PODSUMOWANIE PRACY ZWIĄZKU W ROKU 2012

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 22.12.2012

Niech Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowym
czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
w spokoju i radości, a Nowy Rok 2013 niech obfituje
w szczęście, pomyślność i realizację wszelkich
zamierzeń.
życzy Związek Pracodawców-Dzierżawców
Właścicieli Rolnych w Opolu

Posiedzenie Zarządu połączone ze spotkaniem
opłatkowym
Opole, 21 grudnia 2012r.
Dodano: 22.12.2012

i

W dniu 21 grudnia 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu
połączone ze spotkaniem opłatkowym z przedstawicielami
instytucji i organizacji ze środowiska rolniczego
województwa
opolskiego
oraz
śląskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od zebrania Zarządu, gdzie
omówione
zostały
sprawy
bieżace
Zwiazku,
podsumowano rok 2012r, ustalono szczegóły zebrania
członków Zwiazku połaczonego z balem w 2013r. w
Prószkowie, wykreślono członków Zwiazku zalegajacych
ze składkami członkowskimi oraz Prezes Zarządu Mariusz
Olejnik przekazał informacje z Federacji o aktualnych
problemach zwiazanych z funkcjonowaniem dzierżawców
rolnych.
Po zebraniu Zarządu przybyli zaproszeni goście. 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
- Andrzej Butra- Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych

OT
Opolue
- Jerzy Kołodziej - Pełnomocnik Dyrektora Agencji
Nieruchomości
Rolnych
OT
Opole
- Adam Krupa - Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości
Rolnych
OT
Opole
- Zbigniew Klimowicz - Związek Dzierżawców
Nieruchomości
Rolnych
w
Gliwicach
- Henryk Zamojski - Dyrektor Opolskiego Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w
Łosiowie
- Henryk Tchórzewski - Prezes Opolskiego Związku
Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
- Franciszek Miśków - v-ce Prezes Opolskiego Związku
Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
- Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi,
UMWO
- Katarzyna Kuraś- Kierownik Referatu Rolnictwa i
Łowiectwa,
UMWO
Z
ramienia
Związku
uczestniczyli:
Mariusz
Olejnik
Prezes
Zarządu
- Zdzisław Kownacki - v-ce Prezes Zarządu
Andrzej
Widawski
członek
Zarządu
Aleksander
Materla
członek
Zarządu
- Henryk Bialik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Do

pobrania:

podsumowanie

roku

2012

Konferencja "Rozwój hodowli trzody chlewnej szansą
dla gospodarstw towarowych w Polsce"
Dodano: 19.12.2012

14 grudnia w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w
Warszawie Federacja Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz Krajowy Związek
Pracodawców
Producentów
Trzody
Chlewnej
zorganizowały konferencję "Rozwój hodowli trzody
chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce".

Przyczyny spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce w
ostatnich latach zreferował prof. Zygmunt Pejsak z
Państwowego Instytutu Weterynarii - PIB w Puławach, o
aktualnych problemach dużych ferm mówił Grzegorz
Brodziak z Krajowego Związku Producentów Trzody
Chlewnej, a o aktualnych problemach średnich i małych
ferm - dr Jan Biegniewski, prezes spółki POLSUS. Na temat
oczekiwań przetwórców mięsa wieprzowego wypowiadał
się Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso,
natomiast o duńskich doświadczeniach w budowie
konkurencyjnego sektora w produkcji i przetwórstwie
wieprzowiny - Johannes V. Hansen, przedstawiciel
duńskich
organizacji
rolniczych.
"Niemieckie
doświadczenia w budowie konkurencyjnego sektora w
produkcji i przetwórstwie wieprzowiny" zreferował dr
Albert Hortman-Scholten z Izby Rolniczej w Oldenburgu.
Konferencję podsumował Zygmunt Jodko, wiceprezes
Federacji.
Propozycja wniosków i działań przygotowana przez Pana
Mariana Kapłona z Krajowego Związku Producentów
Trzody Chlewnej (kliknij tutaj)

II Opolska Konferencja - Samorząd, Nauka, Biznes
nt. Odnawialne Źródła Energii
Dodano: 11.12.2012

W dniu 28 listopada 2012 roku w OODR w Łosiowie odbyła
się II Opolska Konferencja "Samorząd, Nauka, Biznes nt.
Odnawialne Źródła Energii - Zastosowanie w Praktyce",
która zorganizowana została przez Regionalne Centrum
Ekoenergetyki.
Konferencja skierowana była do rolników, przedstawicieli
instytucji i organizacji około rolniczych, opolskiego
środowiska naukowego, studentów, młodzieży z liceów
ogólnokształcących z województwa opolskiego oraz
mieszkańców regionu zainteresowanych kwestią rozwoju
odnawialnych źródeł energii. W konferencji wzięło udział
kilkadziesiąt osób, znaczne było także zainteresowanie
tematyką
odnawialnych
źródeł
energii
mediów
regionalnych.

W spotkaniu uczesniczył Prezes ZP-DiWR w Opolu Pan
Mariusz Olejnik.

Federacja
Dodano: 16.11.2012

13 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odbyło się posiedzenie zarządu Federacji z udziałem
prezesów związków regionalnych. Członkowie Federacji
spotkali się ze Zbigniewem Abramowiczem, dyrektorem
Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW i rozmawiali
o problemach nurtujących dzierżawców rolnych: o
przekazywaniu przez dzierżawców do ANR wyłączonych
gruntów dopiero po zbiorach, co zapobiegać będzie
odłogowaniu ziemi; o umożliwieniu uczestnictwa w
przetargach ograniczonych na sprzedaż ziemi byłym
pracownikom PGR oraz spółkom przez nich powołanym; o
rekompensatach dla pracowników rolnych zwolnionych z
powodu wprowadzenia w życie ustawy z 16 września 2011
r. i o znowelizowaniu tej ustawy. Omówiono też stan
przygotowań do konferencji "Rozwój hodowli trzody
chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce",
która odbędzie się w Warszawie 14 grudnia br. Temat ten
referował Zygmunt Jodko, wiceprezes zarządu Federacji,
przewodniczący zespołu do spraw opracowania
kierunków działań służących wzrostowi pogłowia trzody
chlewnej
i
bydła
mlecznego.
W spotkaniu uczestniczył Prezes ZP-DiWR w Opolu Pan
Mariusz Olejnik.

Zebranie Członków Związku
Zakrzów, 7 listopada 2012r.
Dodano: 16.11.2012

W dniu 7 listopada odbyło się zebranie Członków Związku
w
Zakrzowie.
Program
spotkania:
- Rozpoczęcie spotkania, sprawy bieżące - Mariusz Olejnik
- Oferta Pałacu Łucja - Siegmund Dransfeld, Właściciel
- Finansowanie inwestycji z zakresu OZE przez Bank
Ochrony Środowiska S.A. - doświadczenia i możliwości Janusz
Turek,
Dyrektor
Sprzedaży
Centrum
Korporacyjnego, Dagmara Jagoda, Główny Ekolog
- Porównanie ofert ubezpieczeniowych firm PZU i
CONCORDIA - Elżbieta Czerwonogóra, MADA
Ubezpieczenia
- Informacja o działaniach i realizacji programów ARiMR Tomasz Białaszczyk, Dyrektor Oddziału Opolskiego
ARiMR
- Informacja o działania ANR - Jerzy Kołodziej, Dyrektor
ANR
OT
Opole
- Przedstawienie oferty handlowej firmy BASF Polska Sp. z
o.o. - Zenon Chodziński.

Spotkanie Zarządu ZWiązku
Dodano: 25.10.2012

W dniu 24 października odbyło się spotkanie Zarządu
Związku.
W
programie:
1.
Sprawy
bieżące
Związku.
2. Rozliczenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu
szkoleniowego
na
Węgry.
3. Ustalenie szczegółów zebrania członków Związku
połączonego
z
balem
w
2013r.
4. Ustalenie terminu i miejsca zebrania członków Związku
dot.
ubezpieczeń.
5. Informacja Federacji o aktualnych problemach
związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych.
6. Wolne wnioski

Federacja
Dodano: 18.10.2012

10 października w biurze Federacji w Warszawie odbyło się
posiedzenie zarządu z udziałem prezesów związków
regionalnych. W pierwszej części odbyło się spotkanie z
Anną
Zając-Plezią,
zastępcą
dyrektora
Zespołu
Gospodarowania Zasobem ANR, na temat nowych zasad
obliczania wysokości czynszu dzierżawnego. W drugiej
części posiedzenia Zygmunt Jodko, prezes Lubuskiego
Związku
Rolników,
który
jest
jednocześnie
przewodniczącym zespołu ds. opracowania kierunków
działań sprzyjających wzrostowi pogłowia trzody chlewnej
i bydła mięsnego omówił bardzo niepokojącą sytuację na
rynku trzody chlewnej. Wniosek z dyskusji był jeden - to
ostatni dzwonek, by jak najszybciej odbudować hodowlę
trzody chlewnej, która została zniszczona złymi decyzjami
kolejnych rządów. Ustalono, że 14 grudnia Federacja
zorganizuje w Warszawie konferencję na ten temat.

Energia i nawozy z biogazowni
Dodano: 18.10.2012

W Zalesiu, w gminie Domaszowice, rozpoczęła działalność
pierwsza rolnicza biogazownia. Jej moc wyniesie 2
megawaty.
Biogazownia powstała przy fermie trzody chlewnej FermaPol, która rocznie sprzedaje ok. 40 tysięcy tuczników.
Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez nowo
powstałą instalację będzie więc gnojowica, której w cyklu
hodowli trzody powstaje ok. 70 tysięcy metrów sześciennych
rocznie, oraz wysłodki buraczane, odpady ziemniaczane i
kurze.
Biogazownia wytwarzać będzie ciepło, energię elektryczną
oraz certyfikowany nawóz organiczny powstały jako produkt
uboczny z płynnego osadu. Prezes Ferma-Polu, Krzysztof
Gołębiowski, liczy, że tego rodzaju nawóz znajdzie uznanie
rolników, bo w porównaniu do nawozów azotowych będzie
konkurencyjny cenowo. Prąd natomiast ma być sprzedawany
do sieci krajowej, ciepło zaś wykorzystane zostanie na
potrzeby własne - w procesie technologicznym i w kotłowni.
Instalację (składa się ona z 3 wielkich komór fermentacyjnych
o pojemności 4,5 tys. metrów sześciennych i 4 zbiorników
magazynowych) wybudowała spółka Polskie Biogazownie
"Energy-Zalesie" według technologii holenderskiej firmy
Host. Prace budowlane trwały od czerwca ubiegłego roku do
sierpnia
tego
roku.

Do obsługi biogazowni potrzeba trzech osób, ale kilkadziesiąt
innych zatrudnionych będzie w usługach transportowych
(odpady
trzeba
dowieźć).
Obecni na otwarciu biogazowni członkowie Zarządu
Województwa - wicemarszałek Tomasz Kostuś oraz
nadzorujący sprawy rolnictwa, Antoni Konopka, podkreślali,
iż nowo oddana do eksploatacji instalacja rozwiązuje
problemy ochrony środowiska, jest też pierwszą tego typu w
regionie, na dodatek powstałą w trudnym gospodarczo
okresie.
- Gratuluję, iż udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do
końca - mówił Tomasz Kostuś, dodając, iż przy tak dużym
potencjalne rolniczym, jakim dysponuje województwo
opolskie, podobnych biogazowni powinno powstawać
więcej.
- Brakuje jeszcze ciepłowni na biomasę, gdyby taka powstała
mielibyśmy w regionie wszystkie formy energii odnawialnej
- mówił wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.
Ferma-Pol jest największym zakładem w gminie
Domaszowice. Daje zatrudnienie ok. 100 osobom.
MS
Źródło artykułu

Podróż studyjna do Francji
Dodano: 10.10.2012

W dniach 2 - 5 października 2012 r. opolscy producenci rolni
przyglądali się, jak we Francji wygląda zrzeszanie się
rolników
w
grupy
producenckie.
Podróż studyjną do Francji zorganizował Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego wspólnie ze
Związkiem Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych w Opolu w ramach programu pn. "Konsolidacja
gospodarcza
towarowych
producentów
rolnych
województwa opolskiego". Uczestniczyło w niej 21 osób, a
delegacji przewodniczył wicemarszałek województwa
Tomasz Kostuś. Do Francji pojechali przede wszystkim
przedstawiciele grup producentów rolnych i instytucji
okołorolniczych.
Opolanie spotkali się z przedstawicielami Francuskiej
Organizacji Branży Roślin Oleistych i Białkowych
AGROPOL, Francuskiego Związku Producentów Roślin
Oleistych, zrzeszeń SOFIPROTEOL oraz ONIDOL.
Interesowało ich funkcjonowanie tych organizacji, zasady
funkcjonowania i finansowania branży roślin oleistych oraz
sieci powiązań między francuskimi producentami,
spółdzielniami oraz organizacjami rynku roślin oleistych.
Uczestnicy podróży studyjnej spotkali się z Xavierem Beulin,
wiceprzewodniczącym Komitetu COPA - organizacji
zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje
spółdzielcze. Prezentował on funkcjonowanie tej organizacji
oraz francuskiego systemu podatkowego i systemu wsparcia
finansowego Unii Europejskiej dla francuskich rolników,
omówił także stanowisko Komitetu COPA w sprawie
projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
W trakcie podróży studyjnej uczestnicy zwiedzili m.in.
gospodarstwo doświadczalne w Chaumoy, laboratorium
badań jakości produktów rolniczych, elewator rzepaku i zbóż
oraz gospodarstwo członka Spółdzielni AXEREAL. Podróż

przyniosła wiele cennych doświadczeń wszystkim jej
uczestnikom.
Podróż współfinansowana była ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została przygotowana w ramach
Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW
województwa
opolskiego
na
lata
2012-2013.
ŁG-DRW
Źródło

artykułu

Zdjęcia z wyjazdu studyjnego znajdują się w zakładce
"Galeria"
Do obejrzenia relacja z wyjazdu : program "NASZA WIEŚ"

Wnioski z konferencji
nt. "Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku
rolnego?"
Dodano: 01.10.2012

Wnioski
z
konferencji
nt. "Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku
rolnego?"
zorganizowanej
przez
Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli
Rolnych,
Krajową
Radę
Izb
Rolniczych
oraz
Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW
w dniu 14 września 2012 r. w Szkole Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w
Warszawie
Uczestnicy konferencji, zarówno w przedstawionych
referatach jak i w toku szerokiej dyskusji, generalnie
wypowiedzieli się za potrzebą dokonania zmian w
systemie
opodatkowania
gospodarstw
rolniczych.

Z przeprowadzonej analizy opodatkowania dochodów
gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej wynika,
że stosowane są różne rozwiązania. W większości krajów
występuje
forma
opodatkowania
na
zasadach
identycznych
lub
podobnych
jak
w
działach
pozarolniczych, z uwzględnieniem różnych ulg.
Wprowadzenie podatku dochodowego w polskim
rolnictwie ma swoje uzasadnienie. Może służyć budowaniu
poczucia sprawiedliwości i równości społecznej, ale
również eliminacji z dyskusji społecznej podziałów między
"miastem"
a
"wsią".
Głęboko przemyślany i precyzyjnie określony system
podatkowy, ściśle związany z sytuacją ekonomiczną
polskiego rolnictwa i powiązany z ekonomiczną
efektywnością gospodarstw może stać się również
czynnikiem
stymulującym
ich
rozwój.
Jednak
wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego w
wysokości podobnej jak w działach pozarolniczych,
zdaniem uczestników konferencji, może nastąpić jedynie
wraz z jednoczesną likwidacją obowiązującego dotychczas
podatku rolnego. Konieczne jest też oszacowanie skutków
wprowadzenia podatku rolnego dla gospodarstw o
różnych kierunkach produkcji. Z danych szacunkowych
zaprezentowanych w czasie konferencji wynika, że
wprowadzenie podatku dochodowego na zasadach
ogólnych może być szczególnie niekorzystne dla
gospodarstw
z
produkcją
zwierzęcą.
Państwo, poprzez nowy system podatkowy nie powinno
realizować swojej polityki w zakresie socjalnym jak i w
zakresie preferowania wybranych form organizacyjnych i
grup gospodarstw o określonej skali produkcji. Zdaniem
uczestników konferencji nie zachowanie powyższej zasady
może prowadzić do wielu nieprawidłowości jak np. do
sztucznego i nieuzasadnionego dzielenia gospodarstw, a
tym samym do pogorszenia struktury agrarnej, czy też
prowadzenia produkcji, mimo że jest ona w określonych
warunkach nieefektywna. W dotychczasowej praktyce
mamy wiele przykładów wspomagania gospodarstw
nadmiernie rozdrobnionych, kosztem gospodarstw
towarowych o dużych możliwościach konkurencyjnych, w
których w sposób administracyjny ogranicza się skalę
produkcji poprzez wyłączanie gruntów dzierżawionych.
Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach mocno
podkreślali, że nowy system podatkowy nie powinien mieć
wyłącznie fiskalnego charakteru. System powinien
stymulować i zabezpieczać możliwości rozwoju
gospodarczego zarówno obecnie jak i w przyszłości,
uwzględniając: specyfikę rolnictwa, stan wyposażenia i

warunki

naturalne.

Produkcja w rolnictwie to procesy biologiczne
przebiegające w zróżnicowanych i zmiennych warunkach
klimatyczno - glebowych, przy których możliwości
ingerencji człowieka są ograniczone. Specyficzna jest
również reakcja rynku na podaż i popyt produktów
żywnościowych, gdzie czasami nawet niewielka nadwyżka
produktów spożywczych powoduje niewspółmierny
spadek cen i odwrotnie. Dlatego też konieczne jest
uwzględnienie tej specyfiki w systemie podatkowym i
stworzenie możliwości rozliczania przy podatku
dochodowym ponoszonych przez gospodarstwa strat w
dłuższych okresach - przynajmniej pięcioletnich.
Zdaniem uczestników konferencji charakterystyczną cechą
naszego rolnictwa jest jego rozdrobnienie, niskie
wyposażenie w trwałe środki produkcji i narastający
problem gospodarki wodnej. W porównaniu z rolnictwem
niemieckim wielkość środków trwałych na 1 ha UR jest
ponad 4 razy niższa. Bardzo niekorzystna jest sytuacja w
zakresie gospodarki wodnej. Prac melioracyjnych obecnie
praktycznie się nie prowadzi, a około 20% gruntów
zmeliorowanych
wymaga
renowacji.
Grunty
zmeliorowane na ogół nie posiadają urządzeń regulujących
poziom wody. Systemy nawadniające występują zaś
sporadycznie. Niedofinansowanie rolnictwa i brak wody są
podstawowymi czynnikami ograniczającymi produkcję w
rolnictwie. Problemów tych sami rolnicy nie rozwiążą,
muszą być w tej sytuacji podejmowane różnorakie
działania stymulujące rozwój. Dbając by polskie rolnictwo
było konkurencyjne na rynku europejskim należy, zarówno
w produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej, wdrożyć szereg
nowoczesnych
technologii.
Dlatego też, aby podatek dochodowy miał również
charakter stymulujący rozwój rolnictwa powinien
uwzględniać:
- Możliwość udzielania ulg inwestycyjnych w wysokości co
najmniej 50% wartości inwestycji i rozliczanie ich w
okresach
5
letnich.
- Objęcie ulgami podatkowymi dochodów z produkcji
prowadzonej
na
gruntach
V
i
VI
klasy.
- Wyłączenie z dochodów do opodatkowania przychodów
z dopłat bezpośrednich, realizowanych programów
rolnośrodowiskowych
i
pomocy
publicznej.
- Warunkiem postępu produkcyjnego i ekonomicznego w
naszym rolnictwie jest szybka poprawa struktury agrarnej.
Do czynników, które mogą stymulować ten proces należy
m.in.
zaliczyć:
- Wprowadzenie ulg w podatku dochodowym do 100%

ceny zakupu gruntów do rozliczenia w okresie do 15 lat.
- Zwolnienie przychodów ze sprzedaży ziemi rolnej z
podatku
dochodowego.
- Wprowadzenie rozwiązań prawnych zapewniających z
jednej strony dzierżawcom gruntów poczucie stabilności, a
z drugiej strony rolnikom możliwość rozwijania
gospodarstw
rodzinnych.
- Podniesienie atrakcyjności zawodu rolnika poprzez
postęp techniczny i opłacalność produkcji rolnej, jest to
szczególnie
ważne
dla
ludzi
młodych.
Zmianę
systemu
ubezpieczeń
społecznych.
Zdaniem uczestników konferencji wszystkie powyższe
wnioski powinny być brane pod uwagę przy
opracowywaniu
nowego
systemu
podatkowego.
Rolnictwo jest bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany
przepisów prawa, które wpływają na wzrost kosztów
wytwarzania. Dlatego nowy system podatkowy nie może
być bardziej fiskalny niż obecny. Ponadto musi być
skonstruowany na prostych i precyzyjnych zasadach
uniemożliwiających
urzędnikom
jego
dowolne
interpretacje.
Biorąc pod uwagę potrzebę prowadzenia rachunkowości
rolnej dla
celów
podatkowych
konieczne
jest
przygotowanie do tego producentów rolnych. W tym celu
w 2013 roku należałoby zorganizować szkolenia dla
rolników w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej.
Rok 2014 powinien być okresem szerokiej informacji opinii
publicznej w tym przede wszystkim wśród społeczności
rolniczej nt. wdrożenia zasad rachunkowości, a obowiązek
podatkowy w rolnictwie powinien być wprowadzony
najwcześniej
w
2015
roku.
Za
organizatorów
Prezes
Federacji Związków PracodawcówWłaścicieli
Leszek Dereziński

Federacja
Dodano: 01.10.2012

Konferencji
Zarządu
Dzierżawców i
Rolnych

6 września w siedzibie spółki Kombinat Rolny Kietrz (woj.
opolskie) odbyło się posiedzenie zarządu Federacji, w
którym uczestniczyli wiceminister rolnictwa Kazimierz
Plocke oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Korzeniowski. Uczestnicy
spotkania zapoznali się z działalnością spółki zwiedzając
poszczególne zakłady, pola oraz obiekty hodowlane i park
maszynowy.
Tematami
posiedzenia
były:
stan
przygotowań konferencji, która odbyła się 14 września oraz
informacja o pracach zespołu ds. opracowania kierunków
działań służących wzrostowi pogłowia trzody chlewnej i
bydła mięsnego.

WPROWADZENIE PODATKU DOCHODOWEGO
W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE
Dodano: 28.08.2012

ANALIZA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA
INTERESÓW
EKONOMICZNYCH
ROLNIKÓW,
ZE
SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
GOSPODARSTW
TOWAROWYCH
Opracowanie:
Śląska

Roman
Izba

całość artykułu: (kliknij tutaj)

Dożynki Wojewódzkie Gogolin 2012

Włodarz
Rolnicza

Dodano: 27.08.2012

Dożynki
Gminne
w
Gogolinie
program
10.00 - msza święta w kościele w Gogolinie-Karłubcu
13.30
wymarsz
korowodu
dożynkowego
14.30
gala
dożynkowa
Godz.16.30 prezentacje artystyczne, w tym występ Zespołu
"Gerdan"
z
Ukrainy
- Gminny Turniej Sołectw na najlepszą koronę żniwną , wystawę
płodów rolnych i wóz korowodowy w ramach Dożynek
Wojewódzkich
Godz.17.30 ogłoszenie wyników gminnego konkursu koron
żniwnych, wozów korowodowych, wystawy płodów oraz
wręczenie
dyplomów
i
nagród
Namiot
Godz.17.00- 23.00 Prezentacje artystyczne grup oraz zespołów
gminy
Gogolin
Zespół Mażoretki z Gogolina Miejska Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Gogolina amatorskie grupy artystyczne z sołectw gminy
Gogolin Zespół Folklorystyczny "Szwarne Dziołchy" z Górażdży
Godz.19.00 biesiada i zabawa ludowa z Zespołem Aksamit

ESTRADA
Godz.20.30 Muzyczna Niespodzianka - koncert z okazji
"Pożegnania
wakacji"
Z udziałem: Zwycięskiej Grupy Wokalnej Kamila Bednarka z
programu telewizyjnego TVP 2 "Bitwa na głosy"

Federacja
Dodano: 27.06.2012

25-26 czerwca w Sośnicowicach k. Gliwic odbyło się
wspólne posiedzenie zarządów: Krajowej Rady Izb
Rolniczych i Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych.
Uczestnicy
posiedzenia zwiedzili Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe BUTOR - hodowlę bydła mlecznego oraz
biogazownię połączoną z gorzelnią. Członkowie zarządów
skupili się na wypracowaniu zasad współpracy obu
organizacji rolniczych zarówno na szczeblu krajowym, jak
i na szczeblu regionalnym. Uzgodniono treść dokumentu
pt. "Zasady współpracy zarządu Krajowej Rady Izb
Rolniczych i zarządu Federacji Związków PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych".

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Federacji
Dodano: 21.06.2012

20 czerwca w Warszawie obył się zjazd sprawozdawczowyborczy
Federacji
Związków
Pracodawców
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, podczas którego
wybrano przewodniczącego Rady Federacji i zastępców
przewodniczącego,
prezesa
zarządu
Federacji,
wiceprezesów zarządu i członków zarządu oraz
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zastępców
przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Federacji
jednogłośnie wybrano Ignacego Urbanowskiego, a jego
zastępcami zostali: Marek Baryłko, Mariusz Olejnik i
Roman Wiatrowski. Jednomyślnie wybrano też prezesa
zarządu Federacji - Leszka Derezińskiego. Wiceprezesami
zostali: Stanisław Grocholski, Romuald Jankowski,
Zygmunt Jodko, Waldemar Rolewski, zaś członkami
zarządu: Zbigniew Cisoń, Wojciech Hołownia, Marian
Kapłon i Maciej Skibniewski. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej został Mikołaj Chełkowski, a jego zastępcami:
Benedyk Ślęzak i Kazimierz Stoltman.

Konferencja Federacji pt. "Z gruntu zła ustawa państwo zabiera ziemię towarowym dzierżawcom
rolnym"
Dodano: 30.05.2012

29 maja w Warszawie odbyła się konferencja Federacji pt.
"Z gruntu zła ustawa - państwo zabiera ziemię towarowym
dzierżawcom rolnym", zorganizowana przez OnBoard
Public Relations dla dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele Kancelarii
Prawnej Domański Zakrzewski Palinka, prof. Katarzyna
Duczkowska - Małysz z SGH, poseł PO Leszek
Korzeniowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Federacji -

Ignacy Urbanowski, przewodniczący Rady Federacji,
Leszek Dereziński, prezes zarządu Federacji, Tomasz
Zdziebkowski, prezes TOP FARMS sp. z o.o. i Czesław
Janicki, prezes spółki BOVINAS oraz przedstawiciele
związków regionalnych.

Europejskie Dni Rzepaku
Dodano: 29.05.2012

Zakończyły się - przygotowane przez Krajowe Zrzeszenie
Producentów
Rzepaku,
Urząd
Marszałkowski
Województwa Opolskiego oraz Opolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - III Europejskie Dni
Rzepaku
"Euro-Raps
2012".
W tym roku spotkanie miało nieco inny charakter adresowane było wyłącznie do producentów rzepaku
(przybyło ich do Łosiowa blisko 300-tu), ograniczono liczbę
referatów (do dwóch), obok przedstawicieli Niemiec,
Czech, Francji i Polski, udział wzięli producenci z Litwy
(członkowie spółdzielni, która ma 30 tys. hektarów).
Jak mówił wicemarszałek Tomasz Kostuś, Opolszczyzna
rolnictwem stoi, a jego wizytówką jest uprawa rzepaku. Dni "Euro-Raps" służyły wymianie doświadczeń, ale także
zastanowieniu się, czy są projekty, nad którymi
moglibyśmy wspólnie popracować - mówił wicemarszałek.
Mariusz Olejnik, szef Krajowego Zrzeszenia Producentów
Rzepaku, stwierdzał, iż w trakcie spotkania wypracowano
kilka istotnych wniosków. Dotyczą one zbudowania
przejrzystych i zrozumiałych dla wszystkich członków
Unii Europejskiej instrumentów polityki rolnej. Zebrani
opowiedzieli się za ograniczeniem lub całkowitą
rezygnacją z wyłączenia z produkcji 7 proc. powierzchni
gospodarstw. Mariusz Olejnik wyjaśniał, że nie można
sobie pozwolić na wyłączenie tak dużego areału, w
sytuacji, gdy Europa staje się importerem żywności.
Producenci domagali się także promocji oleju rzepakowego
do celów spożywczych, jako jedynego tłuszczu o idealnym
stosunku kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3.
Podsumowując

spotkanie

Antoni

Konopka,

członek

Zarządu Województwa, mówił, iż nie jest dziełem
przypadku, że Europejskie Dni odbywają się na
Opolszczyźnie, gdzie stosowane są najnowocześniejsze
technologie i gdzie uprawy prowadzi krajowa i europejska
elita producentów rzepaku. Zaprosił też uczestników na
odbywającą się za trzy tygodnie w Kamieniu "Opolagrę".
Zagraniczni goście podkreślali perfekcyjną organizację
spotkania oraz walory turystyczne Opolszczyzny.
MS
Źródło
Fotorelacja

artykułu
z

"Europejskich

Dni

Rzepaku"

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.oodr.pl,
skąd można pobrać broszurę konferencyjną oraz wnioski z
debaty.

Europejskie Dni Rzepaku - EuroRaps 2012
Dodano: 16.05.2012

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskich
Dniach Rzepaku, które odbędą się w dniach 24-25 maja 2012 r.
Program:
24.05.2012r.-

Łosiów

OODR

-

Sala

Konferencyjna

10.00
10.15
Uroczyste
otwarcie
i
przywitanie
gości:
Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego
Mariusz
Olejnik
Prezes
Zarządu
KZPR
Henryk
Zamojski
Dyrektor
OODR
Łosiów
10.15
-11.45
Konferencja "Dokąd zmierza Wspólna Polityka Rolna?"
- dr Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
"Kiła kapusty - narastający problem w uprawie rzepaku"
- dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw. IOR - PIB,
- dr Jarosław Grocholski - PPHiU "Arenda" Sp. z o.o. w
Charbielinie

11.45
-13.15
Debata Europejska "Wpływ zmian Wspólnej Polityki Rolnej na
branżę
roślin
oleistych"
Moderator: Karol Bujoczek - Redaktor Naczelny Top Agrar
Polska
Uczestnicy debaty - przedstawiciele europejskich organizacji
rolniczych, m.in.: EOA - UE, KZPR - Polska, FOP - Francja, UFOP
- Niemcy, SPZO - Czechy, NFU - Wielka Brytania
13.30
-14:30
Prezentacja
pól
doświadczalnych
OODR
Oprowadzający
uczestników
imprezy:
dr Agnieszka Krawczyk, mgr Elżbieta Gniewowska, mgr Łukasz
Kowalski
OODR
Łosiów
14.30
Poczęstunek

-

16:30

17:00
19:00
Opracowanie wniosków z Debaty Europejskiej - przedstawiciele
krajów
uczestniczących
w
Debacie
25.05.2012- Opole, Opolski Urząd Wojewódzki - Złota Sala
10.00
10.30
Spotkanie przedstawicieli krajów uczestniczących w Debacie
Europejskiej z Zarządem Województwa Opolskiego i Wojewodą
Opolskim podsumowujące Europejskie Dni Rzepaku EURO
RAPS 2012 i przedstawienie wniosków z Debaty
10.30
Konferencja

prasowa,

przedstawienie

Organizatorzy:
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Krajowe
Zrzeszenie
Producentów
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

11.00
wniosków

Opolskiego
Rzepaku

WNIOSEK O KONTROLĘ KONSTYTUCYJNOŚCI PRAWA
Dodano: 14.05.2012

W dniu 6.04.2012 r. w imieniu Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka złożyła
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę
konstytucyjności prawa. Do wniosku załączony został
Raport Kancelarii dotyczący kwestionowanej ustaw oraz
skutków jej wejścia w życie. Prezes Zarządu Federacji /-/
Leszek
Dereziński
Leszek
Federacja Związków
Właścicieli
WNIOSEK
PRAWA
Warszawa,

O

KONTROLĘ
dnia

TRYBUNAŁ
Al.
J.
00-918

Pracodawców,

5

Ch.

Dereziński
Dzierżawców i
Rolnych

KONSTYTUCYJNOŚCI
kwietnia

2012

r.

KONSTYTUCYJNY
Szucha
12a
Warszawa

Wnioskodawca:
Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli
Rolnych
ul.
Hoża
66/68,
lok.
406
00
682
Warszawa
reprezentowany
przez:
Michała
Kuleszę,
radcę
prawnego,
Marcina
Matczaka,
radcę
prawnego,
Tomasza
Zalasinskiego,
radcę
prawnego,
Kancelaria
Domański
Zakrzewski
Palinka
sp.k.
Rondo
ONZ
1
00-124
Warszawa
WNIOSEK
PRAWA

O

KONTROLĘ

KONSTYTUCYJNOŚCI

W imieniu Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców
i
Właścicieli
Rolnych
(opłacone
pełnomocnictwo stanowi załącznik 1), działając na
podstawie przepisu art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Konstytucji
RP,
wnosimy
o
stwierdzenie:
- naruszenia przez art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) przepisów art. 2, art. 20,

aft 22, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP,
- naruszenia przez art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382) przepisów art. 2, art. 20,
art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji
RP;
- naruszenia przez art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r,
o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 233, poz, 1382) przepisu art. 2 Konstytucji
RP.
RAPORT REGULACYJNY DLA FEDERACJI ZWIĄZKÓW
PRACODAWCÓW - DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI
ROLNYCH W PRZEDMIOCIE OCENY PRAWNEJ
NOWELIZACJI
USTAWY
O
GOSPODARCE
NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 16
WRZEŚNIA
2011
R.
Tezy
Raportu
Analizy zawarte w niniejszym Raporcie regulacyjnym
prowadzą
do
następujących
wniosków:
- Nowelizacja rodzi istotne wątpliwości z punktu widzenia
zgodności z Konstytucją RP. Istnieje bowiem wysokie
ryzyko,
że:
- Przepis art. 4 i art. 5 Nowelizacji naruszają koncepcję
państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i wynikające z
niej zasady zaufania obywateli do państwa i tworzonego
przez nie prawa, ochrony interesów w toku i praw
nabytych, sprawiedliwości społecznej, a także zasady
prawidłowej legislacji (nakaz stosowania należytych
przepisów przejściowych oraz odpowiedniej vacatio legis),
- Przepis art. 4 i 5 Nowelizacji prowadzi do nadmiernej
ingerencji w swobodę działalności gospodarczej i narusza
zasadę społecznej gospodarki rynkowej, co rodzi
wątpliwości dotyczące jego zgodności z art. 20 i 22
Konstytucji
RP,
- Nowelizacja prowadzi do nadmiernej ingerencji w
konstytucyjnie chronione prawa i wolności dzierżawców,
co rodzi wątpliwości dotyczące jej zgodności z zasadą
proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP);
- Przepisy Nowelizacji rodzą wątpliwości z punktu
widzenia zgodności z zasadą równości wobec prawa i
zakazem dyskryminacji (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP);
- Przepisy Nowelizacji prowadzą do naruszenia praw
podmiotowych gwarantowanych art. 64 Konstytucji RP
(prawo do równej ochrony własności i innych praw
majątkowych).
Nowelizacja rodzi istotne wątpliwości z punktu widzenia

jej zgodności z prawem Unii Europejskiej, gdyż:
- Trwający wciąż okres przejściowy na liberalizację dostępu
do nabywania nieruchomości rolnych w Polsce przez
obywateli innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej
nie obejmuje dzierżawy nieruchomości rolnych, która w
pełni podlega regułom rynku wewnętrznego Unii
Europejskiej;
- Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie
stwierdzał, że ograniczenia nabywania, użytkowania i
zbywania nieruchomości rolnych mogą stanowić
ograniczenia swobody przepływu kapitału oraz swobody
przedsiębiorczości;
- Nowelizacja efektywnie zmuszając dzierżawców
nieruchomości rolnych do wyrażenia zgody na
zmniejszenie powierzchni dzierżawy o 30% stanowi środek
krajowy wprowadzający ograniczenia przepływu kapitału
w taki sposób, że zniechęca inwestorów z innych państw
członkowskich do inwestowania w spółki handlowe
prowadzące produkcję rolną na terenie Polski;
Nowelizacja
narusza
również
swobodę
przedsiębiorczości negatywnie wpływając na działalność
gospodarczą polegającą na produkcji rolnej przy
wykorzystaniu nieruchomości rolnych dzierżawionych z
zasobów
państwowych;
- W naszej opinii zidentyfikowane ograniczenia swobód
przepływu kapitału oraz przedsiębiorczości, nie spełniają
wymogów określonych w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości, dlatego też stanowią
naruszenie
Traktatu.
- Analiza skutków ekonomiczno - społecznych wejścia w
życie Nowelizacji prowadzi do wniosku, że OSR dołączony
do Nowelizacji nie przewidywał w sposób prawidłowy
wszystkich skutków interwencji regulacyjnej, w
szczególności: Ocena Skutków Regulacji do Nowelizacji w
zakresie identyfikacji problemu społeczno-gospodarczego
wymuszającego podjęcie interwencji regulacyjnej, nie
została
sporządzona
prawidłowo;
- katalog celów Nowelizacji - jako drugi element Oceny
Skutków Regulacji - jest bardzo ogólnikowy. W zasadzie
ogranicza się do stwierdzenia, że celem zmian jest jak
najszybsze rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Nie wskazano jednak, jakie skutki
w zakresie np. rynku pracy, konkurencyjności gospodarki i
przedsiębiorczości uda się dzięki temu uzyskać;
- Ocena Skutków Regulacji Nowelizacji w zakresie oceny
wpływu na finanse publiczne jest niekompletna oraz
jednostronna, opisuje bowiem tylko korzyści wejścia w
życie nowej regulacji. Tymczasem wejście w życie
Nowelizacji oznaczać będzie konieczność poniesienia
sporych wydatków ze środków publicznych. Zmniejszą się
także wpływy z podatków ze względu na to, że skutkiem

Nowelizacji będzie ograniczenie działalności rolnej, w
szczególności procesów inwestycyjnych. Zwiększą się
ponadto wypłaty z budżetu państwa na zaspokojenie
roszczeń
byłych
właścicieli
gruntów;
- Ocena Skutków Regulacji do Nowelizacji - w zakresie
oszacowania wpływu na zatrudnienie i rynek pracy - budzi
bardzo poważne zastrzeżenia. Bynajmniej nie będzie tak,
jak chce Projektodawca, że Nowelizacja nie będzie miała
żadnego wpływu na rynek pracy. Przeciwnie, Nowelizacja
może
doprowadzić
do
wzrostu
bezrobocia;
- Ocena Skutków Regulacji dołączona do Projektu ustawy w zakresie oszacowania wpływu do konkurencyjność
gospodarki - bardzo pobieżnie ocenia skutki wejścia w
życie nowej regulacji. W ogóle nie zwraca uwagi na
zmniejszenie
konkurencyjności
gospodarstw
wielkoobszarowych oraz na ograniczenie inwestycji w
rolnictwie;
- Jedną z podstawowych wad OSR do Projektu Nowelizacji
jest to, że przedstawiono w niej oszacowanie wpływu tylko
jednej opcji interwencji regulacyjnej. Tymczasem
Projektodawca powinien był przeprowadzić także Ocenę
Skutków Regulacji innych opcji rozwiązania problemu i
dopiero na tej podstawie dokonać wyboru opcji generującej
najwięcej korzyści przy jak najmniejszych kosztach. W
szczególności powinien był rozważyć możliwość
zastosowania zachęt do nabywania przez dzierżawców
posiadanych przez nich nieruchomości na własność.

Walne Zebranie Członków Związku
Księży Las, 8 maja 2012r.
Dodano: 14.05.2012

W dniu 8 maja 2012r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze
Walne Zebranie Członków Związku. Na zebraniu
podsumowano 2011r. oraz wybrano władze Związku na
kolejną
kadencję.
Zarząd:
Prezes
Mariusz
Olejnik
Wiceprezes
Zdzisław
Kownacki
Członkowie - Antoni Płócieniczak, Andrzej Widawski,
Aleksander
Materla

Komisja
Przewodniczący
Członkowie:
Jan

Białas,

Henryk
Bronisław

Rewizyjna:
Bialik
Haładus

Do obejrzenia relacja w programie "AGROKURIER"

Wyjazd studyjny
Dodano: 09.05.2012

W dniach 25-27 kwietnia 2012r. Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego oraz Opolski Związek
Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu
zorganizowali wyjazd studyjny w ramach Programu
"Konsolidacji gospodarczej towarowych producentów
rolnych województwa opolskiego" do spółdzielczych grup
producentów
rolnych
woj.
podkarpackiego
Do obejrzenia relacja z wyjazdu : program "AGROKURIER"

Klub Suterena
Spotkanie w ramach Kopalni Dźwieku z Iwona Pavlovic
Dodano: 09.05.2012

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie w
ramach
Kopalni
Dźwieku
z
Iwona
Pavlovic.
Spotkanie odbedzie się w sobotę 12 maja o godz. 18.00 w
Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego,
przy ul. Katowickiej 95 w Opolu. Wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy
Spotkanie
poprowadzi:
Bartosz
Walat
Organizator: Klub Suterena Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych
Partner: Urząd Miasta, Uniwersytet Opolski, Studenckie
Centrum Kultury, Restauracja Radiowa, Związek
Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Brandglow
Patronat medialny: Radio Sygnały, Radio Opole, TVP
Opole
Kontakt:
Joanna Widawska - inicjatorka i koordynatorka projektu
tel.
501
250
494
e-mail:
kopalniadzwieku250@gmail.com
Szczegóły na stronie: www.suterena.org

Klub Suterena
Dodano: 09.05.2012

Zachęcamy do odwiedzenia strony:

<="" b="" border="0" height="150" width="150">

Spotkanie dotyczące zmiany systemu badań PDOiR
rzepaku ozimego
Słupia Wielka, 19 kwietnia 2012r.
Dodano: 07.05.2012

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w siedzibie Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi
Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianie systemu
prowadzenia
badań
PDOiR
rzepaku
ozimego.
W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Komisji ds.
Rejestracji Odmian Roślin Oleistych - prof. dr hab. Marek
Mrówczyński (przewodniczący) i prof. dr hab. Iwona
Bartkowiak-Broda
(zastępca
przewodniczącego),
przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Oleju  dr inż. Roman Rybacki (prezes) i dr. inż. Lech
Kempczyński (dyrektor generalny), przedstawicele
Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku  mgr inż.
Mariusz Olejnik (prezes), Juliusz Młodecki (Wiceprezes) i
Roman Białachowski (Wiceprezes) oraz siedemnastu
przedstawicieli firm hodowlanych i hodowlanonasiennych zajmujących się rzepakiem ozimym, a także
dyrekcja i pracownicy merytoryczni Centrali COBORU.
Na spotkaniu uzgodniono główne założenia nowego
systemu badań porejestrowych (PDOiR), który będzie
obowiązywał od sezonu 2012/2013. Jego ostateczna wersja
zostanie opracowana w najbliższym czasie i przekazana
zainteresowanym
stronom.
Ponadto omówiono stan doświadczeń odmianowych
rzepakiem ozimym, w tym straty spowodowane przez
zimę, z prowadzonych w bieżącym sezonie wegetacyjnym
oraz inne sprawy dotyczące systemu badań odmianowych
rzepaku, m.in. badanie odmian tolerancyjnych na kiłę
kapuścianą, odmian typu clearfield oraz odmian
półkarłowych.
Źródło artykułu

Konsolidacja gospodarcza towarowych producentów
rolnych województwa opolskiego
Dodano: 25.04.2012

W dniu 27 stycznia 2010 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie zostało podpisane porozumienie
pomiędzy: Województwem Opolskim, Związkiem
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w
Opolu, Opolskim Związkiem Rewizyjnym Rolniczych
Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu oraz Izbą Rolniczą w
Opolu w sprawie realizacji Programu pn. "Konsolidacja
gospodarcza
towarowych
producentów
rolnych
województwa
opolskiego".
Ideą tego programu jest m.in. popularyzacja tworzenia
grup producentów rolnych, nawiązywanie współpracy
pomiędzy grupami, analiza rynku poszczególnych branż, a
w przyszłości utworzenie podmiotu gospodarczego grup
producentów.
W ramach podpisanego porozumienia wymienione
instytucje
realizują
Program
poprzez
wspólne
organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów i
wyjazdów studyjnych. Taka forma wymiany doświadczeń
pozwoli na szerokie rozpropagowanie idei wspólnego
działania w grupie, pomoc nowo powstającym grupom
producentów rolnych oraz wzmocnienie pozycji na rynku
istniejących podmiotów gospodarczych działających w
sektorze
rolnym,
poprzez
ich
konsolidację.
Działania te współfinansowane są ze środków
Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich
Województwa
Opolskiego.
Grupy

grup

W 2011r. w ramach programu "Konsolidacja gospodarcza
towarowych
producentów
rolnych
województwa
opolskiego" z inicjatywy Związku PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu oraz
Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni
Produkcyjnych podjęta została próba utworzenia nowego
podmiotu gospodarczego, w skład którego wchodziłyby
grupy producentów rolnych oraz towarowi producenci
rzepaku z województwa opolskiego. Utworzony został
Zespół Roboczy Grup Producentów Rzepaku, którego
zadaniem było wypracowanie celów oraz formy prawnej
nowego podmiotu gospodarczego. W dniu 5 maja 2011 r. w
siedzibie UMWO odbyło się spotkanie zorganizowane dla

przedstawicieli grup producentów rzepaku i towarowych
producentów rzepaku. Podczas spotkania 18 grup wyraziło
chęć zorganizowania się w celu wspólnej sprzedaży
rzepaku.
W związku z tym, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
UMWO wspólnie ze Związkiem PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych w Opolu oraz
Opolskim
Związkiem
Rewizyjnym
Spółdzielni
Produkcyjnych w Opolu zorganizował w II półroczu 2011r.
roku 3 spotkania połączone z warsztatami, których celem
było powołanie nowego podmiotu gospodarczego - tzw.
grupy grup. W trakcie tych spotkań określone zostały
priorytety działalności nowegoj organizacji podmiotu, jego
status prawny w formie spółdzielni, wstępne założenia i
zapisy statutu oraz dokumenty niezbędne do rejestracji
takiego
podmiotu.
Efektem tych przygotowań było zorganizowanie w dniu 25
stycznia br. spotkania założycielskiego nowej Spółdzielni
Grup Producentów Rzepaku Polski Rzepak. Jest to druga
taka inicjatywa w kraju (pierwsza spółdzielnia grup producentów trzody chlewnej powstała w woj.
wielkopolskim). Ostatecznie spółdzielnię założyło 9 grup
producentów rzepaku, w tym 7 z woj. opolskiego, po jednej
z woj. dolnośląskiego i z woj. śląskiego. Spółdzielnia
zrzesza przedstawicieli dzierżawców, spółdzielców i
rolników indywidualnych. Grupa została wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców KRS i obecnie stara się w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzyskanie
statusu związku grup w oparciu o przepisy ustawy z dnia
15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw. Warto podkreślić,
że jeżeli spółdzielnia uzyskałaby taki status, byłby to
pierwszy
związek
grup
w
kraju.
Źródło artykułu

Federacja
Dodano: 24.04.2012

W dniu 17 kwietnia 2012 r. w Warszawie w biurze Federacji
odbyło się spotkanie Zarządu Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli rolnych z Panem
Leszkiem
Świętochowskim
Prezesem
Agencji
Nieruchomości
Rolnych.
Zasadniczym tematem była dyskusja nad głównymi
zadaniami Agencji Nieruchomości Rolnych we wdrażaniu
do praktyki ustawy "O zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw" z dnia 16 września 2011 r. ze
szczególnym
uwzględnieniem
problemów:
- zbędnych budynków i budowli, które przy ograniczonej
powierzchni ziemi dzierżawionej nie mogą obciążać
dzierżawców;
- wyłączania z gospodarstw 30% użytków rolnych, które
spowodują, że część dzierżawców zmuszona zostanie do
zredukowania zatrudnienia i zwolnienia pracowników;
- zaciągniętych przez dzierżawcę przed wejściem w życie
ustawy kredytów służących modernizacji i rozwojowi
gospodarstw rolnych, które powinny być traktowane przez
ANR tak jak przepisy wynikające z rolniczych programów
unijnych.
W spotkaniu uczestniczyli: Pan Tomasz Ciodyk Dyrektor
Gospodarowania Zasobem w ANR oraz Pani Anna ZającPlezia
Zastępca
Dyrektora
GZ
ANR.
Druga część spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych
m.in. informacji o złożeniu wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego oraz omówienia spraw związanych ze
Zjazdem Federacji. Spotkaniu przewodniczył Pan Leszek
Dereziński Prezes Zarządu Federacji.

Federacja
Dodano: 18.04.2012

W dniu 6.04.2012 r. w imieniu Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka złożyła
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o kontrolę
konstytucyjności prawa. Do wniosku załączony został
Raport Kancelarii dotyczący kwestionowanej ustaw oraz
skutków
jej
wejścia
w
życie.
Prezes
Zarządu
Leszek
Federacja Związków Pracodawców,
Właścicieli Rolnych

Federacji
Dereziński
Dzierżawcówi

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Dodano: 11.04.2012

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej
www.ksow.pl, gdzie można uzyskać wiele informacji o
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiech, która rozpoczęła
funkcjonowanie w Polsce w 2008r. KSOW jest platformą
współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju
obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami
działającymi na tych obszarach oraz na rzecz ich rozwoju.
Strona zawiera m.in. infomracje o realizowanych w
każdym regionie projektach, zapowiedzi planowanych
wydarzeń, komunikaty o możliwości podjęcia współpracy
z innymi partnerami z Polski i zagranicy, zbiór aktów
prawnych,
publikacji,
analiz,
opisy
projektów
stanowiących dobre praktyki czy bazę partnerów KSOW.
www.ksow.pl

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Dodano: 05.04.2012

Pogodnych i pełnych radosnej nadziei Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego
oraz
miłych
świątecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
składa
Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych

Posiedzenie Zarządu Federacji
Dodano: 02.04.2012

20 marca w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa
Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego
z członkami zarządu, prezydium Rady Federacji i

prezesami związków dzierżawców. Omówiono aktualny
stan prac nad wdrażaniem ustawy o zmianie ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
wysłuchano też informacji prezesa zarządu Federacji
Leszka Derezińskiego w sprawie uwag do projektu
wniosku do TK o kontrolę konstytucyjności ustawy z 16
września 2011 r.

Spotkanie Zarządu ZWiązku
Dodano: 29.03.2012

W dniu 27 marca odbyło się spotkanie Zarządu Związku.
W
programie:
1.
Sprawy
bieżące
Związku.
2. Rozliczenie kosztów związanych z organizacją zebrania
połączonego
z
balem.
3. Omówienie wyniku finansowego Związku za 2011r.
4. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania Członków
Związku.
5. Informacja Federacji o aktualnych problemach
związanych z funkcjonowaniem dzierżawców rolnych.
6. Wolne wnioski

Zebranie Członków Związku
Opole, 13 marca 2012r.
Dodano: 22.03.2012

W dniu 13 marca 2012r. odbyło się zebranie Członków Związku.
Program:
CZĘŚĆ

OTWARTA

Oferta handlowa firmy AGROCENTRUM Sp. z o.o. - Aleksander
Materla,
Prezes
Zarządu
Informacja o działaniach Agencji Nieruchomości Rolnych w
Opolu dot. realizacji ustawy "O zmianie ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
oraz o zmianie innych ustaw" - Artur Pustelnik,
z-ca dyr. ANR OT Opole, Adam Krupa, z-ca dyr. ANR OT Opole
Oferta handlowa firmy Evergreen House SA- Ludwik Heinsch

CZĘŚĆ

WEWNĘTRZNA

Informacja o działaniach Federacji związanych z wejściem w
życie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu
PaństwaMariusz
Olejnik
Prawne metody obrony przed wyłączeniem 30% powierzchni
dzierżaw
Jacek
Moniuk,
Radca
Prawny
Dyskusja

Konferencja WPR
Opole, 23 lutego 2012r.
Dodano: 02.03.2012

W dniu 23.02.2012 r. w Auli Politechniki Opolskiej w
Łączniku odbyła się konferencja nt. "Obecne i przyszłe cele
Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 w aspekcie szans,
korzyści i ewaluowanych zagrożeń dla opolskiego
rolnictwa" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego wraz z Izbą Rolniczą w Opolu.
Na konferencji wykłady wygłosili: Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa- Andrzej Butra, prof. dr hab.
Marek Tukiendorf, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej- Roman
Włodarz, Członek Zarządu Województwa OpolskiegoAntoni Konopka, a także przedstawiciele opolskiego
oddziału ARR i ARiMR. W konferencji wzięło udział ponad
100 osób. Uczestnikami konferencji byli rolnicy
reprezentujący różne kierunki produkcji rolniczej i
prowadzący
gospodarstwa
o
różnych
areałach,
przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej,
agencji rolniczych, uczelni i instytucji około rolniczych.
Tematyka podejmowana podczas wystąpień prelegentów i
dyskusji obejmowała perspektywy i zagrożenia oraz naukę
i praktykę w świetle realizacji Wspólnej Polityki Rolnej
2014
2020.
W

spotkaniu

uczestniczył

Mariusz

Olejnik.

Źródło artykułu

Posiedzenie Zarządu Federacji
Dodano: 21.02.2012

W dniu 20 lutego w Goli, w siedzibie spółki Top Farms
odbyło się posiedzenie Rady Federacji. Omówiono złożenie
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego

niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów ustawy
z 16 września 2011 r. W oparciu o zebrane ankiety od
dzierżawców można było dokonać oceny organizacyjnych
i ekonomicznych skutków zmian w ustawie o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa. Rada podjęła uchwałę nr 3/2012 o wystąpieniu
Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych do TK z wnioskiem konstytucyjnym w
trybie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w związku z art. 188 pkt 1
Konstytucji RP. Jednocześnie udzielono pełnomocnictwa
prof. Michałowi Kuleszy, dr hab. Marcinowi Matczakowi i
dr Tomaszowi Zalasińskiemu, radcom prawnym z
kancelarii
Domański
Zakrzewski
Palinka,
do
reprezentowania Federacji w postępowaniu przed TK.
Przyjęto też sprawozdanie finansowe Federacji (bilans i
rachunek wyników) za 2011 r., sprawozdanie zarządu i
Komisji Rewizyjnej za 2011 r., udzielono zarządowi
Federacji absolutorium za 2011 r. i przyjęto preliminarz
funkcjonowania biura Federacji na 2012 r. Podjęto także
uchwałę o zwołaniu zjazdu Federacji na przełomie maja i
czerwca 2012 r. W drugiej części spotkania członkowie
Rady Federacji spotkali się z przedstawicielami ANR.

Polagra-Premiery.
Dodano: 21.02.2012

W dniach 16-19 lutego w Poznaniu odbyły się targi PolagraPremiery. Na 3 ha 300 firm, w tym 40 wystawców z
zagranicy pokazało 200 światowych nowości z branży
rolniczej (nowoczesne traktory, kombajny, siewniki,
opryskiwacze itp.). Targi odbywały się pod honorowym
patronatem ministra rolnictwa, patronat branżowy objęła
m.in. Federacja Związków Pracodawców - Dzierżawców i
Właścicieli Rolnych, zaś patronat medialny APRA,
wydawca "Rolnika Dzierżawcy". W targach uczestniczyli
m.in. minister rolnictwa Marek Sawicki, Leszek
Świętochowski, prezes ANR, przedstawiciele związków
zrzeszonych w Federacji, w tym Mariusz Olejnik z
prezesem zarządu Leszkiem Derezińskim.

Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku
POLSKI RZEPAK
Dodano: 20.02.2012

Powstała pierwsza w Polsce inicjatywa zrzeszająca
rolników uprawiających rzepak - Spółdzielnia Grup
Producentów
Rzepaku
"POLSKI
RZEPAK".
Na zebraniu założycielskim zostały wybrane władze
spółdzielni. Prezesem zarządu został Mariusz Olejnik
(Kluczborska Spółdzielnia Producentów Rzepaku),
wiceprezesem - Henryk Tchórzewski (Spółdzielnia
Producentów Nasion Roślin Oleistych "EKO-OLEJ"), a
członkiem zarządu: Zbigniew Klimowicz (Grupa
Producentów Zbóż i Rzepaku KLIMOWICZ BIS).
Skąd pomysł założenia takiej grupy? - W 2010 r. - trzy
opolskie organizacje rolnicze: Związek PracodawcówDzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Rewizyjny
Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Izba Rolnicza
podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Opolskiego
porozumienie
dotyczące
Konsolidacji
Gospodarczej Towarowych Producentów Rolnych. Polega
ono na tym, że w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich uzyskaliśmy wsparcie finansowe w kwocie ok.
100 tys. zł rocznie przez kilka lat, na działalność związaną
z organizowaniem się rolników w grupy producentów. W
ramach tej inicjatywy możemy fundusze przeznaczyć na
szkolenia i pomoc w zakładaniu grup, uczestnictwo w
wyjazdach studyjnych, w kraju i za granicą. W pierwszym
etapie celem porozumienia były: popularyzacja i tworzenie
grup producentów rolnych, nawiązanie współpracy
między nimi i wypracowanie dobrych relacji z odbiorcami
produktów, np. rzepaku. Drugi, trudniejszy etap, to
powołanie podmiotu gospodarczego - związku grup
producentów rolnych danej branży. Z uwagi na to, że 1/3
produkcji rzepaku naszego województwa produkują
grupy producentów, stąd zaczęliśmy od tej branży. Po
dwóch latach dyskusji i warsztatów tematycznych, a także
podpatrywania innych: francuskich rolników (w 2009 r.
odwiedziliśmy rolniczą spółdzielnię Axereal) i grup
producentów trzody z Wielkopolski, jak się organizują,
doszliśmy do wniosku, że coś musimy zrobić u siebie podkreśla Mariusz Olejnik - prezes spółdzielni.

Inspiracją dla osób, które zakładały grupę był m.in. wyjazd
do Goliny, do Andrzeja Tułazy, który założył najpierw
grupę producentów trzody chlewnej, następnie zainicjował
powołanie Spółdzielni Grup Wielkopolskich. W efekcie
Spółdzielnia zaciągnęła kredyt na 16 mln zł i wykupiła 75
proc. udziałów w ubojni Salus, mając tym samym wpływ
na proces produkcyjny od wyprodukowania tucznika do
uboju. - To jest właśnie przykład zorganizowania się i
przejęcia przez rolników kolejnego ogniwa łańcucha
żywnościowego. Kilka razy zaprosiliśmy prezesa Tułazę
do siebie na spotkania, aby podzielił się swoim
doświadczeniem i powiedział nam, jak to wszystko
zorganizował. M.in. tą wiedzę próbowaliśmy wykorzystać
na naszą branżę rzepakową. Po kilku spotkaniach
ustaliliśmy treść statutu. Następnie 12 grudnia 2011 r.
przedstawiciele 12 grup podpisali list intencyjny o
zamiarze utworzenia Spółdzielni Grup Producentów
Rzepaku "POLSKI RZEPAK". Z kolei 25 stycznia br. odbyło
się zebranie założycielskie, gdzie dziewięć grup spisało
umowę, przyjęło statut. Grupy producentów rolnych, które
nie zdążyły spełnić wymogów formalnych, zadeklarowały
wstąpienie do nas w późniejszym terminie - dodaje Olejnik.
Źródło artykułu

Zebranie Członków Związku
Pokrzywna, 9 lutego 2012r.
Dodano: 20.02.2012

W dniu 9 lutego 2012r. odbyło się zebranie Członków Związku
wraz
z
osobami
towarzyszącymi.
Program:
- Sprawy bieżące. Podsumowanie działalności Związku w 2011r.
Mariusz
Olejnik,
Prezes
Zarządu
- Oferta DuPont- Ryszard Bandurowski, Grzegorz Chmielniak,
DuPont
- Ochrona zbóż, rzepaku i kukurydzy preparatami Bayer
CropScienceTadeusz
Borecki,
Bayer
- Nowości w ofercie Concordia Ubezpieczenia - Jacek Bielaczyk,
Urszula
Wasiluk,
CONCORDIA
POLSKA
TUW
- Nowości produktowe oraz oferta handlowa firmy Pioneer Marek
Szwec,
Pioneer
- Cefetra Polska - Model Współpracy - Tomasz Pasalski Dyrektor
Generalny
Cefetra
Polska
Dla
osób
towarzyszących:
Poznajmy siebie dla siebie.., analiza transakcyjna w moich
codziennych relacjach.., tajemna asertywność.. - Ryszard
Bandurowski,
DuPont
Recital-

Alosza

Awdiejew

z

zespołem

Uroczysta kolacja połączona z balem przy zespole muzycznym

Posiedzenie Zarządu Federacji
Dodano: 24.01.2012

W dniu 23 stycznia w biurze Federacji odbyło się
posiedzenie zarządu Federacji Związków Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem prezesów
związków regionalnych. Obrady otworzył prezes Leszek
Dereziński, który poinformował o bieżących działaniach
zarządu. Natomiast zaproszony na spotkanie radca
prawny radził dzierżawcom, jak mają postępować po
wejściu w życie nowej ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Urząd marszałkowski w Opolu wspiera rolnicze grupy
producenckie
Dodano: 14.01.2012

Departament
rolnictwa
opolskiego
urzędu
marszałkowskiego
realizuje
program
konsolidacji
producentów rolnych Opolszczyzny. W województwie
powstały już 74 grupy producentów, z czego 52 skupiają
producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych. (...)
Całość artykułu: kliknij tutaj

