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WYBIERAMY
SILOSY

Jak przyznają sami producenci, 
największe różnice między silosami 

poszczególnych fi rm dotyczą 
technologii załadunku i wyładunku.Kupując 

silos musimy zwrócić 

uwagę na kilka 

czynników. 

Oprócz wielkości i rodzaju 

zasobnika, należy ustalić, 

w jakie dodatkowe elementy go 

zaopatrzyć i jak zadbać 

o jego przewietrzanie.

Prawnik odpowiada:
Czy komornik może zająć 
mój ciągnik?
Pan Marian z Wicka zwrócił się z zapytaniem dotyczącym aktualnego 
ostatnio problemu – jakie uprawnienia ma właściciel ciągnika w przy-
padku komorniczego zajęcia swojego ciągnika, gdy nie jest dłużnikiem? 
Radca Prawny Ryszard Stopa w praktycznym 
ujęciu doradza jak zapobiec poważnym 
i nierzadko trudnym do odwrócenia 
konsekwencjom nieuprawnionych 
działań przeciwko właścicielowi 
ruchomości.

Przygotowania 
do Agro Wystawy
Najważniejsze fi rmy z branży maszyn 
i urządzeń rolniczych, nasion, 
nawozów, środków ochrony roślin 
przyjadą do miejscowości Sobieńczyce 
w gminie Krokowa. 2-3 maja na terenie 
kompleksu Sportów Motorowych 
w Sobieńczycach Speedstar odbędzie 
się tam Agro Wystawa, czyli pierwsze 
tego typu wydarzenie na terenie 
północnych Kaszub.
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Podczas pierwszej edycji krokowskiej 
Agro Wystawy zaprezentują się czoło-
we marki z branży maszyn i urządzeń 
rolniczych, nasion, nawozów, środ-
ków ochrony roślin oraz wiele innych 
instytucji bliżej związanych z rolnic-

twem. To idealny czas na zapoznanie 
się z nowinkami technicznymi w rol-
nictwie, zdobywanie wiedzy, wymianę 
doświadczeń, nawiązanie kontaktów 
handlowych i biznesowych oraz dobrą 
zabawę.

Przygotowania 
do Agro Wystawy
Najważniejsze firmy z branży maszyn i urządzeń rolniczych, 
nasion, nawozów, środków ochrony roślin przyjadą do 
miejscowości Sobieńczyce w gminie Krokowa. 2-3 maja na 
terenie kompleksu Sportów Motorowych w Sobieńczycach 
Speedstar odbędzie się tam Agro Wystawa, czyli pierwsze tego 
typu wydarzenie na terenie północnych Kaszub.
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Organizatorzy podkreślają, że po-
wierzchnia ponad 140 000 m2 będą-
ca częścią nowoczesnego kompleksu 
Sportów Motorowych w Sobieńczy-
cach gwarantuje wystawcom swobo-
dę, a gościom wiele godzin zwiedzania 
rolniczego miasteczka.
Oprócz części wystawienniczej orga-
nizator gwarantuje szereg atrakcji dla 
dzieci, specjalnie przygotowaną strefę 
recyklingu i ochrony środowiska, wy-
stępy estradowe oraz koncert jednego 
z czołowych zespołów disco polo pod-
czas sobotniej nocy. Całą dwudniową 
imprezę umili i poprowadzi znany ak-
tor telewizyjny Bartosz Obuchowicz.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzają-
cych jest fakt, iż w dniach 2-3 maja 
w drugiej części Ośrodka Sportów 
Motorowych Speedstar odbywać się 
będą zawody motocrossowe rangi Mi-
strzostw Polski. 
(AK)

Agro Wystawa będzie 
miała miejsce na terenie 
kompleksu Sportów 
Motorowych w Sobień-
czycach Speedstar
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Na wstępie, tytułem przypomnie-
nia, warto nakreślić ramy głośnej 
obecnie sprawy rolnika spod Mławy, 
którego ciągnik został zajęty przez 
komornika (ściślej- asesora komor-
niczego). Jak podaje rolnik, zajęcia 
dokonano, chociaż nie miał żadnych 
długów. Sprawa odbiła się szerokim 
echem nie tylko wśród środowiska 
rolniczego. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w przedmiot sprawy wpisują się 
również inne kwestie, niemniej 
niniejszy komentarz ogranicza 
się jedynie do określenia cen-
nych wskazówek, którymi się 
kierując, można zadbać o unik-
nięcie wielu niedogodności.

Jak powstaje problem?
Na potrzeby sprawy przyjmijmy, 
że wierzyciel, który dysponuje ty-
tułem wykonawczym, takim jak na 
przykład wyrok, ugoda sądowa, na-
kaz zapłaty (które są zaopatrzone 
w klauzulę wykonalności), wystoso-
wuje wniosek do komornika o wsz-
częcie egzekucji świadczenia pie-
niężnego przeciwko dłużnikowi. We 
wniosku wskazywane są sposoby 
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wniosku wskazywane są sposoby 



 www.pomorski.info 

Express Rolniczy    5

Czekamy na pytania do prawnika
Prezentowanym obok materiałem 
Radcy Prawnego Ryszarda Stopa 
rozpoczynamy w naszej gazecie 
cykl artykułów o tematyce prawnej. 
W jego ramach będziemy publi-
kować  praktyczne komentarze 
dotyczące aktualnych problemów 
prawnych naszych czytelników. 
Rzetelny i kompetentny zespół 
specjalistów w ciekawy oraz zwięzły 
sposób będzie udzielał odpowiedzi 
na przedstawione przez rolników 
zagadnienia.

prowadzenia egzekucji, przy czym 
wierzyciel zazwyczaj określa je co 
do rodzaju, bez szczegółowej kon-
kretyzacji. Tak więc w wypadku, gdy 
egzekucja została skierowana do ru-
chomości dłużnika, komornik zajmie 
przykładowo samochód, maszyny, 
sprzęt komputerowy, etc. Może się 
wówczas zdarzyć, że dłużnik wziął 
w najem lub pożyczył na kilka dni 
ciągnik od znajomego –  osoby trze-
ciej, która z jego długami w ogóle nie 
ma nic wspólnego. W toku czynności 
może się zdarzyć, że komornik zaj-
mie tę ruchomość, pozostającą we 
władaniu dłużnika, niezależnie od 
tego, czy faktycznie to dłużnik jest jej 
właścicielem. Zasadniczo ruchomość 
może być zajęta jako pozostająca 
we władaniu dłużnika, we władaniu 
wierzyciela, czy nawet osoby trzeciej 
(w tym wypadku tylko wówczas, gdy 
osoba ta zgadza się na ich zajęcie 
albo przyznaje, że stanowi własność 
dłużnika). Nie jest więc konieczne, 
żeby dłużnik faktycznie był właści-
cielem zajętej rzeczy, a jedynie nią 
władał. Co więcej, w przypadku egze-
kucji świadczeń alimentacyjnych ko-
mornik może zająć także ruchomości 
będące we władaniu osoby zamiesz-
kującej wspólnie z dłużnikiem bez 
zgody tej osoby, chyba że przedsta-
wi ona dowód, że ruchomości są jej 
własnością. Nie zawsze jednak osoba 
ta jest obecna przy zajęciu, niekiedy 
też dowiaduje się o nim gdy jest już 
bardzo późno.

Uprawnienia właściciela
Powszechnie osoby, które poszukują 
ochrony swojego prawa, kierują do 
sądu skargę na czynności komorni-
ka. Termin na jej wniesienie jest bar-
dzo krótki - wynosi tydzień liczony 
od dnia czynności, gdy uprawniony 
do jej wniesienia był przy czynności 
obecny lub zawiadomiony o jej ter-
minie, a w innych wypadkach - od 
dnia zawiadomienia o dokonaniu 
czynności strony lub osoby, której 
prawo zostało przez czynności ko-
mornika naruszone bądź zagrożo-
ne, natomiast w braku zawiadomie-

nia - od dnia dowiedzenia się przez 
skarżącego o dokonanej czynności. 
O ile jednak – w zależności od kon-
kretnych okoliczności sprawy – war-
to rozważyć celowość wystąpienia 
ze skargą, to trzeba mieć na uwadze, 
że nie w każdym wypadku, kiedy to 
uprawniony do jej wniesienia sta-
wia określone zarzuty do przebiegu 
postępowania, będą one kierowane 
do komornika, a tylko taka skarga 
może być uwzględniona. Komornik 
działa zgodnie z wnioskiem wierzy-
ciela, dlatego też może się zdarzyć, 
że z formalnego, a wiec ocenianego 
w skardze, punktu widzenia, jego 
czynności będą prawidłowe. By to 
zobrazować, w przyjętej sytuacji, 
gdy właściciel to wynajmujący, któ-
ry o zajęciu dowiedział się kilka dni 
po jego dokonaniu, a dłużnik to na-
jemca zajętego ciągnika, w braku 
innych, szczególnych okoliczności, 
skarga na czynności komornika nie 
przyniesie spodziewanego rezulta-
tu. W takim wypadku właścicielowi-
wynajmującemu przysługuje prawo 
wniesienia powództwa o zwolnie-
nie zajętego ciągnika spod zajęcia, 
które kierowane jest do wierzyciela 
(gdyby dłużnik kwestionował prawo 
właściciela-wynajmującego, trze-
ba pozwać również dłużnika). Co 
ważne, co do zasady powództwo to 
można wnieść w terminie miesiąca 
(z odrębnościami, bardziej rygory-
stycznymi, jak to ma miejsce w eg-
zekucji administracyjnej) od daty 

dowiedzenia się o naruszeniu prawa. 
Uchybienie terminowi do wniesienia 
opisanego powództwa, inaczej zwa-
nego ekscydencyjnym, spowoduje 
że uprawnienie wygasa. Dodatkowo 
z uwagi na charakter sprawy można 
z nim wystąpić nie później niż do 
czasu dokonania sprzedaży zajętego 
majątku. W wypadku gdy odpadnie 
możliwość wniesienia powództwa, 
właścicielowi pozostaje ewentualnie 
dochodzenie roszczeń odszkodo-
wawczych.

Ważny jest czas i dokładna 
ocena sytuacji
Niestety bardzo często właściciele  
zajętego majątku zupełnie bagateli-
zują sprawę, co w najgorszym wypad-
ku niweczy możliwość lub celowość 
wniesienia skargi czy stosownego 
powództwa. Trzeba więc mieć świa-
domość tego, jak ważna jest odpo-
wiednio szybka reakcja i dobór wła-
ściwego środka ochrony, rozważając 
w szczególności przygotowanie sto-
sownego wniosku o zabezpieczenie, 
dającego szansę uchronić się przed 
niedogodnościami już na wczesnym 
etapie postępowania. Zazwyczaj jed-
nak, w początkowym etapie sprawy, 
większa ilość czasu przekłada się rów-
nież na komfort możliwości podjęcia 
rozwiązań polubownych i – w kon-
sekwencji – wymierne oszczędności 
oraz uniknięcie stresu, który przecież 
nierzadko towarzyszy poruszonym 
kwestiom.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą e-mailową: rolniczy@expressy.pl lub 
za pomocą tradycyjnej poczty: Express Rolniczy , ul. Gniewowska 7, 84-200  Wejherowo.
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Targi  to wydarzenie promujące tra-
dycyjną i regionalną żywność, zdro-
we i ekologiczne produkty, regional-
ne wyroby oraz kosmetyki naturalne. 
Wydarzenie cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem zarówno wśród wy-
stawców, jak i konsumentów. Zeszło-
roczna edycja zgromadziła ponad 200 
wystawców, których stoiska odwiedzi-
ło kilkanaście tysięcy osób.
Targi Regionalia promują produk-
ty, które powstają na bazie lokalnych 
składników o najwyższej jakości, a 
także wyroby przygotowane zgodnie 
z recepturami, które pielęgnowane 
są od wielu pokoleń. Główne miejsce 
na targach zajmuje sektor spożywczy 
obejmujący żywność tradycyjną, re-
gionalną, ekologiczną i organiczną. 
Prezentowane są tu także miody i wy-
roby mleczarskie oraz wina i piwa re-
gionalne.

-Te trzy dni to nie tylko ekspozycja i 
sprzedaż wyjątkowych produktów. To 
również szansa na spotkanie partne-
rów biznesowych – tłumaczy Bartosz 
Sosnowski, prezes Międzynarodowych 
Targów Polska. – Podczas zeszłorocz-
nej edycji kilka firm właśnie tu rozpo-
częło rozmowy, które zakończyły się 
podpisaniem kontraktów, w tym także 
z dużą siecią handlową – dodaje.
Wystawcy  mogą wziąć udział w pre-
stiżowym konkursie na Najlepszy 
Produkt Targów Regionalia, który 
organizowany jest pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Ponadto w czterech ka-
tegoriach konkursowych, tj.: „Skarby 
natury”, „Promile i procenty”, „Natura 
i uroda” i „Rękodzieło” zostaną wyło-
nieni laureaci, którzy otrzymają Złoty 
Medal Targów Regionalia 2015. (GB)

Tradycyjna 
żywność na targach
Tradycyjną i regionalną żywność, zdrowe i ekologiczne 
produkty oraz kosmetyki naturalne będzie można zobaczyć 
podczas Targów Regionalia 2015. Ta impreza  odbędzie się  w 
dniach 17-19 kwietnia br. w Centrum Targowo-Kongresowym 
MT Polska w Warszawie.
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Targi Regio-
nalia promują 

produkty, 
które powsta-

ją na bazie 
lokalnych 

składników 
o najwyższej 

jakości.

Wystawa gołębi 
w Rusocinie

Aż 25 hodowców z Gdańska, 
Gdyni, Rumii, Wejherowa 
i powiatu gdańskiego 
zaprezentowało swoje 
gołębie podczas wystawy 
w Rusocinie (w pobliżu 
Pruszcza Gdańskiego).  
W Zespole Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego w tej 
miejscowości zorganizowano 
coroczną „Wystawę 
Gołębi Rasowych i drobiu 
ozdobnego”.

W trakcie wystawy 
zaprezentowano aż 264 gołębi, 
reprezentantów 24 ras, które 
pokazali hodowcy z Gdańska, 
Gdyni, Rumii, Wejherowa i 
powiatu gdańskiego. Najliczniej 
prezentowane rasy to Gdański 
Wysokolotny – Sokół Gdański, 
Dragon i Polski Pocztowy 
Wystawowy.  W
każdej rasie wybrano zwycięzcę, 
ponadto w rasach liczniej 
reprezentowanych również 
najlepsze kolekcje. Puchary 
nagrodzonym hodowcom 
wręczyli przybyli goście z 
komitety honorowego. Najmłodsi 
hodowcy otrzymali również 
upominki rzeczowe. W ramach 
pokazu zaprezentowały swój 
dorobek trzy hodowle ptactwa 
egzotycznego, oraz pięć hodowli 
drobiu ozdobnego. Wystawie 
towarzyszyła  giełda ptaków.
Organizatorem wystawy było 
„Stowarzyszenie Hodowców 
Ptaków Ozdobnych i Drobnych 
Zwierząt Futerkowych w Pruszczu 
Gdańskim”. (GB)
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Komisja Europejska wyraziła 
zgodę na przesunięcie 23 mln 
euro w ramach PROW 2007 - 
2013 na działanie “Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” - 
poinformowało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ta decyzja sprawi, że więcej 
młodych rolników będzie mogło 
otrzymać pomoc z tego działania.

Gospodarzem wydarzenia była Polska 
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, a patronat honorowy nad 
imprezą sprawowało Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Podczas dwu-
dniowych targów, które były pierwszą 
tak kompleksową wystawą rolniczą w 
województwie warmińsko-mazurskim 
swoją ofertę przedstawiło ponad 100 
wystawców reprezentujących blisko 
150 polskich i zagranicznych marek z 
branży maszyn i urządzeń rolniczych. 
Targi zwiedzało prawie 20 tysięcy osób 
a organizatorzy podkreślają, że podczas 
imprezy miały miejsce także rozmo-
wy biznesowe i zawierano transakcje. 
W ramach targów zorganizowano rów-
nież seminaria i wykłady dla rolników.. 
Przedstawiciele Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa przygoto-

wali wystąpienia pod tytułem „Zasady 
przyznawania płatności bezpośrednich 
w 2015 roku”.  Dużą  frekwencją cieszyły 
się też wykłady, zatytułowane „Najlepsze 
doświadczenia zagranicznych rolników  
w zakresie wdrażania zazielenienia (gre-
ening)”. Kolejna edycja wystawy Arena 
odbędzie się w Ostródzie za rok, również 
w lutym. - Cieszę się, że Polskiej Izbie 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych udało się 
z sukcesem wprowadzić na rynek nową 
profesjonalną wystawę dedykowaną na-
szej branży. Arena Agro Ostróda ma z 
pewnością ogromny potencjał rozwoju! 
Dołożymy wszelkich starań w przyszło-
ści, żeby kolejne edycje tej imprezy były 
jeszcze lepsze i bogatsze w ofertę maszyn 
i urządzeń rolniczych – zapowiada Rena-
ta Arkuszewska, wiceprezes PIGMIUR. 
(GB)

Na dotychczas obowiązującej liście 
określającej kolejność przysługiwa-
nia pomocy z działania “Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”, sporzą-
dzonej przez Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, znaj-
dowało się ok. 7,8 tys. rolników, 
których wnioski mieściły się w limi-
cie środków przeznaczonych na ta-
kie wsparcie.

Po decyzji KE przesuwającej dodat-
kowe pieniądze na takie premie, rol-
ników będzie 8829, czyli o 961 wię-
cej niż wcześniej.
Ponadto, Komisja Europejska przy-
chyliła się do zwiększenia budżetu 
działania “Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”, 
w zakresie projektów dotyczących 
energii odnawialnej (np. dotyczą-

cych instalowania baterii fotowolta-
icznych) o kwotę 17,25 mln euro.
ARiMR przeprowadziła nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy z dzia-
łania “Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” od 15 maja do 21 czerwca 
2014 r. O takie wsparcie ubiegało się 
wówczas ponad 22 tys. młodych rol-
ników.
(GB)
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Premierowe  
targi rolnicze  
w Ostródzie 
W weekend 14-15 lutego w kompleksie wystawienniczym 
Arena Ostróda miała miejsce premierowa edycja 
targów rolniczych Arena Agro Ostróda 2015. Na targach 
zaprezentowało się ponad 100 wystawców, zwiedziło 
je prawie 20 tysięcy osób. 

Targi w Ostródzie odwiedziło prawie 20 tysięcy osób. 
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Komisja Europejska wyraziła 
zgodę na przesunięcie 23 mln 
euro w ramach PROW 2007 - 
2013 na działanie “Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” - 
poinformowało Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Ta decyzja sprawi, że więcej 
młodych rolników będzie mogło 
otrzymać pomoc z tego działania.

Gospodarzem wydarzenia była Polska 
Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, a patronat honorowy nad 
imprezą sprawowało Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Podczas dwu-
dniowych targów, które były pierwszą 
tak kompleksową wystawą rolniczą w 
województwie warmińsko-mazurskim 
swoją ofertę przedstawiło ponad 100 
wystawców reprezentujących blisko 
150 polskich i zagranicznych marek z 
branży maszyn i urządzeń rolniczych. 
Targi zwiedzało prawie 20 tysięcy osób 
a organizatorzy podkreślają, że podczas 
imprezy miały miejsce także rozmo-
wy biznesowe i zawierano transakcje. 
W ramach targów zorganizowano rów-
nież seminaria i wykłady dla rolników.. 
Przedstawiciele Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa przygoto-

wali wystąpienia pod tytułem „Zasady 
przyznawania płatności bezpośrednich 
w 2015 roku”.  Dużą  frekwencją cieszyły 
się też wykłady, zatytułowane „Najlepsze 
doświadczenia zagranicznych rolników  
w zakresie wdrażania zazielenienia (gre-
ening)”. Kolejna edycja wystawy Arena 
odbędzie się w Ostródzie za rok, również 
w lutym. - Cieszę się, że Polskiej Izbie 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych udało się 
z sukcesem wprowadzić na rynek nową 
profesjonalną wystawę dedykowaną na-
szej branży. Arena Agro Ostróda ma z 
pewnością ogromny potencjał rozwoju! 
Dołożymy wszelkich starań w przyszło-
ści, żeby kolejne edycje tej imprezy były 
jeszcze lepsze i bogatsze w ofertę maszyn 
i urządzeń rolniczych – zapowiada Rena-
ta Arkuszewska, wiceprezes PIGMIUR. 
(GB)
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dowało się ok. 7,8 tys. rolników, 
których wnioski mieściły się w limi-
cie środków przeznaczonych na ta-
kie wsparcie.

Po decyzji KE przesuwającej dodat-
kowe pieniądze na takie premie, rol-
ników będzie 8829, czyli o 961 wię-
cej niż wcześniej.
Ponadto, Komisja Europejska przy-
chyliła się do zwiększenia budżetu 
działania “Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”, 
w zakresie projektów dotyczących 
energii odnawialnej (np. dotyczą-

cych instalowania baterii fotowolta-
icznych) o kwotę 17,25 mln euro.
ARiMR przeprowadziła nabór wnio-
sków o przyznanie pomocy z dzia-
łania “Ułatwianie startu młodym 
rolnikom” od 15 maja do 21 czerwca 
2014 r. O takie wsparcie ubiegało się 
wówczas ponad 22 tys. młodych rol-
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Wprowadzone zmiany dotyczą moż-
liwości przedłużenia okresu trwania 
umowy dzierżawy do 10 lat w przypad-
kach, kiedy nieruchomość nie może 
zostać sprzedana, bądź przemawiają za 
tym obiektywne względy przedstawio-
ne przez rolnika. Przypadki w których 
może nastąpić przedłużenie okresu 
trwania umowy są następujące:
-dzierżawca poniósł znaczne nakłady 
finansowe, w ramach prowadzonej 
działalności rolniczej, natomiast prze-
dłużenie umowy dzierżawy zapewni 
mu stabilność gospodarowania i za-
chowanie płynności finansowej go-
spodarstwa;
-dzierżawca wykupił ośrodek gospo-
darczy i prowadzi na nim działalność 
gospodarczą;
-przedmiotem dzierżawy są grunty na 
których znajdują się plantacje kultur 
wieloletnich;
-przedmiotem dzierżawy jest nieru-
chomość stawowa, której dzierżawca 
nie może nabyć ze względu na limit 
500 ha UR (możliwy do sprzedaży 
na rzecz jednego nabywcy) i nieru-
chomości tej nie można podzielić ze 
względów gospodarczych;

Zmiany w dzierżawach gruntów
Od początku lutego 2015 roku zmieniły się zasady dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy 
do 10 lat wybranych przypadkach i stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom rolników.

-przemawiają za tym względy spo-
łeczno-gospodarcze (np. wysokość 
zatrudnienia, profil produkcji).
Pełna treść obowiązującego zarządze-
nia w sprawie zasad dzierżawy nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (nr 08/2015) jest do-
stępna na stronie internetowej Agen-
cji www.anr.gov.pl

Przedstawiciele ANR podkreślają, że 
agencja już od 3 lat konsekwentnie 
zwiększa areał i liczbę nowo zawiera-
nych umów dzierżawy. O ile w 2011 
roku powierzchnia nowych dzierżaw 
wyniosła 11 tys. ha to w roku 2014 
było to już 56 tys. ha., najwięcej w 
województwie zachodniopomorskim 
– 10,6 tys. ha. (GB)

Badanie zaplanowano na okres 2-20 
marca 2015 i będzie miało miejsce 
na terenie całej Polski. Badanie będą 
przeprowadzać ankieterzy statystycz-
ni współpracujący z GUS.
- Rolnicy będą mogli wziąć udział w 
badaniu poprzez samodzielne wypeł-
nienie formularzy (przez internet) 

albo rozmowę z teleankieterem w 
trakcie wywiadu telefonicznego. 
Tożsamość teleankietera i ankietera 
można potwierdzić dzwoniąc na bez-
płatny numer infolinii: 800 800 800 
(czynny w okresie trwania badania) - 
tłumaczą organizatorzy badania.
Więcej informacji znajduje się na stro-

Wielkie liczenie świń
Na początku marca ruszy ogólnopolskie badanie statystyczne 
pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.

nie: http://form.stat.gov.pl/Badania-
Ankietowe/2015/index.htm. 
(GB)
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Od kwietnia do końca grudnia ubie-
głego roku do skupów mleka w Polsce 
dostarczono prawie 8 mln ton mleka, 
czyli o 5,88% więcej niż w analogicz-
nym okresie 2013 roku, z funkcjo-
nujących w naszym kraju 144 tys. 
gospodarstw rolnych. Pomimo od 
lat obserwowanego spadku pogłowia 
krów mlecznych (spowodowanego 
między innymi zagrożeniem przekro-
czenia przyznanej kwoty mlecznej), 
zauważalny jest wzrost liczby krów 
ocenianych, które stanowią prawie 
32% ogólnego pogłowia krów mlecz-
nych hodowanych w Polsce.
-Niebagatelny wpływ na zeszłoroczne 
obroty handlowe miało wprowadze-
nie przez Rosję embarga na produkty 
mleczne. Do czasu nałożenia ograni-
czenia, czyli przez pierwsze siedem 
miesięcy 2014 roku wartość handlu 
produktami mleczarskimi z Polski 
była o 23% większa niż rok wcześniej, 
w drugim półroczu zanotowano spad-
ki. Faktem jest, że to właśnie Rosja 
była dotychczas naszym największym 
odbiorcą produktów mleczarskich, 
gdzie sprzedawano aż 20% produkcji 
o wartości ok. 500 mln zł - podkreśla-
ją analitycy firmy Kompass.
W 2014 roku hitem eksportowym było 
mleko w proszku, którego eksport 
zwiększył się w pierwszym kwartale 
2014 roku o 116%. Jednakże najważ-
niejszym produktem eksportowym 
branży pozostały sery, które stanowią 
ok. 40% całości eksportu mleczarskie-
go. Przed wprowadzeniem embarga 
do Rosji trafiało 15% całego eksportu 
polskich serów. Spadki zanotowano 

Rosła produkcja mleka
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich ogłosił pod koniec stycznia wyniki za handel 
zagraniczny w roku 2014. W tym czasie wyeksportowano o 15% więcej produktów 
mleczarskich niż w 2013 roku i prawdopodobnie wartość eksportu wyniesie ok. 1,8 mld 
euro. Aż o 70% wzrósł eksport mleka w proszku, a o 25% świeżego mleka, które wysyłano 
najczęściej do Białorusi - informują analitycy firmy Kompass.

już w październiku 2014, kiedy war-
tość wywozu serów spadła o 25% w 
porównaniu do analogicznego okresu 
z roku poprzedniego i wynosiła 47,3 
mln euro. Ponieważ nie udało się w 
całości wyeksportować serów, które 
wcześniej kupowała Rosja, ograni-
czono ich produkcję oraz sprzedano 
na krajowy rynek po obniżonych o 
ok. 30% cenach zbytu.
Według danych Zespołu Monitorin-
gu Zagranicznych Rynków Rolnych 
(FAMMU/FAPA) prócz Rosji, waż-
nymi odbiorcami przetworów mlecz-
nych, w tym głównie serów, są Czechy. 
W pierwszym półroczu 2014 roku 
wysłaliśmy tam 13,3 tys. ton serów i 

twarogów za 43 mln euro. Poza tym 
obserwuje się wzrost handlu z kraja-
mi spoza Jednolitego Rynku Unii 
Europejskiej. Wzrasta wywóz prze-
tworów mlecznych do Arabii Sau-
dyjskiej (w pierwszym półroczu 2014 
roku była siódmym odbiorcą serów 
z Polski), Iraku, USA oraz Chin. Na 
podbój rynków zagranicznych war-
to wyruszać wspólnie. Analitycy są 
zgodni, że to właśnie produkty mle-
czarskie (obok drobiu oraz owoców 
jagodowych) mają największe szanse 
na najwyższy eksport poprzez two-
rzenie klastrów, które stają się siłą na-
pędową gospodarek regionalnych. 
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- Podstawową sprawą jest ilość posia-
danego zboża, które chce się przecho-
wywać – podpowiada Andrzej Mu-
szyński z firmy BIN. – Istnieją silosy 
o ładownościach od 10 do 2200 ton, 
skala jest więc wielka.
Istotna będzie również ilość gatunków 
zboża, bo to ona zadecyduje o tym,  ile 
silosów będzie trzeba kupić.
-Rolnik może mieć i pszenicę  i pszen-
żyto, może mieć owies i jęczmień. Musi 
wiedzieć, że silosy są jednokomorowe i 
niestety do jednego silosu kilku gatun-
ków nie wrzuci. Jest to możliwe tylko 
w wypadku, gdy silosy wykorzystuje 
tylko i wyłącznie na swoje potrzeby 
do spasania trzody chlewnej i zwierząt 
gospodarskich – tłumaczy Andrzej 
Muszyński.
Specjaliści z firmy AgrAlex - Aleksan-
der i Jacek Lubińscy zwracają uwagę 

na dobór materiału, z jakiego będzie 
wykonany silos.
– Im lepszy materiał, tym bardziej wy-
trzymałe silosy, a co za tym idzie będą 
one dłużej służyć użytkownikowi. Do 
najbardziej wytrzymałych materiałów, 
i tym samym najmniej podatnych na 
wpływ złych czynników atmosferycz-
nych, należą blacha falista z powłoką  
Magnelis oraz blacha o pokrywie gal-
wanizacji 600 g/m2 -podkreślają.
Takie silosy, posiadające gwarancję 
nawet do 40 lat, cechują się ponadto 
wysoką odpornością na odkształcanie  
(powoduje je napełnianie i opróżnia-
nie silosów.) Konstrukcje z blachy pła-
skiej z kolei są znacznie bardziej wraż-
liwe na bodźce klimatyczne, szybciej 
matowieją i korodują.
Budowlę należy jeszcze odpowiednio 
umiejscowić. Jeśli więc silos jest pod 

Jaki silos zbożowy 
dla gospodarstwa?
Kupując silos musimy zwrócić uwagę na kilka czynników. 
Oprócz wielkości i rodzaju zasobnika, należy ustalić, w jakie 
dodatkowe elementy go zaopatrzyć i jak zadbać o jego 
przewietrzanie.

obrót retencyjny, na handel, powinien 
stanąć przy drodze transportowej, co 
zabezpieczy wywóz produktu z gospo-
darstwa. Warto sprawdzić jakość grun-
tu, który wybraliśmy pod lokalizację 
silosu, zlecając badanie geotechniczne. 
– Takie badanie pozwoli oszczędzić 
czas i pieniądze, gdyby okazało się, że 
wybrana lokalizacja wymaga na przy-
kład wykonania bardzo kosztownego 
palowania w miejscu fundamentów 
–podpowiadają przedstawiciele 
AgrAlexu.

Kwestia dna
Ważną decyzją, jaką należy podjąć na-
bywając silos zbożowy, jest wybór jego 
spodu. Dostępne są bowiem  silosy le-
jowe i płaskodenne.
- Silosy lejowe mają większą konstruk-
cję nośną ze względu na to, że muszą 
stać na nogach i lej musi zwisać, a cała 
konstrukcja przejmuje jego masę. Jest 
to chyba obecnie najbardziej praktycz-
ne rozwiązanie, ponieważ takie silosy 
same się opróżniają – tłumaczy Piotr 
Bronisławski z firmy Agromet.
W silosach lejowych siła grawitacji 
powoduje zsunięcie się przechowywa-
nej masy na spód odwróconego stoż-
ka, przez co jej wyładunek odbywa się 
dużo sprawniej. Producenci polecają 
silosy lejowe dla rolników, którzy ob-
racają zbożem, a silos kilkakrotnie w 
ciągu roku jest przez nich ładowany i 
rozładowywany.
Konstrukcje lejowe stosowane są prze-
ważnie do maksymalnej ładowności 
200-250 ton. Większe silosy są już z re-
guły płaskodenne. Jak mówi Piotr Bro-
nisławski, w silosach lejowych jeszcze 
jednym istotnym elementem jest kąt 
leja. 
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Technologie przenoszenia
Jak przyznają sami producenci, największe różnice między silosami poszczególnych firm 
dotyczą technologii załadunku i wyładunku. Jest to kwestia bardzo istotna, bo to właśnie 
przenoszenie zboża generuje później największe koszty. Na rynku dostępne są urządzenia 
o różnej wydajności, zależnie od potrzeb rolnika. 
– Tradycyjne żmijki, o wydajności 5-8 ton na godzinę, wykorzystywane są w silosach o po-
jemności do 100 ton.
– Turbożmijki produkowane przez firmę Agos przenoszą 14-17 ton na godzinę. Załadunek 
odbywa się w nich przez ukośną rurę załadowczą.
-Przenośniki pionowe posiadają wydajność 15-20 ton na godzinę. Ziarno jest w nich prze-
noszone z kosza zasypowego, dzięki czemu może być łatwo zsypane z przyczepy.
-Przenośniki kubełkowe, stosowane na przykład przez firmę Michał, to najwyższa forma 
wyposażenia do załadunku i wyładunku. Są bardzo wydajne – 30-50 ton na godzinę – ale 
również drogie, ich koszt mieści się w granicach 40-50 tys. złotych.

– Od niego zależy, jakie zboża i jak będą 
się osuwać. Na przykład owies potrze-
buje kąt zsypu około 60 stopni, innym 
zbożom wystarczy 45 stopni. Im lej jest 
bardziej ostry, tym silos musi być wyż-
szy – informuje pracownik Agrometu.
Marek Zientecki z firmy Agos zaznacza-
,że silosy płaskodenne są mniej więcej 
dwa razy tańsze niż lejowe. 
– Mają jednak ten minus, że trzeba ręcz-
nie wybierać końcówkę zboża w zasob-
niku. W każdym silosie po opróżnieniu 
żmijką pozostaje 10-15 procent pojem-
ności na podłodze – informuje przed-
stawiciel firmy Agos.
Silosy tego rodzaju to dobre rozwiązanie 
dla rolników, którzy dłużej magazynują 
zboże i nie obracają nim z dużą częstotli-
wością. Dla nich wybór silosu z płaskim 
dnem jest uzasadnioną oszczędnością 
pieniędzy.

Oprócz zasobnika
Sam zasobnik silosu nie wystarczy,  rów-
nie ważne będą urządzenia uzupełniają-
ce.
 – Rolnik musi wiedzieć, co w silosie 
zamontować, żeby mieć pewność, że 
zachowa zboże w dobrej kondycji, nie 
zatruje zwierząt i sprzeda produkt w 
jak najwyższej cenie – wyjaśnia Andrzej 
Muszyński.
O urządzenia do załadunku i wyładun-
ku zboża nie trzeba specjalnie zabiegać – 
dostępne na rynku silosy mają je zwykle 

w standardzie. Warto się za to postarać o 
właz boczny, nie występujący we wszyst-
kich silosach, czujniki poziomu maksi-
mum, drabiny, pomosty, a także sondy 
do pomiaru temperatury w budowli. Te 
ostatnie pozwolą na bieżąco monitoro-
wać sytuację i w razie potrzeby podjąć 
decyzję o klimatyzowaniu ziarna. 
– Szczególną uwagę trzeba zwrócić na 
ilość sond rozmieszczonych w silosie, 
aby móc śledzić  temperaturę w całej 
objętości silosu bez tak zwanych mar-
twych stref – radzą specjaliści firmy 
AgrAlex.
Kolejną sprawą jest przewietrzanie i 
osuszanie. Jeśli zaniedbamy tę sprawę, 
zboże będzie utrzymane w gorszym 
stanie i otrzymamy za nie niższą cenę.
Do przewietrzania zboża służą wenty-
latory, ale potrzebny jest też aktywny 
nadmuch powietrza, który zapewnią 
nam dmuchawy. Dzięki nim obniżymy 

temperaturę nasion nawet o kilka stop-
ni, co korzystnie wpłynie na ich stan. 
Jeśli posiadamy kilka silosów obok sie-
bie, możemy zastosować jedną mobil-
ną dmuchawę, którą będziemy przeno-
sić do tego silosu, w którym w danym 
momencie będzie potrzebna.

Kiedy kupić?
Handlowcy zachęcają, by nie czekać z 
zakupem silosów do żniw. Tym, którzy 
zechcą nabyć je wcześniej oferują lep-
sze ceny.
– Przygotowaliśmy upusty, żeby zachę-
cić rolników do kupowania teraz, nie 
przed samymi żniwami. Wtedy kupują 
wszyscy naraz i jest problem z monta-
żem i logistyką, bo wszyscy chcą mieć 
już silos na swoim podwórku – pod-
kreślają producenci silosów.
Grzegorz Dziegelewski
g.dziegelewski@expressy.pl
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Spadek eksportu nieprzetworzonego 
mięsa wieprzowego w 2014 r. o 14% do 
poziomu 380 tys. t., oraz mniejsza o 24% 
sprzedaż trzody chlewnej za granicę były 
mocnym ciosem dla sektora. Jak wynika 
z opublikowanych przez MRiRW da-
nych w 2014 r. nastąpiły znaczne zmiany 
w kierunkach sprzedaży nieprzetworzo-
nego mięsa wieprzowego. Obecnie ok. 
73% eksportu kierowane jest na rynek 
UE, czyli 23% pkt proc. więcej w struk-
turze niż przed rokiem. Zmiany te są 
pokłosiem pojawienia się ognisk ASF 
na terytorium Polski w styczniu 2014 r.,  
które spowodowały wprowadzenie 
ograniczeń w imporcie mięsa wieprzo-
wego z Polski m.in. w Chinach, Korei, 
Japonii, Tajlandii, Rosji. Zaprzestanie 
eksportu do tych krajów przyczyniło się 

do 53-proc. spadku wolumenu sprze-
daży na rynkach pozaunijnych. Byłby 
on jeszcze głębszy, gdyby nie znaczny 
wzrost sprzedaży do USA i Hongkongu, 

do których sprzedaż w analizowanym 
okresie wzrosła prawie czterokrotnie 
(łącznie 45 tys. t. więcej niż przed ro-
kiem). Pojawienie się ASF w kraju, jak 
również utrudnienia w sprzedaży  na 
wielu rynkach pozaunijnych, spowo-
dowało, że więcej surowca pozostało na 

Trudny rok dla 
sektora wieprzowina
Rok 2014  może być zaliczany jako jeden z trudniejszych 
dla sektora wieprzowiny – podkreślają analitycy banku BGŻ.

rynku krajowym. Doprowadziło to do 
znacznych spadków cen żywca. Przed 
ASF ceny w Polsce były wyższe niż w 
Niemczech. Niemniej na skutek trudnej 
sytuacji na rynku krajowym, sytuacja 
uległa odwróceniu. Ceny żywca w Pol-
sce przez większość 2014  r. były nieco 
poniżej ceny niemieckiej. Zwięszyło to 
konkurencyjność  polskiego surowca 
na rynku UE i przyczyniło się do zwięk-
szonej sprzedaży. Potwierdzają to dane 
MRiRW za 2014 r., według których wy-
wóz nieprzetworzonego mięsa wieprzo-
wego zwiększył się w skali roku prawie o 
24% do poziomu 278 tys. t. Największe 
wzrosty odnotowano dla Niemiec (42%, 
o 12 tys. t), Włoch (20%, 8,7 tys. t) oraz 
Słowacji (20%, 6 tys. t). W tym samym 
czasie import nieprzetworzonego mięsa 
wzrósł o 2% do poziomu 618 tys. t. Spa-
dek eksportu i niewielki wzrost importu 
pogłębiły deficyt w handlu mięsem wie-
przowym w Polsce. W skali roku wzrósł 
on o 77 tys. t do poziomu 238 tys. t. 
Trudną sytuację w sektorze wieprzowi-
na zanotowano także na rynku europej-
skim.
Jak podaje AgraEurope, KE podjęła de-
cyzję o uruchomieniu prywatnego prze-
chowania mięsa wieprzowego (private 
storage aid), które ma pomóc unijnym 
producentom wieprzowiny. Do tej pory 
przedstawiciele KE wsród przyczyn 
znacznych spadków cen żywca na rynku 
UE wskazywali na wzrost ubojów w III 
kw. 2014 r. o 3% w skali roku, jak rów-
nież na czynniki sezonowe. Ze wzglę-
du na bardzo trudną sytuację na rynku 
wieprzowiny władze KE zdecydowały 
się podjąć środki specjalne - prywatne 
przechowywanie mięsa.  Mają one na 
celu ograniczenie podaży surowca i po-
budzenie wzrostu cen żywca na rynku 
wspólnotowym.  (GB)

Zmiany te są pokłosiem 
pojawienia się ognisk 
ASF na terytorium Polski 
w styczniu 2014 r.
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Kongres otworzył Dariusz Suszyński, 
prezes zarządu ZMW. W swoim wy-
stąpieniu wskazał na cel, jaki ZMW 
postawiło sobie podejmując inicja-
tywę organizacji cyklu kongresów, 
a mianowicie racjonalne i rzetelne 
wykorzystanie możliwości jaki ,daje 
nowa perspektywa finansowa na lata 
2014-2020. 
Jak podkreślano podczas Kongresu 
w Swarożynie aby dobrze wykorzystać 
szanse trzeba w odpowiedni sposób 
przygotować grupę odbiorców unijnej 
pomocy a przede wszystkim młodych 
rolników.
Jednym z głównych omawianych te-
matów stawił wykład nt. „WPR po 
2014 roku – działania dla Młodych 
Rolników i nie tylko”,  który przedsta-
wiony został przez Pomorski Oddział 
Regionalny ARiMR – przez dyrektora 
Andrzeja Styna oraz z-cę kierownika 
BWI Sylwię Skupień.
Kolejne wystąpienia dotyczyły pro-
mocji polskiej żywności, innowacji 
w nawożeniu, uprawie i hodowli, za-
prezentowane przez przedstawicieli 
ZMW oraz Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Poznaniu.
Pomorski OR wystawił również sto-
isko informacyjno – promocyjne gdzie 
uczestnicy Kongresu mogli otrzymać 
materiały uzupełniające tematykę po-
ruszaną podczas obrad. (KW)

Pomorskie - Kongres 
Innowacyjny Młody Rolnik
24 lutego w Swarożynie 
w Zespole Szkół 
Agrotechnicznych odbył 
się dziewiąty z szesnastu 
zaplanowanych Kongresów 
Innowacyjny Młody Rolnik, 
których organizatorem jest 
Związek Młodzieży Wiejskiej. 

Uczestnicy Kongresu Stoisko infomacyjne ARiMR

Otwarcia Kongresu dokonał Dariusz Suszyński, prezes zarządu Związku Młodzieży Wiejskiej

Andrzej Styn, dyrektor POR ARiMR 
podczas wystąpienia

Sylwia Skupień, zastępca kierownika 
Biura Wsparcia Inwestycji w ARiMR 
podczas prezentacji.
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Od 1  marca 2015 r. kwota najniższej 
emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 
zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie 
(brutto). W związku z tym od 1 marca 
2015 r. wysokość rolniczej emerytury 
podstawowej wyniesie również 880 zł 
45 gr.
W konsekwencji od 1 marca 2015 r. 
zostaną podwyższone wszystkie eme-
rytury i renty rolnicze, renty socjalne - 
wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. 
Od 1 marca 2015 r. wysokość renty so-
cjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wy-
sokość renty socjalnej i renty rodzinnej 

rolniczej od 1 marca 2015 r. nie może 
przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy 
czym rentę socjalną można maksy-
malnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak 
ustalonej kwoty zostanie potrącona za-
liczka na podatek dochodowy i składka 
na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2015 r. wzrastają także 
kwoty dodatków przysługujących do 
emerytur oraz rent i wyniosą: 
•  dodatek pielęgnacyjny - 208 zł 17 

gr, 
•  dodatek dla inwalidy wojennego 

uznanego za całkowicie niezdolne-

go do pracy i do samodzielnej egzy-
stencji - 312 zł 26 gr, 

• dodatek za tajne nauczanie - 208 zł 
17 gr, 

•  dodatek kompensacyjny - 31 zł 23 
gr, 

•  dodatek dla sieroty zupełnej - 391 zł 
26 gr.

Również od początku marca wzra-
sta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość 
maksymalna świadczeń pieniężnych 
przysługujących byłym żołnierzom 
górnikom i osobom deportowanym 
do pracy przymusowej oraz osadzo-

Waloryzacja emerytur  i rent rolniczych
Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących  
do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 
100,68 proc., nie mniej niż o kwotę 36 zł.  W praktyce oznacza to, że jeżeli kwota 
waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 
36 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2015.

Inżynieria systemów biotechnicznych, 
Ochrona zdrowia roślin oraz Inżynieria i 
gospodarka wodna to trzy nowe kierunki 
studiów jakie przygotowała kandydatom 
na studia Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
Inżynieria systemów biotechnicznych to 
kierunek, który umożliwia zdobycie wie-
dzy z zakresu budowy i eksploatacji ma-
szyn specjalistycznych i zaawansowanych 

technologicznie. Absolwenci tego kierun-
ku znajdą zatrudnienie w specjalistycz-
nych przedsiębiorstwach technicznych i 
usługowych, ośrodkach badawczych w 
kraju i za granicą, a także będą przygoto-
wani do prowadzenia własnej firmy. Są to 
studia I stopnia prowadzone naWydziale 
Inżynierii Produkcji. Na Inżynierię syste-
mów biotechnicznych wydział przygoto-
wał 60 miejsc na studiach stacjonarnych 

Nowe kierunki w SGGW oraz 45 miejsc na studiach niestacjonar-
nych zaocznych.
Ochrona zdrowia roślin to kierunek, któ-
ry został utworzony z myślą o przyszłych 
potrzebach rynku.  Zatrudnienie będą ofe-
rowały sektory związane z ochroną środo-
wiska, polową i szklarniową produkcją rol-
niczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz 
ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące 
się handlem i doradztwem, a także jednost-
ki naukowo-badawcze. Są to studia I stop-
nia prowadzone naWydziale Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. 
Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygo-
tował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.
Inżynieria i gospodarka wodna to kieru-
nek, który kształci specjalistów w zakresie 
technik i technologii inżynierii i gospodarki 
wodnej uwzględniając kryteria środowi-
skowe oraz szeroko pojęte potrzeby spo-
łeczne.Są to studia I stopnia prowadzone 
naWydziale Budownictwa i Inżynierii Śro-
dowiska. Na Inżynierię i gospodarkę wodną 
wydział przygotował 60 miejsc na studiach 
stacjonarnych.
(GB)
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Waloryzacja emerytur  i rent rolniczych
nym w obozach pracy przez III Rzeszę 
i ZSRR.
Od 1 marca 2015 r. wzrasta również 
wysokość ryczałtu energetycznego 
do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie. W 
związku ze zmianą emerytury podsta-
wowej od 1 marca br. wzrasta do kwo-
ty 3.521 zł 80 gr zasiłek macierzyński, 
który przysługuje w wysokości cztero-
krotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku po-
grzebowego nadal wynosi 4 tys.zł. Bez 
zmian pozostaje również kwota zasił-
ku chorobowego, która wynosi 10 zł 
za 1 dzień czasowej niezdolności do 
pracy.
O początku marca zmienią się tak-
że dopuszczalne kwoty dodatkowych 
przychodów osiąganych przez eme-
rytów i rencistów. Ta zmiana wynika 
z kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w IV kwartale 2014 
roku. (KR)

W programie spotkania można znaleźć 
kilka interesujących prelekcji. O "Defi-
cycie białka paszowego w Polsce - upra-
wie roślin strączkowych jako sposób 
jego rozwiązania" opowie prof. dr hab. 
Wojciech Święcicki, wystąpienie na 
temat "Nowego spojrzenie na uprawę 
roślin strączkowych z uwzględnianiem 
zintegrowanej ochrony roślin" przedsta-
wi natomiast prof. dr hab. Jerzy Szukała. 
Inne zaplanowane prelekcje to "Upra-
wa mieszanek zbóż z roślinami strącz-
kowymi" (prof. dr hab. Jerzy Księżak),  
"Wyniki aktualnych badań dotyczące 

Seminarium w Olsztynie
Seminarium pt „Ulepszanie krajowych źródeł białka 
roślinnego ich produkcji systemu obrotu i wykorzystania 
w paszach” odbędzie się 12 marca w Olsztynie.

wykorzystania rodzimych źródeł białka  
w żywieniu zwierząt monogastrycznych 
trzody chlewnej i drobiu" (prof. dr hab. 
Andrzej Rutkowski), "Lista odmian za-
lecanych roślin strączkowych i dostęp-
ność nasion na rynku wiosną 2015" (dr 
inż. Wojciech Mikulski), "Ekonomiczne 
uwarunkowania produkcji i obrotu na-
sionami roślin strączkowych" (prof. dr 
hab. Michał Jerzak) oraz "Rośliny mo-
tylkowate drobno i grubonasienne a 
wymogi zazielenienia" (mgr. inż. Barba-
ra Skowronek W-MODR Olsztyn).
Organizatorzy seminarium to: War-
mińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Olsztynie, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra 
Agronomii Instytut Genetyki Roślin 
PAN w Poznaniu i Instytut Uprawy i 
Nawożenia Gleby w Puławach.
(GB)
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Taki stan rzeczy polscy rolnicy tłumaczą wysoką ceną kwa-
lifikatu. Faktycznie, koszt produkcji, transportu oraz mar-
ża powodują, że trzeba zapłacić cenę 2-3 razy wyższą niż za 
zboże paszowe. Nie zapominajmy jednak, że korzyści z siewu 
kwalifikatu są relatywnie większe: korzystanie z postępu biolo-
gicznego, gwarancja wysokiej jakości i tożsamości pożądanej 
odmiany, możliwość precyzyjnego siewu dostosowanego do 
stanowiska, jednorodny i zdrowy łan, ograniczenie wydatków 

Kwalifikat czy siew  ze zbioru?
Rośnie liczba gospodarstw, które kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewają ponad 
połowę gruntów. Przekonały się one, że to skuteczny sposób, aby uzyskać wyrównany, silny  
i zdrowy łan. Mimo to, pod względem wymiany materiału siewnego w Europie, polscy rolnicy 
ciągle plasują się na szarym końcu. Statystyczny rolnik czeski, niemiecki, francuski, szwedzki czy 
włoski obsiewa kwalifikowanym materiałem siewnym 50-80% areału swoich zbóż, podczas gdy 
statystyczny rolnik w Polsce - niewiele ponad 10%.

na ochronę, wyższa masa i jakość zbioru, a także możliwość 
uzyskania dopłat.

Oszczędność czasu i możliwość reklamacji
Kwalifikowany materiał siewny cechują wysokie parametry 
jakościowe, podlegające kontroli służb publicznych. Jest on 
ponadto profesjonalnie przygotowany do siewu; dzięki temu 
rolnik oszczędza czas, który straciłby na zaprawianie nasion, 
oraz unika kontaktu z substancjami chemicznymi. Kupując 
ziarno z urzędową niebieską etykietą, rolnik ma też gwaran-
cję jakości tego środka produkcji, a jeśli stwierdzi jego wady, 
może zgłosić reklamację. Coraz więcej jest jednak w Polsce 
producentów kwalifikowanego materiału siewnego, którzy 
sami na siebie nakładają rygor spełnienia najwyższych wymo-
gów jakościowych, stawianych materiałom elitarnym.

Wcale nie jest taniej
Oczywiście rolnik może również zdecydować się na ponowne 
rozmnożenie części swojego zbioru. Wbrew pozorom, takie 
rozwiązanie nie jest tanie, gdyż w porównaniu do kwalifiko-
wanego materiału siewnego trzeba zastosować nawet o połowę 
podwyższoną normę siewu, uwzględniającą zanieczyszczenia 
i siłę kiełkowania. Materiał przed siewem trzeba bardzo do-
kładnie wyczyścić, a następnie przesortować na stole grawi-
tacyjnym, aby uzyskać ziarno o najwyższej sile kiełkowania. 
Dopiero teraz można przystąpić do zaprawiania najlepszej 
frakcji ziarna. Jeżeli rolnik korzysta z usług profesjonalnych 
przetwórców, musi mieć świadomość, że warunkiem legalno-
ści przetworzenia usługowego jest podanie przez niego nazwy 
odmiany oraz wykonanie usługi w obrębie gospodarstwa. 
Ponadto przetwórca legalnie świadczący takie usługi musi 
posiadać licencję od hodowcy danej odmiany na usługowe 
przetwarzanie materiału ze zbioru. 

Opłata za odstępstwo rolne 
Siew materiału z własnego zbioru wiąże się również z obo-
wiązkiem uiszczenia opłaty dla hodowcy z tytułu tzw. od-
stępstwa rolnego, jeśli wysiana odmiana jest objęta ochroną 
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Kwalifikat czy siew  ze zbioru?

wyłącznego prawa. Opłatę należy wpła-
cić w ciągu 30 dni od daty siewu, bez 
oczekiwania na wezwanie ze strony 
hodowcy lub Agencji Nasiennej. Jeżeli 
rolnik wysieje odmianę chronioną bez 
uiszczenia opłaty, naruszy wyłączne 
prawo hodowcy, co skutkuje sankcjami 
cywilno-prawnymi.
Jeśli hodowca jest zrzeszony w Agencji 
Nasiennej, najlepiej dokonać rozlicze-
nia za jej pośrednictwem. W tym celu 
należy przesłać do AN krótką informa-
cję o skorzystaniu z odstępstwa rolne-
go zawierającą minimum danych, nie-
zbędnych do rozliczenia:  
-imię i nazwisko oraz adres rolnika (je-
śli jest on już zarejestrowany w Agencji 
Nasiennej, również nr KNT),
-nazwy odmian, wysianych ze zbioru, 
wraz z podaniem wysianej ilości mate-
riału każdej odmiany (kg)
-kiedy został wykonany siew ze zbioru 
(np. Wiosna 2015)
-powierzchnia posiadanych gruntów 
rolnych (wliczamy również dzierżawy 
ustne lub pisemne!).

W oparciu o taką informację Agencja 
Nasienna wystawi rolnikowi fakturę z 
indywidualnym nr konta bankowego, 
na podstawie której jednym przelewem 
ureguluje on opłatę nawet dla kilku ho-
dowców. 
Jeśli hodowca nie jest reprezentowany 
przez Agencję Nasienną, rolnik powi-
nien uzyskać bezpośrednio od niego 
stawkę opłaty za daną odmianę w da-

nym roku oraz numer rachunku banko-
wego, a następnie wpłacić na ten rachu-
nek opłatę za skorzystanie z odstępstwa 
rolnego.
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Wyniki badania pokazują wyraźny 
wzrost liczby rolników korzystają-
cych z dobrodziejstw globalnej sieci 
informatycznej. Ponad 70 proc. ankie-
towanych korzysta z Internetu i prze-
widuje się, że ta liczba będzie jeszcze 
wzrastać. Większość osób z tej grupy 
chętnie korzysta z internetowych ser-
wisów branżowych o tematyce rolni-
czej. Co czwarty rolnik właśnie w sieci 
poszukuje informacji potrzebnych do 
prowadzenia gospodarstwa i traktuje 
je, jako wiarygodne źródło informacji. 
Ponad 60 proc. farmerów posiada wy-
kształcenie rolnicze, z czego większość 
ma wykształcenie minimum średnie i 
to sprawia, że są otwarci na używanie 
urządzeń mobilnych. Ponad połowa 
rolników korzysta z Internetu przy 
pomocy laptopa, a co trzeci farmer 
posługuje się smartfonem.
Połowa zapytanych rolników w In-
ternecie śledzi ceny płodów rolnych i 

środków produkcji. Niewiele mniej 
poszukuje tam różnych informacji 
branżowych, takich jak: notowania 
cen, działania Agencji Rynku Rolne-
go czy rządu. To narzędzie jest także 
chętnie wykorzystywane przy zaku-
pie maszyn i urządzeń. Ok. 40 proc. 
zapytanych rolników przegląda w 
sieci oferty producentów maszyn, 
pasz czy środków ochrony roślin. 
Wyniki raportu pokazują, jak bar-
dzo zmienia się rola Internetu. Rol-
nicy korzystają z niego również w 
celu wymiany doświadczeń z innymi 
farmerami i to nie tylko w kraju, ale 
także za granicą. Internet stanowi 
zatem doskonałą platformę komuni-
kacji dla tej grupy odbiorców.
Więcej niż połowa przedstawicieli 
branży rolnej ocenia swoją sytuację 
finansową, jako dobrą lub bardzo 
dobrą. Co czwarty pytany posia-
da nadwyżki finansowe. Wydatki 

Rolnicy to nowocześni tradycjonaliści
Współczesny rolnik ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest wierny tradycyjnym 
wartościom, a decyzje dotyczące gospodarstwa podejmuje wspólnie z rodziną. Jednocześnie 
jest osobą nowoczesną, chętnie korzystająca z Internetu i urządzeń mobilnych – wynika 
z badania Agribus, przeprowadzonego na zlecenie Banku BGŻ, przez firmę Martin&Jacob.

O badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone w 
dniach od 24 października 2014 do 
24 listopada 2014 przez firmę Mar-
tin & Jacob na ogólnopolskiej reprezen-
tatywnej próbie. Wzięło w nim udział 
1005  gospodarstw rolnych o are-
ale powyżej 15  hektarów użytków 
rolnych.

związane z pracami rolniczymi i 
prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego są niemalże dwa razy większe 
niż wydatki na bieżące potrzeby. 90 
proc. polskich farmerów ma obawy 
związane z wprowadzeniem embar-
go. Ponad 80 proc. uważa, że to ma 
wpływa na ich decyzje finansowe i 
sytuację gospodarstwa oraz na pol-
skie rolnictwo.
–Rolnicy niezmiennie hołdują tra-

Celem spotkania było uświadomienie 
rolnikom, w jakim stopniu stosowanie 
kwalifikowanego materiału siewne-
go może wpłynąć na uzyskanie wyso-
kiej jakości plonów roślin uprawnych. 
Pierwszy wykład wygłosiła dr hab. inż. 
Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu opisując zasady na-
wożenia plantacji zbóż ozimych i jarych 
w celu poprawy ilości i jakości plonu. 
Drugim prelegentem była Mirosława 
Domańska, która omówiła reguły co-
rocznego tworzenia Listy Odmian Za-

Udane Forum Nasienne
Już po raz drugi producenci 
rolni oraz przedsiębiorcy 
związani z sektorem produkcji 
roślinej spotkali się w 
Kościerzynie.  
W poniedziałek 23 lutego 
zorganizowano tam drugą 
edycję Pomorskiego Forum 
Nasiennego.
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Rolnicy to nowocześni tradycjonaliści
cyjnych technologii – tłumaczy dr 
Aneta Uss-Lik z Martin & Jacob.
Decyzje dotyczące gospodarstwa 
podejmowanie są w gronie rodziny. 
Ponad połowa rolników po przejściu 
na emeryturę swój majątek planuje 
przekazać dzieciom.
Mimo, że stale przybywa rolników „w 
sieci”, to nadal wielu z nich korzysta z 
tradycyjnych mediów, takich jak: te-
lewizja (96 proc.), radio (68 proc.) i 
prasa branżowa (62 proc.)
Polscy rolnicy potrzebują banku, któ-
remu ufają i który daje im poczucie 
bezpieczeństwa. Przy wyborze ban-
ku przede wszystkim szukają infor-
macji o produktach i jego ofercie w 
Internecie. Wybierając idealny bank 
zwracają uwagę na kilka elementów: 
co trzeci badany wskazuje na bezpie-
czeństwo i zaufanie do banku. Bardzo 
ważna jest też lokalizacja placówki, a 
także atrakcyjne ceny produktów i 
usług bankowych. Połowa rolników 
w oddziale banku dokonuje przele-
wów, sprawdza saldo konta i historię 
transakcji.  Co druga operacja ban-
kowa jest już realizowana w kanałach 
bankowości elektronicznej. (GB)

dycyjnym wartościom – to element 
stały od lat. Jako najważniejszy 
warunek udanego życia wskazują 
zdrowie, udane małżeństwo i dzie-
ci. System wartości rolników jest 
więc zbieżny z systemem wartości 

reprezentowanym przez większość 
Polaków. Warto jednak zauważyć, że 
pomimo swojej tradycyjności, rol-
nicy coraz chętniej otwierają się ku 
nowoczesnym rozwiązaniom i skła-
niają się do korzystania z innowa-

lecanych do uprawy w województwie 
pomorskim, a także wyniki plonowania 
roślin uprawnych uzyskanych w na-
szym województwie w Porejestrowym 
Doświadczalnictwie Odmianowym i 
Rolniczym PDOiR. W trakcie semi-
narium Hanna Kowal z Polskiej Izby 
Nasiennej przedstawiła korzyści, jakie 
można osiągnąć stosując kwalifikowany 
materiał siewny i sadzeniakowy, a także 
wymagania jakie powinien spełnić sprzęt 
przeznaczony do zaprawiania nasion. 
Inny z prelegentów - Paweł Kochański, 
z Agencji Nasiennej w Lesznie  przypo-
mniał o obowiązku, jaki spoczywa na 
producentach rolnych stosujących do 
siewu i sadzenia materiał z własnych zbio-

rów, a także jakie wynikają konsekwencje 
prawne z nieprzestrzegania tych przepi-
sów.  Robert Mikołajczyk z Agencji Rynku 
Rolnego OT w Gdyni zachęcał natomiast 
zebranych do wysiewu kwalifikowanego 
materiału siewnego i składania wnio-
sków w celu otrzymania dotacji na ten cel. 
Ostatnimi prelegentami byli: Joanna 
Dalecka i Grzegorz Drozdowski z Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Gdańsku,  którzy przed-
stawili zasady przeprowadzania kwali-
fikacji polowych plantacji nasiennych,, 
a także omówili obowiązujące wszyst-
kich rolników od 1 stycznia 2014 roku 
zasady Integrowanej Ochrony Roślin. 
(PR)
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W dwudniowym seminarium, uczest-
niczyli rolnicy z województwa po-
morskiego, przedstawiciele samo-
rządu terytorialnego oraz instytucji 
okołorolniczych i podmiotów współpra-
cujących z samorządem rolniczym  
W pierwszym dniu konferencji Mikołaj 
Fijałkowski reprezentujący firmę "Art. 
Web Creation" mówił o wykorzystaniu 
informatyki i internetu na potrzeby rol-
nictwa, Anna Wujkowska z Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
prezentowała programy komputerowe 

Informatyczne szkolenie dla rolników
Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała szkolenie dla rolników, 
którzy chcieliby wykorzystać w swojej pracy Internet. Seminarium 
„Wykorzystanie informatyki, w tym internetu , na potrzeby 
wsi” miało miejsce  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym 
„Wichrowe Wzgórza” w Chmielnie koło Kartuz.

wspierające zarządzanie gospodarstwem 
rolnym, a Mikolaj Kostuch, współpra-
cownik Google Polska pokazał na przy-
kładzie narzędzia Business View jak 
skutecznie zaistnieć w Internecie. Tego 
dnia wystąpił także przedstawiciel Mi-
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji, 
który przedstawił Program Operacyj-
ny ,,Polska Cyfrowa i założenia Naro-
dowego Planu Szerokopasmowego". 
W drugim dniu obrad miały miejsce 
konsultacje ekspercie polegające na in-
dywidulanych rozmowach uczestników 
konferencji z prelegentami. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się porady 
dotyczące tworzenia stron www, marke-
tingu internetowego i wykorzystywania 
informacji w służbie rolnictw.
(PR)Fo
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Na terenie Regionalnych Dyrekcji La-
sów Państwowych w Olsztynie i w Bia-
łymstoku odbyła się inwentaryzacja 
wilków i rysi. Objęła większość woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 
Niestety, w niektórych nadleśnictwach 
nie udało się jej przeprowadzić. Po-
wód był banalny: brak śniegu. Wielkie 
liczenie wilków i rysi polega bowiem 
na inwentaryzowaniu tropów tych 
drapieżników, a także innych śladów 
ich obecności.
Inwentaryzacja wilków i rysi na Warmii 
i Mazurach odbyła się już po raz trzeci 
(poprzednie w roku 2011 i 2013), ale 
po raz pierwszy została przeprowa-
dzona na tak dużą skalę. To jednak 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy 
Mazurskie” istnieje już od 12 lat. To 
coś więcej niż tylko doskonale pie-
lęgnowana przez leśników Puszcza 
Piska. Na terenie trzech mazurskich 
nadleśnictw (Mrągowo, Spychowo i 
Strzałowo) Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Olsztynie po-
wstały obiekty, które mają nie tylko 
uwypuklać turystyczną atrakcyjność 
regionu, ale także pokazywać społe-
czeństwu na czym polega nowoczesna, 
oparta na zasadach ekologicznych, go-
spodarka leśna.

Atrakcje wirtualne i realne
Jedną z atrakcji Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Mazurskie” jest 
Muzeum Leśne w Nadleśnictwie Spy-

chowo. Tutaj eksponaty można do-
tknąć i zbadać, a dzięki temu zaanga-
żować w poznanie przyrody wszystkie 
swoje zmysły. Interaktywny system na-
głośnienia pozwala nauczyć się rozpo-
znawania głosów ptaków. Gry i zabawy 
uczą rozpoznawać gatunki drzew, owa-
dy leśne, warstwy lasu, drapieżne ptaki 
w locie, itp. Nadleśnictwa duży nacisk 
kładą też na udostępnianie lasu osobom 
niepełnosprawnym a  niektóre atrakcje 
mazurskich lasów można zwiedzić wir-
tualnie. Strzałowscy leśnicy uruchomili 
bowiem wirtualne wycieczki, które od 
niedawna są dodatkowo wyposażone w 
audiodeskrypcję. Dzięki temu, że lektor 
opisuje to co widać na ekranie, z wirtu-
alnych wycieczek mogą też skorzystać 
niewidomi.

Święto Dłubanki
Mnóstwo atrakcji do zaoferowania ma  
Nadleśnictwo Mrągowo, które również 
wchodzi w skład LKP „Lasy Mazur-
skie”. Mrągowscy leśnicy przygotowali 
kilka atrakcyjnych tras spacerowych. 
Mają też izbę edukacyjną. Wokół starej 
leśniczówki, w której znajduje się izba, 
zorganizowali wystawę maszyn wyko-
rzystywanych do pracy w lesie. Pisząc 
o Leśnym Kompleksie Promocyjnym 
„Lasy Mazurskie” nie sposób nie wspo-
mnieć o cyklicznych imprezach, które 
organizują leśnicy z nadleśnictw wcho-
dzących w skład kompleksu. Każdego 
lata w Spychowie odbywa się Święto 
Mazurskiej Dłubanki, czyli łódki wy-
drążonej w pniu drzewa. Uczestnicy 
imprezy najpierw sami drążą w pniu 

Wielkie liczenie drapieżników
Leśnicy z Warmii i Mazur liczyli wilki i rysie. W trakcie akcji postanowili też sprawdzić, 
ile pozostawionych bez dozoru psów można spotkać w lasach.
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nie jedyna nowość. W tym roku warmiń-
sko-mazurscy leśnicy postanowili też 
zinwentaryzować bezpańskie psy wałę-
sające się po lasach. Każdej zimy ofi ara-
mi tych udomowionych drapieżników 
padają przede wszystkim sarny.
-Rzeczywiście tropów psów, które pozo-
stawione bez ludzkiej opieki zapuszczają 
się do lasu grupy znaleźliśmy mnóstwo. 
W większości nadleśnictw zinwentary-
zowano także tropy wilków, co świadczy 
o tym, że ten gatunek jest w naszych la-
sach liczny – przekonuje Adam Gełdon 
z Nadleśnictwa Spychowo, koordynator 
inwentaryzacji dużych drapieżników.
W Puszczy Piskiej leśnicy znaleźli także 
tropy rysi. (PR)

Lasy interaktywne i atrakcyjne
Ścieżki rowerowe i edukacyjne, leśne muzeum, czy leśniczówka Piersławek, w której urodził się 
Ernst Wiechert. Wszystko otoczone malowniczą Puszczą Piską i przygotowane z myślą 
o turystach. Także tych niepełnosprawnych. To najkrótszy opis Leśnego Kompleksu 
Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.
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łódkę, a następnie na tak sporządzo-
nym sprzęcie ścigają się podczas regat. 
Cykliczny charakter ma też Mazurski 
Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im. 
Tomka Napiórkowskiego.
LKP „Lasy Olsztyńskie”

Urokliwe Aboretum
W roku 2011 powołany został drugi z 
Leśnych Kompleksów Promocyjnych, 
działających na terenie Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Olsztynie 
– LKP „Lasy Olsztyńskie”. Powstanie 
tego kompleksu umożliwiło dalszy 
rozwój takich kluczowych z punktu 
widzenia ochrony przyrody i edukacji 
leśnej obiektów, jak Ośrodek Rehabili-
tacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce, 
czy Arboretum w Kudypach. Leśne Ar-
boretum Warmii i Mazur w Kudypach  
im. Polskiego Towarzystwa Leśnego to 
urokliwy, założony w lesie ogród bota-
niczny, jedyny na Warmii i Mazurach. 
W swoich kolekcjach kudypskie Arbo-

retum zgromadziło ponad 1000 gatun-
ków i odmian drzew i krzewów. Można 
tam spotkać  gatunki roślin charakte-
rystyczne zarówno dla Polski północ-
no-wschodniej, jak również z innych 
regionów naszego kraju, w tym wiele 
roślin chronionych. Po za fl orą rodzi-
mą w ogrodzie znajdziemy  kolekcje 
roślin obcego pochodzenia: z Ameryki 
Północnej, Południowej a nawet z Azji. 
Arboretum zajmuje powierzchnię 15 
ha. Kolekcje dendrologiczne zostały za-
łożone w starym drzewostanie, dzięki 
czemu w ogrodzie panuje klimat lasu. 
Najbardziej urokliwym miejscem w 
ogrodzie jest torfowisko oraz niewiel-
kie śródleśne oczko wodne przy brze-
gach którego wiosną i latem kwitną ka-
czeńce, oraz grążele żółte i grzybienie 
białe. Arboretum w Kudypach odwie-
dza rocznie prawie 15 tys. turystów.

Platforma współpracy
Powołanie Leśnego Kompleksu Pro-

mocyjnego „Lasy Olsztyńskie” ozna-
cza także budowę w podolsztyńskich 
lasach nowych ścieżek edukacyjnych 
i innych obiektów, służących, jak naj-
lepszemu udostępnianiu lasu społe-
czeństwu. Czym w takim razie są Leśne 
Kompleksy Promocyjne? To zwarte ob-
szary lasu, w których leśnicy pokazują, 
że można skutecznie pogodzić najważ-
niejsze zadania leśnictwa: produkcję 
drewna, ochronę przyrody i udostęp-
nianie lasu społeczeństwu. W Leśnych 
Kompleksach Promocyjnych testuje 
się nowe technologie leśne i prowadzi 
doświadczenia. LKP to także platfor-
ma współpracy leśników ze społeczeń-
stwem. Każdy LKP posiada swoją radę 
naukowo-społeczną. Tworzą ją lokalni 
samorządowcy, naukowcy, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych, czy 
też mediów.

Adam Pietrzak
redakcja@expressy.pl

Lasy interaktywne i atrakcyjne
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