
 

PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2010 

 

Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu 

Opole, 29 grudnia 2010r. 

Dodano: 30.12.2010 

  

 

W dniu 29 grudnia 2010r. odbyło się Walne Zgromadzenie 

Izby Rolniczej w Opolu. Na spotkaniu uchwalono budżet 

IR na 2011r. 

Walne było także okazją do podsumowania roku w 

samorządzie rolniczym oraz w opolskim rolnictwie. W 

spotkaniu z ramienia naszego Związku uczestniczył Prezes 

Zarządu Mariusz Olejnik, który zabrał głos na temat 

bliskiej współpracy organizacji rolniczych, urzędów i 

instytucji, m. in. przy realizacji Programu "Konsolidacji 

gospodarczej towarowych producentów rolnych woj. 

opolskiego". Zaproponował podpisanie porozumienia 

pomiędzy IR, Zwiazkiem Dzierżawców oraz Opolskim 

Związkiem Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych w związku z organizacją Euro-Rzepaku 

2011 oraz złożył życzenia noworoczne zebranym 

przedstawicielom ogranizacji i instytucji rolniczych z 

naszego województwa.  

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem 

opłatkowym 

Opole, 22 grudnia 2010r.  

Dodano: 30.12.2010 



  

 

W dniu 22 grudnia 2010r. odbyło się posiedzenie Zarządu 

połączone ze spotkaniem opłatkowym. 

 

O godzinie 10.00 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe 

Zarządu z przedstawicielami instytucji i organizacji ze 

środowiska rolniczego województwa opolskiego oraz 

śląskiego.  

Każdy z uczestników zabrał głos, podsumował kończący 

się rok oraz złożył życzenia na nadchodzący, po czym 

zebrani połamali się opłatkiem składając sobie życzenia.  

 

Gośćmi byli: 

- Antoni Konopka - Członek Zarządu Woj. Opolskiego 

- Antoni Jastrzembski - v-ce Wojewoda Opolski 

- Herbert Czaja - Prezes Izby Rolniczej w Opolu 

- Jerzy Kołodziej - Dyrektor Agencji Nieruchomości 

Rolnych OT Opole 

- Wacław Landwójtowicz - Z-ca Dyrektora Agencji 

Nieruchomości Rolnych OT Opole 

- Władysław Butor - Prezes Związku Dzierżawców 

Nieruchomości Rolnych w Gliwicach 

- Henryk Tchórzewski - Prezes Opolskiego Związku 

Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  

- Franciszek Miśków - v-ce Prezes Opolskiego Związku 

Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

- Wiesław Kryniewski - p.o. Dyrektora Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UMWO 

- Katarzyna Kuraś- Kierownik Referatu Rolnictwa i 

Łowiectwa, UMWO 

 

Z ramienia Zarządu Związku uczestniczyli:  

- Mariusz Olejnik - prezes Zarządu 

- Zdzisław Kownacki - v-ce Prezes Zarządu 

- Antoni Płócieniczak - członek Zarządu  

- Andrzej Widawski - członek Zarządu 

- Aleksander Materla - członek Zarządu 

 

W drugiej części spotkania odbyło się zebranie Zarządu 

Związku. Omówiono na nim sprawy bieżące, 

podsumowano wyjazd szkoleniowy do Wiednia, przyjęto 

nowego członka zwyczajnego do grona dzierżawców oraz 



wykreślono trzech członków. Podjęto decyzję o objęciu 

patronatem zespołu Musica Vena. Dyskutowano na temat 

organizacji Balu Dzierżawcy. Każdy z uczestników 

otrzymał porównanie kosztów organizacji Balu w sześciu 

hotelach. Z sześciu propozycji wybrano dwie. Ustalono, że 

w pierwszej połowie stycznia członkowie Zarządu udadzą 

się z wizytacją do wybranych hoteli. Ponadto 

podsumowano kończący się rok 2010 (poniżej do pobrania) 

i przyjęto plan działania na 2011r. (poniżej do pobrania). W 

sprawach różnych omówiono wniosek Pana Józefa 

Kandziora, który zwrócił się do Związku o pomoc w 

związku z powodzią, która w bieżącym roku dwukrotnie 

zalała jego gospodarstwo. Prezes Zarządu został 

upoważniony do znalezienia dzierżawców, którzy będą 

mogli udzielić pomocy. Z obecnych pomoc zadeklarowali 

Aleksander Materla, przekazując 1-2 tony materiału 

siewnego oraz Andrzej Widawski - 1 tonę pszenicy. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

Do pobrania:  

- podsumowanie roku 2010 

- plan działania na rok 2011 

 

  

 

 

   

Posiedzenie Rady Federacji 

Dodano: 30.12.2010 

  

 

W dniu 17 grudnia w siedzibie biura Spółki PGR "Bródno" 

miało miejsce posiedzenie Rady Federacji. W spotkaniu 

uczestniczył Pan dr Tomasz Nawrocki - Prezes Agencji 

Nieruchomości Rolnych oraz Pan Leszek Korzeniowski - 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Dyskutowano na temat bieżących problemów 

dzierżawców rolnych. Posiedzenie zakończono życzeniami 

świątecznymi i noworocznymi.  

  

http://www.opolskizpr.pl/Podsumowanie2010.DOC
http://www.opolskizpr.pl/Podsumowanie2010.DOC
http://www.opolskizpr.pl/kierunki2011.doc
http://www.opolskizpr.pl/kierunki2011.doc
http://www.opolskizpr.pl/kierunki2011.doc


 

   

OPOLSKIE ROLNICTWO.PL 

Nowy miesięcznik  

Dodano: 22.11.2010 

  

 

Prosimy zapoznać się z Gazetą OPOLSKIE 

ROLNICTWO.PL., w której znajdziecie Państwo ciekawe 

artykuły, m.in. na temat Porozumienia "Konsolidacja 

gospodarcza towarowych producentów rolnych 

województwa opolskiego", na stronie 4 oraz nt grup 

producentów rolnych w naszym województwie na stronie 

7. 

 

Do pobrania Miesięcznik: (kliknij tutaj) 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 18.11.2010 

  

 

W dniu 17 listopada w Biurze Federacji w Warszawie miało 

miejsce posiedzenie Zarządu z udziałem Prezesów 

Związków Regionalnych. Z ramienia naszego Związku 

uczestniczył Mariusz Olejnik. Posiedzenie Zarządu 

prowadził Prezes Federacji Leszek Dereziński. 

 

Na początku zgodnie z porządkiem przedstawiono ocenę 

oraz wnioski wynikające z konferencji "Dzierżawa trwałą 

http://www.opolskizpr.pl/miesiecznikrolniczy.pdf
http://www.opolskizpr.pl/miesiecznikrolniczy.pdf


formą gospodarowania w polskim rolnictwie". Wszyscy 

uczestnicy posiedzenia Zarządu bardzo pozytywnie ocenili 

przygotowanie konferencji, wybór patronów konferencji, 

prelegentów, wybór miejsca (Sala Kolumnowa Sejmu). 

Podkreślono, że na konferencję przybyli posłowie, głownie 

z Sejmowej Komisji Rolnictwa, wszystkich opcji 

politycznych. Bardzo istotna była liczna frekwencja 

dzierżawców z całego kraju, a jedynym mankamentem 

była nieobecność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jego 

przedstawicieli. Dyskusje w trakcie konferencji również 

oceniono pozytywnie, była rzeczowa, poparta konkretami.  

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja i wymiana 

poglądów dotyczących udziału naszego środowiska w 

wyborach samorządowych. W wyniku dyskusji można 

była wywnioskować, że dzierżawcy we wszystkich 

regionach kandydują w wyborach do samorządów 

wszystkich szczebli. Ustalono, że na następnym 

posiedzeniu Zarządu Federacji zostanie przedstawiona 

informacja, o tym jaka grupa dzierżawców została 

wybrana. Ponadto stwierdzono, że będzie istniała potrzeba 

wymiany doświadczeń dzierżawców- samorządowców z 

poszczególnych regionów.  

W sprawach różnych omówiono bieżącą współpracę 

Federacji z Agencją Nieruchomości Rolnej i zwrócono 

uwagę na niebezpieczne praktyki sprzedaży 

nieruchomości rolnych jeszcze dzierżawionych, jak i 

przymuszanie dzierżawców do wykupu nieruchomości.  

 

Notatkę przygotował: Mariusz Olejnik 

  

 

 

   

Referat: Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy 

rolnej 

w Polsce 

(na bazie doświadczeń dzierżaw rolnych w krajach UE) 

 

prof. Aleksander Lichorowicz  

UJ Kraków, Katedra Prawa Rolnego 

Dodano: 18.11.2010 

  Rozważania niniejsze podzielę na dwie części: Pierwsza z 

nich dotyczyć będzie doświadczeń europejskich w zakresie 



dzierżaw rolnych. Ze względu na tematykę opracowania 

będzie ona nieco obszerniejsza. W części drugiej mych 

rozważań dokonam krótkiej konfrontacji rozwoju 

ustawodawstwa polskiego w przedmiocie dzierżaw 

rolnych z rozwiązaniami zachodnio - europejskimi, jak też 

podejmę próbę sformułowania wniosków co do dalszych 

losów i ewolucji statusu prawnego dzierżaw rolnych w 

Polsce. (..) 

 

Referat został wygłoszonego podczas Konferencji 

"Dzierżawa rolna trwałą formą gospodarowania w polskim 

rolnictwie" 26.10.2010r w Warszawie.  

 

Całość referatu do pobrania:  

- strona 1 

- strona 2 

- strona 3 

- strona 4 

- strona 5 

- strona 6 

- strona 7 

- strona 8 

- strona 9 

- strona 10 

- strona 11 

- strona 12 

 

  

 

 

   

Konferencja "Dzierżawa rolna trwałą formą 

gospodarowania  

w polskim rolnictwie" 

Warszawa, 26.10.2010r.  

Dodano: 29.10.2010 

  

 

W dniu 26 października 2010r. w gmachu Sejmu RP odbyła 

sie Konferencja pod Honorowym Patronatem Marszałka 

Sejmu RP Grzegorza Schetyny oraz Przewodniczącego 

http://www.opolskizpr.pl/lich1.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich1.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich2.JPG
http://www.opolskizpr.pl/lich2.JPG
http://www.opolskizpr.pl/lich3.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich3.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich4.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich4.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich5.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich5.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich6.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich6.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich7.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich7.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich8.jpg
http://www.opolskizpr.pl/lich8.jpg
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Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka 

Korzeniowskiego - "Dzierżawa rolna trwałą formą 

gospodarowania w polskim rolnictwie". 

Konferencję zorganizowała Federacja Związków 

Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.  

 

Z ramienia opolskiego Związku Dzierżawców w 

Konferencji uczestniczyli: 

1. Zygmunt Wojtowicz 

2.Andrzej Widawski  

3. Krzysztof Gołebiowski 

4. Krzysztof Gawęcki 

5. Grzegorz Arian  

6. Stanisław Grocholski  

7. Zdzisław Kownacki 

8. Mariusz Olejnik 

9. Zbigniew Klimowicz  

10. Antoni Pieprzyk  

11. Henryk Bialik  

12. Jan Białas  

13. Jarosław Grocolski 

14. Ireneusz Kaproń  

 

Do pobrania referat wygłoszony podczas Konferencji przez 

Prezesa Federacji Związków Dzierżawców Pana Leszka 

Dereńskiego (kliknij tutaj).  

  

 

 

   

Bezpłatne szkolenie z zakresu nowoczesnych metod 

uprawy zbóż.  

Dodano: 11.10.2010 

  Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i 

Producentów Pasz uprzejmie zaprasza Pana/Panią do 

wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu 

nowoczesnych metod uprawy zbóż, w szczególności na 

cele konsumpcyjne. 

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 14.10.2010r. w godzinach 

10.00 - 14.30,  

w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 

Łosiowie,  

ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, www.oodr.pl 

http://www.opolskizpr.pl/Aktualne%20problemy.doc
http://www.opolskizpr.pl/Aktualne%20problemy.doc


 

W programie szkolenia przewidziano prezentacje z 

następujących tematów: 

- technologia uprawy zbóż na cele konsumpcyjne 

- klasyfikacja odmian ziarna zbóż pod względem jakości i 

kierunku wykorzystania w przetwórstwie 

- bezpieczne przechowywanie ziarna zbóż. 

 

Szkolenia prowadzą wybitni specjaliści z omawianych 

dziedzin. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów 

informacyjnych. 

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz posiłek, 

dojazd do Łosiowa na koszt własny uczestnika. 

 

W celu zarezerwowania miejsca w szkoleniu prosimy 

skontaktować się z: Panem Henrykiem Zamojskim - 

Dyrektorem OODR w Łosiowie  

tel.: (77) 4125 297, 77 4125 327, 77 4125 391, e-mail: 

oodr@oodr.pl. 

 

Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Promocji 

Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.  

 

Serdecznie zapraszamy! 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 16.09.2010 

  

 

W dniu 14 września 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie członków Zarządu Federacji i 

Prezesów Związków Regionalnych. Rozmawiano nt. 

Konferencji pt. "Dzierżawa rolna trwałą formą 

gospodarowania w polskim rolnictwie", która odbędzie 

się  

26 października 2010r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w 

Warszawie. Honorowy patronat objęli: Marszałek Sejmu 

RP Pan Grzegorz Schetyna oraz Przewodniczący Sejmowej 



Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Leszek 

Korzeniowski. W Konferencji dla naszego Związku 

przewidziany jest udział 15 osób.  

Na posiedzeniu dyskutowano także na temat bieżących 

problemów związanych z dzierżawami rolnymi i 

działalnością Federacji. 

  

 

 

   

Instrumenty wsparcia dla rolników poszkodowanych 

przez powódź, obsunięcia ziemi i huragany  

w maju i czerwcu 2010 roku  

Dodano: 19.08.2010 

  Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotował 

"Informację o dostępnych instrumentach wsparcia dla 

rolników poszkodowanych przez powódź, obsunięcia 

ziemi i huragany w maju i czerwcu 2010 rok".  

 

W wyżej wymienionym dokumencie przedstawione 

zostały dostępne formy wsparcia dla rolników 

poszkodowanych przez powódź i jej następstwa, które 

miały miejsce w Polsce w maju i czerwcu 2010 roku.  

 

Do pobrania: Informacja o dostępnych instrumentach 

wsparcia dla rolników poszkodowanych przez powódź, 

obsunięcia ziemi i huragany w maju i czerwcu 2010 roku  

 

 

  

 

 

   

Artykuł: JANOSIK KONTRA KUŁACY 

Newsweek, nr. 33, str. 54  

Dodano: 11.08.2010 

http://www.opolskizpr.pl/info_rol_powodz.pdf
http://www.opolskizpr.pl/info_rol_powodz.pdf
http://www.opolskizpr.pl/info_rol_powodz.pdf
http://www.opolskizpr.pl/info_rol_powodz.pdf
http://www.opolskizpr.pl/info_rol_powodz.pdf


  Rząd najpierw wydzierżawił ziemię farmerom. Teraz chce 

odebrać i rozdać drobnym rolnikom za pieniądze 

podatników. (...) 

 

Do pobrania: całość artykułu  

- strona 1 

- strona 2 

 

  

 

 

   

Spotkanie Zarządu Federacji 

Dodano: 09.08.2010 

  

 

W dniu 4 sierpnia 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie członków Zarządu Federacji i 

Prezesów Związków Regionalnych z Kierownictwem 

Agencji Nieruchomości Rolnych na czele z Prezesem ANR 

dr Tomaszem Nawrockim. Ze strony Agencji uczestniczyli 

także Sławomir Pietrzak- Wiceprezes ANR, Tomasz 

Ciodyk- Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem, 

Anna Zając-Plezia- Zastępca Dyrektora ZGZ i Ryszard 

Brzezik- Dyrektor Zespołu Finansowego ANR. 

Dyskutowano na temat bieżących spraw nurtujących 

środowisko dzierżawców. 

  

 

 

   

Państwowa ziemia będzie sprzedana rolnikom  

Dodano: 06.08.2010 

http://www.opolskizpr.pl/janosik.doc
http://www.opolskizpr.pl/janosik.doc
http://www.opolskizpr.pl/janosik2.doc
http://www.opolskizpr.pl/janosik2.doc
http://www.opolskizpr.pl/janosik2.doc


  

 

Trzeba przyspieszyć sprzedaż państwowej ziemi rolnikom 

- powiedział w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji 

rolnictwa minister Marek Sawicki. Jego zdaniem, proces 

ten był dotychczas prowadzony "nieudolnie". 

- Proces trwałego rozdysponowania państwowej ziemi 

rozpoczął się dwadzieścia lat temu i jest realizowany 

"nieudolnie", trzeba go przyspieszyć. Niezależnie od tego, 

czy będzie zmieniona ustawa czy nie (...) proces ten będzie 

przyspieszony - mówił Sawicki. 

 

Całość artykułu  

  

 

 

   

Pomoc stacji chemiczno-rolniczej dla rolników 

dotkniętych powodzią 

Dodano: 29.07.2010 

  W związku z sytuacją powodziową w Polsce, Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na nieodpłatną 

pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź.  

 

Pomoc może polegać na: 

- Przeprowadzeniu badań gleb i roślin pod kątem 

wystąpienia ewentualnych skażeń na skutek naniesienia 

przez falę powodziową niebezpiecznych substancji 

chemicznych, 

- Ocenie stanu skażenia i wydanie stosownych wskazówek 

do dalszego postępowania, 

- Przeprowadzeniu badań gleb pod kątem oceny odczynu 

oraz zasobności w przyswajalne formy podstawowych 

składników pokarmowych roślin,  

- Wydaniu zaleceń nawozowych, w tym zaleceń 

dotyczących wapnowania gleb, w celu ułatwienia rolnikom 

doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjających 

produkcji roślinnej,  

- Działalności doradczej, w tym związanej z opracowaniem 

planów nawożenia, działalności szkoleniowej i 

informacyjnej skierowanej do rolników z terenów 

dotkniętych powodzią.  

http://www.opolskizpr.pl/ziemia%20dla%20rolnikow.doc
http://www.opolskizpr.pl/ziemia%20dla%20rolnikow.doc


 

Wszyscy zainteresowani pomocą rolnicy, a także instytucje 

ich wspierające, zwłaszcza samorządy mogą się zgłaszać do 

właściwej terytorialnie okręgowej stacji chemiczno-

rolniczej. 

 

Więcej informacji na stronie: www.schr.gov.pl 

  

 

 

   

ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU  

Opole, 9 lipca 2010r. 

Dodano: 12.07.2010 

  W dniu 9 lipca w Biurze Związku w Opolu odbyło się 

Zebranie Zarządu Związku. 

 

Program spotkania: 

1. Sprawy bieżące Związku 

2. Przekazanie informacji oraz ustaleń z zebrania Zarządu 

Federacji z dnia 7 lipca br. 

3. Wybór oferty i biura podróży na jesienny wyjazd do 

Austrii 

4. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego - "Rol-Max DB" 

Sp. jawna 

5. Wyłączenie z listy członków zwyczajnych: Gosp. Rolne 

Andrzej Nowakowski oraz PIOTROWA Sp. z o.o. - Jolanta 

Nowakowska 

6. Powódź 2010 

  

 

 

   

Spotkanie Zarządu Federacji 

Dodano: 09.07.2010 



  

 

W dniu 7 lipca 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji.  

Na posiedzeniu wybrano kierunki i metody pracy Federacji 

na najbliższy okres oraz omówiono bieżące sprawy. 

  

 

 

   

Ułatwienia w obrocie gruntami  

Dodano: 07.07.2010 

  

 

8 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego. Wynika z niej, że obecnie 

prawo pierwokupu przysługuje Agencji Nieruchomości 

Rolnych tylko w odniesieniu do gruntów o powierzchni 

powyżej 5 ha, a nie jak w obowiązującej poprzednio - 

wszystkich gruntów. 

 

Całość artykułu  

  

 

 

   

Dni Pola w Pągowie 

Organizatorzy: Gospodarstwo Rolno-Nasienne PAGRO  

oraz BASF Polska  

Dodano: 25.06.2010 

http://www.opolskizpr.pl/nowelizacja%20ustawy.doc
http://www.opolskizpr.pl/nowelizacja%20ustawy.doc


  

 

Około 3 tysięcy rolników i 20 wystawców wzięło udział w 

14-tych Dniach Pola zorganizowanych przez firmę BASF w 

Pągowie k/Namysłowa. Ocenia się, że dwu-dniową 

imprezę odwiedziło ponad 3 000 rolników, głównie z 

Opolszczyzny, ale także z województwa dolnośląskiego, 

śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, a nawet bardziej 

odległych zakątków kraju. Zwiedzający mogli zapoznać się 

z najnowszymi trendami w technologii produkcji roślinnej, 

dokładnie obejrzeć uprawy, porównać różne odmiany, 

głównie zbóż, a także efekty zastosowania konkretnej 

ochrony fungicydowej czy herbicydowej. Te ostatnie były 

bardzo widoczne, gdyż naprzeciwko siebie usytuowano 

poletka, gdzie zastosowano taką ochronę i te bez 

odpowiedniej ochrony roślin. 

 

Całość artykułu  

  

 

 

   

Euro-Rzepak 2010 w Łosiowie 

Dodano: 24.06.2010 

  W dniach 19-20 czerwca b.r. na terenach Opolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie po raz 

pierwszy w Polsce odbyły się spotkanie specjalistów pod 

nazwą EURO-RZEPAK 2010. Spotkanie było 

współorganizowane przez Krajowe Zrzeszenie 

Producentów Rzepaku, Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie oraz Międzynarodowe Targi 

Poznańskie. Związek Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych był partnerem branżowym Wystawy.  

 

Taka kooperacja okazała się połączeniem świetnej 

znajomości tematyki z zakresu produkcji rzepaku, 

znajomości branży rolniczej na terenie Południowo - 

Zachodniej Polski oraz blisko 90-cio letniego 

doświadczenia w realizacji najważniejszych targowych 

wydarzeń w kraju.  

 

Nieprzypadkowo spotkania te miały miejsce na 

http://www.opolskizpr.pl/dni%20pola%202010.doc
http://www.opolskizpr.pl/dni%20pola%202010.doc


Opolszczyźnie. Region ten uważany jest za swoiste 

zagłębie produkcji rzepaku, a na miejsce spotkań wybrano 

świetnie przygotowane do tego celu tereny OODR w 

Łosiowie. EURO-RZEPAK to połączenie branżowej 

ekspozycji z praktyczną wiedzą z zakresu uprawy, 

przechowalnictwa, przetwórstwa i kontraktacji rzepaku. 

Rolnicy odwiedzający Łosiów w dniach 19-20 czerwca 

mogli zapoznać się z szeroką ofertą wystawców, skorzystać 

z porad ekspertów i wziąć udział w szeregu 

seminariów.Patronat honorowy nad wystawą objął 

Minister Rolnictwa oraz Marszałek Województwa 

Opolskiego, a patronat medialny Top Agrar Polska oraz 

Nasz Rzepak. 

 

Podczas panali dyskusyjnych zebrani przedstawiciele 

rynków roślin oleistych Francji, Czech, Białorusi i Polski: 

Posłowie Parlamentu Europejskiego, przedstawicielstwo 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz osoby 

reprezentujące poszczególne elementy przetwórstwa 

rzepaku, Producenci: Krajowe Zrzeszenie Producentów 

Rzepaku, SPZO, AGROPOL, Związek Pracodawców - 

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, przetwórcy: Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowa Izba 

Biopaliw oraz reprezentanci wybranych Zakładów 

Tłuszczowych wypracowali wspólne wnioski.  

 

Do pobrania: Wnioski z dyskusji 

  

 

 

   

Konkurs fotograficzny "Moja Wieś" 

Dodano: 18.06.2010 

  Sekretariat Centralny KSOW w DROW ogłasza konkurs 

fotograficzny "Moja Wieś". Konkurs ma charakter otwarty. 

Mogą w nim wziąć udział zarówno profesjonaliści jaki i 

amatorzy. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach. 

Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie portalu 

centralnego KSOW.  

 

Do pobrania: Regulamin konkursu 

  

http://www.opolskizpr.pl/wnioski%20eurorzepak.doc
http://www.opolskizpr.pl/wnioski%20eurorzepak.doc
http://www.opolskizpr.pl/Regulamin%20konkursu.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Regulamin%20konkursu.pdf


 

   

Zapraszamy na Euro-Rzepak 2010 w Łosiowie 

Dodano: 14.06.2010 

  W dniach 19-20 czerwca b.r. na terenach Opolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie po raz 

pierwszy w Polsce odbędzie się tak istotne wydarzenie dla 

branży rzepakowej: profesjonalne, międzynarodowe 

spotkanie specjalistów pod nazwą EURO-RZEPAK 2010.  

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.eurorzepak.pl  

 

Do pobrania: Program Wystawy 

  

 

 

   

22 CZERWCA 2010 - XIV DNI POLA /Pągów/  

Dodano: 09.06.2010 

http://www.opolskizpr.pl/eurorzepak.doc
http://www.opolskizpr.pl/eurorzepak.doc


  

 



 

  

 

 

   

"Polskie Zboża" w Modrzu po raz drugi 

Dodano: 08.06.2010 

  Zaplanowane na 10 i 11 czerwca Targi Polskie Zboża tak 

samo jak w ubiegłym roku organizowane są w Modrzu, 30 

km od Poznania. Specjalnie na tę okazję przygotowano: 150 

poletek doświadczalnych prezentujących najnowsze 

odmiany roślin uprawnych oraz pełne programy ochrony i 

nawożenia, arenę opryskiwaczy, kilkanaście 

indywidualnych powierzchni demonstracyjnych dla 

maszyn, aleję biznesową oraz nowości: sektor energii 

odnawialnej i sektor technologii pożniwnej.  

 

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie: 

www.polskiezboza.com.  

 

Honorowym patronem II edycji "Polskich Zbóż" jest 



Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych 

  

 

 

   

Pomoc dla rolników, których dotknęła powódź 

Informacja Samorządu Województwa Opolskiego  

Dodano: 04.06.2010 

  Instytucje w regionie, działające na rzecz rolników, wydały 

wspólnie - pod egida urzędu marszałkowskiego - ulotkę, w 

której są wszystkie informacje niezbędna dla rolników, 

których dotknęła powódź.  

 

Do pobrania: Tekst ulotki  

- strona 1 

- strona 2 

 

  

 

 

   

ARR - Informacja dotycząca działania  

"MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH".  

Dodano: 02.06.2010 

  

 

UWAGA PLANTATORZY BURAKA CUKROWEGO, 

którzy zawarli umowę przyznającą pomoc na zakup 

nowych maszyn i urządzeń w ramach działania 

"MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH".  

 

Agencja Rynku Rolnego wypłaca pomoc plantatorom 

buraka cukrowego stanowiącą rekompensatę części 

kosztów zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji 

http://www.opolskizpr.pl/um_powodz_1.pdf
http://www.opolskizpr.pl/um_powodz_1.pdf
http://www.opolskizpr.pl/um_powodz_2.pdf
http://www.opolskizpr.pl/um_powodz_2.pdf
http://www.opolskizpr.pl/um_powodz_2.pdf


rolnej. 

Wnioski o wypłatę mogą składać wnioskodawcy, którzy 

zakupili nowe maszyny lub urządzenia zgodnie z zawartą 

umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach 

działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach 

Krajowego Programu Restrukturyzacji.  

Aby otrzymać pomoc we wrześniu 2010 r., wnioski o 

wypłatę pomocy należy składać do 30 czerwca 2010 roku 

w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedzibę wnioskodawcy. 

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej 

ARR www.arr.gov.pl i w Oddziałach Terenowych ARR. 

Wnioski o wypłatę należy składać bezpośrednio we 

właściwych Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać 

pocztą listem poleconym. W przypadku wniosków 

wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę 

stempla pocztowego.Do wniosku o wypłatę pomocy 

należy załączyć: oryginały faktur VAT oraz oryginały 

dowodów dokonania zapłaty tj. oznaczone datą wyciągi 

lub przelewy, potwierdzające poniesienie przez 

wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych. 

 

Szczegółowe informacje są dostępne w OT ARR w Opolu 

przy ul. Horoszkiewicza 6, tel. 77 4417000. Informacje 

można również uzyskać na stronie internetowej 

www.arr.gov.pl oraz w Telefonicznym Punkcie 

Informacyjnym ARR 22 661 72 72 

  

 

 

   

Posiedzenie Rady Federacji 

Dodano: 31.05.2010 

  

 

W dniu 27 maja 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Rady Federacji.  

Na posiedzeniu Prezes Zarządu Federacji Leszek 

Dereziński oraz Prezesi Związków Regionalnych 

przekazali informacje o realizacji ustaleń Rady Federacji z 

24 marca 2010r. Omówiono także propozycje działań i 



rozwiązań służących racjonalnemu zagospodarowaniu 

ziemi (mienia) będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu 

Państwa oraz wzrostowi konkurencyjności polskiego 

rolnoctwa (do pobrania).  

  

 

 

   

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

Księży Las, 18 maja 2010r.  

Dodano: 25.05.2010 

  W dniu 18 maja 2010r. w siedzibie firmy AGROCENTRUM 

Sp. z o.o. w Księżym Lesie odbyło się Walne Zebranie 

Członków Związku Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych. 

Zebranie otworzył i poprowadził Mariusz Olejnik - Prezes 

Zarządu Związku. Spotkanie podzielone było na dwie 

części: wewnętrzną i zewnętrzną. W pierwszej połowie 

spotkania podsumowano działalność Związku za 2009 rok, 

przyjęto kierunki działania Związku na 2010r. (poniżej do 

pobrania), zatwierdzono sprawozdanie z działalności 

Zarządu, przyjęto sprawozdanie finansowe i udzielono 

absolutorium Zarządowi na kolejny okres działania. 

Następnie odbyły się wybory nowych władz Związku. Po 

raz kolejny jednogłośnie na Prezesa Zarządu wybrano 

Mariusza Olejnika, w Zarządzie Związku pozostali: 

Zdzisław Kownacki- v-ce Prezes, Antoni Płócieniczak, 

Andrzej Widawski, a Mirosława Kuliga zastąpi Aleksander 

Materla. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie 

Henryk Bialik- Przewodniczący, Zbigniew Kosterkiewicz 

oraz Jan Białas - członkowie.  

Następnie miało miejsce wystąpienie Aleksandra Materli, 

który opowiedział o działalności swojej firmy 

AGROCENTRUM, której podstawową działalność stanowi 

obrót nawozami, środkami ochrony roślin, paszami, 

kwalifikowanym materiałem siewnym zbóż i rzepaku, 

maszynami rolniczymi oraz artykułami ogrodniczymi. 

Spółka działa na obszarze dwóch województw: opolskiego 

i śląskiego (informacje o firmie można znaleźć w zakładce: 

linki). Oprócz własnej sieci handlowej dysponuje własnymi 

magazynami, placami składowymi oraz środkami 

transportowymi.Prowadzi kontraktację i skup płodów 

rolnych w oparciu o własny elewator o łącznej możliwości 

składowania 20 000 ton. W roku 2008 uruchomiono 

http://www.opolskizpr.pl/Propozycje%20najnowsza%20wersja.doc
http://www.opolskizpr.pl/Propozycje%20najnowsza%20wersja.doc


nowoczesny zakład przerobu nasion oleistych (rzepak) o 

łącznej zdolności przerobowej 22 tys. ton rocznie. 

W drugiej części spotkania wzięli udział: Jan Staroń- nowy 

dyrektor Zakładu DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s 

w Choryni, ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW, 

który przedstawił informacje nt. działalności spółki, 

Elżbieta Czerwonogóra - przedstawiciel firmy 

CONCORDIA Polska TUW, która poinformowała 

zebranych o możliwościach ubiegania się o pomoc w 

ramach ubezpieczenia w związku z zaistniałą sytuacją 

pogodową - duża ilość opadów, podtopienia pól i 

gospodarstw, Krzysztof Gołębiowski z PPH "Ferma-Pol"" 

Sp. z o.o. z Zalesia, który przedstawił informację o 

działaniach firmy oraz przedstawiciele firmy TECHMOT 

Sp. z o.o., która jest nowym członkiem wspierającym 

Związku. Jarosław Frankowski oraz Jan Purta 

poinformowali zebranych o produktach i usługach, które 

oferuje firma.Antoni Płócieniczak z firmy PAGRO sp. z o.o. 

który jest członkiem Zarządu Związku, zaprosił 

dzierżawców na Dni Pola, które odbędą się w czerwcu w 

Pągowie. 

Spotkanie podsumował Prezes Zarządu Mariusz Olejnik. 

Podziękował uczestnikom spotkania za aktywny udział i 

wraz z Aleksandrem Materlą zaprosili do zwiedzenia firmy 

AGROCENTRUM. Uczestnicy zobaczyli tłocznię oleju 

rzepakowego przerabiającą 22 tys. ton rzepaku rocznie, 

uruchomioną w 2008r.  

 

Do pobrania: Kierunki działania Związku w 2010r. 

  

 

 

   

18 MAJA 2010 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

Dodano: 12.05.2010 

  W dniu 18 maja o godz. 10.00 w siedzibie firmy 

AGROCENTRUM w Księżym Lesie koło Strzelec 

Opolskich odbędzie się Walne Zebranie Członków 

Związku połączone z wyborami nowych Władz Związku. 

Serdecznie zapraszamy.  

  

 

http://www.opolskizpr.pl/kierunki.doc
http://www.opolskizpr.pl/kierunki.doc


 

   

Konferencja ING Banku Śląskiego  

Trzebieszowice, 6 maja 2010r. 

Dodano: 10.05.2010 

  W dniu 6 maja 2010r. odbyła się Konferencja organizowana 

przez ING Bank Śląski na temat "Perspektywy drugiej 

dekady XXI wieku". Mariusz Olejnik wraz z Tomaszem 

Kostusiem- członkiem Zarządu Woj. Opolskiego, 

Henrykiem Zamojskim- Dyrektorem OODR Łosiów oraz 

Henrykiem Tchórzewskim- Prezesem Opolskiego Związku 

Rewizyjnego RSP, przedstawił założenia i realizację 

programu "Konsolidacji gospodarczej towarowych 

producentów rolnych woj. opolskiego" 

  

 

 

   

Spotkanie Zarządu Federacji 

Dodano: 30.04.2010 

  

 

W dniu 28 kwietnia 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji.  

Na posiedzeniu omówiono realizację ustaleń Rady 

Federacji z dnia 24 marca 2010 r. oraz bieżące problemy 

nurtujące dzierżawców 

  

 

 

   

Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej 



Dodano: 27.04.2010 

  29 kwietnia 2010 r. o godzinie 13.00 odbędzie się dyżur 

eksperta z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki i 

będzie obejmował temat: "Możliwości pozyskiwania 

dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na zakładanie działalności 

gospodarczej". Dyżur odbędzie się w siedzibie Fundacji 

Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przy 

ul. Słowackiego 10 w Opolu. Parter, sala nr 10. Wszystkich 

zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.  

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami tel.: (77) 

454 26 21 , 

(77) 423 29 11.  

  

 

 

   

ZEBRANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU  

Opole, 21 kwietnia 2010r. 

Dodano: 22.04.2010 

  W dniu 21 kwietnia 2010r. w Biurze Związku w Opolu 

odbyło się Zebranie KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU. 

Komisja przejrzała dokumentację związkową z 2009r. oraz 

przygotoła i podpisała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

za 2009r., które zostanie odczytane i przyjęte przez Walne 

Zebranie Członków Związku w maju w Księżym Lesie. 

  

 

 

   

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2010 

rok  

Dodano: 19.04.2010 



  

 

Do tej pory rolnicy złożyli blisko 225 tys. wniosków o 

przyznanie płatności obszarowych za 2010 r. Podstawowy 

termin składania wniosków o przyznanie płatności 

obszarowych (płatności bezpośrednie, płatności ONW, 

płatności rolno środowiskowe) za 2010 r. upływa 17 maja. 

Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni 

kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 

r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność 

będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy 

opóźnienia. Wnioski można składać osobiście lub przesłać 

pocztą do biura powiatowego właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Do 14 kwietnia 

w biurach powiatowych ARiMR złożono w skali kraju 

blisko 225 tys. takich wniosków, czyli podobną liczbę, jak 

w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ocenia się, że o 

płatności obszarowe ubiegać się będzie w tym roku ok. 1,4 

mln rolników.  

 

Całość artukułu na stronie: 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-

tylko-miesiac-maja-rolnicy-na-zlozenie-wnioskow-o-

przyznanie-platnosci-obszarowych-za.html 

  

 

 

   

20 mln euro pomocy finansowej dla polskich 

producentów mleka  

Dodano: 16.04.2010 

  

 

Agencja Rynku Rolnego rozpoczyna proces 

rozdysponowania 20 mln euro przyznanych Polsce przez 

Komisję Europejską z przeznaczeniem na wsparcie 

producentów mleka. Wnioski o udzielenie wsparcia 

finansowego można składać do dnia 30 kwietnia 2010 r. w 

Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-tylko-miesiac-maja-rolnicy-na-zlozenie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-tylko-miesiac-maja-rolnicy-na-zlozenie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-tylko-miesiac-maja-rolnicy-na-zlozenie-wnioskow-o-przyznanie-platnosci-obszarowych-za.html


właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

producenta mleka.  

Wniosek o udzielenie wsparcia do pobrania ze strony ARR: 

http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p17_f1.pdf 

  

 

 

   

Blisko 14 miliardów zł wypłaciła ARiMR z PROW 2007-

2013  

Dodano: 12.04.2010 

  

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wypłaca coraz więcej pieniędzy z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po uruchomieniu 

wszystkich 22 działań tego Programu i zebraniu wniosków 

o wsparcie, do tej pory podpisane umowy i zobowiązania 

wieloletnie, które "zagospodarowują" w sumie ok. 33,6 mld 

zł, czyli 50% środków PROW. Do tego trzeba doliczyć 

przewidywane coroczne dopłaty do ONW i tzw. 

rolnośrodowiskowe, które jak się szacuje do 2013 roku 

wyniosą w sumie ok. 10 miliardów zł. ARiMR zdążyła już 

do tej pory wypłacić z PROW 2007-13 beneficjentom blisko 

14 miliardów zł, jeszcze w tym roku trafi do nich kolejne 9 

miliardów zł. W sumie w tym roku Agencja wypłaci z tego 

Programu około 12 miliardów i będzie to absolutnie 

"rekordowa" kwota wypłacona w ciągu jednego roku. W tej 

kwocie znajdują się pierwsze wypłaty z tzw. działań 

delegowanych PROW 2007-13 "obsługiwanych" przez 

samorządy wojewódzkie, które mają do dyspozycji na 8 

tych "działań" ok. 10 miliardów zł.  

 

Całość artukułu na stronie: 

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/blisko-14-

miliardow-zl-wyplacila-arimr-z-prow-2007-2013.html 

  

 

 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/blisko-14-miliardow-zl-wyplacila-arimr-z-prow-2007-2013.html
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/blisko-14-miliardow-zl-wyplacila-arimr-z-prow-2007-2013.html


   

ARR: Został skrócony termin składania wniosków o 

przyznanie dopłaty do materiału siewnego!  

Dodano: 09.04.2010 

  

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z przepisem 

§1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 11 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie terminów składania 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 54, poz. 

328) uległ skróceniu końcowy termin składania wniosków 

o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w 

rolnictwie.  

 

W terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2010 r. można 

ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do 

siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany  

(zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 

lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r.): 

- zbóż ozimych,  

- zbóż jarych, 

- roślin strączkowych, 

- ziemniaka, 

- mieszanek zbożowych i pastewnych.  

 

UWAGA: W 2010 r. obowiązuje NOWY WZÓR 

WNIOSKU o przyznanie dopłaty.  

 

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 

sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany - do pobrania ze strony ARR: 

www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01593 

  

 

 

http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01593


   

ZMARŁ JANUSZ NOWACKI 

Dodano: 30.03.2010 

  Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 marca 2010r. 

zmarł Janusz Nowacki - Kierownik AMN w 

Krapkowicach.  

 

Msza żałobna odbędzie się w kościele Św. Jerzego  

w Prószkowie 31 marca 2010r. o godz. 11.00. 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy 

cmentarnej w Opolu-Półwsi 31 marca 2010r. o godz. 

13.00. 

 

Składamy wyrazy szczerego i głębokiego 

współczucia Rodzinie i Najbliższym. 

  

 

 

   

Spotkanie Rady Federacji 

Dodano: 24.03.2010 

  

 

W dniu 24 marca 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Rady Federacji.  

Na posiedzeniu przyjęto uwagi, strategię i metody 

działania Federacji w odniesieniu do rządowego projektu 

ustawy "o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw". 

Przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2009 r. 

  

 

 



   

ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

Opole, 23 marca 2010r.  

Dodano: 26.03.2010 

  Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Mariusz Olejnik. 

Omówił sprawy bieżące Związku. Następnie głos zabrał 

Radca Prawny Jacek Moniuk, który przedstawił 

prezentację na temat: Pozycja prawna Dzierżawców w 

projekcie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Kolejno v-ce 

Prezes Zarządu Federacji Stanisław Grocholski przedstawił 

informację o założeniach i metodach działania Federacji w 

odniesieniu do rządowego projektu ustawy "o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw". Mariusz 

Olejnik odczytał stanowisko Federacji, które zostało 

przyjęte na spotkaniu czterech Związków Dzierżawców w 

dniu 19.03.2010r. we Wrocławiu. Po krótkiej dyskusji, 

stanowisko zostało przyjęte. 

Po krótkiej przerwie zabrali głos dyrektorzy opolskich 

agencji rolniczych: Jerzy Kołodziej- Dyrektor OT ANR 

Opole, Andrzej Butra- Dyrektor ARR OT Opole, Antoni 

Konopka- Dyrektor ARiMR OT Opole. Przedstawili 

informacje na temat aktualnych działań agencji. 

Tematem kolejnej części było kontynuacja wcześniejszego 

spotkania z dnia 22.01.2010r. dotyczącego oferty handlowej 

na zakup kukurydzy, pszenicy, żyta, jęczmienia 

browarnego i rzepaku. Głos zabierali: Piotr Szysz- Polskie 

Młyny SA, Marek Kotecki- GlobalMalt Polska Sp. z o.o., 

Arkadiusz Komorowski- BIOAGRA S.A, Juliusz Urban- 

Komagra Sp. z o.o. Na zakończenie Henryk Potęga z firmy 

Dekret przedstawił oferta firmy dot. odszkodowania za 

bezumowne zajmowanie gruntów np. pod sieć 

energetyczną. 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Do pobrania: Stanowisko Federacji 

  

 

 

   

ZEBRANIE CZTERECH ZWIĄZKÓW DZIERŻAWCÓW 

Wrocław, 19 marca 2010r.  

http://www.opolskizpr.pl/stanowisko%20Federacji.doc
http://www.opolskizpr.pl/stanowisko%20Federacji.doc


Dodano: 22.03.2010 

  W dniu 19 marca b.r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie 

czterech Związków Dzierżawców w sprawie 

wypracowania współnego stanowiska i planu działania 

zwiazanego z uchwaleniem przez Sejm ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa. 

 

Tekst stanowiska dostępny jest w zakładce Federacja. 

  

 

 

   

Wyjazd studyjny na Wielkopolskę  

Dodano: 22.03.2010 

  W dniach 16-17 marca 2010r. odbył się wyjazd studyjny na 

Wielkopolskę w ramach Programu "Konsolidacji 

gospodarczej towarowych producentów rolnych woj. 

opolskiego". 

 

 

Do pobrania: Notatka z wyjazdu studyjnego 

  

 

 

   

ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU 

Opole, 23 marca 2010r.  

Dodano: 18.03.2010 

  W dniu 23 marca o godz. 10.00 w Hotelu Mercure w Opolu 

odbędzie się Zebranie Członków Związku. Serdecznie 

zapraszamy.  

  

 

http://www.opolskizpr.pl/Notatka%20na%20wielkopolske.doc
http://www.opolskizpr.pl/Notatka%20na%20wielkopolske.doc


 

   

ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU  

Opole, 9 marca 2010r. 

Dodano: 08.03.2010 

  W dniu 9 marca br (wtorek) o godz.10.30.00 w Biurze 

Związku w Opolu odbędzie się Zebranie Zarządu 

Związku. 

  

 

 

   

Spotkanie Zarządu Federacji 

Dodano: 05.03.2010 

  

 

W dniu 2 marca 2010r. w biurze Federacji w Warszawie 

odbyło się posiedzenie Zarządu.  

Na posiedzeniu wypracowano uwagi, stanowiska oraz 

metody działania Federacji w odniesieniu do Rządowego 

projektu ustawy �o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa�.  

  

 

 

   

Konferencja w Zamościu  

Dodano: 05.03.2010 

  W dniu 1 marca odbyła się konferencja: "Konkurencyjność 

polskich gospodarstw towarowych a przepisy prawne. stan 



obecny i propozycje zmian". Moderatorem konferencji był 

Mariusz Olejnik.  

  

 

 

   

Konferencja z udziałem Artura Ławniczaka  

Dodano: 28.02.2010 

  W dniu 26 lutego odbyła się konferencja z udziałem Artura 

Ławniczaka - podsekretarza Stanu MRiRW, poświęcona 

bieżącej sytuacji w rolnictwie, perspektywie rozwoju 

bioenergii oraz polskim priorytetom we Wspólnej Polityce 

Rolnej po 2013r.  

  

 

 

   

Spotkanie robocze  

Dodano: 18.02.2010 

  W dniu 17 lutego 2010r. odbyło się spotkanie robocze w 

sprawie utworzenia Grupy Grup. Brali w nim udział: M. 

Olejnik, R. Bandurowski, M. Sikora, Malinowski, E. 

Matyjas, K. Gawęcki. 

  

 

 

   

Uroczyste podpisanie porozumienia 

Łosiów, 27 stycznia 2010r.  

Dodano: 28.01.2010 



  

 

W dniu 27 stycznia 2010r w OODR Łosiów odbyła się 

konferencja poświęcona realizacji programu pn. 

Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów 

rolnych woj. opolskiego. W załączeniu szczegółowy 

program.  

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Woj. 

Opolskiego. Na konferencję zastały zaproszone wszystkie 

(53) grupy producentów rolnych różnych branż z naszego 

województwa. Z ramienia Związku, w charakterze gości 

honorowych, uczestniczył Mariusz Olejnik - Prezes 

Zarządu i Zdzisław Kownacki - v-ce prezes Zarządu. 

Konferencje otworzył Tomasz Kostuś - członek Zarządu 

Woj. Opolskiego. W trakcie konferencji po prezentacjach 

uroczyście zostało podpisane porozumienie pomiędzy 

Urzędem Marszałkowskim woj. opolskiego, Związkiem 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, 

Opolskim Związkiem Rewizyjnym RSP oraz Izbą Rolniczą 

w Opolu w sprawie realizacji w/w programu. Na 

zakończenie przed dyskusją Mariusz Olejnik dodatkowo 

przedstawił prezentację o wiodącej spółdzielni AXEREAL 

z Francji, którą delegacja KZPR, w tym opolskich rolników, 

odwiedziła w grudniu 2009r. W wyniku dyskusji 

przedstawiciele grup producentów zwracali głównie 

uwagę na brak możliwości finansowania inwestycji z 

subwencji do grup producentów.  

 

Do pobrania: Program konferencji 

 

Do pobrania: Treść podpisanego porozumienia 

strona 1 

strona 2 

strona 3 

strona 4 

  

http://www.opolskizpr.pl/Program%20podpisania.doc
http://www.opolskizpr.pl/Program%20podpisania.doc
http://www.opolskizpr.pl/str1por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str1por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str2por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str2por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str3por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str3por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str4por.PDF
http://www.opolskizpr.pl/str4por.PDF


 

   

Spotkanie  

Opole, 22 stycznia 2010r. 

Dodano: 25.01.2010 

   

22 stycznia 2010r. w budynku ANR OT Opole z inicjatywy 

Związku Dzierżawców zorganizowane zostało spotkanie 

przedstawicieli grup producentów rolnych woj. opolskiego 

z Polskimi Młynami S.A., BIOAGRA S.A., GlobalMalt 

Polska Sp. z o.o.  

 

Do pobrania: notatka ze spotkania 

  

 

 

   

XI Międzynarodowe Konferencje DuPont  

Opole, 19 stycznia 2010r.  

Katowice, 20 stycznia 2010r.  

Dodano: 25.01.2010 

   

Międzynarodowe konferencje organizowane przez firmę 

DuPont to już coroczna tradycja. Podobnie, jak w roku 

2009, opolska konferencja, która odbyła się 19 stycznia 

2010r. oraz katowicka- 20 stycznia 2010r., rozpoczęły cykl 

spotkań. Tematem przewodnim konferencji był Milowy 

krok w rozwoju nowoczesnych technologii w uprawie zbóż 

- herbicydy SX. Konferencje te współorganizowało Krajowe 

Zrzeszenie Producentów Rzepaku. Zrzeszenie 

reprezentowali Mariusz Olejnik (uczestniczył w obydwu 

konferencjach) i Jerzy Hławiczka (uczestniczył w 

konferencji w Katowicach). W/w w drugiej części 

konferencji przestawili prezentację KZPR pt. Trudne 

wyzwanie czekające polskich rolników.  

 

Do pobrania: Ramowa tematyka zebrania.  

  

http://www.opolskizpr.pl/Notatka%20na%20strone.doc
http://www.opolskizpr.pl/Notatka%20na%20strone.doc
http://www.opolskizpr.pl/Ramowa.doc
http://www.opolskizpr.pl/Ramowa.doc


 

   

Spotkanie Zarządu Federacji z Prezesem ANR 

Dodano: 23.01.2010 

  

 

W dniu 21 stycznia 2010r. z inicjatywy Federacji odbyło się 

spotkanie członków Zarządu Federacji Związków 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z 

Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych  

dr Tomaszem NAWROCKIM .  

Na spotkaniu omówiono także aktualne problemy 

nurtujące dzierżawców rolnych i współpracę z OT ANR. 

  

 

 

   

Spotkanie koordynacyjne dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich  

Opole, 13 stycznia 2010r. 

Dodano: 22.01.2010 

   

Program spotkania: 

1) Przywitanie uczestników spotkania - Tomasz Kostuś, 

Członek Zarządu Województwa Opolskiego 

2) Zadania zrealizowane w ramach Planu działania SR 

KSOW Województwa Opolskiego w 2009r. - 

Przedstawiciele Sekretariatu Regionalnego KSOW 

Województwa Opolskiego 

3) Plan działania KSOW Województwa Opolskiego na lata 

2010-2011 - Wiesław Kryniewski, p.o. Dyrektor 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

4) Omówienie zasad współpracy z partnerami KSOW, 

dyskusja - Wiesław Kryniewski, p.o. Dyrektor 

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Podczas dyskusji zabierali głos m.in.: 



- Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski 

- Tomasz Paluch - Prezes Stowarzyszenia LGD Dolina 

Stobrawy 

- Witold Potwora - Wyższa Szkoła Zarządzania i 

Administracji w Opolu 

- Henryk Zamojski - Dyrektor Opolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 

- Pan Urbrych - Rolnik 

- Mariusz Olejnik - Prezes Związku Pracodawców - 

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu 

- Arkadiusz Nowak - Wojewódzka Rada Ochrony 

Przyrody 

- Grzegorz Sawicki - Radny Województwa Opolskiego 

 

Zabierający głos po przedstawionej prezentacji o planach 

działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa 

Opolskiego na lata 2010-2011, przedstawiali argumentację 

co do celowości udziału swoich projektów w Planie 

Działania na te lata. 

  

 

 

   

Spotkanie Rady Federacji 

Dodano: 11.01.2010 

  

 

W dniu 11 stycznia 2010r. odbyło się pierwsze posiedzenie 

Rady Federacji w Warszawie, w którym brał udział 

Mariusz Olejnik. 

  

 

 

   

FUNKCJONOWANIE I PROBLEMY GOSPODARSTW 

TOWAROWYCH  



W POLSCE PO WEJŚCIU DO UE  

Leszek Dereziński  

Dodano: 06.01.2010 

   

Środowisko pracodawców, dzierżawców i właścicieli 

rolnych od połowy lat dziewięćdziesiątych z głęboką 

nadzieją oczekiwało na moment wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. Wspólny rynek miał być szansą rozwoju dla 

polskiego rolnictwa, a wspólna polityka rolna miała w 

dłuższym przedziale czasowym ustabilizować warunki 

ekonomiczno produkcyjne w rolnictwie. Oczekiwano, że w 

rolnictwie będzie mniej polityki a więcej ekonomii. (...)  

 

Do pobrania: całość referatu wygłoszonego przez Prezesa 

Zarządu Federacji Pana Leszka Derezińskiego podczas 

Konferencji "SZANSE ROZWOJU TOWAROWYCH 

GOSPODARSTW ROLNYCH W PRZYSZŁEJ WSPÓLNEJ 

POLITYCE ROLNEJ". Konferencja organizowana była 

przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych 24.11.2009r w Warszawie 

 

http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc
http://www.opolskizpr.pl/Konferencja%20referat.doc

