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Wizyta w PIORiN

• obrót nasionami gdzie ostatecznym odbiorcą nie jest podmiot profesjonalny i odbywa się na terenie 
jednego powiatu jest wyłączony z regulacji 

• w przypadku innego obrotu materiałem siewnym trzeba spełnić wymogi rejestracyjne, lista wykazu 
gatunków jest w „Obwieszczeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25 czerwca 2020” 

• obrót internetowy podlega rejestracji 

• paszporty są wymagane dla mniejszej ilości gatunków i to osobna kwestia, która pojawiła się 2 lata temu 

• paszporty dotyczą tylko sprzedaży (nie mylić z obrotem) przy czym państwowy oddział PIORiN 
nadinterpretuje tą kwestię i przyjmuje, że każdy obrót (czyli np. wymiana lub podzielenie się nasionami) 
tych roślin wymaga paszportowania 

• PIORiN poza powyższą nadinterpretacją działa zgodnie z przepisami, jeśli chcemy zmiany trzeba 
zmienić przepisy

Informacje i wnioski



Aktualne i planowane działania

• rozpoczęcie współpracy z NSZZ Rolników Indywidualnych 

• łączenie środowisk i organizacji rolniczych oraz ekologicznych poprzez 
koncentrację na wspólnym celu i tym co nas łączy a nie dzieli 

• spotkania z rolnikami i zebranie ich doświadczeń 

• napisanie dobrego prawa w obszarze Rodzinnych Gospodarstw Rolnych (art. 23 
Konstytucji) - wspólna praca wszystkich sztabów, organizacji, rolników oraz 
prawników 

• i najważniejsze oraz najtrudniejsze - wprowadzenie przepisów do porządku 
prawnego poprzez kampanię oraz presję społeczną i medialną



„Prawdziwe przywództwo w czasach kryzysu. 
Jak przetrwać napór matrixa”

• Czego chcą globaliści? Chcą uzależnionych od nich finansowo, energetycznie, żywnościowo, słabych, biednych, żyjących tylko 
materialnie i hedonistycznie narodów, gdzie rodzina nie jest podstawową komórką tworzenia tych narodów, chcą migracji ludzi do 
miast, gdzie łatwiej ich kontrolować 

• Globalistom nie są na rękę ludzie, którzy: 
• tworzą rodziny i wychowują swoje dzieci zgodnie z moralnością chrześcijańską, edukują ich sami ucząc krytycznego myślenia 
• żyją na wsi, zakładają własne ogródki i są niezależni żywnościowo 
• dochodzą do niezależności energetycznej poprzez produkcję energii z natury plus magazyny energii (m.in. hybrydowe falowniki) 
• są niezależni finansowo od systemu głównie przez bezkredytowość 
• mają wiedzę jak dbać o własne zdrowie i jak unikać matrixowego systemu medycznego (m.in. zioła, klawiterapia dr Barbasiewicza, 

prawdziwa wiedza o „dobrodziejstwie” szczepień również tych dziecięcych) 
• tworzą lokalne i silne społeczności z możliwością wykorzystania barteru 

Róbmy coś przeciwnego niż chcą globaliści!! Realizujmy powyższe punkty na tyle na ile 
możemy, to nasz oddolny opór, każdy z nas ma swoją cegiełkę do dołożenia



Siła lokalnej społeczności
https://www.youtube.com/watch?v=AsTB0HnM6WM


