PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU
2008
Dodano: 31.12.2008

1.
SPOTKANIA
CZŁONKÓW
- 31.01-01.02. - Bal Dzierżawcy, Ośrodek
Skowronek,
Głuchołazy
- 09.02. - Wyjazd do Krakowa, Piwnica Pod
Baranami
27.03.Zebranie
Związku,
Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Opole
(spotkanie z dyrektorami ANR, ARR i ARiMR)
- 16.05. - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
Restauracja
Salomon,
Opole
- 07.07. - Zebranie producentów rzepaku z
Zakładami Tłuszczowymi, Hotel Mercure, Opole
- 30.09-03.10 - Spotkanie członków z osobami
towarzyszącymi,
Bieszczady,
Lwów
- 22.10. - Zebranie Związku, Hotel Olimpijski,
Opole (dyskusja nad nowymi założeniami do
projektu
ustawy
o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państw)
2.
SPOTKANIA
ZARZĄDU
10.03.
Opole,
Biuro
Związku
14.04.
Opole,
Biuro
Związku
07.07.
Opole,
Biuro
Związku
19.09.
Opole,
Biuro
Związku
- 27-28.11.- Ustroń, wspólny Zarząd 4 organizacji
(Związek
Pracodawców-Dzierzawców
i
Właścicieli Rolnych w Opolu, Śląski Związek
Dzierżawców
Nieruchomości
Rolnych
w
Gliwicach,
Opolski
Związek
Rewizyjny
Rolniczych
Spółdzielni
Produkcyjnych,
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości
Rolniczej
w
Katowicach)
18.12
Opole,
Biuro
Związku
3.
CZŁONKOWIE
a)
przystąpili:
- członek zwyczajny: Bronisław Haładus, Jan
Jędrzejczyk, Jacek Waranka,"RAPEX" sp. z o.o.
- członek wspierający: Agrosimex sp. z o.o.,
Marcin
Dębiński,
Jacek
Sawicki
- członek wspierający: Greenland Technologia EM
Paweł
Zajączkowski,
Sławomir
Leśniak
- członek wspierający: Alta Polska sp. z o.o., Jacob
Kamminga,
Marian
Mańkowski
b)
wykreśleni:
- 6-ciu członków zwyczajnych za niezapłacone
składki
członkowskie
4.
POSTULAT
Postulat do Rządu RP, Parlamentarzystów oraz
Wojewody Opolskiego o dokonanie rzetelnej

oceny
sytuacji
finansowo-ekonomicznej
gospodarstw rolnych. Postulat podpisany przez:
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych w Opolu, Wojewódzki Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
Związek Rolników Śląskich, Opolski Związek
Rewizyjny RSP, Grupę Producentów Rolnych KAROL sp. z o.o., Grupę Producentów Zbóż
"Chrobry" sp. z o.o., Spółdzielnie Producentów
Rolnych
DYTMARÓW
5. POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM
15 sierpnia br. nad województwem opolskim
przeszła
potężna
nawałnica.
Związek
zorganizował pomoc i wystosował Apel do
Dzierżawców - wielkość zebranej pomocy to
ok.254 000,00 zł, na co złożyła się:
- 162 000,00 zł - pomoc materialna tj. materiał
siewny, remonty dachów, materiały budowlane
oraz
zboże,
pasza
- ok. 92 000,00 zł - gotówka - która została
bezpośrednio przekazana do poszkodowanych
których dotknęła trąba powietrzna (78 500,00 zł).
Również część pieniędzy zostało przekazana na
konto pomocy Urzędu Miasta Ujazd (13 504,34 zł).
6.
NAGRODY/WYRÓŻNIENIA
- W Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne I miejsce otrzymał Zakład
Ogrodniczy PACZYNA, Cecylia KLIMOWICZ
- W XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik
- Farmer Roku" wyróżnienie otrzymał członek
naszego
Związku
Bernard
Marks
- V-ce Wojewoda Opolski Antoni Jastrzembski na
ręce Prezesa Zarządu Mariusza Olejnika złożył
podziękowanie za pomoc fiansową i materialną
Związku dla rolników po przejściu trąby
powietrznej w sierpniu 2008r. przez województwo
opolskie

ŹYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 22.12.2008

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne
życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy spędzenia Świąt
w radosnej, rodzinnej atmosferze oraz, aby Nowy 2009 Rok
przyniósł jak najwięcej pomyślności.

ZEBANIE ZARZĄDU - PODZIĘKOWANIA OD WOJEWODY OPOLSKIEGO
Dodano: 22.12.2008

W dniu 18 grudnia o godz.11.00 w Biurze Związku w Opolu odbyło się
Zebranie Zarząd połączone ze spotkaniem opłatkowym. Obecnymi gośćmi
byli: Antoni Jastrzembski - v-ce Wojewoda Opolski, Wacław Landwójtowicz
- z-ca Dyrektora ANR OT Opole, Henryk Tchórzewski i Franciszek Miśków
- Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz
Władysław Butor - Śląski Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych.

Na zdjęciu Zarząd Związku (od lewej): Mirosław Kulig, Antoni Płócieniczak,
Zdzisław Kownacki, Stanisław Grocholski, Mariusz Olejnik, Andrzej Widawski

V-ce Wojewoda Opolski Antoni Jastrzembski na ręce Prezesa Zarządu
Mariusza Olejnika złożył podziękowanie za pomoc fiansową i materialną
Związku dla rolników po przejściu trąby powietrznej w sierpniu br przez
województwo
opolskie.
Treść
podziękowań:
"PRAGNĘ SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ ZA POMOC, JAKĄ PANA
ZWIĄZEK UDZIELIŁ POSZKODOWANYM W WYNIKU TORNADA,
KTÓRE PRZESZŁO PRZEZ OPOLSZCZYZNĘ W SIERPNIU 2008 R.
POMOC TA MIAŁA OGROMNE ZNACZENIE DLA LUDZI
DOTKNIĘTYCH
TĄ
KLĘSKĄ.
DZIĘKUJĄC
ZA
OKAZANIE
SOLIDARNOŚCI Z POSZKODOWANYMI, ZA WSPARCIE FINANSOWE I
CHĘĆ NIESIENIA POMOCY WSZYSTKIM POTRZĘBUJĄCYM. GODNA
PODKREŚLENIA JEST TAKŻE POMOC MATERIALNA JAK I PASZE
PRZEKAZANE
ROLNIKOM
PRZEZ
CZŁONKÓW
ZWIĄZKU.
RAZ JESZCZE PRAGNĘ WYRAZIĆ WDZIĘCZNOŚĆ PANU PREZESOWI
ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA APEL ZARZĄDU
ZWIĄZKU I BYLI ZAANGAŻOWANI W AKCJĘ POMOCY
POSZKODOWANYM".

Z
WYRAZAMI
RYSZARD WILCZYŃSKI - WOJEWODA OPOLSKI

PPR: PO MÓWI NIE
Dodano: 17.12.2008

Platforma
Obywatelska
chce
zablokować
przygotowaną przez ministerstwo rolnictwa
ustawę o dzierżawach. Współkoalicjant PSL-u nie
ma zamiaru zmuszać rolników do wykupowania
70% dzierżawionych przez nich od państwa
gruntów.Pomysł resortu rolnictwa zakłada, że
każdy gospodarz, który dzierżawi państwowe
grunty będzie musiał oddać 1/3 ziemi. Resztę
będzie mógł kupić, a jego należności zostaną mu
rozłożone na 20 lat. Mimo to entuzjazmu nie
widać.
Ignacy Urbanowski, Prezes Federacji Związków
Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych: gospodarstwa cierpią na brak środków
pieniężnych.
Jeszcze
przeznaczenie
tych
środków na wykup, no ogromnie osłabi
potencjał i produkcyjny i ekonomiczny
przedsiębiorstw.
Dzierżawcy szacują, że spłata zobowiązań wobec
państwa będzie ich kosztować nawet 1500 złotych
miesięcznie od każdego wykupionego hektara. A
na to ich nie stać. I dlatego politycy PO
zapowiadają
złagodzenie
ustawy.
Leszek Korzeniowski, PO: nie można zmuszać
rolników do tego, żeby w ciągu trzech lat podjęli
taką decyzję o całkowitym wykupie. Mogą
wykupić połowę tej ziemi, natomiast pozostałą
część odłożyć w czasie, aż będzie to możliwe za 5,
8
może
10
lat.
Rząd chce "trwale rozdysponować" grunty, gdyż
w 2012 roku kończy się okres ochronny na
kupowanie ziemi przez cudzoziemców. Ale
eksperci przypominają, że zainteresowanie
obcokrajowców polską ziemią jest niewielkie. A
poza tym ustawa przed takim wykupem wcale nie
chroni. Adam Tański, były minister rolnictwa: ta
ustawa, ona przecież nie gwarantuje utrzymania
ziemi w ogóle. A więc rolnicy, którzy będą chcieli

SZACUNKU

sprzedać

ziemię,

to

i

tak

ją

sprzedadzą.

Agencja Nieruchomości Rolnych dzierżawi
obecnie milion 800 tysięcy hektarów ziemi.

18.12 - SPOTKANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU
Dodano: 12.12.2008

W dniu 18 grudnia o godz.11.00 w Biurze Związku
w Opolu odbędzie się Zebranie Zarząd połączone
ze spotkaniem opłatkowym

ORLEN WYTYPOWAŁ DOSTAWCÓW ESTRÓW
Dodano: 09.12.2008

Producenci i importerzy walczą o kontrakt na
dostawy 550 tys. ton tych biokomponentów w
2009 r. Jego wartość eksperci szacują na ponad 2
mld zł. Płocki koncern wytypował już
potencjalnych dostawców. Jednym z nich będzie
Brasco, należące do Bartimpeksu Aleksandra
Gudzowatego. Nieoficjalnie udało nam się
dowiedzieć, że spółka jednego z najbogatszych
Polaków może podpisać umowę na dostawy 90
tys. ton estrów. W gronie wybrańców znalazł się
też
giełdowy
Elstar
Oil.
To nie kończy procedury przetargowej, która
obfitowała w kontrowersje. Oferenci otrzymali już
informację. Jesteśmy na etapie finalnego
przygotowywania wszystkich kontraktów, które
trafią do dostawców w nachodzących dniach. Gdy
proces się zakończy, poinformujemy rynek o
ostatecznych wynikach -mówi Beata Karpińska z
biura
prasowego
Orlenu.
Przedstawiciele branży biopaliwowej nagle
nabrali wody w usta - pisze "Puls Biznesu". -Na
tym etapie nie chcemy komentować decyzji
Orlenu i warunków umów, jakie przedstawił
firmom. Rozpoczynają się obecnie indywidualne
negocjacje
koncernu
z
poszczególnymi
dostawcami, którzy wzięli na siebie ryzyko, że ich
rezultat może nie być dla nich satysfakcjonujący -

podkreśla Tomasz Pańczyszyn, członek zarządu
Krajowej
Izby
Biopaliw.
Przetarg pod lupę wziął Waldemar Pawlak,
minister gospodarki. Branża biopaliwowa
poprosiła bowiem rząd o interwencję. Jej zdaniem,
warunki sprzyjały importowi estrów głównie z
Niemiec, Austrii i USA. Wicepremier zapytał
płocki koncern, dlaczego przyjął takie, a nie inne
warunki.
Orlen w kontrakcie zastrzegał sobie m.in.
elastyczność, jeśli chodzi o wielkość dostaw
estrów w granicach +/- 25 proc. bez konieczności
aneksowania umowy. Po publicznych protestach
branży zmniejszył próg elastyczności, ale tylko do
+/- 15 proc. Orlen będzie musiał się teraz z tego
wytłumaczyć.
-Nasza odpowiedź na pismo ministra gospodarki
powinna w ciągu najbliższych dni trafić do resortu
- twierdzi Beata Karpińska. Nieoficjalnie
wiadomo, że interwencja ministra już przyniosła
częściowy skutek, bo Orlen w nowych warunkach
umowy zastrzega sobie, że kontrahenci będą
dostarczać mu estry wyprodukowane wyłącznie
na bazie oleju rzepakowego, a nie np. oleju
palmowego.

Komunikat prasowy Głównego Lekarza
Weterynarii w związku z doniesieniami o
skażonej dioksynami wieprzowinie z Irlandii
Dodano: 09.12.2008

W dniu 7 grudnia 2008 r. w godz. wieczornych
Główny
Lekarz
Weterynarii
został
powiadomiony o przypadku skażenia w Irlandii
mięsa wieprzowego dioksynami. Skażenie
najprawdopodobniej
pochodziło
z
zanieczyszczonej
paszy.
W dniu 8 grudnia 2008 roku, w godzinach
popołudniowych
doszło
do
spotkania
przedstawicieli
Ambasady
Irlandii
z
przedstawicielami
Głównego
Inspektoratu

Weterynarii, na którym uzyskano następujące
informacje:
1. Najprawdopodobniej źródłem skażenia mięsa
wieprzowego dioksynami było skażenie pasz, w
jednym zakładzie produkcyjnym na terenie
Irlandii. Zakład ten nie dystrybuował paszy do
innych
krajów.
2. Ilość stwierdzonych dioksyn w badanych
paszach stukrotnie przekroczyła dopuszczalny
poziom i wynosiła 100 pikogramów/kg tłuszczu.
3. Pasza z zawartością dioksyn trafiła na dziesięć
dużych farm trzody chlewnej w Irlandii. Populacja
świń na tych farmach stanowi łącznie 10 % chowu
świń
w
całej
Irlandii.
Ponadto w wyniku prowadzonego przez
Inspekcję
Weterynaryjną
intensywnego
dochodzenia
ustalono:
1. Do godziny 17-ej Inspekcja Weterynaryjna
zabezpieczyła 22 tony mięsa wieprzowego
pochodzącego z trzech podejrzanych irlandzkich
rzeźni, w tym 2 tony w woj. wielkopolskim i 20 ton
w woj. łódzkim. Z zabezpieczonego mięsa
pobrano próbki, które zostały przesłane do
laboratorium referencyjnego PIWet w Puławach.
Pobrane próbki zostaną przebadane na obecność
dioksyn. Wyniki poznane zostaną po około 72
godzin.
2. Ponadto po kontroli trzech importerów polskich
stwierdzono, że mięso trafiło do 28 podmiotów
zajmujących się przetwórstwem mięsa na terenie
województw: mazowieckiego, wielkopolskiego,
łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz
śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i
świętokrzyskiego.
3. Około 70 ton mięsa pochodzącego z Irlandii, a
sprowadzonego
przez
polskie
firmy
pośredniczące zostało wysłane do Węgier.
Właściwe weterynaryjne władze węgierskie o
fakcie tym zostały powiadomione pismem
Głównego Lekarza Weterynarii.

W pierwszym tygodniu grudnia ARiMR
przekazała na konta bankowe rolników ponad
1,25 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za
2008 r.
Dodano: 08.12.2008

ARiMR przekazała do 5 grudnia, na konta
bankowe rolników ponad 1,25 mld zł z tytułu
dopłat bezpośrednich za 2008 r. Dopłaty takie
zrealizowano dla blisko 268,7 tys. rolników. W
tym roku, dzięki dobrej organizacji pracy i
zaangażowaniu pracowników Agencji, dopłaty
bezpośrednie przekazywane są każdego dnia na
konta bankowe ponad 50 tys. rolników. Takiego
tempa realizacji tych płatności nie było nigdy
wcześniej. W pierwszym tygodniu grudnia
ARiMR zamierzała wypłacić 1,1 mld zł z tytułu
płatności bezpośrednich i plan ten został
przekroczony. Realizację dopłat bezpośrednich za
2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1
grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i
krajowymi. Dopłaty obszarowe w pierwszej
kolejności przekazywane są na konta bankowe
rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną
suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich
rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i
uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3
mld
zł.
Do końca grudnia ARiMR zamierza przelać
pieniądze na konta około 850 tys. rolników.
Pozostali dostaną pieniądze na początku
przyszłego roku. Ponadto od poniedziałku, 1
grudnia, ok. 12,2 tys. plantatorów buraków
cukrowych, spośród około 60 tys. którzy ubiegali
się o płatności w 2008 roku, otrzymało już ponad
77,6 mln zł. Całkowita koperta finansowa
przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r.
wynosi około 498,2 mln zł. Wnioski o przyznanie
płatności obszarowych, w tym cukrowych, za 2008
r. można było składać w biurach powiatowych od
15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9
czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy
opóźnienia rolnikowi potrącany był 1% z
należnych dopłat obszarowych.

ANR: ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI NA
STRONIE INTERNETOWEJ
Dodano: 02.12.2008

Na stronie głównej Agencji Nieruchomości
Rolnych www.anr.gov.pl pojawił się specjalny
odnośnik do wykazu atrakcyjnych ofert
nieruchomości, w tym inwestycyjnych.

Ułatwi to zainteresowanym rozeznanie się w
najciekawszych i najatrakcyjniejszych pozycjach z
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W
ofertach przetargowych znajdują się szczegółowe
informacje
dotyczące
sprzedawanych
nieruchomości oraz dane kontaktowe do
oddziałów terenowych Agencji w całym kraju
przeprowadzających przetargi.

15.12.2008-KONFERENCJA FEDERACJI
Dodano: 01.12.2008

W dniu 15 grudnia br. o godz.11.00 w gmachu Sejmu RP
w Warszawie odbędzie się Konfedncja Naukowa:
POPRAWA
STRUKTURY
AGRARNEJ
A
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA
organizowana
przez
Federację
Związków
Pracodawców-Dzierżawcow i Właścicieli Rolnych,
Agencję Nieruchomości Rolnych, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Nowe życie
Gospodarcze. Konferencja pod patronatem Marszałka
Sejmu
Bronisława
Komorowskiego
i
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa - Leszka
Korzeniowskiego.

W konferencji wezmą udział: Przedstawiciele
Federacji, Prezes ANR - Tomasz Nawrocki, Redaktor
Naczelny Nowego Życia Gospodarczego - Adam
Cymer, Dyrektor IERiGZ - prof.dr hab. Andrzej
Kowalski, IERiGZ - prof.dr hab. Jacek Kulawik, prof.dr
hab. W.Dzun, prof.dr hab W.Jóźwiak, mgr Adam Kagan,
mgr Justyna Ziółkowska, SGGW - prof.dr hab.Wojciech
Ziętara. Moderatorami będą prof.dr hab. Andrzej
Kowalski oraz prof. Stanisław Zięba.

27-28.11 - SPOTKANIE ZARZĄDU ZWIĄZKÓW
Dodano: 26.11.2008

W dniu 27-28. listopada w Ustroniu odbędzie się
Zebranie
Zarządów
4
Organizacji
Rolniczych:
- Opolski Związek Pracodawców-Dzierżawców i
Właścicieli
Rolnych
- Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych
Spółdzielni
Produkcyjnych
- Śląski Związek Dzierżawców Nieruchomości
Rolnych
w
Gliwicach
- Śląski Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Produkcyjnej

ARR: DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Dodano: 24.11.2008

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż zgodnie z
terminami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie terminów składnia wniosków o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej
dopłaty (Dz.U. Nr 214, poz. 1581), oddziały
terenowe ARR od 1 grudnia br. do 15 lutego 2009 r.
będą przyjmowały wnioski o przyznanie dopłaty z
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie.

W powyższym terminie składania wniosków można
ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych
(wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008
r.).
UWAGA:
NOWY
WZÓR
WNIOSKU
Wnioski należy składać tylko na formularzu
obecnie opublikowanym na stronie internetowej
ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w
poprzednich terminach składnia wniosków są
nieaktualne i nie będą mogły być podstawą
przyznania
dopłaty.
Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy de minimis w rolnictwie - do pobrania ze
strony
ARR:
http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01593.

UNIJNA POLITYKA DAŁA ZAROBIĆ POLSKIEJ WSI
Dodano: 24.11.2008

Wieś zyskała dopłaty. Dochody rolników
poprawiły się dzięki dopłatom bezpośrednim. Z
funduszy dla rolnictwa korzystają także firmy z
branży spożywczej. W ciągu czterech lat obecności
w Unii Europejskiej poprawiły się dochody
rolników, wzrosły wydatki na pasze, nawozy i
maszyny, powiększyły się polskie gospodarstwa.
Zmiany
te
nastąpiły
dzięki
potężnemu
zastrzykowi
gotówki
z
budżetu
UE.
Całość
Unijna polityka
Magdalena

dała

zarobić

artykułu:
polskiej wsiKozmana

LIST OTWRATY DO PREMIERA RP
Dodano: 17.11.2008

W dniu 14 listopada Koalicja na Rzecz Biopaliw przekazała na
ręce Pana Premiera RP, Donalda Tuska list otwarty, w którym
zamieściła informacje na temat działań PKN Orlen
zmierzających do osłabienia krajowego sektora producentów
biokomponentów. Problem dotyczy zaproponowanych przez
koncern zapisów umowy na zakup biokomponentów na
potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2009r.
Zdaniem organizacji branżowych przetarg, którego wartość
szacowana jest na ponad 2mld zł musi być realizowany poza
wszelkimi
wątpliwościami
oraz
niejasnościami.
Niedopuszczalne jest stosowanie zapisów umownych, które w
rażący sposób dyskryminowałyby którąkolwiek ze stron
umowy.
Do
List otwarty do Premiera RP

pobrania:

PSL ZADA CIOS NAJLEPSZYM ROLNIKOM
Dodano: 12.11.2008

Marek Sawicki, minister rolnictwa z PSL,
przygotował ciekawy projekt ustawy. W ciągu
trzech lat chce doprowadzić do zlikwidowania
wielkich gospodarstw rolnych opartych dziś na
dzierżawie ziemi państwowej - a takich mamy
większość.
Ziemia
odebrana
dużym
gospodarstwom zostanie rozprzedana drobnym
rolnikom. Żaden pytany przez "Gazetę" ekspert
ekonomiczny nie rozumie celu tej ustawy. Nic
dziwnego, bo cel jest tylko jeden: polityczny.
Całość
artykułu:
PSL zada cios najlepszym rolnikom, Krystyna
Naszkowska

ARR: KOMUNIKAT PRASOWY - SPRZEDAŻ ZBÓŻ
NA ZAPASY INTERWENCYJNE
Dodano: 05.11.2008

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 1
listopada, jak co roku, uruchomiony został
mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż.
Stosowany w krajach Unii Europejskiej
mechanizm interwencyjnego zakupu zbóż,
stabilizuje rynek poprzez zakup nadwyżek zbóż z
rynku oraz sprzedaż na unijnym rynku
wewnętrznym lub na eksport. W krajach
Wspólnoty interwencyjny zakup jest traktowany
jako awaryjny system zbytu zbóż dla tych
oferentów (producentów i handlowców), którzy
nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny wyższej
od
ceny
interwencyjnej.
Do
Komunikat prasowy ARR

pobrania:

WIĘCEJ ZIEMI DLA ROLNIKÓW
Dodano: 03.11.2008

Wywiad z Markiem Sawickim, Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o szczegółach
rządowego planu rozdysponowania ziemi rolnej
znajdującej się w zasobie Skarbu Państwa Całość
Wywiad_str.1
Wywiad_str.2
Wywiad_str.3
Wywiad_str.4

wywiadu:

PSL KUPI ZIEMIĄ WYBORCÓW?
Dodano: 30.10.2008

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt
ustawy, zgodnie z którym 2,5 miliona hektarów jej
ziemi ma zostać sprzedane. Będą ją mogli kupić
wyłącznie rolnicy, którym resort rozłoży spłatę

nawet na 15 lat. Opozycja krytykuje projekt
ministra rolnictwa Marka Sawickiego, mówiąc, że
to tylko piękne hasła. Platforma obawia się
natomiast, czy za pomysłem nie kryje się próba
uwłaszczenia przez PSL swojego elektoratu.
Całość
artykułu:
PSL kupi ziemią wyborców?- Józef Mateusz

ARTYKUŁY - ROLNIK DZIERŻAWCA, NR.10/2008
Dodano: 27.10.2008

Do
pobrania
1. Gospodarstwa niepoprawne
Małgorzata
Felińska,
Aneta

artykuły:
politycznie
Wrutniak

2. Pół miliarda złotych kary Aneta Wrutniak

22.10.2008 - ZEBRANIE ZWIĄZKU /Opole/
Dodano: 10.10.2008

W dniu 22 października (środa) o godzinie 10:00
odbędzie się zebranie Związku w Hotelu
Festival w Opolu.Na zebraniu głównym tematem
będzie dyskusja nad nowymi założeniami do
projektu
ustawy
o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie
dotyczącym dzierżaw nieruchomości rolnych
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
dr Władysław Kościelniak przeprowadzi wykład
na temat utrzymania gleb w żyzności i późnego
siewu w pszenicy ozimej a Jacek Bielaczyk,
Dyrektor Oddziału Wrocław oraz Elżbieta
Czerwonogóra z firmy Concordia TUW
przeszkolą uczestników z nowelizacji ustawy o
obowiązkowych
ubezpieczeniach
upraw.
Tadeusz Borecki z firmy Bayer sp. z
o.o.przedstawi nowości firmy Bayer sp. z o.o. w
ochronie roślin.

SPRZEDAĆ, NIM KUPIĄ CUDZOZIEMCY
Dodano: 10.10.2008

W 2012 roku rozpocznie się liberalizacja handlu
ziemią rolną w Polsce. Do zakupu gruntów
zostaną dopuszczeni cudzoziemcy, choć pełne
prawo kupna gruntów rolnych we wszystkich
regionach nabędą dopiero po 2016 r. Do tego czasu
jednak Ministerstwo Rolnictwa chce sprzedać
wszystkie
państwowe
grunty.
Chcemy jak najwięcej gruntów trwale
rozdysponować - podkreślił Kazimierz Plocke,
wiceminister rolnictwa, podczas dyskusji w
sejmowej
komisji.
Całość
artykułu:
Sprzedać, nim kupią cudzoziemcy- Magdalena
Kozmana

21.10.2008-AKCJA PROTESTACYJNA
Dodano: 08.10.2008

W dniu 15.09.2008 r. został powołany komitet
protestacyjny w skład, którego wchodzą:
Zamojskie Towarzystwo Rolnicze, Federacja
Producentów Zbóż, Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych, Zrzeszenie Producentów Zbóż
Piaski, Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji
Rolnej w Rzeszowie, Okręgowe Zrzeszenie
Producentów Rzepaku, Związek Pracodawców
Rolnych
w
Lublinie.
Komitet po wspólnych uzgodnieniach w związku
z niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy w
cenach poniżej kosztów produkcji na terenie UE,

domaga
się
natychmiastowego
przywrócenia ochrony celnej na zboża i
produkty zbożowe z krajów spoza UE.
Wobec niespełnienia przez rząd żadnego z
naszych postulatów Komitet zmuszony został do
podjęcia bardziej zdecydowanych działań.
Dodatkową determinacją staje się fakt, że z dnia na
dzień pogarsza się sytuacja ekonomiczna naszych
gospodarstw dłużej nie możemy czekać.

Wzywamy rolników i osoby z
otoczenia rolnictwa o wzięcie
czynnego udziału w proteście w
dniu 21 października 2008r. od
godziny 10:00 który będzie polegał
na blokowaniu skrzyżowania drogi
w miejscowości Brzeźno przed
przejściem
granicznym
w
Dorohusku.
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych w Opolu podjął się roli koordynatora wyjazdu
na planowany protest w dniu 21 pażdziernika 2008r.
Wszystkich
zainteresowanych
wyjazdem
prosimy o kontakt z Biurem Związku 077 423-1320.

PODSUMOWANIE POMOCY OSOBOM
POSZKODOWANYM TRĄBĄ POWIETRZNĄ
Dodano: 07.10.2008

Zarząd naszego Związku zwrócił się z apelem do
swoich
członków
o
pomoc
dla
osób
poszkodowanych trąbą powietrzną. Na apel ten
odpowiedzieli nie tylko członkowie, ale również
inni
dzierżawcy
gospodarstw
rolnych.
Wielkość zebranej pomocy to ok.254 000,00 zł, na
co
złożyła
się:
- 162 000,00 zł - pomoc materialna tj. materiał
siewny, remonty dachów, materiały budowlane
oraz
zboże,
pasza.
- ok. 92 000,00 zł - gotówka - która została
bezpośrednio przekazana do poszkodowanych
których dotknęła trąba powietrzna (78 500,00 zł).
Również część pieniędzy zostało przekazana na
konto pomocy Urzędu Miasta Ujazd (13 504,34 zł).
Pieniądze zostały przyznane 26 rolnikom w
wysokości
od
1000,00
zł
do
20 000,00 zł w zależności od skali straty. Znaczna
część pomocy materialnej została już udzielona,
natomiast pozostała część np. zboże, pasza jest
przekazywana na bieżąco w miarę możliwości
magazynowania
przez
rolników.

Chcieliśmy serdecznie podziękować za
wzięcie tak czynnego udziału w
niesieniu
pomocy
finansowej
i

materialnej dla osób poszkodowanych
trąbą
powietrzną.
W dniu 9 paździenika w Kurierze Opolskim i
Wrocławskim nadawany był krótki reportaż o
akcji pomocy dla osób poszkodowanych trąbą
powietrzną udzielaną przez członków naszego
Związku
link
do
reportażu:
http://ww6.tvp.pl/6945,20081001801461.strona
następnie Kurier Opolski - 9 października 2008 r.
zakładka
VIDEO
Konto bankowe utworzone na zbieranie funduszy dla osób
poszkodowanych z dniem 31 października zostanie zamknięte.

POSTULAT
Dodano: 06.10.2008

W IMIENIU PRODUCENTÓW ROLNYCH
WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO
ZRZESZONYCH
W
NASZYCH
ORGANIZACJACH ZWRACAMY SIĘ DO
RZĄDU RP, PARLAMENTARZYSTÓW ORAZ
WOJEWODY OPOLSKIEGO O DOKONANIE
RZETELNEJ OCENY SYTUACJI FINANSOWOEKONOMICZNEJ
GOSPODARSTW
ROLNYCH
Z
UZWGLĘDNIENIEM
WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI, KTÓREJ
GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM UTRZYMANIA JEST
PRACA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
ORAZ
WYPRACOWANIA
PROGRAMU
POZWALAJĄCEGO
ZACHOWANIE
RÓWNOWAGO
EKONOMICZNEJ
I
PARYTETÓW DOCHODÓW DLA CAŁEGO
SEKTORA
ROLNICZEGO.
Do
Postulat
Postulat
Postulat

pobrania

całość

postulatu:
str.1
str.2
str.3

POSTULAT
PODPISALI:
-Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu
-Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
-Związek
Śląskich
Rolników
-Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
-Grupa
Producentów
Zbóż
"CHROBRY"
sp.
z
o.o.
-Grupa
Producentów
Rolnych
KA-ROL
sp.
z
o.o.
-Spółdzielnia Producentów Rolnych DYTMARÓW

STANOWISKO FEDERACJI
Dodano: 29.09.2008

Przedstawiamy Stanowisko Federacji Związków
Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w
sprawie niektórych rozwiązań zawartych w założeniach
do
nowelizacji
ustawy
o
gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi skarbu państwa oraz ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa Prezesa
Federacji
Leszka
Derezińskiego.
Do
L.Dereziński - Stanowisko Federacji

pobrania:

PSL UDERZA W LATYFUNDIA
Dodano: 25.09.2008

Plan drastycznych zmian w zasadach dzierżawy państwowej ziemi. Resort
rolnictwa proponuje, aby zlikwidować wielkie gospodarstwa, a grunty
przekazać
drobnym
rolnikom.
Dzierżawcy rolni są przerażeni nowym pomysłem Ministerstwa Rolnictwa.
Agencja Nieruchomości Rolnych ma wprowadzić limity powierzchni
dzierżaw, podobnie jak wcześniej ograniczyła możliwość zakupu gruntów
rolnych. Pomysł pochodzi od ministra Marka Sawickiego, który w ten sposób
chce pomóc drobnym rolnikom.

Obecnie ANR może sprzedać grunty tylko pod warunkiem, że nabywca nie
będzie miał po transakcji więcej niż 500 ha. Jednak jeśli rolnik chce
przekroczyć ten limit, ma prawo wydzierżawić ziemię od Agencji. Ale

najnowszy projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa ograniczy i tę możliwość. Zezwala bowiem na
wydzierżawienie jednemu podmiotowi najwyżej 300 albo 500 ha państwowej
ziemi
(wysokość
limitu
nie
została
jeszcze
określona).
Całość
artykułu:
PSL
uderza
w
latyfundia
MAGDALENA
KOZMANA
OPINIA: PSL nie liczy na głosy obszarników - PAWEŁ JABŁOŃSKI

CHŁOPOM JUŻ DZIĘKUJEMY
Dodano: 18.09.2008

Przedstawiamy Państwu artykuł który ukazał się
w ostatnim tygodniku Poliyka, a który potwierdza
wnioski z Konferencji Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
z
17
września
br.
Do
Chłopom już dziękujemy, Cezary Łazarewicz.

pobrania:

POŻEGNANIE
Dodano: 19.09.2008

W dniu 17 września br zmarła Dorota Ignasiak pełniąca
funkcję
Zastępcy
Redaktora
Naczelnego
"Rolnika
Dzierżawcy".
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych z Opola składa najszczersze wyrazy
współczucia rodzinie i wszystkim bliskim.

WNISOKI Z KONFERENCJI: DZIERŻAWY ROLNE W
POLSCE STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ
Dodano: 18.09.2008

W dniu 17 września br.w Sali Krajowej Rady
Spółdzielczości odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja:
Dzierżawy Rolne w Polsce, Stan obecny i przyszłość.
Konferencja była przygotowana i prowadzona na
bardzo wysokim poziomi przy bardzo dużej
frekwencji uczestników. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Federacji, Związków, a także obecni byli
Sekretarz Stanu - Kazimierz Plocke, Przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Poseł Leszek
Korzeniowski oraz v-ce Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Poseł Wojciech Mojzesowicz.
Do
pobrania:
Wnioski z Konferencji "Dzierżawy rolne w Polsce- stan obecny i przyszłość"
zorganizowanej przez Federację Związków Pracodawców- Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych.

19.09.2008 - ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU
/Opole/
Dodano: 09.09.2008

W dniu 19 września br (piątek) o godz.12.00 w
Biurze Związku w Opolu odbędzie się Zebranie
Zarządu Związku.

NOWA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
Dodano: 05.09.2008

Informacja od Jacka Moniuka- Radcy Prawnego
"Rolnika-Dzierżawcy"
Zwracam uwagę, że 3 sierpnia 2008 weszła w życie
nowelizacja Kodeksu Cywilnego wprowadzająca
tzw. służebność przesyłu. Reguluje ona status
prawny słupów, rurociągów oraz innych instalacji
na
polach
uprawnych,
a
m.
in.:
- umożliwia pozywanie do sądów Zakładów
Energetycznych celem ustanowienia służebności,

oczywiście za stosownym wynagrodzeniem,
dotyczy to zarówno nowych słupów jak i tych już
istniejących,
- po wygaśnięciu służebności nakazuje Zakładowi
usuwać urzędzenia przesyłowe, a dodatkowo
zobowiązuje go do naprawienia wynikłych przy
tym
szkód.
Przypominam też, że cały czas można domagać się
odszkodowań za 10 ostatnich lat bezumownego
korzystania z cudzej nieruchomości (gdy słup stoi
na dziko). Można domagać się rekompensaty
nawet w takiej sytuacji, gdy druty tylko
przebiegają nad działką obniżając jej wartość,
chociaż
nie
stoi
na
niej
słup.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na czym ma polegać służebność przesyłu?
Ustawa wprowadza nową instytucję: służebność
przesyłu. Zgodnie z nowym przepisem art. 305[1]
Kodeksu cywilnego: nieruchomość można obciążyć
na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub
którego własność stanowią urządzenia służące do
doprowadzania bądź odprowadzania płynów, pary
gazy, energii elektrycznej oraz inne urządzenia
podobne, prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z
nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem
tych urządzeń . Przepis ten konstruuje więc
definicję
służebności
przesyłu.
Służebność ta będzie mogła być ustanowiona
umownie. Będzie też mogła być ustanowiona za
odpowiednim
wynagrodzeniem.
Ustawa wprowadza także zmiany w Kodeksie
postępowania
cywilnego
(w
zakresie
postępowania co do ustanowienia służebności
przesyłu), w ustawie o księgach wieczystych i
hipotece (co do ujawnienia w księgach
wieczystych służebności przesyłu) oraz w ustawie
prawo upadłościowe i naprawcze.

TRĄBA POWIETRZNA NA OPOLSCZYŹNIE
- APEL DO DZIERŻAWCÓW
Dodano: 25.08.2008

ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ ZARZĄDU PO
PRZEJŚCIU TRĄBY POWIETRZNEJ W

GALERII
W piątek dnia 15 sierpnia br. nad województwem
opolskim przeszła potężna nawałnica. Najbardziej
ucierpiały cztery wsie powiatu strzeleckiego Balcarzowice, Sieroniowice, Błotnica Strzelecka i
Zimna Wódka. Trąba powietrzna zniszczyła około
200 domów, wiele gospodarstw rolnych, rannych
zostało
ponad
20
osób.
Zarząd Związku przeprowadził wizję lokalną w
miejscowościach powiatu strzeleckiego które
najbardziej ucierpiały po przejściu trąby
powietrznej. Wśród dzierżawców największe
straty poniosło gospodarstwo Norberta Kainka.
Tam trąba powietrzna zniszczyła 3 budynki
(magazyny) w tym jeden zakwalifikowany do
rozbiórki, całkowicie zniszczyła 7 ha kukurydzy
a z powierzchni 30 ha upraw zebrano 50 przyczep
pozostałości po przejściu trąby powietrznej złom, części maszyn, dachówek, desek, blachy a
nawet
wanny.
W czasie przejścia tornada poszkodowane zostały
gospodarstwa również rolników indywidualnych,
gdzie zniszczenie domu, czy też budynków
gospodarczych to wielka strata materialna.
Najbardziej potrzebna jest w tym momencie pilnie
pomoc finansowa. Wszyscy, którzy chcą pomóc
ofiarom kataklizmu w powiecie strzeleckim, mogą
skorzystać ze specjalnie na ten cel utworzonego
przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych konta bankowego (kwoty co
najmniej od 1 000,00 zł).

NUMER KONTA: 56 1160 2202 0000 0001
1678 6050
z dopiskiem: Pomoc dla osób poszkodowanych
Pieniądze zostaną przekazane dla rolników z
powiatu strzeleckiego, w tym gospodarstwa
państwa Kainka, którzy ponieśli największe
straty. Koordynatorem przekazywania środków
będzie Aleksander Materla  który posiada
gospodarstwo w powiecie strzeleckim i ma
doskonałe rozeznanie kto tej pomocy potrzebuje.
Mariusz Olejnik, Prezes Zarządu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2008
Dodano: 06.08.2008

W tym roku, po raz szósty, odbywa się
Ogólnokrajowy
Konkurs
Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne, organizowany w dwóch
kategoriach: przez Agencję Nieruchomości
Rolnych - w kategorii zakładów rolnych; przez
KRUS - w kategorii gospodarstw indywidualnych.
Jego współorganizatorami są: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja
Pracy,
Państwowa
Inspekcja
Sanitarna,
Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków
Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników
Rolnictwa
RP.
W kategorii zakładów rolnych Ogólnokrajowa
Komisja
Konkursowa
oceniała
7
przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu
regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Stwierdzono, że finaliści regionalni są
nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi
gospodarstwami rolnymi, w których procesy
pracy i produkcji w pełni uwzględniają i
zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
Laureatami

zostali:

I miejsce - Zakład Ogrodniczy PACZYNA,
Cecylia KLIMOWICZ (OT ANR OPOLE)
II miejsce - Gospodarstwo Rybackie SZWADERKI
Sp.
z
o.o.
(OT
ANR
OLSZTYN)
III miejsce - Ośrodek Hodowli Zarodowej
GARZYN Sp. z o.o. (OT ANR POZNAŃ)
Wyróżniono:
Gospodarstwo Rolne w REMPINIE, Jan
KASZTELAN (OT ANR WARSZAWA, FILIA
ŁÓDŹ)
Zakład Rolny PAWŁÓWKO, POLDANOR SA (OT
ANR
GDAŃSK)
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się
3
października
2008
roku
podczas

Międzynarodowych Targów POLAGRA FARM w
Poznaniu.

ŻNIWA NABIERAJĄ TEMPA
Dodano: 04.08.2008

Sprzyjająca pogoda sprawia, że żniwa nabierają
tempa. W pierwszej kolejności koszone są zboża
ozime. Jakość ziarna jest dobra - poinformował w
czwartek prezes Krajowej Federacji Producentów
Zbóż Zbigniew Kaszuba. Według Kaszuby,
żniwa na dobre rozpoczęły się w ubiegłą sobotę,
prace polowe są prowadzone w całym kraju.
Wyjaśnił, że w poprzednich latach, najpierw
zbierane były zboża na południu, a w tym roku, z
powodu opadów żniwa praktycznie rozpoczęły
się jednocześnie we wszystkich regionach.
Dyrektor Izby Zbożowo-Paszowej Maciej
Tomaszewicz uważa, że zaawansowanie zbioru
zbóż jest obecnie na poziomie 20-30 proc., ale przy
dobrej pogodzie żniwa mogą już zakończyć się za
dwa tygodnie. Plony zbóż, zgodnie z
oczekiwaniami, są niższe od ubiegłorocznych ze
względu na suszę. O ile zboża ozime ucierpiały z
powodu braku wody w niewielkim stopniu, to w
jarych są znaczne straty. Zwłaszcza dotyczy to
owsa i jęczmienia - wyjaśnił Kaszuba. Najbardziej
w wyniku tej klęski ucierpiały uprawy w woj.
wielkopolskim i przyległych terenach. Kaszuba
zaznaczył, że parametry ziarna są dobre, mimo, że
jest ono nieco drobne. Zdaniem Tomaszewicza,
jakość zbóż jest nawet bardzo dobra, a uzyskiwane
plony lepsze niż się spodziewano. Dodał, że Izba
nawet się zastanawia nad podwyższeniem
tegorocznej prognozy zbóż. Według Izby, zbiory
zbóż będą na poziomie 23,7 mln ton. KZPZ nadal
twierdzi, że zbiory będą na poziomie 23,1 mln t.
GUS szacuje, że w tym roku w Polsce uzyska się
23,1 - 23,6 mln t, tj. o 9-7 proc. mniej niż w
ubiegłym roku. Kaszuba podkreślił, że ceny za
pszenicę
proponowane
przez
zakłady
przetwórcze (młyny) oraz firmy skupowe są
"zaskakująco niskie". Większość młynów
proponuje 600 zł/t tego ziarna. W opinii prezesa
KZPR, firmy na razie nie chcą do końca ujawniać
swoich propozycji.Obecna rynkowa cena żyta
konsumpcyjnego to 480-550 zł/t, a jęczmienia 510620 zł/t. Kaszuba zaznaczył, że w tej chwili w
zasadzie nie dokonuje się transakcji. Uważa on,
że ceny zaproponowane przez firmy skupowe są
nie do zaakceptowania przez rolników, gdyż 600

zł to koszt produkcji, bez zysku dla producenta
zboża. Dodał, że ziarno będą sprzedawali tylko
ci rolnicy, których zmusi do tego sytuacja.
Zdaniem Kaszuby zadowalająca cena - to 650 zł
za tonę pszenicy. W ocenie Tomaszewicza, ceny
zbóż w następnych dniach będą jeszcze spadać.
Jednocześnie przyznał, że podaż ziarna w żniwa
może być mniejsza, gdyż zboża są suche i rolnicy
mają możliwość przechowania go i sprzedania w
późniejszym terminie. Prezes KZPZ, potwierdził,
że wiele firm oferuje rolnikom możliwość
przechowania zbóż. Np. firma Elewarr, podległa
Agencji Rynku Rolnego, zachęca do składowania
zbóż z możliwością ich odsprzedaży w dowolnym
momencie. Takie propozycje wpływają na
uspokojenie rynku - dodał.Jednak przyznał, że
firmy przetwórcze mogą importować zboże.
Najbardziej prawdopodobny, jego zdaniem, jest
przywóz ziarna z Ukrainy. Nie będzie raczej
importu z Węgier, bo w tym roku jakość zbóż jest
tam
słaba.
Żródło: Polska Agencja Prasowa

SPADAJĄ CENY RZEPAKU
Dodano: 30.07.2008

Coraz niższe ceny za rzepak proponują zakłady
tłuszczowe oraz firmy skupujące go na biopaliwa.
Obecnie największy odbiorca tego surowca Zakłady Tłuszczowe w Brzegu i w Kruszwicy
płacą 1250 zł za tonę. Jeszcze dwa tygodnie temu,
na początku rzepakowych żniw, firma ta
proponowała o 200 zł więcej. Cena dotyczyła tzw.
rzepaku technologicznego, tj. ziarna o niskiej
wilgotności i małych zanieczyszczeniach. Pod
koniec maja za rzepak rolnik mógł uzyskać
średnio 1566 zł/t. Według danych Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku (KZPR) z 28
lipca, pozostałe zakłady tłuszczowe przerabiające
rzepak na cele spożywcze płacą od 1230 do 1300 zł
za tonę. Najwięcej (1300 zł/t) mogą uzyskać
rolnicy, sprzedając go firmie Agro-mat w
Ząbkowicach. Firmy skupujące surowiec na
biopaliwa oferują rolnikom 1230-1280 zł za tonę.
Na giełdach towarowych rzepak można kupić za
1310-1380 zł/t. Jak wyjaśnił we wtorek PAP prezes

Zrzeszenia Mariusz Olejnik, ceny w Polsce
spadają, ponieważ krajowa cena jest pochodną
ceny płaconej na paryskiej giełdzie Matif, a tam
rzepak tanieje. Drugi powód - to wysoki kurs
złotego. Według piątkowych notowań na giełdzie
Matif, cena rzepaku z dostawą w sierpniu
określona została na 411,5 euro/t (1320 zł/t), a z
dostawą w listopadzie - 413,75 euro/t (1327 zł/t).
W opinii Olejnika, oznacza to, że ceny rzepaku
na krajowym rynku prawdopodobnie w
kolejnych tygodniach nie wzrosną. Dyrektor
biura KZPR Agnieszka Korycińska tłumaczyła
PAP, że taka cena jest wynikiem dobrych
zbiorów rzepaku na świecie oraz zniesienia
ograniczeń eksportowych przez Argentynę.Jak
dodała, Komisja Europejska coraz częściej
sugeruje, że zostaną zmienione dyrektywy
dotyczące wielkości udziału biopaliw w paliwach,
co oznacza mniejsze zapotrzebowanie na rzepak.
Według dotychczasowych zaleceń KE w 2020 r.
udział biopaliw w paliwach miał sięgać 10 proc. W
Polsce wskaźnik ten na 2008 r. wynosi 3,45 proc.
Olejnik zaznaczył, że rolnicy nie są zadowoleni
z proponowanych cen, gdyż często są one na
pograniczu opłacalności. Dodał, że niewielki
zysk będą mogli osiągnąć ci plantatorzy rzepaku,
którzy mają większe gospodarstwa i wysokie
plony - powyżej 3,5 ton z hektara. W 2007 r.
przeciętne plony rzepaku w Polsce były na
poziomie 2,67 t/ha.Niska cena rzepaku - jest w
przekonaniu Olejnika - "lekcją" dla jego
producentów. Przede wszystkim ryzyko cenowe
można zmniejszyć poprzez jednoczenie się w
grupy producenckie i w ten sposób uzyskiwanie
większych partii surowca. Wtedy można
skuteczniej negocjować cenę z odbiorcą podkreślił. Olejnik zaznaczył, że jeżeli niskie ceny
utrzymają się przez następne 2-3 tygodnie, to
prawdopodobnie rolnicy będą podejmować
decyzje o zmniejszeniu zasiewów tej uprawy np.
na korzyść zbóż.Według GUS, zbiory rzepaku i
rzepiku wyniosą w tym roku 1,9 mln t, tj. o ok. 9
proc. mniej od zbiorów z 2007 r., ale znacznie
więcej - o ok. 64 proc. od średnich zbiorów z lat
2001-2005. KZPR szacuje, że rolnicy uzyskają ok. 1
mln 950 tys. ton rzepaku. W ubiegłym roku zbiory
rzepaku wyniosły 2,1 mln ton. Mniejsze zbiory są
spowodowane stratami poniesionymi w wyniku
suszy.

PROJEKT USTAWY O DZIERŻAWIE W RESORCIE

Dodano: 23.07.2008

17 czerwca Leszek Dereziński, prezes Zarządu
Federacji
Związków
Pracodawców
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oficjalnie
przekazał
wiceministrowi
rolnictwa
Kazimierzowi Plocke nowy projekst ustawy o
dzierżawie nieruchmości rolnych. Wiceszef
resortu zapewnił, że niezwłocznie zostaną podjęte
prace nad tym projektem. Nie ma właściwie
zjazdu czy konferencji dzierżawców - od
Szczecina po Opole - by sprawa ustawy nie
wracała jak bumareng. Obowiązujące aktualnie
przepisy prawne nie gwarantują bowiem
dzierżawcom trwałości gospodarowania na
cudzej ziemi, pozwalają na różnorodność
interpretacji, rodzą konflikty. Federacja już od
kilkunastu lat prowadzi prace nad stworzeniem
projektu ustawy o dzierżawie rolnej. Tym
działaniom nie zawsze towarzyszył jednak
sprzyjający klimat. Usiłowano przeciwstawiać
interesy dużych towarowych gospodarstw
interesom gospodarsw drobnych i rodzinnych.
Pojawiły się nawet głosy sugerujące rozwiązanie
umów dzierżawy na gruntach skarbu państwa.
Przypomniał o tym w swoim wystąpieniu prezes
Federacji Leszek Dereziński podczas marcowej
konferencji "Towarowe gospodarstwo rolne
szansą polskiego rolnictwa". - Najważniejsza dla
gospodarstw wielkotowarowych jest stabilizacja.
W tej sprawie jestem waszym sojusznikiem zapewniał wówczas uczestników konferencji
sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Dzierżawcy
odebrali tę deklarację jako dobry sygnał,
świadczący o zmianie politycznego nastawienia
władz do kwestii ustawowego uregulowania
dzierżaw nieruchmości rolnych. W czerwcu
członkowie Zarządu Federacji zakończyli prace
nad nowym projektem ustawy. -Zawarliśmy w
nim wszystkie istotne z punktu widzenia
dzierżawców sprawy, których nie regulują ani
kodeks cywilny ani inne akty prawne - tłumaczy
dyrektor Biura Federacji Stanisław Wittek. Jak
podkreśla prezes Leszek Dereziński, w projekcie
znalazły
się
uregulowania
gwarantujące
stabilność działania wszystkich dzierżawców, nie
tylko
prowadzących
gospodarstwa
wielkotowarowe. Federacja ma nadzieję, że
opracowanie to stanie się bazą dla resortowych, a
później rządowych prac nad ustawą o dzierżawie.
Stworzony przez Federację projekt prezes

Dereziński
przekazał
wiceministrowi
Kazimierzowi Plocke 17 czerwca. (dig)

NTO: ROLNICY JUŻ LICZĄ STRATY PO SUSZY
Dodano: 22.07.2008

Dla rolników z siedmiu gmin na północy
województwa opolskiego będzie to stracony rok.
Zboże na polach nie wyrosło albo ma puste kłosy.
W okolicy wsi Komorzno i Krzywiczyny w pow.
kluczborskim deszcz w ogóle nie padał przez dwa
ostatnie tygodnie maja. - A w czerwcu spadło
zaledwie pięć milimetrów - mówi Jerzy Lech, szef
gospodarstwa rolnego "Kłos" w Krzywiczynach. Susza zniszczyła głównie zboża jare, ale dała się też
we znaki zbożom ozimym, których plony będą
zdecydowanie słabsze od ubiegłorocznych.

Do
pobrania
artykuł:
Rolnicy już liczą straty po suszy Jolanta JasińskaMrukot

WYNIKI OPOLSKIEGO PDO - RZEPAK OZIMY
Dodano: 17.07.2008

Przekazujemy wyniki doświadczeń PDO w
województwie opolskim dotyczące rzepaku
ozimego.
Do
Wyniki opolskiego PDO

pobrania:

ARR: KOMUNIKAT PRASOWY - ZMIANY W
USTAWIE O ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I
PRZETWORÓW MLECZNYCH
Dodano: 16.07.2008

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w związku
z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ustawy z dnia 12 czerwca 2008 r. o
zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych, wprowadzone zostaną
zmiany
w
różnych
zakresach.
Do
pobrania:
Komunikat prasowy - zmiany w ustawie o
organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych

PONAD 3,29 mld zł WYPŁACIŁA ARiMR Z
NOWEGO PROW
Dodano: 14.07.2008

Ponad 3,29 mld zł wypłaciła ARiMR z nowego
PROW
w
formie:
dopłat
ONW,
rent

strukturalnych
i
wsparcia
programów
rolnośrodowiskowych. W Programie Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2007-2013
przewidziane są środki w wysokości ok. 17 mld
euro, w tym ok. 13 mld euro stanowią środki Unii
Europejskiej, a ok. 4 mld euro pochodzi z budżetu
krajowego. Do 4 lipca br. Agencja wypłaciła z
nowego PROW ponad 3,29 mld zł, w tym ok. 1,33
mld na dopłaty ONW za 2007 r. Dopłaty ONW,
które wspierają działalność rolniczą na obszarach
górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, otrzymało ponad
730 tys. rolników. Z nowego PROW ARiMR
wydała na wypłatę rent strukturalnych do 4 lipca
2008 r. ponad 684 mln zł, w tym ponad 35 mln zł
dla beneficjentów, którzy złożyli wnioski w 2007 r.
Renty przyznane w latach 2004-2006 otrzymuje
ponad 52 tys. beneficjentów, a przyznawane
ostatnio - ok. 6,3 tys. rolnikom realizującym
programy rolnośrodowiskowe z lat 2004-2006
ARiMR wypłaciła z nowego PROW ponad 666
mln zł do 4 lipca br., a dalsze ok. 6,4 mln zł w
formie
wsparcia
udzielonego
grupom
producentów rolnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKUTKÓW SUSZY
Dodano: 09.07.2008

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
przedstawił na posiedzeniu Rady Ministrów w
dniu 08.07.2008r informację dotyczącą skutków
suszy oraz założeń programu pomocy dla
gospodarstw rolnych w celu złagodzenia jej
skutków.
Do
pobrania
artykuł:
Informacja dotycząca skutków suszy Minister
Rolnictwa

STARANIA FEDERACJI
Dodano: 01.07.2008

Zarząd
Federacji
Związków
PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych czyni wszelkie
starania, by dzierżawcy rolni dotknięci klęską suszy
mogli skorzystać z ulg w czynszu dzierżawnym.
Jesteśmy przekonani, że nasze starania zostaną
uwieńczone pozytywnymi dla dzierżwców decyzjami
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji
Nieruchomości
Rolnych.
Informując o naszych staraniach zwracamy uwagę na
potrzebę
gromadzenia
przez
zainteresowanych
dzierżawców
niezbędnych
pisemnie
udokumentowanych
materiałów
dotyczących
poniesionych
strat
w
wyniku
suszy.
Leszek Dereziński, Prezes Zarządu Federacji

5-6 LIPIEC 2008 - V REGIONALNA WYSTAWA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH
/Bierkowice/
Dodano: 30.06.2008

Izba Rolnicza w Opolu wzorem lat ubiegłych
organizuje w bieżącym roku V Regionalną
Wystawę Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn i
Urządzeń Rolniczych 2008. Wystawa odbędzie się
w dniach 5-6 lipca 2008 r. na terenach
wystawienniczych w Opolu - Bierkowicach przy
ul. Wrocławskiej 172. Na tegorocznej wystawie
będzie można obejrzeć najlepsze zwierzęta
reprezentujące kilkadziesiąt ras takich gatunków
zwierząt domowych jak trzoda chlewna, bydło,
konie, owce i kozy, zwierzęta futerkowe, ptaki, w
tym ptaki ozdobne, a także obejrzeć nowoczesny
sprzęt i wyposażenie dla rolnictwa i ogrodnictwa
oraz szeroką gamę środków do produkcji rolnej,
prezentowaną przez polskich i opolskich
producentów
i
dealerów.
Program wystawy w zakładce: "Odbędzie się"

07.07.2008 - ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU
/Opole/
Dodano: 25.06.2008

W dniu 7 lipca br (poniedziałek) o godz.11.00 w
Biurze Związku w Opolu odbędzie się Zebranie
Zarządu Związku.

NTO: ZIEMIA DROGA JAK U NIEMCÓW
Dodano: 23.06.2008

W niektórych transakcjach na Opolszczyźnie cena 1 ha ziemi
rolniczej sięga 30 tys. zł. To tyle samo co za zachodnią
granicą.Ziemia przeznaczona pod uprawę drożeje w
błyskawicznym tempie. Ceny gruntów rolnych rosną w
Polsce w błyskawicznym tempie. W ciągu roku ziemia
podrożała o około 30 procent. Najwięcej kosztuje w
Wielkopolsce, tam za hektar dobrej ziemi trzeba zapłacić
blisko 32 tys. zł. U nas średnia cena jest niższa, wynosi około
17,2 tys. zł za hektar gruntu wysokiej klasy, ale zdarzają się
też licytacyjne rekordy. - Nierzadko na przetargach cena
hektara podbijana jest do 30 tys. zł - mówi Wacław
Landwójtowicz, zastępca dyrektora opolskiego oddziału
Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotyczy to szczególnie
południa województwa, gdzie żyzne grunty są łakomym
kąskiem. Ale przy głodzie ziemi nawet na północy
województwa, gdzie są słabe grunty, ceny dochodzą do 17
tys. zł za hektar.

Do
pobrania
artykuł:
Ziemia droga jak u Niemców Jolanta Jasińska-Mrukot

KOŃCZĄ SIĘ ZAPASY PAŃSTWOWYCH GRUNTÓW
Dodano: 10.06.2008

Polacy coraz chętniej kupują ziemię rolną, a jej zasoby zaczynają się kurczyć.
Po raz pierwszy od wielu lat Agencja Nieruchomości Rolnych może sprzedać
w tym roku mniej niż 100 tys. hektarów. Kupnem rolnej ziemi interesuje się
coraz więcej osób, a jej ceny wciąż idą w górę. Mimo to Agencja Nieruchomości
Rolnych może w tym roku sprzedać mniej gruntów niż w poprzednich latach,
gdy pozbywała się corocznie ponad 100 tys. ha. - Dane o sprzedaży w roku
bieżącym wskazują, że poziom ten może nie zostać osiągnięty. Przyczyną jest
kurczenie się zasobów ziemi - informuje rzecznik ANR Wojciech Adamczyk.

Opinia dla "Rzeczpospolitej": Leszek Dereziński, Federacja
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
Trzeba ułatwiać rolnikom kupowanie ziemi. Jej ceny dochodzą już do absurdalnie
wysokiego poziomu. Na północy województwa kujawsko-pomorskiego w jednym z
przetargów Agencji Nieruchomości Rolnych cenę jednego hektara gruntów
wynegocjowano na 76 tys. zł. Żaden rachunek ekonomiczny nie uzasadnia takiej ceny.
Trzeba jak najszybciej rozwiązać problem roszczeń byłych właścicieli, uruchomić
kredyty na zakup ziemi przez rolników oraz uchwalić plany zagospodarowania
przestrzennego.
To
pomoże
rolnikom
powiększać
gospodarstwa.
Całość
Kończą się zapasy państwowych gruntów

SPOTKANIE Z DZIERŻAWCAMI W CHODOWIE
Dodano: 02.06.2008

W środę, 28 maja br. w Chodowie (woj.
Wielkopolskie) odbyła się konferencja poświęcona
dzierżawie rolnej nieruchomości pochodzących z
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Spotkanie
władz
Federacji
Związków
PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych z Prezesem

artykułu:

Agencji
Nieruchomości
Rolnych
Wojciechem
Kuźmińskim oraz dziennikarzami prasy rolniczej
odbyło się w siedzibie spółki BOVINAS Gospodarstwo
Nasienno-Rolne.
Całość
Spotkanie z dzierżawcami w Chodowie

artykułu:

ARR: KOMUNIKAT PRASOWY - POMOC DO
PLANTACJI TRWAŁYCH
Dodano: 27.05.2008

Agencja Rynku Rolnego informuje, że został
uruchomiony nowy mechanizm "Pomoc do
plantacji trwałych". Mechanizm ma na celu
udzielenie pomocy stanowiącej zwrot części
zryczałtowanych kosztów poniesionych przez
Rolnika z tytułu złożenia plantacji wieloletnich
roślin
energetycznych.
Do
Komunikat
trwałych

prasowy

-

pomoc

do

pobrania:
plantacji

30.05-07.06 2008, ŚWIATOWY KONGRES ROLNICTWA
/Warszawa/
Dodano: 27.05.2008

W dniach od 30 maja do 7 czerwca odbędzie się w Polsce 38
Światowy Kongres Rolników (IFAP). Organizatorem imprezy z
polskiej strony jest Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych (KZRKiOR). Na imprezę, która będzie miała miejsce w
różnych miejscach w Polsce, przyjedzie 120 delegatów, ale w sesjach
będą mogły uczestniczyć także polskie organizacje rolnicze.
IFAP jest organizacją reprezentującą gospodarstwa rolne
zgrupowane w 115 organizacjach narodowych z 80 krajów. Jest to
organizacja działająca od 1946 r., która broni interesów rolników na
poziomie światowym. Światowy Kongres Rolników, czyli spotkanie
komitetów i grup roboczych, odbywa się co dwa lata.
Więcej informacji na stronie: www.kongres.kolkarolnicze.eu

2 CZERWCA 2008, WIELKIE MANEWRY POLOWE /Charbielin/
Dodano: 27.05.2008

6-8 CZERWCA 2008 - OPOLAGRA 2008
/Polska Nowa Wieś/
Dodano: 27.05.2008

WYSTAWA ROLNICZA I POKAZY PRACY MASZYN
ROLNICZYCH

W dniach 6-8 czerwca 2008 r. na terenie lotniska Polska
Nowa Wieś w gminie Komprachcice k. Opola odbędzie
się wystawa rolnicza połączona z aukcją bydła i
pokazem pracy maszyn. Wystawa będzie doskonałą
okazją do zaprezentowania oferty różnych firm sektora
rolniczego, pozyskania nowych klientów i utrwalenia
istniejących kontaktów. Organizatorzy zapraszają do
udziału w imprezie rolników i podmioty gospodarcze.

Więcej informacji na stronie www.opolagra.pl

11 CZERWCA 2008 - XII DNI POLA /Pągów/
Dodano: 26.05.2008

21 CZERWCA 2008 - DZIEŃ RZEPAKU
/Łosiów/
Dodano: 26.05.2008

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku
Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" sp. z o.o. w Bielsku Białej
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA
zapraszają na

Program
spotkania:
11.00:
Otwarcie-Henryk
Zamojski,
Dyrektor
OODR
Łosiów
11.15: Analiza rynku rzepaku przed skupem 2008 - Mariusz Olejnik, Prezes
Krajowego
Zrzeszenia
Producentów
Rzepaku
11.30: Nowe zagrożenia w ochronie rzepaku - Michał Hurej, Uniwersytet
Przyrodniczy
we
Wrocławiu
12.00: Wybrane elementy z agrotechniki rzepaku ozimego oraz
rekomendacja odmian - Kazimierz Pyziak, przewodniczący OZPDO
12.20: Plany rozwojowe pozyskiwania słomy ze zbóż i rzepaku w BOT
Elektrowni Opole S.A.- Ireneusz Gasiński, z-ca dyrektora technicznego
ds.handlowych
12.30
przerwa
12.45: Prezentacja doświadczeń ścisłych i łanowych prowadzonych na polu
doświdaczalnymKazimierz
Róg,
OODR
Łosiów
Kolekcja odmian rzepaku ozimego-przedstawiciele firm: Pioneer, Monsanto
Polska sp. z o.o., Syngenta Seeds, Sumi-Agro Poland sp. z o.o., KWS Polska
sp. z o.o., Strube Dieckmann Polska sp. z o.o., AgroBras sp. z o.o.

GDY ZIEMIA TRAFIA W RĘCE KOŚCIOŁA
Dodano: 20.05.2008

Co powinien zrobić dzierżawca, który dowiedział
się, że właścicielem należących dotąd do ANR
gruntów, na których gospodaruje, stał się Kościół?
Problem nie jest błahy, bo w ostatnim czasie
sytuacje takie zaczęły się mnożyć. W tej sprawie
dzierżawcy z Opolszczyzny zwrócili się o pomoc
do Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych.
Całość artykułu w dziale: Artykuły, prasa. W tym
dziale również Jacek Moniuk: "Dzierżawa w księdze
wieczystej"

PRACODAWCA-ORGANIZATOR PRACY
BEZPIECZNEJ
Dodano: 19.05.2008

Celem konkursu jest promowanie najlepszych
przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków
bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie
pracodawców do podejmowania działań w celu
eliminacji istniejących w ich zakładach
zagrożeń.
W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy
niezależnie od formy własności zakładu pracy,
którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu
warunków pracy w ich firmach. Z uwagi na
różnorodność zakładów pod względem wielkości
zatrudnienia, a tym samym wielkość i skalę
problemów, zwłaszcza w zakresie działań
podejmowanych na rzecz ochrony pracy,
pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:
- I kategoria -zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
- II kategoria - zakłady pracy od 51 do 250
zatrudnionych,
- III kategoria - zakłady pracy powyżej 250
zatrudnionych.
Do konkursu może przystąpić każdy pracodawca
zgłoszony
przez:
Okręgowego
Inspektora
Pracy,
- organizację pracodawców, związek zawodowy,
organizację społeczną zajmującą się ochroną
pracy,
- społecznego inspektora pracy lub pracownika
służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Termin składania wniosków na szczeblu
regionalnym (do Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Opolu) upływa z dniem 31 lipca 2008 r.
Wymagana
dokumentacja:
- Ankieta wypełniona przez pracodawcę
(załącznik
nr
1),
-Autoprezentacja zakładu (opis ok. 5 stron
maszynopisu oraz dokumentacja fotograficzna)
przygotowana z godnie z wytycznymi z
załącznika 2. Dodatkowo prosimy o zapisanie i
dostarczenie autoprezentacji wraz ze zdjęciami na

płycie
CD,
- Oświadczenie pracodawcy o niekaralności oraz o
tym, że nie toczy się postępowanie karnoskarbowe
przeciwko pracodawcy (załącznik nr 3),
- Oświadczenie pracodawcy: "Wyrażam zgodę na
udział w konkursie <> oraz na przetwarzanie
moich danych osobowych do celów niniejszego
konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 101
poz.926)".
Szczegółowe informacje na temat Konkursu
można uzyskać w Biurze Związku lub pod
numerem telefonu OIP w Opolu: 077 47 00 907
Do
pobrania
materiały:
1.
Regulamin
konkursu
2.
Załącznik
nr
1
ankieta
3. Załącznik nr 2 - instrukcja do prezentacji
zakładu
4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności

16 MAJ 2008 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
ZWIĄZKU
Dodano: 30.04.2008

W dniu 16 maja o godz. 10.00 w restaturacji
Salomon w Opolu odbędzie się Walne Zebranie
Członków Związku połączone z wyborami
nowych Władz Związku. Serdecznie zapraszamy.

TRZY RAZY K, CZYLI KOŚCIÓŁ, KOMISJA,
KONSEKWENCJE
Dodano: 18.04.2008

W ostatnim czasie Kościół znacznie częściej
przypomina sobie o utraconych gruntach. Co
gorsza, wyłączenia gruntów na rzecz Kościoła
dotyczą coraz większych areałów - powiedział
Mariusz Olejnik, prezes opolskiego Związku
Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych podczas zjazdu, który odbył się 27 marca
br. w siedzibie ARiMR w Opolu. Ostatni zjazd

Związku na długo zapadnie w pamięć
wszystkim uczestnikom. Opolscy dzierżawcy nie
pamiętają innych tak burzliwych i ostrych
dyskusji. Nic zresztą dziwnego, skoro podczas
spotkania poruszano najbardziej palące i
kontrowersyjne problemy: poważne opóźnienia w
wypłacaniu
płatności
bezpośrednich
i
uruchamianiu kolejnych programów PROW oraz
wyłączanie coraz większych gruntów na rzecz
Kościoła. Zaproszeni na zjazd przedstawiciele
rządowych agencji działających na rzecz rolnictwa
zostali wręcz zasypani przez zebranych
dzierżawców lawiną pytań i problemów.
Poślizg
ARiMR
Szczególnie trudne zadanie czekało Mieczysława
Duraja, wiceszefa opolskiego oddział ARiMR.
- Kiedy w końcu dostaniemy dopłaty
bezpośrednie? Dlaczego ciągle kontrolujecie te
same gospodarstwa? Co z naszymi wnioskami o
dofinansowanie
inwestycji
w
ramach
modernizacji gospodarstw? - to tylko kilka z wielu
pytań zniecierpliwionych dzierżawców. M. Duraj
poinformował zebranych, że w ramach
modernizacji gospodarstw rozpoczęła się już
wstępna weryfikacja złożonych wniosków.
Agencja
niedługo
rozpocznie
pisemnie
powiadamianie
zainteresowanych
o
ewentualnych brakach w dokumentach wraz z
wezwaniem do ich uzupełnienia. Ponadto zgodnie z wydanym niedawno rozporządzeniem
- od 20 marca br. dzierżawcy mogą już
rozpoczynać inwestycje, o dofinansowanie
których występowali do Agencji. Wcześniej bez
podpisanej umowy z Agencją nie było to możliwe.
Jednakże - jak podkreślił M. Duraj - dzierżawca
decyduje się na to na własne ryzyko. - Zawsze
może zdarzyć się, że wniosek o dofinansowanie
inwestycji nie zostanie zaakceptowany, a
wówczas całość jej kosztów musi pokryć
dzierżawca - powiedział M. Duraj. Zaapelował
ponadto do uczestników spotkania o jak
najszybsze składanie wniosków o dopłaty
bezpośrednie za ubiegły rok. Dotychczas
wpłynęło bowiem około tysiąca wniosków,
natomiast w całej kampanii opolski oddział
Agencji przyjmuje ponad 29 tysięcy. W razie
jakichkolwiek błędów nie będzie czasu na ich
poprawienie - ostrzegł M. Duraj. - Kontrolę na
miejscu przeprowadza się w gospodarstwach,
które zostały wybrane losowo w centrali Agencji
w Warszawie. Mnie też dziwi to, że niektóre z nich
były kontrolowane całkiem niedawno. Inną
sprawą jest donos od "życzliwego" sąsiada, który
zgłasza nam nieprawidłowości. Każdą taką

informację
powiedział

musimy

niestety

sprawdzić wicedyrektor.

De
minimis
to
za
mało
M. Duraj poinformował ponadto, że opolski
oddział ARiMR stara się o objęcie producentów
rolnych programem dopłat do wapnowania.
Dopłaty te - przypomniał - udzielane są w ramach
pomocy de minimis, obowiązuje zatem limit 7,5
tys. euro na gospodarstwo w ciągu trzech lat.
Dlatego potrzebne są dokładne wyliczenia, ile
wapna kupują rolnicy w ciągu roku. Antoni
Płócieniczak, dzierżawca z województwa
opolskiego, odniósł się jednak dość sceptycznie do
tej inicjatywy.- W ubiegłym roku wielu
producentów, którzy podpisali umowy na
dostawy rzepaku na cele energetyczne, mocno się
rozczarowało. Cały trzyletni limit de minimis
został bowiem wyczerpany jedynie przez
przyznane im dopłaty energetyczne. Dlatego
niewielu z nas będzie mogło skorzystać z dopłat
do wapnowania. Przy towarowej produkcji dla
dużych gospodarstw limit de minimis jest
zdecydowanie zbyt niski - uzasadniał A.
Płócieniczak.
Główny zainteresowany nie musi wiedzieć?
W dyskusji poruszono także coraz bardziej
poważny problem lawinowo następujących po
sobie przypadków wyłączeń gruntów na rzecz
Kościoła. Mecenas Jacek Moniuk, radca prawny
"Rolnika Dzierżawcy", przypomniał przepisy
prawne, na podstawie których Kościół domaga się
zwrotu dawno utraconych gruntów. Zgodnie z
obowiązującą ustawą z 17 maja 1989 roku o
stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej władze kościelne mają
prawo żądać zwrotu gruntów lub nieruchomości,
których kiedyś był właścicielem. O przywróceniu
Kościołowi Katolickiemu prawa własności
określonej nieruchomości lub ich części decyduje
Komisja Majątkowa. W jej skład wchodzą
przedstawiciele ministerstwa rolnictwa, finansów
oraz episkopatu. Jeśli nie ma możliwości
przekazania Kościołowi konkretnych gruntów,
Komisja może przyznać prawo do odszkodowania
wypłacanego przez Skarb Państwa (np. akcje) lub
przekazać inne tereny wskazane przez władze
kościelne. Najbardziej bulwersujące jest jednak to
- podkreślił mecenas - że prawo nie przewiduje
możliwości odwołania się od orzeczenia Komisji. Ustawa nie daje dzierżawcy gruntów, które są
przedmiotem w sprawie żadnego punktu
zaczepienia. Nie jest on stroną w postępowaniu,
nie musi być on nawet powiadamiany, że w ogóle

toczy się postępowanie. Dzierżawca ma co
prawda prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji jako gość, lecz najczęściej nie jest na nie
zapraszany.
O
zmianie
właściciela
dzierżawionych przez niego gruntów dowiaduje
się na samym końcu - powiedział J. Moniuk.
Zmiana właściciela - początek problemów
Dokładnie tak było w przypadku Teodory i
Zdzisława Brzozowskich, dzierżawców z woj.
opolskiego. Z prowadzonego przez nich 630
hektarowego
gospodarstwa
pod
nadzór
właścicielski kościelnej fundacji trafiło... 220
hektarów. O tym, że toczyło się jakiekolwiek
postępowanie, dzierżawcy dowiedzieli się już po
jego
zakończeniu.
Konsekwencje
zmiany
właściciela - podkreśliła T. Brzozowska - mogą
okazać się dla gospodarstwa katastrofalne.- Muszę
powiadomić bank, w którym mamy kredyty, o
zmianie nadzoru właścicielskiego. Jaką mam
pewność, że bank nie wymówi naszej umowy
kredytowej? Skarb Państwa jako właściciel był
przecież dużo bardziej pewnym gwarantem niż
kościelna fundacja! Mam też ogromny żal do
Agencji Nieruchomości Rolnych, z którą
współpracujemy od lat, ponieważ nie uznała za
stosowne powiadomić nas o całej sprawie.
Przecież prawa dzierżawcy powinny być
zachowane! - mówiła zdenerwowana T.
Brzozowska.- Nie zostaliśmy poinformowani o
postępowaniu w sprawie tych gruntów, nie
uczestniczyliśmy też w posiedzeniu Komisji.
Jestem
tym
równie
zbulwersowany
odpowiedział Wacław Landwójtowicz, zastępca
dyrektora opolskiego oddziału ANR. Dopóki
przepisy regulujące odzyskiwanie przez Kościół
dawnych posiadłości będą obowiązywać, dopóty
podobne przypadki będą się powtarzać. Opolscy
dzierżawcy jednogłośnie przegłosowali wniosek
do władz Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych o skierowanie
pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawie
zbadania
zgodności
zapisów
kontrowersyjnej ustawy o stosunku państwa do
Kościoła
z
konstytucją.
Aneta Wrutniak, Rolnik Dzierżawca 4/2008

ARR: DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
Dodano: 17.04.2008

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15
kwietnia do 15 czerwca 2008 r. Oddziały
Terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach dopłaty mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania ww.
dopłat dostępne są w "Warunkach uzyskania
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w
rolnictwie".

16.04.2008, POSIEDZENIE ZARZĄDU FEDERACJI
/Warszawa/
Dodano: 16.04.2008

W dniu 16 kwietnia o godz. 11.00 w Biurze Federacji w
Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Federacji
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych. Na spotkaniu obecni będą: Stanisław
Grocholski, v-ce Prezes Zarządu Federacji oraz Mariusz
Olejnik, v-ce Przewodniczący Rady Federacji.

ANR: WSPIERANIE DZIERŻAWCÓW
ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
ROLNOŚRODOWISKOWEGO OBJĘTEGO PROW NA
LATA 2007-2013
Dodano: 16.04.2008

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. 08.34.200) - rolnik może ubiegać
się o płatność rolnośrodowiskową, jeżeli
zobowiąże
się
do
realizacji
Programu
rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z
planem
działalności
rolnośrodowiskowej.
W myśl zaś art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19
października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity - Dz. U. 07.231.1700), dla skutecznego
przedłużenia umowy dzierżawy w trybie
bezprzetargowym konieczne jest, aby dzierżawca
najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem
dzierżawy złożył Agencji oświadczenie o
zamiarze dalszego jej kontynuowania, na nowych
warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym że
czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.
W związku z powyższym oraz wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom dzierżawców, w
Agencji Nieruchomości Rolnych przyjęta została
zasada, że w przypadku rolników, którzy realizują
lub zamierzają realizować pakiety Programu
rolnośrodowiskowego i prawidłowo wywiązują
się z umów dzierżawy - wnioski o wydłużenie
okresu dzierżawy, na czas niezbędny do realizacji
takiego
programu,
będą
rozpatrywane
niezwłocznie, w oparciu o obowiązujące w
Agencji zasady postępowania przy przedłużaniu
umów. Dzierżawca może więc wystąpić ze
stosownym wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy, nawet kilka lat przed terminem, do
którego została ona zawarta

ARR: W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
Dodano: 14.04.2008

Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008 Agencja
Rynku Rolnego będzie przyjmować od rolników
wnioski o przyznanie w ramach pomocy de
minimis dopłat z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany. Rolnicy powinni dołączyć do
wniosku oryginały lub potwierdzone przez
notariusza kopie dokumentów zakupu materiału

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Faktury VAT powinny zawierać takie informacje
jak: datę sprzedaży, nazwę gatunku i odmiany,
kategorię lub stopień kwalifikacji materiału
siewnego, pełny numer partii materiału siewnego
oraz prawidłową jednostkę masy [kg, dt, t, q] wg
§ 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
25 maja 2005 r. (Dz. U. nr 95, poz. 798) i § 2 pkt 2
rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. 2006 r., nr
225, poz. 1638). Szczegółowe informacje
dotyczące dopłat z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany (warunki uzyskania dopłaty,
wniosek oraz instrukcję wypełniania) można
uzyskać w każdym Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego oraz na stronach
internetowych
www.arr.gov.pl
Źródło: www.ppr.pl

ARiMR URUCHOMIŁA DODATKOWE ŚRODKI
NA KREDYTY INWESTYCYJNE
Dodano: 07.04.2008

Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową
dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki
współpracujące z ARiMR. 3 kwietnia br., Agencja
zwiększyła bankom współpracującym środki na
dopłaty i limity kredytów preferencyjnie
oprocentowanych, planowanych do udzielenia w
2008
r.
Dodatkowe środki otrzymało 8 central banków:
1.
Bank
Polskiej
Spółdzielczości
SA
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
3.
Mazowiecki
Bank
Regionalny
S.A.
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
5.
Bank
Zachodni
WBK
S.A.
6.
ING
Bank
Śląski
S.A
7.
BPH
S.A
8.
Pekao
S.A.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego
zakresu
i
kierunków
działań
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) w

2008r. kredyty inwestycyjne mogą być udzielane
w ramach następujących linii kredytowych: na
zakup gruntów rolnych (nKZ), młody rolnik
(nMR), na zakup lub urządzenie gospodarstwa
rodzinnego (nGR), na inwestycje w zakresie
nowych technologii (nNT), na inwestycje
podstawowe (nIP), dla grup producentów rolnych
(nGP), na rozwój wspólnego użytkowania maszyn
i urządzeń rolniczych (nBR10), na restrukturyzację
przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nBR13), na
restrukturyzację i modernizację przemysłu
mięsnego,
chłodnictwa
składowego
i
przetwórstwa jaj (nBR14), na mleczarstwo
(nBR15).

WYRÓŻNIENIE DLA BERNARDA MARKSA - OGÓLNOPOLSKI
KONKURS XIV EDYCJI ROLNIK-FARMER ROKU
Dodano: 02.04.2008

W XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik - Farmer
Roku" wyróżnienie otrzymał członek naszego Związku Bernard
Marks.
Został wyróżniony za wielostronną produkcję rolną i
aktywność środowiskową. Zgłoszony przez Opolski ODR w
Łosiowie.
Do
Informacje o wyróżnionym Bernardzie Marksie

pobrania:

28.03.2008 - KONFERENCJA: TOWAROWE
GOSPODARSTWA ROLNE SZANSĄ POLSKIEGO
ROLNICTWA /Warszawa/
Dodano: 31.03.2008

Do
pobrania
wnioski
z
Konferencji
(materiały konferencyjne tylko dla członków Związku
wysłane
pocztą
elektroniczną)
W piątek, 28 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego
DIALOG w Warszawie, pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się
konferencja "Towarowe gospodarstwa rolne szansą
polskiego rolnictwa". Podczas konferencji, w której wziął
udział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w ministerstwie
rolnictwa oraz Wojciech Kuźmiński, prezes ANR, Leszek
Dereziński - Prezes Federacji, Ignacy Urbanowski,
Przewodniczący Rady Federacji - wręczono pamiątkowe
puchary zwycięzcom trzynastego "Rankingu 300",
powstałego z inicjatywy Agencji, Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz "Nowego
Życia Gospodarczego".

Ranking został przeprowadzony wśród najlepszych
gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, powstałych na
zrestrukturyzowanym mieniu Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Wzięły w nim udział podmioty, które w
2006 roku prowadziły działalność gospodarczą na gruntach
zakupionych lub dzierżawionych od Agencji. Liderami 13
Rankingu zostały przedsiębiorstwa: GR Agro-Mays
Sanniki, ZR Siecieborowice sp. z o. o., Wartkowice sp. z o. o.
Podsumowując wyniki rankingu, prof. Jacek Kulawik
zwrócił uwagę, że potwierdza się powszechna
prawidłowość, iż najczęściej przedsiębiorstwa o bardzo
dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej są zdolne
utrzymać
ją
przez
dłuższy
czas.
Z kolei prof. Wojciech Józwiak w analizie poświeconej
udziałowi gospodarstw towarowych w rynkowej produkcji
rolniczej jednoznacznie zauważył, że jeżeli Polska chce mieć
własny, krajowy surowiec dla produkcji rolniczej to
powinniśmy w równym stopniu dbać o wszystkie
gospodarstwa rolne, nie wyłączając towarowych. W
przeciwnym razie już po kilkunastu latach można będzie
dostrzec
zjawisko
obniżania
się
stopnia
samowystarczalności
żywnościowej
kraju.
Ponad 120 dzierżawców z całego kraju, a także licznie
zgromadzeni goście z agencji rolniczych, instytutów
naukowych i dziennikarze z uwagą wysłuchali wystąpienia
Ministra Kazimierza Plocke, który podkreślił, że od
momentu naszego wejścia do UE na polską wieś trafiło ok.
60 mld zł. Dzisiaj naszym celem jest, aby polski głos w Unii
był nie tylko dobrze słyszalny, ale przede wszystkim
racjonalny. Wysiłki polskiego rolnictwa powinny iść w
kierunku poprawienia naszej konkurencyjności i
zwiększenia efektywności. Dziękując dzierżawcom i
właścicielom rolnym za dobrą pracę i osiągane efekty,
Kazimierz Plocke, życzył im stabilizacji w gospodarowaniu
na dzierżawionych gruntach z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Głos ten ożywił dyskusję, która
koncentrowała się przede wszystkim na konieczności
uregulowania tak ważnych dla dzierżawców kwestii, jak

uchwalenie ustawy o dzierżawie czy rozwiązaniu
problemu reprywatyzacji. Z kolei Wojciech Kuźmiński,
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, w swoim
wystąpieniu przypomniał, że chociaż w Polsce podstawą
ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne to równolegle do
nich funkcjonują również, co jest niezmiernie ważne z
punktu widzenia gospodarczego, gospodarstwa towarowe.
Następnie przedstawił stan Zasobu oraz dorobek
strategicznych spółek hodowli roślin i zwierząt należących
do
ANR.
Źródło: www.anr.gov.pl

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 19.03.2008

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

27.03.2008 - ZEBRANIE ZWIĄZKU /Opole/
Dodano: 13.03.2008

W dniu 27 marca (czwartek) o godzinie 10:00
odbędzie się zebranie Związku w sali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Opolu. Na Zebraniu zostaną omówione bieżące
sprawy
dotyczące
działalności
Związku,
Federacji. O bieżącej działalności trzech opolskich
Agencji Rolnych wypowiedzą się Dyrektorzy.
Zaproszeni
zostali
również
Zdzisław
Gumkowski, który omówi realizację projektu
promocji tworzenia grup producentów rolnych
oraz Jacek Moniuk, Radca Prawny który będzie
odpowiadał na zadane przez Państwa pytania
dotyczące
problemów
dzierżawców.
W Zebraniu będą uczestniczyć przedstawiciele
firm:
ALTA
POLSKA
SP.
Z
O.O.
oraz zdobywcy Złotych Medali Polagra-Premiery 2008:
- KÖCKERLING GmbH & CO. KG Niemcy
- AGROCOM POLSKA Oprogramowanie i nowe
możliwości
dla
rolnictwa
Do
pobrania:
Zaproszenie na Zebranie Związku w dniu 27.03.2008 w Opolu

KOMISJA EUROPEJSKA MOCNO OBSTAJE PRZY
ZNIESIENIU PŁATNOŚCI DO UPRAW
ENERGETYCZNYCH
Dodano: 11.03.2008

Pomysł ten został przedstawiony przez Komisję
Europejską jako wstępna propozycja legislacyjna
w ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej
(Health Check), która weszła w fazę konsultacji
wewnętrznych. W ubiegłym tygodniu Parlament
Europejski poparł propozycję Komisji w tej
kwestii ze względu na rosnący popyt na paliwa
naturalne spowodowany decyzją o 10%-owym
celu
zużycia
biopaliw
do
2020
r.
Z przedstawionego projektu wynika, że popyt na
biopaliwa jest obecnie tak duży, iż nie wymaga

kontynuacji
finansowego

w

dodatkowego
wysokości 45

wsparcia
Euro/ha.

Źródło: na podstawie FAMMU/FAPA i autobloggreen.com

ARiMR: WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH MOŻNA SKŁADAĆ OD 15
MARCA
Dodano: 10.03.2008

W dniu 15 marca 2008 r. (sobota) rozpoczyna się
ustawowy termin składania wniosków o
przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2008.
W tym dniu rolnicy będą mogli wysyłać wnioski
za
pośrednictwem
poczty.
W
biurach
powiatowych ARiMR wnioski będą przyjmowane
od poniedziałku, tj. 17 marca 2008 r.
Ostateczny termin na składanie wniosków
upływa w dniu 15 maja 2008 r., przy przesyłaniu
wniosków pocztą decydować będzie data stempla
pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku
w terminie 25 dni kalendarzowych po tym
terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., ale w takich
przypadkach należna rolnikowi płatność będzie
pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia.

INTERWENCJA FEDERACJI /sprawy dzierżawców/
Dodano: 07.03.2008

Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych interweniowała ostatnio w dwóch
poważnych sprawach dotyczących: ubiegania się o
kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania
ze strony ARiMR oraz o usunięciu przyczyn opóźnień
w sprawie przyznania płatności cukrowych.

Do
pobrania
pisma
Federacji:
1. Do Ministra Rolnictwa w sprawie ubiegania się o
kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania.
2. Do Prezesa ARiMR w sprawie usunięcia przyczyn
opóźnień w sprawie przyznawania płatności
cukrowych.

3 marca br. rusza nabór wniosków na działanie
"Ułatwianie startu młodym rolnikom"
Dodano: 26.02.2008

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Dariusz Wojtasik informuje, że od 3
marca 2008 roku rolnicy mogą składać wnioski o
przyznanie pomocy w ramach działania
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata
2007-2013.
Warunki i tryb udzielania pomocy określa
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 października 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 oraz z 2008 r. Nr
24, poz. 147). Formularz wniosku o przyznanie
pomocy oraz formularze niektórych załączników
wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne
na
stronach
internetowych
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je
również otrzymać w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie
pomocy składa się do dyrektora oddziału
regionalnego ARiMR właściwego ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa. W celu
ułatwienia rolnikom złożenia wniosków, Agencja
dopuszcza możliwość wysłania ich listem
poleconym lub pocztą kurierską. Można także
złożyć je osobiście lub przez upoważnioną osobę.
Zgodnie z § 26a ww. rozporządzenia, w roku 2008,

w okresie do dnia 30 czerwca, o przyznanie
pomocy mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które
nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły
prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej
niż w ciągu 14 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc
w tym okresie mogą ubiegać się także
wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli
prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej
niż 14 miesięcy przed złożeniem przez
wnioskodawcę wniosku o pomoc. Wnioski o
przyznanie pomocy złożone w roku 2008, w
okresie do 30 czerwca, w tym samym dniu,
zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością
odpowiadającą dniu rozpoczęcia prowadzenia
działalności rolniczej przez wnioskodawcę.
Termin składania wniosków o przyznanie
pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013
upływa z końcem dnia roboczego następującego
po dniu podania do publicznej wiadomości na
stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji
określającej, że zapotrzebowanie na środki
finansowe wynikające z już złożonych wniosków
w danym OR ARiMR osiągnęło co najmniej 120%
dostępnych środków w danym województwie,
lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego
roku. Więcej informacji na temat działania
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" można
otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR
(adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl)
oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00
84.

SUKCES POLAGRY PREMIERY 2008
Dodano: 18.02.2008

Blisko 40 tysięcy gości odwiedziło odbywające się od 15 17 lutego 2008 roku Międzynarodowe Targi Mechanizacji
Rolnictwa Polagra-PREMIERY. To o 100% więcej w
porównaniu z ubiegłym rokiem. Tak duża frekwencja
potwierdza,
że
zainteresowanie
nowościami
technologicznymi w branży rolniczej ciągle wzrasta. W
czterech pawilonach, na 30 tysiącach metrów
kwadratowych powierzchni swoja ofertę zaprezentowało
300 wystawców i firm reprezentowanych z 12 krajów.
Uzupełnieniem bogatej ekspozycji wystawców był
interesujący program wydarzeń, wypełniony seminariami i

dyskusjami ekspertów, poruszającymi najbardziej nurtujące
polskie rolnictwo problemy. Wśród nich były m.in. VII
Forum Producentów Rzepaku, III Forum Producentów
Ziemniaka, VII Forum Producentów Zbóż i Kukurydzy, II
Seminarium Akademickie "Słoma i trawy na cele
energetyczne", Forum Roślin Energetycznych, konferencja
"Problemy rozwoju technicznych środków produkcji
rolniczej" oraz seminarium "Bezpieczeństwo pracy w
rolnictwie".

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się najnowsze
produkty - łącznie zobaczyć można było 150 nowości,
większość z nich na rynku polskim miała swoją premierę
właśnie w Poznaniu. Przez trzy dni na terenach
wystawienniczych
Międzynarodowych
Targów
Poznańskich gościły maszyny i urządzenia, nasiona i
chemia rolnicza najbardziej poszukiwanych przez rolników
światowych i polskich marek.

Honorowy Patronat nad targami Polagra-PREMIERY
sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, patronat
branżowy
Federacja
Związków
Pracodawców
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowa Rada Izb

Rolniczych. Patronat medialny - miesięcznik Top Agrar
Polska.
NASTĘPNA
ODSŁONA
ZA
2
LATAMIĘDZYNARODOWE
TARGI
MECHANIZACJI
ROLNICTWA Polagra-PREMIERY ODBĘDĄ SIĘ OD 11 14 LUTEGO 2010 ROKU W POZNANIU.

BEZPŁATNE SZKOLENIA - PRZESTRZEGANIE
PRAWA PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH PRACY
Dodano: 08.02.2008

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu po raz
kolejny
rozpoczyna
akcję
promocyjną
"Przestrzeganie prawa pracy w małych
zakładach". Zapraszamy Państwa do udziału w
bezpłatnych szkoleniach z udziałem inspektorów
pracy OIP w Opolu. Propozycja skierowana jest do
pracodawców z zakładów produkcyjnych i
usługowych zatrudniających do 9 pracowników.
Do
pobrania
1.
Informacje
na
temat
1. Wstępny harmonogram szkoleń

materiały:
szkolenia

15-17.02.2008 - POLAGRA-PREMIERY/Poznań/
Dodano: 06.02.2008

Niezwykle bogata oferta rynku zostanie zaprezentowana podczas
Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa PolagraPREMIERY. Targi odbędą się w dniach od 15 do 17 lutego 2008
roku na terenach wystawienniczych Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Prezentacje nowości, fachowe porady i spotkania
branżowe - w ten właśnie sposób poznańskie targi otworzą sezon
wystaw
skierowanych
do
branży
rolniczej.
Na lutowej Polagrze będzie można obejrzeć maszyny i urządzenia
najbardziej uznanych w rolnictwie marek. Swoje premierowe
pokazy na rynku polskim, zapowiada większość zgłoszonych firm.

Najważniejsze problemy nurtujące polskie rolnictwo zostaną
poruszone na specjalnych spotkaniach i seminariach branżowych.

Pierwszy dzień targów 15 lutego 2008 r. będzie Dniem
Agrospecjalisty, na który w szczególności zapraszamy
specjalistów z sektora rolniczego, w tym m.in.: właścicieli
gospodarstw wielkotowarowych, producentów rolnych oraz firmy
handlowe. Będzie to doskonała okazja dla by zapoznać się z ofertą
nowości prezentowanych przez wystawców oraz skorzystać z
ciekawych propozycji programu wydarzeń targowych.

ARR: INFORMACJE NA TEMAT DOPŁATY DO
MATERIAŁU SIEWNEGO
Dodano: 30.01.2008

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. producenci rolni
będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty z
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie (Dz. U. Nr 214, poz. 1581).
W związku z powyższym informujemy, że od
dnia 1 grudnia 2007 roku ARR Oddział
Terenowy w Opolu będzie przyjmować wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany w ramach dopłaty
mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie.
Do
Informacje
siewnego

na

pobrania
temat dopłaty do

materiał:
materiału

15.02.2008 - VII FORUM PRODUCENTÓW
RZEPAKU /Poznań/
Dodano: 30.01.2008

Podczas
Targów
Polagra
Premiery,
odbywających się w Poznaniu w dniach 15-17 luty
2008 Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i
Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizują
VII Forum Producentów Rzepaku pod hasłem:
Czy i kiedy zmiany prawne ożywią rynek
biopaliw
w
Polsce?
Do
pobrania:
Program VII Forum Producentów Rzepaku

23.01.2008 - SPOTKANIE Z MINISTREM ROLNICTWA
/Warszawa/
Dodano: 28.01.2008

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się
w dniu 23 stycznia z przedstawicielami 15 największych
organizacji rolniczych oraz samorządu rolniczego. W
spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Artur Ławniczak
oraz dyrektorzy departamentów Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Z ramienia Federacji Związków PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych uczestniczyli: Leszek
Dereziński - Prezes Zarządu oraz Mariusz Olejnik - v-ce
Przewodniczący Rady Federacji.

W czasie spotkania zostały omówione następujące tematy:
1. Założenia reformy ubezpieczeń społecznych rolników.
2. Przygotowania do przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.
3.
Priorytety
resortu
na
I
półrocze
2008r.
4.
Sytuacja
na
rynku
trzody
chlewnej.
5.
Kwestia
produkcji
biopaliw.
6. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. 7. Ubezpieczenia
w
produkcji
rolnej.
8. Zagadnienia związane z promocją, rozwojem
spółdzielczości
i
grup
producenckich.
Przedstawione zostały również zasady współpracy
kierownictwa ministerstwa z organizacjami rolniczymi.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

DO POSŁUCHANIA - ROŚLINY MODYFIKOWANE
GENETYCZNIE
Dodano: 22.01.2008

Wiadomości radiowe na temat roślin genetycznie
modyfikowanych:
1.
GMO_1
2.GMO_2

3. GMO_3

SPOTKANIE W SPRAWIE EKSPORTU RZEPAKU
Dodano: 22.01.2008

Ponad 80 tys. ton rzepaku z Opolszczyzny i Dolnego
Śląska ma szansę wyjechać w tym roku do Niemiec, gdzie
w jednej z największych fabryk biodiesla Neckermann
Renewables w Wittenberg zostaną przerobione na wysokiej
jakości estry rzepakowe. To prawie 20% produkcji rzepaku
z tego regionu. Pierwsze spotkanie hanlowe w tej sprawie
odbyło się 15 stycznia br. w Księży Lesie koło Strzelec
Opolskich. Było ono efektem listopadowego wyjazdu
producentów do fabryki biodiesla w Wittenberg w
Niemczech. Możliwość współpracy z zachodnią firmą
skupiła
na
spotkaniu
20
przedstawicieli
grup
producenckich i większych firm, w tym Kietrz Głubczyce i
Top Farms."Dlaczego mamy sprzedawać deficytowy dziś
towar po cenach dla nas niekorzystnych i daleko
odbiegających od notowań na giełdzie Matif?" - tłumaczyli
zebrani na spotkaniu członkowie Zrzeszenia. Fabrykę
biodiesla Gate w Wittenberg reprezentowali: Daniel
Shindleman (Fortune Management Inc.) oraz Ludwig
Müller zajmujący się kontraktacją surowca w fabryce
Gate. Głównym celem spotkania było wspólne omówienie
zasad współpracy w sprawie sprzedaży surowca do fabryk
biodiesla w Niemczech i Austrii. Szczegółowo zostały
omówione warunki umów kontraktacyjnych na dostawy
rzepaku w 2008 r. Zachęcające jest to, że przedstawiona
umowa spełnia prawdziwie europejskie standardy:
9%
wilgotności,
- dodatkowe dopłaty za niższy niż 9% poziom wody,
- dopłaty w wysokości 1,5% ceny za każdy 1% zaolejenia
powyżej bazy 40%.

"Takich wymogów nie oferuje żaden z polskich
podmiotów!" - komentowali producenci. O spełnienie tych
warunków producenci się nie martwią - w końcu uprawa
rzepaku jest tu tradycją."Zapotrzebowanie fabryki w
Wittenberg na surowiec wynosi ponad 500 tys. ton rocznie.
Przynajmniej 1/4 tych potrzeb chcielibyśmy zapewnić
dzięki dostawom z południowo-zachodniej Polski" tłumaczył
zebranym
Ludwig
Müller.
Ważne jest również, ze strategia firmy opiera się na
zapewnieniu odpowiednich relacji z dostawcami
podstawowego surowca (rzepaku), którzy stanowią
również potencjalnych odbiorców śruty rzepakowej - jakże
ważnego produktu ubocznego z procesu produkcji
biopaliw.
Jeśli cena, którą zaoferują na kolejnym spotkaniu okaże się
bardziej konkurencyjna od polskich propozycji zapewne
nikt nie będzie się wahał nad sprzedażą surowca w
niemieckie ręce. Warto zaznaczyć, że okres kontraktacji w
Niemczech dopiero się rozpoczyna, a kończy - tuż przed
żniwami. Wszystko wskazuje na to, że tym razem prawa
rynkowe również wezmą górę i polski rzepak pojedzie
tam,
gdzie
będzie
lepiej
ceniony!
Agnieszka Korycińska, KZPR

23.01.2008, POSIEDZENIE ZARZĄDU FEDERACJI
/Warszawa/
Dodano: 14.01.2008

W dniu 23 stycznia o godz. 12.00 w Biurze Federacji w
Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Federacji
Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych. Na spotkaniu obecny będzie Mariusz Olejnik
- v-ce Przewodniczący Rady Federacji.

DZIERŻAWA NA DOBRE CZY NA ZŁE?
Dodano: 11.01.2008

Kiedy
dzierżawa
gospodarstw
rolnych
zakotwiczy w polskim prawie? Kiedy instytucje i
agencje zajmujące się rolnictwem dostrzegą w
dzierżawcach równorzędnych partnerów? Wiele
pytań padło podczas zorganizowanego przez
Opolski Związek Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych spotkania, w którym
uczestniczył poseł Leszek Korzeniowski,
przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa.
Całość artykułu w dziale: Artykuły, prasa. W tym
dziale również Aneta Wrutniak: "Wytyczne do kosza"artykuł o absurdalnej propozycji przedłużania umów
dzierżawy o 1 rok.

NOWA STRONA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ROLNYCH W LUBLINIE
Dodano: 08.01.2008

Informuje, że działa już strona Związku Pracodawców Rolnych w
Lublinie.
Można ją znaleźć pod adresem:


www.pracodawca.rolny.eu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2007
Dodano: 04.01.2008

19 grudnia 2007 r. w Warszawie w siedzibie ANR
odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji
Konkursowej "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2007". Biorąc pod uwagę rolę i działalność
Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych w kształtowaniu poziomu
ochrony pracy i zdrowia w zakładach rolnych,
Agencja Nieruchomości Rolnych jako główny
organizator wystąpiła z prośbą o delegowanie dr
Waldemar Rolewskiego - Wiceprezesa Zarządu
Federacji
do
składu
Krajowej
Komisji
Konkursowej przy Biurze Prezesa ANR. Celem
konkursu jest upowszechnienie problematyki
ochrony pracy i inspirowanie pracodawców
rolnych do podejmowania w tym zakresie działań.

W trakcie pracy Komisja wyłoniła trzy
przedsiębiorstwa w kraju, które osiągnęły
największy wskaźnik bezpieczeństwa pracy:
1 miejsce zajął Kombinat Rolny "Kietrz" sp. z o.o.
(woj.opolskie)
2 miejsce - Gospodarstwo Rolne w Cebulkach
3 miejsce - FERMA NOREK RADACHOW sp. z
o.o.
Wyróżniono
dwa
1.Przedsiębiorstwo Rolne
2.PPHU "AVENA" Sp. z o.o.

przedsiębiorstwa:
DŁUGIE STARE

