceprezes - 

Pan Antoni Skura tj.; w sprawie objęcia upraw fasoli płatnością do roślin wysokobiałkowych, 

w sprawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w sprawie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez rolników zatrudniających pracowników na 

podstawie umowy o pracę przy zbiorach, w sprawie potrzeby poprawy wizerunku rolnika w 

kontekście popularnych programów prezentowanych w mediach telewizyjnych i 

internetowych, w sprawie określenia nazewnictwa wyrobów wędliniarskich.  

Delegaci dyskutowali o szczegółach dotyczących zaproponowania konkretnych 

rozwiązań i zasadności ich podjęcia. Pan Sławomir Czech oraz Pan Waldemar Rzepecki 

poruszali sprawy związane z zasadnością zmiany przepisów o podatku od czynności cywilno 

- prawnych proponując by zamiast gospodarstw rolnych wprowadzić zapisy dotyczące 

gruntów rolnych oraz kwestie przeniesienia limitu pomocy deminimis w przypadku, gdy ten 

limit wyczerpie się.  

Pan Adam Bojarski - Delegat WZ sugerował, by w produkcji wędlin wrócić do  polskich 

norm, które określały klasy mięsa I, II, III  jakie mogą być zastosowane przy produkcji 

określonych wyrobów. Pan Leszek Chodźko - Delegat zasygnalizował, że w mediach 

społecznościowych należy pokazywać dobre, towarowe gospodarstwa. Jeden z delegatów 

zaproponował, by przy głosowaniu stanowiska rozdzielić, nie łączyć. Większość Stanowisk 

zostało przegłosowane i podjęte większością głosów członków WZ, przy 0 osób 

wstrzymujących się od głosowania. Wynik głosowania jednego ze stanowisk WZ tj.: 

Stanowisko WZ  w sprawie objęcia upraw fasoli płatnością do roślin wysokobiałkowych był 

inny niż pozostałych, a mianowicie 1 osoba była przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania, większość za podjęciem. Stanowisko to zostały podjęte do realizacji przez Walne 

Zgromadzenie większością głosów za przyjęciem.  

Ad.10. 

Wystąpienia zaproszonych gości, 

Jako pierwszy po przerwie głos zabrał Pan Wiktor Szmulewicz - Prezes KRiR, który 

występował w formie zdalnej. Powiedział do delegatów i pozostałych uczestników, że 

spotykamy się w trudnych czasach, podziękował swoim przedstawicielom, delegatom - KRiR 

- Gustawowi Jędrejkowi i Grzegorzowi Pszczole. Powiedział, że pandemia powoduje 

problemy i że borykamy się z wirusem ASF, który spowodował wiele problemów 

opłacalności produkcji trzody chlewnej, Niemcy stracili rynki zbytu, rynek trzody chlewnej w 
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Polsce reaguje, ceny w skupie trzody chlewnej spadają. Niemcy określają ceny na rynku 

trzody chlewnej w swoim kraju, że są niskie, ale stabilne na poziomie 1,15-1,20 Euro.  

Powiedział, że Polska powinna mieć plan odbudowy trzody chlewnej, bo jeśli tego nie będzie 

to za kilka lat nie będziemy mieli trzody chlewnej w Polsce. Prezes KRiR podziękował 

wszystkim rolnikom zaangażowanym w protest przeciwko wprowadzeniu tzw. „5 dla 

zwierząt”, powiedział też, że brał udział w komitecie protestacyjnym. Zasygnalizował, że 

zbliża się kryzys w rolnictwie, spowodowany pandemią i że musimy być na to przygotowani, 

a to co się dzieje jak powiedział jest nieprzewidywalne, kolejne pokolenia będą odczuwały 

kryzys. Powiedział też, że mamy nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, próbujemy się 

poznawać i zobaczymy jak będzie funkcjonować współpraca pomiędzy samorządem, a 

nowym Ministrem. Zasygnalizował też problem dla rolników z tzw. zielonym ładem, strategii 

od pola do stołu, gdzie 25 % gospodarstw ma być ekologicznych w Polsce, co jak powiedział 

jest nie realne. Na koniec wypowiedzi złożył wszystkim uczestnikom życzenia Świąteczne 

Bożonarodzeniowe.  

Kolejno głos zabrał Pan Waldemar Banach - Z-ca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uczestniczący w posiedzeniu osobiście, który 

podziękował Prezesowi LIR  za zaproszenie na spotkanie delegatów Walnego Zgromadzenia. 

Pan Waldemar Banach powiedział, że problemów rolnictwa słuchał z wielkim 

zainteresowaniem. Powiedział też o funkcjonowaniu Ośrodka w czasach pandemii, 

organizowaniu szkoleń w formie zdalnej. Polecił stronę internetową Ośrodka, gdzie 

zamieszczane są informacje o realizowanych przedsięwzięciach. Wspomniał też, że jeden z 

delegatów powiedział o trudnych dla rolników założeniach Europejskiego Zielonego Ładu 

nawiązując do zadań, które stoją przed Ośrodkiem Doradztwa  wspomniał, że zwiększenie 

skali produkcji ekologicznej, ograniczenie środków ochrony roślin - to ogromne i trudne 

zadanie – dla Ośrodka. Na koniec wypowiedzi życząc dalszych owocnych obrad złożył 

wszystkim uczestnikom spotkania życzenia Świąteczno - Bożonarodzeniowe.  

Kolejno głos zabrała Pani Agnieszka Siodłowska  reprezentująca Okręgową Stację 

Chemiczno- Rolniczą w Lublinie, która mówiła o potrzebie wapnowania gleb, pobieraniu 

prób glebowych  oraz ograniczaniu nawożenia. Powiedziała o zasadach składania wniosków 

na dofinansowanie do wapnowania. Na koniec swojej wypowiedzi odesłała wszystkich 

uczestników do odwiedzania strony internetowej Stacji. Delegaci w trakcie obrad mieli 

możliwość zadawania pytań. Pan Krzysztof Koślacz - delegat WZ zapytał,  ile wniosków 

wpłynęło do Stacji i ile zostało wypłaconych. Pani Agnieszka Siodłowska określiła ilość 

wniosków, które wpłynęły jako 1600 sztuk, natomiast nie posiadała danych odnośnie ilości 

wypłaconych wniosków. 

 

Ad. 11  

Sprawy różne, wolne wnioski 

Prowadzący Obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek - przechodząc do kolejnego punktu obrad 

poprosił o zgłaszanie wniosków, propozycji przez delegatów WZ LIR. Jako pierwszy głos 
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zabrał Pan Adam Bojarski, który zaproponował wprowadzenie definicji gospodarstwa  

wielorodzinnego, które obejmowałoby rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółki pracownicze 

celem umożliwienia zakupu gospodarstw rolnych. Jak sugerował w ustawie o obrocie ziemią 

jest zapis, że gospodarstwo można kupić do 300 ha . Powiedział też, że reprezentuje Rolniczą 

Spółdzielnię produkcyjną w Zagrodzie, gdzie zakupione jest 800 ha, w jego firmie jest 40 

członków, co dzieląc na każdego członka daje wynik 20 ha na członka spółdzielni.  

Powiedział też, że spółdzielnia ma w dzierżawie w Agencji Nieruchomości Rolnych ok 100 

ha, umowa kończy się w 2026 roku i jest problem, bo zakupić ziemi nie można, nie można też 

skorzystać z pomocy finansowych przy modernizacji gospodarstw, mimo to, że jest wielu 

współwłaścicieli tego gospodarstwa.  Poprosił o poparcie wniosku. Prezes prowadzący obrady 

powiedział, że wniosek wstępnie został już złożony na WZ Delegatów w Warszawie.   

Kolejno głos zabrała Marianna Kosik - Delegat WZ, która zgłosiła problem dotyczący 

obrotu ziemią na terenie powiatu lubartowskiego, gdzie jest  gospodarstwo ponad 250 ha i 

jego dzierżawa kończy się pod koniec roku. Powiedziała, że właściciele, którzy do tej pory 

gospodarzyli przeszli na emeryturę i ponownie starają się o dzierżawę tych nieruchomości. Na 

terenie powiatu są inni młodzi rolnicy, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwo i chętnie 

dzierżawili by te grunty, ale  nie mogą przystąpić do dzierżawy, bo poprzedni właściciele 

blokują tą dzierżawę. Pani Marianna Kosik zwróciła uwagę na to, że Lubelska Izba Rolnicza  

powinna poprzeć stanowisko młodych rolników, którzy chcą się rozwijać, powiększać swoje 

gospodarstwa, a nie ludzi, którzy są na emeryturach.  Prowadzący obrady Prezes powiedział, 

że jako izba wystąpimy do KOWR w sprawie wyjaśnienia tej sprawy.  

Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Leszek Chodźko - Delegat WZ, który 

wypowiedział się w temacie KOWR sygnalizując, że na sali obrad jest 4 osoby, które 

wchodzą w skład Rady Społecznej. Powiedział, że Rada nie ukonstytuowała się, nie wybrała 

przewodniczącego i praktycznie nie działa od roku. Zadał pytanie jaki jest cel KOWR, bo jak 

powiedział odbywają się przetargi gruntów, są to duże powierzchnie, ostatnio była Lubycza, 

Tarnawatka, startują rolnicy i nabijają takie ceny za czynsz dzierżawny, że ekonomicznie to 

jest nieopłacalne.  Sam powiedział, że był na takim jednym przetargu i jesteśmy od tego by 

bronić interesu rolników i nie wie dlaczego izba tak sceptycznie do tego podchodzi. Prezes 

odnosząc się do wypowiedzi delegata powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami KOWR, 

dlaczego Rada nie działa, otrzymał odpowiedź dlatego, że jest COVID-19. Powiedział też, że 

ma to ruszyć, że wystosowane było pismo w tej sprawie do KOWR.  

Kolejno udział w dyskusji zgłosił Pan Witold Mill- Delegat WZ, który zgłosił, że 

rolnik z ZUS przechodzący na emeryturę ma prawo do kupowania ziemi, gospodarowania 

ziemią natomiast rolnik w KRUS-ie  przechodzący na emeryturę nie może gospodarować 

ziemią. Jak powiedział zgłaszał problem emerytur i rent na poprzednim WZ. Stwierdził, że  

zgłosił na obecnym posiedzeniu wniosek, że przedstawi delegatom WZ na wiosnę jak 

funkcjonują renty i emerytury w oparciu o własne doświadczenia.  

Kolejno głos zabrał Pan Sławomir Czech, który powiedział, że w ostatnim czasie było 

trzy nabory dla producentów trzody chlewnej min. na tzw. dofinansowanie dla producentów, 

którym grozi utrata płynności finansowej, wyrównanie dochodów, gdzie określił, że w trakcie 
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naboru wniosków środki finansowe były oferowane dużo mniejsze niż w poprzednim roku. 

Powiedział też, że formy pomocy finansowej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu 

uzyskanej przez producentów świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarach 

restrykcyjnych (strefach) są uzależnione od otrzymania poprzedniej pomocy dla rolników 

szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz od otrzymania dofinansowań przez 

rolników hodowców w obiegu otwartym. Powiedział też, że pewne zasady jeśli chodzi o 

biaoasekurację zmieniają się w czasie, jeśli do gospodarstwa przemieszczona zostanie sztuka 

do innego gospodarstwa, to blokuje to sprzedaż trzody chlewnej przez miesiąc. Powiedział, że 

warunek utrzymania trzody chlewnej przez miesiąc jest trudny w przypadku tych, który 

odsadzają prosięta po trzech tygodniach i nie mogą ich sprzedać. Zaproponował, by zmienić 

termin przemieszczania świń z obszaru objętego restrykcjami z 30 dni na 21.  

Prowadzący obrady Prezes Gustaw Jędrejek powiedział, że na sali mamy pracownika 

z Białej Podlaskiej, który ma nam przedstawić w sprawach różnych regulamin wynagradzania 

delegatów, którzy chodzili na szacowanie strat w terenie. Powiedział, że liczy na podpowiedzi 

w sprawie opracowanego regulaminu, a regulamin zatwierdzi Zarząd.  

Regulamin przedstawił Łukasz Jaszczuk - Pracownik biura LIR w Oddziale w Białej 

Podlaskiej. Na początku przedstawił dane z szacowania szkód z Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego z Wydziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ilość szkód wyrządzonych w 

gospodarstwach w zakresie ujemnych szkód przezimowania, deszczu nawalnego, gradu. Dane 

te zostały opracowane i przedstawione ze stanu na dzień 9 grudnia 2020 r.  Pan Łukasz 

Jaszczuk przedstawił  łączna ilość szkód w naszym województwie wynoszącą 13 466 

gospodarstw. Powiedział, że w gminach były powołane komisje do szacowania szkód, ale 

obecnie nie ma informacji, w której gminie ilu delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej brało 

udział w szacowaniu szkód. Przedstawił dwa progi, przedziały dla delegatów w zależności od 

ilości protokołów. Pierwszy przedział kwotowy limit określił od ilości protokołów od 0-10 

protokołów, do 11-20 i co dziesięć do 100 ilości protokołów. Drugi przedział określił jako 

wyższy i zaczynający  się od 101-700 protokołów.  Pan Łukasz Jaszczuk powiedział, że w 

pierwszym przedziale, w którym  byłoby 91 gmin, natomiast w drugim przedziale, 39 gmin w 

którym wystąpiły szkody, w których szkody były szacowane. 

Po wystąpieniu Pana Łukasza Jaszczuka rozpoczęła się dyskusja delegatów. Jeden z 

Delegatów  kwestionował  podział kwotowy w zależności od przedziałów ilości wykonanych 

protokołów. Powiedział, że powinna być brana ilość protokołów, a nie dzielenie jak 

powiedział  na grupki. Podnoszono kwestię, że za prace w komisjach powinno płacić 

Ministerstwo Finansów, że praca  wykonana przy sporządzaniu protokołów powinna być za 

darmo, bo jak sugerowano jest to obowiązek delegatów. Pan Janusz Skrzypek – Członek 

Zarządu LIR powiedział, że przy opracowaniu regulaminu starano się wybrać optymalne i 

najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Powiedział też, że najprostszym rozwiązaniem byłoby 

płacenie od ilości wniosków, ale jak stwierdził, to też nie byłoby rozwiązaniem uczciwym, bo 

różne są powierzchnie gospodarstw, w których szacuje się straty. Dlatego jak stwierdził 

podział na 10 do 100 i później kolejne setki jest najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. 

Pan Antoni Skura - Wicepezes Zarząd LIR powiedział, że podjęta została decyzja o 

przeznaczeniu 100 tys. zł z budżetu izby i z wiedzy jaką ma izba rolnicza żadnych innych 
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środków na wypłacenie rekompensaty delegatom za udział w pracach w komisjach do spraw 

szacowania strat w rolnictwie nie będzie.  Prowadzący obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek  

podkreślił, że takie były stanowiska  delegatów z Rad Powiatowych, by wypłacać 

rekompensatę delegatom i jak powiedział jakąś formę rekompensaty należy przyjąć. 

Podkreślił też, że  jeśli ktoś nie będzie chciał pobrać takiej rekompensaty, to zawsze może 

zrezygnować. Jeden z delegatów Walnego Zgromadzenia  uczestniczący zdalnie zgłosił 

wniosek, by przegłosować  regulamin i dać Zarządowi możliwość podjęcia decyzji 

uzasadniając, że jest to forma rekompensaty za lata pracy w komisjach. Wniosek delegata 

został poddany pod głosowanie. Wniosek został przyjęty większością  głosów delegatów, 

przy dwóch osobach wstrzymujących się i zero osób przeciw.  

Kolejny wniosek złożył Grzegorz Pszczoła dotyczący laboratoriów odwoławczych. 

Pan Grzegorz Pszczoła powiedział, że powinniśmy prosić MRIRW o wskazanie, w których 

laboratoriach rolnicy mogą wykonać próby oceny swoich płodów rolnych, które nie będą 

kwestionowane przez firmy skupujące. Prowadzący obrady Prezes zarządził przegłosowanie 

wniosku. Wniosek został przyjęty większością głosów za przyjęciem, przy zero osób 

wstrzymujących się, zero osób przeciw wprowadzeniu wniosku.   

Jeden z delegatów z sali zgłaszał potrzebę zmiany norm branżowej, zgłaszano też 

konieczność zmiany metodologii pobierania zanieczyszczeń buraka cukrowego, ujęcia 

główek w burakach cukrowych, zmianę metodologii oznaczania cukru. Pan Antoni Skura 

zasugerował, że z tym tematem należałoby zwrócić się do świata nauki w celu opracowania 

sposobu odbioru i oceny cukru. Powiedział też, że jak będzie gotowa ekspertyza wtedy 

rolnicy, producenci buraków cukrowych  byliby traktowani po partnersku. Jeden z delegatów 

uczestniczących w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia zdalnie zabierając głos podziękował 

Prezesowi za zaangażowanie w sprawę tzw. „Piątki dla zwierząt”. Powiedział tez, że 

pieniądze dla OSP są, natomiast dla rolników na organizację wyjazdu na protest do Warszawy 

pieniędzy nie ma. Zadał pytanie o przedstawienie przepisu w ustawie o izbach rolniczych, 

który wzbrania wyjazdów na protest. Prezes odpowiadając na pytanie delegata powiedział, że  

temat był wyjaśniany i będzie zawarty w protokole. Jeden z delegatów WZ mówił o 

konsultacjach uchwały z Sejmiku Wojewódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw.   Powiedział, że stawia wniosek, by izba rolnicza podjęła jakieś 

działania w celu zaniechania prac nad uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego 

uzasadniając że po przyjęciu takiej uchwały nie będzie można spalać w kotach służących do 

ogrzewania domów. Drugi problem jaki złożył delegat dotyczył utrzymania czystości i 

porządku w gminach tzn. braku powszechnego obowiązku deratyzacji np. w pomieszczeniach 

opuszczonych.  

Kolejny głos zabrał Pan Sławomir Czech, który zgłosił problem gromadzenia się 

sznurków, folii, siatek w gospodarstwach rolnych. Zaproponował, by problem 

zagospodarowania odpadów z rolnictwa rozwiązać w taki sam sposób jak w przypadku 

zużytych opakowań po środkach ochrony roślin, by firmy sprzedające środki do produkcji 

rolnej były zobligowane przyjąć odpady.  
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Pan Leszek Chodźko zabierając głos zgłaszał problem przewagi kontraktacyjnej przez 

firmy skupujące, gdzie często ceny rynkowe płodów rolnych są wyższe niż te proponowane w 

umowach. Drugi problem jaki zgłosił dotyczył rolników, górników, którzy przymusowo byli 

kiedyś wzywani do służby wojskowej. Jak sam powiedział KRUS płaci świadczenie dla osób 

represjonowanych i  pokrzywdzonych przez system komunistyczny a tym rolnikom, 

górnikom takie świadczenie się nie należy.  Głos w dyskusji zabrał Pan Grzegorz Pszczoła, 

który powiedział, że jest członkiem Rady Rolników KRUS i chciałby wszystkich 

uświadomić, że składkę dla rolników za choroby wynosząca 10 zł/na dzień składają się sami 

rolnicy.  

Pani Marta Gawron - Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków  podsumowała 

wnioski złożone na Walnym Zgromadzeniu. Powiedziała, że przygotowała spostrzeżenia 

dotyczące Walnego Zgromadzenia wymieniając zagadnienia tj.: „ by informacje dotyczące  

spraw finansowych  były w formie papierowej, przygotowane w sposób bardziej czytelny, by 

każdy mógł zrozumieć, w sprawach cukrowni – powiedziała , że trzeba stanowczych działań 

wyodrębnienia laboratorium odwoławczego do oceny jakościowej płodów rolnych, w 

zakresie opiniowania planów łowieckich powiedziała, że trzeba się przyjrzeć, jak funkcjonują 

koła łowieckie, że tych szkód jest bardzo dużo”. Powiedziała też o wniosku w zakresie ujęcia 

gospodarstw wielorodzinnych, trwania spółdzielni, by spółdzielnie też mogły korzystać z 

funduszy unijnych. Pani Marta Gawron powiedziała też, że przed nami jest 7 letnia 

perspektywa finansowa dla rolników oraz dwudniowe Walne Zgromadzenie, które było na 

Sali wspomniane. Na zakończenie Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków  złożyła 

wszystkim życzenia Świąteczno-Bożonarodzeniowe.  

Ad.12. 

Zamkniecie posiedzenia  

Zamknięcie posiedzenia dokonał Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

dziękując wszystkim za przybycie, dyskusję. Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło 

zamkniecie posiedzenia.  

 

 

 

Protokolant WZ Małgorzata Karasek…………………………………………….. 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia LIR Jarosław Wilgos……………………….. 

 

 

Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej ………………………………… 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


