PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU
2007
Dodano: 21.12.2007

1.
SPOTKANIA
CZŁONKÓW
- 09-10.02 -Spotkanie Związku połączone z Balem
Dzierżawcy,
Hotel
Festival,
Opole
- 19.03 -Konferencja "Biopaliwa szansą opolskiego
rolnictwa" (konferencja razem z Urzędem
Marszałkowskim,
Krajowym
Zrzeszeniem
Producentów
Rzepaku
i
RSP)
- 22.05 -Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa,
Opole
01.06Dni
Pola
w
Pągowie
15-17.06
-Opolagra,
Komprachcice
- 21.06 -Zebranie Związku, Kombinat Rolny Kietrz
- 06.09 -Konferencja szkoleniowa, Opole,
Restauracja
Aquarelle
(razem
z
RSP)
- 05.10 -Spotkanie z Bankiem Millenium, Pałac w
Izbicku
- 10.10 -Szkolenie z PROW 2007-13, Hanna
Łowicka,
ARiMR
Opole
-26.10 -Konferencja "Aktualna sytuacja w zakresie
biodiesla i jej konsekwencje dla producentów
rzepaku" (konferencja razem z Urzędem
Marszałkowskim,
Krajowym
Zrzeszeniem
Producentów
Rzepaku
i
RSP)
- 09-11.11 -Spotkanie członków z osobami
towarzyszącymi,
Kraków
- 30.11. -Zebranie Związku, Leszek Korzeniowski,
Hotel
Mercure
Opole
2.
-

09.02
15.03
21.06
18.09
21.12

SPOTKANIA
Opole,
Opole,
Opole,
Opole,
Opole,

Biuro
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro

ZARZĄDU
Związku
Związku
Związku
Związku
Związku

3.
UMOWY/POROZUMIENIA
- 01.03 - Umowa wstępna między Związkiem a
Kompleksem Agro-Energetycznym "Namysłów"
sp.
z
o.o.
- 14.03 - Umowa o współpracę podpisana z
Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń
Wzajemnych
- 16.04 - Porozumienie o współpracy Związek,
Opolskim Związkiem Rolniczych Spółdzielni
Produkcyjnych oraz DLG Agro Food Sp. z o.o. na
organizację Dnia Eksperta podczas Opolagry w
Komprachcicach
- 04.05 - Umowa między Związkiem a Agencją
Nieruchomości Rolnych w sprawie zasad
udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej

- 02.11 - Wspólne Stanowisko Związku, Izby
Rolniczej, Związku Śląskich Rolników oraz
Opolskim Związkiem Rolniczych Spółdzielni
Produkcyjnych w celu przyjęcia kolejności
składania
wniosków
do
ARiMR
4.
CZŁONKOWIE
przystąpili:
- członek wspierający: FARMTEC-POLSKA SP. Z
O.O., reprezentowany przez Kornela Zielińskiego
członek
zwyczajny:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
"FERMA-POL"
sp.
z
o.o.
ZALESIE,
reprezentowany
przez
Jerzego
Sobotę
- członek zwyczajny: KOMBINAT ROLNY
KIETRZ, reprezentowany przez Mariusza Sikorę
5.
INNE
- Przeprowadzenie ankiety wśród dzierżawców:
"Informacja o skali produkcji gospodarstw
członków
należących
do
Związku"
- Wysyłka płyt ze zdjęciami z działalności
Związku za lata 2006-2007

PODISANIE POROZUMIENIA:
FEDERACJA - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
ROLNICTWA - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" /Warszawa/
Dodano: 18.12.2007

W dniu 12 grudnia 2007r w Warszawie zostało
podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Federacji
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych a Związkiem Zawodowym Pracowników
Rolnictwa w RP i Krajowym Sekretariatem Rolnictwa
NSZZ
"Solidarność".
Do
Porozumienie_strona
Porozumienie_strona 2

pobrania:
1

UMOWA KONTRAKTACYJNA SPÓŁKI KOMAGRA
NA DOSTAWY RZEPAKU W SEZONIE 2008r
/Notatka/
Dodano: 13.12.2007

W dniu 5 grudnia br. podczas spotkania Zarządu
Spółki Komagra z przedstawicielami Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku, Opolskiego
Związku Rewizyjnego, przedstawicielami Grup
producenckich oraz producentami rzepaku z
województwa Opolskiego oraz Lubelskiego
ustalono ostateczny obowiązujący wzór umowy
kontraktacyjnej
na
rok
2008.
Do
pobrania:
Notatka dot. umowy kontraktacyjnej spółki Komagra na dostawy rzepaku
w sezonie 2008r

21.12.20007 - SPOTKANIE ZARZĄDU /Biuro,
Opole/
Dodano: 13.12.2007

W dniu 21 grudnia o godz.11.00 w Biurze Związku
w Opolu odbędzie się Zebranie Zarządu Związku
połączone ze spotkaniem opłatkowym.

12.12.20007 - "AMERYKA DLA ROLNIKA"
/Nysa/
Dodano: 07.12.2007

W dniu 12 grudnia o godz.10.00 w Muzeum w
Nysie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu
"Ameryka dla rolnika": Nowoczesność i
innowacyjność - wyzwanie dla rolnictwa XXI
wieku.
Organizatorami seminarium są: PZR "agra nowa"
i ZA Puławy SA

12.12.2007, POSIEDZENIE ZARZĄDU FEDERACJI
/Warszawa/
Dodano: 07.12.2007

W dniu 12 grudnia o godz. 11.00 w Ministerstwie
Rolnictwa w Warszawie odbędzie się posiedzenie
Zarządu
Federacji
Związków
PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych.

ARTYKUŁ O GOSPODARSTWIE PREZESA
FEDERACJI ZWIĄZKÓW
KOM-ROL SP. Z O.O.
Dodano: 04.12.2007

W dniu 27 listopada w Gazecie Wyborczej ukazał
się artykuł opisujący Gospodarstwo Rolne KOMROL Kobylini którego dyrektorem jest Leszek
Dereziński,
Prezes
Federacji
Związków
Pracodawców-Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych.
Do
Artykuł z Gazety Wyborczej z dnia 27.11.2007

pobrania:

03.12.2007 - RADA FEDERACJI /Warszawa/
Dodano: 03.12.2007

W dniu 3 grudnia o godz.11.00 w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbędzie
się spotkanie Rady Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych.
W spotkaniu będą uczestniczyć Mariusz Olejnik
i Stanisław Grocholski.

30.11.2007 - ZEBRANIE ZWIĄZKU Z POSŁEM
LESZKIEM KORZENIOWSKIM /Opole/
Dodano: 22.11.2007

Związek Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych w Opolu zaprasza na zebranie
Związku którym głównym punktem będzie

spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej
Komisji Rolnictwa Leszkiem Korzeniowskim
dnia 30 listopada (piątek) 2007r. godz. 11.00 które
odbędzie się w Hotelu Mercure w Opolu, ul.
Krakowska 57-59.

12.11.2007 - SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI
FEDERACJI
W AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH /Warszawa/
Dodano: 20.11.2007

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Federacji Pana Leszka
Derezińskiego w dniu 12 listopada 2007r. w siedzibie
ANR w Warszawie odbyło się spotkanie Wiceprezesa
ANR Pana Waldemara Humięckiego i Kierownictwa
Zespołu Gospodarowania Zasobem Mienia z
przedstawicielami Kierownictwa Federacji na czele z
Przewodniczącym
Rady
Panem
Ignacym
Urbanowskim.
W trakcie spotkania przedstawiciele Federacji zgłosili
krytyczne uwagi pod adresem działalności biura
Prezesa
ANR
w
zakresie:
- warunków zawierania i przedłużania umów
dzierżawnych oraz zabezpieczania należności Agencji,
- inwestycji, remontów budynków inwentarskich by
odpowiadały wymogom UE oraz likwidacji obiektów
zbędnych,
- zasad obniżania czynszu dzierżawnego na podstawie
Art.
700
KC.
Po wnikliwej i szczerej wymianie poglądów
uzgodniono:
- wycofanie przez Biuro Prezesa ANR pisma
skierowanego do Dyrektorów O/T zalecającego
zastosowanie wymagań restrykcyjnych w stosunku do
dzierżawców
rolnych,
- przyspieszenie pracy Zespołu Roboczego do spraw
udzielania ulg w czynszu dzierżawnym w ramach Art.
700
KC
i
pomocy
publicznej.
W wyniku krytyki ze strony Federacji Dyrektor Zespołu
Gospodarowania Zasobem Mienia samokrytycznie
ocenił działalność swego Zespołu i zadeklarował bieżące
informowanie
i
konsultowanie
Federacji
w
podejmowanych przez Zespół działaniach.

PODISANIE POROZUMIENIA:
FEDERACJA - IZBA ROLNICZA /Warszawa/
Dodano: 20.11.2007

W dniu 5 listopada 2007r w Warszawie zostało
podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Krajowej
Rady Izb Rolniczych a Zarządem Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Do
Porozumienie Izby Rolnicze - Federacja

pobrania:

16.11.2007, MAREK SAWICKI NOWYM
MINISTREM ROLNICTWA
Dodano: 19.11.2007

W piątek 16.11.br w Kancelarii Prezydenta RP
odbyły się uroczystości zaprzysiężenia rządu
Donalda Tuska. Urząd Ministra Rolnictwa i
Rozwoju
Wsi
objął
Marek
Sawicki.
Minister Marek Sawicki podkreślił, że ma
poczucie ogromnej odpowiedzialności i dużego
zakresu zadań do wykonania i dlatego od
poniedziałku będzie przeprowadzał bezpośrednie
rozmowy w poszczególnych departamentach.
"Chcę możliwie jak najszybciej zapoznać się z tym
co zostało zrobione, a także z najpilniejszymi
zagadnieniami, jakie są do zrealizowania w

najbliższym czasie oraz przygotować zakres prac
długofalowych" - zaznaczył minister Marek
Sawicki. Nowy szef resortu powiedział również,
że jednym z pilniejszych i najważniejszych
problemów do rozwiązania będzie kwestia
dotycząca
funkcjonowania
rolniczych
ubezpieczeń społecznych.

ANR: ZIEMIA W CENIE
Dodano: 14.11.2007

Ceny ziemi wciąż pną się w górę. I to niemal z
miesiąca na miesiąc. W III kwartale tego roku, za
hektar ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości
Rolnych trzeba było zapłacić ponad 10 tysięcy
złotych. To o ponad jedną dziesiątą więcej niż
jeszcze kilka miesięcy wcześniej.Najdroższa
ziemia wciąż zlokalizowana jest w zachodnich
rejonach kraju. Już ponad 16 tysięcy złotych za
hektar trzeba zapłacić w Wielkopolsce.W
Kujawsko-Pomorskiem niewiele mniej. Drogo jest
także na Mazowszu i Podlasiu. Tu hektar gruntu z
zasobu ANR kosztuje ponad 13 tysięcy złotych.
Najtaniej jest tam, gdzie ziemi jest relatywnie
najwięcej. A więc w województwach: lubuskim i
lubelskim. Tu, hektar można jeszcze kupić za
niecałe 8 tysięcy złotych. Końca wzrostu cen na
razie
nie
widać.
Ceny gruntów z zasobów
2007
(województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
ŚREDNIO
-

ANR w III kwartale
r.
średnio
zł/ha)
12
533
14
399
7
841
7
281
9
171
9
550
13
168
12
172
8
517
13
710
10
160
11
738
8
241
9
782
16
080
9
803
10
327

Końca wzrostu cen na razie nie widać. W zasobach

Agencji wciąż znajduje się około 2,5 miliona
hektarów ziem. Z czego prawie 2 miliony
oddanych jest w dzierżawę. Najwięcej gruntów do
rozdysponowania wciąż znajduje się w
Zachodnio-Pomorskiem,
WarmińskoMazurskiem, Dolnośląskiem, Pomorskiem i
Lubuskiem.
Natomiast
bardzo
mało
państwowych
nieruchomości
rolnych
zlokalizowanych jest na terenie województw:
małopolskiego,
kujawsko-pomorskiego,
podlaskiego i opolskiego. Rekordowe ceny

osiąga ziemia rolna w obrocie miedzy
gospodarzami na Opolszczyźnie. Co
kwartał
drożeje
średnio
o
15
procent.Teraz hektar dobrej jakości gruntów
kosztuje nawet 50 tysięcy złotych. Podrożała też
ziemia należąca do skarbu państwa sprzedawana
na przetargach przez Agencję Nieruchomości
Rolnych. Dziś średniej klasy ziemi nie kupi się
taniej niż za 20 tysięcy złotych za hektar.
Jeszcze droższa jest ziemia w obrocie miedzy
rolnikami. Ci, którzy chcą powiększyć swoje
gospodarstwa są bez szans. Ziemi poszukują
młodzi rolnicy. Aby skorzystać z pomocy unii i
otrzymać 50 tysięcy złotych unijnego wsparcia na
Opolszczyźnie trzeba posiadać blisko 17 hektarów
ziemi.
Żródło: TVP Redakcja Rolna

ARiMR przyjęła do soboty 14 tysięcy wniosków
Dodano: 12.11.2007

Do godziny 15.00 w sobotę rolnicy ubiegający się o wsparcie "Modernizacji
gospodarstw rolnych" złożyli w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa ponad 14 000 wniosków. Sobota była ostatnim dniem
przyjmowania wniosków w 8 województwach: lubuskim, zachodniopomorskim,
wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawskopomorskim i dolnośląskim. W podlaskim OR w Białymstoku oraz w mazowieckim
OR w Warszawie w sobotę zostały przekroczone limity koperty finansowej. W
związku z tym poniedziałek będzie ostatnim dniem składania wniosków w tych
województwach.

ARiMR: Jedna osoba może złożyć w ciągu
jednego dnia jeden wniosek na "Modernizację
gospodarstw rolnych"
Dodano: 07.11.2007

Dnia 5 listopada br. Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podpisał rozporządzenie, które zmienia
szczegółowe warunki i tryb przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
"Modernizacja gospodarstw rolnych" objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem
wniosek o przyznanie pomocy finansowej w
ramach powyższego działania może być złożony
osobiście przez zainteresowanych albo przez
upoważnioną osobę, przy czym jedna osoba lub
upoważniona osoba może jednego dnia złożyć
wyłącznie jeden wniosek. To ograniczenie nie
dotyczy osób, które ubiegają się o pomoc
finansową na realizacje inwestycji, w przypadku
której refundacji podlega maksymalnie 75%

kosztów kwalifikowanych i kiedy wymagane jest
złożenie oddzielnego, dodatkowego wniosku
(dotyczy to inwestycji realizowanych w związku z
wdrożeniem
Dyrektywy
Azotanowej).
Wnioski, dla których w pierwszym naborze
zabraknie
środków
finansowych
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
przypomina,
że
zgodnie
z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 30 października br. "w sprawie podziału
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013" (Dz.U. Nr 201, poz. 1460),
wszystkie złożone wnioski w pierwszym
naborze od 9 listopada, które nie uzyskają
dofinansowania ze względu na wyczerpanie się
środków finansowych na ten rok, będą
rozpatrywane w pierwszej kolejności w
następnym
naborze
wniosków
i
będą
traktowane tak, jak złożone pierwszego dnia.
Informujemy również, że rolnicy będą mogli
składać wnioski w Oddziałach Regionalnych
ARiMR także w sobotę 10 listopada br. Oddziały
Regionalne będą czynne w tym dniu do godziny
16.15.
Radosław Iwański,Rzecznik Prasowy ARiMR

WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI ROLNICZYCH
- KOMITETY KOLEJKOWE
Dodano: 05.11.2007

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu,
Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w
Opolu, Związku Śląskich Rolników w Opolu oraz Związku
Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu w
pełni akceptują ustalenia przyjęte w dniu 31 października 2007r
przez Komitet Kolejkowy powołany w celu przyjęcia kolejności
składania przez producentów rolnych w dniu 9 listopada br.
wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach
rolnych w ramach PROW 2007-13 do Opolskiego Oddziału
Regionalnego
ARiMR,
tj:
1. Upoważnienie 4 przedstawicieli Komitetu Kolejkowego do
koordynowania ustaleń Komitetu Kolejkowego, w tym ustalenia
dyżurów
przy
liście
kolejkowej;
2. Przyjęcie zasady, iż jedna osoba wpisana na listę (producent
rolny lub jego pełnomocnik) może złożyć tylko jeden wniosek do
Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR według numeru na
liście
kolejkowej;

3. Kopa listy kolejkowej będzie przechowywana w siedzibie Izby
Rolniczej
w
Opolu;
4. Poparcie deklaracji Komitetu Kolejkowego w zakresie pomocy
w utrzymaniu porządku w dniu przyjmowania wniosków do
Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR."

ARiMR WDRAŻA DZIAŁANIE "MODERNIZACJA
GOSPODARSTW ROLNYCH" w ramach PROW
2007-2013
Dodano: 30.10.2007

W związku z uruchamianiem działania
"Modernizacja
gospodarstw
rolnych"
dla
rolników, 26 października br. w siedzibie ARiMR
odbyła się konferencja prasowa z udziałem
Sekretarza Stanu w MRiRW - Henryka
Kowalczyka, prezesa ARiMR Leszka Droździela
oraz Zastępców Prezesa w Agencji: Grzegorza
Jakucia, Katarzyny Obraniak-Chyż i Marka
Osińskiego.
Prezes Agencji ogłosił, że od 9 listopada rolnicy
mogą składać w Oddziałach Regionalnych

ARiMR wnioski o pomoc finansową w ramach
działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"
PROW 2007-2013.

26.10.2007 - POGRZEB BRACI TATYSÓW
Dodano: 25.10.2007

Środowisko dzierżawców poniosło wielką i
niepowetowaną stratę. 15 września br. w
katastrofie śmigłowca na Dalekim Wschodzie
zginęli tragicznie Józef Tatys, założyciel i
wieloletni prezes Dolnośląskiego Związku
Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości
Rolnych oraz jego brat, Ryszard, znany
przedsiębiorca. Wraz z grupą dolnośląskich
dzierżawców brali udział w polowaniu na Syberii.
Oprócz nich na pokładzie śmigłowca znajdowało
się jeszcze pięć osób z załogi, przeżył jedynie pilot.
Nie są znane dokładne przyczyny katastrofy, nie
wiadomo, czy zawiniła maszyna, czy człowiek.
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych z Opola składa najszczersze wyrazy
współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.
Pogrzeb Józefa i Ryszarda Tatysów odbędzie się 26
października.

SUSZARNIE NA WAGĘ ZŁOTA
Dodano: 23.10.2007

Plantatorzy
rzepaku
powinni
poważnie
przemyśleć podpisanie umowy kontraktacyjnej na
przyszłą kampanię z Zakładami Tłuszczowymi
Kruszwica. Jej zapisy wprowadzają bowiem
podział rzepaku - co istotne - o tych samych
parametrach jakościowych: na technologiczny i
surowy.
Kryterium
podziału
jest
dość
zaskakujące: zależy od tego, czy producent ma
suszarnię. A jeżeli nie wiadomo o co chodzi,
najczęściej
chodzi
o
pieniądze.
c.d. w dziale Artykuły, prasa

17-31.10.2007 - SZKOLENIA Z PROW 2007-13
Dodano: 16.10.2007

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Opolu wraz z OODR w Łosiowie
organizuje szkolenia w dniach 17-31.10.2007r dla
przewidywanych beneficjentów z następujących
działań
PROW
2007-13:
Modernizacjia
gospodarstw
rolnych
Ułatwianie
startu
młodym
rolnikom
- Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.
Szkolenia
będą
prowadzone:
1. powiat Brzeg, 19.10. godz.10.00 - OODR w
Łosiowie,
sala
konferencyjna
2. powiat Głubczyce, 20.10, godz. 11.00 Technikum
Rolnicze
w
Głubczycach
3. powiat Kędzierzyn-Koźle, 18.10, godz. 12.00 Biuro Powiatowe ARiMR w Polskiej Cerekwi
4. powiat Kluczbork, 29.10, godz. 10.00 - Urząd
Miejski
w
Kluczborku
5. powiat Krapkowice, 26.10, godz.11.00 - Urząd
Gminy
Strzeleczki,
sala
konferencyjna
6. powiat Namysłów, 25.10, godz.10.00 - Urząd
Gminy w Namysłowie, sala konferencyjna
7. powiat Nysa, 22.10, godz. 11.00 - Zespół Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, aula
8. powiat Opole, 19.10, godz. 12.00 - OR ARiMR w
Opolu,
sala
szkoleniowa
9. powiat Olesno, 23.10, godz. 11.00 - Urząd
Gminy
w
Oleśnie
10. powiat Prudnik, 24.10, godz. 11.00 - Urząd
Gminy
w
Lubrzy
11. powiat Strzelce Opolskie, 17.10, godz.11.00 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op, sala
konferencyjna

17.10.2007, SPOTKANIE PODUMOWUJĄCE
KONTRAKTACJĘ
I SKUP RZEPAKU ZE ZBIORÓW W
2007r./Warszawa/
Dodano: 16.10.2007

Głównym celem spotkania będzie omówienie
przebiegu tegorocznego skupu rzepaku oraz
zamierzeń dotyczących warunków kontraktacji
oraz
skupu
ze
zbiorów
w
2008
r.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele
największych zakładów tłuszczowych w Polsce
oraz jednostek, które w bieżącym roku przystąpiły
do skupu rzepaku na cele energetyczne.
Spotkanie odbędzie się w budynku Ministerstwa
Rolnictwa.sala
nr
49.
godz.
11.00
W konferencji będzie uczestniczyć
Zarządu - Mariusz Olejnik.

Prezes

26.10.2007, KONFERENCJA BIOPALIWOWA
/Opole/
Dodano: 16.10.2007

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w
konferencji pt:

AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE
BIODIESLA I JEJ KONSEKWENCJE DLA
PRODUCENTÓW RZEPAKU
dnia 26.10.2007r (piątek)

sala Herbowa Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu
Do pobrania:
Zaproszenie i program konferencji w dniu 26.10.2007 w Opolu

04.10.2007, KONFERENCJA RADY GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ /Warszawa/
Dodano: 04.10.2007

W dniu 4 października br. w Ministerstwie
Rolnictwa w Warszawie odbywa się konferencja
Rady Gospodarki Żywnościowej na temat:
"Skutki potencjalnego zakazu stosowania
genetycznie
modyfikowanych
roślinnych
surowców
paszowych".
W konferencji uczestniczy Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

KZPR: PODSUMOWANIE TEGOROCZNEGO SKUPU
RZEPAKU
Dodano: 04.10.2007

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
opublikowało
krótkie
podsumowanie
tegorocznego skupu rzepaku i wstępne szacunki
zbiorów
rzepaku
w
Polsce.
Do
Podsumowanie tegorocznego skupu rzepaku

pobrania:

03.10.2007, POSIEDZENIE ZARZĄDU FEDERACJI
/Warszawa/
Dodano: 03.10.2007

W dniu 3 października br w Ministerstwie Rolnictwa w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych.
W spotkaniu Zarządu uczestniczył v-ce Prezes Zarządu
Federacji Związków - Stanisław Grocholski.

EUROPA POTRZEBUJE ZBOŻA /Rzeczpospolita/
Dodano: 01.10.2007

Komisja Europejska zasiewa ugory i znosi
bariery w imporcie, by zahamować wzrost cen
zbóż. W Polsce chleb zdrożał w tym roku już o 20
proc., a za miesiąc może kosztować jeszcze 10
proc.
więcej
Unia Europejska ratuje się przed deficytem ziarna.
Wiosenna susza, po której nastąpiło deszczowe
lato, nie służy europejskim uprawom. Pszenica, z
której większość naszego kontynentu wytwarza
pieczywo, w ciągu zaledwie kilku miesięcy
zdrożała dwukrotnie i obecnie za tonę płaci się już
prawie
300
euro.
c.d. w dziale Artykuły, prasa

PROW: CZEKAJĄC NA AKREDYTACJĘ
Dodano: 24.09.2007

Czy kolejne działania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich ruszą jeszcze w tym roku?
Wielu rolników w to wątpi, ale resort rolnictwa
jest dobrej myśli. Połowa października, przełom
listopada
to
najnowsze
terminy,
jakie
wyznaczono na uruchomienie naboru wniosków
na kolejne działania z funduszy na lata 2007-13.
Henryk Kowalczyk wiceminister rolnictwa: Wnioski na modernizację gospodarstw będą
mogły być wznowione w połowie października.
W tym roku o zwrot części poniesionych kosztów
między innymi na zakup maszyn, sprzętu
komputerowego,
budowę
czy
remont
pomieszczeń gospodarskich będą mogli ubiegać
się rolnicy, którzy w poprzedniej edycji programu
skorzystali z pomocy w niewielkim stopniu. Do
realizacji będą przyjęte projekty o nie mniejszej
wartości niż 20 tysięcy złotych. Maksymalnie zaś
można będzie dostać 300 tysięcy złotych.Być może
pod koniec października o premie w wysokości 50
tysięcy złotych będą mogli ubiegać się młodzi
rolnicy.
- Wymagana jest pełna akredytacja finansowa
agencji stąd nie jestem pewien czy uda się to w
październiku, ale czynimy wszystko żeby tak było
zależy to od firmy akredytującej również od
systemu informatycznego. - dodaje Kowalczyk.Na
początku listopada o zwrot połowy poniesionych
kosztów będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy
zamierzają rozpocząć dodatkową działalność
gospodarczą. Mogą oni dostać pomoc w
wysokości nawet 100 tysięcy złotych.Także w
listopadzie rozpocznie się nabór wniosków w
programie
przeznaczonym
dla
zakładów
przetwórczych. Najwyższy zwrot, na jaki mogą
one
liczyć
to
20
milionów
złotych.
Źródło: TVP Redakcja Rolna

KOMUNIKAT KZPR
Dodano: 14.09.2007

W dniu 11 września w Warszawie miało miejsce
spotkanie przedstawicieli Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku z Prezesem Zarządu
Komagra sp. Z o.o. Sławomirem Przączkiem.
Spotkanie dotyczyło ustalenia ostatecznej ceny
rzepaku ze skupu 2007. Spotkanie miało burzliwy
przebieg.
W wyniku dyskusji doszło do następujących
ustaleń:
1. Komagra nie zmieniła ceny rzepaku w skupie z
2007 roku czyli cena 940 zł netto pozostaje bez
zmian.
2. Komagra wprowadza dopłatę do ceny rzepaku
w wysokości 40 zł netto do tony jako koszt
organizacji
skupu,
transportu.
W przypadku podmiotów które wystawiły
faktury korygujące i wysłały je do Komagry Sp. z
o.o. dopłata będzie zrealizowana po wycofaniu
wyżej
wymienionych
faktur.
Forma dopłat będzie ustalona na kolejnym
spotkaniu (do końca miesiąca), gdzie zostanie
podpisane w tej kwestii stosowne porozumienie.
Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu KZPR

11.09.2007 - SPOTKANIE MINISTRA ROLNICTWA
Z PRZEDSTAWICIELAMI PRODUCENTÓW RZEPAKU
/Warszawa/
Dodano: 12.09.2007

W dniu 11 września odbyło się robocze spotkanie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha
Mojzesowicza z przedstawicielami zarządu Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku.

W trakcie spotkania przedstawiciele zrzeszenia między
innymi:
- poinformowali o wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów
z uwagami i propozycjami zmian, w przyjętym przez Radę
Ministrów, Wieloletnim Programie Promocji Biopaliw lub
innych Paliw Odnawialnych na lata 2008-2014, których
wprowadzenie zdaniem zrzeszenia usprawniłoby budowę
i funkcjonowanie rynku biokomponentów i biopaliw.
- przekazali uwagi po pierwszych 6 miesiącach wdrażania
dopłat
do
upraw
energetycznych;
- przedstawili propozycje zmian w przepisach prawa w tym
dotyczących zasad wsparcia finansowego, których
wprowadzenie,
zdaniem
zrzeszenia,
ułatwiłoby
wytwarzanie biopaliw na potrzeby własne rolników oraz
poprawiłoby relacje ekonomiczne tej działalności;
- wyrazili zaniepokojenie interpretacją ministra finansów, w
odpowiedzi na interpelację poselską, obowiązującego
prawa, ograniczającą możliwość wytwarzania przez
rolników
biopaliw
na
potrzeby
własne.
Minister Wojciech Mojzesowicz podkreślił, że resort bardzo
jest
zainteresowany
szybkim
rozwojem
rynku
biokopmponentów i biopaliw ciekłych, ponieważ
możliwość zagospodarowanie surowców rolniczych na cele
nieżywnościowe korzystnie wpływa na stabilizację i
poziom przychodów rolniczych. Poinformował o
podejmowanych działaniach zmierzających do rozwoju
rynku biokomponentów i biopaliw. Uznano potrzebę
kontynuacji spotkań roboczych celem dokonania
szczegółowej analizy zgłoszonych problemów oraz
określenia
realności
ich
wdrażania.
Żródło: Ministerstwo Rolnictwa

06.09.2007 - KONFERENCJA SZKOLENIOWA
/Opole/

Dodano: 29.08.2007

Zarząd Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP i
Zarząd Związku Dzierżawców przy współudziale
Firmy BASF, uprzejmie zaprasza do wzięcia
udziału w Konferencji Szkoleniowej w dniu 6
września (czwartek) br. o godz. 10.00, w
restauracji "Aquarele" w Opolu przy ul.
Wrocławskiej
109./obok
biurowca
RSP/.
Inspiracją
do
zorganizowania
powyższej
konferencji
są
interesujące
spostrzeżenia
poczynione w trakcie wegetacji pszenic ozimych i
rzepaku na przykładzie wielu gospodarstw
spółdzielczych i dzierżawców przez dr
Władysława Kościelniaka oraz mgr Zenona
Chodzińskiego/BASF/.
Tematem
konferencji
będą:
1. "Choroby podstawy źdźbła pszenicy ozimej.
Występowanie
i
zapobieganie"
2. Zalecenia do prowadzenia łanu rzepaku
ozimego
jesienią
br.
3. Doświadczenia praktyczne w zakresie ochrony
zbóż i rzepaku wg technologii BASF.
Ze względu istotne znaczenie w/w chorób w
plonowaniu
pszenic
ozimych
polecamy
wysłuchanie wymienionych wykładów przed
zamierzonym przystąpieniem do siewu pszenic
ozimych w bieżącym roku.

ARiMR - JESTEŚMY GOTOWI DOPŁACIĆ DO OPROCENTOWANIA BLISKO 1,3
MLD ZŁ UDZIELONYCH KREDYTÓW
Dodano: 23.08.2007

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych i klęskowych zaciąganych w bankach przez rolników
oraz podmioty z branży rolno - spożywczej. ARiMR zabezpieczyła środki na
dopłaty, które umożliwią bankom na uruchomienie kredytów w wysokości 1,3
mld zł. Jeśli suma udzielanych kredytów będzie rosła, Agencja będzie
przekazywała bankom kolejne limity pieniężne-podkreślił Leszek Droździel,
prezes ARiMR. Agencja uruchomiła środki pozwalające bankom na udzielenie
preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych (oprocentowanie od
1,54% do 1,78%) w łącznej wysokości 936,8 mln zł. Jest też gotowa dopłacić do
oprocentowania kredytów klęskowych udzielanych przez banki w łącznej
kwocie
343,9
mln
zł.

Rolnicy oraz firmy rolno-spożywcze mogą zaciągać kredyty preferencyjne na:
a) inwestycję w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i
przetwórstwie
produktów
rolnych
b)
zakup
gruntów
rolnych
c) utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników
d) inwestycję w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych zrealizowane
przez
grupy
producentów
rolnych
e)
osadnictwo
rolnicze
f) inwestycję w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie.
Zainteresowani mogą zaciągać kredyty o takim przeznaczeniu w Banku
Gospodarki Żywnościowej S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym
S.A., ING BSK S.A. oraz w Banku BPH S.A. i Banku Zachodnim WBK S.A. Te
banki wyraziły chęć współpracy z ARiMR i zawarły stosowne umowy. W tych
bankach są dostępne także kredyty klęskowe (oprocentowanie od 1,54% do
1,78%). Uruchomienie preferencyjnych kredytów klęskowych następuje za
zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek wojewody
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Niezwłocznie po
otrzymaniu dokumentów dotyczących takiej zgody, ARiMR informuje
współpracujące banki o objęciu poszkodowanego obszaru pomocą państwa i na
bieżąco realizuje wnioski banków o przyznanie limitów środków na dopłaty.
Dotychczas bankom zostały przekazane zgody na uruchomienie kredytów
klęskowych w wysokości 343,9 mln zł. Wydane zgody dotyczą ponad 42 tys.
osób. Poszkodowani rolnicy, z terenów, wobec których zgody MRiRW zostały
wydane do 31 maja 2007 r., mogą uzyskać kredyty klęskowe do końca 2007 r.
Jeśli zgoda wydana zostanie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.
wówczas o kredyty klęskowe ubiegać się można do połowy przyszłego roku.
Wykaz zgód przekazanych przez ARiMR do banków (stan na 20.08.2007r.):

Źródło: ARiMR

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ
Dodano: 20.08.2007

W województwach południowych i południowo-wschodnich tj.
małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim,
lubelskim i dolnośląskim zebrano już ponad 90 % zbóż. W
województwach północnych i północno-zachodnich z uwagi na
częste i dość intensywne opady deszczu zaawansowanie żniw jest
niższe i kształtuje się na poziomie 16-43%. Najbardziej
zaawansowane są zbiory jęczmienia, który w większości
województw został zebrany z pól. Wysokie jest również
zaawansowanie zbiorów pszenicy ozimej i żyta. Sytuacja cenowa na
krajowym rynku zbóż kształtuje się pod wpływem wysokich cen
zbóż
na
rynku
UE
i
światowym.
W okresie od 6 do 12 sierpnia średnio w Polsce przedsiębiorcy
płacili
za:
pszenicę
konsumpcyjną
643
zł/t,
pszenicę
paszową
584
zł/t,
żyto
konsumpcyjne
530
zł/t,
jęczmień
konsumpcyjny
552
zł/t,
kukurydzę
657
zł/t.
W zależności od rodzaju zboża ceny w porównaniu z tygodniem
poprzednim wzrosły od 0,5% w przypadku jęczmienia, do 8,6% w
przypadku pszenicy konsumpcyjnej i 8,8% kukurydzy. W ostatnim
okresie odnotowuje się zmniejszanie różnicy cenowej pomiędzy
rynkiem krajowym a rynkami krajów sąsiednich, co będzie
przyczyniać się do ograniczania popytu na zboże krajowe ze
strony importerów. Biorąc pod uwagę, że we wspólnocie
zużywanych jest około 267 mln ton zbóż, tegoroczne zbiory na
poziomie 266 mln ton zaspokoją zapotrzebowanie Wspólnoty.
Wysoki poziom cen pszenicy na rynku światowym wynika ze
wzmożonego popytu, szczególnie na zboża konsumpcyjne,
zgłaszanego przez kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz
ograniczenia podaży wysokiej jakości zbóż konsumpcyjnych u
dużych światowych eksporterów z uwagi na niekorzystne warunki
pogodowe podczas żniw. W przypadku zbóż paszowych z uwagi na
spodziewany wzrost ich zbiorów w porównaniu z rokiem ubiegłym
o 6,8 %, a w porównaniu z średnią z ostatnich pięciu lat o 9,2 %, ceny
na rynku światowym w ostatnim tygodniu były stabilne.

NTO: 300 MILIONÓW DO WZIĘCIA
Dodano: 16.08.2007

Taka kwota jest jeszcze do wykorzystania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Najwięcej
mogą
wziąć
mali
i
średni
przedsiębiorcy. Opolszczyzna na lata 2007-13 w
ramach
tzw.
regionalnego
programu
operacyjnego ma do wykorzystania 427 mln euro.
130 mln zarząd województwa przeznaczył już na jego zdaniem - najważniejsze inwestycje
podnoszące atrakcyjność gospodarczą regionu.
Pozostało 300 mln euro, o które już pod koniec
roku mogą się starać zarówno samorządy, jak i
przedstawiciele biznesu.- Opolscy przedsiębiorcy,
zgodnie z unijnymi wytycznymi, mają do
dyspozycji 40 procent z ogólnej sumy, czyli około
170 milionów euro - tłumaczy Karina Bedrunka,
dyrektor
Departamentu
Programów
Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Opolskiego.
W ramach konkursu mogą się starać o pieniądze
na
zakup
czy
remont
nieruchomości
przeznaczonych na działalność gospodarczą lub
nowy sprzęt.Wstępny harmonogram konkursów
na najbliższe 7 lat ma być od środy umieszczony
w internecie.Będzie go można znaleźć na stronach
urzędu marszałkowskiego www.umwo.opole.pl i
Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
ocrg.opolskie.pl, które będzie te konkursy
ogłaszać.
27 mln euro w RPO to pula zarezerwowana dla
branży turystycznej. Mogą nią walczyć
właściciele
pensjonatów
i
gospodarstw
agroturystycznych.
KATARZYNA KOWNACKA

23.08.2007 - SPOTKANIE ZARZĄDU FEDERACJI
Z PREZESEM ANR WACŁAWEM SZARLIŃSKIM
/Warszawa/
Dodano: 07.08.2007

W dniu 23 sierpnia br. o godz. 11.00 w siedzibie Biura
Prezesa ANR w Warszawie odbędzie się spotkanie
Członków Zarządu Federacji z Prezesem ANR
Wacławem
Szarlińskim.
W trakcie spotkania omówione zostaną następujące

tematy:
1. Problemy ekonomiczno-finansowe dzierżawców
rolnych
związane
z:
- zasadami udzielania ulg w opłatach czynszu
dzierżawnego
w
ramach
art.
700
KC
- modernizacją budynków inwentarskich związanych z
dostosowaniem
do
wymogów
UE
2. Kierunki i formy działalności (doraźne i
perspektywiczne) zmierzające do uregulowania
dzierżawy rolnej jako trwałej formy gospodarowania.
3. Kształtowanie wspólnie z Federacją właściwego
obrazu działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w
zakresie efektywnego rolniczego wykorzystania ziemi
w formie dzierżawy rolnej (np.wyjazdowe konferencje
prasowe.)

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ
Dodano: 07.08.2007

Żniwa w Polsce przekroczyły już półmetek. Z informacji Oddziałów
Terenowych Agencji Rynku Rolnego wynika, że najbardziej
zaawansowany zbiór jest w południowych regionach kraju (woj.
opolskie - ok. 70%, śląskie - ok. 50%, lubuskie - 30-50%, dolnośląskie
- ok. 40 i lubelskie - ok. 35%), a najmniej w województwach
północnych
(pomorskie,
zachodniopomorskie,
warmińskomazurskie i podlaskie - ok. 15%). Spośród zbóż najbardziej
zaawansowany jest zbiór jęczmienia ozimego, którego zbiory w
większości województw zostały zakończone lub są na ukończeniu.
Obserwuje się duże zainteresowanie zakupem zbóż ze strony
podmiotów skupowych, natomiast niewielkie zainteresowanie po
stronie sprzedających. Sytuacja cenowa na rynku zbóż w Polsce w
decydującej mierze kształtuje się pod wpływem zmian na rynku
europejskim i światowym. Obecnie notowane ceny na tych rynkach
są najwyższe od kilkunastu lat, co związane jest ze zwiększonym
zapotrzebowaniem, głównie na cele przemysłowe. W UE ten sezon
charakteryzuje się niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w
wielu regionach - susza na południu i nadmierne opady na północy
Europy, co ogranicza poziom i jakość zbiorów. Obecnie ceny zbóż w
Polsce są jednymi z najniższych w UE, co można tłumaczyć
stosunkowo dobrymi zbiorami i lepszą jakością ziarna niż w innych
krajach członkowskich. Według danych Komisji Europejskiej z dnia
26 lipca br. cena pszenicy konsumpcyjnej w Niemczech wynosiła
średnio 181 euro/t, Włoszech i Hiszpanii ponad 191-193 euro/t,
Francji osiągnęła poziom 206 euro/t, a w Wielkiej Brytanii nawet 233
euro/t. W tym okresie średnia cena pszenicy w Polsce kształtowała
się na poziomie 146 euro/t. Z uwagi na utrzymujące się wysokie

ceny rynkowe zbóż w krajach UE, Komisja Europejska w dalszym
ciągu prowadzi sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych, głównie
kukurydzy z Węgier, na rynek wewnętrzny Wspólnoty. W ostatnich
miesiącach obserwujemy systematyczny spadek cen mąki pszennej
(typ 500 i 750). W stosunku do lutego br. wyniósł on ponad 11%,
podczas gdy cena pszenicy w tym samy czasie obniżyła się o ponad
15% (rysunek 1). Oceniając możliwy wpływ cen zbóż na przemysł
piekarniczy i ceny pieczywa należy wziąć pod uwagę fakt, iż ceny
zbóż mają wpływ na kształtowanie się cen produktów
przetwórstwa, w tym pieczywa, ale tylko w pewnej ich części. Koszt
zboża "zawartego" w pieczywie stanowi w przybliżeniu 15% jego
ceny. Dlatego też zapowiadany wzrost cen pieczywa nie może być
usprawiedliwiany wyłącznie wzrostem ceny zbóż konsumpcyjnych.

ANKIETA - Informacja o skali produkcji gospodarstw
Dodano: 06.08.2007

Na posiedzeniu Zarządu Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w
dniu 12 lipca w Kobylnikach postanowiono zwrócić się
z prośbą do Prezesów Związków o przekazanie do Biura
Federacji informacji o skali produkcji członków
Związku. Zebranie danych umożliwi posługiwaniu się
w argumentacji o skali produkcyjnej, którą reprezentuje
Federacja
oraz
poszczególne
Związki.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o
wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej do
Biura Związku w Opolu (fax, e-mail, poczta) w terminie
do
17
sierpnia
2007r.
Z poważaniem Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu
Do
pobrania:
Ankieta-Informacja o skali produkcji gospodarstw

WOJCIECH MOJZESOWICZ - NOWYM MINISTREM
ROLNICTWA
Dodano: 01.08.2007

Prezydent Lech Kaczyński powołał w dniu 31
lipca br. posła PiS Wojciecha Mojzesowicza na

nowego ministra rolnictwa. Stanowisko szefa
resortu rolnictwa było nieobsadzone od momentu
odwołania z rządu szefa Samoobrony Andrzeja
Leppera.

Zródło: Ministerstwo Rolnictwa

ZIEMIA: PRZETARGOWA GORĄCZKA
Dodano: 30.07.2007

Cena ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych wciąż
idzie w górę. W województwie zachodniopomorskim hektar
nierolnego gruntu wyceniono na 2,3 mln zł

W pierwszym półroczu Agencja sprzedała 57 tys. ha gruntów,
najwięcej w Zachodniopomorskiem (12,8 tys. ha) i WarmińskoMazurskiem (12 tys. ha). W tych dwóch województwach wciąż jest
najwięcej ziemi do zagospodarowania (odpowiednio 63 tys. ha i 53
tys. ha). W trzecim w kolejności oddziale dolnośląskim ANR
sprzedano
6
tys.
ha.

- Zainteresowanie przetargami jest ogromne. W pierwszym
półroczu do kupna hektarowej działki ziemi rolnej w Klebarku pod
Olsztynem stanęło 38 chętnych - opowiada Kazimierz Polkowski,
kierownik sekcji gospodarowania zasobem oddziału ANR w
Olsztynie. Oddział przeznaczył w tym roku do sprzedaży 22 tys.
ha. W pierwszym kwartale średnia cena rolnej ziemi przekroczyła
na Mazurach 10 tys. zł za hektar, a rekordowa kwota wylicytowana
na przetargu za hektar nierolnego gruntu wyniosła 148 tys. zł.
Koniunkturę na ziemię napędzają dzierżawcy, którzy,
korzystając z prawa pierwokupu, coraz liczniej chcą przechodzić
z dzierżawy na własność. Powodem są rosnące czynsze
dzierżawne. W I kwartale 2007 r. były wyższe od tych sprzed
roku o 41 proc. W Olsztynie połowę sprzedanej w tym roku ziemi
kupili
dzierżawcy.
- Obserwujemy duże zainteresowanie słabą ziemią, która w
gminnych planach przeznaczona jest pod zalesianie - dodaje
Kazimierz Polkowski. Kto staje do organizowanych przez Agencję
przetargów w Olsztynie? Biznesmeni, deweloperzy, osoby
prywatne, przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, Gdańska,
Poznania, wreszcie rolnicy. Dla nich Agencja przygotowuje
przetargi ograniczone. W pierwszym półroczu 15 proc. ziemi
sprzedano w Olsztynie właśnie w ten sposób. W oddziale w
Szczecinie jedynie 5 proc. ze sprzedanych 12,8 tys. ha poszło na
przetargach ograniczonych. Zdaniem kierownika Ryszarda Laski
ze szczecińskiego oddziału Agencji, rekordowe ceny osiągają
nieduże kawałki gruntu nierolnego położone blisko Szczecina.
Maksymalną cenę zapłacono w tym roku za działkę o powierzchni
663 mkw. Zwycięzca wylicytował ją na 180 tys. zł, co daje cenę 2,3
mln zł za ha. Najdroższą działkę ziemi rolniczej (1,67 ha)
sprzedano w cenie 300 tys. zł za ha. Średnia cena rolnej ziemi
sprzedawanej przez Agencję w Szczecinie sięgnęła 9360 zł/ha.
Przed
rokiem
wynosiła
7850
zł/ha.
- Panuje przetargowa gorączka, a ceny, które gotowi są płacić
kupujący, czasami bywają irracjonalne. Ta gorączka ogarnia też
rolników. Coraz śmielej stają do przetargów nieograniczonych i
licytują do niebotycznych wysokości. Podobnie dzierżawcy gotowi
są płacić po kilkadziesiąt kwintali pszenicy za hektar, nie
zastanawiając się, ile przy takim czynszu muszą zebrać, by im się
gospodarowanie opłaciło -ocenia Ryszard Laska.
IWONA TRUSEWICZ

GUS: WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH
ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W
2007 ROKU
Dodano: 25.07.2007

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych
upraw rolnych i ogrodniczych w 2007 r.
przedstawiają
się
następująco:
- zbiory zbóż podstawowych z mieszankami

zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,2 - 26,5 mln
t, tj. o 23,2% - 29,7% więcej od bardzo niskich
zbiorów ubiegłorocznych i o 1,6% - 7,0% więcej od
średniej
z
lat
2001-2005;
- zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na 1,8 - 1,9
mln t, tj. o 8,2% - 13,9% więcej od zbiorów
ubiegłorocznych, a także zdecydowanie więcej od 51,6% do 59,6% od średnich zbiorów z lat 20012005;
- produkcję warzyw gruntowych ocenia się na 4,8
mln t, tj. o 9,5% więcej od niskich zbiorów
ubiegłorocznych i o 3,8% więcej od średnich
zbiorów
z
lat
2001-2005;
- zbiory owoców z drzew wyniosą 1,1 - 1,3 mln t,
tj. o 58,7% - 51,3% mniej od zbiorów
ubiegłorocznych oraz o 59,6% - 52,3% mniej od
średnich
zbiorów
z
lat
2001-2005;
- zbiory owoców z krzewów owocowych szacuje
się na 0,4 mln t, tj. o 21,7% mniej od zbiorów
ubiegłorocznych i o 16,6% mniej od średnich
zbiorów
z
lat
2001-2005.
Do

pobrania:

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów
rolnych i ogrodniczych w 2007 roku

ROLNICY WYBIERAJĄ RENTY BO CHCĄ ODPOCZĄĆ
Dodano: 24.07.2007

Rośnie zainteresowanie rolników rentami unijnymi. W ciągu
miesiąca złożyli ponad 5 tys. wniosków. Najwięcej na
Mazowszu. Do wzięcia jest 2,18 mld euro w pięć lat

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca już
ok. 50 tys. rent tym rolnikom, którzy wystąpili o nie w latach
2004 - 2006. Od 25 czerwca ruszyła kolejna tura przyjmowania
wniosków.
Tym
razem
o
rentę
jest
trudniej.
W poprzednich latach wystarczyło, by rolnik miał skończonych
55 lat, gospodarkę prowadził co najmniej dziesięć lat, płacił
składki na KRUS, przekazał ziemię czy sprzedał na cele
rolnicze lub pod zalesianie. W ten sposób właścicieli zmieniło
0,5 mln ha ziemi. Z tego tylko 68 ha należących do ośmiu
rolników na Warmii i Mazurach poszło pod zalesienie i
tworzenie obszarów ekologicznych. Ta kategoria zniknęła więc
z tegorocznej edycji możliwych celów przeznaczania ziemi.
Zaostrzyły się kryteria dotyczące osób przejmujących pola.
Podobnie jak w pierwszej edycji muszą mieć wykształcenie
rolnicze. Jeżeli nie mają, a są np. dziećmi beneficjentów, to
rolnik musi przedstawić dowód na trzyletni okres pracy dzieci
w rolnictwie. Nie wystarczy już pisemne oświadczenie.
Dowodem jest zaświadczenie z KRUS, że przez trzy lata
gospodarz opłacał za dzieci ubezpieczenie. I tu zaczynają się
schody.
- W ubiegłej edycji wszystkie wnioski, a było ich 161, zostały
przyjęte. Teraz zainteresowanie jest większe, w ciągu miesiąca
dostaliśmy 21 wniosków, ale większość nie ma szans, bo
rolnicy chcą przekazać gospodarstwa dzieciom bez
wykształcenia rolniczego. Ludzie są oburzeni. Dla nich wymóg
przedstawiania zaświadczenia z KRUS to czysta biurokracja,
bo przecież przejmujący gospodarstwo zobowiązuje się na
piśmie do prowadzenia rolniczej działalności przez co najmniej
pięć lat - tłumaczy Justyna Sobiesiak z biura powiatowego w
Nowym
Mieście
Lubawskim.
- Przepisy, które wzbudzają niepokój, są zgodne z unijnymi
wymogami - wyjaśnia Radosław Iwański, rzecznik ARiMR.
Renta dla gospodarstw do 10 ha wynosi 896 zł plus 597 zł
dodatku na współmałżonka. Rolnicy, którzy przekażą więcej
niż 10 ha, otrzymają 985 zł, a z dodatkiem na współmałżonka
- 1583 zł. Wiele wiejskich kobiet jest dużo młodszych od swoich

mężów i jeżeli nie miały 55 lat, przepisy pozbawiały je renty.
Teraz będą otrzymywać dodatek po ukończeniu wymaganego
wieku. Renty unijne rolnik dostaje do 65. roku życia. Potem
przechodzi na świadczenie z KRUS. W latach 2007 - 2013 Polska
ma na renty strukturalne 2,18 mld euro, z tego 1,64 mld to
fundusze
unijne.
IWONA TRUSEWICZ

TVP Redakcja Rolna: NOC SKUP RZEPAKU
Dodano: 19.07.2007

Na Opolszczyźnie pełną parą ruszyły małe
żniwa. Przez ostatnie deszczowe dni nasiona
dojrzały i teraz rzepak szybko trzeba skosić. Nie
wszyscy mogą jednak wjechać w pole, bo ziemia
jest jeszcze grząska, ale i tak przed elewatorami
kolejki.
Opolscy rolnicy po kilku bezczynnych dniach
wykorzystują każda chwilę, aby zebrać rzepak i
przywieźć go do punktów skupu. Ale aby
sprzedać nasiona rolnicy muszą po kilkanaście
godzin stać w kolejkach przed elewatorami,
pracownicy punktów skupu przyjmują rzepak do
drugiej
w
nocy.
Zakłady w Głogówku planują skupić sześć tysięcy
ton rzepaku. Rolnicy już przywieźli połowę. Teraz
zastanawiają się, czy nie warto przetrzymać
nasiona, bo cena w ostatnich tygodniach rosła i w
kontraktacji przekroczyła tysiąc złotych za tonę.
Szacuje się, ze na Opolszczyźnie rolnicy zbiorą
200 tysięcy ton rzepaku, z tego 60 tysięcy
przeznaczone ma być na cele energetyczne.

CO O NAS PISZE GAZETA WYBORCZA
Dodano: 16.07.2007

W Gazecie Wyborczej w dniu 12 lipca br. ukazał
się artykuł Krystyny Naszkowskiej zatytułowany:
"Na rolniczych dopłatach zyskują głównie firmy".
Autorka artykułu ukazuje w nim "ranking"
największych krajowych beneficjentów dopłat
bezpośrednich. W artykule możemy doszukać się
pewnego rodzaju wyrzutu, że pieniądze z Unii nie

są przeznaczane dla rolników indywidualnych a
właściwie są w dużej mierze "zgarnięte" przez
ogromne spółki. Przedstawione firmy uzyskują
dopłaty na tych samych zasadach jak inni polscy
rolnicy, dają dużo miejsc pracy i płacą duże
podatki jak każde inne gospodarstwo. W treści
artykułu zostały pominięte zasadnicze informacje.
Po pierwsze Polska po przystąpieniu do Unii
otrzymała o połowę niższe dopłaty bezpośrednie
niż rolnicy w starych krajach unijnych. I po drugie
celem dopłat bezpośrednich w UE jest
zabezpieczenie
odpowiedniego
poziomu
dochodów rolników, a co za tym idzie - nie
podwyższania cen na żywność. Jeżeli dopłaty
polegają na udzielaniu wsparcia finansowego
proporcjonalnie do powierzchni upraw to nie
powinno się ukazywać towarowych gospodarstw
w takim świetle jak w danym artykule.
W związku z tym zwracam się z pytaniem jakich
argumentów powinien użyć Związek i Federacja
w
tej
sprawie?
Mariusz
Poniżej

Olejnik,
znajduje

Prezes
się

Zarządu
artykuł:

Gazeta Wyborcza, 12.07.2007 - Na rolniczych dopłatach zyskują
głównie firmy

ARiMR - WSPARCIE FINANSOWE
DLA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH
Dodano: 13.07.2007

Grupy producentów rolnych, to temat na polskiej wsi mało popularny.
Świadczy o tym, choćby niewielka liczba grup producentów rolnych, które
zostały
zarejestrowane
przez
marszałków
województw.
Od 1 maja 2004 r. do 30 grudnia 2006 r. wpisano do rejestrów zaledwie 104
grupy producentów rolnych. Łącznie grupy te skupiają ponad 4 tys.
producentów rolnych. To nie wiele, zważywszy, że płatności do gruntów
rolnych otrzymuje blisko 1,5 mln rolników.

W dzisiejszych realiach rynkowych łatwiej konkurować, sprzedawać
produkty i zdobywać nowe rynki tym rolnikom, którzy zdecydowali się
działać razem. Poza tym wiele elementów finansowania polityki rolnej w
latach 2007 - 2013 stwarza preferencje dla grup producentów rolnych. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorcy, którzy będą ubiegali się o
pieniądze na inwestycje w ramach nowego PROW, otrzymają wyższe
wsparcie, jeśli będą kupowali surowce rolnicze właśnie od rolników
zrzeszonych w grupach producentów. Żeby przełamać dostrzeganą wśród
rolników niechęć do zespołowego działania, do przepisów zostało
wprowadzonych
wiele
ułatwień
prawnych
i
finansowych.
Od 1 stycznia 2007 r. grupy producentów rolnych zostały zwolnione z
podatku od nieruchomości od budynków i budowli, które są
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności. Ponadto grupy
producentów rolnych uzyskały zwolnienie z podatku dochodowego od
dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów, dla wytwarzania
których zostały powołane. Zwolnienie dotyczy części wydatkowanej na
zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów
rolnych oraz na szkolenia członków grupy. Ostatnie zmiany w ustawie o
grupach producentów rolnych i ich związkach umożliwiają działającym już
spółdzielniom prowadzenie działalności jako grupa producentów rolnych.
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

PROW NA START (TVP redakcja rolna)
Dodano: 11.07.2007

Pomimo dymisji Andrzeja Leppera praca w
resorcie rolnictwa trwa nadal. Obecnie
najważniejsze jest jak najszybsze zakończenie
negocjacji z Brukselom na temat nowego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wszystko wskazuje na to, że dokument będzie
zaakceptowany przez Komisję Europejską jeszcze

w tym miesiącu. A wtedy droga do wydawania
miliardów euro unijnej pomocy stanie szerokim
otworem.
Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb
Rolniczych:
- Jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją. Te rozmowy
z Komisją Europejską przeciągają się zbyt długo.
Jeżeli one nie zostaną zakończone w lipcu to
potem sierpień w komisji, miesiąc urlopu, prace
rozpoczną się we wrześniu.Ostatnia sprawa, jaką
trzeba było wyjaśnić w Brukseli to sposób
rozpatrywania złożonych wniosków. Komisja
Europejska zaproponowała, aby o przyznaniu
dofinansowania decydowały rankingi a nie
kolejność złożenia dokumentów. Resort rolnictwa
sprzeciwił się takiemu rozwiązaniu z powodu
wysokich kosztów. Wymagałoby ono zbudowania
na nowo całego systemu informatycznego. Byłby
te też inny problem.Henryk Kowalczyk,
wiceminister rolnictwa: - Jak tu porównać wniosek
na przykład o dofinansowanie ciągnika z
wnioskiem o dofinansowanie płyty obornikowej
czy na przykład z wnioskiem o modernizacje
chlewni? To są nieporównywalne rzeczy.
O przyznaniu dofinansowania zdecyduje, zatem
stara sprawdzona zasada, kto pierwszy ten
lepszy.Pytanie tylko, od kiedy rolnicy będą mogli
składać wnioski na nowe programy pomocowe?Od 15 lipca grupy producenckie od 1 sierpnia
zalesianie we wrześniu młody rolnik. Pod koniec
września może być początek października tak
zwane działania rozwojowe - mówi Henryk
Kowalczyk. Czyli modernizacja gospodarstw
rolnych, przetwórstwo oraz różnicowanie
działalności.Najpierw jednak Komisja Europejska
musi ostatecznie zaakceptować PROW. Według
resoru rolnictwa można mieć nadzieję, że stanie
się to 25 lipca.

INFORMACJA O KREDYTACH PREFERENCYJNYCH UDZIELANYCH
OD 1 MAJA 2007R.
Dodano: 09.07.2007

Kredyty preferencyjne od 1 maja br. mogą być udzielane na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007
r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich
realizacji
(Dz.
U.
Nr
77,
poz.
514).
Agencja zawarła umowy o współpracy z pięcioma bankami:
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Bankiem Gospodarki
Żywnościowej S.A.,Mazowieckim Bank Regionalny S.A., SGB
Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., ING Bankiem Śląskim
S.A. Ponadto trwa proces zawierania umów z kolejnymi 10 bankami.
Do

pobrania:

Informacja z Ministerstwa Rolnictwa z dnia 09.07.2007 o kredytach
preferencyjnych udzielanych od 1 maja 2007 r.

ANR i ZWIĄZEK: ZASADY Z ZAKRESU
PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY I
BHP
Dodano: 06.07.2007

Agencja Nieruchomości Rolnych OT Opole wraz
ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych w Opolu, w związku ze
zbliżającymi się pracami żniwnymi przypomina
o niektórych, najbardziej istotnych zasadach z
zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy i
BHP.
Do

pobrania:

Pismo_1
ANR
Pismo_2
ANR
Kary_1
dla
- Kary_2 dla pracodawców

i
i

Związku
Związku
pracodawców

KOMUNIKAT KZPR Z DNIA 04.07.2007
Dodano: 05.07.2007

W dniu dzisiejszym (04.07.br) w Nysie miało
miejsce spotkanie Mariusza Olejnika Prezesa
Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku z przedstawicielami Komagry Sp. z o.o K.Polakiem
i
R.Grabowskim.
Podczas spotkania Prezes Olejnik zasugerował
podwyższenie ceny skupu rzepaku przez
Komagrę z 900 zł/tonę na wyższą. Sugestia
zmiany ceny została przyjęta przez Zakład.

Ostateczna decyzja o podwyżce ceny ma zapaść
prawdopodobnie w piątek (06.07.br). o czym
niezwłocznie poinformujemy.

NOWY SKŁAD WŁADZ FEDERACJI
Dodano: 03.07.2007

W dniu 27 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa w
Warszawie odbył się Zjazd Rady Federacji, na którym
wybrane zostały nowe władze Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Dotychczasowy Prezes Federacji Mariusz Olejnik, po 6letnej kadencji zrezygnował ze sprawowania stanowiska
Prezesa Zarządu i w wyniku wyborów nowym
Prezesem Federacji został Leszek Dereziński.
W skład władz Federacji wchodzą członkowie naszego
Związku:
- Stanisław Grocholski - v-ce Prezes Zarządu
- Mariusz Olejnik - v-ce Przewodniczący Rady Federacji
- Tomasz Zdziebkowski - Członek Rady Federacji
Z kolejnej kadencji w Radzie Federacji zrezygnował
Zdzisław
Kownacki.
Do

pobrania:

Skład nowego Zarządu i Rady Federacji.

26 CZERWIEC 2007, KONFERENCJA W
MINISTERSTWIE ROLNICTWA /Warszawa/
Dodano: 26.06.2007

Wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i
rozwoju wsi Andrzej Lepper odbył kolejne, z
całego cyklu, spotkanie z organizacjami
rolniczymi.
Gośćmi
wicepremiera
byli
przedstawiciele Prezydium Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W
konferencji uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Federacji Zwiąków.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa
wicepremiera Andrzeja Leppera. Wicepremier
poinformował o tematyce rozmów. Dotyczyły one
szeregu aktualnych zagadnień. Omawiano
sytuację na rynku trzody chlewnej. Szef resortu
rolnictwa zwrócił uwagę na fakt, że ceny na tym
rynku lekko się podnoszą, ale w dalszym ciągu są
niższe niż koszty produkcji. Szef resortu rolnictwa
zapewnił, że nie będzie likwidacji KRUS, czy też
Funduszu Składkowego. "To jest zapewnienie
Koalicji"- podkreślił, Wiceprezes Rady Ministrów
przypomniał, że Fundusz Składkowy dorobił się
przez szereg lat znacznego majątku, chociażby w
postaci sanatoriów, w których leczeni są rolnicy i
ich rodziny. Podkreślił, że majątek ten pochodzi ze
składek,
a
nie
z
dotacji.
Podczas spotkania omawiano także sprawy
dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt
zwracając uwagę na konieczność powstania
kolejnych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych,
aby system ten mógł objąć większą liczbę
gospodarstw. Wicepremier odniósł się tez do
spraw związanych z negocjacjami prowadzonymi
na
forum
Unii
Europejskiej.
Źródło:

Ministerstwo

Do

Rolnictwa
pobrania:

Komentarz wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja
Leppera w sprawie negocjacji rolnych w
zakresie: definicji wódki, dopłat do owoców
miękkich, reformy rynku cukru oraz obsady w
kurnikach.

SUKCES DZIERŻAWCÓW
/USTAWA/
Dodano: 12.06.2007

W ostatnim okresie sukcesem zakończyło się
uwzględnienie naszego wniosku przy zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa, w której ukazał się
ważny
zapis:
"W razie nieprzedstawienia przez Agencję
dotychczasowemu
dzierżawcy
stanowiska
odnośnie warunków dalszego dzierżawienia tej
nieruchomości w terminie miesiąca od dnia
złożenia oświadczenia... domniemywa się, że
Agencja wyraziła zgodę na dalsze dzierżawienie
nieruchomości na dotychczasowych warunkach
przez
okres
5
lat".
Do

pobrania:

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z
art.52 regulaminu Sejmu.

Informacja w sprawie kredytów preferencyjnych
po 30 kwietnia 2007 r.
Dodano: 05.06.2007

Podstawową formą wspierania procesu modernizacji i rozwoju rolnictwa,
przetwórstwa rolno - spożywczego oraz usług dla rolnictwa środkami z
budżetu krajowego są dopłaty stosowane przez ARiMR do oprocentowanie
kredytów. Dzięki tym dopłatom baki oferują rolnikom i przedsiębiorcom z
sektora rolno spożywczego preferencyjnie oprocentowane kredyty.
Więcej

informacji

-

do

pobrania:

Informacja w sprawie kredytów preferencyjnych po 30 kwietnia 2007 r.

5 CZERWCA 2007 - SPOTKANIE ZARZĄDU
ZWIĄZKU
/Biuro Związku, Opole/
Dodano: 05.06.2007

W dniu 5 czerwca 2007 (wtorek) o godz. 13.00 w
Biurze Związku odbędzie się zebranie Zarządu
Związku.

21 CZERWCA 2007 - SPOTKANIE ZWIĄZKU
/Kombinat Rolny Kietrz/
Dodano: 01.06.2007

W dniu 21 czerwca 2007 (czwartek) o godz. 10.30
w KOMBINACIE ROLNYM KIETRZ SP. Z O.O.
ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz odbędzie się zebranie
Związku.
Spotkanie odbędzie się w Kietrzu z uwagi na
przyjęcie
nowego
członka
KOMBINATU
ROLNEGO KIETRZ sp. z o.o. w poczet członków
Związku
Pracodawców-Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych.
Porządek Zebrania będzie wysłany wraz z
zaproszeniem.

BOOM NA RZEPAK W PRZYSZŁYM ROKU
/Artykuł z Rzeczpospolitej z dnia 31.05.2007/
Dodano: 31.05.2007

Uprawa rzepaku na potrzeby biopaliw miała być
dla rolników żyłą złota. Na razie niewielu się na
niej wzbogaci, bo koncerny naftowe nie chcą
zwiększyć
dodatku
biokomponentów
Wczoraj prezydent podpisał ustawę o akcyzie na
biopaliwa. Zwiększa ona nieznacznie ulgi na
biopaliwa i kary za ich niestosowanie. Zapewnia
ponadto rolnikom dodatkowe 176zł dopłat do
upraw rzepaku na cele energetyczne. O te
pieniądze mogą się ubiegać tylko ci producenci,
którzy w ostatnich trzech latach nie korzystali z
pomocy publicznej i mają podpisane odpowiednie
kontrakty. Problem w tym, że ten drugi warunek
spełniają nieliczni.Świadczy o tym liczba
wniosków o dotacje unijne do upraw roślin
energetycznych. Rolnicy mogą otrzymać 45 euro
dopłaty do każdego hektara upraw. Muszą jednak
dołączyć do wniosku umowę kontraktacyjną.
Chociaż dziś mija termin ich składania, do tej pory
wpłynęło tylko 8,2 tys. podań. Tymczasem
Ministerstwo
Rolnictwa
spodziewało
się
kilkudziesięciu
tysięcy,
bo
zachęceni
zapowiedziami inwestycji w produkcję biopaliw i
wysoką ceną surowca rolnicy obsiali rzepakiem

więcej

pól.

- Tylko trzy duże firmy kontraktują rzepak do
produkcji biopaliw. Na szczęście rolnicy
sprzedadzą ok. 300 tys. ton rzepaku do Niemiec.
W dodatku część upraw zniszczyły burze, więc
zbiory nie będą wyższe od ubiegłorocznych ocenia Mariusz Olejnik, prezes Krajowego
Zrzeszenia
Producentów
Rzepaku.
Całość artykułu w zakładce: ARTYKUŁY, PRASA

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O
KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
Dodano: 29.05.2007

W dniu 10 maja Federacja Związków PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych przekazała
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - Panu Henrykowi Kowalczykowi uwagi
do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
Pobierz plik:

Uwagi Federacji do projektu ustawy o zmianie ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego.

USTAWA Z DNIA 11 MAJA 2007r O ZMIANIE
USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM
+ INTERPRETACJA ZAPISÓW
Dodano: 28.05.2007

Przedstawiamy tekst ustawy ustalony ostatecznie
po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Do pobrania
ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych
innych
ustaw.
Załączamy

również

interpretacje

ustawy

przygotowaną
przez
Producentów Rzepaku.

Krajowe

Zrzeszenie

Pobierz pliki:

1. Ustawa z dnia 11 maja 2007r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych
innych
ustaw.
2.Interpretacja zapisów ustawy o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym

KOMUNIKAT
Dodano: 07.05.2007

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi
składania wniosków o przyznanie płatności do
roślin energetycznych podajemy następujące
informacje uzyskane z Departamentu Płatności
Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa.
15 maja br. mija termin składania wniosków o
dopłaty
bezpośrednie
(w
tym
roślin
energetycznych). Jako załącznik do wniosku o
dopłaty do roślin energetycznych należy złożyć
umowę kontraktacyjną na rzepak zawartą z
pierwszą jednostką przetwórczą lub podmiotem
skupującym.
Jeśli do dnia 15 maja w/w umowa nie zostanie
podpisana istnieje możliwość doręczenia
umowy
do
dnia
31
maja
br.
Jeśli pomimo złożenia wniosku o dopłaty do roślin
energetycznych do dnia 31 maja umowa nie
zostanie dostarczona rolnik musi złożyć zmianę
do złożonego wniosku. Z tego tytułu
producentowi rolnemu nie grożą żadne sankcje.
Wezwany do złożenia wyjaśnień producent rolny
musi w ciągu 7 dni wyjaśnić nieprawidłowości.
Pierwsze kontrole złożonych wniosków odbędą
się
w
drugiej
połowie
czerwca.

Obowiązkiem rolnika jest również niezwłoczne
poinformowanie właściwego kierownika biura
powiatowego w przypadku, gdy podmiot
zewnętrzny, z którym mamy podpisaną umowę
wycofa się z wcześniej podpisanej umowy.
Rolnikowi zostanie wówczas wypłacona jednolita
i
uzupełniająca
płatność
obszarowa.
Jeśli zaś rolnik nie poinformuje o zaistniałym
problemie
właściwego
kierownika
biura
powiatowego zostaną na niego nałożone sankcje.

LISTA ZATWIERDZONYCH PODMIOTÓW
SKUPIAJĄCYCH I ZATWIERDZONYCH
PIERWSZYCH JEDNOSTEK PRZETWÓRCZYCH
Dodano: 12.04.2007

W 2007 roku Agencja Rynku Rolnego i Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
realizują mechanizm WPR dotyczący wsparcia
finansowego w sektorze roślin energetycznych.
Zatwierdzaniem podmiotów skupujących i
pierwszych jednostek przetwórczych zajmuje się
Agencja
Rynku
Rolnego.
Poniżej znajduję się lista zatwierdzonych
podmiotów skupujących i zatwierdzonych
pierwszych
jednostek
przetwórczych.
plik:
Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i
zatwierdzonych
pierwszych
jednostek
przetwórczych
Pobierz

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 05.04.2007

ZDROWYCH,
POGODNYCH
ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH,
PEŁNYCH
WIARY,
NADZIEI
I
MIŁOŚCI.
RADOSNEGO,
WIOSENNEGO NASTROJU, SERDECZNYCH
SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I WŚRÓD
PRZYJACIÓŁ.

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO
- PPH "FERMA-POL" SP. Z O.O.
Dodano: 02.02.2007

W dniu 1 lutego 2007 r Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe "FERMA-POL" Sp. z
o.o. z Prezesem Zarządu, Dyrektorem Spółki
-

Jerzym

Sobotą

przystąpienia

do

Dzierżawców

i

zadeklarowało

Związku
Właścicieli

chęć

Pracodawcówjako

członek

zwyczajny.

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO
- FARMTEC POLSKA SP. Z O.O.
Dodano: 15.01.2007

W dniu 11 stycznia 2007 r firma FARMTECPOLSKA SP. Z O.O. z Prezesem Zarządu Kornelem

Zielińskim

przystąpienia

do

Dzierżawców

i

zadeklarowała

Związku

chęć

Pracodawców-

Właścicieli

jako

członek

wspierający.

APEL DO DZIERŻAWCÓW !!!
Dodano: 08.01.2007

W związku z nadchodzącymi wyborami do
Izby

Rolniczej,

Związek

Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych apeluje do
wszystkich członków, aby aktywnie włączyli
się

do

kampanii

wyborczej,

w

celu

wprowadzenia do Walnego Zgromadzenia
Izby jak największej ilości liczby naszych
delegatów.
Izba Rolnicza jest organizacją wszystkich
rolników i jej działalność nie może odbywać
się

bez

naszego

udziału.

Izba

posiada

znaczne kompetencje w podejmowaniu wielu
istotnych decyzji, dlatego też obecność w ich
szeregach

jest

konieczna.

Bez

naszych

przedstawicieli we władzach Izby jesteśmy
często niezauważalni i pomijani, a nawet
lekceważeni przez urzędników państwowych i
samorządowych.
W wyborach mogą brać udział zarówno
prezesi jak i pracownicy firm, zatem jesteśmy
w stanie w znacznej ilości znaleźć się wśród
delegatów

-

zgłaszajmy

swoich

przedstawicieli. Możemy śmiało współdziałać
z mniejszymi gospodarstwami rolniczymi i
wykorzystać
Weźmy

także

sprawy

Z
Mariusz
Prezes Zarządu

ich
w

poparcie.

nasze

ręce.

poważaniem
Olejnik

