
Więcej ziemi do rolników! 

 

 W dniu 24 października 2017 roku w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zorganizowano konferencję prasową, podczas 

której poruszono przede wszystkim tematy takie jak: 

 pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych, 

 nowy program dla szkół, 

 dopłaty do materiału siewnego,  

 korzystna dla KOWR Uchwała Sądu Najwyższego. 

Dyrektor OT KOWR w Szczecinie – Pan Jan Białkowski udzielił informacji o uchwale, 

którą z dniem 19 października br. podjął Sąd Najwyższy. Wynika z niej, iż dzierżawcom, którzy 

na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 roku wyłączyli z dzierżawy 30%, powierzchni 

użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy, nie przysługuje roszczenie o zawarcie 

umowy sprzedaży części nieruchomości, która pozostała przedmiotem dzierżawy. Na skutek 

tego na terenie działania OT KOWR w Szczecinie do rolników może trafić nawet 5 000 ha lub 

15 000 ha ziemi na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.   

W trakcie spotkania rozpoczęto również dyskusję na temat pomocy oraz wsparcia dla 

rolników, którzy poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne ponieśli straty w swoich 

gospodarstwach. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie 

przyjął już ponad 700 wniosków dotyczących umorzenia, bądź też obniżenia czynszu 

dzierżawnego na kwotę ogólną 3.400.000 zł (pow. 19290 ha) oraz 99 wniosków o przełożenie 

terminu płatności ratalnej w związku z nabyciem gruntu (pow. 2300 ha). Przyjęto również 48 

wniosków na odroczenie czynszu, na łączną sumę pół miliona złotych (pow.2446 ha). 

Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie – Pani Agnieszka Śpiewak wypowiedziała 

się na temat aktualnych stawek dopłat do materiału siewnego oraz o nowym programie dla 

szkół, którego cel skupia się na promocji nawyków żywieniowych wśród dzieci. 

Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie – Pan Paweł Lisowski przedstawił plany, 

które dotyczą dalszego rozdysponowania gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. OT KOWR w Szczecinie na chwilę obecną może rozdysponować w formie 

przetargów ograniczonych na dzierżawę blisko 4000 ha. Z tego powodu rozpoczęto cykl 



szkoleń skierowanych do rolników, który dotyczy nowych zasad dzierżawy oraz sprzedaży 

nieruchomości, a także kryteriów ocen do przetargów ofertowych.  

Po zakończonej konferencji odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu polickiego,  

w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, które są zainteresowane kupnem oraz dzierżawą 

nieruchomości ZWRSP. Podczas szkolenia omówiono także kryteria i punktacje, które 

obowiązują przy organizacji przetargów ofertowych. 

 

 

Fot.1. Od lewej: Pan Paweł Lisowski – Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie,  

Pan Jan Białkowski – Dyrektor OT KOWR w Szczecinie oraz Pani Agnieszka Śpiewak – 

Zastępca Dyrektora OT KOWR w Szczecinie 
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