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Grudzień to czas 
podsumowań, refleksji i życzeń, ale i planów

Spółka Elewarr ma za sobą kolejny udany rok pomimo utrudnień związanych 
z sytuacją pandemiczną i nieprzewidywalnością otoczenia rynkowego, mamy 

poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wszak rok obrotowy 2020/2021 zamykamy 
z historycznie rekordowym wynikiem finansowym na poziomie ponad 17 milionów 
brutto i zrealizowaniem  założonych planów biznesowych i korporacyjnych.

Sukces Spółki to praca zarządu, kierownictwa i pracowników Spółki, relacje 
z organami korporacyjnymi i, a może przede wszystkim, zaufanie do nas polskich 
rolników i kontrahentów.

To praca polskich rolników i wytwory tej pracy sprawiają, że działalność Spółki 
Elewarr ma sens i przyszłość. Dlatego w naszym podejściu do biznesu, to polski 
rolnik jest zawsze na pierwszym miejscu.

Dziękujemy za współpracę, zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2022

Zarząd Spółki

pracownikom, współpracownikom, polskim rolnikom, 
kontrahentom oraz wszystkim tym, którzy nam zaufali 
życzliwym ludziom i sympatykom naszej działalności

składa  życzenia

wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości, Błogosławieństwa 
Bożego i szczęścia rodzinnego. Niech Nowy Rok marzenia zmieni 

w rzeczywistość, a sukcesy niech przerosną oczekiwania!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
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Sytuacja Polaków na 
Białorusi była trudna. 
Teraz jest jeszcze 
trudniejsza. Reżim 
Łukaszenki, pandemia 
i utrudniony kontakt 
z rodakami, a teraz 
jeszcze powstający mur 
na tle konfliktu niemal 
zbrojnego. Czy jest jakiś 
pomysł na przyszłość, 
jak podtrzymać więź 
z Polakami na Białorusi 
pomimo ekstremalnie 
trudnej sytuacji 
politycznej?
Sytuacja naszych rodaków na 
Białorusi jest bardzo trudna. 
Pamiętajmy, że Polacy na Bia-
łorusi są współgospodarzami 
tych ziemi od kilku stuleci. 
To granice się zmieniały na 
skutek wydarzeń politycz-
nych, ale oni zawsze tam byli. 
Historia tak się potoczyła, że 
dzisiaj są obywatelami Biało-
rusi i są lojalni wobec państwa 
białoruskiego i chcą niepodle-
głości i wolności dla tego kra-

ju, ale niestety, przez reżim 
Łukaszenki traktowani są 
jak zakładnicy. Aleksandr Łu-
kaszenka swoich obywatelki 
traktuje jako narzędzie do re-
gulowania stosunków polsko-
-białoruskich. Nasi rodacy na 
Białorusi padają ofiarą wyda-
rzeń z lata 2020 roku, kiedy na 
Białorusi sfałszowano wybory; 
kiedy odbywały się w związku 
z tym protesty społeczne i kie-
dy Polska wsparła środowiska 
wolnościowe i niepodległoś-
ciowe. Dziś Łukaszenka po 
prostu za to się mści. Zamy-
kane są polskie szkoły, ograni-
czane jest nauczanie w języku 
polskim, a osoby zaangażo-
wane w działalność kultural-
ną, edukacyjną poddawane 
są represjom. To nauczyciele, 
uczniowie, ich rodzice. Mają 
miejsca przesłuchiwania, szy-

kany i niestety aresztowania. 
Aresztowana jest od marca 
tego roku pani prezes Związ-
ku Polaków na Białorusi An-
dżelika Borys; aresztowany 
jest jej bliski współpracow-
nik, członek rady naczelnej 
ZPB pan Andrzej Poczobut. 
Do niedawna zaaresztowane 
były także dwie liderki ZPB, 
pani Maria Tiszkowska i Irena 
Biernacka, a także działaczka 
polska z Brześcia pani Anna 
Paniszewa. Te trzy ostat-
nie panie, dzięki sprawności 
państwa polskiego, udało się 
z Białorusi wydobyć i są one 
teraz już bezpieczne w Polsce.

Ten sukces bez wątpienia 
jest tylko jednym z wielu 
oczekiwanych owoców 
działań strony polskiej.
Co dalej?

Mam nadzieję, że działania 
polskich władz, w tym przede 
wszystkim działania pana pre-
zydenta Andrzeja Dudy, pana 
premiera Mateusza Morawie-
ckiego czy pana ministra Zbi-
gniewa Raua oraz całej polskiej 
dyplomacji odniosą skutek. 
Nasi liderzy odbyli dziesiątki 
spotkań na temat sytuacji na 
Białorusi, gdzie za każdym ra-
zem bardzo dobitnie przedsta-
wiali sprawę prześladowania 
Polaków na Białorusi. To twar-
de rozmowy polsko-białoru-
skie, a także 
b i late -
ralne 

spotkania z innymi krajami, 
gdzie staramy się, by sprawa 
Polaków na Białorusi była 
podnoszona także przez or-
ganizacje międzynarodowe, 
takie jak ONZ, Unię Europej-
ską, NATO, Radę Europy czy 
OBWE. Te wszystkie instytu-
cje twardo stają po stronie Po-
laków na Białorusi.

Czy jest jakiś pomysł, by 
teraz - zanim działania 
dyplomatyczne dojdą 
do skutku - docierać 
w jakiś sposób do naszych 

rodaków na Białorusi?
Docieramy do naszych 

rodaków. To prawda, 
że ta pomoc przez 
ostatni ponad rok 
jest utrudniana, 
ale nie poddaje-
my się i mamy 
różne sposoby, 
by przekazywać 
im pomoc cha-
rytatywną czy 
np. materiały 

do edukacji.
Jest tu jednak 
– jak się zdaje 

– problem natury 
technicznej. 

Nadzoruje pan 
potężny program 
z wielomilionowym 

budżetem 

„Polonia i Polacy za Granicą 
2022”. Tegoroczna edycja 
zapewne nie zachęca 
organizacji pozarządowych 
do przedkładania projektów 
związanych z Białorusią. 
Czy są jakieś działania 
dotacyjne, których ten 
konflikt nie przerwał?
Pojawiają się takie projekty. Fi-
nansujemy chociażby punkty 
pomocy dla Polaków z Białoru-
si, czyli dla tych Polaków, którzy 
w wyniku represji musieli z Bia-
łorusi uciekać. Do nich kierowa-
na jest konkretna pomoc. Mogą 
oni stawić się w pierwszym 
dużym mieście po przekrocze-
niu polsko-białoruskiej granicy, 
a więc w Białymstoku i tam inni 
Polacy z Białorusi, zatrudnieni 
przez państwo polskie, udzielają 
im pomocy. To pomoc w zakre-
sie odnalezienia się w polskiej 
rzeczywistości; w rzeczywistości 
polskich przepisów, na polskim 
rynku pracy czy w sprawach 
mieszkaniowych. Taką pomoc 
nasi rodacy otrzymują. Stara-
my się dotrzeć do Polaków z po-
mocą także na miejscu, czyli na 
Białorusi. Staramy się to robić 
i robimy to, chociaż nie zawsze 
możemy mówić o szczegółach 
takich operacji.

Rozmawiał
Robert  

Wyrostkiewicz

Robert 
Wyrostkiewicz

dziennikarz

Prześladowanie
Polaków na Białorusi

to zemsta
Łukaszenki

„Polacy na Białorusi są prześladowani. To zemsta Łukaszenki za 
protesty przeciwko sfałszowanym wyborom. Pomimo trudnej sytuacji 

robimy wszystko, by utrzymać z Polakami kontakt, więź i nieść im 
pomoc” – mówi minister Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu w KPRM, 

pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
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26 l i s t o p a d a 
2021 roku Ma-
gazyn Pienięż-
no Oddziału 

Malbork Elewarr Sp. o.o. 
gościł na swym terenie po-
sła na Sejm RP Leonarda 
Krasulskiego, oraz wojewo-
dę warmińsko-mazurskiego 
Artura Chojeckiego. Obecni 
byli również starosta po-
wiatu braniewskiego Karol 
Motyka i dyrektor warmiń-
sko-mazurskiego oddzia-
łu regionalnego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolni-
ctwa Grzegorz Kierozalski. 
Wizyta dotyczyła zakończe-
nia prac modernizacyjnych 
elewacji elewatora oraz ro-
bót hydroizolacyjnych wokół 
wszystkich jego zbiorników 
oraz perspektywy oferty 
Spółki dla regionu powiatu 

braniewskiego. Zarząd Spół-
ki Elewarr reprezentowała 
wiceprezes Monika Parafia-
nowicz.

Magazyn w Pieniężnie nale-
ży do najstarszych obiektów, 
które są w zasobach Spółki. 
Wybudowany w latach 70-
tych XX wieku, został pokry-
ty farbą w żółtym kolorze, 
co symbolizowało złote łany 
pszenicy. Od tamtego czasu, 
pod wpływem warunków at-
mosferycznych, betonowa po-
wierzchnia elewacji ulegała 
degradacji, m.in. pojawiły się 
pęknięcia osłaniające zbroje-
nie, a piwnicach zaczęły wy-
stępować gruntowe podsion-
ki. 

Powierzchnia elewatora wy-
magała bardzo konkretnych 

napraw, była popękana, 
w wielu miejscach ukruszo-
na. Jeśli zbiorniki są szczel-
ne, jeśli nie podsiąkają, to 
zwiększa się bezpieczeń-
stwo przechowalnicze zbóż 
i rzepaku. Dzięki rozważ-
nej i przemyślanej polityce 
finansowej, którą prowa-
dzi obecny Zarząd Elewarr 
(Prezes Daniel Alain Korona 
i Wiceprezes Monika Para-
fianowicz) znalazły się pie-
niądze na realizację dużego 
remontu, w tym moderniza-
cji powierzchni zewnętrz-
nych elewacji zbiorników 
i wieży operacyjnej w Pie-
niężnie oraz wykonanie hy-
droizolacji zbiorników ma-
gazynowych Ø 6 i Ø 9. Całość 
prac została podzielona na 
dwa etapy i finalnie zreali-
zowana jesienią 2021 r.

Elewator
w Pieniężnie

zyskał nowy
wizerunek

Monika Parafianowicz
Kupujemy 

i sprzedajemy 
po cenach 

rynkowych, a część 
zboża kupujemy 

również w ramach 
strategicznych 

planów rządowych 
i na podstawie 

umów z Rządową 
Agencją Rezerw 
Strategicznych 
– stwierdziła 
wiceprezes 

Elewarru Monika 
Parafianowicz 
w wywiadzie

dla TVP Olsztyn

fo
t: 

Li
di

a O
siń

sk
a

Wybudowany 
w latach 
70-tych XX 
wieku, został 
pokryty farbą 
w żółtym 
kolorze, co 
symbolizowało 
złote łany 
pszenicy
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Głównym celem remontu 
było zabezpieczenie i zwięk-
szenie możliwości użytko-
wych (trwałe ulepszenie) 
zbiorników oraz wieży, 
a przez to osiągnięcie jak 
najwyższych warunków 
przechowalniczych. Przy 
okazji prac po ok. 40 latach 
dokonano też zmiany ele-
wacji, co wpływa na walory 
estetyczne całego obiektu 
magazynowego i postrze-
ganie kierownictwa spółki 
jako tzw. dobrego gospo-
darza – powiedział Marcin 
Maciejewski, Kierownik Ma-
gazynu Pieniężno

Nasza Spółka ma misję 
związaną nie tylko z obsługą 
polskiego rolnika, prowadzi 
skup zbóż i rzepaku o okre-
ślonej parametryzacji czyli 
umożliwia sprzedaż lokal-
nym producentom rolnym 
oraz gwarantuje szybką 
wypłatę należności wyni-
kającą z podpisanej umo-
wy. W naszych magazynach 
przechowujemy zboże tak-
że jako rezerwy państwowe 
na podstawie umowy z Rzą-
dową Agencją Rezerw Stra-
tegicznych i musimy speł-
niać rygorystyczne warunki 

przechowalnicze. Wykony-
wane remonty w obiektach 
magazynowych wydają się 
niekiedy koniecznością 
w perspektywie przyszłości 
bliższej czy dalszej. Reali-
zacja zamierzeń inwesty-
cyjnych to wpływanie na 
rozwój spółki, poprzez za-
pewnienie warunków do 
utrzymania odpowiedniej 
jakości przechowywanego 
asortymentu, zwiększenia 

szybkości obsługi, zdolno-
ści operacyjnej i możliwo-
ści prowadzenia większego 
skupu w regionie, nieko-
niecznie poprzez zwiększa-
nie pojemności magazynu. 
Oczywiście większe inwe-
stycje, remonty wymaga-
ją także analizy otoczenia 
rynkowego, która w przy-
padku powiatu braniew-
skiego jest optymistyczna. 
Obiekt magazynowy w Pie-
niężnie od wielu lat powi-
nien być kwalifikowany 
jako przeznaczony do re-
montu, ale najważniejsze 
jest to, że w drugiej połowie 
2020r. zaplanowano budżet, 
konsekwentnie w 2021r. zre-
alizowano prace, i aktualnie 
możemy pochwalić się za-
dbanym obiektem o pojem-
ności ok. 53 tys. ton. Przy 
okazji dodam, że elewator 
zyskał estetyczną nową ele-
wację i wizualnie wpisuje 
się w strukturę architekto-
niczną Pieniężna i okolic 
– powiedziała Monika Para-
fianowicz, Wiceprezes Za-
rządu Elewarr Sp. z o.o.

Po zakończeniu wszystkich 
prac remontowym elewa-
tor w Pieniężnie odwiedzi-
li poseł na Sejm RP Leo-
nard Krasulski, wojewoda 
warmińsko-mazurski Artur 
Chojecki, starosta powiatu 
braniewskiego Karol Motyka 
i dyrektor warmińsko-ma-
zurskiego oddziału regio-
nalnego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Grze-
gorz Kierozalski. Przybyli 
goście dowiedzieli się szcze-
gółowo o zrealizowanych 
pracach, jak również na an-
tenie Radia Olsztyn chwalili 
Spółkę Elewarr.

Czasami nie doceniamy 
tego typu inwestycji i tego 
typu miejsc. Ale – może po-
zwolę sobie na taką analo-
gię – przy okazji pandemii 
wszyscy poznali, co to jest 

Agencja Rezerw Materiało-
wych, tak z punktu widze-
nia bezpieczeństwa żywnoś-
ciowego ważną rolę pełni 
Elewarr – mówił wojewoda 
warmińsko-mazurski Artur 
Chojecki.

Spółka Elewarr przechowu-
je zasoby zboża na gorsze 
czasy i to wpływa na to, że 
czujemy się pewniej, bo bli-
sko nas jest coś, co może 
nam pomóc w trudnych cza-
sach – powiedział starosta 
powiatu braniewskiego Ka-
rol Motyka.

Obecnie powierzchnia maga-
zynowa elewatora w Branie-
wie wynosi około 4 000 ton, 
my planujemy jej zwiększenie 
do 10 000 ton. W Braniewie 
stworzymy także nowoczes-
ną infrastrukturę: elewator 

zostanie wyposażony między 
innymi w suszarnię i  nowy 
kosz przyjęciowy. Chcemy 
z inwestycją ruszyć jeszcze 
przed przyszłorocznymi żni-
wami. Całość planujemy wy-
konać do czerwca 2023 roku 
– powiedział Hubert Grze-
gorczyk, Dyrektor Oddziału 
Malbork Elewarr Sp. z o.o.

Z przyszłej inwestycji w Bra-
niewie cieszy się poseł na 
Sejm RP Leonard Krasulski, 
który na antenie Radia Ol-
sztyn powiedział:

Przede wszystkim to dla 
rolników z tego regionu. 
Po prostu rolnik musi mieć 
pewność, a tu będą pewne 
kontraktacje, które gwaran-
tują zysk rolnikowi. Stabi-
lizacja jest zaś dla rolnika 
bardzo ważna.

Powierzchnia 
magazynowa 

elewatora 
w Braniewie 
wynosi około 

4 000 ton, 
planujemy jej 

zwiększenie do 
10 000 ton.

4000
ton
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To strzał
w kolano

Komisja chce, żeby 
rolnictwo stało się jednym 
z  głównych filarów unijnej 
walki z ociepleniem 
klimatu i  emisją gazów 
cieplarnianych. To 
efekt pakietu „Fit for 
55”. Znając nastawienie 
Komisji Europejskiej 
względem rolników, 
można czuć się 
zaniepokojonym. Jakie 
jest stanowisko Solidarnej 
Polski w tym względzie?
Zgadzamy się z twierdze-
niem, że trzeba dbać o plane-
tę. Nie zgadzamy się jednak 
na to, żeby Komisja Europej-
ska decydowała, w jaki spo-
sób mamy to robić. Problem 
emisji gazów cieplarnianych 
dotyczy w dużej części ho-
dowli zwierząt. Działania 
Komisji Europejskiej wydają 
się zupełnie nieracjonalne, 
bo likwidują one w praktyce 
hodowle zwierząt nie tylko 
w Polsce, ale w całej Unii. 
Ucierpią też inne dziedziny 
rolnictwa. To strzał w kolano 
i my nie możemy na to po-
zwolić.

Czyli polski rząd 
sprzeciwi się przyjęciu 
tego nowego paktu 
klimatycznego?
Jako Solidarna Polska bę-
dziemy do tego dążyć. Pa-
kiet musi zaakceptować Par-
lament Europejski a potem 
wszystkie kraje unijne. Ten 
proces zajmie około dwóch 
lat. Mamy więc trochę czasu 
na to, żeby próbować wypra-
cować konsensus polityczny 
dla tej sprawy. Niestety jeste-
śmy wplątani w system han-
dlu zezwoleniami na emisje 
CO2, na którym opiera się 
cała polityka energetyczna 
Unii Europejskiej. To bardzo 
niekorzystne warunki i tak 
naprawdę należy dążyć do 
zmiany tego systemu od pod-

staw, a nie na rozszerzanie 
go na kolejne branże zanim 
go się zreformuje. To chory 
układ, w którym urzędnicy 
brukselscy decydują o kosz-
cie energii, zasłaniając się do-
brem klimatu.
Nie można ulegać europej-
skiej presji, lecz twardo stać 
na swoim. Przyjęcie „Fit for 
55” w obecnym kształcie tylko 
wzmocniłoby obecny system, 
w którym Polacy płacą hor-
rendalnie wysokie rachunki 
za energię. W dużej mierze 
przez to inflacja jest tak wy-
soka. Producentom – w tym 
rolnikom, a głównie hodow-
com, którzy korzystają prze-
cież z tej energii – produkcja 
przestaje się zupełnie opła-
cać. To nie jest w interesie 
Polski i na to nie możemy się 
zgodzić. Dlatego Polska po-
winna wypowiedzieć polity-
kę klimatyczną i wycofać się 
z ETS, który do niczego do-
brego nie prowadzi.

Pakiet zakłada rewizję 
unijnego systemu handlu 
uprawnieniami, szefowa 
KE mówi, że widzi 
konieczność zmian w tym 
zakresie. Może więc tu 
jest jakaś szansa, np. dla 
rolników?
Jak na razie nie ma żadnych 
konkretów w tej sprawie. 
Mówi się o konieczności 
zmian, ale nawet nie mamy 
jeszcze szczegółowej diagno-
zy, co Ursula von der Leyen 
przyznała na jednej z ostat-
nich konferencji dotyczących 
wzrostu cen energii w Euro-
pie. Nie można więc zakła-
dać, że przygotowane w przy-
szłości rozwiązania będą dla 
nas korzystniejsze. A dzisiaj 
są skrajnie niekorzystne. Po-
patrzmy na dane. Obecnie 
polska gospodarka potrzebu-
je 170 milionów ton upraw-
nień do emisji CO2 rocznie. 

Wiceminister Marcin Romanowski o unijnym 
pakiecie klimatycznym

Przeciwko pomysłom 
zawartym w pakiecie „Fit 
for 55”, wprowadzającym 

wyśrubowane cele 
dotyczące redukcji emisji 

gazów cieplarnianych 
protestują 

rolnicy nie tylko 
w Polsce ale 

i w innych krajach 
europejskich. Plan 
zakłada zmniejszenie 
o 55 proc. względem 

roku 1990 emisji gazów 
cieplarnianych przez 

państwa członkowskie. 
Cel ten ma być 

osiągnięty w 2030. 
O tym, jakie skutki 

niesie ze sobą 
ten pakiet i jak 
Polska powinna 
odpowiedzieć na 

propozycję Brukseli 
rozmawiamy z Marcinem 

Romanowskim z Solidarnej 
Polski, wiceministrem 

sprawiedliwości.
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Przy obecnym 
kursie euro 

tyle ma kosz-
tować Polskę 
wdrożenie do 

2030 roku unij-
nego Zielonego 

Ładu

240
mld €

W ramach systemu unijnego 
otrzymujemy około 105 mln 
ton bezpłatnych uprawnień. 
Mamy więc 65 milionów ton 
uprawnień, które polskie 
firmy muszą kupić na gieł-
dzie w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii. Te pieniądze są 
więc wprost wyprowadzane 
z Polski. Kiedy pomnożymy 
te liczby przez dzisiejszą cenę 
uprawnień na poziomie po-
nad 74 euro za tonę to mamy 
prawie 5 miliardów euro, 
które zostaną wytransfero-
wane z Polski w ciągu roku. 
Przy obecnym kursie euro to 
23 miliardy złotych, czyli oko-
ło 150 miliardów złotych w cią-
gu tej perspektywy finanso-
wej. To i tak kropla w morzu 
kosztów wdrożenia Zielonego 
Ładu – do 2030 roku ma to 
być nawet 240 miliardy euro!

Co jako kraj możemy w tej 
sprawie zrobić?

Przyjęcie pa-
kietu „Fit for 
55” to byłaby 
całkowita ka-
tastrofa. To do-
kument bardziej 
ideologiczny niż me-
rytoryczny i racjonalny. 
W tym przypadku o ekolo-
gię chodzi chyba najmniej. 
Przyjęcie tego pakietu to po-
grzebanie również polskiego 
rolnictwa, i nie powinno być 
na to zgody. Solidarna Pol-
ska jest stanowczo przeciwko 
takiej polityce, chociaż - co 
podkreślam bardzo mocno 
– nie jesteśmy przeciwni-
kami działań proklimatycz-
nych. Nie zgadzamy się tylko 
na sposób prowadzenia tych 
działań i narzucanie Pola-
kom, jak mają zajmować się 
własną energetyką i jaką poli-
tykę energetyczną prowadzić, 
żeby zapewnić sobie pod tym 
względem bezpieczeństwo. 

Transfor-
macja ener-

getyczna musi być 
poprzedzona zmianą techno-
logiczną, a ta powinna być 
finansowana również przez 
tych, którzy tak nalegają na 
zmiany, czyli Unię Europej-
ską. Czym innym jest prze-
chodzenie na energię odna-
wialną, a czym innym haracz 
za korzystanie ze źródeł kon-
wencjonalnych. Płacąc ten 
haracz nie mamy środków na 
to, by modernizować prze-
mysł, rolnictwo czy energety-
kę, żeby zmniejszać ich ślad 
węglowy, a tym samym rea-
lizować cel, do jakiego dąży-
my – czyste środowisko. Ale 

nie poprzez nakazy płynące 
z Brukseli, wymyślone przez 
urzędników, którzy nie mają 
pojęcia o tym, jak funkcjonu-
ją rolnicy w Polsce. Mierzenie 
ich miarą europejską to albo 
błąd albo celowe działania 
destrukcyjne.

Uważa Pan, że sprawa ma 
głębsze dno?
Energetyka to ogromne pie-
niądze i nie od dziś wiadomo, 
że Niemcy chciałyby być swo-
istym hubem energetycznym, 
który dyktuje ceny innym 
państwom, w szczególno-
ści na rynku gazu. W takiej 
perspektywie Polska, która 
ma dużo własnych zasobów 
węgla i dzięki temu może 
utrzymać względną niezależ-
ność, nie pasuje do tej wizji. 
Dlatego trzeba zmusić nas, 
żebyśmy przestali produko-
wać własną energię z własne-
go węgla, a zaczęli korzystać 
z gazu, którego u siebie nie 
mamy w takiej ilości, by na-
sze potrzeby zaspokoić. Od-
nawialne źródła energii nie są 
tu wyjściem, bo nie zapewnia-

ją ciągłości i stałości dostaw. 
Więc pozostaje realnie tylko 
gaz. Uzależnienie nas od gazu 
oznacza uzależnienie nas od 
dostaw zagranicznych, głów-
nie ze wschodu i przez Nord 
Stream, czyli pośrednio też 
od Rosji. Nie mamy też tech-
nologii przetwórczych, które 
też musielibyśmy kupować na 
zachodzie. A więc plany roz-
szerzenia systemu na kolejne 
branże są przede wszystkim 
w interesie Niemiec i państw 
starej unii. I Rosji oczywiście. 
Zresztą w przypadku OZE też 
musimy w większości płacić 
zagranicznym wytwórcom 
sprzętu, w czym niemiecka 
gospodarka jest największym 
beneficjentem.

Jakie mamy możliwości, 
by się przed tym bronić?
To głównie działania poli-
tyczne. Trzeba zrobić wszyst-
ko, by osiągnąć konsensus 
polityczny. Ten pakiet trze-
ba renegocjować, on jest 
w obecnym kształcie nie do 
przyjęcia. Trzeba dotrzeć 
do wszystkich szczegółów, 

a pamiętajmy, że to ponad 
4 tysiące stron dokumentów. 
Jeśli przyjmiemy te nowe po-
mysły klimatyczne Unii, to 
rolnictwo, a głównie hodow-
le, będą musiały zakończyć 
działalność. „Fit for 55” spra-
wi, że nie będzie się opłacała 
produkcja zwierzęca, przez 
co całość będzie musiała być 
importowana. Czyli – znów 
będziemy musieli wydawać 
pieniądze w innych krajach, 
a polska ziemia będzie le-
żała odłogiem. Już przecież 
dzisiaj mniejsze hodowle nie 
dają rady – przy obecnych 
kosztach utrzymania, w tym 
pasz, produkcja jest nieopła-
calna. A wszystko zaczyna się 
na poziomie kosztów energii, 
która potrzebna jest przecież 
nie tylko hodowcom, ale też 
przetwórcom, a wcześniej 
– producentom pasz, a jesz-
cze wcześniej – producentom 
nawozów, i w końcu rolnikom, 
którzy z tych nawozów korzy-
stają. Rolnictwo stoi dziś na 
energetyce i broniąc naszej 
suwerenności energetycznej 
bronimy polskich rolników.
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Niemcy 
chciałyby 
być swoistym 
hubem ener-
getycznym, 
który dyktuje 
ceny innym 
państwom, 
w szczegól-
ności na rynku 
gazu

Polska, która 
ma dużo 

własnych 
zasobów węgla 

i dzięki temu 
może utrzymać 

względną 
niezależność, 
nie pasuje do 

tej wizji

Odpady BIO dzielą się na 
odpady zielone (trawa, 
liście i inne odpady po-
chodzące z ogrodów) oraz 
odpady kuchenne. W nie-
których gminach są one 
zbierane oddzielnie jako 
odpowiednio frakcje ZIE-
LONE i BIO, w pozostałych 
natomiast pod wspólną 
frakcją BIO, której przy-
pisujemy worki i pojem-

niki w kolorze brązowym. 
„Warto jednak doprecyzo-
wać, co wchodzi w skład 
tego typu odpadów, 
ponieważ często 
zdarzają się pomyłki. 
Do odpadów BIO 
zaliczamy: resztki je-
dzenia, obierki, torebki 
po herbacie, odpady wa-
rzywne i owocowe, liście, 
skoszoną trawę, drobne 

gałęzie drzew i krzewów 
(maksymalnie do 1 metra), 

trociny, korę i chwasty” 
– mówi Leszek Zagórski 

z firmy P.P.H.U. LEKA-
RO. Nie wliczamy do 
odpadów BIO kości, 
mięsa, leków, ziemi, 

kamieni, korzeni, po-
piołu czy drewna impre-

gnowanego. AO

CIEKAWOSTKA

Czy wiesz co to są odpady BIO?
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Panie Ministrze, jest 
Pan postrzegany jako 
przeciwnik Zielonego 
Ładu. Czy według Pana 
Zielony Ład i realizacja 
strategii „Fit for 55” 
to faktycznie raczej 
zagrożenie czy może 
jednak szansa dla 
polskiego rolnictwa?

Nawet wielcy zwolennicy tej 
strategii mówią, że jest to 
projekt polityczny. To pro-
jekt wymyślony przez polity-
ków, którzy – moim zdaniem 
– nie mają wiedzy i danych 
o działach gospodarki, do 
których Zielony Ład ma do-
trzeć. Mnie interesuje naj-
bardziej rolnictwo i te propo-
zycje Zielonego Ładu, które 
będą najbardziej brzemienne 
w skutkach dla rolnictwa eu-
ropejskiego, a bez wątpienia 
propozycje narzucane nam 
przez Komisję Europejską 
będą miały kolosalne skutki 
dla rolnictwa. To co przeraża 
mnie najbardziej, a zdaje się, 
że także większość rolników 

europejskich, to analiza skut-
ków Zielonego Ładu dla rolni-
ctwa. Ocena ex ante, analiza 
skutków, to wszystko wymaga 
wielkiej uwagi, studiowania, 
bo przecież nie mówimy tu 
o zmianach kosmetycznych 
w rolnictwie, ale o potężnej 
rewolucji. Nawet Komisarz 
Wojciechowski przyznaje, że 
Zielony Ład jest to największa 
reforma rolnictwa europej-
skiego od 30 lat. Tymczasem 
o negatywnych skutkach tej 
rewolucji mówią ośrodki ana-
lityczne. Mówi o tym Uniwer-
sytet w Kolonii. Mówią o tym 
autonomiczne służby nauko-
we Unii Europejskiej. Mówi 
o tym Departament Rolni-
ctwa Stanów Zjednoczonych. 
W Polsce także dostępny jest 
raport polskich instytucji 
naukowych mówiący o nega-
tywnych skutkach po ewentu-
alnym wdrożeniu założeń Zie-
lonego Ładu. Wszyscy o tym 
mówią, a tymczasem Komisja 
Europejska promuje, narzuca 
Zielony Ład, ale nie przedsta-
wiła żadnych wyliczeń! 

Zielony Ład jest pojęciem 
niemal dogmatycznym 
w polityce europejskiej. 
A dogmatów się nie 
podważa…

Brak danych Komisji Euro-
pejskiej, które mogłyby wyni-
kać z analizy skutków, musi 
budzić najgłębsze zaniepo-
kojenie. Mamy tylko ogólne 
idee, górnolotne, prośrodowi-
skowe, często antyhodowlane, 
mówiące o tym, jak człowiek 
powinien dbać o planetę, ale 
życie może to szybko zweryfi-
kować i okaże się, że jedynym 
realnym efektem będzie spa-
dek produkcji żywności i uza-
leżnienie Europy od importu. 
To może oznaczać pogorsze-
nie rynku żywności w Euro-
pie, wzrost cen, upadek wielu 
gospodarstw i wsparcie dla 
państw, gdzie rolnictwo stoi 
przecież na antypodach ideo-
logicznych założeń Zielonego 
Ładu. Wtedy nie będzie win-
nego, a Komisja Europejska 
powie, że nie była w stanie 
tego przewidzieć. A więc ja 

już dzisiaj apeluję, bądźmy 
przewidujący i dmuchajmy 
na zimne.

Ale przecież Komisja 
Europejska już 
zapowiedziała, że nie 
bierze odpowiedzialności 
za narzucane przez siebie 
normy Zielonego Ładu.

To prawda i jest to szczyt hi-
pokryzji. Komisja Europejska 
powiedziała, że nie bierze od-
powiedzialności za Zielony 
Ład, ale do niego przymusza. 
Nie bierze odpowiedzialno-
ści z kolei, bo – jak twierdzi 
– każdy kraj członkowski 
Unii Europejskiej bierze sam 
odpowiedzialność za wdro-
żenie Zielonego Ładu na pod-
stawie swojego własnego Kra-
jowego Planu Strategicznego. 
Własnego w cudzysłowie, bo 
ten plan będzie tak długo 
tworzony w kraju, aż go zaak-
ceptuje Komisja Europejska. 
Tyle, że odpowiedzialność 
zostaje już w krajach człon-
kowskich, a nie Brukseli… 
No więc, upraszczając, jest 
to tak, że kto inny wymyślił 
głupotę, kto inny politycznie 
będzie do niej zmuszał, 
a kto inny, czyli 
ministrowie 
rolnictwa 
c z y 
rządy 
w po-

szczególnych krajach będą 
ponosić konsekwencje, rów-
nież polityczne. Uważam, że 
nie może być tak, że coś, co 
przeoruje Wspólną Politykę 
Rolną, która była i jest być 
może największym osiągnię-
ciem wspólnoty europejskiej, 
bo mamy wysoką produkcję 
żywności i spełniamy wyso-
kie standardy bezpieczeń-

stwa żywnościowe-
go; mamy 

wyso-
k i 

eksport; że teraz to wszystko 
ma być drastycznie zmienio-
ne. Co gorsza, nikt nie przed-
stawia żadnych wyliczeń. 
Mało tego, nikt nie konsul-
tował nawet Zielonego Ładu 
z krajami członkowskimi. 
To jest decyzja polityczna 
narzucona przez nową Ko-
misję Europejską. Nikt tego 
nie konsultował z rolnikami, 
a przecież każde gospodar-
stwo na własnej skórze od-
czuje skutki Zielonego Ładu. 

A co z ochroną 
środowiska? Te 
argumenty się nie liczą?

Rolnicy chcą chronić środo-
wisko. Chcą rolnictwa zrów-
noważonego. Wielu prze-
chodzi stopniowo także na 
produkcję ekologiczną, ale 
rolnicy biorą także odpo-
wiedzialność za żywienie 
świata i jeśli dokonuje się re-
wolucji w obszarze rolnictwa, 
tak drastycznej rewolucji, 
to przed skokiem do basenu 
rolnicy chcą po prostu, aby 
ktoś sprawdził czy jest w nim 

woda.

Rolnicy odczują skutki
Zielonego Ładu

Wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim, 
przewodniczącym Rady ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie

Nikt tego nie 
konsultował 
z rolnikami, 
a przecież 
każde 
gospodarstwo 
na własnej 
skórze 
odczuje skutki 
Zielonego 
Ładu.

Komisja 
Europejska nie 
bierze odpo-
wiedzialności 
za Zielony Ład, 
ale do niego 
przymusza.

kto inny 
wymyślił 

głupotę, kto 
inny politycznie 

będzie do 
niej zmuszał, 

a kto inny, czyli 
ministrowie 

rolnictwa 
czy rządy 

w poszczegól-
nych krajach 
będą ponosić 

konsekwencje
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Rolnicy coraz częściej 
korzystają z profilu 
zaufanego. Najczęściej 
przy składaniu wniosków 
o oszacowanie strat 
w uprawach rolnych. 
W czym do tej pory 
pomagał rolnikom profil 
zaufany?

Profil zaufany to bezpłatna 
metoda potwierdzania toż-
samości obywatela w syste-
mach elektronicznej admi-
nistracji, która „działa” jak 
odręczny podpis - dokument 
podpisany profilem zaufa-
nym jest równie skuteczny 
jak podpis własnoręczny. 
Dzięki niemu rolnik może 
wysyłać drogą elektroniczną 
dokumenty i wnioski do róż-
nych urzędów. Zastosowanie 

tego narzędzia pozwala na 
oszczędność czasu i ograni-
czenie biurokracji.

Za pomocą profilu zaufanego, 
rolnik – jak każdy inny oby-
watel – może zalogować się 
m.in. do Internetowego Kon-
ta Pacjenta i sprawdzić, czy 
dowód osobisty jest gotowy 
do odbioru, złożyć wniosek 
o świadczenie 500+, złożyć 
deklarację podatkową oraz 
wysłać pismo do podmiotu 
publicznego.

Największą jednak korzyścią 
z posiadania profilu zaufa-
nego dla rolnika jest właśnie 
możliwość złożenia wniosku 
o oszacowanie spowodowa-
nych przez suszę strat w upra-
wach rolnych. Aplikacja „Zgłoś 

szkodę rolniczą” została uru-
chomiona w 2020 r. Ma ona na 
celu uproszczenie procedur 
związanych ze zgłaszaniem 
wniosków o szacowanie szkód 
spowodowanych niekorzyst-
nymi zjawiskami pogodowy-
mi, a tym samym przyspiesze-
nie rozpatrywania wniosków 
i wypłaty środków. W tym 
celu wykorzystywane są dane 
już istniejące, znajdujące się 
w posiadaniu różnych insty-
tucji takich jak Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa, 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 
Ich zestawienie i przeliczenie 
odbywa się w sposób automa-
tyczny, według jednolitej me-
todologii w skali całego kraju.

W ramach zawartego 
porozumienia z Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi planuje 

uruchomienie kolejnych usług 
on-line dla rolników, jednak 

należy zaznaczyć, że projekty 
w nim zawarte są w trakcie 

przygotowań. Rolnicy 
będą mogli złożyć 
wnioski: o zwrot 

podatku akcyzowego 
zawartego w cenie 
oleju napędowego 
wykorzystanego do 
produkcji rolnej (do 

wysokości określonego limitu), 
o rejestrację rolniczego handlu 

detalicznego, o wypłatę 
zawieszonej części 

emerytury lub renty 
wypłacanej przez 

KRUS, o dopłatę do 
materiału siewnego 
oraz o ocenę polową 
materiału siewnego 

czy materiału 
szkółkarskiego. Będzie 
możliwe również zgłaszanie 

umów cywilnoprawnych 
oraz dokonywanie wpisu 
do Rejestru Podmiotów 

Nadzorowanych. 
Porozumienie obejmuje 
również system obsługi 

producentów ekologicznych.

Wywiad z Anną Gembicką – wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przygotowujemy

nowe usługi
on-line

dla rolników

Robert 
Wyrostkiewicz

dziennikarz
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Zastosowanie aplikacji 
usprawnia proces admini-
stracyjny poprzez redukcję 
kosztów związaną z obsługą 
wniosków (eliminacja papie-
ru, ograniczenie liczby komi-
sji szacujących szkody, pozy-
skanie dokładnych danych) 
oraz oszczędność czasu, któ-
ra następuje poprzez częś-
ciową automatyzację procesu 
oraz szybki obieg dokumen-
tów. Przykładowo, wnioski 
nie spełniające wymogu prze-
kroczenia 30 % strat w docho-
dach gospodarstwa rolnego 
przez aplikację są odrzucane 
ze zwrotną informacją o przy-
czynie odrzucenia. 

Rząd szykuje dla wsi, dla 
rolników w szczególności, 
nowe działania dostępne 
na profilu zaufanym. 

Mówiąc wprost, co rolnik 
w 2022 roku będzie mógł 
załatwić przez Internet? 

W ramach zawartego poro-
zumienia z Kancelarią Preze-
sa Rady Ministrów, Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi planuje uruchomienie 
kolejnych usług on-line dla 
rolników, jednak należy za-
znaczyć, że projekty w nim 
zawarte są w trakcie przy-
gotowań. Rolnicy będą mo-
gli złożyć wnioski: o zwrot 
podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystanego do 
produkcji rolnej (do wysoko-
ści określonego limitu), o re-
jestrację rolniczego handlu 
detalicznego, o wypłatę za-
wieszonej części emerytury 
lub renty wypłacanej przez 

KRUS, o dopłatę do mate-
riału siewnego oraz o ocenę 
polową materiału siewnego 
oraz materiału szkółkarskie-
go. Będzie możliwe również 
zgłaszanie umów cywilno-
prawnych oraz dokonywanie 
wpisu do Rejestru Podmio-
tów Nadzorowanych. Poro-
zumienie obejmuje również 
system obsługi producentów 
ekologicznych.

Warto też wspomnieć, że 
„Okienko dla rolnika” jest 
jednym z elementów Polskie-
go Ładu dla polskiej wsi. Roz-
wiązanie zakłada powstanie 
jednego portalu interneto-
wego, w którym za pomocą 
jednego loginu będzie można 
dopełniać formalności w wie-
lu różnych urzędach. W jego 
pierwszym wydaniu pojawi 

się wspomniana usługa sza-
cowania strat w uprawach 
rolnych spowodowanych 
przez suszę oraz 20 innych 
usług w postaci kart infor-
macyjnych, które będą sta-
nowiły bazę informacyjną 
o sposobie załatwienia danej 
sprawy wraz z niezbędnymi 
formularzami i dokumen-
tami. Celem „Okienka dla 
rolnika” jest integracja róż-
nych systemów i baz danych 
poszczególnych instytucji, 
dzięki czemu zapewnimy au-
tomatyczne i bezpieczne po-
zyskiwanie wielu informacji, 
co ograniczy czas wypełnia-
nia wniosku do absolutnego 
minimum.

Odpowiada Pani 
za ten projekt. Co 
zrobić, by rolnik po 
pierwsze dowiedział się 
o nowych możliwościach, 
a po drugie, by z nich 
skorzystał?

Niektóre projekty są na tyle 
ważne i w pewnym sensie 
przełomowe, że cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem 
już na etapie prac. Widzimy, 
że polska wieś z nadzieją spo-
gląda na kwestię cyfryzacji 
usług administracji publicz-

nej, a jej mieszkańcy dosko-
nale radzą sobie w Internecie, 
czego przejawem jest działal-
ność Kół Gospodyń Wiejskich 
w mediach społecznościo-
wych. Oczywiście będziemy 
prowadzić promocję poprzez 
strony internetowe czy media 
społecznościowe. Wykorzy-
stamy również doradców rol-
niczych, którzy będą zwracać 
się bezpośrednio do rolników.

Poza nowymi funkcjami 
na profilu zaufanym, od 
kilku lat coraz bardziej 
popularne są cyfrowe 
systemy wsparcia decyzji 
rolnika dotyczące 
zasiewów, stosowania 
środków ochrony roślin 
czy żniw. W polskich 
mediach pojawiło się 
nawet pojęcie „cyfrowego 
rolnictwa”, a na zachodzie 
znane są już nawet 
cyfrowe platformy on-
line do krótkotrwałego 
wynajmowania maszyn 
rolniczych, podobne 
do znanego w Polsce 
Ubera czy BlaBlaCar. 
Czy to także przyszłość 
polskiego rolnictwa?

Ekonomia współdzielenia 
z pewnością będzie zyski-

wać coraz większe znaczenie 
w wielu branżach. W cyfryza-
cji rolnictwa są jeszcze inne 
globalne trendy - powszechna 
elektronizacja usług, przej-
ście z usług papierowych na 
usługi on-line, zdalny (odby-
wający się przy zastosowa-
niu teledetekcji) monitoring 
upraw oraz wykorzystanie 
narzędzi rolnictwa precyzyj-
nego i wspomagania decyzji.

Planujemy iść właśnie w tym 
kierunku - zbudować platfor-
my monitoringu upraw rol-
nych i przestrzeni produkcyj-
nej, które będą łączyć dane 
satelitarne, meteorologiczne, 
glebowe, statystyczne oraz 
te dotyczące stanu zdrowia 
zwierząt, zagrożeń chorobo-
wych oraz informacji o pro-
dukcie w łańcuchu dostaw. 
Te wszystkie informacje będą 
wspierać proces decyzyjny 
zarówno po stronie admini-
stracji jak i samych rolników. 
Efektem będzie większa wy-
dajność polskiego rolnictwa, 
większe dochody rolników 
oraz dostarczenie konsumen-
tom informacji o poszczegól-
nych produktach.

Rozmawiał
Robert Wyrostkiewicz

Polska 
wieś 
z nadzieją 
spoglą-
da na 
kwestię 
cyfryza-
cji usług 
admini-
stracji 
publicz-
nej, a jej 
mieszkań-
cy dosko-
nale radzą 
sobie 
w Interne-
cie

Okienko 
dla rolnika 
to rozwią-
zanie za-
kładające 
powstanie 
jednego 
portalu in-
ternetowe-
go, w któ-
rym będzie 
można 
dopełniać 
formalno-
ści w wielu 
różnych 
urzędach
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Planujemy 
wprowadzić 
ustawę 
o rodzinnych 
gospodar-
stwach rolnych, 
której jednym 
z założeń jest 
możliwość 
przejścia na 
emeryturę, bez 
konieczności 
przekazywania 
gospodarstwa.

Sejm RP, który poza pra-
cą w polskim parlamencie 
pomaga w prowadzeniu ro-
dzinnego gospodarstwa.

Dlaczego dla Pana tak 
ważne jest rolnictwo?

Doskonale wiem, jak trudna 
jest praca na roli. Sam pocho-
dzę ze wsi, a mój tata prowa-
dzi gospodarstwo rolne. Rol-
nik pracuje cały czas, dbając 
zarówno o swoje zwierzęta, 
uprawy, jak i o nas – zwy-
kłych obywateli. 
Rolnictwo jest jednym 
z pierwszych zawodów, które 
pojawiły się na terenach ziem 
polskich. Nasi przodkowie 
od wieków z głęboką wiarą 
i tradycją uprawiali ziemię, 
aby zapewnić pożywienie dla 
swoich rodzin i całego naro-
du. Współczesne rolnictwo 
jest rozwinięte, nowoczesne, 
zmechanizowane, rozłożo-
ne na wiele gałęzi. Może-
my wyróżnić np. hodowców 
drobiu, trzody, bydła. Inni 
zaś uprawiają role, bądź zaj-
mują się plantacją owoców  
i warzyw. Niektórzy starają 
się łączyć te dziedziny. 

Czas pracy w rolnictwie 
jest nielimitowany, często 
dłuższy niż 8 godzin 
dziennie. Wielu nie 
rozumie tego i nie docenia 
rolników. Co zrobić aby 
było inaczej?

Praca rolnika jest bardzo 
trudna i musi być doce-
niana przez obywate-
li. Niestety, nierzadko 
zdarzają się przypadki, 
kiedy policja otrzymuje 
zgłoszenia, o zakłócaniu 
ciszy nocnej przez rolni-
ków pracujących po go-
dzinie 22, w trakcie żniw, 

kiedy to gospodarz zbiera 
swoje plony. My, jako Pra-

wo i Sprawiedliwość nie 
możemy na to pozwolić. 

Dlatego już wkrótce zostaną 
wprowadzone przepisy ze-
zwalające na pracę rolnika 

przez całą dobę. Naszym ce-
lem jest także uświadamia-
nie dzieci, czym zajmuje się 
rolnik i skąd do ich domów 
trafia żywność. Często młode 
pokolenie na pytanie „skąd 
się bierze chleb?”, odpowiada, 
że ze sklepu. Nie mają wiedzy, 
jak długi proces musi zajść, 
zanim chleb trafi na półki. 

Jakie są plany rządowe 
wobec rolnictwa?

Doceniając tradycję przeka-
zywania gospodarstw z po-
kolenia na pokolenie, naszym 
priorytetem jest wsparcie ma-
łych i średnich gospodarstw 
rodzinnych. W celu zachęce-
nia młodych ludzi do pozo-
stania na wsi realizujemy ko-
lejne programy wsparcia, tak 
aby młodzi rolnicy nie czuli 
się pozostawieni sami sobie, 
ale odczuwali realne wsparcie 
ze strony państwa. Przykła-
dem takich programów jest 
„Premia dla młodego rolnika” 
oraz wsparcie w ramach re-
strukturyzacji małych gospo-
darstw. Te projekty dają szan-
sę rozwoju poprzez zakup 
nowoczesnych maszyn, czy 
też dają możliwość zwiększa-
nia inwentarza. Dzięki takim 
propozycjom młodzi rolni-
cy nie muszą bać się o swoją 
przyszłość, lecz mogą spoj-
rzeć w przyszłość z realną 
nadzieją na rozwój ich gospo-
darstw. 

Jakie są realne działania 
polskiego rządu dla 
rolnictwa?

Wspierając działalność rolni-
czą Prawo i Sprawiedliwość 
kilka lat temu zdecydowało  
o zwiększeniu środków 
w ramach zwrotu podatku 
akcyzowego. Dzięki naszym 
skutecznym działaniom 
uszczelniającym lukę VAT-ow-

starań aby ta 
praca, była nie 
tylko szanowana, 
ale przede wszystkim 
wysoce opłacalna opowie 
Robert Gontarz, poseł na 

do najłatwiejszych. Dzięki 
rolnikom możemy pójść do 
sklepu i kupić świeże pieczy-
wo, smaczne wędliny i aro-
matyczne sery. Dlaczego pol-
ski rząd dokłada wszelkich 

Praca rolnika jest wy-
jątkowo ciężka. Często 
wymaga wielu poświę-
ceń, a wykonywanie 

obowiązków na polu i opieka 
nad zwierzętami nie należą 

Rozmowa z posłem na Sejm RP Robertem Gontarzem

Dbamy
o polskie

rolnictwoo
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ską i niwelując nielegalny 
obrót paliwami mogliśmy 
powiększyć wypłatę z 83 zł 
do 100 zł do jednego hektara 
użytków rolnych. Wprowadzi-
liśmy wsparcie dla hodowców 
bydła, w formie dodatku akcy-
zowego w wysokości 30 zł do 
jednej dużej jednostki przeli-
czeniowej bydła. Oznacza to, 
że rolnik, który w ciągu roku 
hoduje średnio 30 krów, uzy-
skuje dodatkowo 900 zł zwro-
tu kosztów zakupu paliwa. 

Mając na uwadze dobro pol-
skiego gospodarza, planuje-
my wprowadzić, a nawet już 
wprowadzamy, w ramach 
Polskiego Ładu dla rolni-
ctwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, szereg zmian, 
które korzystnie wpłyną na 
polską wieś. Wśród przed-
stawionych założeń jest ko-
lejne podniesienie poziomu 
zwrotu podatku akcyzowego 
do poziomu 110 zł od hek-
tara oraz uwolnienie rolni-

czego handlu detalicznego. 
Naszym celem jest stworze-
nie możliwości swobodnego 
kupowania świeżych pro-
duktów, wytworzonych bez-
pośrednio przez rolnika, po-
mijając pośredników, którzy 
zwiększają marże na dany 
produkt.

Ponadto w ramach Polskiego 
Ładu dla polskiej wsi Prawo 
i Sprawiedliwość przedsta-
wiło siedem punktów, któ-
re mają pomóc rolnictwu. 
Wśród nich są m.in. dopła-
ta powyżej średniej unij-
nej dla małych i średnich 
gospodarstw, przejście na 
emeryturę rolniczą bez ko-
nieczności przekazania go-
spodarstwa, więcej pieniędzy 
na walkę z ASF i odbudowa 
produkcji trzody chlewnej. 
Zmiany te mają na celu po-
prawę sytuacji rolników, ale 
będą korzystne również dla 
każdego z nas. 

Planujemy wprowadzić usta-
wę o rodzinnych gospodar-
stwach rolnych, której jednym  
z założeń jest możliwość 
przejścia na emeryturę, bez 
konieczności przekazywania 
gospodarstwa. Dodatkowo 
ustanowimy kodeks rolny 
i stworzymy centralny system 
informatyczny zasobów pań-
stwowej ziemi, w celu zwięk-
szenia możliwości dzierżawy 
gruntów przez rolników in-
dywidualnych. Wprowadzo-
ny zostanie również sateli-
tarny system monitoringu 
upraw rolniczych, który bę-
dzie dostarczał informacje 
o stratach w produkcji ro-
ślinnej. W związku z dobrą 
sytuacją budżetu państwa, 
Premier Mateusz Morawie-
cki zapowiedział przekazanie 
dodatkowych 650 milionów 
złotych na polskie rolnictwo. 
Lwia część tych środków zo-

stanie przeznaczona na po-
moc rolnikom zmagającym 
się z ASF. Chcemy pokazać, 
że zależy nam na rolnictwie, 
na wsparciu i unowocześnia-
niu polskich gospodarstw, 
przy jednoczesnym zachowa-
niu naszej tradycji.

W jaki sposób posłowe 
mogą wspierać rolników?

Jako Poseł na Sejm RP sta-
ram się wspierać rolników. 
Niestety w ostatnim czasie,  
w związku ze stwierdzeniem 
przypadków ASF w naszym 
województwie (warmińsko-

-mazurskim) oraz wprowa-
dzeniem czerwonych stref, 
pojawił się poważny problem 
ze sprzedażą żywca przez 
okolicznych rolników. Dzię-
ki moim licznym rozmowom 
z przedstawicielami admini-
stracji oraz z firmami sku-
pującymi trzodę, udało się 
pomóc w bezpiecznej sprze-
daży inwentarza wielu rolni-
kom. Problem wciąż jest duży 
i niestety nie wszystkim uda-
ło się pomóc, jednak staram 
się robić wszystko, co w mojej 
mocy, aby wesprzeć tych, któ-
rzy znaleźli się w tym trud-
nym położeniu.

Doceniając codzienny trud 
pracy rolnika, jeśli tylko obo-
wiązki mi na to pozwalają, 
uczestniczę w corocznym 
Święcie Plonów. Dożynki to 
jedno z ważniejszych wyda-
rzeń w kalendarzu każde-
go gospodarza, jest to po-
dziękowanie za dobre żniwa 
i wszystkie plony, które uda-
ło się zebrać z pola. Bardzo 
się cieszę, kiedy mogę brać 
udział w tej uroczystości, bo 
jako syn rolnika wiem, czym 
jest praca podczas żniw i jak 
ważne jest podziękowanie 
Bogu za zbiory, a rolnikom za 
ich trud.

Z posłem na Sejm RP
Robertem Gontarzem

rozmawiał
Hubert Grzegorczyk

– Dyrektor Oddziału Malbork 
Elewarr Sp. z o.o.

Hubert 
Grzegorczyk

dyrektor Oddziału 
Malbork Spółki 
Elewarr

Planujemy 
wprowadzić 
ustawę 
o rodzinnych 
gospodarstwach 
rolnych, której 
jednym  
z założeń jest 
możliwość 
przejścia na 
emeryturę, 
bez 
konieczności 
przekazywania 
gospodarstwa
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fot: Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów (3), Pixabay.com (2)

Na III konferencji „Lasy Prywatne w   Polsce”, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie wręczono nagrodę im.  Kazimierza Szeptyckiego za zasługi na rzecz lasów prywatnych.

agroda
za zasługi na rzecz lasów prywatnych

Na temat sposobów 
ożywienia poten-
cjału lasów pry-
watnych w Polsce, 

rozmawiali samorządowcy, 
eksperci i przedstawiciele 
instytucji rządowych na III 
konferencji „Lasy Prywatne 
w Polsce”. Wydarzeniu towa-
rzyszyło wręczenie nagrody 
im. Kazimierza Szeptyckiego 
za zasługi na rzecz lasów pry-
watnych, którą otrzymał sta-
rosta powiatu nowotarskiego 
Krzysztof Faber. Udział w se-
minarium wziął m.in. wice-
minister klimatu i środowi-
ska, pełnomocnik rządu ds. 
leśnictwa Edward Siarka.

Konferencję, która odbyła się 
w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, 
zorganizowało Stowarzyszenie 
Leśników i Właścicieli Lasów. 
Patronat nad wydarzeniem 
objęli: Instytut Debat o Środo-

wisku, Dyrekcja Generalna La-
sów Państwowych i magazyn 
„Las Polski”. Nagroda im. Kazi-
mierza Szeptyckiego przyzna-
wana jest po raz trzeci. Laure-
atami poprzednich edycji byli: 
Piotr Gołos – zastępca dyrek-
tora Instytutu Badań Leśni-
ctwa (2019) i Bogusław Popis 
– Prezes Zarządu Taxus UL 
(2020). Gości Konferencji przy-
witał prezes stowarzyszenia 
leśników i właścicieli lasów dr 
inż. Stefan Traczyk, który po-
prowadził całość wydarzania. 
We wprowadzaniu do dyskusji 
podkreślił znaczenie polskich 
lasów prywatnych dla polskiej 
gospodarki.

Unijna strategia leśna 
dotyczy także właścicieli 
lasów prywatnych
Zdaniem ministra klimatu 
i środowiska Edwarda Siarki 
kondycja lasów prywatnych 
w Polsce nie jest zła, wbrew 

obawom wielu. – Na kondy-
cję lasów wpływają warunki 
ekonomiczne. Na przełomie 
lat 80 i 90 mieliśmy proble-
my ekonomiczne i związaną 
z nimi eksploatacją terenów 
leśnych. Obecnie lasy prywat-
ne nie ustępują pod wzglę-
dem zasobów lasom państwo-
wym – podkreślił minister. 
Minister przypomniał jednak 
niedawny raport Najwyższej 
Izby Kontroli wskazujący na 
braki związane z nadzorem 

nad lasami prywatnymi w Pol-
sce. – To jest problem. Sprawa 
jest skomplikowana i wyma-
ga doprecyzowania. Zasta-
nawiamy się nad nią w mi-
nisterstwie i pracujemy nad 
odpowiednimi rozwiązania-
mi – poinformował minister 
Edward Siarka. – Mamy wiele 
do zrobienia także w kwestii 
świadomości właścicieli i ich 
możliwości. To nowe wyzwa-
nie także w kontekście przy-
gotowywanej unijnej strate-

gii leśnej, która dotyczy także 
lasów prywatnych – mówił 
minister. Jego zdaniem prob-
lemem dotyczącym prywat-
nych terenów leśnych w Pol-
sce jest także rozdrobnienie 
gruntów i presja związana 
z inwestycjami, co wywołuje 
konflikty.
Minister wyraził także zado-
wolenie z faktu, że nagroda 
im. Kazimierza Szeptyckie-
go, trafi na południe polski 
– do starostwa nowotarskiego, 

gdzie około połowy lasów jest 
prywatnych. – Mam nadzieję, 
że ta nagroda będzie zachętą 
dla innych samorządów do 
aktywności i zwrócenia uwa-
gi na funkcjonowanie lasów 
prywatnych – podkreślił.

Nagroda im. Kazimierza 
Szeptyckiego za zasługi na 
rzecz lasów prywatnych
Stanisław Kaczmarczyk, re-
prezentujący Stowarzyszenie 
Leśników i Właścicieli La-
sów Prywatnych, przybliżył 
sylwetkę Kazimierza Szep-
tyckiego – patrona nagro-
dy i polskich lasów prywat-
nych, zasłużonego na rzecz 
ochrony polskich lasów. Ka-
zimierz Szeptycki na począt-
ku XX-wieku był Prezesem 
Galicyjskiego Towar Leśnego 
i posłem do parlamentu Au-
stro-Węgier. Pracował wtedy 
m.in. nad powstająca ustawę 
leśną.

Na przełomie
lat 80 i 90
mieliśmy 
problemy 
ekonomiczne 
i związaną 
z nimi 
eksploatacją 
terenów 
leśnych.

Obecnie lasy 
prywatne nie 
ustępują pod 

względem 
zasobów 

lasom 
państwowym

wręczona
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Damian Pypeć z Instytut Debat 
o Środowisku przedstawił z ko-
lei dorobek w obszarze ochrony 
lasów prywatnych tegorocznego 
laureata nagrody im. Kazimie-
rza Szeptyckiego – Krzysztofa 
Fabera – starosty nowotarskiego. 
– Starosta zarządza jednym z naj-
większych terenów lasów pry-
watnych w Polsce. Z jego inicjaty-
wy przygotowano dokumentację 
uproszczonych planów urządza-
nia lasów dla wszystkich pod-
ległych lasów prywatnych. Jest 
także skuteczny w pozyskiwaniu 
środków na odnawianie drzewo-
stanów z budżetu państwa – wy-
korzystuje 66 proc. środków na 
ten cel przeznaczanych dla Ma-
łopolski, co jest wynikiem dobrej 
znajomości tematu gospodarki 
leśnej oraz zdolności stosowania 
racjonalnej argumentacji w za-
kresie odbudowy i ochrony te-
renów leśnych – mówił Damian 
Prypeć uzasadniając przyzna-
nie nagrody. Nagrodę wręczy-
li laureatowi minister klimatu 
i środowiska Edward Siarka oraz 
prezes Stowarzyszenia Leśni-
ków i Właścicieli Lasów Stefan 
Traczyk. Starosta nowotarski 
Krzysztof Faber podkreślił, że 
nagroda jest docenieniem jego 
powiatu i wyrazem właściwie 
prowadzonej gospodarki leśnej 
i nadzoru. – Las dla powiatu 
nowotarskiego ma szczególne 
znacznie ze względu na walory 
turystyczne. Ważny jest dla nas 
także przemysł drzewny, który 
jest rozwinięty i ma duże znacze-
nie. Prowadzimy zrównoważone 
działania, żeby pogodzić interesy 
gospodarcze i jednocześnie nie 
naruszyć ekosystemu – podkre-
ślał Krzysztof Faber.

Izby Leśne poprawiłyby 
nadzór nad lasami 
prywatnymi
Podczas konferencji omówio-
no także wyzwania przed jaki-
mi stoją lasy prywatne w Pol-
sce i ich właściciele, a także 
propozycje rozwiązań mają-
cych na celu „ożywienie” tych 
terenów. Mecenas Marek Ge-
szprych, przygotowujący roz-
wiązania prawne zmierzające 
do powołania Izb Leśnych, 
omówił podstawy prawne do-
tyczące zmian w tej kwestii. 
Podkreślił, że Izby miałyby być 
wsparciem starostów w pro-
wadzeniu nadzoru nad lasami 
prywatnymi, a nie ich konku-
rentem. Wskazał, że w wielu 
krajach Europy istnieją orga-
nizacje reprezentujące właści-
cieli lasów prywatnych, wspie-
rające nadzór i zarządzanie 
tymi terenami. Zdaniem mec. 
Geszprycha do powołania Izb 
Leśnych niezbędna jest nowe-
lizacja kilku ustaw w tym 
m.in. ustawy o izbach 
rolnych, usta-
wy o lasach, 
k o d e k s u cywilnego, ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, 
ustawy o dochodach jedno-
stek samorządu terytorialnego 
i ustawy o podatku leśnym.
Powołanie Izb Leśnych, które 
miałyby stanowić reprezentację 
właścicieli lasów prywatnych 
i grup producenckich, jest waż-
nym postulatem Stowarzyszenia 
Leśników i Właścicieli Lasów. 
Zdaniem organizacji powoła-
nie Izb usprawniłoby nadzór 
nad lasami prywatnymi, a tak-
że zwiększyło dochody Skarbu 
Państwa i właścicieli. W Polsce 
ok 20 proc. terenów leśnych to 
lasy prywatne. Ocenia się, że ok 
3 mln. osób jest ich właściciela-
mi lub współwłaścicielami.
Piotr Gołos, zastępca dyrekto-
ra Instytutu Badań Leśnictwa, 
przedstawił wyniki badań na te-
mat wartości rekompensaty dla 

właścicieli lasów prywatnych za 
zaniechanie pozyskania drew-
na. Podkreślił, że ważna jest 
poprawa organizacji właścicieli 
lasów prywatnych w kontekście 
powstających i planowanych 
wymagań unijnych dotyczą-
cych leśnictwa, a także poprawa 
nadzoru nad lasami prywatny-
mi w Polsce. – Obecnie nadzór 
nad tymi terenami jest w staro-
stwach, pieniądze w minister-
stwach. Nie wiadomo, więc gdzie 
szukać rozwiązań – wskazywał. 
Jego zdaniem zmian wyma-
ga także organizacja systemu 
sprzedaży drewna, niezbędna 
jest tez poprawa świadomości 
właścicieli o prowadzaniu go-
spodarki leśnej.
Rafał Zubkowicz, reprezen-
tujący Dyrekcję Generalną 
Lasów Państwowych, mówił 
o potrzebie dokonywania sca-

leń prywatnych działek leś-
nych. – Scalenia są kosztow-
ne, ale czasami nieodzowne. 
Dają możliwość wykorzysta-
nia ekonomicznego gruntów 
– podkreślał. Jego zdaniem 
wszelkie inicjatywy na rzecz 
ożywiania gospodarki leśnej, 
takie jak Izby w lasach pry-
watnych, czy stowarzyszenia, 
wpłyną pozytywnie na roz-
wiązanie problemów właści-
cieli lasów.
Konferencję podsumował dr 
inż. Stefan Traczyk. – Mam na-
dzieję, że dożyjemy nowelizacji 
ustawy o izbach rolnych, dają-
cej podstawy do utworzenia Izb 
Leśnych. Myślę, że to racjonalny 
kierunek. Jesteśmy otwarci na 
współpracę ze wszystkimi, któ-
rym bliskie są postulaty ożywie-
nia potencjału lasów prywat-
nych – podkreślił.

Struktura własności lasów w Polsce. (Raport o stanie lasów w Polsce 2019)

█ 76,9 % w zarządzie LP
█ 18,2 % osób fizycznych
█ 2% parki narodowe

█ 1,1 % inne prywatne
█ 0,9 % własność gmin
█ 0,9 % inne publiczne

Tyle osób 
w Polsce jest 
właścicielami 

lub współwłaś-
cicielami lasów, 
Tereny te sta-
nowią 20 pro-

cent całego 
areału leśnego 

Polski.

3
mln

Patron 
nagrody 
polskich 
lasów 
prywatnych 
Kazimierz 
Szeptycki 
na początku 
XX-wieku był 
Prezesem 
Galicyj-
skiego Towar 
Leśnego 
i posłem do 
parlamentu 
Austro-
-Węgier. 
Pracował 
wtedy 
m.in. nad 
powstająca 
ustawę leśną.
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który wiąże się z podpisaniem 
kontraktu. Dzięki temu Elewarr 
w pełni dostosowuje się do ocze-
kiwań i potrzeb rolników, w tym 
m.in. do terminów koszenia mo-
krej kukurydzy i innych prac po-
lowych. 

Współpraca z firmą Elewarr 
z perspektywy kierowcy wyglą-
da zachęcająco. Dużym ułatwie-
niem w sezonie kukurydzianym 
jest wydłużony czas pracy maga-
zynów, co przekłada się na moż-
liwość zwiększenia częstotli-
wości kursów i większe dobowe 
odbiory towaru od rolnika. Do-
datkowo czas rozładunku skra-
cają nowoczesne kosze przyję-
ciowe. Bardzo istotny wpływ na 
owocną współpracę z firmą ma 
profesjonalizm i zaangażowanie 
logistyka. Dobre rozplanowanie 
to większa efektywność pracy 
i korzyści zarówno dla nas kie-
rowców, jak i rolników – powie-
dział Adrian Dudziak, kierowca 
z firmy Ad-Moto.

Ceny mokrej kukurydzy, któ-
re są oferowane przez Oddział 
Malbork są konkurencyjne, 
a co najważniejsze zapłata za 
dostarczony towar jest realizo-
wana błyskawicznie. Rolnicy 
mają gwarancję, że Spółka za-
płaci im za zakupiony towar, nie 
muszą obawiać się przestojów 
płatniczych, które zdarza-
ją się u prywatnych, 

18 p a ź d z i e r n i k a 
2021 roku to prze-
łomowa data w hi-
storii malborskiego 

oddziału Elewarr Sp. z o.o. Tego 
właśnie dnia przyjechała pierw-
sza dostawa mokrej kukurydzy 
do Magazynu Bartoszyce. Tym 
samym Oddział Malbork roz-
począł po raz pierwszy od mo-
mentu powstania intensywny 
skup tego asortymentu. W pla-
nach jest zakup ok. 9 000 ton 
mokrej kukurydzy.

Owszem, kilka lat temu do Ma-
gazynów Malbork, Pieniężno 
i Bartoszyce przyjeżdżała mokra 
kukurydza, ale w głównej mie-
rze wiązało się to z usługowym 
suszeniem tego asortymentu. 
Decyzja o dołączeniu kukurydzy 
do innych zbóż skupowanych 
przez Oddział Malbork Elewarr 

Sp. z o.o. została podjęta przez 
Zarząd Spółki – Prezesa Da-
niela Alain Korona, Wicepre-
zes – Monikę Parafianowicz 

oraz Dyrektora Huberta 
Grzegorczyka po gruntow-
nej ocenie technologicznej 
ciągów poszczególnych 
magazynów, w tym wy-
dajności suszarni oraz na 
podstawie oczekiwań ze 
strony rolników.

W chwili budowania na-
szych Magazynów: Mal-

lokalnych firm i kontrahentów. 
Rolnicy również są zadowole-
ni ze współpracy z malborskim 
Oddziałem Elewarru. Jestem 
zadowolony ze współpracy z Ele-
warrem w zakresie odbioru ku-
kurydzy. Najważniejsze atuty 
spółki to: szybka realizacja zlece-
nia, wydłużone godziny otwarcia 
magazynów również w weeken-
dy, szybki przelew po dostawach 
– chwali Elewarr Grzegorz 
Zdziebłowski, rolnik dostarcza-
jący kukurydzę do magazynów 
Oddziału Malbork. Bardzo 
szybka realizacja bez opóźnień, 
utrudnień i przestojów, szybka 
płatność za dostarczoną mokrą 
kukurydzę, bardzo sprawna ob-
sługa, w tym logistyczna, zgodnie 
z umową, realizacja na najwyż-
szym poziomie – komplemen-
tuje pracę Oddziału Malbork 
Mirosław Szewczun, dostawca 
kukurydzy do magazynów spół-
ki. Oddział Elewarr Malbork już 
teraz zapowiada, że w przyszłym 
roku będzie skupował mokrą 
kukurydzę. W planach jest skup 
wynoszący ponad 15 000 ton.

Daria
Wichlińska

bork, Pieniężno i Bartoszyce nikt 
nie zakładał, że będzie prowa-
dzony w nich skup kukurydzy. 
Poprzednie Zarządy Elewarr 
bały się „wejść” w kukurydzę 
ze względu na różne ogranicze-
nia technologiczne oraz tzw. 
brak czucia potrzeb rynku. Od 
kilku lat obserwujemy zwięk-
szoną ilość zasiewową kuku-
rydzy. Już dziś ten asortyment 
stanowi trzeci co do wielkości 
na lokalnym rynku po pszenicy 
i rzepaku – powiedział Hubert 
Grzegorczyk Dyrektor Oddziału 
Malbork.

Oddział Malbork Elewarr Sp. 
z o.o. skup mokrej kukurydzy 
prowadzi w magazynach, któ-
re są wyposażone w suszarnie 
tj. w Malborku, Bartoszycach 
oraz Pieniężnie. W przyszłości, 
po wykonaniu rozbudowy Ele-
watora Braniewo, skup mokrej 
kukurydzy będzie również pro-
wadzony w tym magazynie. Tak 
jak w przypadku innych zbóż 
i rzepaku oferujemy odbiór ku-
kurydzy bezpośrednio z pola/go-
spodarstwa. Aby skorzystać z tej 
usługi należy skontaktować się 
z przedstawicielem handlowym 
Oddziału Malbork Aleksandrą 
Nowak: tel.: 536 184 707, email.: 
anowak@elewarr.com.pl. Usłu-
ga odbioru od rolnika mokrej 
kukurydzy realizowana jest na-
tychmiastowo po wcześniejszym 
zgłoszeniu terminu, 

Skup kukurydzy w Oddziale  Malbork

Nasze ceny są  konkurencyjne

Daria 
Wichlińska

publicystka
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Elewarr sp. z o.o.
00-710 Warszawa; al. Wincentego Witosa 31
zarzad@elewarr.com.pl tel. +48 22 622 71 41, fax. +48 22 622 94 07 

Cennik reklam w Spichlerzu
  Typ reklamy Cena Wymiary
 1 III strona okładki 5000 zł 210 x 297
 2 IV strona okładki 8000 zł 210 x 297
 3 Cała strona 4000 zł 210 x 297
 4 Pół strony PION 2000 zł 116,5 x 297
 5 Pół strony POZIOM 2000 zł 210 x 145
 6 1/4 strony KRZYŻ 1000zł 116,5 x 145
 7  1/4 strony PION 1000zł 62,5 x 297
 8 1/4 strony POZIOM 1000zł 116,5 x 72,5

Formularz zamówienia reklamy

  Typ reklamy Cena Numer wydania
 1
 2
 3
 4
 5

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Zamawiający: (imię, nazwisko / nazwa firmy / instytucji)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NIP

|_|_|
-

|_|_|_|

kod pocztowy

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

miejscowość

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ulica

|_|_|_|_|

numer domu

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do podpisania umowy

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|
-

|_|_|
-

|_|_|_|_| |______________________|

 data podpis Zamawiającego

Elewarr wspiera 
świetlice wiejskie
Podczas ostatniej wi-

zyty w Kolonii Os-
trowickiej Dyrektor 
Oddziału Malbork 

w imieniu Zarządu Elewarr 
Sp. z o.o. przekazał rzutnik 
multimedialny, który będzie 
na wyposażeniu wiejskiej 
świetlicy. Posłuży on wielu 
działaniom edukacyjnym, 
które są skierowane do dzie-
ci, młodzieży i seniorów, 
a które organizowane są 
przez sołectwo oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kolo-
nii Ostrowickiej.
Odbioru sprzętu dokonała 
sołtys Kolonii Ostrowickiej 
Dorota Kryszczuk, radny 
sejmiku wojewódzkiego Ar-
wid Żebrowski oraz radni 

gminy Gniew Jarosław Sła-
wiński, Jacek Ruda i Domi-
nik Diller. Dyrektor Oddzia-
łu Malbork został w ramach 
podziękowania uhonoro-
wany pamiątkowym grawe-
rem, dyplomem oraz pracą 
decoupage wykonaną przez 
najmłodszych dzieci. 
Zapraszamy rolników z po-
wiatu tczewskiego oraz z in-
nych części województwa po-
morskiego do współpracy 
z Magazynem Malbork Ele-
warr Sp. z o.o. Szczegóły: 
Aleksandra Nowak, handlo-
wiec Oddziału Malbork Ele-
warr Sp. z o.o., tel. 536 184 
707, anowak@elewarr.com.pl.

Daria Wichlińska

fot: Elewarr (2)
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PROW przedłużony 
do końca 2022 roku

Instytuty badawcze, posia-
dające status państwowego 
instytutu badawczego, zosta-
ną zwolnione z obowiązku 
składania zabezpieczenia na-
leżytego wykonania zobowią-
zań określonych w umowie. 
Będzie to dotyczyć sytuacji, 
gdy są one wyłącznym be-
neficjentem lub członkiem 
konsorcjum, w którego skład 
wchodzą jednostki sektora fi-
nansów publicznych.
W przepisach ustawy – Prawo 
wodne uwzględniona zosta-
ła możliwość współfinanso-
wania kosztów wykonywania 
urządzeń wodnych innych niż 
urządzenia melioracji wodnych. 
Będzie to możliwe ze środków 
Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach PROW 
2014–2020.

Zgodnie z unijnymi 
przepisami, program 
ten zostanie przedłu-
żony na lata 2021–

2022. Wprowadzono także 
usprawnienia dotyczące rea-
lizacji PROW 2014–2020 oraz 
załatwiania spraw przez rolni-
ków w Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.
Nowe decyzje Rady Ministrów 
przewidują rozszerzenie zakre-
su wsparcia w ramach PROW 
2014–2020 w przedłużonym 
do 31 grudnia 2022 r. okresie 
jego realizacji (operacje mogą 
być rozliczane do końca 2025 r. 
z uwagi na zasadę „N+3”).
W przepisach ustawy o finanso-
waniu wspólnej polityki rolnej 
uwzględniono możliwość otrzy-
mywania wyprzedającego finan-
sowania przez szerszą grupę be-
neficjentów PROW 2014–2020.

Pozostałe zmiany wprowa-
dzone przez Radę Ministrów 
to m.in. procedur związanych 
z przygotowaniem do realiza-
cji działań, które mają prze-
ciwdziałać skutkom suszy oraz 
zwiększyć retencję wód, m.in. 
w obszarach rolniczych i leś-
nych. Do tej pory funkcjonowa-
ła skomplikowana procedura 
uzyskiwania zgód na realizację 
prostych działań, które prze-
ciwdziałają skutkom suszy na 
obszarach wiejskich. Zniechę-
cała ona właścicieli gruntów 
rolnych do podejmowania dzia-
łań w tym zakresie.
Nowe przepisy mają wejść w ży-
cie po 14 dniach od ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw, z wyjąt-
kiem niektórych przepisów, 
które zaczną obowiązywać po 
5 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: gov.pl

Niezależny Samorzą-
dowy Związek Za-
wodowy Rolników 
Indy widualnych 

„Solidarność” w Pieniężnie 
i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Pieniężnie to dwie organiza-
cje, które zorganizowały cykl 
uroczystości patriotycznych 
z okazji 11 listopada – Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści. Do Braniewa i Pieniężna 
został zaproszony zespół „Ja-
skółeczki” z polskiego Gimna-
zjum w Rudominie na Litwie 
im. Ferdynanda Ruszczyca. 
Elewarr Sp. z o.o. wspomógł tę 
inicjatywę dofinansowaniem.

W Gimnazjum im. Ferdynan-
da Ruszczyca w Rudominie na 
Litwie kształcą się dzieci i mło-
dzież głównie rolników pol-
skiego pochodzenia. Obecnie 
do placówki uczęszcza około 
750 uczniów, w tym zdecydowa-
ną większość stanowią potom-
kowie Polaków mieszkających 
na Litwie. W szkole są klasy, 
w których edukacja prowadzo-
na jest w języku polskim, litew-
skim i rosyjskim. Swoją działal-
nością Gimnazjum nawiązuje 
do tradycji okresu 20-lecia mię-
dzywojennego, bowiem zgod-
nie z decyzją Marszałka Józefa 

Piłsudzkiego w Rudominie po-
wstała placówka, która za zada-
nie miała kształcić lokalną, pol-
ską młodzież. Gimnazjum im. 
Ferdynanda Ruszczyca w Rudo-
minie posiada własne muzeum, 
w którym znajduje się około 
1000 eksponatów, w tym wiele 
w języku polskim. Żona Prezy-
denta RP Agata Kornhauser-
-Duda trzy lata temu odwiedziła 
muzeum i gimnazjum w Rudo-
minie i wpisała się do księgi ho-
norowej. W Gimnazjum prężnie 
działa zespół „Jaskółeczki”, któ-
ry w swoim repertuarze wyko-
nuje polskie pieśni patriotyczne. 
To właśnie ten zespół mieliśmy 
zaszczyt gościć w Polsce.

Dzięki inicjatywie środowisk 
rolniczych z powiatu braniew-
skiego, przy wsparciu finanso-
wym Elewarr Sp. z o.o. człon-
kowie zespołu „Jaskółeczki” 
w dniach 10-11 listopada od-
wiedzili Braniewo i Pieniężno. 
O godzinie 10:00 w wystąpili 
w kościele pw. Św. Piotra i Pawła 
w Pieniężnie śpiewając patrio-
tyczne pieśni, a następnie udali 
się do Braniewa na zaproszenie 
Burmistrza i Starosty Braniew-
skiego. W południe w Braniew-
skim Centrum Kultury wystą-
pił Marszałek Józef Piłsudski 

(w tej roli niezastąpiony od lat 
Tadeusz Kłębucki), który mó-
wił o patriotyzmie i miłości do 
Ojczyzny. Zespół „Jaskółeczka” 
podbił serca wszystkich obec-
nych na uroczystościach, w tym 
Starosty Powiatu Braniewskie-
go Karola Motyki i Burmistrz 
Braniewa Tomasza Sielickiego. 
Wieczorem o godzinie 18:00 w 
Pieniężnie, w Restauracji Czar 
i Las, odbył się galowy koncert, 
w którym uczestniczyło wielu 
lokalnych patriotów, w tym rol-
nicy i kombatanci. Wszystkich 
obecnych zaproszono na uro-
czysty poczęstunek. Posilano 
się potrawami według przepi-
sów kulinarnych z 1918 roku. 
Dania zostały przygotowane 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Pieniężnie. 12 listopada 
zorganizowano gościom z Li-
twy wycieczkę do Fromborka 
i Malborka.

Elewarr od lat pomaga – po-
dejmuje trudną działalność do-
broczynną, a od jakiegoś czasu 
spółka myśli także o naszych 
Rodakach zza wschodniej gra-
nicy, co jest istotne dzisiaj szcze-
gólnej niż dotąd. Wkład spółki 
w opisane wyżej wydarzenia zo-
stał doceniony publicznie przez 
Organizatorów. HG

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt 
wiąże się z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Elewarr pomaga 
Polakom na Litwie

Po zmianie, 
w przypadku, 
gdy postę-
powanie 
administra-
cyjne lub inne 
postępowanie 
jest rozpoczęte 
na wniosek 
złożony drogą 
elektroniczną, 
możliwe będzie 
doręczanie 
pism, w tym 
obustronna 
wymiana kore-
spondencji, 
za pomocą 
systemu telein-
formatycznego 
ARiMR

Zespół 
„Jaskółeczka” 
podbił serca 
wszystkich 
obecnych 
na uroczy-
stościach, 
w tym Starosty 
Powiatu 
Braniewskiego 
Karola Motyki 
i Burmistrz 
Braniewa 
Tomasza 
Sielickiego
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fot: 

W dniach 23, 
24 i 27 paździer-
nika 2021 roku 
na obiekcie 

sportowym w Szkole 
Podstawowej w Le-
chowie odbyły IX za-
wodowy sportowe 
„Mała Szkoła – Duży 
Sukces” organizo-
wane przez Stowa-
rzyszenie Przyjaciół 
Lechowa „Lechowia-
nie”. Oddział Mal-
bork Elewarr Sp. 
z o.o. był jednym ze 
sponsorów projektu.
„Mała Szkoła – Duży 
Sukces” polegał na 
organizacji zawodów 
sportowych z nagro-
dami, w tym:
23.10.2021 r. Turnieju 
Siatkarskiego Drużyn 

Sportowych (trójki), 24.10.2021 r. 
Otwartego Turnieju Tenisa Sto-
łowego w Lechowie, 27.10.2021 r. 
Dziecięcego Turnieju Tenisa Sto-
łowego w Lechowie. W sportowej 

inicjatywie w Lecho-
wie wzięli udział do-
rośli, młodzież oraz 
dzieci m.in. z Bra-
niewa, Pieniężna, 
Lechowa, a także 
z innych miejsco-
wości powiatu bra-
niewskiego. Swoją 
drużynę w turnieju 
siatkarskim wystawił 
także Magazyn Bra-
niewo. Pracownicy 
Elewarr mimo duże-
go zaangażowania 
oraz sportowej woli 
walki nie odnieśli 
większego sukcesu 
w zawodach sporto-
wych zajmując jedno 
z ostatnich miejsc. 
Łącznie w inicja-
tywnie „Mała Szkoła 
– Duży Sukces” wzięło 
udział ponad 80 osób, 
głównie mieszkańców 
obszarów wiejskich.
Od początku dzia-

łalności społecznej Stowa-
rzyszenia Lechowienie 
(www.lechowo.pl), Spółka 
Elewarr wspierała róż-
ne inicjatywy obywatel-

skie w zakresie rozwoju 
kultury fizycznej dzieci  

i młodzieży z obszarów wiej-
skich. Uczniowie, młodzież 
pochodząca z małej wiejskiej 
Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Lechowie od wielu 
już lat osiąga niezwykłe sukce-
sy sportowe (szczególnie w piłce 
siatkowej) nie tylko na poziomie 
powiatowym, ale również na 
poziomie rozgrywek wojewódz-
kich oraz uczestnicząc również 
w ogólnopolskich finałach piłki 
siatkowej trójek.
Dziękuję Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Lechowa „Lechowianie” za 
zaproszenie Oddziału Malbork 
Elewarr Sp. z o.o. do pomocy 
w organizacji IX zawodów spor-
towych „Mała Szkoła – Duży 
Sukces”. Z radością i dużą chę-
cią wsparliśmy tę inicjatywę, 
która dedykowana była miesz-
kańcom obszarów wiejskich 
z powiatu braniewskiego i oko-
licznych miejscowości. Mamy 
świadomość, jak ważne są różne 
działania kulturalne i sportowe, 
które są podejmowane na wsi, 
a których celem jest lokalna in-
tegracja. W przyszłości planuje-
my wspierać podobne inicjatywy 
– powiedział Hubert Grzegor-
czyk Dyrektor Oddziału Mal-
bork Elewarr Sp. z o.o. 
Więcej informacji o IX zawodach 
sportowych „Mała Szkoła – Duży 
Sukces” można znaleźć na stro-
nach www.lechowo.pl i www.pie-
niezno.pl.

Łukasz Merchut

Na początku li-
stopada odbyła 
się Gala Rol-
nicza „NIE-

PODLEGŁA - Wdzięczna 
Rolnikom”. Miejsce, czyli 
Kujawsko-Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Bydgoszczy 
udostępnił Wojewoda Ku-
jawsko-Pomorski Mikołaj 
Bogdanowicz. Celem gali 
było uhonorowanie wybit-
nie zasłużonych dla Polski 
i regionu rolników Pomorza 
i Kujaw. 

Poza docenieniem ciężkiej 
pracy, osiągnięć, postaw pro-
społecznych i pronarodowych, 
zasług dla bezpieczeństwa żyw-
nościowego kraju, rolnikom 
wręczono odznaczenia i wy-
różnienia m.in: Medalu Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości, 
Nagrody Prezydenta RP, Od-
znaki Honorowej „Zasłużony 
dla Rolnictwa”, Nagrody Wice-
prezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a także Nagrody Dyrektora Ge-
neralnego KOWR. DW

Miejsca na podium:

Turniej Siatkarski Drużyn Sportowych:
•  I miejsce – drużyna Lechowa 

w składzie: Jakub Waszczyszyn, 
Maria Orwat, Wiktor Konsalik, 
Krzysztof Kochanowski

•  II miejsce – drużyna Braniewo 
w składzie: Bartek Laszuk, Mateusz 
Kurek, Przemysław Bakun

•  III miejsce – drużyna Promili 
w składzie: Bartłomiej Panasiuk, 
Mateusz Olszewski, Daniel Iwaszko

Puchar Najlepszego Zawodnika 
Turnieju zasłużenie otrzymał Jakub 
Waszczyszyn.

Otwartym Turniej Tenisa Stołowego:
•  I miejsce – Piotr Bazarnik
•  II miejsce – Roman Sztopa
•  III miejsce – Przemysław Grzanka

Dziecięcy Turniej Tenisa Stołowego:
•  I miejsce - Krzysztof Jędrzejczuk
•  II miejsce - Laura Grzybowska
•  III miejsce - 

Dominika 
Szczęsny

Mała Szkoła – Duży Sukces
Elewarr wpiera rozwój sportowy mieszkańców wsi

Nagroda
Prezydenta RP

i inne wyróżnienia dla rolników

W Gali uczestniczyli m.in:
Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP, 
Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich przy Prezydencie RP
Radosław Kempinski – Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski
Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora 
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa
Wiesław Czarnecki – Dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu
Paweł Skonieczka – Z-ca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury i Rolnictwa w Kujawsko-
Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Bydgoszczy
Marek Dereziński – Członek Zarządu Krajowej 
Spółki Cukrowej S.A.

Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości: 
Marek Dereziński, Roman Lewandowski, Józef Goc

Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Rolnictwa” otrzymali: Mariusz Dembowski, 
Piotr Augustyniak, Karol Taterka

Dyplom i statuetkę Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi: Aneta i Dariusz Podlewscy, Mirosława 
i Józef Pawela

Nagrodą Prezydenta RP - „Polskie Pióro 
z autografem Prezydenta RP” - Jan Łuczak, 
Iwona Żołnierkiewicz

Nagroda specjalna Dyrektora Generalnego 
KOWR: Dariusz Cichacki i Zenon Zieliński
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Umowa 
użyczenia
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konsekwencja tych zdarzeń nastąpi przy-
padkowa utrata lub uszkodzenie rzeczy, 
to osoba biorąca rzecz w użyczenie, po-
niesie za takie zdarzenie odpowiedzial-
ność, nawet jeżeli utrata lub uszkodzenie 
rzeczy oddanej do używania ma charak-
ter losowy, a nie zawiniony przez korzy-
stającego. Użyczający może dochodzić od 
używającego zwrotu rzeczy i odszkodo-
wania za jej uszkodzenie, a w przypadku 
utraty rzeczy przez korzystającego – sa-
mego odszkodowania.

Terminy trwania umów
Umowa użyczenia wygasa z upływem 
okresu na jaki została zawarta, a jeżeli 
strony nie ustaliły czasu trwania umo-
wy, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek 
odpowiadający umowie albo gdy upłynął 
czas, w którym mógł ten użytek uczynić. 
Użytek z rzeczy odpowiadający umowie 
można rozumieć jako gospodarczy cel od-
dania w używanie rzeczy, jeżeli ten cel się 
ziści, albo upłynął czas kiedy mógł się ziś-
cić umowa użyczenia wygasa. Inną formą 
zakończenia umowy użyczenia przewi-
dzianą w Kodeksie cywilnym jest żądanie 
zwrotu rzeczy oddanej w używanie przez 
użyczającego. Użyczający jest uprawnio-
ny do żądania zwrotu rzeczy nawet jeżeli 
umowa użyczenia miała charakter czaso-
wy jeżeli rzecz stanie się potrzebna uży-
czającemu z powodów nieprzewidzianych 
w chwili zawarcia umowy. Inną przyczyną 
żądania zwrotu rzeczy jest używanie rze-
czy w sposób sprzeczny z umową albo 
właściwościami lub z przeznaczeniem 
rzeczy, jak również jeżeli korzystający 
powierza rzecz innej osobie nie będąc 
do tego upoważnionym przez umowę ani 
zmuszonym przez okoliczności. 
Jak wskazano powyżej umowa użyczenia 
istotnie różni się od umowy dzierżawy. 
Do cech szczególnie odróżniających ją od 
umowy dzierżawy należy jej jednostron-
ny charakter, brak odpłatności oraz brak 
możliwości pobierania pożytków z rzeczy 
oddanej w używanie. Te cechy umowy 
użyczenia sprawiają, że najczęściej jest 
ona zawierana pomiędzy członkami ro-
dziny lub w stosunkach sąsiedzkich z uwa-
gi na jej bezinteresowny i dobroczynny 
charakter. 

Monika 
Parafianowicz

Wiceprezes Spółki 
Elewarr i radca 
prawny

Aleksandra 
Reszka

Radca prawny 
w Spółce Elewarr

Biorący 
w używanie 
rzecz nie jest 
uprawniony 
do pobierania 
z niej 
pożytków

kami rodziny można podać przykład uży-
czenia, w którym najemca nieruchomości 
na cele mieszkaniowe użycza nierucho-
mość również w celach mieszkalnych 
swojemu domownikowi, którym jest np. 
dorosłe dziecko. Istotą umowy użycze-
nia jest jej bezinteresowny charakter. 
Jak wcześniej wskazano, użyczający nie 
otrzymuje żadnych świadczeń ze strony 
korzystającego z rzeczy, a więc intencją 
użyczającego jest zawsze dobroczynność, 
chęć wynagrodzenia lub pomocy innej 
osobie.

Niezbędne elemnty umowy
W umowie użyczenia istotnym ele-
mentem jej wykonywania jest sposób 
korzystania z rzeczy oddanej do używa-
nia. Jeżeli umowa nie określa sposobu 
używania rzeczy, biorący może rzeczy 
używać w sposób odpowiadający jej właś-
ciwościom i przeznaczeniu. Niezależnie 
od natury rzeczy oddanej w używanie, 
strony umowy użyczenia mogą określić 
sposób korzystania z rzeczy, i wtedy to 
postanowienie w umowie użyczenia ma 
pierwszeństwo przed charakterem i prze-
znaczeniem danej rzeczy. W przypadku 
braku postanowień umownych na temat 
sposobu korzystania z rzeczy należy so-
bie odpowiedzieć na pytanie jaka jest 
natura oddanej w używanie rzeczy oraz 
jakie jest jej przeznaczenie, dopiero taka 
analiza pozwoli na zgodne z przepisami 
używanie rzeczy w ramach umowy uży-
czenia. Jeżeli korzystający z rzeczy uży-
wa jej w sposób sprzeczny z umową lub 
jej przeznaczeniem wówczas jest on od-
powiedzialny za ewentualne zniszczenie 
lub uszkodzenie rzeczy. 
Podobnie jak w umowie dzierżawy korzy-
stający z rzeczy nie jest uprawniony do 
jej oddania innej osobie do używania bez 
zgody użyczającego. Należy podkreślić, 
że zgoda użyczającego może być wydana 
w dowolnym momencie trwania umowy, 
zarówno w chwili jej zawarcia jak i w chwi-
li jej wykonywania. Zgoda powinna odpo-
wiadać formie umowy użyczenia.

Szczegóły finansowe
Kolejnym istotnym elementem umowy 
użyczenia jest konieczność ponoszenia 

przez używającego kosztów, nakładów 
i wydatków na rzecz oddaną w używanie. 
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilne-
go biorący do używania ponosi zwykłe 
koszty utrzymania rzeczy użyczonej. 
Zwykłe koszty utrzymania to wydatki, 
które pozwalają na zachowanie rzeczy 
w dotychczasowym stanie, a więc niedo-
puszczenie, aby rzecz uległa zepsuciu lub 
pogorszeniu. Zwykłe koszty w przypadku 
użyczenia mieszkania stanowią przede 
wszystkim koszty eksploatacji mediów 
(elektryczności, wody, ogrzewania), ale 
mogą to być również drobne remonty 
i naprawy. W przypadku oddania w uży-
czenie nieruchomości rolnej zwykłym 
kosztem może być utrzymanie stanu ży-
zności gleby poprzez chociażby jej nawo-
żenie. Wracając do przykładu użyczenia 
zwierząt hodowlanych, przynależnych do 
gospodarstwa rolnego, to zwykłym kosz-
tem utrzymania zwierzęcia będzie oczy-
wiście jego karmienie i pojenie. Nakłady 
zbytkowe poczynione przez korzystają-
cego w celu polepszenia stanu rzeczy od-
danej w użyczenie rzadko będą podlegać 
zwrotowi ze strony użyczającego. 

Odpowiedzialność 
korzystającego
Biorąc rzecz w użyczenie pamiętać 
należy, że zobowiązani jesteśmy do 
szczególnej uważności i troski o rzecz. 
Ustawodawca przewidział w przepisach 
odpowiedzialność za przypadkową utratę 
rzeczy oddanej w używanie lub jej uszko-
dzenie. Odpowiedzialność korzystają-
cego ma miejsce jeżeli używa on rzeczy 
w sposób sprzeczny z umową, jej właś-
ciwościami lub przeznaczeniem, odpo-
wiedzialność ta ma miejsce również, gdy 
powierza rzecz innej osobie nie będąc 
do tego upoważniony przez umowę ani 
zmuszony przez okoliczności, a rzecz nie 
uległaby utracie lub uszkodzeniu, gdyby 
jej używał w sposób właściwy albo gdyby 
ją zachował u siebie. Przyczyny odpowie-
dzialności używającego można podzielić 
na dwie kategorie: pierwsza, to używanie 
rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub 
przeznaczeniem rzeczy, druga przyczyna 
to oddanie rzeczy w używanie innej oso-
bie bez zgody użyczającego. Jeżeli jako 

Podstawa prawna
Umowę użyczenia regulują przepisy usta-
wy Kodek cywilny w artykułach od 710 do 
719. Przez umowę użyczenia użyczający 
zobowiązuje się zezwolić biorącemu na 
bezpłatne używanie oddanej mu w tym 
celu rzeczy. Najistotniejszą więc różnicą 
pomiędzy dzierżawą a użyczeniem, jest 
to, że osoba biorąca rzecz w użyczenie nie 
jest zobowiązana do wykonywania jakich-
kolwiek świadczeń w stosunku do użycza-
jącego, w szczególności nie ma obowiąz-
ku zapłaty czynszu. Podobnie jak przy 
umowie dzierżawy rzeczą oddaną do uży-
wania może być zarówno nieruchomość 
jak i rzecz ruchoma. Przykładem rzeczy 
oddanej w używanie w ramach umowy 
użyczenia może być nieruchomość rolna 
wchodząca w skład gospodarstwa rolne-
go, albo zwierzę hodowlane pochodzące 
z takiego gospodarstwa. Należy jednak 
podkreślić, że biorący w używanie rzecz 
nie jest uprawniony do pobierania z niej 
pożytków. Jest to kolejna istotna różnica 
pomiędzy umową użyczenia, a umową 

W ostatnim 
numerze 
magazynu 
Spichlerz 

omawialiśmy dzierża-
wę, jej cechy oraz po-
szczególne przepisy 
związane z tym rodza-
jem umowy. 
Z omówienia tego wy-
nikało m.in., że umowa 
dzierżawy jest czyn-
nością dwustronnie zo-

bowiązującą, z jednej 
strony wydzierżawiają-
cy zobowiązuje się od-
dać dzierżawcy rzecz do 
używania i pobierania 
pożytków, a z drugiej 
strony tego stosunku 
dzierżawca zobowiązu-
je się płacić wydzierża-
wiającemu umówiony 
czynsz, a więc każda ze 
stron tego stosunku po-
siada swoje prawa, ale 

też i obowiązki wobec 
drugiej strony. Równie 
popularna w stosunkach 
wiejskich umowa uży-
czenia różni się w tym 
względzie od dzierżawy 
tym, że jest przykładem 
umowy jednostronnie 
zobowiązującej, a więc 
umowy, w której tylko 
jedna strona jest zobo-
wiązana do świadczenia 
na rzecz drugiej strony

dzierżawy. Niemożność pobierania po-
żytków z rzeczy, a jedynie jej używanie 
powoduje, że ten typ umowy ma miejsce 
najczęściej pomiędzy członkami rodzi-
ny np. w sytuacji, gdy dorosłe dziecko 
zamieszkuje w domu swoich rodziców. 
Chcąc ująć ten stan w pewne ramy praw-
ne można stwierdzić, że rodzice użyczają 
dorosłemu dziecku swoją nieruchomość 
do używania w celu mieszkania w niej.

Forma umowy
Użyczenie może być czasowo ograniczone 
lub też nieograniczone. Umowę użycze-
nia zawiera się w dowolnej formie. Może 
być to forma ustna, pisemna jak również 
forma aktu notarialnego. Wszelkie zmia-
ny oraz rozwiązanie stosunku umownego 
musi odpowiadać formie, w jakiej umowa 
ta została zawarta. Należy podkreślić, 
że podobnie jak przy umowie dzierżawy 
użyczającym może być zarówno właści-
ciel rzeczy oddanej w używanie jak i jedy-
nie jej posiadacz. Odnosząc powyższe do 
wspomnianego użyczenia między człon-
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Żołnierze wyklęci 
konspirowali się 
zazwyczaj na terenach 
leśnych, ustronnych, na 
polskiej wsi. Jak ocenia 
Pan udział mieszkańców 
wsi w podziemiu 
antykomunistycznym pod 
koniec wojny i po drugiej 
wojnie światowej?

Komunistyczna propaganda 
przekonywała, że w lesie wal-
czyli z nową władzą 
reprezentanci „klas 
pos iadając ych”. 
W rzeczywistości 
ziemianie, zawo-
dowi oficero-
wie czy przed-
s t a w ic i e l e 

wolnych 

zawodów byli w podziemiu 
niepodległościowym wyraź-
ną mniejszością. Historyk 
Tomasz Łabuszewski mówi 
wręcz w tym kontekście 
o chłopskiej irredencie i po-
daje, że 90 proc. żołnierzy wy-
klętych stanowili chłopi oraz 
bliscy im pod względem sta-
tusu materialnego potomko-
wie szlachty zaściankowej.
Pamiętajmy też, że nawet naj-
mniejszy, kilkuosobowy od-
dział potrzebował pokaźne-
go, nieraz kilkusetosobowego 

zaplecza. Szacuje się, że 
łącznie – z bronią w ręku 

i pośrednio – w powo-
jenną konspirację było 

zaangażowanych kil-
kaset tysięcy osób. 

Zazwyczaj to 

właśnie na wsi żołnierze pod-
ziemia niepodległościowego 
znajdowali bezpieczne schro-
nienie. Tam mogli przetrwać 
okresy niepogody, podleczyć 
rannych, przechować sprzęt, 
uzupełnić zapasy. Mieszkań-
cy wsi dostarczali cennych in-
formacji o aktywności Milicji 
Obywatelskiej, Korpusu Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, 
Ludowego Wojska Polskiego 
czy NKWD. Dzięki tej pomocy 
oddziały podziemia mogły się 
bezpiecznie przemieszczać, 
a także podejmować udane 
akcje zbrojne. W sytuacjach 
krytycznych – podczas obław 
urządzanych przez formacje 
komunistyczne – wiejskie za-
grody niejednokrotnie stawa-
ły się ostatnimi szańcami żoł-
nierzy niezłomnych. Tak było 

chociażby w przypad-

ku Edwarda Taraszkiewicza 
„Żelaznego” czy Mieczysława 
Dziemieszkiewicza „Roja”.
Za pomoc okazywaną Nie-
złomnym mieszkańcy wsi 
płacili często życiem. Natalia 
i Teodor Kaszczukowie – bez-
bronni gospodarze ze Zbereża, 
u których ukrywał się „Żela-
zny” – zostali wraz z nim za-
strzeleni podczas obławy. Wieś 
Wąwolnica spłonęła w maju 
1946 roku za sprzyjanie pod-
ziemiu antykomunistyczne-
mu. Brutalne represje groziły 
nawet tym, którzy – sami nie-
zaangażowani w partyzantkę 
– nie donieśli władzom o dzia-
łalności „leśnych”.

Apologeci podziemia 
niepodległościowego 
twierdzą nierzadko, że 
tzw. bezpieka i służby 
sowieckie nie tylko 
zohydzały żołnierzy 
wyklętych wśród 
mieszkańców wsi, ale także 
dochodziło do maskarady, 
kiedy w ubraniach leśnych 
napadano i okradano 
ludność na wsi. Jaka była 
skala tego typu działań?

Celem władz komunistycznych 
było złamanie każdego przeja-
wu oporu i całkowite podpo-
rządkowanie sobie społeczeń-
stwa. Na drodze do tego celu 
uciekano się do wszelkich me-
tod uznawanych za skuteczne. 
Z podziemiem niepodległościo-
wym nie prowadzono honoro-
wej walki z otwartą przyłbicą, 
lecz sięgano po arsenał środ-
ków wypróbowanych wcześniej 
przez służby sowieckie. Podstęp, 
fortel były w tym arsenale istot-
nym narzędziem. Klasycznymi 
przykładami są tu zagłada od-
działu NSZ Henryka Flamego 
„Bartka” i operacja „Cezary” 
– powołanie przez bezpiekę 
fikcyjnej V Komedy Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”.

Nie brak też relacji o tworzeniu 
grup pozorujących oddziały 
niepodległościowe i napada-
jących na wsie. Tego rodzaju 
działania miały wywołać nieuf-
ność mieszkańców wsi do każ-
dego obcego, uniemożliwić im 
odróżnienie swojego od wroga. 

Grupy pozorowane wykorzy-
stywano również bezpośred-
nio do zwalczania oddziałów 
niepodległościowych. Pod po-
zorem nawiązania współpracy 
podejmowały one rozmowy 
z prawdziwymi oddziałami, 
a następnie dokonywały ich li-

To chłopi stanowili 
trzon żołnierzy 

wyklętych

Rozmowa z dr. Karolem Nawrockim, prezesem Instytutu 
Pamięci Narodowej

Historyk Tomasz 
Łabuszewski 
mówi wręcz 
(…) o chłopskiej 
irredencie 
i podaje, że 
90 proc. żołnierzy 
wyklętych 
stanowili chłopi 
oraz bliscy im 
pod względem 
statusu material-
nego potomkowie 
szlachty zaścian-
kowej.
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kwidacji. Tak właśnie 25 sierp-
nia 1950 roku w Kolonii Waw-
rzyszów pod Radomiem zginęli 
Aleksander Młyński „Drągal” 
i jego podkomendni.
Trudno dziś oszacować skalę 
tego typu działań. Także dlate-
go, że za żołnierzy podziemia 
niepodległościowego podawały 
się niekiedy również bandy ra-
bunkowe. Polska wieś i rolnicy 
to także czasy późniejsze w PRL. 
Instytut Pamięci Narodowej, 
chcąc upamiętnić wkład rolni-
ków indywidualnych w dążenia 
do demokratycznych przemian 
w Polsce, przygotował wystawę 
„TU rodziła się Solidarność Rol-
ników”. Mimo wszystko rolnicy 
kojarzą nam się mniej jedno-
znacznie z „Solidarnością”, w od-
różnieniu od robotników dużych 
państwowych zakładów pracy. 
Rzeczywiście, w świat poszły 
zdjęcia z podpisania 31 sierpnia 
1980 roku porozumienia między 
komisją rządową, a Międzyza-
kładowym Komitetem Strajko-
wym w Gdańsku. Tak rodził się 
Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność”, 
zrzeszający robotników, ale też 
nauczycieli, dziennikarzy czy 
pracowników służby zdrowia. 

Rolnicy także zapragnęli mieć 
własną organizację związkową, 
jednak komunistyczne władze 
nie chciały o tym słyszeć. Wnio-
ski o rejestrację były odrzucane. 
Środowiska wiejskie czekała dłu-
ga walka o rolniczą „Solidarność”. 
Kluczowe okazały się protesty 
podjęte m.in. Ustrzykach Dol-

nych, Rzeszowie i Świdnicy. Nie 
mniej istotne było dla rolników 
wsparcie ze strony robotniczej 
„Solidarności”, a także Kościoła, 
w tym osobiście prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego, który – choć 
mocno już wówczas schorowany 
– do ostatnich dni występował 
w obronie praw ludności wiej-

ły w „Solidarność” – tę robotni-
czą – ale również w „Solidar-
ność” na wsi. ZOMO brutalnie 
spacyfikowało strajk okupacyj-
ny rolników indywidualnych 
w budynku Cukrowni Toruń-
skich i zdemolowało tamtejszą 
siedzibę związku. Internowano 
około 350 osób z kręgu rolni-
czej „Solidarności”. Ci, którzy 
pozostali na wolności, nieraz 
byli szykanowani na inne spo-
soby: nękani przez bezpiekę, 
wzywani na rozmowy ostrze-
gawcze, nakłaniani do emigra-
cji, podjęcia tajnej współpracy 
albo podpisania tzw. lojalki. Na 
tym większe uznanie zasługują 
ci, którzy mimo represji wzno-
wili działalność opozycyjną 
i niepodległościową. Niejeden 
z nich zapłacił za to wysoką 
cenę. Tę najwyższą – niespeł-
na 34-letni Piotr Bartoszcze, 
zamordowany w nocy z 7 na 
8 lutego 1984 r. Można przyjąć 
z dużą dozą prawdopodobień-
stwa, że za tą śmiercią stała 
Służba Bezpieczeństwa.

Rozmawiał
Robert Wyrostkiewicz

skiej. Władze zostały zmuszone 
do podpisania w lutym 1981 roku 
porozumień rzeszowsko-ustrzy-
ckich. Były one nazywane Kon-
stytucją Polskiej Wsi i stały się 
odpowiednikiem wcześniej-
szych porozumień sierpniowych. 
Mimo działań Służby Bezpie-
czeństwa, próbującej dezintegro-
wać środowiska wiejskie, udało 
się doprowadzić do powstania 
jednolitego, ogólnopolskiego 
NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych. Związek ten, 
zrzeszający ok. 800 tys. osób, 
został zarejestrowany 12 maja 
1981 roku. Działał legalnie nie-
wiele ponad pół roku. Nadzieje 
na stopniowe reformy na wsi po-
grzebało wprowadzenie w Polsce 
stanu wojennego.

Mamy grudzień i do tego 
40. rocznicę powstania 
„Solidarności” RI. Co 
według Pana powinno 
być dzisiaj przedmiotem 
refleksji po latach?

Stan wojenny to nie tylko czoł-
gi na ulicach polskich miast. 
Komunistyczne władze uderzy-

Stan wojenny 
to nie tylko 
czołgi na 
ulicach polskich 
miast. Komuni-
styczne władze 
uderzyły 
w „Solidarność” 
– tę robotniczą 
– ale również 
w „Solidarność” 
na wsi. ZOMO 
brutalnie 
spacyfiko-
wało strajk 
okupacyjny 
rolników indy-
widualnych 
w budynku 
Cukrowni 
Toruńskich 
i zdemolowało 
tamtejszą 
siedzibę 
związku.
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Skąd wzięło się 
to szczególne 
zainteresowanie lasami?
Tereny leśne do tej pory były 
w pewnym sensie słabiej rozpo-
znane pod kątem występowa-
nia zabytków archeologicznych, 
a to z uwagi na specyfikę śro-
dowiska – często bujną i cało-
rocznie występującą roślinność 
– co najzwyczajniej utrudniało 
obserwację i badania innymi 
metodami, jak np. prospekcja 
powierzchniowa czy archeolo-
gia lotnicza (zdjęcia lotnicze).
Stopniowo sytuacja zaczęła 
się zmieniać dzięki LiDARowi 
– w ostatnich latach, przyczy-
niając się do rozpoznawania 
licznych nowych zabytków. 
Możliwości technologii, jak 
i wyniki wielu badań dostrze-
gły w ostatnich latach również 
Lasy Państwowe, widząc z jed-
nej strony potencjał nowych 
metod, a także konieczność za-
inwentaryzowania i uwzględ-
nienia w swoich działaniach 
obiektów zabytkowych, które 
coraz liczniej są rozpoznawa-
ne, wymagając jednocześnie 

rowych – pod przewodnictwem 
Instytutu Badawczego Leśni-
ctwa (lidera konsorcjów ba-
dawczych).

Co Puszczy Białowieskiej 
dał LiDAR? 
W Puszczy Białowieskiej tele-
detekcja służy m.in. analizie 
zbiorowisk roślinnych, moni-
torowaniu tego, co się dzieje 
w tym kompleksie leśnym, 
czego przykładem jest m.in. 
projekt Instytutu Badawcze-
go Leśnictwa Life+ ForBioSen-
sing PL Kompleksowy monito-
ring dynamiki drzewostanów 
Puszczy Białowieskiej z wykorzy-
staniem danych teledetekcyjnych 
kierowany przez prof. IBL dr. 
hab. Krzysztofa Stereńczaka 
– http://www.forbiosensing.
pl/ - w ramach którego już 
w 2015 r. pozyskano m.in. wy-
sokiej dokładności pomiary 
laserowe powierzchni tere-
nu w polskiej części Puszczy 
Białowieskiej, jak się okazało 
niezwykle cenne i przydatne 
w badaniach archeologicz-
nych tego obszaru. 

Dzisiaj są tutaj
puszcze

Rozmowa z dr. hab. Rafałem Zapłatą 
archeologiem stosującymi nowe technologie, 

zwłaszcza LiDAR, w badaniach przeszłości 
m.in. na terenach leśnych w Polsce

Rolnictwo sprzed setek i tysiącach lat oczami archeologaSkanowanie laserowe 
w archeologii czyli 

system LiDAR

Lidar to jedna z nowszych i nieinwa-
zyjnych metod, w ramach szeroko ro-
zumianej teledetekcji, która w sposób 
bezdotykowy, bardzo dokładny po-
zwala uzyskać trójwymiarowy model 
terenu. Wysoka dokładność pomiarów, 
w zasadzie sięgająca milimetrów, jeśli 
mówimy o skanowaniu naziemnym, 
pozwala oddać geometrię licznych, 
niewielkich deformacji terenu, również 
tych będących pozostałością dawnych 
działań człowieka, nawet bardzo daw-
nych, sięgających tysięcy lat wstecz. 
Metoda doskonale sprawdzająca się 
na obszarach leśnych, gdzie wiązka la-
sera przenikając pomiędzy gałęziami 
drzew (zwłaszcza w okresie bezlist-
nym), odbija się od podłoża i wraca do 
urządzenia pomiarowego, co pozwala 
dokładnie odtworzyć rzeźbę terenu 
- mikrorzeźbę.

Technologia w zasadzie rewolucjoni-
zuje wiele dyscyplin naukowych, jest 
dostrzegana również w badaniach 
zabytkowej architektury, czy naukach 
przyrodniczych, a także i we współ-
czesnym leśnictwie, co powoduje, że 
przez metodę łączą swój potencjał 
różne środowiska naukowe. Pomiary 
laserowe w zasadzie mają uniwersalny 
charakter, wykonane naloty pod kątem 
analizy obiektów przyrodniczych, rów-
nie dobrze przydają się archeologom, 
co działa też w drugą stronę.

i lasy…
Możliwości 
technologii, 
dostrzegły 
w ostatnich 
latach 
również Lasy 
Państwowe, 
widząc 
potencjał 
nowych 
metod, oraz 
konieczność 
zainwenta-
ryzowania 
obiektów 
zabytkowych

ochrony. To doprowadziło 
m.in. do powstania inicjatyw 
inwentaryzacyjnych, na te-
renie Puszczy Białowieskiej, 
a także na terenach lasów pod-
karpackich, gdzie rozpozna-
no liczne pozostałości dawnej 
działalności człowieka. Przy-
kładem są projekty realizowa-
ne od 2016 r. pt. Ocena stanu róż-
norodności biologicznej w Puszczy 
Białowieskiej na podstawie wy-
branych elementów przyrodni-
czych i kulturowych czy Inwenta-
ryzacja dziedzictwa kulturowego 
w ramach projektu Ocena stanu 
różnorodności biologicznej w wy-
branych nadleśnictwach RDLP 
Krosno na podstawie wybranych 
elementów przyrodniczych i kultu-
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Powstały na bazie tych danych 
model cyfrowy pozwolił rozpo-
znać liczne nieznane dotąd za-
bytki archeologiczne, takie jak 
kurhany, mielerze, smolarnie 
itp., a także pozostałości daw-
nych pól – systemów związa-
nych z dawną gospodarką rolną, 
która w takiej skali, i w takim 
zakresie nie była dotąd znana. 
To swego rodzaju unikat na 
skalę Polski, czy Europy – sza-
cujemy, że rozpoznane miedze 
– liniowe wyniesienia, które za-
chowały się na łącznej długości 
ponad 300 km, a powierzch-
niowo mogą obejmować ponad 
kilka tysięcy hektarów. Dotych-
czasowe badania z pewnością 
potwierdziły intensywniejszą, 
szerszą i różnoczasową działal-
ność człowieka na tym terenie. 
Zwłaszcza w pierwszych wie-
kach po Chrystusie, jak rów-
nież we wczesnym średniowie-
czu czy czasach nowożytnych. 
Można by rzec, że to również 
badania, które doprowadziły 
do rozpoznania nieznanych 
kart z przeszłości rolnictwa na 
ziemiach polskich – prahisto-
rycznych i historycznych re-
liktów dawnych upraw na tych 
terenach.
Wyniki dotychczasowych ba-
dań przeszły nasze najśmiel-
sze oczekiwania, będąc zasko-
czeniem nie tylko dla nas, ale 
i dla środowisk dyskutujących 
nad przeszłością Puszczy Bia-
łowieskiej, która raczej była 
kojarzona z nikła ingerencją 
człowieka, co jednak w świetle 
najnowszych badań wymaga 
rewizji. Pozostałości po dawnej 
działalności człowieka liczymy 
już w tysiącach – dodajmy, że 
do 2016 r. – przed rozpoczę-
ciem badań z LiDARem, znano 
jedynie około 200 stanowisk 
archeologicznych.

Co interesującego 
skrywają lasy 
podkarpackie?

Tereny Polski południowo-
-wschodniej to m.in. liczne po-
zostałości po dawnych wsiach 
– historycznym osadnictwie, 
które od kilku dekad pokrywa 
las. To również pozostałości 
konfliktów zbrojnych, a także 
działalności wydobywczej na 
tym obszarze. W końcu to też 
tereny z znakomicie zachowa-
nymi grodziskami wczesnośred-
niowiecznymi czy cmentarzy-
skami kurhanowymi, doskonale 
eksponującymi się w danych lot-
niczego skanowania laserowego.
Tutaj niezwykle cennym poza 
LiDARem – zwłaszcza danymi 
ISOK (Informatycznego Syste-
mu Osłony Kraju) – zasobem 
okazują się również zasoby ar-
chiwalne, takie jak niezwykle 

dokładne i szczegółowe plany 
katastralne czy archiwalne 
zdjęcia lotnicze z II Wojny 
Światowej.
Dzięki prowadzonym inicjaty-
wom na zlecenie Dyrekcji Ge-
neralnej Lasów Państwowych 
powstaje od kilku lat baza 
danych dotycząca obiektów 
z przeszłości (i/lub potencjal-
nych reliktów dawnej działal-
ności człowieka), która zasila 
zarówno zbiory Wojewódzkich 
Urzędów Ochrony Zabytków, 
jak i samych zarządców terenu. 
Te dane to m.in. zasób służący 
wzmacnianiu bezpieczeństwa 
na tych terenach, gdzie licznie 
zalegają niewybuchy, a także 
opuszczone pozostałości daw-
nych zagród.

przedsięwzięć i projektów 
(nie tylko z inicjatywy Lasów 
Państwowych) nowych odkryć 
obiektów archeologicznych, 
również pozostało-
ści po konfliktach 
zbrojnych, w tym 
nieznanych mogił. 
Poza rosnącym za-
sobem obiektów 
kulturowych, należy 

widzieć na horyzoncie kolej-
ny wkład leśników w ochronę 
dziedzictwa kulturowego we 
współpracy z konserwatora-
mi. Pod kątem metod i danych 
– z pewnością z roku na rok 
będziemy dysponowali jeszcze 
dokładniejszymi pomiarami 
całej powierzchni Polski, co 
pewnie zaowocuje nowymi od-
kryciami.
Znaleziska z pewnością wzbo-
gacają wiedze o dzisiejszych 
terenach leśnych, ukazują ich 
różnorodność w przeszłości, 
jak również stanowią nowy 
zbiór obiektów wzbogacający 
atrakcyjność turystyczną tych 
obszarów i nowy potencjał dla 
Izb Edukacji Leśnej, lokalnych 
muzeów czy regionalnych ini-
cjatyw kulturalnych. Warto 
również podkreślić, że te bada-
nia wzbogacają naszą wiedzę 
o dawnym rolnictwie, które 
często bezpowrotnie zniknęło 
z krajobrazu.
Realizowane inicjatywy to 
również szansa na promocję 
i popularyzację dziedzictwa 
kulturowego – archeologiczne-
go, która przybiera różnorodną 
formę w ramach opisywanych 
działań. Korzystając z okazji 

zachęcam – gorą-
co zapraszam do 
obejrzenia filmu 
dokumentalnego 
„Zapomniane” do-
stępnego na portalu 
youtube.

Badania 
potwier-
dziły 
intensyw-
niejszą 
dzia-
łalność 
człowieka 
na tym 
terenie 
zwłaszcza 
w pierw-
szych wie-
kach po 
Chrystusie

Czego można sobie 
życzyć i czego można się 
spodziewać w przyszłości?
Przede wszystkim można sobie 
życzyć dalszej udanej współ-
pracy z leśnikami, i innymi 
środowiskami, które współ-
tworzą interdyscyplinarne 
badania na terenach leśnych 
w Polsce – pierwsze w takim 
charakterze, o wymiarze wiel-
koobszarowym inicjatywy 
w historii badań archeologicz-
nych. Z pewnością przyda się 
w przyszłości mniejsza ilość 
kleszczy, komarów itp., no 
i mniej liczne spotkania z nie-
dźwiedziami na terenach pod-
karpackich.
W skali kraju można spodzie-
wać się w ramach licznych 
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Akcja Pomoc
Polakom

na Wschodzie

ELEWARR sp. z o.o. 
włączył się pierwszy 
raz do Akcji Pomoc 
Polakom na Wscho-
dzie, realizowanej pod 
patronatem Pary Pre-
zydenckiej w 2021 r. 
Tegoroczna akcja cha-
rytatywna skierowana 
była do naszych roda-
ków Polaków z Repub-
liki Mołdawii. Przed-
sięwzięcia w latach 
2016-2021 koordynowa-

ło Biuro Współpracy 
z Polonią i Polakami 
za Granicą w Kan-
celarii Prezydenta 
RP we współpracy 
z Fundacją Pomoc 

Polakom na Wscho-
dzie, a pomoc mate-

rialną otrzymało kilka-
naście tysięcy Polaków 
i osób polskiego pocho-
dzenia mieszkających 
za wschodnią granicą. 
Zarządy Spółek Za-
mojskich Zakładów 
Zbożowych i Elewarr 
wsparły tę akcję cha-
rytatywną produktami 
żywnościowymi i hi-
gienicznymi. Zarządy 
obu Spółek deklarują 
dalsze zaangażowanie 
w kolejne inicjatywy 
tego typu.

Elewarr  włącza się
w akcje  charytatywnePiotr Błażewicz, wiceprezes 

Zamojskich Zakładów Zbożo-
wych, w porozumieniu z Moni-
ką Parafianowicz, wiceprezes 
Spółki Elewarr, z okazji Świę-
ta Niepodległości, w ramach 
inicjatywy wsparcia dla mun-
durowych i funkcjonariuszy 
strzegących polsko-białoruskiej 
granicy, zorganizował przeka-
zanie kilkunastu tysięcy wy-
robów cukierniczych. W akcję 
dobrowolnie zaangażowało się 
ok. 40 piekarni, zarówno z woje-
wództwa lubelskiego, jak i pod-
laskiego. – Chcemy w ten sposób 
choć trochę wesprzeć polskich 
bohaterów na granicy – mówił 
wiceprezes zarządu Zamojskich 
Zakładów Zbożowych, Piotr 
Błażewicz. Piekarnie zaangażo-
wały się bardzo chętnie. Mało 
tego, większość piekarni nie 
chce żadnego rozliczenia. Cie-
szą się, że mogą wziąć udział 
i wspomóc naszych żołnierzy 
i funkcjonariuszy, którzy są na 
granicy. Wyroby były przeka-
zane mundurowym poprzez 
Ordynariat Polowy Wojska Pol-
skiego. Całą akcję wspierał Wi-
cepremier i Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin.
– Uważamy, że dziś jest taki 
moment, kiedy wszyscy oby-
watele powinni wspierać funkc 
jonariuszy straży granicznej, 
żołnierzy wojska polskiego 
w tym wielkim dziele zapew-
nienia Polsce 
i Polakom bezpie-
czeństwa. Wszy-
scy wpieramy tak, 
jak możemy – tłu-
maczy Wicepre-
mier Jacek Sasin.

Murem 
za polskim 
mundurem

Relacja medialna 
dostępna jest 
na stronie
https://elewarr.
pl/murem-za-pol-
skim-mundurem/

Relacje dostępne
są na stronie
https://elewarr.
pl/pomoc-
-polakom-na-
-wschodzie/
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