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Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników
Lubelska Izba Rolnicza chcąc 

umożliwić łatwiejszy dostęp do 
bezpłatnej obsługi prawnej rolników 

prowadzi dyżury prawnika w biu-
rach LIR.

Dyżury odbywają się w godzi-
nach od 8.30 – 14.30 w każdy ponie-
działek w Biurze LIR w Lublinie, 
ul. Pogodna 50A/2 oraz pod numerem 
telefonu 81 443-60-71

■ w Biurze LIR w Białej Podla-
skiej w środę, w każdy I tydzień mie-
siąca, ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz 
pod numerem telefonu 83 342 00 32 

■ w Biurze LIR w Chełmie w śro-
dę, w każdy II tydzień miesiąca, 
ul. Graniczna 35 oraz pod numerem te-
lefonu 82 560 31 44

■ w Biurze LIR w Zamościu w środę, 
w każdy III tydzień miesiąca, ul. Ogro-
dowa 16 oraz pod numerem telefonu 
84 639 16 42

ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ 
Ś.P. TADEUSZA SKIBĘ 

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2018 b.r. po 
ciężkiej chorobie odszedł nasz Kolega Tadeusz Skiba Specjalista Biura Lubel-
skiej Izby Rolniczej, Przewodniczący Rady Powiatowej Powiatu Lubelskiego 
LIR. Tadeusz Skiba był delegatem IV i V kadencji do Walnego Zgromadzenia 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, członkiem Komisji Zarządzającej Funduszu 
Promocji Mięsa Końskiego, delegatem na Walne Zgromadzenie Lubelskiej 
Izby Rolniczej III, IV i obecnej V kadencji. Pełnił liczne funkcje społeczne 
w tym: Przewodniczącego Rady Powiatowej Powiatu Lubelskiego III, IV i ka-
dencji. W latach 1990-1994 był Radnym Rady Gminy Borzechów, w latach 
1990-1993 delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Lubelskie-
go. Brał udział w pracach Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Lublinie ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ta-
deusz Skiba był Członkiem Lubelskiej Miejskiej Rady Zatrudnienia w latach 
2008-2012, członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie na kadencję w latach 2016-2020. Od 1989 roku czło-
nek NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. 

W latach 1990-1999 pracował jako katecheta w Szkole Podstawowej w Borzechowie. W latach 2000-2004 był pracow-
nikiem Lubelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, pracował jako doradca rolniczym 

w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Kraśniku .W roku 2004 pracował 
na stanowisku specjalisty ds. weryfi kacji wniosków z programu SAPARD w Lubel-
skim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1990 roku prowadził 25 ha gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji 
roślinnej. Od lat hodowca i miłośnik koni.

Opracował dla rolników wiele projektów w zakresie pozyskiwania środków 
fi nansowych. Brał udział w pracach Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego w Lublinie ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
będąc w niej konsultantem z zakresu rolnictwa na terenie Lubelszczyzny. Odzna-
czony Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od 2017 roku Kolega Tadeusz Skiba pełnił funkcję Redaktora Naczelnego Biu-
letynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolniczej.

Odszedł od nas wspaniały i lubiany kolega, człowiek zaangażowany w sprawy 
rolnictwa i regionu. Wielokrotnie inspirował i wspierał szereg działań i inicjatyw 
na rzecz wsi i rozwoju rolnictwa o zasięgu lokalnym i krajowym.

Prosimy rodzinę o przyjęcie wyrazów współczucia.
Zarząd i Pracownicy Biura

Lubelskiej Izby Rolniczej
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Spis treści

Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, 
czytelnicy Biuletynu Informacyjnego 
Lubelskiej Izby Rolniczej 

Niespodziewanie dotarła do nas wia-
domość o nagłej śmierci naszego kolegi 
śp. Tadeusza Skiby. Z dużym smutkiem 
i bólem przyjęliśmy tą wiadomość. Ro-
dzinie i najbliższym przyjaciołom skła-
dam w imieniu LIR wyrazy szczerego 
współczucia. Dziękuję bardzo wszyst-
kim osobom oraz instytucjom za liczne 
uczestnictwo w uroczystościach po-
grzebowych. Nowy rok 2018 to kolejny 
ważny okres dla rolników. Czas zimy 
i wczesnej wiosny to okazja do zapozna-
nia się z nowościami w branży. Warto 
wybrać się na targi rolnicze do Lublina 
„AGRO-PARK” 3-4 marca 2018 r., do 
Kielc na „AGROTECH” 16-18 marca 
2018 r. , czy już po zbiorach do Bednar 
na AGRO SHOW-BEDNARY 20-23 
września 2018 r. Warto też odwiedzić 
inne wystawy branżowe i specjalistycz-
ne, gdzie będzie możliwość rozmowy 

z dealerami i ekspertami w konkretnych 
dziedzinach, a także wymiana doświad-
czeń z innymi rolnikami. Uczestnictwo 
w wykładach szkoleniowych, sympo-
zjach, konferencjach dostarczy kom-
pendium wiedzy niezbędnej do czyn-
nego uczestniczenia w konkretnych 
działaniach rynku rolnego. Nowy rok 
to nowe obowiązki i wyzwania stojące 
przed rolnikami. Będą oni zobligowani 
do zmierzenia się z tematami: jednolity 
plik kontrolny VAT, e- wniosek o dopła-
ty bezpośrednie. W dalszym ciągu nie-
pokojący jest problem ASF-u, oczeku-
jemy bardziej zdecydowanych działań 
rządu w zwalczaniu tej choroby. W sze-
regu rozporządzeń wydawanych przez 
instytucie słowo „rekomendacja” nale-
ży zamienić na „wykonać”, zwłaszcza 
że czynniki decyzyjne zrozumiały, iż 
eliminacja dzika w Polsce jest sprawą 
priorytetową. Apel do Zarządzających 
– należy wreszcie znowelizować prawo 
łowieckie, powiązać problem nadmiaru 

zwierzyny łownej i tej chronionej oraz 
temat szkód łowieckich. Przygotowane 
przepisy winny służyć przyrodzie i rol-
nikowi.

W bieżącym numerze zamieściliśmy 
wiele ciekawych tematów, zachęcam 
do czytania życząc przyjemnej lektury.

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

Rada Programowa: Piotr Burek, Gustaw Jędrejek, Bogusław Janociński, 
Marcin Sulowski, Antoni Szczepaniak, Waldemar Banach
Redaktor naczelny: Tadeusz Skiba 
Zespół redakcyjny: Agnieszka Borowska, Dorota Frącek, Małgorzata Kara-
sek, Piotr Witkowski, Dawid Wysmulski 
Adres redakcji i wydawcy: Lubelska Izba Rolnicza ul. Pogodna 50A/2, 20-
337 Lublin tel./fax 81 443 60 71, e-mail: lublin@lir.lublin.pl, www.lir.lublin.pl
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Dnia 18 grudnia 2017 r. w biurze 
LIR w Lublinie odbyło się VII Wal-
ne Zgromadzenie Delegatów Lu-
belskiej Izby Rolniczej V kadencji. 
Obrady otworzył i prowadził Prezes 
LIR – Piotr Burek. W spotkaniu 
tym uczestniczyli min. Dyrektor 
Biura LIR - Waldemar Banach, Me-
cenas – Jolanta Jonaszek, Księgo-
wa LIR – Elżbieta Lecewicz oraz 
zaproszeni goście tj.: Jakub Czapla 
w zastępstwie Ministra Środowiska, 
Przemysław Czarnek – Wojewoda 
Lubelski, Andrzej Bieńko – w za-
stępstwie Marszałka Województwa 
Lubelskiego, Paweł Piotrowski – 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 
Grzegorz Kuna, Jolanta Szałas – 
Zastępcy Wojewódzkiego Inspekto-
ra ds. Ochrony Roślin, Andrzej Ryl 
– Prezes Lubelskiego Rynku Hurto-
wego S.A. w Elizówce, Krzysztof 
Gałaszkiewicz –Dyrektor ARiMR 
O/R Lublin, Kazimierz Choma 
– Dyrektor Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Sławomir Plis 
– Dyrektor WODR w Końskowoli, 
Zdzisław Antoń- Dyrektor KRUS 

O/R Lublin, Ewa Suska – Jakub-
czak w zastępstwie Dyrektora Stacji 
Chemiczno –Rolniczego Oddział 
w Lublinie, Mieczysława Kulicka – 
Wiceprezes Wojewódzkiego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Lublinie Stanisław 
Grześko – z zastępstwie Wojewódz-
kiego Inspektora Jakości Handlo-
wej Art. Rolno-Spożywczych. 

Na początku spotkania przedsta-
wiona została informacja z prac 

Zarządu LIR oraz działalności fi -
nansowej Lubelskiej Izby Rolniczej 
realizowanej w roku 2017. Informa-
cje te zostały przekazane członkom 
WZ przez Prezesa LIR oraz Głów-
ną Księgową LIR. W dalszej części 
spotkania delegaci WZ podjęli dwie 
uchwały min. w sprawie ustalenia 
wysokości, zasad i trybu wypłat diet 
członkom Rad Powiatowych, Wal-
nego Zgromadzenia, Komisji Re-
wizyjnej oraz delegatowi Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Członkowie 
Walnego Zgromadzenia Delegatów 
wypracowali na posiedzeniu stano-
wiska w sprawie poselskiego pro-
jektu nowelizacji ustawy o ochro-
nie zwierząt, utylizacji dzików, 
dofi nansowania przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska wap-
nowania gleb. Podjęte zostały też 
stanowiska w sprawie trudnej sytu-
acji na rynku tytoniu oraz zawarto-
ści GMO w produktach, żywności 
i paszach . Poruszane były również 
problemy związane z wyznacze-
niem obszarów OSN na terenie ca-
łego kraju, problemów wywołanych 
przez pseudoekologów utrudnia-

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej 
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Pragniemy poinformować, że jest 
odpowiedź Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na Stanowiska 
Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej 
z dnia 13 czerwca oraz 16 listopada 
2017 roku w zakresie ułatwienia go-
spodarczego uboju zwierząt. W Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi trwają prace nad uproszcze-
niem zasad dotyczących uboju na 
użytek własny. Proponuje się uła-
twienia w zdobywaniu kwalifi kacji 
przez osoby, które będą dokonywać 
uboju zwierząt kopytnych w gospo-
darstwie na własny użytek. 

Zgodnie z przygotowanym pro-
jektem rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 

kwalifi kacji osób uprawnionych do 
zawodowego uboju oraz warunków 
i metod uboju i uśmiercania zwie-
rząt, dotychczasowe wymagania 
dotyczące kwalifi kacji będą stoso-
wane tylko wobec osób zatrudnio-
nych w ubojniach i dokonujących 
usługowo uboju poza zakładem. 

Spełnienie dotychczasowego wy-
mogu odbycia 3-miesięcznej prak-
tyki w rzeźni uznano za zbyt uciąż-
liwe do wykonania dla osób spora-
dycznie dokonujących uboju. 

Osoby dokonujące uboju w go-
spodarstwie na własny użytek będą 
musiały: 

- być pełnoletnie, 
- posiadać kwalifi kacje zapewnia-

jące wykonywanie czynności bez 

niepotrzebnego bólu, niepokoju czy 
cierpienia zwierząt. 

Zatem wystarczające byłoby od-
bycie szkolenia bezpłatnego w tym 
zakresie, organizowanego przez 
lekarza weterynarii albo – na jego 
zlecenie – przez inny podmiot. Od-
powiedni poziom kwalifi kacji po-
twierdzi zaświadczenie o odbyciu 
szkolenia w tym zakresie.

Zrezygnowano też z wymogu mi-
nimalnego wykształcenia (zasad-
nicze zawodowe) w stosunku do 
wszystkich uśmiercających, także 
w rzeźni, przyjmując, że jest on 
bez znaczenia, a kwalifi kacji do 
uśmiercania nie można uzyskać na 
poziomie zasadniczej szkoły zawo-
dowej. 

jących obstrzał zwierząt dzikich, 
kwestie szkód gradowych, noweli-
zacji prawa zatrudniania osób w rol-
nictwie, sprawy tytoniu – kwestie 
opłacalności i odbudowy uprawy na 
terenie naszego województwa. 

Na wniosek Delegatów Walnego 
Zgromadzenia wystosowane zo-
stało pismo do Jarosława Kaczyń-
skiego – z apelem o podjęcie dzia-
łań zmierzających do odrzucenia 
postulatów parlamentarzystów re-
prezentowanych przez przedstawi-
ciela wnioskodawców Pana Posła 
Krzysztofa Czabańskiego wniosku-
jących o wprowadzenie zakazu ubo-
ju rytualnego w Polsce oraz zakazu 
hodowli zwierząt futerkowych. 

Pełny tekst stanowisk Walnego 
Zgromadzenia LIR z dnia 18 grud-
nia 2017 prezentujemy na stronie 
internetowej LIR w zakładce Doku-
menty- podstrona stanowiska.

O interwencjach Zarządu LIR do 

władz państwowych i samorządu 
województwa lubelskiego w spra-
wach poruszanych na Walnym Zgro-
madzeniu oraz o aktualnych proble-
mach rolnictwa poruszanych na po-
siedzeniach Zarządu LIR informu-

jemy Państwa na bieżąco na naszej 
stronie internetowej oraz na łamach 
naszego biuletynu LIR. 

Małgorzata Karasek

Ubój zwierząt gospodarskich na własne potrzeby
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Uboju cieląt w wieku do szóstego 
miesiąca życia, świń, owiec i kóz na 
własny użytek będzie mogła doko-
nać osoba pełnoletnia, która posia-
da odpowiedni poziom kwalifi kacji, 
aby wykonywać te czynności, nie 
powodując u zwierząt jakiegokol-
wiek niepotrzebnego bólu, niepoko-
ju lub cierpienia. 

Kwalifi kacje osób dokonujących 
uboju na użytek własny powinny 
sprowadzać się do posiadania ogól-
nej wiedzy dotyczącej podstawo-
wych wzorów zachowań i potrzeb 
poszczególnych gatunków zwierząt 
oraz oznak przytomności i reakcji na 
bodźce bólowe, a także zasad okre-
ślonych w art. 10 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas ich uśmiercania.

Unijne rozporządzenie określa za-
sady uboju poza rzeźnią na własne 
potrzeby w gospodarstwie. Określa 
ono, że właściciel lub inna osoba 
działająca na jego odpowiedzial-
ność i pod jego nadzorem może 
uśmiercić zwierzę pod warunkiem 
spełnienia określonych wymagań: 
zwierzętom oszczędza się niepo-
trzebnego bólu, niepokoju czy cier-
pienia, zwierzęta są uprzednio ogłu-
szane zgodnie z metodami i szcze-
gółowymi wymogami określonymi 
w załączniku, do chwili śmierci 

zwierzęta pozostają w stanie nie-
przytomności i niewrażliwości na 
ból, w przypadku zastosowania me-
tod ogłuszania nie prowadzących 
bezpośrednio do śmierci stosuje się 
procedury prowadzące do pewnej 
śmierci zwierzęcia, takie jak: wy-
krwawienie, zniszczenie centralne-
go układu nerwowego, porażenie 
prądem (powodujące zatrzymanie 
krążenia i oddechu) lub długotrwa-
łą ekspozycję w środowisku bez-
tlenowym (w naszych warunkach 
w przypadku zwierząt kopytnych 
będzie to natychmiastowe wykrwa-
wienie zwierzęcia po uprzednim 
ogłuszeniu). 

To unijne rozporządzenie wyma-
ga kwalifi kacji wyłącznie od osób 
dokonujących uboju w rzeźniach 
lub nadzorujących uśmiercanie 
zwierząt futerkowych na fermach, 
w innych przypadkach „wymaganie 
takich samych kwalifi kacji byłoby 
nieproporcjonalne do założonych 
celów”. 

Osoby dokonujące uboju na uży-
tek własny powinny posiadać ogól-
ną wiedzę dotyczącą zachowań 
i potrzeb poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz oznak przytomności 
i reakcji na bodźce bólowe.

Uboju cieląt w wieku do szóstego 
miesiąca życia, świń, owiec i kóz na 
własny użytek będzie mogła doko-

nać osoba pełnoletnia, która posia-
da odpowiedni poziom kwalifi kacji, 
aby wykonywać te czynności, nie 
powodując u zwierząt jakiegokol-
wiek niepotrzebnego bólu, niepoko-
ju lub cierpienia.

Powyższe wymagania nie doty-
czą uboju drobiu, zajęcy i królików 
poza rzeźnią na potrzeby własnej 
konsumpcji domowej. 

Natomiast osoby dokonujące ubo-
ju drobiu, zajęcy i królików na te-
renie gospodarstwa w celu bezpo-
średniej dostawy małych ilości mię-
sa przez producenta konsumentom 
końcowym lub lokalnym zakładom 
detalicznym dostarczającym takie 
mięso bezpośrednio konsumentom 
końcowym w formie mięsa świeże-
go będą musiały posiadać kwalifi -
kacje analogiczne jak w przypadku 
uboju zwierząt kopytnych na użytek 
własny.  

Produkty uzyskane w związku 
z ubojem na użytek własny nie będą 
mogły być umieszczane na rynku.

Zmiany zostaną wprowadzone 
wraz z nowelizacją rozporządzenia 
z dnia 9 września 2004 r. w sprawie 
kwalifi kacji osób uprawnionych do 
zawodowego uboju oraz warun-
ków i metod uboju i uśmiercania 
zwierząt.

Ministerstwo liczy na to, że złago-
dzenie wymogów przyczyni się do 
zmniejszenia przypadków, w któ-
rych właściciele nie zgłaszają po-
wiatowym lekarzom weterynarii 
uboju zwierząt w celu pozyskania 
mięsa na użytek własny.

Rozporządzenia ma wejść w życie 
z dniem następującym po dniu ogło-
szenia.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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Komisja Europejska zobowiąza-
ła kraje członkowskie, by od 2018 
r. wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz płatności ob-
szarowych PROW rolnicy skla-
dali tylko przez internet. Wnioski 
w formie papierowej można było-
by składać tylko w uzasadnionych 
i szczególnych przypadkach. 

Wnioski można składać w termi-
nie od 15 marca do 15 maja za 
pośrednictwem aplikacji eWnio-
sekPlus dostępnej na stronie inter-
netowej Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
www.arimr.gov.pl. 

W aplikacji eWniosekPlus rol-
nikowi zostaną udostępnione dane 
uzyskane z wniosków złożonych 
w 2017 roku. Podstawowym zało-
żeniem aplikacji eWniosekPlus jest 
określanie działek rolnych oraz ich 
powierzchni na podstawie wyry-
sowanych granic poszczególnych 
upraw oraz zaznaczonych dla da-
nej uprawy płatności na działkach 
zadeklarowanych przez rolnika. 
Nowa aplikacja ARiMR uzupełni 
wniosek o powierzchnie deklaro-
wane do płatności na podstawie 
narysowanych powierzchni upraw. 
Ponadto podczas pracy w aplikacji 

użytkownik będzie mógł korzystać 
z wyświetlanych wskazówek w za-
kresie uzupełniania pól, dołączania 
wymaganych załączników. Rolnik 
będzie informowany na bieżąco 
o popełnionych przez niego błędach 
czy też występujących brakach. Ich 
poprawienie lub uzupełnienie przed 
zatwierdzeniem i wysłaniem wnio-
sku do biura powiatowego ARiMR 
pozwoli na uniknięcie zmniej-
szeń kwot płatności ze względu na 
stwierdzone nieprawidłowości. 

W celu złożenia e - wniosku 
należy posiadać login i hasło 
Rolnicy, którzy posiadają login 

i kod dostępu do działającej w latach 
2015-2017 aplikacji eWniosek będą 
mogli je wykorzystać, by zalogować 
się do aplikacji eWniosekPlus.

W przypadku gdy rolnik dotych-
czas nie korzystał z możliwości zło-
żenia wniosku przez internet oraz 
nie posiada loginu i kodu dostępu 
do aplikacji, podczas pierwszej pró-
by logowania powinien podać trzy 
dane weryfi kacyjne: numer identy-
fi kacyjny, kwotę ostatniego prze-
lewu otrzymanego z ARiMR, zre-
alizowanego w roku 2017 (w przy-
padku braku płatności w roku 2017 

należy wprowadzić wartość 0) oraz 
8 ostatnich cyfr numeru rachunku 
bankowego fi gurującego w ewiden-
cji producentów prowadzonej przez 
Agencję. 

W aplikacji eWniosekPlus są do-
stępne dwa tryby wypełniania wnio-
sków: uproszczony i pełny. W trybie 
uproszczonym możliwy jest prze-
gląd danych we wniosku o przyzna-
nie płatności i złożenie go bez ko-
nieczności edycji danych. W trybie 
pełnym poza przeglądem danych 
rolnik może dokonać aktualizacji 
lub modyfi kacji danych we wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2018. 

Wniosek w trybie 
uproszczonym

Dostępny jest dla rolników uczest-
niczących w systemie dla małych 
gospodarstw, oraz dla rolników, 
którzy w 2017 roku zadeklarowali 
powierzchnię gruntów ornych poni-
żej 10 ha. Dodatkowo rolnicy mogą 
złożyć wniosek w trybie uproszczo-
nym, jeśli nie ubiegają się o płatno-
ści rolnośrodowiskowe, płatności 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
płatności ekologiczne i płatności za-
lesieniowe. W przypadku, gdy rol-
nik spełnia w/w warunki aplikacja 
eWniosekPlus automatycznie wy-
świetli Wniosek o przyznanie płat-
ności na 2018 rok w trybie uprosz-
czonym. Rolnik będzie miał moż-
liwość złożenia wniosku bez ko-
nieczności modyfi kowania danych, 
w przypadku, gdy powierzchnie 
deklarowane do płatności oraz ich 
położenie nie uległy zmianie w sto-
sunku do poprzedniego roku.

W przypadku konieczności mody-
fi kacji danych poprzez np. dodanie 
lub usunięcie rodzaju płatności lub 
działki ewidencyjnej czy też zmia-

Wnioski o dopłaty tylko przez Internet 
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nę powierzchni zgłaszanej do płatności, rolnik 
przechodzi do edycji danych, a w konsekwen-
cji do trybu pełnego wypełniania wniosku. 

Wniosek w trybie pełnym 
W trybie tym dostępne są trzy zakładki 

„Wniosek”, „Mapa” i „Podsumowanie”. Dane 
są wprowadzane w zakładkach „Wniosek” 
i „Mapa”, przy czym większość danych jest 
wprowadzana w zakładce „Mapa”. W zakładce 
„Podsumowanie” prezentowany jest przegląd 
danych we wniosku bez możliwości ich edycji. 
W zakładce „Wniosek” rolnik między innymi: 
dokonuje wyboru wnioskowanych płatności, 
dodaje wymagane załączniki (np. umowę do 
płatności do pomidorów, umowę kontraktacji 
buraków cukrowych), deklaruje zwierzęta do 
płatności do krów lub płatności do bydła z wy-
korzystaniem danych zawartych w bazie iden-
tyfi kacji i rejestracji zwierząt.

W zakładce „Mapa” rolnik może: określać 
poszczególne uprawy, deklarować obsza-
ry proekologiczne - EFA (tylko na działkach 
ewidencyjnych wchodzących w skład gospo-
darstwa). 

Przez cały proces wypełniania wniosku 
rolnik jest prowadzony za pomocą kreatora. 
Aplikacja porównuje m.in. dane deklarowane 
przez rolnika z danymi w zakresie maksymal-
nej powierzchni, jaka może zostać zakwalifi -
kowana do płatności, jak również przeprowa-
dza kontrole krzyżowe z danymi deklarowa-
nymi przez innych rolników.

Możliwość złożenia oświadczenia 
zamiast wniosku

W 2018 roku, w przypadku, gdy dane 
z wniosku i załączników do wnioskuo przy-
znanie płatności na rok 2017 nie uległy zmia-
nie, możliwe jest złożenie Oświadczenia 
potwierdzającego brak zmian w 2018 roku 
w odniesieniu do wniosku o przyznanie płat-
ności złożonego w roku 2017 zamiast Wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2018.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, 
który we wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów 
ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wy-
łącznie o: jednolitą płatność obszarową, płat-
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ność za zazielenienie, płatność do-
datkową, płatność związaną do po-
wierzchni uprawy chmielu, płatność 
do owiec, płatność do kóz, płatność 
niezwiązaną do tytoniu, płatności 
dla obszarów z ograniczeniami na-
turalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami - płatność ONW 
(PROW 2014-2020), wypłatę po-
mocy na zalesianie (PROW 2007-
2013), premię pielęgnacyjną i pre-
mię zalesieniową (PROW 2014-
2020). Dodatkowo, składając takie 
oświadczenie, rolnik potwierdza 
brak zmian w odniesieniu do wnio-
sku o przyznanie płatności złożone-
go w 2017 roku i chęć ubiegania się 
w 2018 roku o te same płatności co 
w roku 2017.

Oświadczenia nie może złożyć 
rolnik, który ubiegał się we wnio-
sku o przyznanie płatności na rok 
2017 o inne płatności niż wymie-
nione powyżej. Oświadczenie po-

twierdzające brak zmian w 2018 
roku w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożonego 
w roku 2017 składa się w terminie 
od 15 lutego do 14 marca 2018 r. 
na formularzu udostępnionym na 
stronie www.arimr.gov.pl. Termin 
ten nie podlega przywróceniu, co 
oznacza, że Oświadczenie złożone 
po tym terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia. 

W przypadku, gdy po złożeniu 
Oświadczenia w gospodarstwie wy-
stąpiły zmiany w zakresie wniosko-
wania lub działek ewidencyjnych 
czy też działek rolnych, należy zło-
żyć zmianę do wniosku w terminie 
do 31 maja 2018 r.

Wnioski w wersji papierowej
Zgodnie z przepisami unijny-

mi wszystkie wnioski o przyzna-
nie płatności składane są w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem 

formularza geoprzestrzennego udo-
stępnionego na stronie interneto-
wej ARiMR. Oznacza to, iż w celu 
ubiegania się o płatności w ramach 
wsparcia bezpośredniego na rok 
2018 rolnik powinien złożyć wnio-
sek o przyznanie płatności przez in-
ternet za pomocą aplikacji eWnio-
sekPlus. ARIMR jak co roku prze-
syła do rolników wnioski spersona-
lizowane, jednak powinny być one 
traktowane jako materiały pomoc-
nicze i informacyjne podczas ko-
rzystania z aplikacji eWniosekPlus.

Złożenie wniosku w formie papie-
rowej będzie możliwe tylko dla tych 
rolników, którzy nie są w stanie zło-
żyć wniosku w wersji elektronicznej 
i jednocześnie nie mogą skorzystać 
z pomocy technicznej zapewnionej 
przez biuro powiatowe ARiMR.

Eryk Kowalik Główny Specjalista 
BDSPB LOR ARiMR

ROLNIKU
SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI !

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
•  SZKOLENIA „CHEMIZACYJNE” z zakresu stosowania środków ochrony roślin:
•  Zakres podstawowy - szkolenie 2-dniowe
•  Zakres uzupełniający - szkolenia 1-dniowe
•  SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ
•  SZKOLENIA BHP
•  SZKOLENIA INFORMACYJNE – VAT W ROLNICTWIE 

OFERUJEMY TAKŻE:
•  KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW Z FUNDUSZY PROW 2014 – 2020:
•  WNIOSKI OBSZAROWE – e-wniosek plus
•  WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
•  WNIOSKI ROLNO-ŚRODOWISKOWE - nowy nabór i kontynuacje
•  WNIOSKI INWESTYCYJNE  - MODERNIZACJA GOSPODARSTW, ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
•  WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia Biur Lubelskiej Izby Rolniczej:

 LUBLIN   ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin  tel. /81/ 443 60 71
 BIAŁA PODLASKA  ul. Okopowa 18F/1-2, 21-500 Biała Podlaska tel. /83/ 342 00 32
 CHEŁM   ul. Graniczna35, 22-100 Chełm  tel. /82/ 560 31 44
 ZAMOŚĆ   ul. Ogrodowa 16, 22-400 Zamość  tel. /84/ 639 16 42

Gwarantujemy konkurencyjne ceny !!!

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN
NIP: 922-23-17-558, KRS: 0000187800„AGRO-LIR” Sp. z o. o.
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Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany

W terminie od 15.01.2018 r. do 
25.06.2018 r. Agencja prowadzi 
nabór wniosków o przyznanie do-
płaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi ko-
wany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kie-
rownika biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę producenta rolnego. 

Uczestnicy mechanizmu
Uczestnikami mechanizmu mogą 

być producenci rolni, którzy zuży-
wają do siewu lub sadzenia materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwali-
fi kowany.

Przedmiot dopłaty
Dopłaty udziela się do powierzch-

ni gruntów ornych obsianych lub 
obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifi ko-
wany gatunków roślin uprawnych 
określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów.

Dopłatami nie są objęte uprawy 
przeznaczone na przedplon lub 
poplon.

Wysokość pomocy ustala się 

jako iloczyn deklarowanej przez 
rolnika we wniosku powierzchni 
upraw i stawki dopłaty.

Stawki dopłaty
W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 
niektórych rynków rolnych stawki 
dopłat do 1 ha powierzchni grun-
tów ornych obsianych lub obsadzo-
nych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifi kowany, okre-
ślane są corocznie do dnia 30 
września, w drodze rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie stawek 
dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 
ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii eli-
tarny lub kwalifi kowany.

Wysokość stawek będzie wylicza-
na z uwzględnieniem powierzchni 
upraw zadeklarowanych we wnio-
skach złożonych do BP ARiMR 
oraz środków fi nansowych przezna-
czonych na ten cel w danym roku 
budżetowym. 

Gatunki roślin uprawnych 
objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do 
siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwa-
lifi kowany obejmuje się materiał 
siewny kategorii elitarny lub kwa-
lifi kowany następujących gatunków 
roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, 

szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, 
żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch 
siewny (odmiany roślin rolniczych), 
łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna;

3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału 
siewnego

Minimalna ilość materiału siewne-
go jaka powinna być użyta do obsia-
nia lub obsadzenia 1 ha powierzchni 
gruntów ornych, wynosi w przypadku:
1. odmiany populacyjnej pszenicy 

zwyczajnej - 150 kg;
2. odmiany mieszańcowej pszenicy 

zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jed-
nostki siewnej;

3. pszenicy twardej - 150 kg;
4. odmiany populacyjnej żyta - 90 

kg albo 2 jednostki siewne;
5. odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
6. odmiany mieszańcowej żyta - 60 

kg albo 1,7 jednostki siewnej;
7. odmiany populacyjnej jęczmie-

nia - 130 kg;
8. odmiany mieszańcowej jęczmie-

nia - 90 kg albo 2 jednostki siewne;
9. pszenżyta - 150 kg;
10. owsa zwyczajnego - 150 kg;
11. owsa nagiego - 120 kg;
12. owsa szorstkiego - 80 kg;
13. łubinu (żółtego, wąskolistnego 

lub białego) - 150 kg;
14. grochu siewnego (odmiany ro-

ślin rolniczych) - 200 kg;
15. bobiku - 270 kg;
16. wyki siewnej - 80 kg;
17. soi - 120 kg;
18. ziemniaka - 2000 kg;
19. mieszanek zbożowych lub mie-

szanek pastewnych sporządzo-
nych z materiału siewnego ga-
tunków lub odmian roślin zbo-
żowych lub pastewnych wymie-
nionych w pkt 1-17 - 140 kg.

Więcej informacji (formularze, 
wnioski, załączniki) znajduje się na 
stronie internetowej www.arimr.gov.pl

ARiMR
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W dniu 30 stycznia 2018 r. w Biurze Lubelskiej Izby 
Rolniczej w Lublinie miało miejsce spotkanie Lubel-
skiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego. W obradach tych uczestniczył Prezes 
Lubelskiej Izby Rolniczej Piotr Burek, Członek Zarzą-
du Lubelskiej Izby Rolniczej Bogusław Janociński oraz 
Jan Gryn – delegat Walnego Zgromadzenia Lubelskiej 
Izby Rolniczej. W spotkaniu tym udział wzięli człon-
kowie Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego min.: Przewodniczący Lubelskiego Zespo-
łu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
- Piotr Pszczółkowski, Z-ca przewodniczącego - Jerzy 
Grabiński oraz pozostali członkowie zespołu PDO.

Kadencja obecnego Lubelskiego Zespołu PDO trwa 
od 2015 - 2018 roku. Zespół PDO został powołany na 
okres 4 lat przez dyrektora Centralnego Ośrodka Bada-
nia Odmian Roślin Uprawnych w porozumieniu z Urzę-
dem Marszałkowskim i Prezesem Lubelskiej Izby Rol-
niczej. Obecnie w jego składzie znajduje się 26 osób 
min.: przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej, Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lu-
belskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końsko-
woli, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, Instytutu 
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, 
pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, przedstawiciele jednostek hodowlanych i na-
siennych oraz regionalne organizacje i związki produ-
centów rolnych. Celem nadrzędnym tego zespołu jest 
zaproponowanie kierunków rozwoju Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym woje-
wództwie w zakresie działalności doświadczalnej, pu-
blikatorskiej oraz szkoleniowej jak również podejmo-

wanie działań informacyjnych o realizowanym progra-
mie PDO. Zadaniem tego zespołu jest także ustalanie 
doboru odmian do doświadczeń PDO realizowanych 
na terenie województwa oraz pozyskiwanie środków fi -
nansowych na realizację programu PDO. Na podstawie 
wyników badań i doświadczeń sporządzane są listy od-
mian zalecanych do uprawy na obszarze województwa 
lubelskiego.

Kolejne spotkanie Lubelskiego Zespołu Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Odmianowego poświęcone 
zostało głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie pla-
nu i organizacji doświadczeń PDO z roślinami jarymi 
w sezonie 2018. Tematem obrad było min. sprawozda-
nie z realizacji PDO w województwie lubelskim w roku 
poprzednim, ustalenie listy odmian zalecanych w obsza-
rze województwa. Omówiono również dobór odmian do 
doświadczeń PDO oraz ustalono liczbę i lokalizację do-
świadczeń PDO z roślinami jarymi na rok 2018. 

Lubelska Izba Rolnicza od wielu lat udziela wsparcia 
fi nansowego na badania wartości gospodarczej odmian 
gatunków roślin uprawnych prowadzonych przez Cen-
tralny Ośrodek Odmian Roślin Uprawnych. W ubie-
głym roku Walne Zgromadzenie LIR dofi nansowało ba-
dania Porejestrowego Doświadczalnictwa odmianowe-
go w kwocie 25 tysięcy złotych. Jest to w porównaniu 
z pozostałymi Izbami Rolniczymi w kraju najwyższa 
kwota dofi nansowania. Publikacje z badań PDO rozpo-
wszechnialiśmy wśród zainteresowanych rolników jak 
również na łamach naszego biuletynu. 

Małgorzata Karasek

Spotkanie Lubelskiego Zespołu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego
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Uprawa odmian rekomendowanych z listy odmian zalecanych 
szansą na zwiększenie dochodów rolników

Właściwie dobrana odmiana uznawana jest za jeden 
z głównych czynników warunkujących wzrost produk-
cji roślinnej we współczesnym rolnictwie. Jest też jed-
nocześnie najtańszym sposobem zwiększenia produkcji 
rolniczej, gdyż nie generuje dodatkowych nakładów, 
a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne.

System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmia-
nowego w skali naszego kraju regulują bezpośrednio: 

• Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o Nasiennic-
twie, art. 27 (Dz. U. z 2017 r., poz. 633);

• Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym 
Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, 
art. 4, 5 i 11 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2109) 

• oraz pośrednio: 
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Woje-

wództwa (art. 14, ust. 1, pkt. 1 i 6), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolni-

czych (art. 5, ust. 1, pkt. 5, 6 i 15);
• Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o Jednost-

kach Doradztwa Rolniczego (art. 4, ust. 2, pkt. 1, 
2, 3, 6). 

Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmiano-
wego jest nadzorowany przez Centralny Ośrodek Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

Planowaniem doświadczeń, ich lokalizacją na terenie 
województwa lubelskiego, doborem gatunków i odmian 
roślin uprawnych zajmuje się stacja koordynująca PDO 
– Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) w Ci-
ciborze Dużym, wspólnie z Wojewódzkim Zespołem 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. 
Lubelski Zespół PDO został powołany przez Marszał-
ka Województwa Lubelskiego, Prezesa Lubelskiej Izby 
Rolniczej i Dyrektora COBORU. W skład tego Zespołu 
wchodzą: przedstawiciele nauki, samorządu wojewódz-
twa, samorządu rolniczego, doradztwa rolniczego, in-
stytucji i organizacji reprezentujących sektor nasienny 
w województwie, pracownicy Stacji Doświadczalnych 
Oceny Odmian oraz użytkownicy tych odmian. 

Stały dopływ odmian krajowych i zagranicznych stwa-
rza zapotrzebowanie na niezależną i obiektywną infor-
mację o odmianach. Producenci rolni mogą ponosić co-
raz większe ryzyko zakupu źle dobranej odmiany, nad-
miernie rozreklamowanej. Dobrym źródłem informacji 

o odmianach są wyniki doświadczeń PDO, które podają 
wiarygodne dane o wartości gospodarczej i użytkowej 
odmian wpisanych, zarówno do Krajowego Rejestru 
(KR), jak i Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). 

Głównym zadaniem PDO jest umożliwienie rolnikom 
trafnego wyboru odmian najlepiej dostosowanych do 
lokalnych warunków gospodarowania. Corocznie od 
20 lat, w styczniu, tworzone są tzw. Listy Odmian Za-
lecanych (LOZ) do uprawy na obszarze każdego wo-
jewództwa. Lista odmian ważnych rolniczo gatunków 
zalecanych do uprawy na terenie województwa lubel-
skiego tworzona jest w oparciu o wyniki uzyskane ze 
ścisłych doświadczeń polowych prowadzonych w ra-
mach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowe-
go województwa lubelskiego, a koordynowanych przez 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Upraw-
nych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Lubelskiego i Lubelską Izbą Rolniczą. 

Decyzje dotyczące LOZ podejmowane są kolegial-
nie przez Wojewódzki Zespół PDO na szczeblu woje-
wódzkim, pod merytorycznym nadzorem Centralnego 
Ośrodka Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. 

Rys 1. Lokalizacja jednostek koordynujących PDO 
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LOZ są efektywną formą rekomendacji odmian naj-
bardziej odpowiednich do praktyki rolniczej, a jedno-
cześnie ułatwiają rolnikom dokonanie trafnego wybo-
ru najwartościowszych odmian do uprawy w danym 
rejonie klimatyczno–glebowym. Na LOZ znajdują się 
odmiany dobrze dostosowane do lokalnych warunków 
gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy. 
Lista Odmian Zalecanych do uprawy jest corocznie 
aktualizowana. Trafi ają na nią odmiany wykazujące 
największą przydatność do uprawy w warunkach woje-
wództwa lubelskiego. Stwierdzona w czasie badań duża 
wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania 
lepszych efektów gospodarczych niż uprawa przypad-
kowych odmian.

PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa 
odmianowego w Unii Europejskiej, dzięki któremu 
wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście orga-
nizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze współpracy 
pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-
-doświadczalnymi. Jest wielopodmiotowym systemem 
doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jed-
nostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnic-
twa, zarówno w skali kraju, jak i regionu (wojewódz-
twa), tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, 
administracja rządowa, służby doradcze, fi rmy hodow-
lano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, 
przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje.

Korzyści jakie wynikają z realizacji zamierzeń PDO 
to przede wszystkim: 

• pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego 
(odmianowego) w rolnictwie;

• systematyczny dopływ rzetelnej informacji 

o wartości użytkowej odmian i ich przydatności 
do uprawy w całym kraju, jak i różnych jego rejo-
nach, a także przy stosowaniu różnych poziomów 
agrotechniki;

• ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do 
uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków go-
spodarowania oraz stosowanej technologii uprawy;

• regulacja dopływu do krajowego rolnictwa od-
mian roślin, zarówno z Krajowego Rejestru, jak 
i ze Wspólnotowych Katalogów Odmian.

Szacunkowe, potencjalne korzyści ekonomiczne 
z właściwego doboru odmian na przykładzie zbóż¸ przy 
areale ich uprawy w Polsce ok. 7 600 000 ha i cenie 1 
tony ziarna ok. 600 zł, są następujące:

• przy zwyżce plonu ziarna o 50 kg/ha − 228 mln zł;
• przy zwiększeniu plonu o 100 kg/ha − 456 mln zł;
• przy zwyżce plonu o 500 kg/ha − 2 280 mln zł;

Różnice w plonowaniu odmian zalecanych w PDO 
zwykle przekraczają 500 kg/ha.

Podziękowanie
Za znaczące wsparcie merytoryczne i fi nansowe pro-

gramu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmiano-
wego na Lubelszczyźnie serdecznie dziękuję Partne-
rom Ustawowym tj. Samorządowi Województwa Lu-
belskiego i Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Dr inż. Piotr Pszczółkowski
Przewodniczący WZ PDO

Inspektor COBORU, ZDOO Uhnin,
21-211 Dębowa Kłoda

Tabela 1. Potencjalna liczba odmian, które mogą funkcjonować w obrocie nasiennym w Polsce, w 2017 roku 

Gatunek
Liczba odmian

Rejestr UE (CCA) Rejestr krajowy (KR) Rekomendowanych do uprawy 
w woj. lubelskim (LOZ)

Pszenica ozima 2046 109 11
Pszenżyto ozime 285 48 7
Jęczmień ozimy 681 30 5
Żyto ozime 183 58 7
Pszenica jara 424 30 10
Jęczmień jary 718 68 8
Rzepak ozimy 1147 126 7
Groch siewny 390 25 5
Ziemniak 1666 99 12
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Pszenica jara – charakterystyka 
odmian pszenicy jarej zalecanych do 
uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

1 – Goplana
2 – Kandela
3 – Mandaryna
4 – Rusałka
5 – Serenada
6 – Tybalt
7 – Harenda

Listę odmian zalecanych w psze-
nicy jarej na województwo lubelskie 
opracowano na podstawie wyników 
uzyskanych ze ścisłych ekspery-
mentów polowych prowadzonych 
w trzech punktach doświadczalnych 
woj. lubelskiego. Badania realizo-
wano w ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego 

(PDO) w woj. lubelskim w latach 
2015-2017.

Goplana – Odmiana jakościowa 
(grupa A). Plenność dobra. Odpor-
ność na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego i rdzę 
brunatną – dość duża, na rdzę żół-
tą, brunatną plamistość liści, sep-
toriozy liści, septoriozę plew oraz 
fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o małej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłosze-
nia późny, dojrzewania dość późny. 

Kandela – Odmiana jakościowa 
(grupa A). Odporność na rdzę żółtą 
- duża do bardzo dużej, na mącznia-
ka i rdzę brunatną – duża, na brunat-
ną plamistość liści, septoriozę liści 
i plew - średnia, na fuzariozę kłosów 
oraz choroby podstawy źdźbła – dość 

mała. Rośliny średniej wysokości, 
o małej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania średni. 

Mandaryna – Odmiana jakościo-
wa (grupa A). Odporność na mącz-
niaka, rdzę brunatną i septoriozę 
plew – dość duża, na choroby pod-
stawy źdźbła, brunatną plamistość 
liści, septoriozę liści oraz fuzario-
zę kłosów – średnia. Rośliny dość 
wysokie o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. 

Rusałka – Odmiana jakościowa 
(grupa A). Plenność dość dobra lub 
dobra do bardzo dobrej. Z uwagi na 
małą do bardzo małej odporności na 
rdzę żółtą odmiana zalecana jest do 
uprawy przy zastosowaniu ochrony 
fungicydowej. Odporność na brunat-
ną plamistość liści – dość duża, na 

Lista odmian zbóż jarych zalecanych na obszarze 
województwa lubelskiego

Lp. Odmiana

Rok wpisania do kra-
jowego rejestru 

/ rok włączenia do 
LOZ

Plon ziarna średnia (2015-
2017)

Hodowca
a1 a2

Wzorzec dt/ha 64,5 71,3

jakościowe (grupa A)

1 Goplana 2015/2017 104 102 DANKO Hodowla Roślin Choryń

2 Kandela 2010/2012 103 103 DANKO Hodowla Roślin Choryń

3 Mandaryna 2014/2016 100 100 DANKO Hodowla Roślin Choryń

4 Rusałka * 2016/2018 108 108 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR

5 Serenada 2015/2017 100 101 Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR

6 Tybalt 2005/2007 101 103 Irena Szyld ul. Celtycka 41a Kalisz

chlebowe (grupa B)

1 Harenda 2014/2016 104 1043 Małopolska Hodowla Roślin Kraków

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian 
(% wzorca).
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian
* - średni plon z lat 2016-2017

a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone 

nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskład-
nikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
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choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rdzę brunatną, septo-
riozy liści i fuzariozę kłosów - śred-
nia, na septoriozę plew – dość mała, 
na rdzę żółtą- mała do bardzo małej. 
Rośliny średniej wysokości o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania średni. 

Serenada – Odmiana jakościo-
wa (grupa A). Plenność dobra. 
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego i septoriozy liści dość duża, 
na choroby podstawy źdźbła, rdzę 
brunatną i brunatną plamistość liści 
– średnia, na rdzę żółtą, septorio-
zę plew i fuzariozę kłosów – dość 
mała. Rośliny dość wysokie o dość 
małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia późny, dojrzewa-
nia dość późny. 

Tybalt – Odmiana jakościowa 
(grupa A). Odporność na mączniaka 
i rdzę brunatną – duża, na septorio-
zę liści, septoriozę plew, fuzariozę 
kłosów i choroby podstawy źdźbła 
– średnia, na rdzę źdźbłową – dość 
mała. Rośliny niskie do bardzo ni-

skich, o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania średni. 

Harenda – Odmiana chlebowa 
(grupa B). Odporność na rdzę bru-
natną – duża, na choroby podstawy 
źdźbła, brunatną plamistość liści, 
septoriozę liści, septoriozę plew 
oraz fuzariozę kłosów – dość duża, 
na mączniaka prawdziwego – śred-
nia. Rośliny średniej wysokości 
o dość dużej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia średni, doj-
rzewania dość późny. 

Jęczmień jary – charakterystyka 
odmian jęczmienia jarego zaleca-
nych do uprawy na 

obszarze woj. lubelskiego.

1 – Basic
2 – Ella
3 – KWS Atrika 
4 – KWS Olof
5 – Paustian
6 – Soldo

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej 
Odmian ( COBORU 2017).

Skala 1 - 9° - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała.
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1 Goplana 90 7,2 5 73 8 8,4 7,9 7,3 7,0 7,5

2 Kandela 90 7,3 4 79 8 8,4 8,0 7,4 7,2 7,6

3 Mandaryna 93 7,9 4 71 8 8,2 8,0 7,2 6,7 7,6

4 Rusałka 89 7,4 4 83 7 7,8 7,7 7,7 6,9 7,2

5 Serenada 93 7,2 5 83 9 8,0 7,7 7,5 7,2 6,9

6 Tybalt 84 7,6 5 76 8 8,3 8,1 7,4 7,1 7,4

7 Harenda 90 7,8 4 75 9 7,7 8,2 7,6 7,2 7,7
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1 Basic 74 6,5 7,5 5 8,5 7,4 7,4 8,2 7,4

2 Ella 77 6,5 93 4 8,7 7,4 7,3 8,0 7,8

3 KWS Atrika 78 6,5 94 5 8,6 6,7 7,5 7,9 6,9

4 KWS Olof 76 6,4 87 4 8,3 7,6 8,0 8,1 7,7

5 Paustian 74 7,4 94 4 8,2 7,1 7,7 8,3 7,1

6 Soldo 74 7,3 94 5 8,4 7,4 7,7 7,9 7,6

Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna – odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej 
Odmian ( COBORU 2017).

Skala 1 - 9° - 9 wartość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała.
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Lista zalecanych odmian do upra-
wy jęczmienia jarego na obszarze 
województwa lubelskiego została 
sporządzona na podstawie badań 
prowadzonych w ramach Poreje-
strowego Doświadczalnictwa Od-
mianowego (PDO). Doświadcze-
nia polowe realizowano w czterech 
punktach doświadczalnych w woje-
wództwie. Zalecane odmiany wy-
brano spośród badanych odmian 
w latach 2015-2017.

Basic – Odmiana typu pastew-
nego. Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Odporność na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i czarną plamistość 
dość duża, na rdzę jęczmienia śred-
nia. Rośliny dość niskie, o prze-
ciętnej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość wczesny, 
dojrzewania średni. 

Ella – Odmiana typu pastewnego. 
Plenność bardzo dobra. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, pla-

mistość siatkową i czarną plami-
stość dość duża, na rdzę jęczmienia 
i rynchosporiozę dość mała. Rośli-
ny o przeciętnej wysokości i dość 
dużej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania średni. 

KWS Atrika – Odmiana typu pa-
stewnego. Plenność dobra do bar-
dzo dobrej. Odporność na mącznia-
ka prawdziwego, rdzę jęczmienia 
i czarną plamistość – średnia, na 
plamistość siatkową i rynchospo-
riozę dość mała. Rośliny o prze-
ciętnej wysokości i odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. 

KWS Olof – Odmiana typu pastew-
nego. Odporność na mączniaka praw-
dziwego i czarną plamistość – dość 
duża, na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia i rynchosporiozę – śred-
nia. Rośliny średnio wysokie, o dość 
małej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania średni. 

Paustian – Odmiana typu pastew-

nego. Plenność dość dobra. Odpor-
ność na rynchosporiozę dość duża, 
na mączniaka prawdziwego, pla-
mistość siatkową, rdzę jęczmienia 
i ciemnobrunatną plamistość – śred-
nia. Rośliny średniej wysokości, 
o dość dużej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
przeciętny.

Soldo – Odmiana typu pastewne-
go. Plenność bardzo dobra. Odpor-
ność na mączniaka prawdziwego – 
dość duża, na plamistość siatkową, 
rdzę jęczmienia, rynchosporiozę 
i czarną plamistość – średnia. Rośli-
ny dość niskie, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłosze-
nia i dojrzewania średni. 

Lubelski Zespół Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego

Listy zalecanych odmian grochu i ziem-
niaka publikujemy na stronie internetowej: 
www.lir.lublin.pl

Lp. Odmiana

Rok wpisania do kra-
jowego rejestru 

/ rok włączenia do 
LOZ

Plon ziarna średnia 
(2015-2017)

Hodowca
a1 a2

Wzorzec dt/ha 65,1 73,5

1 Basic P 2011/2012 104 105 DANKO Hodowla Roślin Choryń

2 Ella P 2012/2013 101 101 DANKO Hodowla Roślin Choryń

3 KWS Atrika P 2013/2014 100 101 KWS Lochow Polska Kondratowice

4 KWS Olof P 2010/2012 102 103 KWS Lochow Polska Kondratowice

5 Paustian * P 2016/2018 102 105 DANKO Hodowla Roślin Choryń

6 Soldo P 2013/2014 99 100 Saaten-Union Polska Wągrowiec

Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian 
(% wzorca). 
Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian
* - średni plon z lat 2016-2017
P – odmiana pastewna

a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone 

nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskład-
nikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)



Biuletyn Informacyjny LIR18

Nr 1/2018 (88)  Marzec

W imieniu Lubelskiej Izby Rolni-
czej w dniu 22.01.2018 r. w konfe-
rencji na temat: „Innowacje w pro-
dukcji roślinnej, a racjonalne wy-
korzystanie zasobów naturalnych 
w świetle programu wieloletniego 
IUNG-PIB na lata 2016-2020” 
wziął udział Dyrektor Biura LIR 
Waldemar Banach.

W konferencji uczestniczyły osoby 
reprezentujące Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Pan Bogdan 
Pomianek – Z-ca Dyrektora Depar-
tamentu Strategii Analiz i Rozwoju 
oraz Pani Katarzyna Prugar – Na-
czelnik Wydziału Nawozów i Środ-
ków Wspomagających Uprawę Ro-
ślin w Departamencie Hodowli 
i Ochrony Roślin, Dyrektorzy Kra-
jowej Stacja Chemiczno-Rolnicza 
oraz OSCHR, przedstawiciele Cen-
trum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Radomiu, LODR w Końskowoli 
oraz pracownicy jednostek organi-
zacyjnych Instytutu Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach.

W trakcie konferencji przedsta-
wiono efekty realizacji programu 
wieloletniego w 2017 roku. Przepro-
wadzone w trakcie konferencji ob-
szerne i ciekawe prezentacje wyka-
zały, że prace zrealizowane w 2017 
r. w ramach programu wieloletniego 
stanowią istotne wsparcie dla proce-
sów zwiększania konkurencyjności 
i innowacyjności polskiego rolnic-
twa oraz dla racjonalnego wykorzy-
stania zasobów naturalnych. 

W czasie dyskusji wskazano wy-
zwania i problemy wyznaczające 
kierunki realizacji programu wielo-
letniego w kolejnych latach. Przed-
stawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej 
wskazał pilną potrzebę wznowienia 
dofi nansowania przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska wap-
nowania gleb stosowanego przez 
rolników. 

Zabiegi nawożenia wapnem po-
zwalają na utrzymanie prawidłowe-
go odczynu gleb i ograniczają uwal-
nianie metali ciężkich ze źródeł rol-
niczych do środowiska. Podkreślił 
także, że koszty mogłyby być po-
krywane nie tylko przez rolników, 
ale również instytucje zajmujące się 
środowiskiem, tj. wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej. Regeneracyjny pro-
gram wapnowania gleb bez wspar-
cia poprzez dotacje budżetowe nie 
będzie możliwy.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

Udział Lubelskiej Izby Rolniczej na konferencji w IUNG 
PIB w Puławach 
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Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa-Państwowy Instytut 
Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach 
jest jednym z dziesięciu instytutów 
podległych Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Posiada szereg 
osiągnięć naukowych w zakresie 
ochrony i kształtowania środowiska 
rolniczego oraz kreowania postępu 
technologicznego w produkcji ro-
ślinnej.

IUNG-PIB stale rozszerza za-
kres współpracy w celu wdrażania 
postępu technologicznego i inno-
wacyjności w rolnictwie. Przebie-
ga ona na różnych szczeblach 
i w wielu płaszczyznach, ale jej 
głównym zadaniem jest transfer in-
nowacji i wiedzy rolniczej, opartych 
na wynikach badań i prac wdrożenio-
wych prowadzonych w Instytucie. 

Wyniki badań mające charakter 
aplikacyjny są przekazywane do do-
radztwa i praktyki rolniczej. Współ-
praca w tej formie zwiększy efek-
tywność wyników badań naukowych 
w praktyce oraz dostosuje je do potrzeb 
doradców i producentów rolnych. 

W ramach realizowanego przez 
IUNG-PIB programu wieloletniego 
pn. „Wspieranie działań w zakresie 
ochrony i racjonalnego wykorzy-
stania rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej w Polsce oraz kształtowania 
jakości surowców roślinnych na lata 
2016-2020” wyodrębnione zostały 
dwa obszary, nakierowane wyraźnie 
na wspieranie doradztwa, praktyki 
oraz władz administracyjnych i sa-
morządowych: 

I. Wykorzystanie i ochrona rolni-
czej przestrzeni produkcyjnej 
Polski z uwzględnieniem za-
sad Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR).

II. Wspieranie postępu technolo-
gicznego i innowacyjności pro-
dukcji roślinnej w Polsce.

W ramach realizacji zadań 
programu organizowanych jest 
wiele spotkań bezpośrednich 
w formie konferencji, warsztatów 
i seminariów. Są one okazją do 
wymiany poglądów, wyznacza-
nia kierunków wspólnych działań 

w przyszłości oraz zacieśniania 
współpracy pomiędzy pracownika-
mi naukowymi Instytutu, doradca-
mi i przedstawicielami jednostek 
samorządowych. Oferta IUNG-PIB 
w stosunku do poszczególnych tych 
grup jest zróżnicowana.

Zagadnienia realizowane w ra-
mach programu wieloletniego 

istotne dla sektora rolnego:

• wpływ WPR UE na zróżnico-
wanie możliwości rozwoju pro-
dukcji rolniczej w regionach 
i grupach gospodarstw; 

• uwarunkowania rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich; 

• rola Rolniczych Zakładów Do-
świadczalnych IUNG-PIB jako 
regionalnych centrów innowa-
cji i postępu w rolnictwie; 

• ocena typów gospodarstw na tle 
warunków siedliskowych i orga-
nizacyjno-ekonomicznych;

• możliwość wdrażania praktyk 
niskoemisyjnych w rolnictwie; 

• potencjalne kierunki wielo-
funkcyjnego rozwoju obsza-
rów wiejskich; 

• obszary problemowe rolnictwa.
Bezpośrednimi odbiorcami wy-

ników badań Instytutu są rolnicy 
i producenci rolni, którzy wyko-
rzystują innowacje w swoich go-
spodarstwach. Forma bezpośrednia 
transferu wiedzy jest dość sku-
teczna, ale ma ograniczony zasięg 
geografi czny. Jest ona związana 
z dużym rozłogiem i rozdrobnie-
niem gospodarstw. Odbiorcami 
pośrednimi naszych wyników są 
głównie jednostki powołane w celu 
przeprowadzenia transferu wyni-
ków badań do szeroko rozumianej 

IUNG-PIB w Puławach jako płaszczyzna współpracy 
nauki z doradztwem i praktyką rolniczą
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praktyki rolniczej. Największy-
mi benefi cjentami w tej grupie są 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego (WODR), mieszczące 
się we wszystkich województwach 
i obejmujące swym zasięgiem 
ich regiony. Również aktywnie 
z Instytutem współpracują Izby 
Rolnicze prowadzące działal-
ność doradczą i szkoleniową dla 
rolników. IUNG-PIB podpisał 
z Izbą Rolniczą porozumienie 
o wzajemnej współpracy i wspól-
nym składaniu wniosków aplika-
cyjnych w celu pozyskania wspar-
cia fi nansowego oraz realizacji za-
dań statutowych. 

Płaszczyzny współpracy z do-
radztwem i praktyką:

 » wspieranie merytoryczne jed-
nostek doradztwa rolniczego; 

 » przekazywanie wiedzy techno-
logicznej, ekonomicznej i or-
ganizacyjnej; 

 » wskazywanie możliwości i spo-
sobów wspomagania działal-
ności różnych typów gospo-
darstw rolnych w warunkach 

nowej WPR, prowadzących do 
zwiększenia ich efektywności 
i konkurencyjności, z uwzględ-
nieniem środowiska przyrodni-
czego;

 » zwiększanie konkurencyjności 
gospodarstw na rynku UE po-
przez szybki przepływ infor-
macji oraz sprawne wdrożenie 
wyników badań; 

 » organizowanie szkoleń dla do-
radców rolniczych z zakresu 
integrowanej ochrony chmielu 
i tytoniu oraz innych roślin 
uprawnych;

 » prezentowanie doświadczeń 
oraz organizowanie semina-
riów terenowych połączonych 
z pokazem nowoczesnego 
sprzętu oraz nowych rozwią-
zań technologicznych; 

 » wskazywanie możliwości zwięk-
szenia innowacyjności i pełniej-
szego wykorzystania różnych 
systemów doradztwa rolniczego, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem produkcji roślinnej;

 » podnoszenie jakości pro-
duktów rolnych przez upo-
wszechnianie integrowanych 
i ekologicznych technologii;

 » doskonalenie systemów do-
radztwa komputerowego i ich 

dostosowanie do potrzeb prak-
tyki rolniczej.

Przewidziane do realizacji zada-
nia programu wieloletniego mają 
duże znaczenie praktyczne. Stano-
wią one istotne wsparcie dla władz 
administracyjno-samorządowych 
i doradztwa przy podejmowaniu 
decyzji. Służą także podniesieniu 
poziomu wiedzy fachowej spe-
cjalistów pracujących na różnych 
szczeblach zarządzania rozwojem, 
doradców rolniczych i rolników. 
W rezultacie realizacja programu 
wieloletniego umożliwi wskazanie 
czynników warunkujących efektyw-
ną działalność gospodarstw rolnych 
w różnych regionach kraju. Daje 
również możliwość doskonalenia 
transferu wiedzy z jednostek nauko-
wych, przez ośrodki doradztwa rol-
niczego, do praktyki rolniczej.

Program wieloletni, którego re-
alizatorem jest IUNG-PIB, wpi-
suje się w główne cele WPR re-
alizowane w PROW 2014‒2020 
i priorytety UE, a także w cele 
przekrojowe, takie jak: innowacyj-
ność, konkurencyjność, środowi-
sko oraz łagodzenie zmian klimatu 
i przystosowanie do nich rolnictwa.

Działalność IUNG-PIB na rzecz 
doradztwa i rolnictwa obejmuje 
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wiele form i metod skierowanych do 
różnych grup odbiorców szeroko ro-
zumianej praktyki rolniczej. Wyniki 
badań naukowych przekazywane są 
w formie instrukcji wdrożeniowych 
i upowszechnieniowych, materia-
łów szkoleniowych oraz zeszytów 
z serii „Studia i Raporty IUNG-
-PIB”. Wykorzystuje się w tym celu 
również narzędzia informatyczne, 
jakim jest m.in. skonfi gurowana 
odpowiednio dla odbiorców strona 
internetowa Instytutu Nauka prak-
tyce rolniczej, która jest szybką 
ścieżką przekazu wyników zakoń-
czonych prac badawczych oraz bie-
żących informacji. Poszczególne 
zakładki stanowią sprecyzowane 
i zebrane materiały do szybkiego 
i łatwego wyszukania potrzebnej 
wiedzy oraz jej wykorzystania. 

W zakładce aktualności na bieżą-
co zamieszczane są informacje o re-
alizowanych konferencjach, semi-
nariach i szkoleniach oraz warszta-
tach naukowych, dniach otwartych 
drzwi, a także innych spotkaniach. 

Oferta dydaktyczna zawiera opis 
zaplanowanych przedsięwzięć edu-
kacyjnych. Wcześniej podany ter-
min pozwala potencjalnym uczest-
nikom na zaplanowanie udziału 
w wybranej ofercie. Oferta dydak-
tyczna Instytutu zawiera informa-
cje o szkoleniach, konferencjach, 

warsztatach naukowych, Tygodniu 
Otwartych Drzwi w IUNG-PIB, 
Lubelskim Festiwalu Nauki i tar-
gach rolniczych.. 

Następna zakładka ‒ oferta wy-
dawnicza ‒ zawiera dostępne aktu-
alnie publikacje, które mają wymiar 
edukacyjny i praktyczny do bezpo-
średniego wykorzystania przez pro-
ducentów rolnych. W skład oferty 
wydawniczej wchodzą następujące 
bloki tematyczne: 

a)  Technologie uprawy zbóż. 
b)  Uprawa roślin pastewnych. 
c)  Uprawa roślin przemysło-

wych i specjalnych. 
d)  Uprawa roli, nawożenie i gle-

boznawstwo. 
e)  Publikacje dotyczące syste-

mów gospodarowania i eko-
nomiki. 

f)  Publikacje w postaci atlasów, 
słowników i albumów służą 
jako kompendium wiedzy  
dla szkół rolniczych, dorad-
ców oraz rolników. 

Na stronie internetowej dostępny 
jest również zakres usług świad-
czonych w ramach działalności 
Instytutu. Usługi oferowane są 
przez zakłady naukowe, które po-
siadają odpowiednią bazę sprzętową 
i wykwalifi kowanych pracowników 

do wykonania określonej usługi.
Na stronie zamieszczone są nowe 

wyniki badań w formie artykułów. 
Opracowania dotyczą różnych za-
gadnień rolniczych i środowisko-
wych. Doradcy i rolnicy, korzystając 
z zamieszczonych informacji, mogą 
szybko i bez ponoszenia dodatko-
wych kosztów zdobyć informacje 
o zakończonych tematach badaw-
czych. Ponadto dostępne są również 
kalkulatory nawozowe pomocne do 
zbilansowania składników pokar-
mowych dla poszczególnych upraw 
i ich bezpośredniego wykorzystania 
w gospodarstwie. 

Korzystając z systematycznie ak-
tualizowanego na stronie interneto-
wej IUNG-PIB wykazu publikacji, 
zainteresowani producenci mogą za 
jej pośrednictwem dokonać zamó-
wienia odpowiednich materiałów. 

Integralną częścią Instytutu są 
Rolnicze Zakłady Doświadczalne, 
w których prowadzi się doświad-
czenia poletkowe i łanowe. Wyko-
rzystuje się je do pokazów wyni-
ków tych doświadczeń. 

Opracowano w ramach zada-
nia 2.7 Programu Wieloletniego 

IUNG-PIB.

dr inż. Mariusz Zarychta
IUNG-PIB Puławy
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Doradztwo rolnicze w istotny spo-
sób włączone jest w propagowanie 
i upowszechnianie wiedzy rolniczej 
a ostatnim czasie szczególnie inno-
wacji, których źródłem są badania na-

ukowe. Trzeba przypomnieć, że poza uczelniami rol-
niczymi, państwowymi i prywatnymi, badania w Pol-
sce prowadzi wiele instytutów badawczych, z których 
aż 10 podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wyniki ich badań są upowszechniane na potrzeby 
produkcji rolniczej w dużej mierze przy współpracy 
z państwowym doradztwem rolniczym. W agendzie 
Wspólnej Polityki Rolnej jednym z najistotniejszych 
priorytetów jest wdrażanie innowacji, co ma zwiększyć 
konkurencyjność europejskiego, w tym polskiego, 
rolnictwa na globalnym rynku produktów rolniczych.

Czym jest innowacyjność? W powszechnym obiegu 
pojęcie to oznacza zmianę, nowość, działanie lub jego 
wynik postrzegane jako nowe, wcześniej nieznane lub 
niepraktykowane. Rozumie się przez to fakty, procesy 
i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, 
społecznym, niekiedy też psychologicznym. Widać 
z powyższego opisu, że głównym źródłem innowacji 
jest aktywność badawcza a pojęcie innowacyjności jest 
bardzo zróżnicowane i nieprecyzyjne. W zasadzie nie 
ma jednej prostej i jednoznacznej defi nicji. Jeśli jed-
nak przyjmiemy, że wykorzystując powyższe czynniki 
przyczyniamy się naszym wysiłkiem (indywidualną lub 
zespołową) do zmian cywilizacyjnych a w szczególno-
ści poprawy konkurencyjności, jakości życia i dobroby-
tu to możemy przyjąć, że działamy innowacyjnie.

Jak widać z powyższego wstępu identyfi kacja inno-
wacyjności i jej wdrażanie nie jest łatwe i proste. Bio-
rąc powyższe pod uwagę „technologia wdrażania” in-
nowacyjności jest skomplikowana, trudna i obarczona 
wysokim ryzykiem.

W sektorze rolnym postanowiono zastosować mecha-
nizm sieciowania między różnymi partnerami uznając, 
że najistotniejszymi grupami interesów są przedstawi-
ciele nauki oraz producenci rolni. Wprowadzono przy 
tym do wspomnianej „technologii wdrażania” jeszcze 
jedna grupę, tym razem tzw. brokerów innowacyjno-
ści, którymi są specjalnie szkoleni i przygotowywani 
doradcy rolniczy. Ich rolą jest pomoc obydwu stronom 
(grupom interesów) we wzajemnej komunikacji, zro-
zumieniu możliwości i potrzeb, pomoc w korzystaniu 

z rozmaitych narzędzi organizacyjnych, prawnych i fi -
nansowych w celu osiągnięciu celu jakim jest wdroże-
nie innowacji z korzyścią dla obu stron. 

Takie zespoły partnerskie złożone z wyżej pokaza-
nych grup interesów nazywa się Grupami Operacyj-
nymi, które mogą starać się o dofi nansowanie swojej 
działalności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Działanie „Współpraca” PROW. Głównym operato-
rem krajowym wspomagającym tworzenie Grup Ope-
racyjnych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie (CDR), które działa poprzez swoje terenowe 
jednostki organizacyjne (centralne biuro w Brwinowie, 
oddziały w Radomiu, Krakowie i Poznaniu) oraz przy 
ścisłej współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Do-
radztwa Rolniczego działającymi we wszystkich woje-
wództwach Polski. 

Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2018 r. CDR 
utworzył Oddział w Warszawie, którego zadaniem jest 
pełnienie roli Jednostki Centralnej Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich oraz zarządzanie Siecią Innowacji 
w Rolnictwie (SIR). Działania operacyjne w zakresie 
transferu wiedzy w tym innowacji systemowych i tech-
nologicznych już wkrótce będzie koordynował i poma-
gał wdrażać nowo tworzony Zespół Transferu Wiedzy 
w Brwinowie ściśle współpracujący z SIR. 

CDR realizuje zadania związane z innowacjami i ba-
daniami naukowymi dla rolnictwa i na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich od 2016 r. Można je scharaktery-
zować jako:

Rola doradztwa rolniczego w transferze innowacji dla rolnictwa
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a)  działania wynikające z ustawy o jednostkach do-
radztwa rolniczego odnoszące się do transferu 
wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, 

b)  działania bezpośrednio powiązanie z zadaniami 
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich (SIR), będące istotną częścią sze-
roko rozumianego transferu wiedzy (w tym bez-
pośrednie działania upowszechnieniowe);

c)  dodatkowe inicjatywy podejmowane przez CDR 
w ramach projektów fi nansowanych ze źródeł po-
zabudżetowych (np. Horyzont 2020 fi nansowany 
przez Unię Europejską) lub komercyjnie. 

W zakresie działań związanych z SIR należy podkre-
ślić stałą, instytucjonalną współpracę pomiędzy CDR 
a WODR-ami, które zatrudniają doradców będących 
brokerami innowacji działającymi na rzecz swojego re-
gionu. W 2017 przeprowadzono dla nich osiem szkoleń 
obejmujących całe spektrum zagadnień, od prezentacji 
roli brokerów w procesie transferu wiedzy poprzez szko-
lenia stacjonarne na temat wyników badań naukowych 
możliwych do wdrożenia aż po szkolenia wyjazdowe 
obejmujące wizyty w gospodarstwach demonstracyj-
nych. W tych różnych formach dotychczas brało udział 
ponad 350 uczestników, co biorąc pod uwagę cyklicz-
ność szkoleń (uczestnictwo tych samych osób w syste-
mie szkoleń) oznacza, że każdy broker miał możliwość 
zapoznania się z różnymi aspektami procesu transferu 
wiedzy. Ponadto brokerzy, wraz z potencjalnymi wnio-
skodawcami, korzystają z konsultacji indywidualnych 
w CDR Brwinów, które obok kwestii proceduralnych 
dotyczą również praktycznych aspektów budowania 
projektu innowacyjnego. 

CDR podejmował równolegle różne formy działań 
mających na celu realizację swoich celów wynikających 
z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego takich jak 
wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych technolo-
gii w produkcji rolniczej, wdrażanie i upowszechnianie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych, które mogą przyczynić się do 
rozwoju obszarów wiejskich oraz wdrażanie i upo-
wszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, które mogą przy-
czynić się do rozwoju obszarów wiejskich. 

Działania doskonalące warsztat pracy doradców rol-
niczych obejmowały transfer wiedzy z nauki do doradz-
twa poprzez różne formy edukacyjne – kursy, szkolenia, 
wykłady, konferencje i szkolenia wyjazdowe. Ich istotą 
było przekazanie najnowszych informacji z nauki do 
doradztwa, przy czym część tych działań podejmowana 
jest w bezpośredniej współpracy z instytutami nauko-
wo-badawczymi resortu rolnictwa (np. rolnictwo precy-
zyjne w teorii i praktyce we współpracy z IUNG w Pu-
ławach). W 2017 r. zorganizowano ponad 30 różnego 
typu wydarzeń, głównie szkoleniowych, w których 
uczestniczyło ponad 700 osób, wydano ponad 20 bro-
szur i informacji na stronę internetową poświęconych 
różnym aspektom transferu wiedzy powiązanych z wy-
nikami badań naukowych. 

W zakresie działań w relacji nauka-praktyka rolnicza 
należy podkreślić zorganizowanie przez CDR konferen-
cji, seminariów i działań informacyjno-promocyjnych. 
W 2017 roku wzięło w nich udział około 3000 uczestni-
ków. Warto wymienić trzy główne obszary tematyczne: 

a)  aspekty ekonomiczno-zarządcze prowadzenia go-
spodarstwa w kontekście zastosowania rozwiązań 
pochodzących z badań naukowych, w tym inno-
wacyjnych (np. XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego 
w Poznaniu „Decyzje innowacyjnych rolników 
w obecnych warunkach rynkowych”), 

b)  ujęcie z punktu widzenia technologii produk-
cji (np. Prezentacja wyników badan naukowych 
i możliwości ich praktycznego wykorzystania 
w produkcji roślinnej, w tym Innowacyjne prak-
tyki na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiej-
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skich promowane przez instytuty naukowe oraz 
CDR podczas XXIII Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach), 

c)  poszukiwania innowacji organizacyjno - zarząd-
czych w zakresie współpracy praktyka-nauka (or-
ganizacja dwóch spotkań z przedstawicielami In-
stytutów Naukowych podległych MRiRW i uczel-
ni rolniczych Uniwersytety Rolnicze z Krakowa 
i Wrocławia, SGGW z Warszawy). 

Wszystkie te działania są kontynuowane przez CDR 
jako promujące innowacje m.in. na Międzynarodowych 
Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura 
Food, na Centralnych Targach Rolniczych w Nada-
rzynie oraz w czasie Rolniczego Festiwalu Nauki (co-
rocznie już 18 edycji) oraz Forum Wiedzy i Innowacji 
(nowość - coroczna edycja od 2016 r.) . Szczególnie 
dwa ostatnie wydarzenia stają się istotnym miejscem 
wymiany informacji między nauką i praktyką z dużym 
udziałem doradztwa rolniczego oraz budowania poten-
cjału na rzecz wdrażania innowacji w sektorze rolnym. 

Rezultaty będziemy mogli zmierzyć już wkrótce 
ilością grup operacyjnych w Polsce efektywnie 
realizujących swoje cele. Warto przypomnieć, że 
w 2017 r. na 89 powstałych grup operacyjnych w kraju 
aż 87 powstało przy wsparciu doradców rolniczych – 
brokerów innowacji.

Warto również podkreślić rolę projektów zewnętrz-
nych realizowanych przez CDR w ramach programów 
UE (np. Horyzont 2020). Obecnie CDR realizuje po-
nad 10 projektów fi nansowanych z programów UE oraz 
funduszy krajowych (NCBiR), przy czym CDR wystę-
puje w nich w dwojakim charakterze: 

a)  jako zespół ekspertów do specyfi cznych obszarów 
technologicznych (np. gospodarstwa ekologiczne), 

b)  wchodzi w skład zespołów analitycznych bada-
jących konkretne obszary problemowe transfe-
ru wiedzy w projektach obejmujących minimum 
5-7 krajów europejskich (np. system współpracy 
łączący rolników, doradców i naukowców w celu 
promocji innowacji),

c)  wdraża efekty projektu, testuje je i uczestniczy 
w przygotowaniu praktycznych wniosków.

W działalności pro-innowacyjnej CDR szczególnie 
podkreślić kluczową rolą w promocji wyników badań 
naukowych, w tym rozwiązań innowacyjnych przez 
Oddział CDR w Radomiu. Dysponuje on Pokazowym 
Gospodarstwem Ekologicznym (PGE) oraz Centrum 
Praktycznego Szkolenia (CPSz) w zakresie małego 
przetwórstwa. Zarówno PGE jak i CPSz pełnią rolę bazy 
praktycznego doskonalenia zawodowego szerokiej rze-
szy odbiorców (doradców, nauczycieli i uczniów szkół 
sektora rolno-spożywczego, rolników, mieszkańców 
obszarów wiejskich) i wdrażania nowości technologicz-
nych i systemowych (np. organizacyjnych). W PGE pro-
wadzone są innowacyjne doświadczenia z zakresu pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej metodami ekologicznymi 
we współpracy z instytutami naukowymi. W Centrum 
Praktycznego Szkolenia prowadzone są zajęcia z zakre-
su przetwórstwa zbóż – głównie metody przemiału zbóż 
na mąkę, owoców i warzyw – tłoczenie soków, prze-
twórstwa mięsa – działalność małej masarni z wykorzy-
staniem nowatorskiej metody wędzenia, przetwórstwo 
mleka – działalność małej mleczarni w tym szczególnie 
produkcja serów. 

Jacek Węsierski 
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie
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W dniu 6 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-
-Cogeca w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie gru-
py roboczej „Badania i innowacje”.

Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posie-
dzeniu wziął udział Waldemar Banach, Dyrektor Biura 
Lubelskiej Izby Rolniczej.

Podczas posiedzenia eksperci wysłuchali sprawozdania 
ze szczytu Agri-Innovation, które odbyło się w Lizbonie 
w dniach 11-12 października 2017 roku. Informacje w tym 
zakresie przedstawił Valentin Opfermann. 

Następnie Daniel Rossi zapoznał uczestników spo-
tkania z wynikami konferencji, która odbyła w dniu 16 
października 2017 roku w Brukseli w zakresie badań 
naukowych i innowacji z korzyścią dla FOOD 2030. 
Program FOOD 2030 stanowi aktualną odpowiedź po-
lityczną UE na badania i innowacje w związku z ostat-
nimi zmianami polityki międzynarodowej, w tym zo-
bowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Stanowi istotną platformę dialogu, która ma na celu 
wykorzystanie spójnych ram polityki badań i innowacji 
w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia. Kon-
ferencja była ważnym krokiem w kierunku zwiększe-
nia przyszłych inwestycji w badania naukowe i inno-
wacje. Jej celem było m.in. wspieranie przełomowych 
odkryć w zakresie żywienia i systemów żywnościo-
wych, tworzenia rynków i otwartej innowacji, otwar-
tej nauki i zaangażowania wielu podmiotów, budowy 
potencjału i umiejętności oraz wzmocnienie globalnej 
współpracy na rzecz lepszego dostosowania polityki 
badawczej. Celem omawianego programu FOOD 2030 
jest zbadanie, co jest potrzebne do transformacji i przy-
szłej odporności naszych systemów żywnościowych, 
aby były zrównoważone, różnorodne, odpowiedzialne 
i wydajne w zapewnianiu dostępnej, zdrowej i zrówno-
ważonej żywności. Ponadto FOOD 2030 ma za zadanie 
zbadanie, w jaki sposób można zwiększyć skalę badań 
i systemów innowacji, aby lepiej przyczynić się do 
realizacji powyższych priorytetów w zakresie bezpie-
czeństwa żywnościowego i żywieniowego. Koncepcja 
ds. żywienia i łańcucha żywności stanowi systemowe 
podejście do żywności, jej ambicją jest stworzenie pro-
gramu roboczego na lata 2021-2028, zbadanie potrzeb 
w zakresie zdrowej żywności, gospodarki w obiegu 
zamkniętym, zrównoważonego rozwoju (zarządzanie 

wodą, glebą). Zdaniem Pana Daniela Rossi rozbudowa-
nie systemu, nadmierne skoncentrowanie się na konsu-
mencie może spowodować zmniejszenie roli rolników 
w łańcuchu żywności. Uczestnicy spotkania podkreślili, 
że kluczowym elementem z punktu widzenia rolników 
i spółdzielni jest dostęp do internetu szerokopasmowe-
go, aby mogli w pełni korzystać z nowych technologii, 
takich jak inteligentne rolnictwo.

W trakcie obrad przedstawiono prezentacje projek-
tów Horyzontu 2020 w tym: 
• Projekt SMART- AKIS: the UE Smart Farming 

Thematic Network - dotyczący sieci tematycznej 
inteligentnej produkcji, w tym automatyzacji, kom-
puteryzacji. W projekt realizowany od 2016 roku 
zaangażowanych jest 13 krajów UE (m.in. Niem-
cy, Grecja, Holandia, Serbia, Turcja). Całość prac 
projektu służy wypracowaniu zaleceń, przykładów 
najlepszych rozwiązań dla rolników w zakresie 
konserwacji gleb, zarzadzania gospodarką wodną. 
Wyniki prowadzonych badań są zatwierdzane przez 
program i wdrażane w praktyce przez rolników. 
W ramach projektu organizowane są bezpośrednio 
warsztaty i pokazy praktyczne dla rolników, które 
wskazują i potwierdzają rzeczywiste potrzeby rolni-
ków. Więcej informacji o projekcie można uzyskać 
na stronie internetowej projektu: 
www.smart-akis.com.

• Projekt AGRI FOR VALOR – koordynowany przez 
Instytut Naukowy w Niemczech, we współpracy 

Kolejne posiedzeniu grupy roboczej „Badania 
i innowacje” w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli
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z Uniwersytetem Rolniczym z Belgii. W projek-
cie biorą udział ponadto partnerzy z Irlandii, Wę-
gier, Hiszpanii. Celem projektu jest nawiązanie 
kontaktu z przedstawicielami różnych sektorów 
produkcji rolniczej oraz wykorzystanie produktów 
ubocznych z różnego rodzaju tej gałęzi produkcji. 
Każde z tych państw posiada określony potencjał. 
W przypadku Węgier jest to słoma, serwatka, Irlan-
dii – trawa, sektor leśny, gnojowica, Hiszpanii- pro-
dukty uboczne z produkcji oliwy z oliwek. Produk-
ty uboczne wykorzystywane są m.in. do produkcji 
biogazu, nawozów organicznych, w przemyśle ko-
smetycznym, farmaceutycznym. W ramach projek-
tu utworzono grupy partnerskie wykorzystując fakt, 
że w regionach tych potrzeby i bariery rozwoju są 
bardzo zbliżone. Stworzono 5 grup operacyjnych 
EPI-AGRI ( trzy w Irlandii, po jednej w Hiszpanii 
i na Węgrzech). Zorganizowane zostały dwie misje 
pomiędzy uczestnikami projektu, dokonana zosta-
ła analiza fi nansów projektu, ponadto wyposażono 
rolników w zestaw narzędzi informatyczne. Podsu-
mowanie projektu zaplanowano na lipiec 2018 po-
przez zorganizowanie konferencji w siedzibie Co-
pa-Cogeca w Brukseli.

W dalszej części posiedzenia Pan Daniel Rossi oraz 
Valentin Opfermann dokonali szczegółowego przeglą-
du programu prac Horyzont 2020 na lata 2018-2020, 
przedstawiając poszczególne pakiety robocze wraz z ich 
terminami i budżetem. 

Kolejnym bardzo ważnym elementem posiedzenia 
była dyskusja na temat wdrażania programu. Podczas 
dyskusji z ekspertami grupy roboczej omówiono temat 
udziału rolników w programach i konsorcjach projektów 
Horyzont 2020 zwracając szczególną uwagę na kwestię 
Europejskiego Programu ds. Badań i Innowacji (FP9), 
znaczenie badań naukowych i innowacji dla przyszło-
ści WPR. Zwrócono szczególną uwagę, iż przy realiza-
cji projektów bardzo ważna jest ich analiza fi nansowa. 
Zdaniem uczestników organizacje rolnicze powinny 

mieć kluczową rolę w ocenie projektu. Istotnym pro-
blemem jest kwestia przekazywania wiedzy dla rolni-
ków. W prowadzonej dyskusji przedstawiciel Krajowej 
Rady Izb Rolniczych Waldemar Banach zwrócił uwa-
gę, że głównym celem projektu poza wprowadzeniem 
innowacji w sektorze rolnictwa powinien być czynny 
udział rolnika w projekcie. Projekt bez udziału rolnika 
nie oddaje w pełni kluczowej roli projektu w zakresie 
realizacji i zaspokojenia rzeczywistych potrzeb rolnika. 
To on i jego bezpośredni udział w pracach już na etapie 
analizy potrzeb, a następnie wdrażania wypracowanych 
rozwiązań innowacyjnych projektu na podstawie na-
ukowych badań oddają w pełni istotę i sens programu. 

Przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił po-
nadto uwagę na bardzo duży potencjał naukowy regio-
nu w zakresie sektora rolnictwa (liczne instytuty nauko-
we w Puławach, wyższe uczelnie rolnicze na terenie 
Lubelszczyzny), co daje duże szanse na realizację no-
wych projektów, a przez to lepsze wykorzystanie środ-
ków z programu Horyzont 2020. Wskazał na przykłady 
już realizowanych projektów współpracy tych instytu-
cji z Lubelską Izbą Rolniczą, podkreślając na potrzebę 
realizacji wielopodmiotowej projektów z koniecznym 
udziałem rolników. Być może udział rolników powi-
nien być niezbędny do uzyskania środków na realiza-
cje projektu. Była to odpowiedź na na głos w dyskusji 
mówiący o niewielkim zaangażowaniu krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu programu Ho-
ryzont 2020. 

W ramach posiedzenia wskazano ponadto na koniecz-
ność zmiany w zakresie zwiększenia czasu do daty ogło-
szenie i publikacji na temat realizowanych projektów do 
daty jego oceny. Zbyt krótki przedział czasowy może 
wpłynąć, na jakość i rzetelność oceny składnych projek-
tów przez ekspertów. Poddano dyskusji i na jej podsta-
wie stwierdzono, że korzystniejszym rozwiązaniem jest 
realizacja projektów dwuetapowych, wybór większej 
ilości mniejszych projektów w miejsce jednego dużego 
wykorzystującego całość środków fi nansowych.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący grupy 
roboczej „ Badania i innowacje” po raz kolejny prosił 
o regularne odwiedzanie sekcji „Badania” w serwisie 
AGRI – INFO, gdzie znajdują się aktualne dokumenty 
i materiały. 

Waldemar Banach
Dyrektor Biura 

Lubelskiej Izby Rolniczej
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Powiatowy Urząd Pracy w Puła-
wach informuje, że w związku z no-
welizacją ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, od dnia 
1 stycznia 2018r., zatrudnianie cu-
dzoziemców odbywa się w oparciu 
o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 
1543, art. 88n-88za, art. 90-90e). 

Wszelkie formalności w tych 
sprawach załatwiają właściwe Po-
wiatowe Urzędy Pracy. Na stronach 
internetowych urzędów pracy znaj-
dziecie Państwo szczegółowe zasa-
dy zatrudniania, jak również można 
pobrać niezbędne w tej sprawie dru-
ki i uzyskać numer bankowy służą-
cy do wniesienia opłaty.

Nowa procedura wprowadza na-
stępujące mechanizmy zatrudniania 
cudzoziemców poprzez:

- zezwolenie na pracę sezonową,
- zatrudnianie na podstawie oświad-

czenia, tzw. procedura uproszczona 
wprowadzona dla obywateli Repu-
bliki Armenii, Republiki Białorusi, 
Republiki Gruzji, Republiki Mołda-
wii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

- zezwolenie na pracę wydawane 
przez właściwego Wojewodę, z wy-
maganym „testem rynku pracy” in-
formującym o braku zaspokojenia 
potrzeb kadrowych, sporządzonym 
i wydanym przez właściwego starostę 
(powiatowy urząd pracy) – zezwole-
nie takie zwykle jest ważne do 3 lat.

Zezwolenie na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową 

może być wydane dla obywate-
li wszystkich państw spoza Unii 
Europejskiej i Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Zezwole-
nie wydaje się, jeśli cudzoziemiec 
ma wykonywać pracę w zakresie 
działalności bezpośrednio związa-

nych z rolnictwem, leśnictwem, 
łowiectwem i rybactwem lub 
usługami gastronomicznymi i za-
kwaterowaniem (Rozporządzenie 
z dnia 8 grudnia 2017 r. ws. pod-
klas działalności według Polskiej 
Klasyfi kacji Działalności (PKD), 
w których wydawane są zezwole-
nia na pracę sezonową cudzoziem-
ca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348)
Zezwolenie na pracę sezonową wy-
daje starosta właściwy ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia podmiotu powierzającego wy-
konywanie pracy cudzoziemcowi 
na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy 
w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową 
wydaje się, jeżeli:
1. cudzoziemiec ma być zatrudnio-

ny w celu wykonywania pracy 
sezonowej;

2. wysokość wynagrodzenia, która 
będzie określona w umowie z cu-
dzoziemcem, nie będzie niższa 
od wynagrodzenia pracowników 
wykonujących w tym samym 
wymiarze czasu pracę porówny-
walnego rodzaju lub stanowisku;

3. podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi 
dołączył do wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową 
informację starosty.

Informacja starosty nie jest 
wymagana, jeżeli pracodawca 
wnioskuje o zatrudnienie cudzo-
ziemca, który:
1. jest obywatelem jednego z państw 

takich, jak: Federacja Rosyjska, 
Republika Białorusi, Republika 
Mołdawii, Republika Gruzji, 
Republika Armenii, Ukraina,

2. w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę ukończył 
uczelnię z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo 
innego państwa Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego lub 
Konfederacji Szwajcarskiej albo 
jest uczestnikiem studiów dok-
toranckich odbywanych w Rze-
czypospolitej Polskiej,

3. przez 3 lata poprzedzające złoże-
nie wniosku o wydanie zezwole-
nia na pracę przebywał legalnie 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej a pobyt był nieprzerwa-
ny w rozumieniu art. 195 ust. 4 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach.

Podmiot mający zamiar złożyć 
wniosek o wydanie zezwolenie na 
pracę sezonową lub o przedłużenie 
zezwolenia na pracę sezonową dla 
cudzoziemca, wcześniej uiszcza 
opłatę w wysokości 30 zł na rachu-
nek właściwego urzędu pracy.

Wniosek należy złożyć: 
• w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

lub
• elektronicznie za pośrednictwem 

portalu praca.gov.pl. Wnioski 
składane elektronicznie powinny 
być opatrzone kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profi -
lem zaufanym ePUAP. 

Wnioskodawca, który złożył nie-
kompletny wniosek, bądź nie przed-
stawił oryginałów wymaganych 
dokumentów do wglądu, zostanie 
wezwany do uzupełnienia tych bra-
ków w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż siedem dni. Nieusu-
nięcie tych braków spowoduje po-
zostawienie wniosku bez rozpozna-
nia. Dokumenty związane z uzy-
skaniem zezwolenia na pracę se-

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - od 1 stycznia 2018 r. 
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zonową podpisuje, składa i odbiera
osobiście pracodawca, w przypadku 
braku możliwości osobistego repre-
zentowania fi rmy, czynności tych 
może dokonać pełnomocnik praco-
dawcy.

Właściwy starosta (PUP):
1. wpisuje wniosek do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezo-
nowej;

2. wydaje podmiotowi powierza-
jącemu wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi zaświadczenie 
o wpisie. Zaświadczenie o wpisie 
wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę sezonową do ewidencji 
wniosków w sprawie pracy se-
zonowej podmiot powierzający 
wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi przekazuje temu cudzo-
ziemcowi. Ww. zaświadczenie 
jest podstawą dla cudzoziemca 
do ubiegania się w polskiej pla-
cówce dyplomatyczno-konsular-
nej w kraju jego stałego pobytu 
o wizę w celu wykonywania pra-
cy sezonowej w Polsce.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwo-

lenia na pracę sezonową został 
wpisany do ewidencji wniosków, 
zezwolenie na pracę sezonową 
wydaje się po wjeździe cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie 
wizy wydanej w celu wykonywa-
nia pracy sezonowej lub w ra-
mach ruchu bezwizowego, jeżeli 
podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi 
przedstawił właściwemu staro-
ście:
1. kopię ważnego dokumentu 

uprawniającego cudzoziemca do 
pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2. informację o adresie zakwate-
rowania cudzoziemca w okresie 
pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Zatrudnianie cudzoziemców 
na podstawie oświadczenia

Oświadczenie o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcowi 
składa podmiot powierzający wy-
konywanie pracy, w celu wpisu 
oświadczenia do ewidencji oświad-

czeń. Oświadczenie wpisane przez 
Powiatowy Urząd Pracy do ewi-
dencji oświadczeń uprawnia cudzo-
ziemca do wykonywania pracy bez 
obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę, jeżeli praca wykonywa-
na jest na warunkach określonych 
w tym oświadczeniu. Powiatowy 
urząd pracy wpisuje oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pra-
cy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń, jeżeli: 

• cudzoziemiec, któremu zostanie 
powierzona praca jest obywate-
lem Republiki Armenii, Repu-
bliki Białorusi, Republiki Gru-
zji, Republiki Mołdawii, Federa-
cji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz

• praca cudzoziemca nie jest zwią-
zana z działalnością sezonową 
(art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 
z późn. zm.)

• okres wykonywania pracy wska-
zany w złożonym oświadczeniu 
oraz okresy pracy wykonywanej 
na podstawie oświadczeń wpisa-
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nych do ewidencji oświadczeń 
wynoszą łącznie nie dłużej niż 
6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy niezależnie od licz-
by podmiotów powierzających 
temu cudzoziemcowi wykony-
wanie pracy.

Oświadczenie o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcowi 
składa i odbiera osobiście praco-
dawca, w przypadku braku możli-
wości osobistego reprezentowania 
fi rmy, czynności tych może dokonać 
pełnomocnik pracodawcy.

Podmiot powierzający wykony-
wanie pracy cudzoziemcowi, któ-
rego oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziem-
cowi zostało wpisane do ewidencji 
oświadczeń, pisemnie powiada-

mia właściwy powiatowy urząd 
pracy o: 
• podjęciu pracy przez cudzo-

ziemca najpóźniej w dniu rozpo-
częcia pracy;

• niepodjęciu pracy przez cudzo-
ziemca w terminie 7 dni od daty 
rozpoczęcia pracy określonego 
w ewidencji oświadczeń.

Podmiot mający zamiar złożyć 
oświadczenie o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziemcowi, 
wcześniej uiszcza opłatę w wyso-
kości 30 zł na rachunek właściwego 
urzędu pracy.

Wniosek należy złożyć: 
• w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

lub
• elektronicznie za pośrednictwem 

portalu praca.gov.pl. Wnioski 

składane elektronicznie powinny 
być opatrzone kwalifi kowanym 
podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym pro-
fi lem zaufanym ePUAP. Do 25 
stycznia br., do PUP w Puławach 
wpłynęły 24 wnioski o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową 
i zostało złożone 15 oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi. 

Należy nadmienić, że pracodawcy 
nie mają problemów ze złożeniem 
prawidłowo wypełnionych druków 
i sprawy rozpatrywane są terminowo.

Henryk Soboń 
– Z-ca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy 
w Puławach.

Konkurs organizowany jest przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, we współpracy z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Państwową Inspekcją Pracy. 
Tegoroczny konkurs uzyskał Patro-
nat Honorowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w roku 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości.

W dotychczasowych edycjach 
udział wzięło ponad 18 tysięcy go-
spodarstw indywidualnych. Laure-
aci konkursu otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe i fi nansowe – 
w ubiegłym roku zwycięzca został 
uhonorowany ciągnikiem o mocy 
55 KM. Przy czym należy podkre-
ślić, iż laureatem ubiegłorocznej 
ogólnopolskiej edycji konkursu zo-
stało gospodarstwo z województwa 
lubelskiego. Konkurs jest jednym 
z wielu działań prewencyjnych pro-
wadzonych przez Kasę na rzecz 

zmniejszenia liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników. 
Celem Konkursu jest promocja za-
sad ochrony zdrowia i życia w go-
spodarstwie rolnym. Udział w Kon-
kursie mogą brać zarówno duże jak 
i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospo-
darstw mają okazję do zaprezen-
towania swoich warsztatów pracy 
i osiągnięć zawodowych, zdobycia 
cennych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnemu au-
dytowi bezpieczeństwa pracy, który 
przeprowadzą komisje konkurso-
we. W skład komisji konkursowych 
wchodzą specjaliści z zakresu bhp 
w rolnictwie, reprezentujący Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Lubelską Izbę Rolniczą, 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, Państwową In-
spekcję Pracy oraz inne instytucje 

działające w środowisku wiejskim. 
Lubelska Izba Rolnicza jest fun-

datorem atrakcyjnych nagród rze-
czowych dla laureatów etapu wo-
jewódzkiego. Regulamin konkursu 
znajduje się na stronie internetowej 
KRUS.

Ważne terminy: 
31.03.2018 r. - upływa termin 

zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu 

regionalnego konkursu 
15.06.2018 r. - zakończenie etapu 

wojewódzkiego 
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja 

gospodarstw fi nałowych
Zapraszamy do udziału.

Redakcja Biuletynu

Źródło: www.krus.gov.pl 

 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
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Uwarunkowania prawne
W Polsce uprawa konopi włóknistych regulowana 

jest wspomniana wcześniej Ustawą o przeciwdziała-
niu narkomanii. Legalna plantacja konopi włóknistych 
może być prowadzona na określonej powierzchni, 
w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwole-
nia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego 
kategorii elitarny albo kategorii kwalifi kowany w ro-
zumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: 
1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadają-
cym zezwolenie marszałka województwa na prowadze-
nie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub 
2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych 
we własnym zakresie składanego do marszałka woje-
wództwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, 
w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu. Do-
datkowo, konopie zezwala się uprawiać wyłącznie na 
potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, ce-
lulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetyczne-
go, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz
nasiennictwa. 

Współpraca z IWNiRZ
Jeśli uprawa jest na potrzeby nasiennictwa, wówczas 

istnieje możliwość podpisania umowy kontraktacji 
z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
z Poznania. Wówczas należy skontaktować się 
z IWNiRZ (październik-listopad roku poprzedzające-
go uprawę) i podać województwo, gminę, areał oraz 

ustalić cel uprawy konopi - to my załatwiamy wszel-
kie formalności z urzędem gminy i urzędem marszał-
kowskim. Plantator ma obowiązek tylko zgłosić zamiar 
uprawy do swojego urzędu gminy - należy tam złożyć 
wniosek wraz z oświadczeniem o niekaralności (nie 
w każdej gminie wymagane). Sejmik województwa, po 
zasięgnięciu opinii ministra do spraw zdrowia oraz mi-
nistra do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały, 
ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod upra-
wy konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw 
(z reguły luty – początek kwietnia w roku uprawy).

Można o zezwolenie na skup słomy starać się same-
mu. Należy złożyć wniosek w urzędzie marszałkow-
skim, który zawiera:
• Imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania 

i adres albo nazwę (fi rmę), siedzibę i adres wnio-
skodawcy;

• Numer NIP podmiotu lub REGON, a w przypadku 
osoby fi zycznej również PESEL;

• Adres miejsca wykonywania działalności w zakre-
sie skupu;

• Informację o zakresie i celu podejmowanej działal-
ności;

Do wniosku o zezwolenie na skup słomy konopnej 
dołącza się zobowiązanie do przekazywania na żądanie 
marszałka województwa informacji dotyczących zakre-
su i celu prowadzonej działalności.

Do obsiania plantacji należy zakupić kwalifi kowany 
materiał siewny. W czasie wegetacji inspektor z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennic-

Cannabis sativa L. czyli konopie włókniste …w pigułce
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twa (właściwy ze względu na położenie plantacji) dwu-
krotnie przeprowadza kwalifi kację polową. Zgłoszenie 
plantacji nasiennej do kwalifi kacji polowej do właści-
wego Inspektoratu zgłasza Instytut w terminie do 15 
maja każdego roku (www.piorin.gov.pl). 

Należy przeprowadzać selekcję negatywną w okresie 
kwitnienia.

• Występowanie osobników męskich (płaskoni) na jedno-
stce kwalifi kacyjnej powinno wynosić nie więcej niż: 
w materiałach elitarnych – 0,1 płaskonia/30 m2; 
w materiale kwalifi kowanym – 15 płaskoni/10 m2. 

• Osobników nietypowych dla odmiany, na jednost-
ce kwalifi kacyjnej powinno wynosić nie więcej niż: 
1 sztuka na jednostkę powierzchni, zarówno w ma-
teriałach elitarnych, jak i kwalifi kowanych.

Plantacja powinna być praktyczne wolna od innych 
gatunków uprawnych. Konieczne jest prowadzenie se-
lekcji negatywnej, to znaczy usuwania płaskoni wraz 
z korzeniami, przed rozpoczęciem pylenia w okresie 
od momentu pojawienia się pierwszych płaskoni oraz 
osobników nietypowych, aż do zakończenia kwitnienia. 
Po zbiorze nasiona należy dosuszyć, oczyścić, następ-
nie inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (właściwy ze względu na położe-
nie plantacji) pobiera próbę na tożsamość odmianową, 
wilgotność, zdolność kiełkowania, wartość siewną oraz 
masę tysiąca nasion.

Wybrane substancje aktywne w roślinie 
Cannabis

W konopiach występują liczne związki bioaktywne 
(około 500) należące m. in. do terpenów, fl awonoidów 
oraz charakterystycznych tylko dla konopi kannabino-
idów (Truta i in. 2009) 

• Eteryczne olejki konopne

Z przewidywaną zwiększoną produkcją konopi na 
różne cele związany będzie problem zagospodarowa-
nia wiech konopnych, które dotychczas przeznaczane 
są na cele opałowe lub traktowane jako bezużyteczny 
odpad. W przypadkach upraw konopi na włókno dla 
celów przędzalniczych wiechy konopne stanowią ba-
last pogarszający warunki roszenia łodyg oraz pogar-
szający możliwości mechanizacji prac pielęgnacyjnych 
w czasie roszenia. Wiechy konopne zawierają olejki 
eteryczne, co wykazano wstępnymi doświadczalnymi 
destylacjami parą wodną. Większość fi zjologów skła-
nia się do przypuszczenia, że olejki stanowią wydali-

ny, produkty odpadkowe przemiany materii, powstają-
ce podczas procesów życiowych rośliny. Roślina, nie 
mając specjalnych organów wydalniczych neutralizuje 
szkodliwe dla siebie substancje, przeprowadzając je 
w substancje nieczynne lub izoluje je w specjalnych tkan-
kach, jak to jest w przypadku olejków. Synteza olejków 
nie jest procesem powszechnym w świecie roślinnym. 
Jest ona właściwością niektórych, nielicznych stosun-
kowo gatunków. Jednak to, co nazywamy gatunkiem, 
stanowi dosyć różnorodną populację osobników, które 
uprawiane na plantacji dają surowiec bardzo przypad-
kowy i nie wyrównany zarówno co do ilości olejku, jak 
i jego jakości. Dojrzałość wegetatywna jest jedną 
z przyczyn zmienności składu chemicznego rośliny. 
Wpływ czynników środowiskowych odbija się przede 
wszystkim na masie rośliny, o jakości plonu decyduje 
natomiast stopień dojrzałości danego organu rośliny. 
Tak więc istnieje duży wpływ zmienności osobniczej na 
zawartość i jakość olejku. Wstępne badania w IWNiRZ 
oraz analiza doniesień literaturowych wykazały, że naj-
wyższą zawartość olejku konopnego obserwuje się w fa-
zie 50% dojrzałości nasion. O jakości olejku konopnego 
decyduje zawartość mono- i seskwiterpenów. Zawarte 
w olejku konopnym mono- i seskwiterpeny wykazują 
działanie bakteriostatyczne, porównywalne w szcze-
gólności do olejku z tymianku. Działanie to ujawnia się 
główniew stosunku do zarazków Gram+ (Staphylococ-
cus i Streptococcus). Innym ważnym aspektem jest też 
zawartość dwóch terpenów: limonen i a-pinen, które 
działają odstraszająco na owady. Dla potrzeb produk-
cji konopi na cele celulozowe, stopień dojrzałości ro-
ślin dla tego właśnie celu będzie istotny, natomiast dla 
produkcji olejku na pewno będzie inny niż optymalny. 
Jednak możliwość zagospodarowania odpadu, jakimi są 
wiechy pozwala na taką rozbieżność. 

Olejek eteryczny (łac. oleum aetherium) – ciekła, lot-
na substancja wonna uzyskiwana najczęściej poprzez 
destylację z parą wodną lub przez macerację tłuszczami 
z odpowiedniego surowca roślinnego. Pod względem 
składu jest to mieszanina rozmaitych związków che-
micznych: ketonów, aldehydów, alkoholi, estrów, lak-
tonów, terpenów i innych związków organicznych np. 
tych zawierających azot i siarkę. Do najczęstszych i naj-
ważniejszych związków wchodzących w skład olejków 
eterycznych należą: 
1. Terpeny:
• monoterpeny (cytral, linalol, limonen, mentol, 

karneol, α-pinen, tujon), 
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• seskwiterpeny (α-bisabolol, kadinen, absyntyna, 
chamazulen, aldehyd anyżowy),

2. Pochodne fenylowe (anetol, tymol, azaron),
3. Inne związki (izosiarkocjanian allilu, kalamin).
Olejki są optycznie czynne, posiadają zapach, są lot-

ne, dobrze rozpuszczają się w etanolu, glicerolu, roz-
puszczalnikach tłuszczowych i samych tłuszczach. 
W temperaturze pokojowej są cieczami, często oleisty-
mi. Po naniesieniu na papier pozostawiają tłustą pla-
mę, która znika po paru godzinach. Temperatura wrze-
nia składników olejków waha się od + 50 do + 320o 
C. Ich gęstość jest zwykle niższa od gęstości wody, 
w której są praktycznie nierozpuszczalne. Mogą być 
bezbarwne, rzadziej brunatne, niebieskawe lub zielon-
kawe. Niektóre z olejków mogą przy dłuższym prze-
chowywaniu ulec zestaleniu. Wytrącane w ten sposób 
składniki olejku nazywamy stearoptenami. W skład 
jednego olejku może wchodzić kilkadziesiąt róż-
nych związków, jednak w większości z nich spotyka-
my jeden główny składnik odpowiedzialny za zapach 
i często za właściwości farmakologiczne. Pro-
centowy udział poszczególnych składników 
w olejku jest zmienny i zależy od wielu czyn-
ników, zarówno genetycznych (gatunek) jak 
i środowiskowych (np. klimat, nasłonecznienie w miej-
scu wzrostu rośliny), a także nawet od pory dnia. Z tego 
też powodu olejki klasyfi kuje się i ocenia najczę-
ściej na podstawie zawartości głównego składnika 
np. mentolu czy tymolu. Lecznicze działanie olejków 
z powodzeniem stosuje się w medycynie zarówno kon-
wencjonalnej jak i alternatywnej. Olejki eteryczne sto-
suje się szeroko w aromaterapii.

• Kannabinoidy

Badania wykazały istnienie ponad 60 różnych 

kannabinoidów, ale pośród nich THC (Δ9 tetrahy-
drokanabinol) jest najbardziej poznanym, rów-
nież ze względu na działanie psychoaktywne (Truta 
i in. 2009). W myśl Ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku 
(Dz. U. z 2017 roku poz. 783) konopie włókni-
ste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis 
sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetra-
hydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabi-
nolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) 
w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, 
z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% 
w przeliczeniu na suchą masę. Konopie, których zawar-
tość THC przekracza tą wartość określane są mianem ko-
nopi innych niż włókniste, potocznie nazywanych indyj-
skimi lub narkotycznymi. Konopie indyjskie stosowane 
jako używki mogą zawierać nawet 25-30% THC) (Truta 
i in. 2009). Kolejnym, interesującym kannabinoidem 
jest kannabidiol (CBD), który nie powoduje odurzenia 
narkotycznego. Obydwa kannabinoidy znalazły obec-
nie szerokie zastosowanie w medycynie. 
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Oddział Regionalny Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
w Lublinie, informuje o ogłoszeniu 
przez Prezesa KRUS VIII Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego 
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi 
mamy- upadkom zapobiegamy”. 

Zadanie konkursowe polega 
na wykonaniu pracy plastycznej 
w dowolnej technice, w formacie 
A3, ilustrującej hasło konkur-
sowe. Termin składania prac do 
Oddziału Regionalnego KRUS 
upływa dnia 6 kwietnia 2018 r.

Uczestnikami konkursu mogą 
być uczniowie szkół podstawo-
wych w dwóch kategoriach wie-
kowych tj.: I grupa – klasy 0-III 
szkoły podstawowej, II grupa – 
klasy IV-VII szkoły podstawowej. 

Szkoły, których uczniowie chcą 
wziąć udział w konkursie, powinny 

skontaktować się z najbliższą jed-
nostką terenową KRUS, gdzie uzy-
skają niezbędne informacje na te-
mat organizacji eliminacji.

Lubelska Izba Rolnicza od kilku 
już lat bierze udział w pracach ko-
misji wyłaniającej laureatów kon-
kursu. Jest również fundatorem 

atrakcyjnych nagród dla dzieci, lau-
reatów konkursu. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbędzie się w dniu 13 
kwietnia br. w siedzibie OR KRUS 
w Lublinie. Regulamin konkursu 
zamieszczony jest na stronie www.
krus.gov.pl

Redakcja Biuletynu

Konkurs plastyczny dla dzieci województwa lubelskiego 
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W dniu 3 stycznia 2018 roku Prezes LIR Piotr Bu-
rek, Wiceprezes Gustaw Jędrejek, Dyrektor Biura Lu-
belskiej Izby Rolniczej Waldemar Banach, Kierownik 
Oddziału Zamiejscowego LIR w Białej Podlaskiej 
Agnieszka Borowska, Pracownicy Biura LIR w Lubli-
nie Pani Agnieszka Wasiak, Dariusz Buczkowski wraz 
z ekipą telewizyjną TVP Lublin odwiedzili wychowan-
ków Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie.

Spotkanie z Panią Dyrektor Przedszkola Moniką Jan-
kiewicz oraz dziećmi z przedszkola było wynikiem na-
wiązanej współpracy Lubelskiej Izby Rolniczej z TVP 

Lublin w ramach akcji charytatywnej „Słonik Nadziei”. 
Akcja charytatywna TVP Lublin „Słonik Nadziei” od 
10 lat wspiera oddziały dziecięce szpitali Lubelszczy-
zny, pomaga uczestnikom warsztatów terapii zajęcio-
wej i przedszkolnym oddziałom integracyjnym.

Podopieczni zostali obdarowani prezentami w postaci 
zabawek, słodyczy oraz pomocy dydaktycznej w for-
mie zakupionej mini wieży. Wybór miejsca spotka-
nia nie był przypadkowy, Przedszkole Samorządowe 
w Konstantynowie położone jest na obszarze, które do-
tknął Afrykański Pomór Świń. Lubelska Izba Rolnicza 
podejmowała już wcześniej działania mające na celu 
wsparcie rolników z tych terenów, o czym informowa-
liśmy na łamach Biuletynu Informacyjnego oraz naszej 
stronie www. Tym razem Zarząd Lubelskiej Izby Rol-
niczej podjął decyzje wsparcia dzieci, które także są po-
średnio ofi arami ASF. Mamy nadzieję, że taka pomoc 
przynajmniej częściowo zrekompensuje bardzo trudną 
sytuację ich rodzin. Reakcja i radość dzieci była dla 
obecnych przedstawicieli LIR bezcenna i utwierdziła 
nas w przekonaniu o podjęciu słusznej decyzji. Mieli-
śmy ponadto okazję do wysłuchania występu artystycz-
nego starszej grupy dzieci z przedszkola.

Relację z wizyty będzie można obejrzeć w TVP Lublin 

Agnieszka Wasiak

Słonik nadziei - akcja charytatywna LIR i TVP Lublin
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W dniu 1 lutego br. w pogod-
nej atmosferze, pomimo deszczu 
odprawiliśmy dwie grupy dzieci 
na zimowisko, które rozpoczęło 
się w Poroninie koło Zakopane-
go oraz w Borach Tucholskich 
w miejscowości Tleń. 

Lubelska Izba Rolnicza zorgani-
zowała w styczniu br. nabór dzieci 
oraz wychowawców na dwa zimo-
wiska min. do Poronina oraz do 
Borów Tucholskich. Wypoczynek 
został zorganizowany w sumie dla 
53 osób z województwa lubelskiego 
w dniach od 1.02.2018-10.02.2018 
r. w Poroninie i Tleniu. Warunkiem 
zakwalifi kowania się dziecka na zi-
mowisko było ubezpieczenie co naj-
mniej jednego z rodziców w KRUS-
-ie. Dzieci ferie zimowe spędziły 
w pensjonacie Małgorzata w Poro-
ninie oraz w pensjonacie w Tleniu. 
W programie zimowiska w Poro-
ninie było dużo atrakcji min. pobyt 
w AQA PARKU, wycieczki w Tatry, 
kulig góralski z pochodniami. Zi-
mowisko w Tleniu w swoim pro-
gramie miało też wiele ciekawych 
ofert min. wycieczkę do Fojutowa, 

całodniową wycieczka na Kaszuby 
do Centrum Edukacji i Promocji Re-
gionu w Szymbarku i do komplek-
su źródeł termalnych w Grudziądzu 
i na Zamek Krzyżacki w Kwidzynie, 
całodniową wycieczka do Torunia 
(zwiedzanie Starówki, Muzeum Ko-
pernika, wejście do planetarium oraz 
kąpiele w parku wodnym Oleander), 
kulig zakończony ogniskiem, zajęcia 
i turnieje sportowe wraz z Olimpia-
dą Sportową (sanki, lodowisko, hala 
sportowa), konkursy i wiele innych 
atrakcji.

Wypoczynek zimowy dla dzieci 
w ramach promocji zdrowia i profi -
laktyki zdrowotnej został dofi naso-
wany ze środków Funduszu Skład-
kowego Ubezpieczenia Społecz-
nego Rolników w kwocie 750,00 
zł na każdego uczestnika. Fundusz 
Składkowy udziela dofi nansowa-
nia na organizacje wypoczynków 
letnich oraz zimowych dla dzieci 
rolników objętych rolniczym sys-
temem ubezpieczenia społecznego. 
Organizatorzy wypoczynków wy-
łaniani są w drodze konkursu ofert, 
który ogłaszany jest na stronie Fun-
duszu Składkowego w okresie let-
nim (kolonie i półkonie) oraz zimo-
wym (kolonie).

Lubelska Izba Rolnicza po roz-
strzygnięciu konkursu ofert przez 
Fundusz Składkowy będzie prowa-
dzić nabór na letni wypoczynek dla 
dzieci. Oferta wakacyjna dla dzieci 
zostanie przedstawiona na naszych 
stronach internetowych w czerwcu 
2018 roku. 

Małgorzata Karasek

Lubelska Izba Rolnicza organizatorem wypoczynku 
dla dzieci
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Pani Małgorzata Solis reprezentująca województwo 
lubelskie zdobyła pierwsze miejsce w Konkursie Ogól-
nopolskim „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. 
Jest to pierwsza edycja konkursu zorganizowana przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych na wniosek Rady ds. Ko-
biet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Kon-
kurs ten powstał w celu uwidocznienia roli kobiet zaan-
gażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a tak-
że wskazania wielu innowacyjnych metod stosowanych 
przez kobiety w swoich gospodarstwach rolnych. Poni-
żej zamieszczamy rozmowę z Panią Małgorzatą o tym 
jak rozpoczynała swoją działalność rolniczą, jakie ma 
plany na przyszłość.

- Pani Małgorzato jak to wszystko się zaczęło?
- Pochodzę z Puław i tam się wychowałam. W latach 

90-tych pracowałam jako nauczyciel w Szkole Pod-
stawowej w Niedźwiadzie Dużej w powiecie opol-
skim. Kiedy wyszłam za mąż zrezygnowałam z pra-

cy w szkole i osiedliłam się w Mikołajówce, w domu 
męża. Zaczęłam pracę w gospodarstwie. Gospodarstwo 
było wielokierunkowe z przewagą sadu jabłoniowego. 
Podjęliśmy decyzję, że gospodarstwo będzie tylko sa-
downicze. Przy takiej dostępności i obfi tości owoców 
zrozumiałą rzeczą było robienie przetworów na zimę. 
Robiłam je w dużych ilościach i częścią z nich obdaro-
wywałam rodzinę i znajomych.

- Gdzie wytwarzała Pani swoje przetwory?
- Na początku we własnej kuchni, dopiero w 2015 

roku zmodernizowaliśmy budynek gospodarczy, w któ-
rym powstała przydomowa przetwórnia. Budynek ma 
powierzchnię ok. 180 m2. Znajduje się tam nie tylko 
kuchnia, ale także sala konferencyjna, mniejsza sala 
z kominkiem, toalety, magazyny i pokój socjalny. W sali 
konferencyjnej organizujemy warsztaty i konferencje, 
a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

- Kiedy pojawiły się pierwsze przetwory przeznaczo-
ne na sprzedaż?

- W 2010 roku zaczęliśmy przetwarzać sok prosty. 
W tamtym czasie nie było jeszcze mobilnych tłoczni, ko-
rzystaliśmy więc z usług czeskiego przedsiębiorcy. Przy-
jeżdżał do nas do gospodarstwa i tłoczył sok z naszych 
jabłek. Generowało to koszty, ale zapotrzebowanie na sok 
tego typu wzrastało i rekompensowało ponoszone wydat-
ki. Konsumenci byli zdziwieni, że tak smakuje „wyci-
śnięte” jabłko, przyzwyczajeni byli do soków z koncen-
tratu jabłkowego, ewentualnie z dodatkiem miąższu. 

- Jaki był kolejny etap?
- Kolejnym etapem było wpisanie na Listę Produktów 

Tradycyjnych woj. Lubelskiego „syropu malinowego 
z Mikołajówki „ i „powideł śliwkowych z Mikołajów-
ki”. Produkty wpisane na listę są wytwarzane w tra-
dycyjny sposób i bardzo dobre jakościowo. Następnie 
złożyłam wniosek do Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Kraśnickiej na promocję tych produktów. Dostałam 
dofi nansowanie i promowałam moje produkty poprzez 
własną stronę internetową, targi i kiermasze. Następ-
nym krokiem było powstanie „Punktu sprzedaży pro-
duktów lokalnych”, na który również napisałam wnio-
sek i dostałam dofi nansowanie.

- Jakie są to produkty w chwili obecnej?
- Produktów jest obecnie dużo, są to syropy, dżemy, 

konfi tury, soki, galaretki z malin, porzeczek, śliwek 

Wywiad z laureatką konkursu 
„Rolniczki motorem innowacji w Polsce”
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żurawiny, czereśni czy róży. Produkty sprzedajemy 
na zamówienie w całej Polsce do restauracji, sklepów, 
lub na zamówienie indywidualne. Robimy też prezenty 
z naszych produktów, które sprzedajemy w dużych ilo-
ściach w okresie Bożego Narodzenia.

- Część produktów przez Panią wytwarzanych została 
wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Wojewódz-
twa Lubelskiego? Niektóre otrzymały wyróżnienia 
i prestiżowe certyfi katy?

- Tak, wyroby  wpisane na listę produktów tradycyj-
nych to: syrop malinowy z Mikołajówki, powidła śliw-
kowe z Mikołajówki, chleb wiejski z otrębami, jabłków-
ka z Mikołajówki -destylat z soku jabłkowego, jabłka 
kraśnickie oraz cydr sadownika, który jest w trakcie 
wpisywania na Listę Produktów Tradycyjnych . Dużym 
osiągnięciem jest zdobycie „Perły” za syrop malinowy 
z Mikołajówki w 2016 roku. 

– W Pani gospodarstwie działa dodatkowo przydomo-
wa cydrownia. Skąd pomysł?

- To inspiracja ze strony mojego męża. On zaczął 
doświadczenia z produkcją cydru już jakiś czas temu, 
a teraz je rozwija. Przydomowa cydrownia jest nowym 
projektem opartym na pomyśle stworzenia sieci małych 
cydrowni na wzór winnic w Toskanii. Ideą jest wytwa-
rzanie rzemieślniczych, unikatowych cydrów wysokiej 
jakości, wg autorskich receptur. Daje to szansę rozwoju 
turystyki (enoturystyki) w regionie w oparciu o prze-
twórstwo owoców.

- Dodatkowo jakieś inne działania związane z działal-
nością pozarolniczą?

- Jesteśmy w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyj-
nych i prowadzimy programy edukacyjne. Są one skie-
rowane do różnych grup wiekowych od dzieci przed-
szkolnych, szkolnych, młodzież po osoby dorosłe 
i seniorów. Goście „Solisowego Sioła” mogą zdobyć 
wiedzę z zakresu: przetwórstwa, botaniki, ekologii (go-

spodarstwo jest w trakcie certyfi kacji ekologicznej – 3 
rok), uprawy roślin sadowniczych, zdrowego odżywia-
nia. Prowadzimy warsztaty dla dzieci i dorosłych: „Ta-
jemnice miodu”, „Entliczek- pentliczek , czyli wszyst-
ko o jabłkach” i „Zdrowe odżywianie – warzywa w roli 
głównej”. Dla osób dorosłych organizujemy warsztaty 
z produkcji cydru i sztuki robienia nalewek. Gościliśmy 
u nas także delegacje zagraniczne z Francji, Belgii, Wę-
gier i Ukrainy. W czerwcu 2016 roku nasze gospodar-
stwo, w ramach wyjazdu studyjnego, odwiedzili przed-
stawiciele Izby Rolniczej Okręgu Deux-Sèvres z Fran-
cji zaproszeni do Polski przez Lubelską Izbę Rolniczą. 
Z relacji Zarządu wynika, że zagraniczni goście byli 
pod wrażeniem poziomu przygotowanego programu 
wizyty, serdeczności, gościnności oraz bogatej dyskusji 
w czasie spotkania.

- Jak w przypadku większości biznesów rodzinnych, 
samo nasuwa się pytanie co dalej?

- Mamy dwóch synów , którzy skończyli studia o od-
miennych do sadownictwa kierunkach. Na dzień dzi-
siejszy kibicują naszym poczynaniom, ale nie wiążą 
swojej przyszłości z szeroko pojętym rolnictwem. My 
natomiast myślimy o rozwijaniu działalności i stworze-
niu bazy noclegowej dającej możliwość organizowania 
kilkudniowych konferencji lub spotkań integracyjnych 
dla instytucji i fi rm. Dodatkowo chcemy dać możliwość 
odbiorcom indywidualnym chcącym odpocząć na łonie 
natury. Dużym wyróżnieniem dla nas było umieszczenie 
naszego syropu i rekomendacja w żółtym przewodniku 
Gault&Milau. Moje zwycięstwo w konkursie ”Kobiety 
motorem innowacji w rolnictwie” jest dla mnie inspira-
cją do działania i rozwoju. Takie wyróżnienia dają nam 
siłę i napęd do dalszych działań.

Agnieszka Wasiak
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Od 10 lutego 2018 r. uruchomiony 
został program pomocy krajowej dla 
producentów świń prowadzących 
działalność rolniczą na obszarze za-
powietrzonym lub zagrożonym wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF) na terenie województwa 
mazowieckiego, podlaskiego, war-
mińsko-mazurskiego i lubelskiego.

Pomoc na wyrównanie dochodu 
jest udzielana na podstawie rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 19 
stycznia 2018 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U. poz. 303) w kwotach wyni-
kających z wyliczenia dokonanego 
przez producenta świń.

Pomoc będą mogli otrzymać pro-
ducenci trzody chlewnej:

1) którym został nadany numer 
identyfi kacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności,

2) będący mikroprzedsiębior-
stwem, małym albo średnim przed-
siębiorstwem w rozumieniu załączni-
ka I do rozporządzenia nr 702/2014,

3) którzy utrzymują lub utrzymy-
wali świnie w siedzibie stada, której 
nadano numer na podstawie ustawy 
o systemie identyfi kacji i rejestracji 
zwierząt, położonej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na obsza-
rze zapowietrzonym lub zagrożonym.

Pomoc będzie udzielana na wy-
równanie kwoty dochodu uzyskanej 
przez producenta trzody chlewnej:
• ze sprzedaży od 1 lipca 2017 

r. świń z siedziby stada położo-
nej na obszarze wymienionym 
w części II lub III załącznika 

do decyzji 2014/709/UE lub 
obszarze zapowietrzonym lub 
zagrożonym w związku z wystą-
pieniem afrykańskiego pomoru 
świń, ustanowionym zgodnie 
z przepisami o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt;

• w 2017 r. w związku z wpro-
wadzeniem, w tym roku, na 
podstawie przepisów o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt 
zakazu przemieszczania świń lub 
obrotu świniami na obszarze za-
powietrzonym lub zagrożonym 
w związku z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń, na któ-
rym znajduje się siedziba stada 
producenta trzody chlewnej.

Wnioski o udzielenie pomocy fi -
nansowej wraz z załącznikami moż-
na składać w biurach powiatowych 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę producenta świń, na 
formularzu opracowanym przez 
Agencję. 

Na stronie internetowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa zamieszczony został formularz 
wniosku o pomoc oraz wzór oświad-
czenia producenta świń o kwocie ob-
niżonego dochodu ze sprzedaży świń 
za okres, za który składany jest wnio-
sek o udzielenie pomocy fi nansowej. 
Wniosek wraz z oświadczeniem pro-
ducenci świń mogą składać do wła-
ściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę producenta 
świń kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Pomoc przyznawana 
będzie w drodze decyzji kierownika 
biura powiatowego Agencji.

Producent jest zobowiązany ob-
liczyć kwotę obniżenia dochodu 
wypełniając odpowiedni załącznik 
znajdujący się na stronie interneto-
wej ARiMR oraz w siedzibach biur 
powiatowych.

Zasady obliczenia kwoty obni-
żenia dochodu dla danej siedziby 
i okresu sprzedaży świń: 

Uzyskana wartość ujemna ozna-
cza, że nastąpiło obniżenie dochodu 
i są podstawy do przyznania pomocy.

Ponadto zgodnie z przepisami 
przedmiotowego rozporządzenia do 
wniosku dołącza się:
1.  kopie faktur lub faktur RR lub 

innych dowodów księgowych 
potwierdzających uzyskane do-
chody za okres niezbędny do ob-
liczenia kwoty pomocy.

2.  zgodę współposiadaczy gospo-
darstwa na ubieganie się o po-
moc fi nansową, jeżeli gospodar-
stwo jest przedmiotem współpo-
siadania, złożoną na formularzu 
udostępnionym przez ARiMR 

Źródło: ARiMR

Pomoc dla producentów świń – wyrównanie dochodów

Kwota obniżenia dochodu = 
(liczba sprzedanych świń z okre-
su, za który składany jest wnio-
sek x średnia cena świni z tego 
okresu ) - (średnia liczba sprze-
danych świń w okresie trzech lat 
poprzedzających rok składania 
wniosku lub z trzech lat wybra-
nych z pięciu po odjęciu wartości 
najwyższej i najniższej z analo-
gicznego okresu, za który skła-
dany jest wniosek x średnia cena 
świni z tego okresu) + koszty 
nieponiesione w związku z wy-
stąpieniem ASF.
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Nr 1/2018 (88)  Marzec

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków*

ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c i d

luty 2018 r. - obszar d

czerwiec 2018 r. - obszar: a, b, c

2.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz roz-
woju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” – bez ASF

marzec 2018 r.

3.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz roz-
woju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” - ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy

sytuacji dotyczącej występowania kolej-
nych ognisk ASF

4. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” maj 2018 r.

5. działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2018 r.
listopad 2018 r.

6.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

wrzesień 2018 r.

7.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest 
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji doty-
czących ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy

sytuacji dotyczącej występowania kolej-
nych ognisk

ASF.

8.

poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifi kujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospo-
darstwa”

wrzesień 2018 r.

9. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” wrzesień 2018 r.**

10. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” grudzień 2018 r.

11.

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywra-
canie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Termin naboru podawany w sytuacji wy-
stąpienia niekorzystnych zjawisk atmos-
ferycznych uzasadniających ogłoszenie 

naboru. 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

12.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych” - zakłady przetwórcze

30 marca – 29 kwietnia 2018 r.
(nabór został ogłoszony 27 grudnia 2017 

r.)

13.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” - bez ASF

czerwiec 2018 r.

14.
poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 
na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” - ASF

Termin naboru ogłaszany na postawie 
analizy

sytuacji dotyczącej występowania kolej-
nych ognisk ASF.

Harmonogram planowanych do 31.12. 2018 r. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020



15.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych” - rolnicy

listopad 2018 r.
(ogłoszenie o naborze w październiku 

2018 r.)

ROZWÓJ TERYTORIALNY

16.

poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbu-
dową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajo-
brazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczą-
ce powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie 
świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekre-
acji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”

styczeń 2018 r.
Terminy uzależnione od SW, które ogła-

szają nabory.

17. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, 
które ogłaszają nabory.

18. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i do-
stosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów”

Terminy uzależnione od SW, które ogła-
szają kolejne

nabory.

19. poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lo-
kalną grupą działania”

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na 
operacje polegające na przygotowaniu projektu 

współpracy składa się do 31 marca 2021 r.
Wnioski o przyznanie pomocy na operacje pole-
gające na realizacji albo przygotowaniu połączo-
nym z realizacją projektu współpracy składa się 

do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

20.
poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świad-
czenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie 
kompleksowej porady dla właściciela lasu”

styczeń 2018 r.

21. działanie „Współpraca”  wrzesień 2018 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCHt

22. poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji 
„Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości”

maj 2018 r. (ogłoszenie o naborze 
w kwietniu 2018 r.) ***

listopad 2018 r. (ogłoszenie o naborze 
w październiku 2018 r.) ***

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

23.
działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności la-
sów” premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, pierwsza premia pielęgnacyj-
na do gruntów z sukcesją naturalną.

15 marca – 15 maja 2018 r. 
(wnioski będzie można składać jeszcze 
w terminie 25 dni kalendarzowych po 

terminie składania wniosków, jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowa-
ne będzie zmniejszenie płatności w wyso-

kości 1% należnej kwoty płatności)

24. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

25. działanie: „Rolnictwo ekologiczne”

26. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami (ONW)”

27. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności la-
sów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

* Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w związku z proponowanymi zmianami PROW 2014-2020 oraz w wy-
niku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od wykorzystania środków w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 r.
***Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. uzależniony od procesu notyfi kacji do Komisji Europejskiej krajowych systemów jakości 
żywności.
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