
PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2011 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Dodano: 19.12.2011 

  

 

Życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, przepełnionych ciepłem, uśmiechami 
bliskich oraz wyjątkowym aromatem wigilijnych 
potraw, a także wszelkiej pomyślności w Nowym 
2012 Roku  
składa 
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 
Rolnych 

  

 

 

   

Producenci rzepaku z Opolszczyzny rozpoczynają 

konsolidację 

Dodano: 21.11.2011 

  Producenci rzepaku z Opolszczyzny rozpoczęli proces 

konsolidacji. Łączenie się grup producenckich to większa 

szansa na pewny zbyt i uczciwe ceny rzepaku. Konsolidacja 

to szansa, ale i konieczność - mówią producenci. (...)  



 

Całość artykułu: kliknij tutaj 

  

 

 

   

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło 

interaktywną wyszukiwarkę środków ochron  

Dodano: 18.11.2011 

  Wyszukiwarka daje możliwość uzyskania niezbędnych 

informacji o środkach ochrony roślin przede wszystkim 

użytkownikom zewnętrznym tj. rolnikom, doradcom, 

działkowiczom oraz innym użytkownikom środków 

ochrony roślin, jak również pracownikom podmiotów 

prowadzących obrót środkami ochrony roślin, urzędom 

rejestracyjnym środków ochrony roślin innych państw 

członkowskich, służbom kontrolnym itp.. 

 

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie internetowej 

resortu rolnictwa pod adresem:  

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-

branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin  

  

 

 

   

Zaproszenie na Konferencję 

Dodano: 15.11.2011 

  

 

Serdecznie zapraszamy Członków opolskiego Związku 

Dzierżawców na Konferencję "Kierunki i możliwości 

wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa - a cele 

polityki rolnej państwa", która odbędzie się w Warszawie 

w dniu 30 listopada 2011r. Patronat honorowy nad 

Konferencją objął Prezydent RP, Bronisław Komorowski. 

http://www.portalspozywczy.pl/agrobiznes/wiadomosci/producenci-rzepaku-z-opolszczyzny-rozpoczynaja-konsolidacje,60523.html
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin


 

Konferencja stanowi wyjątkową okazję do ukazania 

spójności środowiska , wykazania efektywności 

gospodarstw rolnych działających w oparciu o dzierżawę 

ziemi z Zasobu Skarbu Państwa i wyrażenia stosunku do 

propozycji dotyczących zmian w przyszłej Wspólnej 

Polityce Rolnej. 

 

Z uwagi na rangę i znaczenie Konferencji nasz Związek 

powinien wziąć w niej aktywny udział.  

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, bardzo prosimy o 

potwierdzenie uczestnictwa do Biura Związku w Opolu do 

dnia 18 listopada 2011r.  

 

Program Konferencji: 

10.15-10.55 - Rejestracja uczestników 

11.00-11.15- Otwarcie Konferencji- dr Ignacy Urbanowski- 

Przewodniczący Rady Federacji 

11.15-11.35- Problemy nurtujące towarowe gospodarstwa 

rolne, w tym dzierżawców rolnych- Leszek Dereziński- 

Prezes Zarządu Federacji 

11.35-11.55- Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej oraz 

wnioski z niej płynące- Marek Zagórski- Prezes Fundacji 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

11.55-12.15- Zewnętrzne uwarunkowania 

konkurencyjności polskiego rolnictwa- prof. dr hab. 

Walenty Poczta z zespołem- UP Poznań 

12.15- 12.35 - Możliwości wzrostu i efektywności 

gospodarstw rolnych w Polsce- prof. dr hab. Henryk 

Runowski- Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji 

Przeds. SGGW 

12.35- 13.00- Przerwa kawowa 

13.00- 13.20- Głębsze spojrzenie na zrównoważony rozwój 

w rolnictwie- dr Elke Duwenig Manager Government 

Relations- BASF Plant Science 

13.00- 14.45- Dyskusja 

14.45- 15.00- Podsumowanie dyskusji- prof. dr hab. Henryk 

Runowski 

  

 

 

   

Spotkanie z Dyrektorami ANR OT Opole 

Dodano: 08.11.2011 



  

 

W dniu 3 listopada odbyło się zebranie zainicjowane przez 

ZP-DiWR w Opolu wraz z Dyrektorem ANR OT Opole - P. 

Jerzym Kołodziejem oraz Zastępcą Dyrektora - P. Arturem 

Pustelnikiem. Z ramienia Związku uczestniczyli: Mariusz 

Olejnik, Antoni Płócieniczak, Aleksander Materla, Andrzej 

Widawski oraz Henryk Bialik. 

 

Na spotkaniu omówiono m.in.:  

1. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Federacji, które 

odbyło się 21.10.2011r. 

2. Skutki uchwalenia ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

  

 

 

   

Program "Teraz Wieś" 

Telewizja Wrocław, 23.10.2011r." 

Dodano: 31.10.2011 



  

 

W dniu 23.10.2011r. Telewizja Wrocław emitowała 

program rolniczy "Teraz Wieś", dotyczący ustawy o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Panstwa.  

 

W programie wystąpili: 

Marek Baryłko- Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku 

Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych oraz 

Mariusz Olejnik- Prezes Zarządu Opolskiego Związku 

Pracodawców- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych  

 

Do obejrzenia: program "Teraz Wieś" 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 31.10.2011 

  

 

W dniu 21 października 2011r. w siedzibie biura Federacji 

w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji 

Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli 

Rolnych z udziałem prezesów Związków Regionalnych.  

Z ramienia Opolskiego Związku uczestniczył Mariusz 

Olejnik.  

Głównymi tematami były: 

1) aktualna sytuacja dzierżawców rolnych i wynikające z 

http://www.tvp.pl/wroclaw/rolnicze/teraz-wies/wideo/23102011/5532584


niej wnioski w świetle przyjętej ustawy "O zmianie ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa oraz zmianie innych ustaw", 

2) stan przygotowań do konferencji pt. "Kierunki i 

możliwości wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa 

- a cele polityki rolnej państwa". 

 

Na wstępie zabrał głos Leszek Dereziński, który omówił 

najważniejsze wydarzenia mające miejsce od ostatniego 

posiedzenia Zarządu. Następnie przystąpiono do 

omówienia punktu pierwszego. Zaproszona kancelaria 

prawna przedstawiła wstępną analizę stanu prawnego 

w/w ustawy podpisaną niedawno przez Prezydenta RP. W 

wyniku wstępnej oceny przedstawiono wątpliwości co do 

zgodności z konstytucją w/w ustawy: 

- uchwalenie ustawy nie spełnia zasady prawidłowej 

legislacji, 

- ustawa ingeruje w swobodę działalności gospodarczej, 

- ustawa ogranicza inne prawa majątkowe m.in. dzierżawę. 

W wyniku późniejszej dyskusji ustalono, że należy 

przygotować kompleksową opinię prawną dot. w/w 

ustawy, a nad realizacją działań w tym zakresie powinien 

pracować Zespół Roboczy (ZR). Pierwsze spotkanie ZR, w 

składzie: Ignacy Urbanowski, Leszek Derezinski, Marek 

Baryłko, Mariusz Olejnik, Stanisław Grocholski i Tomasz 

Zdziebkowski, odbędzie się 4 listopada 2011r. w Kaliszu w 

siedzibie spółki "Gruntpol". ZR w oparciu o wstępne 

analizy prawne różnych kancelarii, dotyczące 

konstytucyjności tej ustawy oraz opinie Związków 

Regionalnych wyznaczy plan działania, metody pracy i 

przedłoży je na najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Federacji.  

Następnie omówiono stan przygotowań do konferencji pt. 

"Kierunki i możliwości wzrostu konkurencyjności 

polskiego rolnictwa - a cele polityki rolnej państwa" oraz 

sprawy dot. działalności Federacji.  

  

 

 

   

Jubileusz 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny 

Odmian  

i 45-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych 

Słupia Wielka, 29 września 2011r. 



Dodano: 05.10.2011 

  

 

W dniu 29 września 2011 roku, podczas obchodów 

jubileuszu 60-lecia Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian 

i 45-lecia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, prof. dr hab. Edward S. Gacek otrzymał z rąk 

podsekretarza stanu MRiRW Andrzeja Butry akt 

powołania z dniem 1 października 2011 r. na stanowisko 

Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych w Słupi Wielkiej. 

Prof. dr hab. Edward S. Gacek został powołany w dniu 22 

września 2011 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi - Pana Marka Sawickiego, w wyniku ustawowego 

naboru przewidzianego dla Agencji Wykonawczej, jaką jest 

COBORU od 1 stycznia 2011 r.  

Podczas wręczenia nominacji, minister życzył nowo 

powołanemu dyrektorowi dalszych sukcesów, 

wytrwałości oraz dobrych wyników pracy nowej jednostki, 

tak aby mogła ona właściwie realizować dotychczasowe 

zadania statutowe i inne dla dobra polskiego rolnictwa.  

 

W spotkaniu uczestniczył Mariusz Olejnik - Prezes 

Zarządu ZP-DiWR w Opolu oraz v-ce Przewodniczący 

zespołu PDOiR 

 



 

Źródło 

  

 

 

   

Podróż studyjna do Saksonii 

Dodano: 28.09.2011 

  

 

W dniach 19 - 21 września 2011 r. grupa producentów rolnych 

z województwa opolskiego była w Saksonii, gdzie 

zapoznawała się z funkcjonowaniem niemieckich 

spółdzielczych gospodarstw rolnych.  

Wyjazd zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego i Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych 

Spółdzielni Produkcyjnych i był on częścią programu 

"Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów 

rolnych województwa opolskiego". 

Delegacji, w której wzięło udział około 30 osób 

przewodniczył członek Zarządu Województwa Opolskiego 

Antoni Konopka, a jej uczestnikami byli przede wszystkim 

przedstawiciele grup producentów rolnych, rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych, towarowych producentów 

rolnych oraz instytucji i związków z obszarów rolnictwa. 

Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz 

nawiązanie współpracy z niemieckimi gospodarstwami 

rolnymi prowadzonymi w formie spółdzielni, zapoznanie się 

z zasadami funkcjonowania Centralnego Niemieckiego 

Związku Spółdzielczego oraz możliwościami finansowania 

działalności rolniczej na terenie Saksonii. W trakcie podróży 

http://www.coboru.pl/Polska/Wydarzenia/2011/03102011.aspx


uczestnicy zwiedzili przedsiębiorstwa rolne specjalizujących 

się producentów produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz 

produkcji owoców. W ramach wyjazdu zorganizowano panel 

dyskusyjny, podczas którego dyskutowano o różnicach w 

funkcjonowaniu spółdzielczych przedsiębiorstw rolnych w 

obu regionach, mówiono także o możliwościach 

finansowania działalności rolniczej przez Niemiecki Bank 

Spółdzielczy. 

 

 

Źródło 

 

Do pobrania: 

- program wyjazdu studyjnego 

- sprawozdanie z wyjazdu (pojawi się w najbliższym czasie) 

 

Do obejrzenia: program TVP Opole "Nasza Wieś" 

 

Zdjęcia z wyjazdu studyjnego znajdują się w zakładce 

"Galeria" 

  

 

 

   

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  

Dodano: 21.09.2011 

  

 

Pan Mariusz Olejnik podczas Dożynek Wojewódzkich w 

Praszce,  

które odbyły się 11 września,  

otrzymał  

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

http://opolskie.ksow.pl/news/entry/2339-opolscy-producenci-w-saksonii.html
http://www.opolskizpr.pl/program%20saksonia.doc
http://www.opolskizpr.pl/program%20saksonia.doc
http://www.opolskizpr.pl/Sprawozdanie%20z%20wyjazdu%20studyjneg.doc
http://www.opolskizpr.pl/Sprawozdanie%20z%20wyjazdu%20studyjneg.doc
http://www.tvp.pl/opole/wies/nasza-wies/wideo/25-wrzesnia-2011-r/5311893


Odznaczenie nadał Prezydent RP za wybitne zasługi dla 

rolnictwa. 

 

 

 

Źródło zdjęcia 

  

 

 

   

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Dodano: 12.09.2011 

  

 

7 września 2011 r. w Senacie RP odbyło się posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia 

ustawy o zmianie ustawy  

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nar 

1371)  

z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz (druki sejmowe nr: 2819, 

2849, 4576, 4576-A). 

W posiedzeniu z ramienia Federacji uczestniczyli: Mariusz 

Olejnik- Wiceprzewodniczący Rady i Waldemar Rolewski- 

Wiceprezes Zarządu Federacji. 

W trakcie dyskusji przedstawiciele Federacji zgłosili 

wniosek o uwzględnienie następujących poprawek do 

projektu ustawy w sprawie uwzględnienia 4 poprawek:  

 

str. 9 w art. 1. p. 22 art.38 ust. 1a 

Proponujemy dopisać słowa: "licząc od początku trwania 

umowy dzierżawnej" 

 

str. 14 art. 4 ust. 1 

Dopisać słowa: "od początku zawarcia umowy 

dzierżawnej" 

 

ust. 2 

Po słowach określający dodać słowa: "uzgodnione z 

dzierżawcą" 

http://www.powiatoleski.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_powol&lad=a&id_dzi=40&id_dok=858&id_men=85&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0


 

Wątpliwość budzi zapis na: 

Str.8 art.31 pkt. 4 

Przy wykupie ziemi na raty zapisano, że oprocentowanie 

w skali rocznej nie może być niższe niż baza ustalana przez 

Unię Europejską plus 1%. Na dzisiaj to 4 plus 1 czyli 5%, a 

więc gorzej niż dotychczas. Proponujemy, by 

oprocentowanie nie było wyższe niż 2%, tak jak jest 

obecnie.  

  

 

 

   

Problemy z Zakładami Tłuszczowymi Bodaczów  

Dodano: 09.09.2011 

  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku pragnie 

zainteresować Państwa sytuacją, jaka spotyka lubelskich 

rolników.  

 

Zakłady tłuszczowe nie wypłacają im należności za 

przejęty rzepak. 

 

Szczegółowe informacje znajda Państwo w załączonych 

dokumentach.  

 

Do pobrania:  

- Oświadczenie ZT Bodaczów 

- Odpowiedź KZPR na oświadczenie ZT bodaczów 

  

 

 

   

Spotkanie z COBORU  

Słupia Wielka, 29 sierpnia 2011r. 

Dodano: 05.09.2011 

  W dniu 29.08.2011 w Słupii Wielkiej w siedzibie 

COBORU, miało miejsce spotkanie Mariusza Olejnika - 

członka prezydium wojewódzkiego PDO z Opola z 

http://www.opolskizpr.pl/osw%20bodaczow.doc
http://www.opolskizpr.pl/osw%20bodaczow.doc
http://www.opolskizpr.pl/odp%20na%20bodaczow.pdf


Edwardem Gackiem- dyr. COBORU i Marcinem Benhke- 

zastępcą dyrektora COBORU. Mariusz Olejnik w swojej 

wypowiedzi, zwrócił uwagę na konieczność szybszego 

ustalenia rekomendowanej listy zalecanych odmian w 

danym roku jeszcze przed zasiewami, jak i nad 

pojawiającymi się przypadkami propagowania przez 

hodowców odmian głównie z CCA, na podstawie 

wyników prowadzonych w rejonach kraju o odmiennych 

warunkach. Przedstawiciele COBORU rozważają 

możliwość wprowadzenia zmiany dotychczasowego 

systemu badań porejestrowych i rekomendacji odmian 

rzepaku ozimego (zwiększenia roli COBORU jako 

koordynatora). Do powyższych zmian skłaniają uwagi, 

zgłaszane przez różne grona m.in. PSPO, KZPR, 

członkowie Krajowego Zespołu i Wojewódzkich Zespołów 

PDO, m.in. dot. niemożność przebadania w ramach PDO w 

jednym roku wszystkich nowo zarejestrowanych odmian 

we wszystkich województwach. W wyniku dyskusji 

ustalono konieczność przeprowadzonych konsultacji z 

zainteresowanymi i wprowadzenia stosownych zmian w 

pracach dot. systemu badań PDO.  

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 16.08.2011 

  

 

W dniu 27 lipca w Warszawie odbyło się kolejne 

posiedzenie Zarządu Federacji oraz prezesów regionalnych 

Związków Dzierżawców. W posiedzeniu, któremu 

przewodniczył Prezes Zarządu Leszek Dereziński, 

uczestniczył Przewodniczący Rady dr Ignacy Urbanowski. 

W posiedzeniu udział wzięli: Leszek Korzeniowski- 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Zbigniew Abramowicz- Derektor Departamentu 

Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Piotr Dyjak- Naczelnik Wydziału Mienia Rolnego 

Skarbu Państwa w MRiRW, kierownictwo Agencji 

Nieruchomości Rolnych na czele z Prezesem dr Tomaszem 

Nawrockim, wiceprezesem Sławomirem Pietrzakiem i 



Anną Zając-Plezią- Zastępcą Dyrektora Zespołu 

Gospodarowania Zasobem w ANR. 

Na początku zabrał głos Prezes ANR- Tomasz Nawrocki, 

który przybliżył kształt ostatniego projektu ustawy i 

konsekwencji wynikających z jej wprowadzenia. Następnie 

głos zabrał Leszek Korzeniowski, który omówił przebieg 

prac komisji nad projektem ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami Rolnymi Skarbu Państwa, jak i 

procedowaniem tej ustawy w tej kadencji. Po czym 

przedstawiciele Dzierżawców zadawali pytania. Zabrali 

głos m.in.: Ignacy Urbanowski, który zapytał Prezesa 

Nawrockiego, czy ANR wyliczyła skutki ekonomiczne 

wprowadzenia zmian w omawianej ustawie, bo z jego 

szacunkowych obliczeń wynika, że Państwo na tym straci. 

Prezes Nawrocki powiedział, że ANR nie podsiada takich 

analiz, a poza tym jest instytucją realizującą politykę rządu. 

Następnie Mariusz Olejnik zadał pytanie 

przedstawicielowi MRiRW dyrektorowi Zbigniewowi 

Abromowiczowi: "jeżeli potwierdzą się negatywne skutki 

ekonomiczne wprowadzenia zmian w ustawie, czy rząd, w 

tym ministerstwo rolnictwa, wycofa się z nich?". Dyrektor 

odpowiedział, że nie ma informacji o tym, żeby rząd 

zmienił stanowisko. Po wyjściu gości trwała dalsza 

dyskusja nad zapisami w omawianej ustawie. W jej wyniku 

ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Federacja przedstawi w swoim stanowisku 

najistotniejsze zapisy (załącznik). Ustalono, że z ramienia 

Federacji w posiedzeniu Komisji w następnym dniu, będzie 

uczestniczył Waldemar Rolewski - v-ce Prezes Zarządu i 

Stanisław Wittek- Dyrektor Biura.  

 

Załącznik: (kliknij tutaj) 

  

 

 

   

Uroczyste otwarcie biogazowni 

Świdnica, 25 lipca 2011r. 

Dodano: 29.07.2011 

http://www.opolskizpr.pl/poprawka%201.doc
http://www.opolskizpr.pl/poprawka%201.doc


  

 

W dniu 25 lipca w Świdnicy miało miejsce uroczyste 

otwarcie biogazowni rolniczej o mocy 1,5 MW, której 

inwestorem jest firma Bio-Wat Sp.z o.o  

p. Marka Baryłki- prezesa Dolnośląskiego Związku 

Dzierżawców.  

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele 

Władz Wojewódzkich- Wicewojewoda Dolnośląski, v-ce 

Marszałek Dolnośląski, uniwersytetu przyrodniczego we 

Wrocławiu, prasa, radio, telewizja, jak i towarowi 

producenci rolni woj. dolnośląskiego i województw 

ościennych. Z ramienia Związku w uroczystości 

uczestniczył Mariusz Olejnik.  

W rozmowach podczas zwiedzania biogazowni 

dyskutowano o konieczności zorganizowania spotkania 

producentów rolnych bezpośrednio zainteresowanych 

podobną inwestycją. W efekcie Federacja podjęła się 

koordynacji i organizacji tego spotkania, które odbyło się w 

dniu 25 sierpnia i spośród członków naszego Związku 

udział wzięli: Grzegorz Placzyński, Zdzisław Brzozowski, 

Zygmunt Wojtowicz.  

 

Zdjęcia z uroczystego otwarcia biogazowni w zakładce 

"galeria".  

 

 

Źródło zdjęć 

  

 

 

   

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:otwarcie-pierwszej-na-dolnym-lsku-bioelektrowni&catid=143:ot-arr-we-wrocawiu&Itemid=413


Spotkanie Zespołu Roboczego GPRz  

oraz przedstawicieli wybranych GPRz woj. opolskiego  

Pawłowice, 14-15 lipca 2011r. 

Dodano: 20.07.2011 

  

 

W dniach 14-15 lipca odbyło się spotkanie Zespołu 

Roboczego GPRz (utworzonego podczas spotkania w 

dniach 16-17.02.2011r.  

w Pawłowicach ) oraz przedstawicieli wybranych GPrz z 

woj. opolskiego.  

 

Program spotkania: 

- Analiza rynku rzepaku w Polsce i Europie w kontekście 

zbiorów 2011 - Bartosz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający 

ds. Agrobiznesu i MSP, BGŻ Warszawa; 

- Doświadczenia w konsolidacji GPR na Wielkopolsce - 

Andrzej Tułaza - Spółdzielnia Grupy Wielkopolskie; 

- Podsumowanie ankiet GPRz woj. opolskiego, zebranych 

podczas spotkania 5 maja 2011r., wnioski - Mariusz 

Olejnik - Związek Pracodawców-Dzierżawców i 

Właścicieli Rolnych w Opolu; 

- Wprowadzenie do dyskusji - Henryk Tchórzewski - 

Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych; 

- Dyskusja nad sposobem konsolidacji GPRz na 

Opolszczyźnie. 

 

Organizatorzy spotkania: Krajowe Zrzeszenie 

Producentów Rzepaku, Związek Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu  

oraz Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych.  

  

 



 

   

"Dopłaty nierówne" 

Krzysztof Losz 

Dodano: 01.07.2011 

  Ta decyzja chyba dla nikogo nie była zaskoczeniem: 

Parlament Europejski przyjął przygniatającą większością 

głosów raport niemieckiego eurodeputowanego Alberta 

Dessa w sprawie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. Dla 

nas jest on niekorzystny, bo deputowani odrzucili wniosek, 

aby dopłaty bezpośrednie były równe we wszystkich 

krajach członkowskich. Ministerstwo rolnictwa uspokaja, 

że prawdziwe negocjacje między krajami członkowskimi w 

tej sprawie dopiero są przed nami. (...) 

 

Źródło: Krzysztof Losz, NaszDziennik.pl 

 

Całość artykułu: (kliknij tutaj) 

  

 

 

 

   

Debata - EKG2011: Polska branża spożywcza wobec 

globalnego kryzysu surowcowego 

Dodano: 27.06.2011 

  Bezpieczeństwo żywnościowe, spekulacja na rynku 

surowcowym oraz strategie firm w czasie gwałtownych 

wahań cen surowców - te trzy tematy zdominowały debatę 

nt. sytuacji polskiego i europejskiego sektora 

żywnościowego, która odbyła się podczas III 

Europejskiego Kongresu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

W sesji pt. "Polska branża spożywcza wobec globalnego 

kryzysu surowcowego - przetrwać czy wygrać" wzięli 

udział przedstawiciele organizacji branżowych, politycy, 

naukowcy, a także menedżerowie największych firm 

przetwórczych i handlowych w kraju. (...)  

 

http://www.opolskizpr.pl/Doplaty%20nierowne.doc
http://www.opolskizpr.pl/Doplaty%20nierowne.doc


Organizatorem Kongresu jest Grupa PTWP, wydawca 

miesięcznika "Nowy Przemysł" i portalu wnp.pl. Więcej 

informacji z Kongresu na stronie eec.wnp.pl. 

 

 

Całość debaty: (kliknij tutaj) 

  

 

 

 

   

Biuletyn Sejmowy 

Dodano: 27.06.2011 

  Biuletyn Sejmowy 5063/VI z posiedzenia Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 maja 2011 r., na którym 

odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy 

o izbach rolniczych (druk nr 3797). 

 

Biuletyn: (kliknij tutaj) 

  

 

 

 

   

Zapraszamy na Europejskie Dni Rzepaku EURO-RAPS 2011  

Łosiów, 18-19 czerwca 2011r. 

Dodano: 02.06.2011 

http://www.opolskizpr.pl/Debata.doc
http://www.opolskizpr.pl/Debata.doc
http://www.opolskizpr.pl/biuletyn_sejmowy.pdf
http://www.opolskizpr.pl/biuletyn_sejmowy.pdf


  

 

 

Zapraszamy do Łosiowa w dniach 18-19 czerwca 2011 r. na 

konferencję Europejskie Dni Rzepaku EURO-RAPS 2011. 

 

Konferencja dotyczyć bedzie rynku rzepaku, biopaliw w Polsce i 

zagranicą.  

 

Patronat honorowy - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Partnerzy: Komagra Sp. z o.o., Bielmar Sp. z o.o., Kruszwica S.A., BGŻ 

S.A., PZU S.A., Ekoplon - Syngenta, Sumi Agro Poland Sp. z o.o., 

DuPont Poland Sp. z o.o. 

 

 

Program Europejskich Dni Rzepaku: 

 

18.06.2011r. (sobota) 

 

Konferencja EURO - RAPS 2011 

10.00 - 10.15 - Rozpoczęcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości 

- Antoni Konopka- Członke Zarządu Województwa Opolskiego, 

Mariusz Olejnik-Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów 



Rzepaku 

10.15 - 13.00 - Analiza rynku rzepaku i zbóż w Polsce, szanse i 

zagrożenia. Kampania żniwna 2011/12- Adrian Smalec- Ekspert ds. 

Finansowania Agrobiznesu, BANK BGŻ 

- Problemy agrotechniczne w wysyconych rzepakiem zmianowaniach - 

prof. Wojciech Budzyński, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w 

Olsztynie, 

- System certyfikacji rzepaku jako surowca do produkcji 

biokomponentów, doświadczenia w Niemczech, Dieter Bockey, Expert 

of biodiesel, UFOP, Niemcy 

- Francuski model spółdzielczości rolnej. Organizacja branżowego 

łańcucha rzepakowego we Francji - Sebastien Windsor, FOP, Francja  

13.00 - 15.00 - Prezentacja pól doświadczalnych OODR 

15.00 - 18.00 - Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli 

producentów z Czech, Francji, Niemiec, Ukrainy i Polski. 

Wykłady wprowadzające:  

* WPR do 2020r.- Andrzej Butra- Podsekretarz Stanu, MRiRW 

* aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju rynku biopaliw w świetle 

nowej ustawy. System certyfikowania biopaliw w polityce Unii 

Europejskiej i co on oznacza dla polskiego rolnika? - Kazimierz Żmuda, 

MRiRW 

* potrzeba zmian systemu ubezpieczeń produkcji rolnej spowodowane 

częstszymi anomaliami pogodowymi - Konrad Rojewski, 

Przewodniczący Podkomisji Ubezpieczeń Rolnych, PIU. 

* Perspektywy dla uprawy rzepaku w Europie i Świecie po 2013r. - 

przedstawiciele europejskich branżowych organizacji rolniczych 

* Dyskusja - moderator - Karol Bujoczek, Redaktor Naczelny Top Agrar 

Polska  

 

Imprezy towarzyszące ( tereny wystawowe )  

 

19.06.2011r. (niedziela) 

 

10.00 - 10.30 - Podsumowanie Konferencji i Panelu dyskusyjnego, 

konferencja prasowa (pałac) 

11.00 - 13.00 - Podsumowanie konkursu AgroLiga 2011r. 

10.00 - 18.00 - Prezentacja doświadczeń PDO oraz nowości na polu 

doświadczalnym OODR ( oprowadzanie grup po polach 

doświadczalnych) 

* zapoznanie rolników z nowościami odmianowymi i technologicznym 

w uprawach  

* prezentacja kolekcji roślin strączkowych 

* prezentacja kolekcji roślin energetycznych 

 

Ponadto: 

* wystawa maszyn i urządzeń rolniczych 

* prezentacja dorobku Stowarzyszeń Wiejskich Opolszczyzny  

* wystawa kwiatów i krzewów ozdobnych 

* kiermasz produktów ekologicznych i regionalnych  

* wystawa twórczości ludowej  



  

 

 

   

Spotkanie przedstawicieli grup producentów rzepaku  

i towarowych producentów rzepaku woj. opolskiego "  

Opole, 5 maja 2011r. 

Dodano: 16.05.2011 

  

 

5 maja 2011r. w opolskim Urzędzie Marszałkowskim 

spotkali się przedstawiciele grup producentów rzepaku i 

towarowych producentów rzepaku woj. opolskiego. 

Spotkanie zorganizowali Związek Pracodawców-

Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu, Krajowe 

Zrzeszenie Producentów Rzepaku oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach 

Programu "Konsolidacji gospodarczej towarowych 

producentów rolnych woj. opolskiego".  

Czytaj więcej..  

 

 

Do pobrania:  

- program spotkania 

 

Zdjęcia ze spotkania w zakładce "Galeria" 

  

 

 

http://www.opolskizpr.pl/Notatka%20ze%20spotkania%205%20maja%202011r.doc
http://www.opolskizpr.pl/ZAPROSZENIE%205.05.2011.pdf
http://www.opolskizpr.pl/ZAPROSZENIE%205.05.2011.pdf


   

Walne Zebranie Członków Związku  

Opole, 18 maja 2011r. 

Dodano: 06.05.2011 

  W dniu 18 maja 2011r. w Opolu odbędzie się Walne 

Zebranie Członków Związku. Indywidualne zaproszenia 

na spotkanie członkowie zwyczajni  

i wspierający otrzymają pocztą w ciągu najbliższych dni.  

  

 

 

   

Konferencja ING Banku Śląskiego  

Wojanów, 28 kwietnia 2011r. 

Dodano: 04.05.2011 

  W dniu 28 kwietnia 2011r. odbyła się Konferencja 

organizowana przez ING Bank Śląski na temat "Koniec 

epoki taniej żywności". Mariusz Olejnik wraz z Henrykiem 

Tchórzewskim- Prezesem Opolskiego Związku 

Rewizyjnego RSP, przedstawił założenia i realizację 

programu "Konsolidacji gospodarczej towarowych 

producentów rolnych woj. opolskiego" 

  

 

 

   

Konferencja pt. Odnowa WPR dla lepszego rolnictwa.  

Dodano: 29.04.2011 

  W dniu 10 maja br. w Warszawie odbędzie się Konferencja 

Regionalna Forum dla Przyszłości Rolnictwa pod tytułem 

"Odnowa WPR dla lepszego rolnictwa".Celem konferencji 

jest omówienie reformy WPR pod kątem Krajów 

Członkowskich UE z Europy centralno - środkowej. 

Konferencja zorganizowana jest pod patronatem polskiego 



Ministra ds. rolnictwa, p. Marka SAWICKIEGO, wraz ze 

współorganizatorami: Federacją Związków Pracodawców 

- Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Katedrą 

Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk 

Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego. Prelegenci to: Michael CHERTOFF, były 

Sekretarz Stanu USA, Mindaugas KUKLIERIUS, litewski 

Wice - minister ds. rolnictwa, Maive RUTE, Komisja 

Europejska DG ds. Badań, Mihail ORLOV, Prezydent 

Ambika Group oraz Thierry de IESCAILLE, Sekretarz 

Generalny European Landowners. 

  

 

 

   

"Jakąś winę można rządowi przypisać" 

Artykuł Krystyny Naszkowskiej 

Dodano: 27.04.2011 

  Żywność jest droga. Więcej, a czasem nawet dramatycznie 

więcej niż przed rokiem płacimy za mąkę, chleb, mięso, 

ziemniaki, cukier. Przyczyną tej drożyzny są w znacznej 

części braki na rynku. Z powodu rozmaitych klęsk 

pogodowych na wielu kontynentach, w 2010 r. świat zebrał 

mniej pszenicy, ryżu, kukurydzy, itd. Do tego coraz więcej 

surowców roślinnych (rzepak, kukurydzę, cukier) 

przeznacza się nie do jedzenia, lecz np. do produkcji 

biopaliw. (...)  

 

Źródło: Gazeta Wyborcza 

 

Całość artykułu: (kliknij tutaj) 

  

 

 

 

   

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

http://www.opolskizpr.pl/gaz%20wyb.doc
http://www.opolskizpr.pl/gaz%20wyb.doc


Dodano: 20.04.2011 

  

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych 

spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół. 

  

 

 

   

Bezpłatne szkolenia  

Dodano: 20.04.2011 

  Fundacja Dla Dobra Publicznego z Kędzierzyna-Koźla 

zaprasza osoby bezrobotne z województwa opolskiego do 

wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 

ZAWODOWYCH współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

W chwili obecnej trwa nabór na szkolenia: 

- Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu i wózka 



widłowego; 

- Specjalista/ka ds. administracyjno- biurowych z 

elementami kadr i księgowości MŚP; 

- opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych 

- Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

oraz innych źródeł finansowania; 

- Kurs spawania metodą MAG. 

 

Dodatkowo uczestnicy szkoleń zostaną objęci program 

aktywizacji zawodowej i będą pod stałą opieką doradcy 

zawodowego. 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne 

zarejestrowane w woj.opolskim, w szczególności: 

- osoby powyżej 45 roku życia; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie; 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  

pod nr. telefonu: 77 483 48 95 

  

 

 

   

ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU  

Opole, 12 kwietnia 2011r. 

Dodano: 14.04.2011 

  W dniu 12 kwietnia w Biurze Związku w Opolu odbyło się 

Zebranie Zarządu Związku. 

 

Program spotkania: 

1. Sprawy bieżące Związku 

2. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego: PPR "GAJZ" Sp. 

z o.o. 

3. Rozliczenie kosztów związanych z organizacją spotkania 

połączonego z balem. 

4. Omówienie wyniku finansowego Związku za 2010r. 

5. Informacja Federacji o aktualnych problemach 

związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych. 

  

 

 



   

ZEBRANIE KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU  

Opole, 12 kwietnia 2011r. 

Dodano: 14.04.2010 

  W dniu 12 kwietnia 2011r. w Biurze Związku w Opolu 

odbyło się Zebranie KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU. 

Komisja przejrzała dokumentację związkową z 2010r. oraz 

przygotowała i podpisała sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej za 2010r., które zostanie odczytane i przyjęte 

przez Walne Zebranie Członków Związku w maju. 

  

 

 

   

Posiedzenie Rady Federacji 

Dodano: 11.04.2011 

  

 

31 marca w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Rady 

Federacji. Aleksandra Szelągowska, dyrektor 

Departamentu Finansów w MRiRW, przedstawiła aktualny 

stan prac nad założeniami do projektu nowelizacji ustawy 

o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

oraz ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego. W drugiej części posiedzenia członkowie 

Rady zajmowali się sprawami organizacyjnymi Federacji.  

  

 

 

   

Program "Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach" - 

DYPLOM PIP  



Dodano: 21.03.2011 

  

 

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem 

inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu 

promocyjnego "Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach 

- Dyplom PIP". Propozycja skierowana jest do pracodawców z 

zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 

pracowników. Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach 

otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez 

specjalistów PIP, m.in. "Listę kontrolną z komentarzem", za 

pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować 

występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę 

zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.  

 

W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy 

służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na 

uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy 

Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości 

z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji 

zrzeszających pracodawców i związków zawodowych. 

Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się 

we wszystkich powiatach województwa opolskiego. 

 

Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:  

- wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje 

przepisów Kodeksu pracy,  

- ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy analizowanie i 

dokumentowanie warunków pracy,  

- uwarunkowania dot. wyposażenia i modernizacji obiektów 

oraz parku maszynowego.  

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń 

inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa 

firmie! Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 

907.  

 

Do pobrania:  

- infomacja dla pracodawców 

- harmonogram szkoleń 

  

 

 

http://www.opolskizpr.pl/informacja%20dla%20pracodawcow.doc
http://www.opolskizpr.pl/informacja%20dla%20pracodawcow.doc
http://www.opolskizpr.pl/harmonogram%20szkolen.doc


   

Spotkania dot. wyborów do Izb Rolniczych  

Dodano: 07.03.2011 

  Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych 

w Opolu uprzejmie zaprasza na spotkanie Członków 

Związku z rejonu powiatu namysłowskiego w dniu 9 

marca 2011r. o godz. 10.00 do siedziby Jastrzębskiego GR 

JASPOL Sp. z o.o. (ul. Dworcowa 20, Jastrzębie) oraz z 

rejonu powiatu strzeleckiego, kędzierzyńsko-

kozielskiego oraz krapkowickiego w dniu 10 marca 2011r. 

o godz. 10.00 do siedziby firmy AGROCENTRUM Sp. z 

o.o. ( Księży Las 1, Olszowa k/ Strzelec Opolskich) 

poświęcone przygotowaniom organizacyjnym do 

wyborów do izb rolniczych. 

  

 

 

   

Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 07.03.2011 

  

 

3 marca w siedzibie biura Federacji odbyło się posiedzenie 

Zarządu z udziałem przewodniczącego Rady Ignacego 

Urbanowskiego i prezesów związków regionalnych.  

  

 

 

   

Spotkanie Partnerów KSOW 

Dodano: 28.02.2011 



  

 

W dniu 23 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się 

robocze spotkanie z partnerami KSOW, którzy zgłosili 

projekty współpracy do Planu działania Sekretariatu 

Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 

2010-2011. 

Zebranych powitał Pan Wiesław Kryniewski - p.o. 

Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wyrażając jednocześnie podziękowania za dotychczasową 

współpracę wszystkim podmiotom, które wsparły 

samorząd województwa w realizacji planu. 

Następnie zaprezetowany został i omówiony Kalendarz 

Imprez Rolniczych na rok 2011. 

Ponadto w trakcie spotkania w ramach podsumowania 

minionego roku zaprezentowane zostały najważniejsze 

zadania zrealizowane we współpracy z partnerami KSOW 

w 2010 r.  

Pan Wiesław Kryniewski, p.o. Dyrektora Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił zadania 

zaplanowane do wykonania w ramach KSOW w 2011 r. 

Kontynuowane będą przedsięwzięcia cykliczne 

realizowane we współpracy z OODR w Łosiowie i Izbą 

Rolniczą w Opolu. Ze środków Schematu III Pomocy 

Technicznej PROW 2007-2013 finansowane będą między 

innymi działania zmierzające do powstawania nowych i 

wsparcia istniejących grup producentów rolnych, 

budowania współpracy sieciowej podmiotów działających 

w obszarze dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego 

czy wsparcia działań w zakresie idei odnowy wsi i 

Lokalnych Grup Działania.  

Obecnych zapoznano też ze zmianami w przepisach 

dotyczących KSOW i wpływających bezpośrednio na 

współpracę z KSOW i wspólną realizację projektów. 

 

Z ramienia Związku w spotkaniu uczestniczył Prezes 

Zarządu -  



Mariusz Olejnik. 

 

Źródło: www.ksow.gov.pl  

  

 

 

   

Spotkanie grup producentów rzepaku woj. opolskiego  

Dodano: 22.02.2011 

  

 

Z inicjatywy Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku 

w dniach  

16-17.02.2011r. w Pałacu Pawłowice k/Gorzowa Śląskiego 

odbyło się spotkanie kilkudziesięciu przedstawicieli grup 

producentów z województwa opolskiego. Głównym celem 

spotkania było przeprowadzenie rozmów i podjęcie 

pierwszych działań zmierzających do konsolidacji 

wszystkich grup producentów rzepaku oraz zbóż i rzepaku 

na terenie całego województwa.  

 

Spotkanie było współorganizowane przez Związek 

Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w 

Opolu. 

 

Do pobrania: notatka ze spotkania 

  

 

 

   

http://www.opolskizpr.pl/Spotkanie%20grup%20producentow%20rzepaku%20z%20woj.pdf
http://www.opolskizpr.pl/Spotkanie%20grup%20producentow%20rzepaku%20z%20woj.pdf


Posiedzenie Zarządu Federacji 

Dodano: 11.02.2011 

  

 

W dniu 2 lutego w siedzibie biurze Federacji w Warszawie 

miało miejsce posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem 

Prezesów Związków Regionalnych.  

Omówiono aktualną sytuację oraz najważniejsze zadania 

stojące przed Federacją i zrzeszonymi Związkami w 2011r 

oraz kierunki ich działań.  

  

 

 

   

Podziękowania od Pana Józefa Kandziora  

Dodano: 02.02.2011 

   

 

Do pobrania: Podziękowania Pana Józefa Kandziora za 

udzieloną pomoc przez Związek Dzierżawców.  

 

 

  

 

 

   

Prośba o pomoc - powódź  

Dodano: 24.01.2011 

  Na zebraniu Zarządu Związku w dniu 22.12.2010r. 

poruszono sprawę Pana Józefa Kandziora, który zwrócił się 

z prośba o pomoc, w związku ze zniszczeniami, jakie 

dokonały tegoroczne powodzie w jego gospodarstwie. 

Wody Odry dwukrotnie go zalały. Informację o potrzebach 

http://www.opolskizpr.pl/kandziora.JPG
http://www.opolskizpr.pl/kandziora.JPG
http://www.opolskizpr.pl/kandziora.JPG
http://www.opolskizpr.pl/kandziora.JPG
http://www.opolskizpr.pl/kandziora.JPG


Pana Kandziora przekazaliśmy członkom naszego 

Związku. Pomocy udzielili:  

RSP Wydrowice - Zbigniew Kosterkiewicz, który przekazał 

5 ton pszenżyta, Przedsiębiorstwo Nasienne Księży Las - 

Zbigniew Klimowicz - 6 320 kg kiszonki z kukurydzy, 

Zakład Rolno-usługowy JANÓW s.c. - Maciej Majchrowski 

- 1,5 tony pszenicy, GR AGROPOL s.c. - Marian Olejnik -  

2 tony odpadów po czyszczeniu jęczmienia oraz Polskie 

Młyny S.A.- Edward Szlęk - 4 tony otrębów żytnich.  

  

 

 

   

2010 - dobry rok dla ANR  

Dodano: 14.01.2011 

  

 

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke uczestniczył 13 

stycznia 2011r. w konferencji prasowej zorganizowanej 

przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W spotkaniu 

wziął udział również prezes Tomasz Nawrocki.  

 

Celem konferencji było podsumowanie minionego roku 

oraz przedstawienie priorytetów w działalności Agencji na 

rok 2011. 

Wiceminister Plocke ocenił rok 2010 jako bardzo udany w 

zakresie działań podejmowanych przez ANR. Sprzedano o 

7% więcej gruntów niż początkowo zakładano, co 

pozwoliło uzyskać znacznie wyższe od przewidywanych 

przychody i wpływy finansowe. Same wpływy ze 

sprzedaży gruntów były wyższe od planowanych o 22%, a 

kwota jaką Agencja odprowadzi do budżetu państwa za 

2010 r. jest rekordowa i wyniesie około jednego miliarda, 

czyli o 82% więcej niż planowano. 

Dziękując wszystkim zaangażowanym w proces 

przygotowania i sprzedaży nieruchomości rolnych, a także 

ich wydzierżawiania, kontroli i egzekucji, wiceminister 



Plocke powiedział: "Był to kolejny rok ciężkiej pracy, którą 

wykonali pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Dzięki działaniom podjętym w roku 2010 wypracowane 

zostaną określone rozwiązania na rok obecny, w którym to 

przewidzieliśmy do sprzedaży 140 tys. ha gruntów, a 

decyzją ministra plan ten zostanie zwiększony o około 

50%." 

Szacuje się, że za grunty, które zostaną sprzedane w tym 

roku do budżetu państwa trafi blisko 2 mld 200 mln zł. Do 

sprzedaży wystawione zostaną także tereny inwestycyjne, 

co umożliwi nie tylko uzyskanie dla budżetu państwa 

dodatkowych środków, lecz także stworzy nowe 

możliwości inwestowania przez przedsiębiorców 

krajowych i zagranicznych. 

Mówiąc o wyzwaniach na rok 2011 wiceminister zwrócił 

także uwagę na prace legislacyjne nad ustawą o 

gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. 

Agencja ma nadzieję, że bogata oferta z jaką od początku 

2011 r. zwraca się do potencjalnych nabywców spotka się z 

popytem, szczególnie wśród rolników. 

 


