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

Żniwa za nami, czas dożynek. Uczestni-
czymy w świętach dziękczynienia za plony, 
które są znacznie mniejsze w tym roku z po-
wodu suszy.

1 września to data wybuchu II Wojny 
Światowej, szczególne wydarzenie w obli-
czu obchodów 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości, odzyskania przez Polskę nie-
podległego bytu. Wieś polska, chłopi polscy 
poprzez swoją nieugiętą i heroiczną walkę, 
patriotyzm oraz wiarę katolicką od zara-
nia dziejów przyczyniali się do odzyskania 
wolności. Dały nam się we znaki represje, 
dyskryminacja chłopów przez komunistów 
w okresie PRL.

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dzie-
ciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom 
życzymy osiągnięć dydaktycznych, wycho-
wawczych, życzliwej współpracy – niech 
szkoła będzie miejscem otwartym i przyja-
znym.

Zmiana na stanowisku Ministra Rolnictwa 
niesie za sobą nowe otwarcie, z tym związa-
ne nadzieje na poprawę naszego rolniczego 
bytu. Oczekujemy, aby zapowiedziane dzia-
łania w „Planie dla Wsi” wprowadzić w ży-
cie – to pozwoli zwiększyć konkurencyj-

ność polskiego rolnictwa w skali globalnej. 
Na anomalie pogodowe mamy niewielki 
wpływ ale na wyeliminowanie wirusa ASF 
ze środowiska i ceny owoców już tak. Pa-
nie Ministrze oczekujemy jeszcze bardziej 
zdecydowanej walki z dzikami poprzez ich 
eliminację. W naszych stanowiskach poka-
zywaliśmy sposoby skutecznej walki z ASF. 
Cel – 100% eradykacja (usunięcie) choroby 
z otoczenia. Pomysł utworzenia narodowe-
go holdingu spożywczego jest alternatywą. 
Dobrze, że rozpoczęto stabilizowanie ryn-
ku, jednak wymaga to czasu. Dziękujemy 
za zablokowanie chęci zlikwidowania uboju 
rytualnego i chowu zwierząt futerkowych. 
Okazuje się, że można. 

Miesiące wrzesień i październik to dla 
pracowników Biura Lubelskiej Izby Rolni-
czej okres intensywnych szkoleń. Informo-
waliśmy już  o pozytywnych rozstrzygnię-
ciach 2 konkursów w ramach Panu Działa-
nia KSOW 2014-2020, Planu operacyjnego 
na lata 2018-2019. Pierwszy projekt reali-
zowany przez LIR  w najbliższym czasie to 
wniosek składany do Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie zatytułowany: 
„Gleba jako źródło życia – ochrona oraz 
jej racjonalne wykorzystanie”, w którym 
Lubelska Izba Rolnicza jest liderem kon-
sorcjum wspólnie z partnerami. Projekt 

realizujemy przy wsparciu Okręgowych 
Stacji Chemiczno- Rolniczej z poszczegól-
nych województw. Drugi projekt to wniosek 
składany do  Lubelskiego Urzędu Marszał-
kowskiego w temacie: „Gleba najbogatsze 
środowisko życia – ochrona oraz jej racjo-
nalne wykorzystanie”. Szczegółowe infor-
macje w zakresie programu i harmonogra-
mu konferencji zamieszczone są na naszej 
stronie www.

Zapraszam do zapoznania się z treścią ar-
tykułów prezentowanych w biuletynie. Ży-
czę interesującej lektury.

Piotr Burek 
Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
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Rolnicy, którzy mają oszacowa-
ne przez komisje szkody w upra-
wach rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2018 r. suszy lub 
powodzi będą mogli ubiegać się 
w powiatowych biurach Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa o pomoc w formie 
dotacji na powierzchnię upraw, 
w których szkody wynoszą co 
najmniej 30 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem  
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 
2018 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji nie-
których zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U. poz. 1483)  dotacja będzie 
udzielna:
• poza formułą pomocy de mini-

mis, na warunkach określonych 
w rozporządzeniu nr 702/2014 
- w przypadku, gdy szkody spo-
wodowane tegoroczną suszą lub 
powodzią, oszacowane przez ko-
misję powołaną przez wojewodę 
właściwego ze względu na miej-
sce wystąpienia szkód będą  wy-
nosić powyżej  30 proc. średniej 
rocznej produkcji rolnej w go-
spodarstwie rolnym lub średniej 
rocznej produkcji roślinnej w go-
spodarstwie rolnym, albo

• w ramach formuły pomocy de 
minimis,  zgodnie z przepisami 
rozporządzenia nr 1408/2013 
- w przypadku gdy powyższe 
szkody  będą wynosić nie więcej 
niż 30 proc. średniej rocznej pro-
dukcji rolnej lub średniej rocznej 
produkcji roślinnej.
Pomoc, będzie pomniejszana 

o 50 proc., jeżeli w dniu wystą-
pienia szkód w uprawach rolnych 
co najmniej 50 proc. powierzchni 

upraw w gospodarstwie rolnym, 
z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie 
było ubezpieczonych co najmniej 
od jednego z następujących ryzyk: 
suszy, gradu, deszczu nawalnego, 
ujemnych skutków przezimowa-
nia, przymrozków wiosennych, 
powodzi, huraganu, pioruna, ob-
sunięcia się ziemi lub lawiny w ro-
zumieniu przepisów o ubezpiecze-
niach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich.

Stawkę tej pomocy na 1 ha ogło-
si minister właściwy do spraw rol-
nictwa nie później niż 14 dni przed 
rozpoczęciem terminu składania 
do biur powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wniosków  o przyznanie 
pomocy.

Protokół oszacowania szkód 
sporządza się od 2017 r. na for-
mularzu udostępnionym na stronie 
internetowej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. W protokole 
w przypadku wystąpienia szkód 
w uprawach paszowych, szkody te 
uwzględniane są przy obliczaniu 
dochodów z produkcji roślinnej 
i drugi raz przy obliczaniu docho-
du z produkcji zwierzęcej. W kosz-
tach poniesionych z tytułu nieze-
brania plonów w wyniku wystąpie-
nia szkód mogą być uwzględniane 
koszty związane z zakupem pasz, 
o ile ten zakup wynika z ujemne-
go bilansu paszowego w gospo-
darstwie rolnym spowodowanego 
szkodami powstałymi w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, przy czym ilość naby-
tych pasz nie może przekroczyć 
ilości pasz niewyprodukowanych 
w gospodarstwie.

W przypadku, gdy w protokole 
wyliczony  procent strat jest niż-

szy niż 30 proc. średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie 
rolnym rolnik może wniosko-
wać przy ubieganiu się o dotacje 
na powierzchnię  upraw wynika-
jąca z protokołu o uwzględnienie  
strat wyłącznie w produkcji roślin-
nej w porównaniu do średniej rocz-
nej produkcji roślinnej w gospo-
darstwie rolnym z okresu poprzed-
nich trzech lat lub średniej z trzech 
lat wybranych z pięciu po odjęciu 
wartości najwyższej i najniższej.

Przyjęcie wariantu wyliczania 
strat do średniej rocznej wyłącznie 
do produkcji roślinnej nie zwalnia 
komisji z wypełnienia w całości 
protokołu.

 Źródło: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Susza - warunki pomocy fi nansowej
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Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołów-
stwa (AGRIFISH), na wniosek Polski, ministrowie oraz 
komisarz ds. rolnictwa omawiali sytuację rolników do-
tkniętych w Polsce suszą. Polskiej delegacji na posie-
dzenie Rady Ministrów rolnictwa UE przewodniczył 
minister Jan Krzysztof Ardanowski. Przedstawił on nie-
korzystną sytuację klimatyczną w Polsce (brak opadów, 
wysokie temperatury) w ostatnim okresie oraz dotkliwe 
straty jakie w skutek takich warunków klimatycznych 
ponieśli rolnicy.

Minister Ardanowski, podkreślił, że dla rolników sy-
tuacja jest bardzo trudna. Oznacza to w wielu regionach 
mniejsze zbiory zbóż i rzepaku, braki pasz  dla zwie-
rząt, przy jednoczesnej konieczności spłaty przez rol-
ników  zobowiązań  fi nansowo-kredytowych. Minister 
zaapelował do  KE o uruchomienie działań nadzwy-
czajnych w ramach istniejących możliwości prawnych, 
a do kolegów ministrów, o solidarność europejską wo-
bec trudnej sytuacji w polskim rolnictwie. W dyskusji 

zabrało głos 16 ministrów. Wszyscy oni poparli wnio-
sek Polski. Wielu ministrów podkreśliło również  trud-
ną w tym roku, z powodów klimatycznych, sytuację 
w ich krajach.

Komisarz Phil Hogan podkreślił, że Komisja uważ-
nie monitoruje sytuację na rynkach rolnych. Pomimo, 
że ostateczne straty nie są jeszcze znane - zapropono-
wał on działania, które pomogą rolnikom przetrwać ten 
trudny sezon rolniczy.

Rolnicy otrzymają wyższe w tym roku zaliczki na po-
czet dopłat bezpośrednich w wysokości 70% należnych 
kwot płatności bezpośrednich oraz 85% w ramach dzia-
łań obszarowych PROW. Rolnicy państw dotkniętych 
suszą zostaną również zwolnieni z niektórych zobowią-
zań  wynikających z zazielenienia. Dostępna będzie po-
moc państwa w formule de minimis.

Źródło: MRiRW

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODY LUBELSKIEGO
ZESTAWIENIE DANYCH Z KOMISJI DS. SZACOWANIA STRAT W ROLNICTWIE

stan na dzień 29.08.2018 r. 

Rodzaj 
klęski

Liczba gmin, w 
których działają 
lub działały 
komisje ds. sza-
cowania strat w 
rolnictwie

Liczba komisji

Liczba 
poszkodowanych 
gospodarstw 
rolnych

Powierzchnia 
upraw 
dotkniętych 
klęską

Powierzchnia 
działek 
na których 
szkody 
wyniosły co 
najmniej 70%

Powierzchnia 
szklarni i tuneli, 
gdzie szkody 
powstały na 
powierzchni 
co najmniej 
70% upraw

Szacunkowa 
wartość strat

aktualnie 
szacujących 
straty

które 
zakończyły 
prace

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [ha] [ha] [ha] [zł]
Susza 197 143 54 16.072 186.766,7 30.286,1 0 211.723.048

Z Brukseli na temat pomocy w związku z suszą
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Wiek XXI niesie wiele wyzwań 
dla współczesnego rolnictwa, któ-
re powinno bazować na transferze 
wiedzy, dobrych praktyk oraz in-
nowacyjnych rozwiązań. Rozwój 
nowoczesnego, nastawionego ryn-
kowo rolnictwa jest w interesie za-
równo rolników jak i konsumentów, 
zapewnia bowiem nie tylko wyso-
kiej jakości żywność, ale również 
pozytywnie oddziałuje na środowi-
sko naturalne. 

Polscy rolnicy, poza tradycyjnymi 
źródłami fi nansowania, otrzymali 
możliwość korzystania ze wsparcia 
w ramach Wspólnej Polityki Rol-
nej (WPR). W Programie Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2014-2020 przewidziano 
dla rolnictwa i obszarów wiejskich 
13,6 mld EURO. Środki fi nanso-
we kierowane są na różne obszary 
i dotyczą m.in. poprawy konku-
rencyjności gospodarstw, rozwo-

ju przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich czy poprawy jakości 
życia na wsi. PROW 2014-2020 
oferuje również wsparcie wdraża-
nia innowacji. W ramach działania 
M16 „Współpraca” wspierane jest 
opracowywanie i wdrażanie inno-
wacyjnych rozwiązań w rolnictwie, 
produkcji żywności i na obszarach 
wiejskich. Benefi cjentami pomocy 
są Grupy Operacyjne EPI, zrzesza-
jące rolników, jednostki naukowe, 
przedsiębiorców, posiadaczy lasów, 
podmioty doradcze, etc. Według za-
łożeń rezultaty projektów GO EPI 
mają służyć szerokiej grupie od-
biorców, a nie tylko pojedynczym 
podmiotom. 

Innowacje wiążą się z dużym ryzy-
kiem, ale jednocześnie są potencjal-
nym źródłem rozwoju gospodarstw 
oraz kompetencji zawodowych 
i społecznych rolników. Właśnie 
to ryzyko sprawia, że nowatorskie 

pomysły wymagają wsparcia na 
każdym etapie rozwoju. W związku 
z powyższym, w 2015 roku powoła-
no Sieć na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich (SIR), 
aby budować nową jakość w zakre-
sie współpracy i wdrażania innowa-
cji w rolnictwie. Sieć funkcjonuje 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich, a jej struktura oparta jest 
o publiczne jednostki doradztwa 
rolniczego. Ważną rolę w ramach 
SIR pełnią brokerzy innowacji, któ-
rych głównym zadaniem jest prze-
prowadzenie tworzących się Grup 
Operacyjnych EPI przez meandry 
i pułapki rynku innowacji. Broker 
innowacji to doradca oraz promo-
tor nowej koncepcji współpracy 
w zakresie inicjowania i wdrażania 
innowacji. W ramach swoich zadań 
broker podejmuje m.in. następujące 
działania: 
− tworzenie sieci kontaktów po-

Działalność brokerów innowacji przyczynia się również do szerszej promocji „praktyki otwartych innowacji”.

Rola brokera innowacji w procesie zmian
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między rolnikami, podmiotami 
doradczymi, jednostkami nauko-
wymi, przedsiębiorcami sektora 
rolno-spożywczego oraz pozosta-
łymi podmiotami wspierającymi 
wdrażanie innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich;

− wymianę wiedzy fachowej oraz 
dobrych praktyk w zakresie inno-
wacji w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich;

− prowadzenie działań informacyj-
no-aktywizujących; 

− identyfi kowanie partnerów do 
współpracy w zakresie wdrażania 
projektów innowacyjnych; 

− pomoc w pozyskaniu środków 
fi nansowych na projekty innowa-
cyjne;

− współpracę z jednostkami nauko-
wo-badawczymi, instytucjami i or-
ganizacjami działającymi na rzecz 
innowacji oraz Europejskim part-
nerstwem innowacyjnym na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego roz-
woju EIP-AGRI;

− upowszechnianie wiedzy na temat 
innowacyjnych rozwiązań w sek-
torze rolno-spożywczym i na ob-
szarach wiejskich, dobrych prak-
tyk w tym zakresie oraz efektów 
prac grup operacyjnych;

− pomoc w tworzeniu i organiza-
cji grup operacyjnych, w tym 
w przygotowaniu dokumentów 
związanych z funkcjonowaniem 
grup operacyjnych;

− pomoc w przygotowaniu pro-
jektów planów operacyjnych dla 
grup operacyjnych, planów bizne-
sowych operacji, analiz ich wyko-
nalności oraz wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach działa-
nia „Współpraca”;

− monitorowanie funkcjonowania 
grup operacyjnych i realizacji 
operacji przez te grupy.
Działalność brokerów innowacji 

przyczynia się również do szerszej 

promocji „praktyki otwartych inno-
wacji”. Model otwartych innowa-
cji zaproponowany przez profesora 
i dyrektora wykonawczego Centrum 
Open Innovation na Uniwersytecie 
w Berkeley Henriego Chesbrougha 
wskazuje, iż w procesie tworzenia 
innowacji nieustannie wzrasta rola 
współpracy i udziału zewnętrznych 
partnerów. Podmiot nie może dziś 
prowadzić wszystkich działań ba-
dawczo-rozwojowych samodziel-
nie. Musi otworzyć się na wiedzę 
z zewnątrz, podejmując współpracę 
z nauką, doradztwem, partnerski-
mi instytucjami, dystrybutorami, 
konsumentami czy innymi fi rma-
mi oferującymi licencje i patenty. 
W czasach, gdy zmiany zachodzą 
tak szybko i dotyczą większości 
dziedzin życia, zachodzi potrzeba 
zdobywania nowej wiedzy, a także 
dodatkowych kompetencji społecz-
nych, zarówno przez brokerów jak 
i rolników. Ten specyfi czny model 
myślenia i działania wymaga usta-
wicznego rozwoju i doskonalenia. 
Wymaga umiejętności w zakresie 
rozpoznawania nowych wyzwań 
i wzorców oraz motywacji do ko-

rzystania z nich. Należy szukać 
odpowiedzi na pojawiające się py-
tania: Jak rozbudzić ciekawość in-
nowacyjną wśród rolników? Jak 
zbudować niezbędne kompetencje 
społeczne pozwalające na otwarcie 
się na zmiany i nowy model współ-
pracy? Jak zachęcić naukę do ak-
tywniejszego udziału we wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań do prak-
tyki? 

W tej nowej koncepcji działania, 
należy implementować idee reali-
zowane przez brokerów innowacji 
na wszystkie poziomy doradztwa. 
Należy rozwijać współpracę. Do-
świadczenia wynikające z działania 
Sieci na rzecz innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich oraz 
pracy brokerów innowacji, stają się 
ważnym induktorem zmian w rol-
nictwie oraz bazą do refl eksji nad 
kierunkami rozwoju doradztwa.

Przedruk z Elektronicznego Biu-
letynu Informacyjnego „Horyzont 
CDR”, Nr 1, wydawanego przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie. 

Ireneusz Drozdowski 

Innowacje wiążą się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie są potencjalnym 
źródłem rozwoju gospodarstw.
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W PROW 2014-2020 jest nowe 
poddziałanie, które wspiera tworze-
nie i działanie grup operacyjnych EPI 
na rzecz wydajnego i zrównoważo-
nego rolnictwa. Pomoc na tego typu 
działanie dotyczy wyłącznie projek-
tów o charakterze innowacyjnym. 
Szczegółowy zakres i formę pomocy 
przedstawia poniższy artykuł. 

Benefi cjent działania
Grupa operacyjna EPI, która:
1) składa się z co najmniej dwóch 

różnych podmiotów należących do 
następujących różnych kategorii:
• rolnicy
• właściciele lasów
• jednostki naukowe przedsiębiorcy
• podmioty świadczące usługi do-

radcze.

Zakres pomocy
Do kosztów kwalifi kowalnych 

operacji zalicza się koszty:
1. budowy, przebudowy lub remontu 
połączonego z modernizacją obiek-
tów lub infrastruktury,
2. zakupu lub instalacji:
• nowych maszyn lub urządzeń,
• nowej aparatury naukowo-badaw-

czej lub innych nowych urządzeń 
służących do wykonywania badań 
stosowanych lub prac rozwojo-
wych w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach fi -
nansowania nauki - w przypadku 
gdy całkowity okres amortyzacji 
tej aparatury lub tych urządzeń nie 
przekracza okresu realizacji opera-
cji,

• wartości niematerialnych i praw-
nych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r.o rachunkowo-
ści (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), 
w tym koszty zakupu lub instalacji 
oprogramowania i licencji na opro-

gramowanie oraz wyników badań 
naukowych w rozumieniu ustawy 
o zasadach fi nansowania nauki,    

3. ogólne, do których zalicza się:
• sprawowania nadzoru inwestor-

skiego i autorskiego,
• związane z kierowaniem robotami 

budowlanymi,
• przygotowania dokumentacji tech-

nicznej operacji, w szczególności:
• kosztorysów,
• projektów technologicznych lub 

budowlanych,
• ocen lub raportów oddziaływania 

na środowisko,
• dokumentacji geologicznej lub hy-

drologicznej,
• wypisów i wyrysów z katastru nie-

ruchomości,
4. bieżące, do których zalicza się 
m.in. koszty:
• upowszechnienia i promocji ope-

racji oraz jej rezultatów,
• administrowania stroną interneto-

wą, która będzie wykorzystywana 
do informowania o na temat reali-
zowanej operacji oraz jej rezulta-
tów,

• wynajmu budynków lub pomiesz-
czeń, w tym pomieszczeń biuro-
wych stanowiących miejsce pracy 
osób administrujących realizacją 
operacji,

• utrzymania budynków lub po-
mieszczeń, obejmujące: koszty 
sprzątania, ochrony budynków lub 
pomieszczeń oraz dostawy ener-
gii elektrycznej i cieplnej, gazu 
i wody a także odbioru nieczysto-
ści płynnych i stałych,

• usług pocztowych, telekomunika-
cyjnych, kurierskich oraz dostępu 
do sieci Internetu,

• zakupu materiałów biurowych i pi-
śmienniczych, usług drukarskich 
i kopiowania dokumentów;

• ubezpieczenia środków trwałych 
zakupionych w ramach realizacji 
operacji, za okres w którym reali-
zowana jest operacja.

• prowadzenia rachunku bankowego 
przeznaczonego do obsługi opera-
cji, w tym prowizji i innych opłat,

• usług księgowych, kadrowych 
i doradczych, z wyłączeniem usług 
doradczych świadczonych przez 
jednostki, o których mowa w art. 
55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020,

• pomocy prawnej bezpośrednio 
związanej z realizacją czynności 
objętych operacją,

• wynagrodzenia osób administrują-
cych realizacją operacji, w tym nie 
więcej niż jednej osoby pełniącej 
funkcje związane z kierowaniem 
operacją.

5. badań,  do których zalicza się 
koszty:
• zakupu materiałów i sprzętu labo-

ratoryjnego niebędących środkami 
trwałymi,

• dokonanych za okres realizacji 
operacji odpisów amortyzacyjnych 
od aparatury naukowo-badawczej 
lub innych urządzeń, służących 
do wykonywania badań w ramach 
operacji,

• ponoszone z tytułu odpłatnego 
korzystania w okresie realizacji 
operacji z aparatury naukowo-
badawczej lub innych urządzeń, 
służących do wykonywania badań 
w ramach operacji,

• ponoszone z tytułu odpłatnego ko-
rzystania w okresie realizacji ope-

Współpraca w ramach grup EPI
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racji ze specjalistycznych środków 
transportu wewnętrznego niezbęd-
nych do realizacji operacji,

• wynagrodzenia pracowników na-
ukowych podmiotów wchodzą-
cych w skład grupy operacyjnej, 
w tym nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowiskach 
naukowo-dydaktycznych lub na-
ukowych oraz pracowników na-
ukowo-technicznych i inżynieryj-
no-technicznych, wykonujących 
badania w ramach operacji, oraz in-
nych świadczeń pieniężnych przy-
znanych tym osobom w związku 
z wykonywaną pracą.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu kosztów 

kwalifi kowalnych (refundacja).
Pomoc przyznaje się i wypłaca 

do wysokości limitu, który w okre-
sie realizacji Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 wynosi 12 000 000 zł 
na jednego benefi cjenta, z tym że 
w odniesieniu do:
• kosztów inwestycyjnych, o któ-

rych mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozpo-
rządzenia, kosztów badań i kosz-
tów bieżących, limit ten wynosi 
w sumie 10 000 000 zł,

• kosztów ogólnych limit ten wynosi 
2 000 000 zł.

Poziom pomocy:
• w przypadku kosztów ogólnych 

i kosztów bieżących - 100% kosz-
tów kwalifi kowalnych,

• w przypadku kosztów badań - 90% 
kosztów kwalifi kowalnych,

• w przypadku kosztów inwestycyj-
nych, o których mowa w § 5 ust. 1 
i 2 rozporządzenia - 50% kwalifi -
kowalnych.

Warunki kwalifi kowalności
Pomoc przysługuje według kolej-

ności ustalonej przez Agencję przy 

zastosowaniu kryteriów wyboru.
O kolejności przysługiwania po-

mocy decyduje suma uzyskanych 
punktów przyznawanych na podsta-
wie kryteriów wyboru, które będą 
określone szczegółowo w rozporzą-
dzeniu np.:
• w realizację operacji jest zaanga-

żowana co najmniej jedna osoba 
posiadająca co najmniej stopień 
naukowy doktora,

• w skład podmiotu ubiegającego 
się o przyznanie pomocy wchodzą 

podmioty, które są adresatami re-
zultatów operacji,

• rezultatem operacji będą praktycz-
ne korzyści dotyczące odpowied-
nie liczbie produktów,

• czas trwania operacji,
• potencjał rynkowy rezultatu ope-

racji,
• potencjalny obszar oddziaływania 

rezultatu operacji.

Źródło: ARiMR
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W dniach 20-22 sierpnia 2018 r. w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich odbył się wyjazd studyjny do Czech. Uczest-
nikami tego wyjazdu byli przedstawiciele Lokalnej 
Grupy Działania w Kraśniku, rolników, doradców rol-
nych, pracowników naukowych Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, Instytutu Upraw Nawożenia 
i Gleboznawstwa PIB oraz fi rm  działających na rzecz 
rolnictwa. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali pra-
cownicy Małgorzata Karasek oraz Artur Sobich. 

W Republice Czeskiej mieliśmy okazję zapoznać się 
z zasadami funkcjonowania rolnictwa oraz doświad-
czeniami we wdrażaniu innowacji na terenie naszych 
sąsiadów. W Czechach jest inny model funkcjonowa-
nia rolnictwa niż w Polsce. Czechy dominują wśród 
wszystkich państw członkowskich UE w zakresie naj-
większej średniej wielkości gospodarstw rolnych, gdzie 
w roku 2013 wyniosła ona 133 hektary. Rolnictwo 
Czech cechuje dosyć wysoka towarowość jak również 
duży stopień mechanizacji i chemizacji. Użytki rolne 
zajmują 54% powierzchni w kraju, w tym 3/4 to grunty 
orne. Uprawia się głównie zboża w tym pszenicę i jęcz-
mień, buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel, rośliny pa-
stewne, warzywa i owoce; hoduje się trzodę chlewną, 
bydło, drób. Regionami o największym znaczeniu dla 
rolnictwa jest Nizina Połabska oraz doliny rzeki Mora-
wy i Dyji. 

Pierwszego dnia naszego pobytu odbyło się spotkanie 
z brokerem Martinem Mistrem – doradcą pomagają-
cym fi rmom uzyskać wnioski dotacyjne. Okazuje się, 

że w Czechach jest trzydziestu takich brokerów powo-
łanych przez Ministerstwo Rolnictwa. W Republice 
Czeskiej w ramach współpracy w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zostało przygotowane sześć ro-
dzajów środków tj. min. wsparcie grup operacyjnych 
EPI, wsparcie rozwoju nowych produktów w zakresie 
rolnictwa i przetwórstwa, dzielenie się parkiem ma-
szyn oraz współpraca pomiędzy rolnikiem a przetwór-
cą w celu tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. Czesi 
tak jak Polska uczą się współpracy. Nie posiadają sze-
rokich doświadczeń, dlatego też założyli, że do roku 
2021 utworzonych zostanie  dwadzieścia  grup opera-
cyjnych. Polska zaś do roku 2021 powinna mieć takich 
grup 105. W Czechach obecnie funkcjonuje dziewięć 
grup operacyjnych, które rozpoczęły już współpracę. 
Pan Martin Mistr utworzył dwie takie grupy opera-
cyjne w skład których wchodzą rolnicy, sprzedawcy 
techniki, oraz instytuty. Odpowiedzialność fi nansowa 
za projekt grupy operacyjnej spoczywa jednak na rolni-
kach składających wnioski inwestycyjne, a więc jest to 
inne rozwiązanie niż obowiązujące w Polsce, gdzie za 
projekt odpowiedzialni są wszyscy członkowie grupy. 
Projekty grup operacyjnych jakie zostały opracowane 
w Czechach to min. rolnictwo precyzyjne, budowa sta-
cji meteorologicznej i prognozowanie pogody, erozja 
gleb. Czeskie rolnictwo w zakresie współpracy boryka 
się z pewnymi problemami tj. brak wsparcia fi nansowe-
go dla prywatnych doradców, słaba koordynacja, brak 
zaufania na poziomie rolników, ale jak zapowiedział 
broker czeski jeśli programy te będą nadal trwały to na 

Wyjazd studyjny do Czech „Innowacyjne wdrożenia oraz 
doświadczenia w organizacji grup operacyjnych”
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pewno w przyszłości Czesi nauczą się współpracy. 
W trakcie naszego pobytu byliśmy na kilku farmach 

położonych w północnej części Czech, zajmujących się 
zarówno produkcją roślinną i zwierzęcą o powierzchni 
użytków rolnych średnio ok 2000-3000 ha. Pierwsza 
farma, którą wizytowaliśmy to farma czesko holender-
ska Všestary. Firma ta zajmująca się głównie produkcją 
roślinną min. cebuli  oraz zwierzęcą – produkcja mleka 
i hodowla bydła rasy holsztyńskiej.  Pierwotnie w go-
spodarstwie tym było 60 krów mlecznych, obecnie jest 
170, a docelowo planowane jest 220 sztuk krów mlecz-
nych. Farma ta swoją działalność w zakresie wydajno-
ści mleka rozpoczynała od poziomu 10.000 litrów mle-
ka. Obecnie wydajność ta wynosi 10 200 litrów. Cielęta 
po dwóch godzinach od momentu urodzenia przecho-
dzą do specjalnie wydzielonych budek gdzie przeby-
wają około miesiąca, po czym są grupowane od naj-
młodszych do najstarszych. Farma Všestary prowadzi 
też własny park maszyn rolniczych. Znajduje się tam 
również punkt sprzedaży traktorów i innych maszyn 
rolniczych oraz punkt usługowy w zakresie różnego ro-
dzaju napraw maszyn rolniczych.

Mieliśmy okazję być również na farmie Mžany. Far-
ma ta jest spółką akcyjną posiadającą 1800 ha, gdzie 
1700 ha stanowią grunty orne, pozostałe 100 ha to 
łąki. Główna produkcja to zboża tj. pszenica, jęczmień, 
rzepak, burak cukrowy. Gospodarstwo to zajmuje się 
również hodowlą bydła czeskiej rasy pstrokatej w ce-
lach pozyskiwania mleka i mięsa. Ogólna ilość bydła to 
1600 sztuk, gdzie krowy mleczne stanowią ilościowo 
625 sztuk. Wydajność produkcji mleka wynosi 8100 li-
trów, powyżej 4% tłuszczu i 3,6% białka. 

Kolejnym naszym punktem programu było zwiedza-
nie farmy w miejscowości Lhota, w której mieliśmy 
okazję zobaczyć stację biogazu, gdzie do produkcji 

biogazu wykorzystuje się obornik. Uzyskany substrat 
w wyniku fermentacji wykorzystywany jest jako nawóz 
na polach uprawnych oraz jako alternatywna ściółka dla 
zwierząt gospodarskich. Wytworzona energia w bioga-
zowni dostarczana jest do sieci energetycznej, ale tak-
że wykorzystywana jest w gospodarstwie do suszenia 
ziarna w silosach oraz suszenia lucerny przeznaczonej 
dla zwierząt gospodarskich. Farma ta zajmuje się także 
odchowem byków rasy belgijskiej biało - niebieskiej 
oraz hodowlą trzody chlewnej. 

Ostatnią farmą wizytowaną przez nas była fi rma 
Chýšť, której właścicielami jest 380 członków posia-
dających w tej farmie własny majątek. Farma posiada 
2800 ha. Pracuje w niej około 60 osób. Produkcja ro-
ślinna to głównie zboża, kukurydza, buraki cukrowe 
i uprawy paszowe. Produkcja zwierzęca w gospodar-
stwie zorientowana jest głownie na produkcję mleka. 
Gospodarstwo posiada 1800 sztuk bydła w tym 510 
krów mlecznych, 100 krów na produkcję do wykarmia-
nia. Gospodarstwo planuje inwestycję związaną z za-
kupem automatycznych podajników do pojenia i kar-
mienia cieląt. W fi rmie Chýšť  do usuwania odchodów 
zwierząt zastosowano mechaniczny przenośniki typu 
delta. Odchody zwierząt są zgarniane do specjalnych 
zbiorników i po odpowiednim przerobieniu trafi ają 
w formie świeżego separatu gnojowicy bydlęcej, który 
wykorzystywany jest w tym gospodarstwie do ścielenia 
legowisk. 

Nasz wyjazd sfi nansowany został ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicz-
nej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Małgorzata Karasek
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Lubelska Izba Rolnicza  wspólnie z Lubelskim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, fi rmą LIC 
i Panem Pawłem Węgelewskim (fi rma RWB – Rota-
cyjny Wypas Bydła) zorganizowali seminarium wy-
jazdowe w Wielkiej Brytanii dla rolników, doradców 
i przedstawicieli mleczarni (Spółdzielnia Mleczarska 
Ryki). Spotkanie odbyło się w gospodarstwie Lydney 
Park Estate w zachodniej części Anglii – hrabstwo Glo-
ucestershire. Lubelską Izbę Rolniczą na wyjeździe tym 
reprezentował delegat z Rady Powiatowej LIR Powiatu 
Lubelskiego Pan Sylwester Pszczoła. 

Farma na 980 krów zajmuje się produkcją mleka tyl-
ko w oparciu o pastwiska i pasze pozyskiwane z użyt-
ków zielonych (sianokiszonka). Niewiele stosuje się 
tu dodatków. Hodowane bydło to nie typowe ciężkie 
HF-y a lżejsze ich krzyżówki często z innymi rasami 
np. Jersey. Rolnicy i doradcy mieli okazję zapoznać się 
z metodami stosowanym przez Brytyjczyków, sposo-
bem zarządzania gospodarstwem, wysłuchali też wy-
kładów nt. ekonomiki produkcji, genetyce zwierząt 
a także w sposób praktyczny zastosowanie niektórych 
innowacyjnych urządzeń i programów komputerowych 
pomocnych w zarządzaniu gospodarstwem. 

Spotkanie wynikło ze współpracy zaprzyjaźnionych 
pasjonatów produkcji pastwiskowej. Ten kierunek pro-
dukcji cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem 
w innych krajach Europy Zachodniej. Niektóre pań-

stwa członkowskie i fi rmy zauważając zainteresowanie 
klientów mlekiem i produktami z pastwisk, coraz czę-
ściej dopłacają do takiej produkcji. Nowe podejście do 
zarządzania i pozyskiwania mleka wzbudziło duże za-
interesowanie zarówno wśród rolników jak i doradców. 
Wiele pytaliśmy próbując konfrontować uzyskaną wie-
dzę z ustalonym u nas metodami i sposobami zarządza-
nia. Farmę w Lydney odwiedziliśmy w lipcu 2018 roku.

Niektóre z głównych tematów poruszonych podczas 
spotkania to min:
1) Ekonomiczne aspekty w produkcji masy mlecznej 

- alternatywa dla gospodarstw i szansa dla zakładów 
przetwórstwa mleczarskiego. Wykładowcą był Sean 
Chubb - konsultant LiC z Nowej Zelandii.

2) Zarządzanie wielohektarowym areałem pastwi-
skowym. Wykładowcy: Keith Davies, Gavin Green 
-menadżerowie zwiedzanego gospodarstwa - Lydney 
Park Estate.

3) Zwiększenie pobrania suchej masy i genetyka stada 
- fundamentem dochodowego gospodarstwa. Wykła-
dowcami byli znani w Wielkiej Brytanii konsultanci 
- Piers Badnell i Jenny Eno.
Więcej informacji nt. produkcji mleka z pastwisk 

znajdziecie Państwo we wrześniowym wydaniu Lubel-
skich Aktualności Rolniczych.

Dariusz Krzywiec

Delegat Lubelskiej Izby Rolniczej 
na wyjeździe studyjnym w Wielkiej Brytanii
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Ruszył przygotowany przez ARiMR nowy 
Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przed-
siębiorcy z terenów wiejskich, którzy posiada-
ją oznakowane bydło, owce, kozy czy świnie, 
mogą szybko i wygodnie dokonywać przez 
internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących 
zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, 
kupnie, wywozie lub uboju.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ści, nakłada ustawa o systemie identyfi kacji 
i rejestracji zwierząt.  

Korzystanie z Portalu IRZplus znacznie uła-
twia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwie-
rząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona 
złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, 
to druga strona będzie widziała na swoim 
koncie tę informację i wystarczy, że potwier-
dzi - również za pośrednictwem Portalu IRZ-
plus - prawidłowość zawartych w niej danych. 
Nie będzie  konieczności wypełniania nowego 
zgłoszenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można także bez 
wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie 
na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz 
oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty 
paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt 
stworzona w Portalu baza danych o ich stadzie 
będzie pomocnym narzędziem. Będzie moż-
na w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone 
w niej potrzebne informacje, sprawdzić złożo-
ne przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.

Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać 
z Portalu IRZplus, uzyskają do niego dostęp 
rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus 
w celu utworzenia nowego konta. Jeśli nato-
miast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą 
w łatwy sposób, podczas logowania, rozsze-
rzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Por-
talu IRZplus lub skorzystać z posiadanego do-
stępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ.

Źródło ARIMR

ARiMR uruchomiła portal 
do rejestracji zwierząt

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 FUNDU-
SZY PROW 2014 – 2020:

• WNIOSKI OBSZAROWE – eWniosekPlus
• 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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Obecnie na całym świecie wzrasta zainteresowanie 
konsumenta produktami z gospodarstw ekologicznych. 
Obserwujemy również wzmożone zainteresowanie 
producentów rolnych tym modelem prowadzenia go-
spodarstw rolnych. Rolnictwo ekologiczne jest jednym 
z najbardziej preferowanych systemów produkcji żyw-
ności w Unii Europejskiej. Jest to system rolnictwa, 
który chroni nasze środowisko naturalne przyczyniając 
się do odtwarzania, ochrony i wzbogacanie bioróżno-
rodności biologicznej, poprawy gospodarowania glebą 
oraz zapobiega erozji gleby.

Na zachodzie Europy rolnictwo ekologiczne jest bar-
dzo popularne już od wielu lat. Popularność tego mo-
delu produkcji w tamtych rejonach związana jest za-
pewne z obowiązującymi już od wielu lat regulacjami 
prawnymi, które zapewniają uproszczoną możliwość 
przetwórstwa płodów rolnych we własnym gospodar-
stwie rolnym. Rozwój  tego systemu produkcji w kra-
jach zachodniej Unii przyczynił się również do rozwoju 
i zwiększenia ilości przetwórni płodów ekologicznych, 
co zagwarantowało producentom rolnym możliwości 
zbytu wytworzonych ekologicznych płodów rolnych. 

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
rolnictwo ekologiczne jest dotowane. Obecnie utrzy-
muje się niewielka tendencja wzrostowa tego modelu 
produkcji. Udział powierzchni ekologicznej stanowi 
około 3,4%  ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych 

w kraju. Wyniki badań gospodarstw ekologicznych 
zarejestrowanych w Polsce wskazują, że w struktu-
rze produkcji dominuje produkcja roślinna. Niewiele 
mamy jeszcze gospodarstw, które zajmują się jedno-
cześnie produkcja roślinną i zwierzęcą.  W  produkcji 
roślinnej największy procent stanowią  trwałe użytki 
zielone oraz pasze, a wiec uprawy, które tak naprawdę 
nie mają znaczenia gospodarczego dla rozwoju prze-
twórstwa. Niewielki jest udział upraw towarowych tj. 
warzywa, owoce, rośliny przemysłowe.  Tendencja ta 
ma odzwierciedlenie w słabym jak dotąd wzroście ilo-
ści przetwórni w naszym kraju. Tymczasem wieloletnie 
badania prowadzone w kierunku rozwoju tego rolnic-
twa na glebach występujących na terenie naszego kraju  
przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB 
wskazują na znaczny potencjał i możliwości rozwoju 
tego typu rolnictwa. Ukierunkowanie rozwoju gospo-
darstwa rolnego na rolnictwo ekologiczne daje większe 
szanse na wzrost dochodowości oraz konkurowania na 
wolnym rynku.

Rozpoczęcie przestawiania gospodarstwa rolnego 
metodą ekologiczną należy poprzedzić bardzo dokład-
ną analizą zasad prowadzenia rolnictwa ekologicznego.  
Prowadzenie produkcji płodów rolnych tym systemem 
nie jest łatwe i wymaga dużego nakładu pracy własnej.  
Żywność produkowana w systemie ekologicznym od-
bywa się bez  użycia nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin przy najlepszej dbałości o glebę i śro-
dowisko naturalne. Produkcję żywności ekologicznej 
należy prowadzić w oparciu o odpowiednio opracowa-
ny płodozmian, stosowanie roślin poplonowych oraz 
strączkowych, kompostów i nawozów naturalnych. 
Należy zatem wnikliwie przeanalizować możliwości 
wprowadzenia tego modelu produkcji we własnym go-
spodarstwie i dopiero wtedy podjąć właściwe decyzje. 
Jeśli już zdecydujemy przejść na system ekologiczny 
należy zgłosić się do jednostki certyfi kującej i wypeł-
nić odpowiednie zgłoszenie. Od tego momentu gospo-
darstwo zaczyna przestawiać produkcję na ekologicz-
ne metody gospodarowania. Metody gospodarowania 
w systemie rolnictwa ekologicznego określają dwa roz-
porządzenia ustanowione w UE tj.:
• ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 

czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające 

Rolnictwo ekologiczne jest przyszłością
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rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz 
• ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 

z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasa-
dy wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji 
ekologicznej, znakowania i kontroli.

Przestawianie na system gospodarowania ekologicz-
nego trwa zazwyczaj  trzy lata, po tym czasie można 
już uzyskać certyfi kat gospodarstwa ekologicznego. 
Wybrana jednostka certyfi kująca corocznie prowadzi 
odpłatne kontrolę w gospodarstwie rolnym.  Producen-
ci rolni mogą uzyskać wsparcie na prowadzenie pro-
dukcji ekologicznej zarówno do poniesionych kosztów 
kontroli jak również do produkcji roślinnej w ramach 
PROW 2014-2020. Szczegółowy zakres wsparcia rol-
ników w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” re-
guluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 13 marca 2015 r  w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego 
PROW na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami. 
Poziom wsparcia przedstawia tabela nr 1. 

Celem działania „Rolnictwo ekologiczne” jest wspie-
ranie dobrowolnych zobowiązań producentów rolnych, 

którzy decydują się przejść na praktyki metody produk-
cji określone w przepisach dotyczących rolnictwa eko-
logicznego. Płatność jest przyznawana corocznie przez 
okres 5 letniego zobowiązania ekologicznego. 

Inną formą pomocy w zakresie rolnictwa ekologicz-
nego  jest fi nansowanie badań naukowych. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi co roku wspiera ba-
dania naukowe prowadzone przez uczelnie i instytuty. 
Wyniki badań są publikowane, dzięki czemu producen-
ci ekologiczni mogą znaleźć wiele przydatnych infor-
macji, które ułatwią prowadzenie produkcji metodami 
ekologicznymi. 

Rolnictwo ekologiczne jest szansą dla rozwoju nasze-
go rolnictwa. Wymaga jednak od producentów rolnych 
szerokiej wiedzy w tym zakresie. Mamy duży potencjał 
rozwoju tego modelu produkcji, albowiem w Polsce jest 
przewaga gospodarstw rodzinnych o małej i średniej 
powierzchni, małe zanieczyszczenie środowiska oraz 
niski poziom zużycia środków ochrony roślin. Istnieje 
także od niedawna możliwość przetwarzania i sprzeda-
wania wytworzonych produktów rolnych we własnym 
gospodarstwie. Wraz z wzrastającą ilością chorób cy-
wilizacyjnych wśród ludzi poszukujących zdrowej 
żywności rolnictwo to ma duże szanse rozwoju. 

Małgorzata Karasek

L.p. Pakiety rolnictwa 
ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego Stawki 
płatności

1 Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 966 zł/ha
2 Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 1557 zł/ha
3 Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1325 zł/ha
4. Pakiet 4. Uprawy 

sadownicze w okresie 
konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

1882 zł/ha

790 zł/ha4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji
5. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 787 zł/ha
6. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 428 zł/ha
7. Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 792 zł/ha
8. Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1310 zł/ha
9. Pakiet. 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1325 zł/ha
10 Pakiet 10. Uprawy 

sadownicze po okresie 
konwersji

10.1.1.Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

1501 zł/ha

660 zł/ha10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji
11. Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 559 zł/ha
12. Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 428 zł/ha

Tabela nr 1 Wysokość stawek płatności ekologicznej
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Grupy producentów rolnych działają na podstawie 
przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach pro-
ducentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). Usta-
wa określa, że członkami grupy mogą być osoby fi zycz-
ne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo 
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub 
prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów 
specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 
2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. 
poz. 237), plan biznesowy grupy producentów rolnych 
zawiera m.in.: zakres i opis działań, jakie zamierza 
zrealizować grupa, w odniesieniu do każdego z celów 
określonych w ustawie o grupach producentów rolnych 
oraz o zmianie innych ustaw, wraz z uzasadnieniem, 
w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do 
realizacji poszczególnych celów i ze wskazaniem pla-
nowanego postępu w ich realizacji w poszczególnych 
latach realizacji planu biznesowego.

Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą 
działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy posia-
dający osobowość prawną, pod warunkiem, że:
• zostały utworzone przez producentów jednego pro-

duktu rolnego lub grupy produktów;
• działają na podstawie statutu lub umowy (aktu zało-

życielskiego);

• składają się z członków, udziałowców lub akcjonariu-
szy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% 
głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 
wspólników);

• przychody ze sprzedaży produktów lub grup pro-
duktów wytworzonych w gospodarstwach członków 
grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy 
ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla któ-
rych grupa została utworzona;

• określą obowiązujące członków grupy zasady, doty-
czące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów 
lub grup produktów oraz sposoby przygotowania pro-
duktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założyciel-
skiego.
Akt założycielski grupy oprócz wymagań określo-

nych w odrębnych przepisach powinien zawierać 
w szczególności:
• zasady przyjmowania do grupy nowych członków 

oraz występowania członków z grupy, przy czym mi-
nimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia 
wydania decyzji przez marszałka województwa, nie 
może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, 
a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna 
być złożona na piśmie co najmniej 12 miesięcy przed 
końcem danego roku działalności grupy (obowiązek 
ten nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali 
postanowienie o spełnieniu warunków w ramach pro-
gramu rent strukturalnych),

• zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyj-
nej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

• wymóg przynależności tylko do jednej grupy w za-
kresie danego produktu lub grupy produktów,

• wymóg sprzedaży przez członków grupy całości pro-
duktów lub grupy produktów za pośrednictwem gru-
py oraz odstępstwa od tej zasady,

• zasady dostarczania przez członków grupy informacji 
dotyczącej wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych 
za produkty, z uwagi na które grupa została utworzo-
na, a są sprzedawane poza grupą,

• zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu spe-
cjalnego, jeżeli będzie on utworzony,

• sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia na-
łożonych na niego obowiązków,

oraz postanowienia dotyczące w szczególności:
• zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji,

Grupy Producentów Rolnych
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• zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
• promocji produktów lub grupy produktów wprowa-

dzonych do obrotu,
• przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji 

produktów lub grupy produktów.
Cele grupy producentów rolnych, Zgodnie z art. 2 

ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych, (…) 
celem grupy jest dostosowanie produktów rolnych 
i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, 
wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, oraz:
• przygotowanie do sprzedaży, 
• centralizacja sprzedaży i dostaw do odbiorców hur-

towych,
• ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informa-

cji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbio-
rów i dostępności produktów rolnych, 

• rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingo-
wych,

• organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania 
innowacji,

• ochrona środowiska naturalnego.
Grupy producentów rolnych mogą prowadzić 

działalność w oparciu o formę prawną spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, zrzeszenia 
lub stowarzyszenia. Istniejące spółdzielnie prowa-
dzą wielokierunkową działalność zrzeszając wielu 
członków, wśród których są także osoby nie będące 
producentami, co często bez długotrwałych i kosz-
townych zmian uniemożliwia przekształcenie spół-
dzielni w grupę. Ostatnie zmiany w ustawie z 15 
września 2000 r. o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 
Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) umożliwiają prowadze-
nie przez spółdzielnię działalności jako grupa pro-
ducentów rolnych, jeśli:
• w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jed-

nego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają 
wymagania określone dla członków tworzących gru-
pę producentów rolnych (art. 2 ww. ustawy),

• jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla 
których mogą być tworzone grupy producentów rol-
nych (określonymi w art. 2 ww. ustawy),

• działa na podstawie aktu założycielskiego, który 
w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 
spełnia wymagania podane poniżej (określone w art. 
4 ww. ustawy),

• jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup pro-
duktów wytworzonych w gospodarstwach członków 

grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż po-
łowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych pro-
duktów lub grup tych produktów,

• określi, obowiązujące członków grupy wskazanych 
w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup pro-
duktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz 
sposoby przygotowania ich do sprzedaży.
Przyjęte rozwiązania umożliwiają członkom spół-

dzielni doskonalić swoją działalność przy wykorzysta-
niu posiadanego już potencjału ludzkiego i inwestycyj-
nego w ramach grupy producentów wyodrębnionej ze 
względu na dany produkt lub grupę produktów.

Biorąc pod uwagę istotę organizowania się producen-
tów rolnych w grupy, którą jest pomocniczy charakter 
działalności prowadzonej przez taką grupę wobec jej 
członków, również zakres obowiązków podatkowych 
grup powinien być analogiczny jak zakres obowiąz-
ków podatkowych rolników. Tym samym wprowadzo-
no zmiany w w/w ustawie w zakresie stałe zwolnienia 
z podatku od nieruchomości od budynków i budowli 
zajętych przez grupę producentów rolnych wpisaną do 
rejestru grup, wykorzystywanych wyłącznie na prowa-
dzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów 
lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach 
członków grupy, a także zaopatrzenia członków grupy 
w środki do produkcji, przechowywania, konfekcjono-
wania i standaryzacji produktów lub grupy produktów 
zgodnie z jej aktem założycielskim.

Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały zwol-
nienie z podatku od dochodów pochodzących ze sprze-
daży produktów lub grup produktów, dla których grupa 
została utworzona, wyprodukowanych w gospodar-
stwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz 
członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po 
nim następującym, w zakresie zakupu środków produk-
cji przekazanych członkom grupy producentów rolnych 
oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.

Źródła:
• ARiMR,
• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

18 lutego 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych 
(Dz. U. poz. 237), 

• Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,

Artur Sobich
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Rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia 
to mechanizmy, które ułatwiają rolnikom zbywanie 
produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. 
Chociaż oba pozwalają podnieść rentowność gospodar-
stwa i przynoszą dodatkowe dochody, to różnią się one 
od siebie zasadniczo.

Pojęcie „rolniczy handel detaliczny” jest szersze od 
„sprzedaży bezpośredniej”, ponieważ dotyczy każ-
dego rodzaju żywności tj. pochodzenia zwierzęcego 
i niezwierzęcego, nieprzetworzonej i przetworzonej. 
Rolniczy handel detaliczny uwzględnia również pro-
dukcję oraz przetwarzanie żywności np. produkcja se-
rów, masła, jogurtów, wędlin, wędzonych ryb, dżemów, 
marynat, pieczywa (co nie jest  możliwe w przypadku  
ww. sprzedaży bezpośredniej) i jej  sprzedaż wyłącznie 
konsumentom końcowym, np. w gospodarstwie lub na 
targu czy na festynie.

Rolniczy handel detaliczny – 
zasady funkcjonowania

Od roku 2017 rolnicy posiadający gospodarstwa ro-
dzinne, mogą prowadzić działalność w ramach tego 
handlu, spełniając ustalone w ustawie warunki. Roz-
poczynając rolniczy handel detaliczny, należy zare-
jestrować taką działalność. Jeśli przedmiotem handlu 
będą produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność 
zawierająca jednocześnie składniki pochodzenia zwie-
rzęcego i niezwierzęcego, to działalność rejestrujemy 
u powiatowego lekarza weterynarii, natomiast żyw-
ność pochodzenia niezwierzęcego należy zarejestrować 
u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Warunki rolniczego handlu detalicznego
W ramach tej działalności rolnik może przetwarzać 

i zbywać wytworzoną  przez siebie żywność tylko 
konsumentom końcowym (a nie pośrednikom). Na-
stępnym warunkiem jest pochodzenie żywności w ca-
łości  lub w części  z własnej uprawy czy hodowli. 
Wartość sprzedaży nie może przekraczać 20 000 zł 
rocznie, gdyż do wysokości tej kwoty nie jest ona ob-
jęta podatkiem. Wyjątek stanowią festyny, wystawy, 
targi i kiermasze.

Wymagania jakie powinien spełniać rolnik
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozpo-

rządzeniu dotyczącym min. maksymalnej ilości pro-
duktów zbywanych w ramach rolniczego handlu deta-
licznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, 
określa pewne warunki i limity. Należą do nich min.:
- przy przerabianiu produktów i ich sprzedaży nie 

można zatrudniać osób trzecich ( wyjątkiem jest 
ubój i czynności z nim związane, przemiał zboża 
oraz wytłaczanie oleju),

- sprzedaż może być prowadzona w gospodarstwie lub 
na targowisku,

- za produkty roślinne uważa się również: mąkę, ka-
sze, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surow-
ców pochodzących z własnej uprawy,

- prowadzenie ewidencji sprzedaży.
Oznakowanie miejsca sprzedaży żywności

Miejsce sprzedaży w handlu detalicznym, powinno 
spełniać następujące wymagania:
- oznaczenie powinno być czytelne i widoczne dla 

konsumenta,
- zawierać napis „Rolniczy Handel Detaliczny”
- wskazywać dane obejmujące min.: imię i nazwisko 

albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego pro-
dukcję, adres miejsca prowadzenia produkcji zby-
wanej oraz weterynaryjny numer identyfi kacyjny 
podmiotu, prowadzącego rolniczy handel detaliczny.

Sprzedaż bezpośrednia
W przeciwieństwie do rolniczego handlu detaliczne-

go, sprzedaż bezpośrednia dotyczy wyłącznie nieprze-
tworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Producent dokonuje bezpośrednich dostaw do konsu-
mentów końcowych lub do lokalnych zakładów prze-
twórczych, bezpośrednio zaopatrujących konsumenta 
końcowego. 

Rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia
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Obowiązki jakie rolnik musi spełniać 
w handlu bezpośrednim

W sprzedaży bezpośredniej, rolnik może handlować 
wyłącznie produktami pochodzenia zwierzęcego tj.:
- tuszami lub podrobami drobiowymi z kur, gęsi, in-

dyków, przepiórek i perliczek. Należy koniecznie 
zaznaczyć, że produkcja indyków w gospodarstwie 
nie może przekraczać 2500 szt. i 10 000 szt. innego 
drobiu,

- tuszami lub podrobami z zajęczaków np. królików 
i nutrii, których produkcja nie może przekraczać 
5000 szt. rocznie,

- mlekiem surowym, siarą lub surową śmietaną. Do 
sprzedaży dopuszcza się też mleko pozyskane od 
zwierząt gospodarskich np. kozie, owcze,

- jajami od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych  (np. 
kur, przepiórek, strusi),

-produktami pszczelimi nieprzetworzonymi (tj. miód, 
pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele),

- tuszami lub podrobami dzikiej zwierzyny łownej,
- produktami rybołówstwa,
- żywymi ślimakami lądowymi.

Miejsca w których można prowadzić 
sprzedaż bezpośrednią

Sprzedaż bezpośrednią można prowadzić w woje-
wództwie, w którym prowadzona jest produkcja oraz 
w województwach ościennych. Wyjątkiem jest sprze-
daż prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub 
kiermaszów - wtedy można handlować na terenie całe-
go kraju. Trzeba pamiętać, że poza limitami sprzedaży 
znajdują się tylko produkty rybołówstwa oraz produk-
ty pszczele nieprzetworzone.

Dokumentacja obowiązująca 
w sprzedaży bezpośredniej

Rolnicy prowadzący sprzedaż bezpośrednią, zobo-
wiązani są do prowadzenia dokumentacji. Może to być 
zeszyt, w którym należy odnotować informację doty-
czącej ilości sprzedanych produktów w danym tygo-
dniu czy miesiącu, w zależności od rodzaju produkcji.

Dokumentacja musi być przechowywana przez rok 
następny po roku, w którym została wyprodukowana 
dana produkcja. Osoby sprzedające produkty spożyw-
cze, nie mogą zapomnieć o aktualnej  książeczce zdro-
wia.

Rejestracja sprzedaży bezpośredniej 
Wydanie decyzji o wpisie do rejestru zakładów jest 

podstawą do sprzedaży produktów wytworzonych 
w  gospodarstwie rolnym w domu, na targowisku, czy 
do sklepu.

Pierwszym krokiem rolnika, przed podjęciem decy-
zji o sprzedaży bezpośredniej, jest zarejestrowanie tej 
działalności u powiatowego lekarza weterynarii. Pro-
cedura polega na złożeniu wniosku o wpis, a następnie 
dokonaniu tego wpisu do prowadzonego przez niego 
rejestru zakładów oraz spełnienie wymagań obowiązu-
jących przy produkcji żywności.

 Rolnik we wniosku podaje następujące informacje: 
imię i nazwisko, adres, numer gospodarstwa rolnego, 
NIP lub numer w KRS, a także określenie rodzaju i za-
kresu działalności. 

Oba te mechanizmy: rolniczy handel detaliczny 
i sprzedaż bezpośrednia, różnią się one od siebie za-
sadniczo a w związku z tym obowiązują w nich inne 
zasady funkcjonowania na rynkach sprzedaży produk-
tów pochodzenia rolniczego.

Sprzedaż produktów spożywczych zarówno w jed-
nej, jak i w drugiej formie bez rejestracji w wymienio-
nych instytucjach jest nielegalna i grozi za to rolnikom 
kara grzywny.

Opracowano na podstawie art. prasowych
Zofi a Dybała 
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Przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 
czerwca br. „Program działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych” jest realizacją wymagań zawar-
tych zarówno w Dyrektywie 91/676 EWG z 12 grudnia 
1991 r., jak i wyroku Trybunału Spraw UE z 20 listo-
pada 2014 r.

Wprowadzenie Programu ograniczenia odpływu azo-
tu obowiązuje na terenie całego kraju i nakłada na rol-
ników nowe obowiązki. Dotyczą one wielu, ograniczeń 
w stosowaniu nawozów azotowych oraz dokumento-
waniu nawożenia /plan nawożenia azotem/.

Wymagania programu obowiązują od lipca br., a spo-
rządzanie planu nawożenia będzie obowiązywało od 
stycznia 2019 r. Natomiast obowiązek dostosowania 
powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych, pochodzących z hodowli zwie-
rząt gospodarskich wejdą w życie 31 grudnia w 2021 r., 
jeżeli obsada wynosi ponad 210 DJP, a jeżeli wynosi 
poniżej 210 DJP to przepisy mają wejść w życie koń-
cem grudnia 2014 r.

Zgodnie z nowymi zasadami nawozy naturalne stałe 
/obornik/, można będzie stosować do dnia 31 paździer-
nika. Nawozy azotowe mineralne i gnojowicę do końca 
października można stosować na plantacjach trwałych, 
wieloletnich i na TUZ. Natomiast terminy stosowania 
ich na gruntach ornych są zróżnicowane. Na większo-
ści obszaru kraju obowiązuje termin 25 października. 
Krańce południowe województw: podkarpackiego, ma-

łopolskiego, dolnośląskiego oraz  płn.-wsch. woj. pod-
laskiego obowiązuje termin do 15-go października. Do 
20-go października można stosować nawożenie w czę-
ści województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskie-
go, mazowieckiego i lubelskiego.

Wiosną dopiero po 1 marca w całym kraju można bę-
dzie stosować nawozy naturalne i mineralne, oczywi-
ście jeżeli będą odpowiednie warunki pogodowe /nie 
zamarznięta lub zalana wodą gleba, bez okrywy śnież-
nej/.

Od terminów jesiennego stosowania nawozów są dwa 
wyjątki, a mianowicie terminy te nie dotyczą rolników, 
którzy:
1.Będą zakładać uprawy jesienią, po późno zabranych 

roślinach np. burakach cukrowych, kukurydzy, wa-
rzywach. Wówczas po terminie można zastosować 
nawozy wieloskładnikowe, zawierające azot, którego 
dawki  30 kg/ha nie można przekroczyć.

2.Jesienią nie mogli terminowo zebrać upraw lub wy-
konać nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne.

W tych przypadkach termin graniczny zastosowania 
nawozów to 30 listopada.

Oczywiście zaistniałe sytuacje należy udokumento-
wać w ewidencji zabiegów agrotechnicznych.

W związku z wejściem nowych przepisów rolnicy 
będą musieli posiadać i prowadzić stosowną dokumen-
tację, mianowicie:

Nowe zasady stosowania nawozów azotowych



Biuletyn Informacyjny LIR 27

Nr 3/2018 (90)  Wrzesień

1. Ewidencję zabiegów agrotechnicznych, związanych 
z nawożeniem azotem- dokument ten wymagany 
jest we wszystkich gospodarstwach, posiadających 
co najmniej 10 ha UR, lub utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie w liczbie przynajmniej 10 DJP /liczone 
wg stanu średniorocznego/. Taka ewidencja powinna 
zawierać informacje o dacie zastosowania nawozu, 
rodzaju uprawy i powierzchni, na której został zasto-
sowany nawóz oraz jego rodzaju i dawce, terminie 
przeorania nawozu naturalnego /w przypadku zasto-
sowania tego nawozu w terenie o dużym nachyleniu/. 
Prowadzenie tej ewidencji jest obowiązkowe od wej-
ścia w życie nowych przepisów tj. od 27 lipca br.

2. Plan nawożenia- plan taki obowiązuje w gospodar-
stwach o powierzchni pow. 100 ha UR lub uprawiają-
cych uprawy z tzw. grupy upraw intensywnych: pszeni-
ca i ziemniak pow. 120 kgN/ha, pszenżyto i żyto mie-
szańcowe pow. 100 kgN/ha, kukurydza pow. 160 kgN/
ha, rzepak, burak cukrowy i pastewny pow. 150 kgN/
ha oraz warzywa w uprawie polowej i pod osłonami na 
gruntach ornych na pow. powyżej 50 ha, lub utrzymu-
jących obsadę zwierząt gospodarskich 60 DJP wg stanu 
średniorocznego. Plan taki trzeba odrębnie opracować 
dla każdej działki i przechowywać przez trzy lata.

3. Plan nawożenia azotem, który wchodzi od 1-go 
stycznia 2019 r. w gosp. utrzymujących drób o obsa-
dzie pow. 40 tys. stanowisku lub świnie w obsadzie 
2 tys. stanowisk dla świń o wadze 30 kg lub 750 sta-
nowisk dla macior. W tym przypadku plan również 
musi być sporządzony odrębnie dla każdej działki 
rolnej na podstawie składu chemicznego nawozów 
/w tym analizy nawozów naturalnych/ oraz potrzeb 
pokarmowych roślin i zasobności gleb. Przed rozpo-
częciem nawożenia kopię takiego planu po uzyskaniu 
pozytywnej opinii okręgowej stacji chemiczno-rol-
niczej rolnik musi doręczyć wójtowi /burmistrzowi, 
prezydentowi miasta/ oraz wojewódzkiemu inspek-
toratowi ochrony środowiska. 
Ten obowiązek wchodzi w życie z początkiem 2019 

roku.
Dla gospodarstw, które nie mają obowiązku sporzą-

dzania planu nawożenia wprowadzono ograniczenia 
co do maksymalnej dawki  azotu, pochodzącego ze 
wszystkich źródeł, możliwej do zastosowania w danej 
uprawie. Dotychczas dawka N wynosiła 170 kgN/ha, 
pochodzącego z nawozów naturalnych. Norma ta obo-
wiązuje w dalszym ciągu. Obecne przepisy mówią, że 
roczna dawka N dla danej uprawy nie może przekroczyć 
ustalonych w programie górnych limitów np. kukury-

dza, rzepak- limit to 240 kgN/ha, pszenica 200 kgN/ha. 
Rolnicy, którzy nie mają obowiązku posiadania planu 
nawożenia  muszą posiadać wyliczenia co do maksy-
malnej dawki azotu, jaka może być zastosowana w da-
nej uprawie.

Przepisy programu azotanowego nakładają również 
obowiązek posiadania większych płyt obornikowych 
oraz zbiorników do przechowywania gnojowicy i gno-
jówki. Przy utrzymywaniu zwierząt na głębokiej ściół-
ce, obornik może być przechowywany w budynku in-
wentarskim. Natomiast w innych przypadkach płyta 
obornikowa powinna pomieścić obornik zebrany w cią-
gu 5-ciu miesięcy. Przepisy dopuszczają również skła-
dowanie obornika w terenie, ale muszą być spełnione 
następujące warunki:
- nie jest to pomiot ptasi,
- teren nie jest piaszczysty lub podmokły,
- nie przekracza dopuszczalnego spadku 3% i pryzma 

znajduje się w odległości 25 m od linii brzegu wód 
powierzchniowych i ujęć wód. Lokalizacja pryzmy 
powinna być zaznaczona na mapie lub szkicu działki. 
Na szkicu powinna być podana data założenia pry-
zmy. Dokument ten powinien być przechowywany 
przez 3 lata, licząc od dnia zakończenia przechowy-
wania obornika. Przez 3 lata od likwidacji pryzmy nie 
można w tym samym miejscu ponownie składować 
obornika.
 Gospodarstwa, które posiadają więcej niż 210 DJP 

mają czas na dostosowanie się do wymogów do dnia 
31 grudnia 2021 r., gospodarstwa mające mniej niż 210 
DJP mają czas na dostosowanie do dnia 31 grudnia 
2014 r.

Na terenach o dużym nachyleniu /pow.10%/ dawki 
nawozu azotowego powinny być dzielone, a zaistnia-
ła sytuacja powinna mieć odzwierciedlenie w ewi-
dencji. Odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być 
krótszy niż 14 dni. Jedna dawka nie może przekraczać 
100 kgN/ha. Na gruntach ornych nawóz naturalny po-
winien być przeorany lub wymieszany z glebą w ciągu 
4 godzin, jednak nie później niż następnego dnia.

Jak większość zmian w przepisach, tak i te z pewno-
ścią będą rodziły wiele wątpliwości. Nic bowiem nie 
mówi  o kosztach, które poniosą gospodarstwa, a także 
o pomocy ze strony państwa. Poza tym te sprawy ure-
gulowane są kilkoma ustawami, które nie koniecznie ze 
sobą korespondują. W każdy  razie program wszedł od 
27 lipca br. i należy go wprowadzać w życie.

Alicja Świderek
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Działania w zakresie rolnictwa społecznego w krajach 
europejskich pod wieloma względami jest podobne. Po-
niżej chciałbym podać wybrane przykłady w poszcze-
gólnych państwach.

Rolnictwo społeczne we Włoszech
Rolnictwo społeczne we Włoszech nie jest działalno-

ścią charytatywną, pozwala utrzymywać równowagę 
pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i środo-
wiskowymi. Oparte jest na powiązaniu rolnictwa spo-
łecznego ze zdrową i ekologiczną żywnością produko-
waną lokalnie. Pierwsze regionalne prawo o rolnictwie 
społeczny powstało w Toskanii w roku 2010. Zapocząt-
kowało to upowszechnianie praktyk i norm w rolnictwie 
społecznym na szczeblu lokalnym. Zwrócono uwagę na 
rolnictwie społecznym w programie rozwoju obszarów 
wiejskich. Krajowe prawo we Włoszech o rolnictwie 
społecznym zostało utworzone w roku 2015.

Gospodarstwo „Aricultural Capodarco” prowadzo-
ne w okolicach Rzymu przez spółdzielnie socjalną. Jest 
to wielofunkcyjne gospodarstwo, którego celem działa-
nia jest integracja osób wykluczonych na rynku pracy. 
Zasoby gospodarstwa stanowią 4 ha własnej ziemi, 6 ha 
dzierżawy winnicy, 15 ha gajów oliwnych. W skład go-
spodarstwa wchodzą ponadto restauracja, sklep, miejsce 
do realizacji warsztatów, piwnice z winami, szklarnia, 
miejsce do hodowli trzody chlewnej, pokoje gościnne. 
Członkami spółdzielni są osoby niepełnosprawne, oso-
by z problemami psychicznymi. Gospodarstwo świad-
czy także dodatkowe usługi społeczne na rzecz 40 in-
nych osób. Finansowanie gospodarstwa odbywa się 
poprzez lokalne instytucje (gmina, w części dotyczące 
usług społecznych), z funduszy EFS (w części dotyczą-
cej szkoleń zawodowych), programu rozwoju obszarów 
wiejskich (w części dotyczącej inwestycji w gospodar-
stwie). Dodatkowo spółdzielnia korzysta z ulg podatko-
wych ze względu na zatrudnianie osób niepełnospraw-
nych. 

Sieć „Cibo Civile” skupiona w Toskanii. Tłumacząc 
na język polski Cibo znaczy żywność, civile-obywa-
telski. Sieć opiera się na idei produkcji żywności we 
współpracy gospodarstw rolnych z sektorem publicz-
nym i sektorem organizacji pozarządowych. Zadaniem 

sieci jest promowanie włączenia społecznego poprzez 
rozwijanie innowacyjnych usług terapeutycznych reali-
zowanych w gospodarstwie rolnym produkującym w ra-
mach sieci. 

Gospodarstwo opiekuńcze BIO Colombini - gospo-
darstwo ekologiczne zlokalizowane w prowincji Piza. 
Główna produkcja to uprawa warzyw (15 ha) oraz sad 
i gaj oliwny (2 ha). W gospodarstwie prowadzone są 
projekty i staże zawodowe dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową i psychiczna. Dodatkowo prowadzony jest 
sklep z produktami ekologicznymi, w tym także pro-
duktami przetworzonymi. 

Gospodarstwo opiekuńcze AGRICOMES - przy-
kład spółdzielni socjalnej prowadzącej gospodarstwo 
o powierzchni 300 ha, w którym produkcja rolnicza 
prowadzona jest w systemie ekologicznym. W gospo-
darstwie utrzymywane jest bydło mięsne rasy Limousi-
ne oraz prowadzona produkcja roślinna (w tym uprawa 
kasztanowca). 

Rolnictwo społeczne w Holandii
Powstanie Krajowego Centrum Wsparcia (National 

Suppoort Centre) datowane jest w roku 1999. W roku 
2005 następuje liberalizacja opieki długoterminowej, 
natomiast w roku 2010 powstaje Narodowa Federacja 
Rolnictwa i opieki (Federatie Landbouw en Zorg). 
Rolnictwo społeczne w Holandii dedykowane jest róż-
nym grupom odbiorców, charakteryzuje się dużą różno-
rodnością gospodarstw opiekuńczych. W chwili obecnej 
w Holandii jest to najszybciej rozwijająca się funkcja 
pozarolnicza gospodarstw rolnych. Opieka społeczna 
prowadzona w ramach gospodarstwa społecznego może 
być fi nansowana z 5 źródeł:

Rozwój rolnictwa społecznego alternatywą 
dla klasycznego rolnictwa
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1. System fi nansowania opieki długoterminowej dla 
osób starszych, przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych (AWBZ);

2. System tzw. budżetów osobistych (PGB);
3. Umowy podwykonawcze z innymi podmiotami spra-

wującymi opiekę;
4. Specjalne programy z elementem ubezpieczenia;
5. Środki prywatne.

Federacja Rolnictwa i Opieki Federatie 
Landbouw en Zorg

Federacja zrzesza gospodarstwa społeczne działające 
na terenie Holandii. Gospodarstwa należące do federa-
cji muszą spełniać wymagania określone w ustawach, 
dodatkowo istnieje system certyfi kacji jakości (certyfi -
kat Kwaliteit laat je zien). Celem jest tworzenie plat-
formy dla strony popytowej i podażowej, prowadzenie 
systemu jakości, upowszechnianie informacji o rolnic-
twie społecznym, negocjowanie cen dla usług opiekuń-
czych z instytucjami zdrowia i zakładami ubezpieczeń.

Gospodarstwo opiekuńcze De Kleine Weide. Przy-
kład, w którym gospodarstwo opiekuńcze jest jedną 
z dodatkowych działalności prowadzonych w gospo-
darstwie. W gospodarstwie są owce, alpaki, kury, kró-
liki, koty i gołębie. Codziennie gospodarstwo może od-
wiedzić 14 osób. Osoby mogą spędzać czas w ogrodzie, 
szklarni, opiekować się zwierzętami. Korzystającymi 
z usług gospodarstwa mogą być osoby z problemami 
psychicznymi, niepełnosprawni, osoby starsze. Opła-
ta za pobyt osób pokrywana jest z budżetu osobistego 

(PBG), w wyjątkowych sytuacjach także z systemu fi -
nansowania opieki długoterminowej dla osób starszych, 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych (AWBZ).

Gospodarstwo opiekuńcze Zorgboerderij Henri-
cus – jest gospodarstwem zajmującym się produkcją 
mleka, łączącym opiekę z doświadczeniem związa-
nym z produkcją zwierzęcą. Opieka w gospodarstwie 
sprawowana jest w trybie dziennym i całodobowym. 
Maksymalnie może uczestniczyć 15 osób (osoby nie-
pełnosprawne, osoby z chorobami psychicznymi, oso-
by starsze).

Rolnictwo społeczne w Niemczech
W Niemczech w ramach rolnictwa społecznego funk-

cjonuje  najwięcej gospodarstw edukacyjnych. W każ-
dym landzie obowiązuje różne prawo w zakresie rolnic-
twa, opieki społecznej, terapii i pedagogiki. Gospodar-
stwa społeczne w większości przypadków są wyspecja-
lizowane.

Niemieckie Stowarzyszenie Rolnictwa Społeczne-
go Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirt-
schaft (DASoL) – jest to forum wymiany dla doświad-
czeń w zakresie rolnictwa społecznego w Niemczech 
poprzez tworzenie sieci tematycznych i regionalnych. 
Stowarzyszenie prowadzi bazę danych o gospodar-
stwach opiekuńczych w Niemczech, publikuje czaso-
pisma, książki, ulotki i biuletyny na temat rolnictwa 
społecznego.

Die Fleckenbühler – gospodarstwo opiekuńcze poło-
żone w okolicy Cölbe (Frankfurt nad Menem), w któ-
rym osoby uzależnione uczestniczą w przygotowaniu 
do sprzedaży produktów ekologicznych, wyrobów pie-
karniczych i mleczarskich. Gospodarstwo działa w for-
mie stowarzyszenia oraz spółki z o.o. Finansowanie 
gospodarstwa odbywa się z pomocy społecznej – 30%, 
darowizn – 10%, sprzedaży produktów – 40%, tzw. zo-
bowiązań sądowych – 20% 

Rolnictwo społeczne na Węgrzech
Na Węgrzech rolnictwo społeczne oparte jest o wo-

lontariat (najbardziej popularna jest światowa orga-
nizacja WWOOF – World Wide Opportunities on 
Organic Farms. Dotyczy to eko-gospodarstw, które 
łączą ludzi chcących pomóc z tymi, którzy tej pomocy 
potrzebują. Do pracy w gospodarstwach ekologicznych 
(społecznych) zapraszani są wolontariusze z całego 
świata. Przyjeżdżają w zależności od umowy, na okres 
od kilku tygodni do roku, a czasami i dłużej. Pracują 
razem z osobami wykluczonymi społecznie, z proble-
mami psychicznymi, które nie mogą odnaleźć się na 
rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach tych gospo-
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darstw można uczestniczyć w warsztatach dotyczących 
produkcji oraz przetwórstwa spożywczego.

Rolnictwo społeczne w Republice Czeskiej
W Czechach rolnictwo społeczne to przede wszyst-

kim rolnictwo ekologiczne, zatrudniające osoby wyklu-
czone społecznie, kierowane przez urzędy pracy. Urzę-
dy pracy wskazują i kierują osoby wykluczone społecz-
nie, które poprzez pracę w gospodarstwie przywracane 
są społeczeństwu. Tego typu inicjatywy są wspierane 
przez państwo oraz lokalne władze. Innym przykładem 
jest założona przez grupę długotrwale bezrobotnych 
spółdzielniach społecznych prowadzących sprzedaż 
swoich produktów np. własnej produkcji mięsa, mleka, 
warzyw i owoców.

Bardzo ciekawą formą aktywności społecznej są 
ogrody społeczne. Właściciel udostępnia kawałek zie-
mi lokalnej społeczności, która dba o działkę i prowa-
dzi na niej niezbędne prace dla dobra wspólnego ogro-
du.  Wszyscy razem korzystają z plonów. Szczególnie 
powszechna jest to forma aktywnego wypoczynku 
w miastach. Na wsi z ogrodów społecznych korzystają 
najbardziej potrzebujący. 

Aby zadbać o wysoki poziom jakości i kompetencji 
w działaniach z zakresu rolnictwa społecznego, należy 
zwrócić szczególną uwagę na szkolenie zainteresowa-
nych osób. Należy zatem opracować i oferować w ści-
słej współpracy z instytucjami zajmującymi się szko-
leniami i badaniami programy doskonalenia zawodo-
wego, aby zagwarantować wysoki poziom kompetencji 
przedsiębiorców i ich współpracowników zajmujących 
się osobami korzystającymi z rolnictwa społecznego.

Innowacyjne projekty z zakresu rolnictwa społecz-
nego są często rozwijane w sposób odizolowany, bez 
wiedzy o podobnych projektach czy wymiany do-
świadczeń. Kluczowe znaczenie ma zatem utworzenie 
i wzmocnienie sieci rolnictwa społecznego, która po-
zwoli wymieniać doświadczenia, poznać różne projek-
ty i zwrócić uwagę na sprawdzone rozwiązania. Pierw-
szy krok w tym kierunku poczyniono w ramach Euro-
pejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Należy wzmocnić tego rodzaju sieci, wspierać współ-
pracę, wspólne publikacje oraz obecność w internecie. 

Bardzo istotne jest dążenie do wspólnego reprezen-
towania interesów rolnictwa społecznego na poziomie 
politycznym oraz utworzenia organizacji parasolo-
wej na szczeblu europejskim. Taka organizacja, która 
obejmowałaby społeczeństwo obywatelskie, mogłaby 
ułatwiać wymianę między podmiotami rolnictwa spo-
łecznego, pomagać im w kwestiach technicznych i ad-

ministracyjnych, a jednocześnie bronić interesów rol-
nictwa społecznego na poziomie politycznym. Ważną 
rolę mają tu do odegrania organizacje rolnicze.

W ramach obecnej polityki rozwoju obszarów wiej-
skich rolnictwo społeczne mogło otrzymywać pewne 
wsparcie zwłaszcza z osi III (dywersyfi kacja) i IV (Le-
ader) oraz z osi EFS przeznaczonej na włączenie spo-
łeczne. Jednakże uznanie rolnictwa społecznego za ele-
ment rozwoju gospodarki wiejskiej umożliwiłoby mu 
korzystanie z wszystkich działań promowanych i fi nan-
sowych przez europejskie fundusze strukturalne (EFR-
ROW, EFS, EFRR) oraz zapewniło dostęp do nowych 
źródeł fi nansowania.

Nowe ramy programowe oferują rolnictwu społecz-
nemu możliwość uzyskania fi nansowania z szeregu 
funduszy i na okres kilku lat. Wspólne ramy strategicz-
ne pozwalają bowiem łączyć różne fundusze w jednej 
strategii wielorakiego fi nansowania. Państwa człon-
kowskie powinny zostać zachęcone do wymieniania 
rolnictwa społecznego w swych planach i do opracowa-
nia specjalnych programów umożliwiających rolnictwu 
społecznemu większe korzystanie z różnych funduszy 
strukturalnych. Kluczowe znaczenie ma przekonanie 
władz krajowych i lokalnych, by faktycznie wykorzy-
stywały te możliwości fi nansowania.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać 
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Od-
dział w Krakowie.

Waldemar Banach 
Dyrektor Biura LIR
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Projekt ,,Realizacja działań profilaktycznych oraz wykonywanie badań dia-
gnostycznych w kierunku boreliozy’’ realizowany przez Centrum Medyczne 
Luxmed w ramach Programu RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność 
przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Priorytet Inwestycyjny 8vi Ak-
tywne i zdrowe starzenie się, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, 
zgodny z „Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie wykrywania 
zakażeń Borellia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy 
z Lyme na lata 2017-2019”.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.

borelioza 
– choroba przenoszona 

przez kleszcze

bezPŁatne badania 
W kierUnkU boreliozy

Program wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi współ-
finansowany ze środków unijnych dedykowany jest miesz-
kańcom województwa lubelskiego w wieku aktywności 
zawodowej, z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli 
rolników, leśników, myśliwych, którzy podejrzewają u siebie 
boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem. 

U pacjentów z podejrzeniem boreliozy zostaną wykonane ba-
dania diagnostyczne (test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG).

W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku testu, 
wykonany zostanie test potwierdzający Western-blot w klasie 
IgG oraz IgM.

zaPeWniaMy:
•■ dogodne■terminy■realizacji■świadczeń■
dla■osób■pracujących■–■popołudniowe,■
wieczorne■oraz■soboty,

•■ zwrot■kosztów■dojazdu■do■6■zł■na■
podstawie■biletu.

Świadczenia (edukacja pacjenta, pobieranie materiału do badań 
laboratoryjnych) wykonywane są w placówkach:
• CM Luxmed: 

Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Kraśnik, ul. Lubelska 56a
Biłgoraj, ul. Kościuszki 18
Zamość, ul. Spadek 41
Krasnystaw, ul. Czysta 3
Chełm, Pl. Kupiecki 12

• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów: 
Nałęczów, Al. Kasztanowa 6 
Poniatowa, ul. Lubelska 3

• przychodnie lekarza rodzinnego, oznaczone   
plakatami Programu

Nadzór merytoryczny:
prof.dr hab. n.med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

LZ R P L

Przebieg kliniczny boreliozy
kliniczne objawy boreliozy

Wczesna faza miejscowa 
(kilka dni do miesiąca po ugryzieniu 
przez kleszcza) 

Wczesna faza rozsiana 
(10 dni do 2 lat od ugryzienia
przez kleszcza) 

■■ rumień wędrujący 50–70% 
chorych
■■ objawy towarzyszące: zmęczenie, 
senność, ból głowy, sztywność 
karku, bóle mięśniowe i stawowe, 
powiększenie węzłów chłonnych

Układ■mięśniowo-szkieletowy
■■ nawracające bóle, zapalenie 
jedno- lub wielostawowe

Układ■nerwowy
■■ limfocytowe zapalenie opon 
mózgowych 
■■ porażenia nerwów czaszkowych
■■ obwodowa neuropatia 
■■ zapalenie korzeni nerwowych

Serce
■■ zaburzenia przewodzenia
■■ zapalenie mięśnia serca i osierdzia

Skóra
■■ mnogie zmiany rumieniowe

Oczy
■■ zapalenie spojówek, błony 
naczyniowej
■■ zaburzenie widzenia

Faza późna 
(miesiące, a nawet lata po 
ugryzieniu przez kleszcza)
Układ■mięśniowo-szkieletowy
■■ zapalenie jedno- lub 
wielostawowe

Neuroborelioza
■■ encefalopatia
lub polineuropatia obwodowa
■■ zaburzenia psychiczne

Objawy■skórne■
■■ przewlekłe zapalenie zanikowe 
skóry kończyn
■■ zmiany twardzinopodobne

choroby odkleszczoWe
Do■głównych■chorób■przenoszonych■przez■kleszcze■
w■Polsce■należą:■borelioza■oraz■odkleszczowe■
zapalenie■mózgu.

Na zakażenie narażeni są szczególnie rolnicy, leśnicy i my-
śliwi, czyli te osoby, które często przebywają na terenach 
zalesionych, porosłych krzewami lub trawami, w największych 
siedliskach kleszczy. Z tego względu borelioza należy do 
chorób zawodowych. Zagrożenie istnieje również dla innych 
osób, które przebywają np. w parkach, na skwerach.

Borelioza■jest■chorobą■■wieloukładową,■przenoszoną■
przez■kleszcze■zakażone■krętkiem■Borrelia■burgdorferi.

ProFilaktyka boreliozy
Nie■ma■szczepionki,■która■zapobiegałaby■zakażeniu■
boreliozą.■

■■ Podstawą zapobiegania boreliozie jest ochrona ciała przed 
kleszczami podczas przebywania w rejonach ich wystę-
powania (ubranie dobrze osłaniające ciało, repelenty).
■■ Po powrocie z lasu, pola czy łąki należy dokładnie obejrzeć 
ciało, zwłaszcza okolice pachwin, pach, za małżowinami 
usznymi, w fałdach skórnych.
■■ W sytuacji, gdy doszło do wbicia się kleszcza w skórę 

należy jak najszybciej usunąć go mechanicznie za pomocą 
pęsety z cienkimi końcami. 
Im szybciej kleszcz zostanie usunięty, tym mniejsze jest 
ryzyko zakażenia.
■■ Miejsce po ukąszeniu należy oczyścić i zdezynfekować 
oraz obserwować przez kilka tygodni. W razie pojawie-
nia się jakichkolwiek objawów należy zasięgnąć porady 
lekarskiej. Jeśli wystąpiłby rumień wędrujący w miejscu 
ukąszenia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, 
aby zdążył obejrzeć zmianę skórną, zanim zmieni się jej 
wygląd lub zanim zmiana zniknie.

Wykonaj badania profilaktyczne 
w kierunku boreliozy:

■■ Jeśli■kiedykolwiek■mogłeś/mogłaś■być■ukąszony/a■
przez■kleszcza.
■■ Jesteś■narażony/narażona■na■kontakt■z■kleszczem■ze■
względu■na■charakter■swojej■pracy.
■■ Byłeś/byłaś■ukłuty/a■przez■kleszcza■i■podejrzewasz■za-
każenie.
■■ Masz■objawy■boreliozy,■ale■nie■pamiętasz■pogryzienia■
przez■kleszcza.

Pamiętaj,
że■wczesna■diagnostyka■jest■bardzo■ważna!■
Decyduje■o■szybszym■podjęciu■leczenia■
i■zahamowaniu■choroby!
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Dostarczenie wysoko wydajnym 
krowom na początku laktacji odpo-
wiedniej ilości składników pokar-
mowych jest niezwykle trudne. Kro-
wa dając ponad 60 l mleka dziennie 
częściowo wytwarza je kosztem 
składników własnego organizmu. 
Aby ten wysiłek zminimalizować  
rolnik powinien możliwie w naj-
większym stopniu pokryć zapotrze-
bowanie na składniki pokarmowe. 
Pomocne w tym działaniu staje się 
zastosowanie żywych drożdży, któ-
re zapewniają prawidłowe funk-
cjonowanie żwacza, a tym samym 
lepsze wykorzystanie pasz objęto-
ściowych. Często przyczyną duże-
go spadku masy ciała na początku 
laktacji jest zbyt małe pobranie pa-
szy, niska koncentracja oraz słaba 
strawność i przyswajalność składni-
ków pokarmowych. Powstaje ujem-
ny bilans energetyczny, którego na-
stępstwem jest ketoza. Minimalnie 
można go poprawić, ale nie można 
przekroczyć 50% udziału paszy tre-
ściwej w dawce, bowiem nie było-
by to zgodne z zasadami żywienia 
przeżuwaczy, które stanowią, że  
większą część dawki żywieniowej 
powinny stanowić pasze objętościo-
we. 

Do powstawania ujemnego bi-
lansu energetycznego najczęściej 

przyczyniają się zbyt drastyczne 
zmiany dawek w okresie zasuszania 
i przejściowym. Później po wycie-
leniu mimo tego, że krowa dostaje  
dawki bogate w składniki pokarmo-
we to jednak nie jest w stanie ich 
należycie trawić i przyswajać. Wi-
doczne jest to w odchodach. Zawie-
rają bowiem one nie przetrawione 
ziarno zbóż, długie cząstki włókna.  
Spadająca poniżej 6,0 wartość pH  
przyczynia się do powstania kwasi-
cy subkliniczej, która z reguły jest 
niezauważalna, ale coraz częściej 
występująca w stadach. Gdy spadek 
wartości pH jest większy, poniżej 
5,5 to  wówczas mamy już kwasicę 
kliniczną, która występuje rzadziej 
i dotyczy raczej pojedynczych przy-
padków. 

Brak żywych drożdży w dawce 
oraz podawanie dużych ilości pasz 
treściwych jest częstą przyczyną  po-
wstania kwasicy, która pogarszając 
wykorzystanie składników pokar-
mowych zmusza organizm krowy 
do  korzystania z  rezerw własnego 
ciała. Wzrasta wówczas niebezpie-
czeństwo ketozy i pogarsza się  stan 
zdrowia krowy. Żywe kultury droż-
dży korzystnie działają na  skład 
mikrofl ory żwacza, co przekłada się 
na poprawę wydajności i zdrowot-
ności zwierzęcia. Oprócz żywych 
kultur drożdży w żywieniu zwierząt 
stosowane są drożdże martwe, do 
których zalicza się drożdże piwne. 
Dostarczają one białka, bardzo dużo 
witamin z grupy B oraz czynników 
wzrostu /krótko łańcuchowe pep-
tydy, średnio łańcuchowe kwasy 
tłuszczowe, enzymy i fosfolipidy/. 
Pierwotniaki i bakterie rozkłada-
jące białko mogą zwiększyć swo-
ją liczebność ponad pięciokrotnie. 
Żywe kultury drożdży /Saccharo-

myces cerevisiae/ mają pozytyw-
ny wpływ na stymulację innych 
mikroorganizmów w żwaczu, po-
prawiają strawność substancji or-
ganicznych i włókna w dawkach 
pokarmowych. Żywe drożdże mają 
zdolność wiązania tlenu, co  ułatwia 
pracę beztlenowcom zamieszkują-
cym w żwaczu. Głównie korzystają 
z tego szczepy bakterii trawiących 
skrobię i celulozę. Dzięki dodatko-
wi drożdży Sacharomyces cerevi-
siae szczepy bakteryjne w żwaczu 
mogą zwiększyć swój udział  nawet 
czterdziestokrotnie, przy czym cała 
biomasa wzrasta dziesięciokrotnie. 
Ograniczony zostaje wzrost bakte-
rii produkujących kwas mlekowy 
/Lactobacillus, Streptococcus/, 
które powodują za niski poziom 
wartości pH w żwaczu. Taki stan 
jest ważny przy żywieniu krów 
paszami bogatymi w skrobię, bo 
nie pozwala na wystąpienie kwasi-
cy. Poprzez stymulację trawiących 
włókno bakterii lepiej wykorzysty-
wane jest znajdujące się w dawce 
pokarmowej włókno strukturalne. 
Oba te czynniki powodują większą 
produkcję mleka o dużej zawartości 
tłuszczu. Żywe drożdże wspoma-
gając namnażanie się bakterii zna-
cząco obniżają produkcję amonia-
ku w żwaczu. Stosowanie żywych 
drożdży w żywieniu krów mlecz-
nych, jak potwierdziły badania, daje 
wymierne efekty ekonomiczne. Po-
twierdzono u krów wzrost pobrania 
suchej masy o 2,5 kg, co ma ogrom-
ne znaczenie zwłaszcza na począt-
ku laktacji. Zapobiega to bowiem 
spadkowi masy ciała podczas wyso-
kiej produkcji mleka. Ponadto po 6 
tygodniach uzyskano dodatni bilans 
energetyczny, co w badanej grupie 
bez dodatku drożdży i niższej wy-

Aktywne żywe drożdże w żywieniu bydła mlecznego
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Kukurydza należy do roślin o średnich wymaganiach 
glebowych. Plony na glebach lekkich, zależą w głów-
nej mierze od kultury roli, wilgotności gleby i stopnia 
jej zakwaszenia. Na glebach kwaśnych można spodzie-
wać się znacznego obniżenia plonów. Roślina ta wyka-
zuje dużą tolerancję stanowiska, może być także upra-
wiana po sobie, o ile nie ma przeciwwskazań z tytułu 
występowania określonych szkodników bądź chorób. 
Kukurydza źle znosi stanowisko po burakach cukro-
wych, zbieranych ciężkim sprzętem mechanicznym ze 
względu na nadmierne ugniecenie gleby. Bez względu 
na kierunek użytkowania, tylko jej uprawa w plonie 
głównym daje gwarancję wysokich i stabilnych plonów. 
Głównym zabiegiem uprawowym jest głęboka orka zi-
mowa na ok. 30 cm. Orka wiosenna jest niewskazana, 
a jeśli jest ona konieczna, należy wykonać ją jak naj-
wcześniej w połączeniu z  wałami ugniatającymi. Wio-
sną należy zacząć od zabiegów takich jak włókowanie 
i bronowanie, w celu wyrównania pola, zatrzymania 
utraty wody i niszczenia wschodzących chwastów. 
Bezpośrednio przed siewem, wskazane jest spulchnić 
glebę agregatem przedsiewnym do głębokości siewu. 
Kukurydza należy do roślin o wysokich wymaganiach 
nawozowych. Zależnie od zasobności gleby, zaleca się 
następujący poziom nawożenia: 150-200 kg N/ha, 80-
120 kg P2O5/ha, 140-180 kg K2O/ha. Istotna jest też do-
stępność wapnia, magnezu i innych mikroelementów. 
Zawartość azotu w glebie zależy od jakości i jej kultury 
oraz od przedplonu. W przypadku siania kukurydzy po 
zbożach (słabe stanowisko), dawki azotu powinny być 
wyższe. Nawożenie azotem na glebach żyznych można 
stosować jednorazowo przed siewem, w postaci wolno 
działających nawozów jak np. mocznik, siarczan amo-
nu. Nawożenie mocznikiem należy wykonać co naj-

mniej na tydzień przed siewem i wymieszać go z glebą. 
Na glebach słabszych zalecane jest dzielenie dawki na 
część przedsiewną i pogłówną. Pogłównie należy na-
wozić dość wcześnie, przy wysokości roślin ok. 30-40 
cm, zanim wytworzą charakterystyczny lejek z górnych 
liści. Kukurydza jest rośliną rzadkiego siewu i dlatego 
dobre przygotowanie roli oraz dokładność siewu mają 
ogromne znaczenie. Optymalny termin siewu przypa-
da pomiędzy 20 kwietnia a 5 maja. Gleba powinna być 
ogrzana do min. 8°C, co zapewnia szybkie i równomier-
ne wschody. Za naturalny wskaźnik rozpoczęcia siewu  
przyjmujemy kwitnienie mniszka lekarskiego, wcze-
snych odmian czereśni oraz porzeczki. Niewłaściwy 
termin siewu, skutkuje słabym wskaźnikiem plonowa-
nia kukurydzy. Siewy zbyt wczesne, szczególnie przy 
chłodnej wiośnie, mogą pogorszyć wschody, zaś siewy 
późne zawsze obniżają plony. Gęstość siewu kukurydzy 
uzależniona jest od warunków środowiskowych, kie-
runku użytkowania i wczesności odmiany. Zbyt gęsty 
siew, powoduje szybsze wyczerpanie zasobów wody, 
zmniejsza fotosyntezę i zwiększa ilość drobnych, słabo 
zaziarnionych kolb. Wymaganą równomierność wysie-
wu na jednakową odległości i pożądaną głębokość 3-4 
cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lekkich  naj-
lepiej spełnia siewnik z redlicami talerzowymi. Powol-
ny początkowy wzrost kukurydzy powoduje, że straty 
plonu wywołane przez chwasty są szczególnie duże. 
Mechaniczne zwalczanie chwastów przy pomocy bro-
nowania przedwschodowego i opielaczy, nie zabezpie-
cza plantacji przed zachwaszczeniem. Do ochrony che-
micznej przed chwastami zaleca się stosować dostępne 
na rynku herbicydy. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, że niektóre środki ochrony roślin nie są selektyw-
ne w stosunku do niektórych odmian, dlatego też przed 

Agrotechniczne wymagania kukurydzy

dajności ten efekt uzyskano po ok. 
12 tygodniach. Zastosowanie ży-
wych drożdży  zapobiega spadkowi 
kondycji krów, także tych po wy-
cieleniu, chroniąc je przed wieloma 
problemami poporodowymi, zwięk-
sza wydajność i płodność, w tym 
cielność o 30%. Drożdże działając 
stabilizująco na żwacz przyczynia-
ją się do lepszego wykorzystania 
paszy, a co za tym idzie następuje 

odciążenie przemiany materii. Ra-
chunek ekonomiczny przemawia za 
tym by stosować w żywieniu żywe 
drożdże .Stosując np. 50 g preparatu 
Kristall Hefe koszt dzienny jest zni-
komy, bo zaledwie 0,28 gr, ale zysk 
jest pięciokrotny. Udowodniony jest 
również zysk przy stosowaniu ży-
wych drożdży w żywieniu opasów. 
Wzrost końcowej wagi o ponad 37 
kg daje wymierny efekt fi nansowy.

Reasumując wpływ żywych droż-
dży na organizm krowy można po-
wiedzieć, że wpływają one na:  lep-
sze wykorzystanie paszy, prawidło-
wą kondycję, dobrą zdrowotność, 
szybszą przemianę materii, lepszą 
płodność i wyższą wydajność.

Alicja Świderek
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ich zastosowaniem należy dokładnie zapoznać się 
z instrukcją stosowania danego środka oraz sprawdzić 
wrażliwość odmiany na dany preparat. Największym 
błędem popełnianym przez rolników jest korzystanie 
z nasion własnej uprawy. Takie postępowanie niesie za 
sobą wiele negatywnych następstw. Jest to nieopłacalne 
zwłaszcza przy produkcji nasiennej. Kukurydza wysia-
na z nasion własnej produkcji będzie niewyrównana, 
a same rośliny wydadzą mniejszy plon. Wiele doświad-
czeń prowadzonych w tym zakresie wykazało, że plo-
ny takiej kukurydzy mogą być nawet o 40% niższe niż 
w przypadku siewu nasion kwalifi kowanych. Co roku 
pojawiają się dylematy związane z wyznaczeniem daty 
zbioru kukurydzy, czy plantację przeznaczyć na ziarno 
czy też na kiszonkę. Decyzję o zbiorze zawsze powinna 
poprzedzać dokładna obserwacja roślin, wspomagana 
analizą chociażby poziomu wilgotności oczekiwanego 
plonu. Przy wilgotności ziarna w granicach 35-38% po-
jawia się tzw. czarna plamka. Ukazanie się jej u nasady 
ziarniaka oznacza, że został odcięty do niego dopływ 
wody i substancji odżywczych. Po upływie ok. 2 tygo-

dni od tego momentu można rozpocząć zbór. Wówczas 
różnica występująca pomiędzy postępującymi strata-
mi ziarna (na skutek wylegania, porażenia przez Fu-
sarium itp.) a starami powstałymi podczas omłotu (na 
skutek zbyt dużego udziału ziarna uszkodzonego) jest 
najmniejsza, a więc ekonomicznie najbardziej uzasad-
niona, a sam potencjalny plon jest najwyższy. Niestety 
w ostatnich latach nawet najbardziej starannie prowa-
dzone plantacje, mocno uzależnione były od warunków 
pogodowych. Chłodna i wilgotna wiosna nie sprzyja 
uprawie ciepłolubnej kukurydzy. W konsekwencji ob-
serwuje się nierównomiernej wysokości rośliny a wiele 
z nich ma objawy niedoboru fosforu. W miesiącach let-
nich, w etapie wiechowania kukurydzy, kiedy są skutki 
niedoboru wody, mogą być słabe przyrosty roślin oraz 
małe i słabo zaziarnione kolby.

Pomimo licznych wymagań agrotechnicznych ku-
kurydza jest bardzo cenną rośliną paszową i jest coraz 
częściej spotykaną uprawą na naszych polach.

Zofi a Dybała
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Obowiązek monitorowania przewozu paliw 
i związane z nim obowiązki rolników

Pomimo, że Ustawa 9 marca 2017 r. o systemie mo-
nitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 
z 2017 poz. 708) weszła w życie już jakiś czas temu, 
ciągle zdarza się, że rolnicy pytają czy prawdą jest, że 
przepisy tej ustawy nakładają na nich jakieś dodatkowe 
obowiązki np.: czy muszą potwierdzać odbiór paliwa 
(w ilościach większych niż 500 litrów) na podstawie 
numeru referencyjnego, lub czy posiadanie specjal-
nego zbiornika dwupłaszczowego przeznaczonego na 
przechowywanie oleju napędowego jest obowiązkowe? 
W moim odczuciu dla większość rolników sprawa jest 
jasna. Mimo tego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, 
zdecydowałem się w sposób możliwie jasny i w mia-
rę krótki wyjaśnić, co tak naprawdę z punktu widzenia 
przeciętnego rolnika zmienia przytoczona na wstępie 
ustawa. Otóż nie zmienia niczego! Wynikający z niej 
obowiązek potwierdzenia odbioru dotyczy, bowiem tyl-
ko podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 
a zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2016  poz. 1829), działalność wytwórcza 
w rolnictwie działalnością gospodarczą nie jest, obojęt-
nie czy jest to działalność opodatkowana ryczałtem czy 
na zasadach ogólnych. Takie jest ofi cjalne stanowisko 
resortu fi nansów przekazane między innymi Krajowej 
Radzie Izb Rolniczych. 

Zapisy ustawy dotyczą wprawdzie części rolników, 
ale tylko tych, którzy poza rolnictwem zajmują się też 
działalnością gospodarczą np.: prowadzą punkt skupu, 
świadczą usługi itp.

A co z drugim pytaniem – Czy rolnik powinien po-
siadać zbiornik dwupłaszczowy na paliwo? Tu odpo-

wiedź jest bardziej skomplikowana. Ustawa z 9 marca 
2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewo-
zu towarów nic wprawdzie w tej sprawie nie zmienia, 
ale ciągle obowiązują przepisy Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów (Dz. U. z 2010 poz. 719). Zgodnie z tym aktem 
prawnym rolnik może przechowywać olej napędowy 
w garażu w ilości nie większej niż 200 litrów, w pojem-
nikach metalowych lub innych dopuszczonych do tego 
celu, posiadających szczelne zamknięcia. Dodatkowym 
warunkiem jest, aby garaż był wolnostojący, wykona-
ny z materiałów niepalnych i posiadał powierzchnię 
nie większą niż 100 m2. W innych garażach np.: po-
łączonych z innymi budynkami, wolno przechowywać 
maksymalnie 60 litrów oleju napędowego. Tak więc, 
jeżeli chcemy przechowywać większe ilości paliwa 
np.: tysiąc i więcej litrów powinniśmy zaopatrzyć się 
w zbiornik dwupłaszczowy, ale przepisy w tej sprawie 
obowiązują już od ponad 8 lat i nie mają nic wspólnego 
z ustawą z 9 marca 2017 r. Warto w tym miejscu nad-
mienić, że dostawca paliw nie ma obowiązku żądania 
od rolnika, aby posiadał zbiornik dwupłaszczowy lub 
atestowane naczynia na przechowywanie paliwa, może 
wlewać olej napędowy wszędzie gdzie rolnik mu wska-
że, ale oznacza to również, że w za ewentualne wypadki 
związane z paliwem np.: pożar to właśnie rolnik może 
ponieść całą odpowiedzialność w tym również karną. 

Piotr Witkowski
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LIR uczestniczyła w obchodach 60-lecia Pasieki 
Hodowlanej „POŻÓG” przy LODR w Końskowoli

W dniu 26 sierpnia 2018 roku 
Lubelska Izba Rolnicza reprezen-
towana przez Dyrektora Biura Lu-
belskiej Izby Rolniczej Waldemara  
Banacha uczestniczyła w  obcho-
dach 60-lecia powstania Pasieki 
Hodowlanej „Pożóg”. W uroczysto-
ściach uczestniczyło wielu pszcze-
larzy, osoby reprezentujące instytu-
cje związane z sektorem rolnictwa 
i pszczelarstwa, media o zasięgu lo-
kalnym i krajowym. Od 1958 roku 
Pasieka działająca przy Lubelskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Końskowoli odgrywa istotną rolę 
w prowadzeniu hodowli zarodowej, 
wdrożeniu do pasiek nowoczesnych 
metod gospodarki pasiecznej, po-
pularyzowaniu zapylania upraw. 
Przedstawiciele Zarządu, pracow-
nicy Biura oraz delegaci Lubel-
skiej Izby Rolniczej wielokrotnie 
mieli okazję korzystania z wiedzy 

fachowej, możliwości bezpośred-
niego zwiedzania obiektu Pasieki. 
Na okoliczność jubileuszu list in-
tencyjny do Dyrektora Lubelskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
skierował Prezes Lubelskiej Izby 
Rolniczej Piotr Burek. 

Prace Pasieki Hodowlanej „Po-
żóg” przyczyniają się do poprawy 
pogłowia pszczół, a także do in-
tensyfi kacji produkcji pszczelar-
skiej. Pasieka angażuje się w pro-
mocję produktów pszczelarskich 
oraz organizuje pokazy, szkolenia, 
wystawy, będąc bazą dydaktyczną 
dla wszystkich chętnych, którzy 
chcieliby zdobywać wiedzę pszcze-
larską. Na okazję tego wydarzenia 
przygotowano specjalne wydawnic-
two rocznicowe. Ponadto zgroma-
dzono fotografi czne materiały zdję-
ciowe pokazujące historię pasieki, 
i jej stan obecny. Materiały infor-

macyjne pokazują historię pasieki, 
jej wkład w rozwój pszczelarstwa 
lubelskiego oraz działania jakie za-
planowano podjąć w przyszłości.

Ważnym punktem uroczystości 
był wykład Pana Stanisława Różyń-
skiego – wieloletniego pracownika 
Pasieki. W wykładzie tym można 
było poznać historię Pasieki, naj-
większe osiągniecia jakie w niej 
dokonano oraz osoby, które anga-
żowały się w jej prace i funkcjono-
wanie. Opowieść tą ubarwił pokaz 
zdjęć z okresu działalności pasieki. 
W uroczystości brał także udział 
dr hab. Krzysztof Olszewski z wy-
kładem „Współczesna gospodarka 
pasieczna odpowiedzią na zmiany 
środowiskowe i intensyfi kacje rol-
nictwa”.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR
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Piknik Wieprzowy w Bogucinie

W dniu 15 lipca 2018 r. w Bogu-
cinie odbył się Piknik Wieprzowy 
Mazowiecko – Lubelski, którego 
celem była promocja wysokiej jako-
ści produktów z mięsa wieprzowego 
produkowanego w naszym regionie. 
Piknik został sfi nansowany ze środ-
ków Funduszu Promocji Mięsa Wie-
przowego.

Piknik rozpoczął się w ulewnym 
deszczu, jednak niebo wkrótce się 
rozpogodziło i stadion w Bogucinie 
zaczął się zapełniać.

W namiocie piknikowym została 
przygotowana degustacja produktów 
z mięsa wieprzowego. Licznie przy-
byłych gości częstowano świeżo 
upieczonymi prosiakami oraz wie-
loma innymi potrawami z wieprzo-
winy. Kamery TVP3 Lublin rela-
cjonowały przebieg imprezy, w tym 
porcjowanie i degustację pieczonej 
wieprzowiny oraz porady kucharzy 
na temat przygotowywania mięsa 
wieprzowego. Licznych wywiadów 

telewizji udzielali min: Wojewoda 
Lubelski prof. Przemysław Czarnek, 
Prezes LIR Piotr Burek, Wiceprezes 
LIR Gustaw Jędrejek, Członek Za-
rządu LIR Antoni Szczepaniak.

Wraz z poprawą pogody przyby-
wało coraz więcej gości. Uczestni-
cy Pikniku otrzymywali bezpłatnie 
broszury informacyjne dotyczące 
wieprzowiny, biuletyny Lubelskiej 
Izby Rolniczej, a także prasę z bran-
ży rolniczej.

Dla najmłodszych zorganizowano 
konkurs plastyczny o tematyce pik-
niku z nagrodami, zaś dla starszych 
dzieci przewidziano turniej piłkar-
ski, którego zwycięzcy otrzymali 
piłki.

Imprezę umiliły atrakcje Festiwalu 
Wieprzowiny, Mleka i Miodu orga-
nizowanego przez Gustawa Jędrejka 
i Stowarzyszenie „Wspólnota Gar-
bowska”, a zwłaszcza wystąpienia 
Wojewody Lubelskiego Przemysła-
wa Czarnka i wielu innych gości. 

Skoczne melodie zapewniło Koło 
Gospodyń Wiejskich „PIOTRO-
WIANKI” z Piotrowic Wielkich. Na 
scenie zaprezentował się także chór 
„NADZIEJA” z Michowa oraz dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej im. Wan-
dy Chotomskiej w Bogucinie. Przy-
byli goście mogli wysłuchać kon-
certu Chóru i Orkiestry Kameralnej 
„IUBILAEUM” pod dyr. Tomasza 
Orkiszewskiego z Lublina oraz ze-
społu „RETRONOVO”.

Po występach artystycznych 
w zorganizowanej strefi e kibica 
transmitowano mecz fi nałowy Mun-
dialu 2018.

Podczas pikniku pracownicy Lu-
belskiej Izby Rolniczej przybliżali 
potrzebę obecności mięsa wieprzo-
wego w diecie człowieka oraz  pro-
mowali polskie mięso wieprzowe, 
jako zdrowy i naturalny produkt naj-
wyższej jakości. 

Redakcja Biuletynu
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LIR partnerem Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie

Nowe kwoty przychodu w świadczeniach 
emerytalno-rentowych w KRUS

Kongres jest organizowany przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan 
a Pawła II i Lubelski Urząd Woje-
wódzki w Lublinie. Kongres jest 
wydarzeniem z okazji Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości i nawiązania w roku 
1919 stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Polską a USA. Miejscem 
kongresu jest Sala Kolumnowa Lu-
belskiego Urzędu Wojewódzkiego 
i Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, który w tym roku ce-
lebruje również swój setny jubileusz. 

Kongres odbędzie się w dniach 11-14 
października 2018 r. Partnerem wy-
darzenia jest Lubelska Izba Rolnicza.

Celem Kongresu jest stworzenie 
warunków do wzajemnego poznania 
ludzi nauki, kultury i biznesu Polski 
i USA na kanwie wspólnej histo-
rii oraz stworzenia przestrzeni do 
wspólnego działania.

Firmy ze Stanów Zjednoczonych 
należą do ścisłej czołówki zagra-
nicznych inwestorów w Polsce. 
Szacunki Amerykańskiej Izby Han-
dlowej w Polsce pokazują, że war-
tość amerykańskich inwestycji po 
I kwartale 2018 roku sięgnęła 130 
mld zł. W 2016 roku do Polski tra-
fi ły towary o łącznej wartości 23,4 
mld zł, natomiast Polska wyekspor-

towała do USA produkty warte 20 
mld zł. Firmy z kapitałem amerykań-
skim są jednymi z największych za-
granicznych pracodawców. W 2015 
roku pracowało w nich ponad 210 
tys. osób. Intensywna współpraca 
biznesu ze szkołami i uczelniami. 
Najpopularniejszą formą współpracy 
ze szkołami jest oferowanie praktyk 
uczniom i studentom. Amerykańskie 
fi rmy tworzą także własne, dedyko-
wane programy edukacyjne, które 
mogą wspierać młodych ludzi we 
wchodzeniu na rynek pracy bądź an-
gażować ich w projekty społeczne. 
Istotne z punktu widzenia zwiększa-
nia innowacyjności Polski jest reali-
zowanie wspólnych projektów B+R 
przez fi rmy i uczelnie.

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego informuje, że od 
1 września 2018 r. zmieniają się 
kwoty miesięcznego przychodu po-
wodujące zmniejszenie lub zawie-
szenie świadczeń emerytalno-ren-
towych

Od 1 września 2018 r. kwoty mie-
sięcznego przychodu powodujące 
zmniejszenie/zawieszenie emerytu-
ry lub renty wynoszą odpowiednio:

• 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia tj. 3.164 zł 80 gr,

• 130% tego wynagrodzenia, tj. 
5.877 zł 40 gr.
Nowe kwoty miesięcznego przy-

chodu powodujące zmniejszenia/za-
wieszenia emerytury lub renty ogło-
sił komunikatem z dnia 20 sierpnia 
2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, w związku z ogło-
szeniem przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia za 
II kwartał 2018 r. (4.521 zł 08 gr.)

Źródło: KRUS

Bezpłatna obsługa 
Prawna Rolników
Lubelska Izba Rolnicza chcąc 

umożliwić łatwiejszy dostęp do 
bezpłatnej obsługi prawnej rolników 

prowadzi dyżury prawnika 
w biurach 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 Podlaskiej 
w środę, w każdy I tydzień miesiąca, 
ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz pod nume-
rem 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
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Alternatywne rozwiązania w rolnictwie
Ewa i Waldemar Polkowscy pro-

wadzą gospodarstwo rodzinne 
znajduje się we wsi Suszno gmina 
Włodawa powiat włodawski. Go-
spodarstwo położone jest 200 m 
od rzeki Bug granicy Unii Europej-
skiej. Gospodarstwo znajduje się 
w sąsiedztwie pięknej krainy jezior, 
bagien, torfowisk, lasów łęgowych 
z ogromnym bogactwem fauny 
i fl ory, do których można dojechać 
szlakiem rowerowym wzdłuż rzeki 
Bug. Bogactwo jezior i lasów cie-
szy się uznaniem wielu wczasowi-
czów  doceniających świeże powie-
trze, grzybobranie i wędkarstwo. 
W odległości 12 km znajduje się 
Jezioro Białe z pięknymi plażami, 
posiadające wodę pierwszej klasy 
czystości.

W gospodarstwie prowadzona jest 
mieszana produkcja rolnicza, pro-
dukcja roślinna to głównie uprawy 
zbóż, a z produkcji zwierzęcej pro-
wadzony jest chów bydła mięsne-
go. Utrzymywane są również owce, 
konie i kury, zaprzestano natomiast 
produkcji trzody chlewnej ze wzglę-
du na występujący ASF.

Położenie gospodarstwa w bardzo 
atrakcyjnym turystycznie terenie 
doliny rzeki Bug i samej rzeki od-

dalonej niespełna 200 m od zabu-
dowań, skłoniło gospodarzy do roz-
poczęcia pozarolniczej działalności 
w zakresie agroturystyki. Można 
tu skorzystać z dużej liczby miejsc 
noclegowych w atrakcyjnych poko-
jach z łazienką, do dyspozycji tury-
stów znajduje się również oddzielna 
kuchnia wyposażona w naczynia, 
kuchenkę, lodówkę, kuchenkę mi-
krofalową, podstawowe przybory 
AGD, pralnia oraz ogólnodostępny 
salon do wspólnych spotkań. Nie-
dawno udostępniono również jesz-
cze jeden dużo większy salon, gdzie 
można zorganizować różnego ro-
dzaju imprezy okolicznościowe tj.: 
przyjęcia, komunie, wesela, impre-
zy integracyjne oraz szkolenia.

Gospodarstwo posiada własną 
przystań kajakową oraz własną wia-
tę z oświetleniem i grillem miesz-
czącą ponad 150 osób.

Gospodyni wykonuje ozdoby 
świąteczne i okolicznościowe, po-
siada kurs małej gastronomi, przez 
co możliwe jest wyżywienie tury-
stów na bazie produktów z własne-
go gospodarstwa.

Dodatkowo gospodarstwo świad-
czy usługi rolnicze posiadanym 
sprzętem rolniczym.

Inna działalność pozarolnicza 
właścicieli gospodarstwa rolnego 
Ewy i Waldemara Polkowskich to 
usługi ogólno-budowlane oraz od-
śnieżanie zimą.

Wiesław Gryglicki




