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Widziane z Brukseli
Czytaj na stronie 2

Odpowiada
wiceminister rolnictwa

Budujemy drogi
dla ludzi

O tym, że w Polsce warto budować autostrady, nikogo nie
trzeba przekonywać. ObecCzytaj na stronie 2 nie bowiem po drogach naszego kraju poruszamy się bardzo wolno ze względu na stan
Zdaniem prezesa KRIR
ich nawierzchni, które w większości przypominają żółty ser
Bez zaliczek
i szansa wpadnięcia w dziurę,
na poczet kar
pomimo że co roku są modernizowane, jest nadal spora. Dladla rolników...
tego jadąc warto bardziej skuCzytaj na stronie 2 pić się na obserwacji asfaltu
niż podziwianiu okolicy. Jedna
z firm budujących w okolicach
Kutna autostradę A1 reklaCo dalej z WPR?
Czytaj na stronie 3 mując swoje usługi umieściła na banerze napis – ,,budujemy drogi dla ludzi’’. Wydaje mi
W trosce o los zwierząt się, że chyba nie miała na myśli
Czytaj na stronie 6 rolników, których pola znajdują się wokół prowadzonej przez
nią drogowej inwestycji.

Czy LGR będą skutecznym
narzędziem...?

Partnerzy medialni

B

udowniczowie tej autostrady i wielu jeszcze innych dróg szybkiego ruchu, w ogóle się bowiem z rolnikami nie liczą. Jak
mówią sami rolnicy, traktują ich jak ludzi drugiej kategorii. Chłopi skarżą się, że często są już
pokrzywdzeni przy wycenie gruntów przejmowanych pod drogi, ponieważ wejście w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 985), które znowelizowało rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego sprawiło, że wypłata odszkodowań przy budowie jednej trasy nie odbywa
się na jednakowych zasadach.

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek rolników wystąpiła już do ministra Infrastruktury z
wnioskiem o zmianę tych przepisów, ponieważ
w obecnej formie naruszyły ochronę praw nabytych własności, których zasada wprowadzona
jest z art. 2 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
– Przedmiotowe rozporządzenie przewiduje inną zasadę wyceny nieruchomości pod drogi , w konsekwencji prowadząc do wypłacania
rolnikom kilkakrotnie niższych odszkodowań za
wywłaszczenia. Ponadto, rozporządzenie to nie
zawiera przepisów przejściowych dotyczących
wyceny nieruchomości przy budowie jednej drogi i tak np. wycena wywłaszczenia gruntów pod
budowę drogi S7 na odcinku Olsztynek – Nidzica oparta została o zasady określania wysokości należnego odszkodowania obowiązującego
przed wejściem w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia, natomiast dalszy odcinek tej

Reforma WPR – wstępny projekt oceny pakietu legislacyjnego

Z udziałem przedstawicieli izb rolniczych

W

ramach prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej
reformy Wspólnej Polityki Rolnej
18 stycznia br. w siedzibie resortu rolnictwa odbyło się spotkanie z organizacjami
rolniczymi, związkami zawodowymi, branżowymi organizacjami rolniczymi, samorządem rolniczym oraz spółdzielczością rolniczą. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR oraz
Marek Borowski, wiceprezes KRIR.
Podczas spotkania omówiony został
zarys pakietu legislacyjnego zaproponowanego przez Komisję Europejską. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
przedstawił do konsultacji wstępne oceny
pakietu legislacyjnego, dotyczącego WPR
do 2020 r. oraz zaapelował do wszystkich

organizacji rolniczych, o aktywne włączanie się w debatę na wszystkich możliwych
płaszczyznach, także w rozmowach ze swoimi odpowiednikami w UE. W trakcie spotkania omówiono także bieżące problemy
w rolnictwie m.in. związane ze składką zdrowotną, a także koncepcją wdrożenia podatku dochodowego w rolnictwie.
Biorąc pod uwagę istniejące diagnozy
sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i w UE, przewidywane zmiany w otoczeniu ekonomicznym, międzynarodowym i w
zakresie środowiska, a także doświadczenia
w zakresie obecnych rozwiązań w ramach
WPR, Polska wyrażała na dotychczasowych
etapach prac nad nowym kształtem tej polityki wyraźne oczekiwania co do kierunku jej
zmian. W szczególności w ramach stanowi-

ska rządu RP z 2009 r. oraz z 2011 r. Polska
oczekiwała zasadniczej reformy WPR – uczynienia z niej polityki rozwojowej, wzmacniającej konkurencyjność wobec rolnictwa
z państw pozaeuropejskich, która będzie w
stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby
żywnościowe Europy i świata w następnych
dekadach. Niestety, analiza wielu elementów propozycji KE (utrzymanie dotychczasowego udziału filaru II, nowe komponenty płatności skutkujące zatarciem wyraźnego podziału ról pomiędzy I a II filarem,
a także możliwość przesunięć środków między filarami) wyraźnie wskazuje, iż propozycje te zostały podporządkowane zasadzie utrzymania transferów budżetowych
do państw członkowskich, kosztem rzeczywistych i prorozwojowych zmian w polityce rolnej UE. Oczekiwano również uprosz-

samej drogi S7 , między miejscowościami Nidzica–Napierki, objęty został w zakresie ustalenia
wysokości odszkodowania nowymi regulacjami,
które przewidują kilkakrotnie niższe odszkodowania. Problem ten występuje na terenie całego
kraju – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczej.
W ocenie KRIR tym bardziej krzywdzące dla
rolników są określone nowymi przepisami coraz
niższe odszkodowania, ponieważ wywłaszczenia pod drogi często dzielą gospodarstwa rolne, stwarzając przy tym utrudnienia przy uprawie ziemi.
Autostrady są potrzebne i nikt tego nie neguje, warto jednak zwrócić uwagę drogowcom,
aby budując ekspresowe szosy nie niszczyli
dróg gminnych ani pól okolicznym rolnikom.

dokończenie na str. 3

czenia WPR większość uczestników publicznych konsultacji, w tym wszystkie państwa
członkowskie, jednoznacznie zobowiązały
KE do wypracowania rozwiązań w ramach
nowej WPR, które będą proste, zrozumiałe
dla beneficjentów i podatników. Niestety,
przedstawione przez KE propozycje są skomplikowane, idą w kierunku dalszego wzrostu biurokracji i wprowadzają wiele nowych
elementów, głównie do systemu płatności
bezpośrednich, o wątpliwej wartości dodanej. W swoim stanowisku Polska oczekiwała
również WPR sprawiedliwej i wyrównanej –
oczywistym warunkiem poprawy efektywności, zrównoważenia i wewnętrznej spójności WPR jest powiązanie alokacji środków
z aktualnymi celami i zadaniami stawianymi przed tą polityką i tym samym, odejście
od podziału podporządkowanego wielkości
i intensywności produkcji w odległym okresie historycznym. Niestety, w tym zakresie
KE zaproponowała jedynie drobne korekty
finansowe, które są niewiele warte.
Opracował: WOP
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W

raz z nowym rokiem kadencja dotychczasowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka,
po dwóch i pól latach piastowania tego prestiżowego stanowiska,
dobiegła końca. W wyniku ustaleń,
które zapadły już na początku kadencji, nowym przewodniczącym został
Niemiec Martin Schulz, do tej pory
przewodniczący grupy S&D, którego
poparło 387 z 670 posłów biorących
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ten urząd Lidia Geringer de Oedenberg oraz europoseł Bogusław Liberadzki, oboje z grupy socjaldemokratów.
Na sesji plenarnej w Strasburgu,
poza wyborami nowych władz, europosłowie debatowali m.in. na temat
łańcucha dostaw środków produkcji rolnej oraz unikania marnotrawienia żywności. Problem nadmiernego wyrzucania pożywienia nabiera
olbrzymich rozmiarów, ponieważ aż

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrano nowy
skład prezydium. Przewodniczącym
ponownie został eurodeputowany
z Włoch Paolo De Castro, a pierwszym wiceprzewodniczącym został
Czesław Siekierski, zastępując pełniącego wcześniej tę funkcję posła
z Rumunii Rareşa Luciana Niculescu. Pozostałymi wiceprzewodniczącymi zostali ponownie Janusz Woj-

Widziane z Brukseli
udział w głosowaniu. Zabierając głos
po głosowaniu, Martin Schulz powiedział m.in.: „Musimy zdawać sobie
sprawę, że Europejczyków interesują nie tyle debaty instytucjonalne, co przyszłość ich dzieci, miejsca
pracy i emerytury. (...) Obywatele, którzy obdarzyli nas zaufaniem w bezpośrednich wyborach, oczekują,
że będziemy bronić ich interesów”.
Wśród czternastu wybranych wiceprzewodniczących znalazł się także europoseł Jacek Protasiewicz z
grupy EPL, a w gronie pięciu wybranych kwestorów (posłów odpowiedzialnych za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy)
również znalazło się dwóch Polaków:
europosłanka
p
sprawująca
p
ją dotychczas
y

do 50% żywności nadającej się do spożycia jest wyrzucane wzdłuż całego
łańcucha rolno-spożywczego. Dlatego
też PE podjął decyzję o skoordynowaniu działań na poziomie europejskim
tak, by uniknąć marnotrawienia żywności na dużą skalę. Jest to szczególnie rażące wobec rosnącej liczby ludności i spowodowanej tym klęski głodu na niektórych obszarach. Ponadto
odbyło się głosowanie nad zaleceniem
Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Gruzją, w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych
produktów rolnych i środków spożywczych. PE zgodził się na podpisanie tej
umowy ze względu potrzebę ochrony
produktów europejskich zarejestrowanych w tym systemie, odznaczających
się
ę unikalną,
ą wysoką
y ą jjakością.
ą

ciechowski, Francuz José Bové, oraz
posłanka ze Szwecji Marit Paulsen.
Obok tematów dotyczących aktualnych prac w Komisji, jak sprawozdania dotyczące choroby niebieskiego języka czy reformy wspólnej organizacji rynków, rozmawiano przede
wszystkim o propozycjach Komisji Europejskiej odnośnie reformy
Wspólnej Polityki Rolnej. Raport na
temat płatności bezpośrednich dla
rolników opracowuje członek ugrupowania socjaldemokratów, portugalski europoseł Luis Manuel Capoulas Santos. Członkowie Komisji Rolnictwa w zasadzie kontynuowali krytykę propozycji KE. Pomysły takie jak
zazielenienie (ang. greening) czy definicja aktywnego rolnika, kosmetyczne wyrównanie
y
wysokości
y
wsparcia
p

Czy Lokalne Grupy Rybackie będą skutecznym
narzędziem i sposobem na rozwój polskiego
rybołówstwa i obszarów zależnych
od tej gałęzi gospodarki ?
Odpowiada:
KAZIMIERZ PLOCKE
– sekretarz stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

T

ak, zdecydowanie możliwości, jakie daje oś 4 Programu Operacyjnego RYBY
2007–2013 są skutecznym narzędziem. Oś ta ma na celu wsparcie tych newralgicznych elementów w sektorze rybackim, związanych z wdrażaniem Wspólnej
Polityki Rybackiej, w szczególności z koniecznością dostosowania
nakładu połowowego do zasobów
czy też związanych z problemami
hodowców ryb, takimi jak choroby zwierząt czy rentowność przedsiębiorstw ze względu na rynek
zbytu.
Naszym założeniem jest to,
aby oś 4 wdrażana w ramach PO
RYBY 2007–2013 wyszła poza działania krótkoterminowe skierowane na ograniczenie konsekwencji
uszczuplania zasobów rybnych. W
osi 4 upatrujemy szansę na umożliwienie społecznościom rybackim
tworzenia nowych i trwałych źródeł dochodów oraz poprawę jakości ich życia. Jest to możliwe dzięki aktywizacji ludności i podjęcia
współpracy w ramach wspólnych
projektów.
Chcemy, by z pomocy w
ramach osi 4 skorzystali przedstawiciele każdego z sektorów:
społecznego, gospodarczego czy

publicznego. Głęboko wierzymy,
że tylko zbilansowany rozwój społeczności, obejmujący różne grupy
interesu, przyczyni się do powstawania trwałych korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSROR. W erze postępującej globalizacji pielęgnacja lokalnej specyfiki to wyzwanie, które wymaga
wsparcia finansowego.
Szeroki wachlarz operacji
możliwych do realizacji wzbudza ogromne oczekiwania wśród
rybaków oraz przedsiębiorców. W
ramach osi 4 możliwe jest rozpoczęcie własnej działalności, dofinansowanie już prowadzonej firmy
lub rozpoczęcie inwestycji poprawiających sieć usług na obszarze
zależnym do rybactwa. Oś 4 jest
również szansą na promowanie i
pielęgnowanie własnych tradycji,
co daje dodatkową sposobność do
rozwoju turystyki i agroturystyki.

Szereg takich operacji napędza
całą lokalną gospodarkę, od produktów gastronomicznych i atrakcji turystycznych po rozwój przemysłu. Ufamy, że możliwości, jakie
daje oś 4 przyczynią się do przeprowadzenia realnej zmiany, korzystnej dla wszystkich mieszkańców.

bezpośredniego, większy stopień
komplikacji i obciążeń administracyjnych dla rolników, budzą duże zaniepokojenie i wymagają dużo dokładniejszych analiz i szerzej zakrojonych
dyskusji. Propozycje legislacyjne nie
mogą się opierać na propozycjach w
obecnej formie, gdyż godzą w fundamentalne elementy prawa unijnego, takie jak zasada niedyskryminacji
czy subsydiarności. Oczywiście istnieje kilka pomysłów ocenianych pozytywnie, jak podniesienie roli małych
gospodarstw w unijnym rolnictwie
czy nieśmiałe wspieranie powierzchni użytków rolnych jako odpowiedniego kryterium przyznawania wsparcia – nieśmiałe, gdyż pełnego wyrównania stawek opartego na kryterium
obszarowym
y KE wciąż
ą nie proponuje.
p p
j

Krytyki pomysłów Komisji Europejskiej jest coraz więcej. Brak jednakk
konkretnych pomysłów co do alternatywnych rozwiązań, które można
by było wykorzystać w reformie WPR.
Na szczęście, dzięki debatom zainicjowanym przez polską prezydencję
w Radzie UE, dialog na temat reformy europejskiego rolnictwa zatacza
coraz szersze kręgi, i, jeśli współpraca
międzyinstytucjonalna będzie kontynuowana w takiej formie jak przez
ostatnie pół roku, liczę, że uda nam
się wypracować kompromis, który
wzmocni konkurencyjność naszego
rolnictwa i uczyni je bardziej sprawiedliwym. Jest to nie tylko moja opinia,
ale też moich kolegów z Komisji Rolnictwa, którzy w kolejnym dniu posiedzenia Komisji gratulowali ministrowi Markowi Sawickiemu znakomitej
współpracy i dużych osiągnięć w czasie sprawowania przez niego funkcji
przewodniczącego Rady UE w okresie prezydencji. Minister podsumował półroczną pracę w dziedzinie rolnictwa i obiecał dalszą walkę o sprawiedliwą i silną WPR, a minister rolnictwa z Danii, która objęła przewodnictwo w Radzie wraz z początkiem
roku, zapewniała, że będzie wspierać
działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego rolnictwa.
Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu
Europejskiego

Zdaniem prezesa KRIR

Bez zaliczek na poczet kar dla rolników,
którzy przekroczyli limity
produkcji mleka

W

nowym roku kwotowym
produkcji mleka, który
rozpoczyna się pierwszego kwietnia br. – na nowo (po dwuletniej przerwie) zaczną obowiązywać zaliczki kar dla rolników, którzy przekroczyli swoje limity produkcji mleka.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ponowne zawieszenie pobierania od producentów
należnych wkładów na rzecz opłaty z
tytułu nadwyżek.
Ustawa z 12 czerwca 2008 roku
o zmianie ustawy o organizacji rynku
mleka i przetworów mlecznych na lata
kwotowe 2008/2009 oraz 2009/2010
wyłączyła obowiązek potrącania od
producentów mleka zaliczek na poczet
opłaty. Miało to ścisły związek z decyzją Komisji Europejskiej o corocznym
wzroście limitów krajowych o 1% (do
roku 2014).
Polscy rolnicy w ostatnich kilku
latach kwot produkcyjnych nie przekraczali. Prawdopodobnie będzie tak
i w obecnym sezonie. W poprzednim

Czasopismo
Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Wydawane i redagowane
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Red. Nacz. Wojciech Petera, tel.: 606 396 747
e-mail: wojciech.petera@wp.pl; polskawies@poradnik.net.pl

sezonie kwotowym swoje indywidualne limity produkcyjne przekroczyło
ponad 50 tysięcy rolników. Problem
dotyczył głównie intensywnie rozwijających się gospodarstw. Mechanizm
kar przewiduje płacenie przez każdego
rolnika zaliczki na poczet przyszłych kar,
gdy przekroczy on swój limit indywidualny. Zaliczka w wysokości 20 groszy
za każdy ponadnormatywny litr mleka
to dla rolnika zamrożony kapitał, gdyż
zwrot zaliczki otrzymuje dopiero nie
później niż z końcem kolejnego dwunastomiesięcznego okresu.
Prognozy skupu mleka w kolejnych latach nie wskazują na niebezpieczeństwo przekroczenia, a tym samym
na ryzyko uiszczenia opłaty za przekroczenie. W związku z tym, czy potrącanie 20 groszy od ceny litra mleka ma
swoje uzasadnienie w sytuacji, gdy
wstępne wykorzystanie krajowego
limitu za rok 2010/2011 ukształtowało się na poziomie ok. 95%, a za
2011/2012 wyniosło 96%?
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady
Izb Rolniczych
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Samorząd rolniczy protestuje

Składka zdrowotna rolników
do Trybunału Konstytucyjnego
Samorząd rolniczy jest oburzony i zbulwersowany rozpatrzeniem przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodziny sprawozdania o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 rok na posiedzeniu Komisji w
dniu 11 stycznia br. i wnioskiem Komisji do Sejmu o
uchwalenie projektu ustawy z druku nr 103 bez poprawek. W imieniu samorządu rolniczego pragnę wyrazić
ostry sprzeciw wobec trybu procedowania tej ustawy.

W

przypadku uchwalenia tej
ustawy i podpisania przez
Prezydenta RP, Krajowa Rada
Izb Rolniczych wystąpi w tej sprawie
do Rzecznika Praw Obywatelskich z
wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzenie
nieważności tych przepisów, ponieważ

są one krzywdzące dla jednej grupy
społecznej, tj. rolników.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w którym zakwestionowano finansowanie ze środków publicznych składek zdrowotnych rolników,
bez względu na ich status materialny, zostało wydane 26 października

Budujemy drogi dla ludzi
dokończenie ze str. 1
Mamy sygnały, że prace związane z
budową autostrad w wielu miejscach
w Polsce doprowadziły do uszkodzenia urządzeń melioracyjnych powodując w konsekwencji zalanie okolicznych pól. Straty liczone są w setkach
tysięcy złotych. Zasypywane są przepusty, rowy melioracyjne, a sieć drenarska przerywana.
Sezon zimowy to okres, w którym występują wzmożone opady, może więc dochodzić na terenach wokół budowy do podtopień i zniszczenia zasiewów. Dlatego trzeba jak najszybciej przywrócić sprawność techniczną urządzeń melioracji wodnej. I tu zaczynają się schody, bo nikt nie chce
zapłacić za naprawę zniszczonych
urządzeń, jak to ma miejsce obecnie na terenie powiatu kutnowskiego, gdzie budowany jest odcinek
autostrady A1.
Zdaniem Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, za stan
urządzeń melioracji wodnej odpowiadają działające na terenie okolicznych gmin (Strzelce, Krzyżanów,
Kutno) spółki wodne i to one powinny ponieść koszt udrożnienia rowów
melioracyjnych oraz oczyszczenia
przepustów. Natomiast zdaniem
gminnych spółek, inwestor budujący autostradę powinien współfinan-

sować udrożnienie rowów melioracji szczegółowej, które odprowadzają wodę z autostrady, ponieważ spółki wodne są za biedne i nie
udźwigną same ciężaru udrożnienia
i konserwacji tych rowów.
Odbyło się już kilka spotkań w
sprawie niedrożnej melioracji terenów
koło autostrad. Jak dotąd, nie udało się
rozstrzygnąć kwestii podmiotu odpowiedzialnego za udrożnienie melioracji. Konflikt między spółkami wodnymi a GDDKiA jako żywo przypomina
spór między upartą, swarliwą żoną ,
która za żadną cenę, nawet w obliczu
śmierci, nie chce przyznać racji mężowi
z fraszki Wacława Potockiego ,,Golono,
strzyżono’’. Szkoda tylko, że wszystko to
odbywa się kosztem rolników, których
pola, jeśli obie strony nie dojdą wkrótce do porozumienia, zostaną zalane
wodami pochodzącymi z odwodnienia autostrady A1.
Zalane pola to nie jedyne zmartwienie rolników. Kolejnym problemem jest to, że do części swoich
upraw wiosną w ogóle mogą nie
dojechać , ponieważ w wielu przypadkach (na terenie całego kraju)
GDDKiA nie doprowadziła przejazdu lub drogi do nich prowadzące
zostały rozjeżdżone przez ciężki sprzęt pracujący przy budowie
autostrady.
WOP

Obradowała Rada Kobiet

W

dniu 17 stycznia 2012 r.
w siedzibie Lubelskiej
Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się spotkanie Rady
Kobiet przy Lubelskiej Izbie Rolniczej.
Delegatki LIR wysłuchały wykładu i wzięły udział w warsztatach nt.
„Asertywności i umiejętności interpersonalnych” przeprowadzonych
go przez dr Marzenę Cichorzew-

ską – adiunkta w Katedrze Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
W dalszej części spotkania bieżące działania Izby oraz aktualne problemy rolnictwa przedstawił Robert
Jakubiec prezes LIR.
Panie ustaliły również harmonogram i tematykę kolejnych spotkań Rady Kobiet przy Lubelskiej
Izbie Rolniczej.
LIR

2010 r. Przez rok od wydania tej decyzji, polski Rząd nie opracował stosownych zmian, aby przepisy ww. ustawy
były zgodne z ustawą zasadniczą. Projekt Ministra Zdrowia został przekazany Krajowej Radzie Izb Rolniczych
do konsultacji społecznych dopiero w
dniu 9 grudnia 2011 r., natomiast kolejny projekt tej ustawy przygotowany
przez posłów Klubu PSL, Biuro KRIR
otrzymało w dniu 20 grudnia 2011 r.
Do obu tych projektów samorząd rolniczy przekazał uwagi w wyznaczonym terminie. Natomiast projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r., w obecnej
formie procedowany w Sejmie (druk
nr 103), nie był konsultowany ze stroną społeczną, tj. Krajową Radą Izb Rolniczych, co zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Izby rolnicze z mocy ustawy reprezentują wszystkich polskich rolników,
a członkami samorządu rolniczego są
wszyscy rolnicy. Zgodnie z art. 38, pkt.
2 ustawy o izbach rolniczych (Dz.U.
2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.)
do zadań Krajowej Rady należy m.in.
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej.
– W związku z powyższym oraz z
faktem, iż podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 11 stycznia br. przedstawiciel resortu zdrowia poinformował, że
projekt ten był konsultowany ze stroną społeczną, w imieniu środowiska
rolniczego zgłaszam stanowczy sprzeciw, wobec trybu procedowania tego
projektu ustawy, ponieważ rolnicy nie
mieli możliwości odnieść się do tego
projektu. Kształt rządowego projektu
ustawy, będącego obecnie przedmiotem obrad Sejmu, całkowicie odbiega od projektów przekazanych KRIR
do konsultacji w 2011 r., zatem dziwi fakt, że Rząd uznał, iż tryb konsultacji społecznych został wyczerpany
– mówi Wiktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zdaniem KRIR, projekt jest nie do
przyjęcia, nie jest prorodzinny (dla rolników, współmałżonków i domowni-
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ków), a wprowadzenie takich rozwiązań negatywnie wpłynie na warunki
życia i pracy wszystkich tych, którzy
trudzą się pracą w rolnictwie.
– Jeżeli jak przyjęto w proponowanych przepisach, że hektar przeliczeniowy jest wskaźnikiem dochodu,
to istotne jest, ile osób utrzymuje się z
tego hektara, gdyż zmniejsza to istotnie dochód z tego ha na osobę. Kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa
rodzinne prowadzone przez rodzinę
wielodzietną, z pełnoletnimi dziećmi, zapłacą więcej niż przedsiębiorcy
samozatrudniający się. Przy 300-hektarowym gospodarstwie – czyli gospodarstwie rodzinnym, gdzie np. prowadzą to rodzice z dwoma dorosłymi
synami, składka zdrowotna wyniesie
1200 zł/mies. – co jest niedopuszczalne. W przypadku, gdy synowie ci będą
mieli żony – składka będzie wynosiła odpowiednio więcej – dodaje Wiktor Szmulewicz.
Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie trybu procedowania
tej ustawy zostało 13 stycznia wysłane do Prezydenta RP, Premiera, Marszałka Sejmu i Senatu, Wicepremiera
Waldemara Pawlaka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa.
WOP

W

iktor Szmulewicz, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych 9 stycznia uczestniczył w konferencji ministra rolnictwa i rozwoju wsi podsumowującej polską prezydencję w zakresie
rolnictwa i rybołówstwa. Do dyskusji
oprócz samorządu rolniczego zostali zaproszeni przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu,
attaché rolni akredytowani w Polsce,
przedstawiciele związków i organizacji działających w rolnictwie oraz
naukowców i specjalistów.

Co dalej z WPR?
Podsumowując
P
d
j półroczne
ół
przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej
minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na to, że to właśnie Polska, proponując szeroką debatę nt. zmian WPR,
pierwsza uczyniła konkretny krok służący realizacji nowych uwarunkowań
prawnych, wynikających z Traktatu
Lizbońskiego.
Szef resortu rolnictwa w trakcie
obrad przypomniał też, że to właśnie podczas Polskiej Prezydencji w
Unii Europejskiej udało się ”rozbroić”

mniejszość
i j ść blokującą
bl k j
w sprawie
i
pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców UE, czyli dla blisko 18 mln ludzi. Ta pomoc będzie kontynuowana w latach 2012 i 2013. Co
będzie dalej jeszcze nie zdecydowano, ale według ministra Sawickiego
warto, aby ten program był dalej prowadzony, gdyż w Europie jeszcze wiele osób musi z niego korzystać. Natomiast odnosząc się do kwestii kwotowania produkcji mleka, minister przypomniał, że sprawa nie jest zamknięta,

a Parlament Europejski dokona oceny tego rynku w roku 2012 i dopiero
wówczas będą podejmowane decyzje.
Polska prezydencja to był tylko
wstęp do tego, co się będzie działo w
ciągu najbliższych dwóch lat – powiedział Marek Sawicki i zaapelował do
uczestników konferencji, aby uzbroili
go w nowe pomysły i propozycje rozwiązań, które uczynią nową WPR lepszą i skuteczniejszą, konkurencyjną
i odpowiadającą na wyzwania współczesności.
Opracował: WOP

Równe szanse na jednolitym
y rynku
y rolnym
y

W

ramach konsultacji z ekspertami, organizacjami rolniczymi
i społecznymi zaproponowanych przez Komisję Europejską nowych
rozwiązań prawnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 30 listopada 2011 roku zarząd Krajowej Rady
Izb Rolniczych przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi swoje uwagi do
propozycji KE w zakresie przyszłego
kształtu polityki rolnej, a 16 grudnia
minionego roku przekazał te uwagi
również na ręce Premiera RP.
Samorząd rolniczy poinformował
Prezesa Rady Ministrów, iż nie zgadza
się na przedstawioną przez KE formę
dokumentów, gdyż propozycje Komisji Europejskiej nie mówią o wyrównaniu dopłat bezpośrednich dla wszyst-

kich rolników UE. Samorząd rolniczy
domaga się, aby Komisja opracowała nowe zasady naliczania płatności
bezpośrednich, ponieważ obowiązujące zasady nie odzwierciedlają obecnej światowej sytuacji. Kryteria naliczania płatności powinny być mierzalne,
oparte o sprawiedliwe i obiektywne
wskaźniki, takie same dla wszystkich
krajów UE.
Izby Rolnicze ze swojej strony
wykorzystują wszystkie możliwości lobbowania na rzecz pożądanych dla Polski rozwiązań w zakresie WPR na lata
2014–2020, czy to na forum krajowym
poprzez udział w konsultacjach społecznych prowadzonych przez upoważnione resorty, czy na forum UE, jako
członek europejskiej organizacji rolni-

ków Copa – Komitetu, którego Wiktor Szmulewicz,
z prezes KRIR jest wiceprzewodniczącym (od kwietnia 2011 r).
Zarząd KRIR jest przekonany, że
zjednoczone wysiłki doprowadzą do
tak oczekiwanych przez polskich rolników zmian w unijnej polityce rolnictwa, dlatego liczy na poparcie Premiera RP w przedstawionych kwestiach i
wsparcie w negocjacjach ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Oczekuje od premiera również aktywnego włączenia
się w te negocjacje i mocne stanowisko całego Rządu RP w sprawie warunków WPR dla polskich rolników. Ważne jest, aby polscy rolnicy mieli równe szanse na jednolitym rynku rolnym.
Opracował: WOP
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15-lecie
samorządu rolniczego
w województwie świętokrzyskim
W dniu 16 grudnia Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała uroczystość 15-lecia działalności samorządu rolniczego w województwie świętokrzyskim.
Obchodom towarzyszyła konferencja dotycząca
roli samorządu rolniczego w zmieniającej się coraz
szybciej rzeczywistości.

Podkarpacka Izba Rolnicza
kreatorem rozwoju rolnictwa
19 grudnia 2011 r. w rzeszowskim Hotelu Ambasadorskim Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowała II Galę Liderzy Regionu 2011. 24 przedsiębiorstwa
i instytucje uhonorowane zostały za osiągnięte wyniki w swojej działalności.

N

ominacje do tegorocznej edycji wskazane zostały przez
dziennikarzy Nowin oraz
przedstawicieli Mediów Regionalnych. W roku bieżącym nagrody
przyznano w 12 kategoriach.
statuetki
Okolicznościowe
Lider Regionu 2011 z rąk Stanisława Sowy – redaktora naczelnego Nowin oraz Roberta Glinkowskiego – dyrektora Oddziału
Mediów Regionalnych w Rzeszowie
odebrali przedstawiciele następujących firm: PGE OBRÓT SA w Rzeszowie (kategoria – energetyka), Melex
A&D Tyszkiewicz z Mielca (kategoria – motoryzacja producent pojazdów elektrycznych), Centrum Sportu, Rekreacji i Turystyki w Strzyżowie
(sport i rekreacja), Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego w Mielcu (rozwój regionalny – kreator rozwoju regionalnego), Podkarpacka
Izba Rolnicza w Boguchwale (rozwój regionalny – kreator rozwoju
rolnictwa), Politechnika Rzeszowska (edukacja – uczelnia technicz-

na), WORD Rzeszów (edukacja –
szkolenia i egzaminy dla kierowców), Firma Budowlano-Usługowa
AKRO Sp. z o.o. z Rzeszowa (budownictwo – budownictwo wielorodzinne), SZERBUD w Rzeszowie (budownictwo – osiedla mieszkaniowe),
APKLAN z Rzeszowa (budownictwo – eleganckie apartamentowce), Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mateo z Dębicy (artykuły spożywcze – producent mrożonej
żywności), Rzeszowska Spółdzielnia
Mleczarska RESMLECZ w Trzebownisku (artykuły spożywcze – przetwórstwo mleczne), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie (gospodarka
komunalna – profesjonalna estetyka i usługi dla miasta), Stare Miasto Park gmina Leżajsk (gospodarka komunalna – segregacja odpadów komunalnych), Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej Sanatorium im.
Jana Pawła II w Górnie (medycyna
– leczenie długoterminowe i opie-

ka paliatywna), Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie (medycyna – publiczna
placówka medyczna), Szpital im.
Świętej Rodziny w Rudnej Małej
(medycyna – niepubliczna placówka medyczna), Eko Hybres z Rzeszowa (nowoczesne technologie –
innowacje), IQ-B Nowoczesne Technologie Rzeszów Łukawiec (nowoczesne technologie – inteligentne
domy), Dębickie Zakłady Komunalne Dezako Sp. z o.o. z Dębicy (ochrona środowiska – unieszkodliwianie
odpadów komunalnych), EURO-EKO
z Mielca (ochrona środowiska – ekologiczna dezaktywacja odpadów),
Pralnia Perfekt z Rzeszowa, ochrona środowiska – ekologiczny system pralniczy), Bank Spółdzielczy w
Jarosławiu (instytucje finansowe –
partner w biznesie) oraz Bank Spółdzielczy w Rymanowie (instytucje
finansowe – przyjazny bank).
Wiesław Lada
PIR

Sukcesyy kaszubskiejj wsi
W

Zajeździe Leśny Dworek
w miejscowości Korne,
pod Kościerzyną, 15
grudnia 2011 r. odbyła się konferencja „Sukcesy kaszubskiej
wsi i perspektywy jej rozwoju”,
zorganizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego, przy
współpracy z Kaszubskim Instytutem Rozwoju oraz Radą Powiatową Pomorskiej Izby Rolniczej
Powiatu Kościerskiego.
Celem przedsięwzięcia było
przekazanie informacji o możliwościach zakładania stowarzyszeń oraz
rozwoju działalności pozarolniczej
na terenach wiejskich. Konferencja
stała się znakomitą okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie działania lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Swoją wiedzą i doświadcze-

W

województwie kieleckim
izba rolnicza powstała w
1996 roku, w roku 1999 w
ślad za zmianami administracyjnymi izba kielecka połączona została z
częścią izby tarnobrzeskiej i powstała
Świętokrzyska Izba Rolnicza.
W czasie swojej działalności ŚIR
doczekała się nowelizacji ustawy o
izbach rolniczych, w wyniku czego
zmieniła się jej struktura. Obecnie najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie składające się z 26 delegatów z Rad
Powiatowych (a nie jak wcześniej ze
186 wszystkich delegatów z gmin).
Na czas zwykłej, codziennej pracy za
działalność Izby i jej funkcjonowanie
odpowiada 5-osobowy Zarząd wraz z
Biurem. W uroczystości wzięło udział
wielu znamienitych gości wśród, których obecny był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk
k oraz Wicewojewoda
Beata Oczkowicz. Uroczystość stała
się okazją do podsumowań, wykładów
tematycznych oraz wyróżnienia rolników, którzy tworzyli i współpracowali z samorządem rolniczym.

Jubileusz to czas podsumowań,
dlatego też 15 lat działalności samorządu rolniczego stało się okazją do
wręczenia odznaczeń resortowych
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Dzień
obchodów był też doskonałą okazją do podziękowań wszystkim działaczom, którzy przez 15 lat tworzyli
samorząd rolniczy.
Wspólnie z delegatami oraz przedstawicielami Zarządów izb poprzednich kadencji, w obchodach Jubileuszu wzięli udział przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele wojewódzkich instytucji rolniczych.
Uroczyste obchody połączone
były z konferencją pn. „Rola samorządu rolniczego w zmieniającym się
podejściu do produkcji i dystrybucji
żywności w świetle postępującej globalizacji”. Wykład inauguracyjny z tej
okazji wygłosił prof. Czesław Nowak
k
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie. Patronem konferencji był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
ŚIR

Dalszy ciąg cross-compliance

T

o kolejny rok dostosowywania polskiego rolnictwa do
norm wzajemnej zgodności.
Od 2011 do 2013 roku kontrolowany jest obszar obejmujący zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt,
zgłaszanie niektórych chorób oraz
zdrowotność roślin.
Prezes opolskiej Izby Rolniczej
Herbert Czaja podkreśla, że cross-compliance to proces ciągły. – Nie
jest o nim tak głośno jak wcześniej,
bo w początkowej fazie wdrażania
były również pieniądze na szkolenia uświadamiające rolników, jakie
obszary podlegają kontrolom i ocenie – mówił H. Czaja. Prezes zazna-

cza, że co jakiś czas docierają do niego informacje rolników o kontrolach
w gospodarstwach. W 2013 roku
będzie sprawdzany i korygowany
ostatni pakiet norm do spełnienia.
Rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie oraz płatności w
ramach niektórych działań PROW
2007–2013 jest zobowiązany do
spełniania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w rozporządzeniu Rady
Europy. Musi również utrzymywać
grunty rolne w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
IRO

Podniesienie konkurencyjności
gospodarstw rolnych

W
niem z uczestnikami seminarium
podzieliła się między innymi Krystyna Gierszewska, prezes Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet,
Alina Jeleń, prezes Stowarzyszenia
Kobiety Kwiaty Kociewia, Zyta Gór-

na , prezes Stowarzyszenia Kobiet
Zgorzałego oraz Piotr Ptach, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia
Producentów Truskawek.
PIR

dniach 11–12 stycznia
2012 roku w Silnie (powiat
chojnicki) obyło się szkolenie organizowane przez Krajową
Radę Spółdzielczości i Pomorską
Izbę Rolniczą, pt. „Podniesienie
konkurencyjności gospodarstw
rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej”.
Ireneusz Drozdowski w trakcie dwudniowego szkolenia omówił rynek rolny, spółdzielczość rolniczą w krajach UE i w Polsce oraz

stan zorganizowania polskich rolników. Ponadto podstawy prawne oraz
zasady tworzenia i funkcjonowania
grup producentów, formy wsparcia,
a także dobre praktyki działania w
grupie.
Natomiast Marcin Martynowski przedstawił rolnikom zasady
zakładania spółdzielni jako grupy
producenckiej oraz prowadzenia
działalności finansowej w grupie i
procedury wykorzystania pomocy
finansowej.
PIR
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Rolnicyy szachowymi
y mistrzami
W ramach klastra
warzywno-owocowego K

N

owoczesne centrum handlu i promocji
owoców i warzyw, połączone z zapleczem szkoleniowo-badawczym, chce
stworzyć Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A. w ramach klastra warzywno-owocowego w regionie łódzkim.
Realizacja przedsięwzięcia ma się rozpocząć w połowie tego roku, a jego wartość to
ponad 20 mln zł.
– Projekt polega na stworzeniu szerszej współpracy pomiędzy producentami rolnymi, dostawcami i przedsiębiorcami oraz skonsolidowaniu dystrybucji żywności regionu łódzkiego. Ma się to odbywać we współdziałaniu ze środowiskiem
naukowym, m.in. z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Politechniką Łódzką
oraz Łódzkim Regionalnym Parkiem Naukowo-Technologicznym – powiedział dyrektor rynku Kamil Karolak.
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” na inicjowanie i animację poprzez klaster powiązań
kooperacyjnych w regionie ma otrzymać 9,5
mln zł dofinansowania z RPO woj. łódzkiego
na lata 2007-2013.
Projekt zakłada wybudowanie dwóch
obiektów na terenach należących do Rynku
„Zjazdowa”. Wznoszenie pierwszego z nich ma
się rozpocząć w lipcu tego roku.
– Pierwsza hala dysponować będzie zapleczem szkoleniowo-badawczym, które ma służyć uczestnikom powiązania kooperacyjnego poprzez transfer wiedzy, szkolenia oraz
pewne mniej skomplikowane prace badawcze, realizowane w porozumieniu ze środowiskiem naukowym województwa – powiedział dyrektor „Zjazdowej”.
Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć
w ciągu dwóch lat, a cały projekt w 2015 roku.

Karolak przyznał, że liczy na udział w projekcie grup producenckich, choć nie wyklucza także
udziału producentów indywidualnych.
Z danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
wynika, że w ostatnich latach rośnie liczba grup
producentów rolnych. Zrzeszanie się rolników
w grupy ma wzmacniać ich pozycję na rynku,
zapewniać wyższe dochody, ułatwiać organizowanie wspólnej sprzedaży i dawać możliwość
negocjowania cen produktów rolnych i środków produkcji.
Obecnie na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje łącznie 35 grup producentów,
w tym: 17 grup producentów rolnych i 18 grup
producentów owoców i warzyw. Duży wzrost
widać w tej ostatniej grupie, bowiem do końca
2007 roku funkcjonowało pięć grup, a w latach
2008–2011 powstało kolejnych 13 grup owocowo-warzywnych, w tym dwie grupy dla producentów grzybów.
Łódzki Rynek Hurtowy„Zjazdowa”S.A. świętował w ub. roku 15-lecie działalności. Na powierzchni 14 ha funkcjonują cztery hale handlowe o profilu ogólnospożywczym, hala logistyczno-magazynowa oraz rynek sprzedaży płodów rolnych.
„Zjazdowa” jest ważnym miejscem wprowadzania na rynek świeżych owoców i warzyw
wyprodukowanych w regionie łódzkim, który znany jest szczególnie z produkcji warzyw wczesnych,
takich jak kapusta, kalafior, warzywa korzeniowe
oraz z dużej produkcji ziemniaków i jabłek. Rynekk
posiada 2 tys. stałych, zarejestrowanych klientów.
Akcjonariuszami spółki jest ponad 150 podmiotów gospodarczych oraz gmina Łódź. Na Rynku funkcjonuje 141 firm, w których zatrudnienie
znalazło ponad 700 osób.„Zjazdowa” jest członkiem Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe oraz
World Union of Wholesale Markets.
ŁRH

omitet Organizacyjny I Szachowych
Ogólnopolskich Mistrzostw Rolników wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą zamierza zorganizować
w połowie marca 2012 roku w Przysieku
koło Torunia I Szachowe Ogólnopolskie
Mistrzostwa Rolników.
Zawody odbędą się jednego dnia z udziałem sędziego klasy państwowej. Uczestnicy zawodów otrzymają ciepły posiłek oraz
pamiątkowy dyplom. Dla najlepszych zawodników przewidujemy atrakcyjne nagrody rze-

czowe. Dokładna informacja o dacie i sposobie przeprowadzenia turnieju szachowego
zostanie podana w późniejszym terminie.
Zapisy zawodników przyjmowane są
w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku u Joanny Błaszkiewicz,
tel. 56/ 678 92 40 oraz w biurze Izby Rolniczej we Włocławku u Andrzeja Marciniaka,
tel. 54/231 29 54. W zgłoszeniu należy podać
imię i nazwisko, adres, wiek uczestnika oraz
kontakt telefoniczny.
KPIR

Skutecznyy w walce z chwastami
W 2012 r. firma Bayer CropScience wprowadza na rynek
Betanal® maxxPro 209 OD – nowy herbicyd do stosowania
w burakach cukrowych.

B

etanal maxxPro 209 OD to nowy herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych, który
w sezonie 2012 całkowicie zastąpi powszechnie stosowany Betanal® Elite 274 EC.
Betanal maxxPro wyróżnia się nowatorskim połączeniem dwóch unikalnych, opatentowanych przez Bayer Cropscience, technologii: Technologii Formulacji Preparatu
(Advanced Formulation Technology) i Technologii Aktywacji (Activation Technology).
Betanal maxxPro znacząco lepiej zwalcza większość gatunków chwastów, w tym
określanych jako trudne, np.: rdesty, wnosząc jednocześnie od 5 do 30% mniej substancji czynnych na hektar w porównaniu
z innymi 3-składnikowymi herbicydami na
rynku. Jednocześnie Technologia Aktywacji, w korzystnych warunkach stosowania,, zwiększa
ę
skuteczność chwastobójczą
j ą

herbicydu nawet o ponad 5% w porównaniu z najwyższej jakości preparatami porównawczymi. Zawarty w produkcie aktywator
w dużym stopniu uniezależnia skuteczność
zabiegu od przebiegu pogody, wilgotności
gleby i techniki oprysku.
Betanal maxxPro stosowany jest nalistnie,
metodą dawek dzielonych, niezależnie od fazy
rozwojowej buraków cukrowych. Podstawowa dawka preparatu stosowanego samodzielnie lub w mieszankach z innymi herbicydami wynosi 1,25 l/ha. Gdy rozwój chwastów
przekroczył fazę liścieni lub występują niekorzystne warunki pobierania substancji czynnych, dawkę podstawową Betanalu maxxPro
należy zwiększyć do 1,5 l/ha. Produkt będzie
oferowany w innowacyjnych opakowaniach
SmartLine® 1,5 i 15 l.
WOP

Pod patronatem Polskiej Wsi

Trwają przygotowania do XIX Targów Budownictwa INTERBUD w Łodzi,
drugiej pod względem wielkości imprezy wystawienniczej branży budowlanej
w Polsce. Targi odbędą się od 16 do 19 lutego br. Podczas tegorocznej edycji
swoje produkty prezentować będzie ponad 200 firm.

Dzień Budownictwa Wiejskiego
Na powierzchni 14 ha funkcjonują cztery hale handlowe o profilu
ogólnospożywczym oraz rynek sprzedaży płodów rolnych. Oferujemy
powierzchnie biurowo magazynową o łącznej wielkości 620 m2.
Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. nowoczesne centrum handlu i spedycji
produktów ogólnospożywczych, warzyw i owoców zaprasza do współpracy.

podczas Tragów Budownictwa
INTERBUD

Łódź 18 lutego 2012 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ulicy ks. Skorupki 21 (pawilon nr 1).

Zapraszamy inwestorów z terenów wiejskich,
rolników indywidualnych
i przedstawicieli samorządów terytorialnych
W programie:

Inwestycje na obszarach wiejskich
– przegląd najlepszych praktyk
Strategie na przyszłość
Punkt konsultacyjny dla rolników
(bezpłatne porady udzielane przez przedstawicieli instytucji i organizacji
pracujących na rzecz rolników)

Zwiedzanie targów
(bezpłatne zaproszenia po wcześniejszej rejestracji)
Rejestracja (imię i nazwisko, adres, telefon lub mail):
- Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, tel. (42) 632-70-21,
ul. Północna 27/29; 91-420 Łódź, info@izbarolnicza.lodz.pl
- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach, (42) 710-38-18,
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice, g.bozyk@lodr-bratoszewice.pl

Zapraszamy
organizator
g
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W związku z licznymi nadużyciami oraz przypadkami drastycznych
aktów przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt, w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, wprowadzone zostały zmiany. Znowelizowana 16 września 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadzając liczne zmiany.

zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt;
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym
ich dokarmianie;
odławianie bezdomnych zwierząt;
obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych
zwierząt;

W trosce o los zwierząt
ą
Najważniejsze wśród nich to:

 zakaz sprzedaży psów na targowiskach,
targach i giełdach;
 zakaz sprzedaży psów poza miejscami chowu i hodowli;
 zakaz rozmnażania psów i kotów w celach
handlowych (nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach,
których statutem jest działalność związana z hodowlą psów i kotów rasowych);
 zabrania się też nabywania zwierząt na
targowiskach i poza miejscami chowu i
hodowli;
 zakaz przycinania psom uszu i ogonów;
 zakaz używania do pracy lub w celach sportowych zwierząt zbyt starych lub zbyt młodych;
zakaz narażania zwierząt gospodarskich
i domowych na warunki atmosferyczne
groźne dla ich zdrowia i życia;
zakaz transportu i przetrzymywania żywych
ryb przeznaczonych na sprzedaż bez wody;
 zniesienie przepisu, że myśliwym wolno
zabijać psy i koty;
zakaz stałego trzymania psów na uwięzi
ponad 12 godzin i na łańcuchu krótszym
niż 3 metry;
wprowadzenie obowiązku puszczania psów
poza własnym terenem tylko z oznakowaniem umożliwiającym identyfikację właściciela;

obowiązek sporządzania przez gminy
corocznych planów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności;
zakaz odławiania zwierząt bezdomnych,
jeśli nie ma dla nich miejsc w schronisku;
zwiększenie kar więzienia do 3 lat za znęcanie się lub zabicie zwierzęcia;
zniesienie ograniczeń grzywny za znęcanie się nad zwierzętami;
podniesienie wysokości nawiązki orzekanej przez sąd od sprawców przestępstw
przeciw zwierzętom na rzecz organizacji prozwierzęcych do 100 tys. złotych
oraz wprowadzenie kary zakazu posiadania zwierzęcia do 10 lat.
Ponadto, w świetle znowelizowanych przepisów, osoba, która napotka porzuconego psa lub
kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe
schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję,
co ma zapobiec m.in. przypadkowym pogryzieniom i rozmnażaniu się zwierząt poza kontrolą.

Obowiązki gminy
Z nowelizacji ustawy wynika, że problem
bezdomności musi być regulowany uchwałą gminy, która corocznie ma określać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program taki musi obejmować plan znakowania zwierząt w gminie oraz:

usypianie ślepych miotów;
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Koszty realizacji programu ponosi gmina,
a odpowiedzialnym za przygotowanie projektu jest, według znowelizowanej ustawy, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta. Możliwa do
zrealizowania część zadań może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko
dla zwierząt. Ponadto nowelizacja umożliwia
rozwiązanie problemu ze zwierzętami gospodarskimi, które będą mogły być umieszczane,
jeżeli zajdzie taka potrzeba, w indywidualnych
gospodarstwach rolnych wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Decyzję
taką od 1 stycznia 2012 r. będzie można podjąć z urzędu po uzyskaniu informacji od policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt.

Zaostrzenie kar
Ustawa zdecydowanie zabrania znęcania
się nad zwierzętami i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, zaostrza kary za bezzasadne
zabicie zwierzęcia lub za znęcanie się nad nim.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 znowelizowanej
ustawy: „Kto zabija, uśmierca zwierzę albo
dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust.
1-4, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.” Tej samej karze podlega ten, kto znęca się
nad zwierzęciem.
Natomiast „Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym
okrucieństwem, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 (ust. 2)”. Dodatkowo w razie
skazania za powyższe przestępstwa, sąd będzie

mógł orzec przepadek zwierzęcia (jeżeli sprawca jest jego właścicielem) lub zakaz posiadania
zwierząt od roku do lat 10. Sąd może też orzec
nawiązkę w wysokości od 500 do 100 000 zł
na cel związany z ochroną zwierząt.
W razie konieczności bezzwłocznego
uśmiercenia zwierzęcia, czynności tej można
dokonać przez: podanie środka usypiającego (przez lekarza weterynarii) lub zastrzelenie
zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) – przez
osobę uprawnioną do użycia broni palnej.

Nowelizacja
była potrzebna
Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia
1997 r. nie spełniła pokładanych w niej nadziei,
ponieważ nie uwzględniała szeregu zagadnień,
które wpływają na sytuację zwierząt w Polsce.
Tym samym konieczne stało się znowelizowanie
ustawy w celu pełniejszego zapewnienia ochrony zwierząt w naszym kraju. Dlatego wprowadza się po raz pierwszy definicję schroniska dla
zwierząt. Przez ,,schronisko” rozumie się miejsce
przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, spełniające warunki określone w ustawie
z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r., Nr
47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513).
Sprecyzowanie tego pojęcia było istotne,
bowiem brak dookreślenia pojęcia schroniska
i zapewnienia opieki nad zwierzętami dawało
możliwość powstania ogromnej liczby różnych
miejsc, w których gromadzono zwierzęta, pozostające poza jakimkolwiek nadzorem i kontrolą.
Kompletny brak kontroli ze strony gmin, a dodatkowo brak kontroli ze strony Inspekcji Weterynaryjnej, usankcjonowany przepisami wewnętrznymi, prowadził do masowej eksterminacji zwierząt
i utrudniał walkę z prowadzonymi na ogromną
skalę pseudohodowlami, które „produkowały”
szczenięta i kocięta przypominające wyglądem
rasy cieszące się akurat popytem.
Zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt
domowych na targowiskach, targach i giełdach, poza hodowlami, zaowocuje pewnie w
przyszłości pozytywnie kontrolą rozrodczości
psów i kotów oraz zmniejszeniem liczby niechcianych zwierząt w schroniskach. Konieczność znakowania zwierząt poprawi kontrolę nad ilością
zwierząt posiadanych przez jednego właściciela i jakością ich życia, dzięki czemu będzie można zapobiec m.in. śmierci z głodu, nielegalnemu
handlowi i walkom organizowanym dla chorej
rozrywki. Jest więc nadzieja, że zwierzętom w
naszym kraju będzie żyło się lepiej.
LIR

Nowa ustawa
o składce zdrowotnej rolników

S
RABAT 10%
NA SILOSY OD 10 DO 132 TON

RABAT 5%
NA SILOSY OD 200 DO 2200 TON
ZAMÓWIONE DO 31.03.2012 I SPRZEDANE DO 30.04.2012

ejm uchwalił 13 stycznia br. ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Zgodnie z ustawą, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach o powierzchni poniżej
6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich
domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. W gospodarstwach
o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik. Obowiązek płacenia składek na podstawie nowej ustawy nie będzie dotyczył rolni-

ków prowadzących produkcję wyłącznie w zakresie działów specjalnych, a także rolników prowadzących działalność w ramach działów specjalnych oraz dodatkowo w gospodarstwie rolnym, gdyż grupa ta już opłaca składki na podstawie innych przepisów. Rozwiązania zawarte w
ustawie mają charakter przejściowy i będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Ustawa trafiła do Senatu w dniu 13 stycznia 2012 r. i 19 stycznia została pozytywnie
rozpatrzona. Na 89 obecnych senatorów za
przyjęciem ustawy głosowało 62 senatorów,
27 – przeciw.
Opracował: WOP
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Wolf System z nagrodą TopBulider 2012
6 grudnia 2011 roku rozstrzygnięty został plebiscyt miesięcznika Builder na najbardziej innowacyjne produkty budowlane. Podczas uroczystej gali
statuetkę TopBuilder 2012 oraz zaszczytny tytuł
odebrała również firma Wolf System. Nagrodzone
rozwiązanie to monolityczne zbiorniki żelbetowe
wykorzystywane w rolnictwie oraz przemyśle.

P

odczas uroczystej gali TopBuilder 2012, statuetkę z rąk
Danuty Burzyńskiej – redaktor naczelnej miesięcznika Builder
oraz Dominika Suwińskiego – szefa biura marketingu i reklamy Buildera odebrał Rajmund Reichel

Rajmund Reichel

– dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System.
– Bycie czołowym dostawcą
rozwiązań zobowiązuje do tego,
by stale podnosić ich jakość. Bogate doświadczenia zdobyte w Europie Zachodniej chcemy prze-

nieść na nasz lokalny rynek. Cieszy zatem fakt, że zbiorniki żelbetowe przygotowywane przez firmę Wolf System z coraz większą
siłą wpisują się w mapę obiektów
wykorzystujących odnawialne źródła energii w Polsce. Nagroda TopBuilder 2012 jest uhonorowaniem
ciężkiej pracy, ale także zachęca
do dalszych wysiłków i starania
o kolejne sukcesy – mówi Rajmund Reichel.

uje śląskie przedsiębiorstwo wśród
liderów w branży konstrukcji żelbetowych dla rolnictwa i przemysłu. Warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach rozwiązania Wolff
System wykorzystane zostały przy
wznoszeniu kilku biogazowni rolniczych w całym kraju: w Kostkowicach, Grzmiącej, Żórawinie, Zalesiu-Domaszowicach, Piekoszowie,
Gorzesławiu, Borzęciczkach, Rzeczycach czy Łanach Wielkich.

Nagroda TopBuilder 2012 przyznana firmie Wolf System podkreśla jakość rozwiązań w zakresie
zbiorników żelbetowych. Dodatkowo, ten zaszczytny tytuł sytu-

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17
41–100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 60-53-700
www.wolfsystem.pl

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. Z o.o.

NIEODPŁATNY ODBIÓR I UTYLIZACJA
PADŁYCH ZWIERZĄT *
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO,
UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
PRZETWARZANIE ODPADÓW (BIOMASY) NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
TELEFONY KONTAKTOWE CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

DO NAS WSZĘDZIE BLISKO DZWOŃ - tel. 24 282 16 53, 56 683 25 62, kom. 662 041 241

PUNKTY DYSPOZYCYJNE
SPALARNIE ODPADÓW
ZWIERZĘCYCH OLSZÓWKA
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ
TEL. 56 683 25 62, KOM. 515 204 663

ZAKŁAD POŚREDNI
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
TEL. 52 388 22 28, KOM. 515 204 646

ZAKŁAD UTYLIZACJI FALBORZ
87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI
TEL. 54 252 13 87

PUNKT DYSPOZYCYJNY FLORIANÓW
99-311 BEDLNO
TEL. 24 282 16 53, KOM. 662 041 241

ZAKŁAD POŚREDNI UNIN
08-400 GARWOLIN
TEL. 25 683 05 29, KOM. 515 204 645

BAZA ECHNICZNA
- BEDLNO 24
99-311 BEDLNO
TEL/FAX. 24 282 15 53

PUNKT DYSPOZYCYJNY
ANTONIEWO
89-310 ŁABISZYN
TEL. 52 384 44 43

ZAKŁAD POŚREDNI
FRANCISZKOWO
09-300 ŻURMIN
TEL. 23 676 76 09

*- Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczących pomocy publicznej na utylizacje padłych zwierząt
art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) 1857/2006
- w zakresie prawa krajowego dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt jest udzielone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia
2009r. W sprawie niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr. 22 poz. 121 z późn. zm.)
Działając z myślą o Polskim Rolnictwie oferujemy:
- Szybkie terminy odbiorów
- Wyspecjalizowane środki transportu zapewniające łatwy i szybki załadunek
- Pełny monitoring padłych przeżuwaczy w zakresie badań na BSE
- Profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę, zapewniającą fachową obsługę
HETMAN Sp. z o.o.,Florianów 24, 99-311 Bedlno, Tel./fax: 24 282 16 53, www.hetman.pl, email: hetman@hetman.pl
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Pracuje
P
j po wschodzie
h d i

Zwalcza powschodowo
najszersze spektrum chwastów
i perz też

Zwalcza powschodowo
najszersze spektrum chwastów
i rdest powojowaty też

Dwie drogi, jeden cel
Wybierz swój sposób na chwasty w kukurydzy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03
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