
wielkopolski
BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

!

ISSN 1642-917

nr 12 (146)
grudzień 2016 r.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza 
120 lat utworzenia  20 lat reaktywacji 

 

Wspaniałych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia!  
Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą  

i nadzieją na lepsze jutro,  
a w Państwa domu niech zagości  

prawdziwie rodzinna, pełna ciepła atmosfera. 

Nowy 2017 Rok niech będzie czasem pokoju, miłości  
oraz realizacji najskrytszych marzeń 

życzy 

Piotr Walkowski 
Prezes  

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

 



SIEWCA WIELKOPOLSKI2 Nr 12 (146) grudzień 2016

W dniu 29 listopada 2016 r. w In-
stytucie Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich w Poznaniu od-
było się Walne Zgromadzenie Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej.

Obrady prowadził prezes WIR 
Piotr Walkowski, funkcję sekretarza 
powierzono Zbigniewowi Stajkow-
skiemu, przewodniczącemu Rady 
Powiatowej WIR w Gnieźnie.

W pierwszej części obrad Walne 
Zgromadzenie przyjęło kilka uchwał 
oraz kilkanaście wniosków zgłoszo-
nych przez rady powiatowe WIR oraz 
członków Walnego Zgromadzenia. 
Uchwały dotyczyły: przyjęcia bud
żetu WIR na rok 2017 oraz stano-
wisk: w przedmiocie działań Agencji 
Nieruchomości Rolnych i realizacji 
ustawy o ustroju rolnym, planowanej 
reformy emerytalnej w Polsce, pro-
jektu ustawy o rolniczym handlu de-
talicznym, w sprawie zadań i kompe-
tencji izb rolniczych.

Walne Zgromadzenie zwróciło się 
z wnioskami między innymi do:

 ■ministra rolnictwa – o podję-
cie działań chroniących polskie 
rolnictwo przed zniesieniem ceł 
w związku z podpisaniem kom-
pleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) i zablokowanie 
podpisania umowy o wolnym han-
dlu TTIP,

 ■ministra rolnictwa i Główne-
go Inspektoratu Weterynarii – 
w związku z wystawianiem świa-
dectw przy sprzedaży trzody 
o niepobieranie opłat od rolni-
ków za ich wystawienie i dojazd; 
rolnicy w związku z podejmowa-
nymi środkami bezpieczeństwa 

ograniczającymi rozprzestrzenia-
nie się ASF ponoszą koszty kol-
czykowania, a to powoduje wzrost 
nakładów, które jeszcze bardziej 
zmniejszają opłacalność i tym sa-
mym wzrasta niechęć hodowców 
do dalszej produkcji żywca wie-
przowego w Polsce,

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza – dawniej i dziś
W ielkopolska wieś to od dawien 

dawna region rolniczy, słyną-
cy z dobrych gospodarzy, oddanych 
swojej ziemi i narodowi. Jak wska-
zuje historia, tutaj zawsze walczono 
o utrzymanie każdego skrawka zie-
mi, szukano najlepszych rozwiązań 
w produkcji i hodowli, korzystano 
z oświaty rolniczej. Wykorzystywa-
no wszelkie możliwości organizacyj-
ne, mające wpływ na poprawę jako-
ści życia osób związanych z pracą 
na roli. Zatem nie można się dziwić, 
że pierwsza Izba Rolnicza powstała 
w Poznaniu w 1895 r., na podstawie 
pruskiej ustawy z 30 czerwca 1894 r. 
Polacy początkowo bardzo nieuf-
nie podchodzili do tej organizacji, 
obawiając się, że izba może być wy-
korzystana jako narzędzie do ger-
manizacji Polaków, zwłaszcza po-
przez szkoły rolnicze, ograniczenia 
działalności istniejących organiza-
cji, np. Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego. Te obawy zaważyły 
na tym, że w I kadencji funkcjono-
wania izby w latach 1896–1899 w jej 
radzie zasiadało aż 51 Niemców i tyl-
ko 18 Polaków. Stopniowo jednak 
coraz więcej Polaków angażowało się 
w działalność izbową, szukając tam 
możliwości nie tylko rozwoju, ale 
także walki z zaborcą.

Po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę w 1918 r., na kształt 
izb rolniczych wpłynęły trzy 
wydarzenia:

 ■ 20 stycznia 1919 r. – przyjęcie izb 
przez władze polskie na mocy de-
kretu Naczelnej Rady Ludowej 
i dostosowanie do potrzeb ówczes
nej sytuacji politycznej i społecz-
nogospodarczej państwa,
 ■ 22 marca 1928 r. – rozporządzenie 
Prezydenta RP, na mocy którego 
izba rolnicza została zdefiniowana 
jako jednostka samorządu gospo-
darczego i osoba publicznopraw-
na, działająca na mocy statutu na 
obszarze danego województwa; 
wówczas przynależność do izby 
stała się obligatoryjna, a jej głów-
nym celem była „organizacja za-
wodu rolniczego”,
 ■ 1932 r. – nowelizacja ustawy 
o izbach, w której rozszerzono cele 
izby oraz dodano zapisy o „współ-
działaniu w dziedzinie rolnictwa”.
Przedwojenne izby rolnicze mia-

ły bardzo szeroki zakres działa-
nia, m.in. zakładały i utrzymywały 
szkoły rolnicze, organizowały akcje 
ochrony roślin, prowadziły doświad-
czalnictwo, reprodukcje zwierząt, 
sprawowały opiekę nad spółkami 
wodnymi i leśnymi, zatrudniały fa-
chowców w zakresie doradztwa, ba-
dały opłacalność produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, organizowały wystawy 
rolnicze, kursy itp. Jednak jako sa-
morząd rolniczy były przede wszyst-
kim „wyposażone we władztwo ad-
ministracyjne” oraz zabezpieczono 
im odpowiednie finansowanie. 

Rozwój i działalność izb rolni-
czych przerwał wybuch II wojny 
światowej, w okresie okupacji wszyst-
kie izby zostały zlikwidowane. 

Jednak po zakończeniu wojny, już 
w marcu 1945 r. Wojewódzka Izba 
Rolnicza w Poznaniu rozpoczęła swą 
działalność, otwierając wydziały: 
ogólny, produkcji roślin, produkcji 
zwierzęcej i oświaty. Aby usprawnić 
pracę i łatwiej dotrzeć do zaintereso-
wanych, powołano 27 powiatowych 
biur rolnych na obszarze Wielkopol-
ski i 12 na ziemi lubuskiej. Wówczas 
to izba napotkała już pierwsze prze-
szkody natury politycznej. Przede 
wszystkim ówczesna władza zarzu-
cała samorządowi rolniczemu m.in. 
to, że w przeszłości izby popierały go-
spodarstwa obszarnicze, a zaniedby-
wały drobnych rolników, a w związku 
z parcelacją folwarków straciła rację 
bytu. I tak doprowadzono do likwi-
dacji izb rolniczych na mocy dekretu 
z 26 sierpnia 1946 r.

Nadzieje na wznowienie rolni-
czej działalności samorządowej od-
rodziły się dopiero po przemianach 
w roku 1989. Jednak upłynęło kil-
ka lat, zanim uchwalona 14 grudnia 
1995 r. ustawa o izbach rolniczych 
stworzyła podstawy prawne do prze-
prowadzenia demokratycznych wy-
borów i wyłonienia organów samo-
rządowych. Mimo 50letniej przerwy 
w działalności izb członkowie wiel-
kopolskiej izby mają przeświadcze-

nie o ciągłości prac samorządu rolni-
czego, a w swej działalności opierają 
się na wspaniałych postaciach, które 
były zaangażowane w prace na rzecz 
izby, np. Aleksandrze Szembeku. 

Doświadczenia ostatnich dwu-
dziestu lat funkcjonowania izb rol-
niczych pokazują, że konieczny jest 
kolejny krok zmierzający do rozsze-
rzenia kompetencji izb rolniczych 
i umożliwienia przejęcia przez izbę 
zadań z zakresu samorządu gospo-
darczego. Środowisko rolnicze czeka 
na nową ustawę o izbach rolniczych, 
jednak przez 20 lat funkcjonowania 
izby, żadna z opcji politycznych nie 
potrafiła wprowadzić rozwiązań po-
dobnych do tych, które funkcjonują 
w Niemczech, Austrii czy Francji, 
gdzie izby wypełniają zadania z za-
kresu władztwa administracyjnego. 

Dziś zadajemy sobie pytanie, czy 
i kiedy znajdą się odważni, któ-
rzy wykorzystają wspaniałe wzorce 
z działalności przedwojennej pol-
skiej izby rolniczej, doświadczenia 
z ostatnich dwóch dekad funkcjo-
nowania izby oraz rozwiązania sto-
sowane w samorządzie rolniczym 
np. Francji czy Niemiec, tworząc dla 
polskich rolników ustawę o izbach 
rolniczych na miarę XXI wieku. Wy-
daje się, że już czas na takie rozwią-
zania, jeżeli pragniemy dalej funk-
cjonować jako rolnicy.

Piotr WALKOWSKI  
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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I zby rolnicze są instytucjami pu-
blicznoprawnymi samorządu go-

spodarczego rolnictwa i funkcjonują 
na podstawie Ustawy z dnia 14 grud-
nia 1995 roku o izbach rolniczych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1315).

Rolniczy samorząd jest sposo-
bem przedstawiania własnych, rol-
niczych interesów wobec państwa 
i innych grup społecznych. Izba 
rolnicza powinna świadczyć pomoc 
organizacyjną, materialną i finan-
sową na rzecz rozwoju własnego go-
spodarstwa, doradztwa, poszerzania 
wiedzy i poprawienia umiejętności 
gospodarowania, organizowania 
oświaty i szkół rolniczych. W wy-
znaczonym przez prawo zakresie 
i na podstawie zawartych porozu-
mień z organami administracji pań-
stwowej i samorządu terytorialnego 
samorząd rolniczy może realizować 
zadania związane z wykonywaniem 
funkcji publicznych państwa przez 
podejmowanie decyzji administra-
cyjnych. W swoim działaniu samo-
rząd rolniczy jest niezależny od pań-
stwa, co gwarantują mu odpowied-
nie zapisy ustawowe. Samodziel-
ność samorządu rolniczego podlega 
ochronie sądowej. Samorząd rolni-
czy jest również niezależny od in-
nych samorządów, organizacji spo-
łecznych i partii politycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 
o izbach rolniczych do zadań izb na-
leży w szczególności:

 ■ sporządzanie analiz, ocen, opi-
nii i wniosków z zakresu pro-
dukcji rolnej oraz rynku rolnego 
i przedstawianie ich organom ad-
ministracji rządowej i samorządu 
terytorialnego,
 ■występowanie do organów admi-
nistracji rządowej w województwie 
i organów samorządu terytorialne-
go z inicjatywą w zakresie regula-
cji prawnych dotyczących rolnic-
twa, rozwoju wsi i rynków rolnych 
oraz opiniowanie projektów tych 
przepisów,
 ■ prowadzenie działań na rzecz two-
rzenia rynku rolnego oraz popra-
wy warunków zbytu płodów rol-
nych i produktów rolnych,

 ■ prowadzenie analiz kosztów i opła-
calności produkcji rolnej,
 ■ gromadzenie, przetwarzanie 
i przekazywanie informacji go-
spodarczych na potrzeby pro-
ducentów rolnych oraz innych 
przedsiębiorców,
 ■ doradztwo w zakresie działalności 
rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz uzyskiwania przez 
rolników dodatkowych dochodów,
 ■ podejmowanie działań na rzecz 
rozwoju infrastruktury rolnic-
twa i wsi oraz poprawy struktury 
agrarnej,
 ■ podnoszenie kwalifikacji osób za-
trudnionych w rolnictwie,
 ■ prowadzenie listy rzeczoznawców 
oraz przyznawanie tytułów kwali-
fikacyjnych w zakresie rolnictwa, 
na zasadach określonych w odręb-
nych przepisach,
 ■ kształtowanie i upowszechnianie 
zasad etyki i rzetelnego postępo-
wania w działalności gospodarczej,
 ■działanie na rzecz podnoszenia 
jakości środków i urządzeń sto-
sowanych w działalności rolni-
czej oraz na rzecz poprawy wa-
runków pracy i bezpieczeństwa 
w rolnictwie,
 ■współdziałanie z jednostkami 
prowadzącymi szkoły rolnicze, 
wspieranie ich działalności, ini-
cjowanie powstawania nowych 
szkół i zmian w programach na-
uczania oraz współorganizowanie 
praktyk,
 ■ kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej producentów rolnych,
 ■ inicjowanie działań mających na 
celu powoływanie i wspieranie 
zrzeszeń i stowarzyszeń producen-
tów rolnych i leśnych,
 ■ działanie na rzecz poprawy jakości 
produktów rolnych,
 ■ promowanie eksportu produktów 
rolnych,
 ■ rozwijanie współpracy z zagra-
nicznymi organizacjami produ-
centów rolnych,
 ■współpraca z administracją pu-
bliczną w zakresie ochrony środo-
wiska, zdrowia i wiejskiego dzie-
dzictwa kulturowego.

Ponadto izby mogą wykonywać 
zadania zlecone z zakresu admini-
stracji rządowej, przekazane usta-
wami lub na podstawie porozumień 
z właściwymi organami administra-
cji rządowej. Izby mogą również re-
alizować zadania przekazane w dro-
dze porozumienia przez organy sa-
morządu terytorialnego z zakresu 
zadań włas nych jednostek samorzą-
du terytorialnego. Wówczas w spra-
wach indywidualnych z powyższych 
zakresów właściwości izby obowią-
zane są stosować przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
załatwiając je w drodze decyzji ad-
ministracyjnych wydawanych przez 
prezesa izby.

Istotnym polem aktywności izb 
jest wydawanie opinii w sprawie 
projektów aktów prawnych dotyczą-
cych rolnictwa. W myśl art. 5a ust. 
1 ustawy o izbach rolniczych, or-
gany administracji rządowej w wo-
jewództwie oraz organy samorzą-
du terytorialnego powinny zasię-
gać opinii właściwej miejscowo izby 
o projektach aktów prawa miejsco-
wego dotyczących rolnictwa, roz-
woju wsi i rynków rolnych, z wyjąt-
kiem przepisów porządkowych. Do-
piero nieprzedstawienie stanowiska 
przez izbę w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania projektu uważa się za 
jego akceptację. Należy podkreślić, 
iż za naruszenie wymogu zasięgnię-
cia opinii izby rolniczej w powyż-
szym zakresie grozi sankcja uznania 
danego aktu za nieważny.

Przedstawiciele izb rolniczych 
mogą uczestniczyć w szacowaniu 
szkód łowieckich oraz są powoły-
wani przez wojewodę do składu 
tzw. gminnych komisji klęskowych, 
czyli komisji do szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej, 
w których wystąpiły szkody spowo-
dowane przez suszę, grad, deszcz 
nawalny, ujemne skutki przezimo-
wania, przymrozki wiosenne, po-
wódź, huragan, piorun, obsunięcia 
się ziemi lub lawinę.

Określone w art. 5 ust. 1 wymie-
nionej ustawy o izbach rolniczych 

zadania wydają się dowodzić, że 
ustawodawca docenia rolę samo-
rządu rolniczego, jednak przepisy 
wzmiankowanej ustawy nie wyposa-
żyły izb rolniczych w kompetencje, 
które pozwoliłyby na prawidłową 
i rzeczywistą realizację nałożonych 
na nie zadań. Obecnie kompeten-
cje izb rolniczych można zawrzeć 
w dwóch słowach – opiniowanie 
i wnioskowanie.

Ustawa o izbach rolniczych prze-
widuje wprawdzie możliwość prze-
kazywania izbom – ustawami lub 
w formie porozumień – zadań zle-
conych z zakresu administracji rzą-
dowej lub zadań własnych samorzą-
du terytorialnego, a więc w istocie 
kompetencji stanowiących, ale nie-
stety w 20letniej historii izb rolni-
czych ustawodawca z takiej możli-
wości jeszcze nie skorzystał, jeśli nie 
liczyć w początkowym okresie funk-
cjonowania izb przekazania w for-
mie pilotażu kilku izbom rozlicza-
nia dotacji do wapna nawozowego 
lub niewielkiego wpływu na dzia-
łalność ODRów. Niektórych usta-
wowych zadań izby nie mogą w ogó-
le wykonywać, gdyż przekazywaniu 
zadań i kompetencji w tym wzglę-
dzie stoją na przeszkodzie inne prze-
pisy, np. izby nie przyznają obecnie 
tytułów kwalifikacyjnych, gdyż obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy 
nie dają im takich uprawnień.

Wielkopolska Izba Rolnicza, jak 
i pozostałe izby rolnicze w kraju, 
praktycznie od samego początku 
swojej działalności wskazywała na 
potrzebę zwiększenia kompetencji, 
które nie powinny być mniejsze niż 
określone w Rozporządzeniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rol-
niczych. Ponadto wskazujemy, że 
w krajach Unii Europejskiej istnieją 
współczesne, wypróbowane wzorce 
funkcjonowania samorządów rol-
niczych o bardzo szerokich upraw-
nieniach i kompetencjach, po które 
wystarczy sięgnąć po uprzednim ich 
dostosowaniu do polskich realiów.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej  
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie  
zadań i kompetencji izb rolniczych 

 ■MRiRW – w sprawie zmian w syste-
mie dopłat do ubezpieczenia upraw 
i zwierząt gospodarskich,
 ■Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu – w sprawie 
bieżącego informowania instytucji 

i agend działających w otoczeniu 
rolnictwa oraz rolników jako be-
neficjentów tego działania o zmia-
nach w programach mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu 
ze źródeł rolniczych.

Po dyskusji Walne Zgromadzenie 
wypracowało i przyjęło w drodze 
uchwał stanowiska w sprawie: 

 ■ działań Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych i realizacji ustawy 
o ustroju rolnym,

 ■ planowanej reformy emerytalnej 
w Polsce,
 ■ projektu ustawy o rolniczym han-
dlu detalicznym, 
 ■ zadań i kompetencji izb rolni-
czych. q

>dokończenie na str. 4
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VII Walne Zgromadzenie Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej 

V kadencji ponownie apeluje o we-
ryfikację zasad oceny kryteriów 
ofert pisemnych w przetargach 
ograniczonych do rolników indywi-
dualnych na dzierżawę albo sprze-
daż nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa. Dla sa-
morządu rolniczego w szczególności 
niezrozumiałe jest przyjmowanie 
kryteriów: młodego rolnika na za-
sadzie spełnienia lub nie kryterium, 
intensywności produkcji zwierzęcej 
i preferencji tylko dla tej wskazanej 
grupy producentów rolnych oraz li-
czenie w linii prostej odległości go-
spodarstwa rolnego oferenta od wy-
dzierżawianej lub zbywanej nieru-
chomości Zasobu.

Swoje uwagi w tej sprawie człon-
kowie Walnego Zgromadzenia 
przekazali już we wcześniejszych 
stanowiskach. Samorząd rolniczy 
zaproponował na posiedzeniu Te-
renowej Rady Społecznej przyjęcie 
dodatkowej propozycji, która do-
tyczy weryfikacji na miejscu przez 
komisję przetargową przygotowa-
nej przez potencjalnych dzierżaw-
ców (nabywców) analizy ekono-
micznej gospodarstwa (ESU – ży-
wotność ekonomiczna) wraz z jego 
potencjałem, przy czym liczba 
punktów w tym przypadku powin-
na wynosić minimum 30. W związ-
ku z krytyczną opinią izby rolni-
czej dotyczącą kryteriów odnoszą-
cych się do produkcji zwierzęcej 
i młodego rolnika jako odrębnych 

kryteriów, aspekty te powinny zo-
stać włączone do oceny gospodar-
stwa na miejscu i być dodatkowo 
punktowane. Propozycja została 
przyjęta przez Terenową Radę Spo-
łeczną i zdaniem członków Wal-
nego Zgromadzenia powinna zo-
stać szczegółowo przeanalizowa-
na pod kątem możliwości zasto-
sowania w ocenie kryteriów ofert 
pisemnych.

Inną zasadniczą kwestią w tej 
sprawie jest brak ostatecznej ak-
ceptacji prezesa ANR wskazanych 
zasad oceny kryteriów ofert pi-
semnych w przetargach ograniczo-
nych do rolników indywidualnych 
na dzierżawę albo sprzedaż nieru-
chomości Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa dla wojewódz-

twa wielkopolskiego. Z przesłanych 
przez ANR OT Poznań wykazów 
wynika, że w najbliższym czasie 
planowane jest rozdysponowanie 
dużego areału gruntów ZWRSP, 
niestety nadal nie posiadamy infor-
macji o obowiązujących w Wielko-
polsce kryteriach i wagach zatwier-
dzonych przez Terenową Radę Spo-
łeczną, w związku z odrzuceniem 
przez prezesa ANR ostatniego (szó-
stego) kryterium związanego z za-
proponowaną ceną dzierżawy. Sa-
morząd rolniczy apeluje o jak naj-
szybsze działania w tej sprawie i ak-
ceptację swoich postulatów.

Wiele wątpliwości członków sa-
morządu rolniczego budzi praca Te-
renowej Rady Społecznej działającej 
przy OT ANR w Poznaniu. Prace 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie działań Agencji 

Nieruchomości Rolnych i realizacji ustawy o ustroju rolnym
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Głównym celem naszych działań 
w tym zakresie było, jest i będzie 
wzmocnienie roli izb rolniczych po-
przez zapewnienie im kompetencji 
i środków pozwalających na prawi-
dłową realizację powierzonych za-
dań, w szczególności w art. 5 ust. 1 
ustawy o izbach rolniczych, a przede 
wszystkim prawne zagwarantowa-
nie możliwości rzeczywistego wpły-
wu na kształtowanie polityki rolnej 
i uczestniczenie w jej realizacji na 
partnerskich zasadach z organami 
administracji państwowej. Wzmoc-
nienie roli izb rolniczych poprzez 
rozszerzenie ich kompetencji wyma-
ga także zmian w innych ustawach 
z zakresu rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej, jak choćby dotyczą-
cych jednostek publicznych działa-
jących na rzecz rolnictwa, poprzez 
zagwarantowanie wpływu przed-

stawicieli samorządu na działalność 
tych jednostek.

Żadna z dotychczasowych noweli-
zacji ustawy o izbach rolniczych nie 
przyniosła oczekiwanych przez rol-
ników i działaczy izbowych zmian 
w zakresie wzmocnienia kompe-
tencji izb rolniczych. Największe 
rozczarowanie przyniosły zmiany 
związane z reformą ustrojową pań-
stwa w 1999 roku. Nadzieje samo-
rządu rolniczego na zwiększenie 
kompetencji i wyposażenia izb rol-
niczych w instrumenty prawne po-
zwalające prawidłowo realizować 
zadania określone w przepisach 
Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
współbrzmiały z podstawowym za-
łożeniem reformy ustrojowej pań-
stwa, jakim była decentralizacja. 
Niestety, nie znalazły akceptacji 
wśród kręgów władzy i administra-
cji publicznej postulaty samorządu 
rolniczego w zakresie:

 ■uregulowania ważnych z punk-
tu widzenia samorządu rolnicze-
go kwestii natury organizacyjnej, 
niezbędnych do dalszego działa-
nia samorządu,
 ■wzmocnienia roli opiniodawczo-
doradczej samorządu rolniczego,
 ■nadania izbom kompetencji 
stanowiących. 
Nie dokonano żadnych istotnych 

zmian w ustawie o izbach rolniczych.
Jak dotąd, administracja państwo-

wa niechętnie pozbawia się władzy, 
swoich uprawnień i przeznaczonych 
na te cele środków. Kolejne apele 
o zwiększenie kompetencji izb rolni-
czych nie znajdują posłuchu w krę-
gach decyzyjnych. Tracą na tym za-
równo rolnicy, jak i same izby. Do-
wodem może być chociażby słaba 
frekwencja w ostatnich wyborach 
do rad powiatowych izb rolniczych, 
które odbyły się 31 maja 2015 r. Rol-
nicy nie wierzą, że obecnie izby 

mogą coś dla nich zrobić – stąd ich 
mała aktywność i brak poparcia idei 
izb rolniczych w wyborach.

Ten swoisty marazm kompeten-
cyjny można w pewien sposób zni-
welować poprzez głębszą pracę 
u podstaw i jeszcze większe zaan-
gażowanie – zarówno zarządu, pra-
cowników, jak i samych delegatów. 
Jednak bardziej widoczne efekty 
przyniosłoby przydzielenie kon-
kretnych kompetencji stanowią-
cych izbom – w ten sposób, by mo-
gły wreszcie wypłynąć na szersze 
wody swojej działalności. Dlatego 
w roku jubileuszu 120lecia powsta-
nia w Poznaniu pierwszej izby rolni-
czej na ziemiach polskich oraz jubi-
leuszu 20lecia wznowienia działal-
ności samorządu rolniczego apeluje-
my do Sejmu, Senatu i wszystkich 
gremiów decyzyjnych o zwiększenie 
ustawowych kompetencji samorzą-
du rolniczego.  q

>dokończenie ze str. 3
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W raz z przyjęciem przez Sejm 
RP prezydenckiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw nastąpiło obni-
żenie wieku emerytalnego kobiet 
do 60 lat oraz mężczyzn do 65 lat, 
należących do obecnego powszech-
nego systemu emerytalnego. Wiek 
emerytalny tych osób po wejściu 
w życie Ustawy z dnia 11 maja 2012 
roku o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 
637) był stopniowo wydłużany, tak 
aby docelowo wynosił 67 lat. 16 li-
stopada br. rolnicy zostali objęci 
zasadami ujednolicenia wieku eme-
rytalnego w Polsce. Prawo do prze-
chodzenia na wcześ niejszą emery-
turę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat 
(mężczyźni) rolnicy zachowają tyl-
ko do końca 2017 roku.

Wielkopolska Izba Rolnicza wy-
raża sprzeciw wobec włączenia rol-
ników do jednolitego systemu eme-
rytalnego, ponieważ w przypadku 
tej grupy zawodowej nowo przyjęte 
prawo oznacza podwyższenie wieku 
emerytalnego aż o 5 lat. 

Praca w gospodarstwie rolnym ma 
swoją specyfikę, wymaga od rolnika 
stałego zaangażowania oraz fizycz-
nego i psychicznego przywiązania 
do swojego warsztatu pracy przez 
siedem dni w tygodniu w ciągu ca-
łego roku kalendarzowego. Dotyczy 
to szczególnie osób zajmujących się 
produkcją zwierzęcą. Ponadto rolni-
cy wypełniają ważną rolę producen-
tów żywności oraz dostarczają su-
rowców do działalności innych sek-
torów gospodarki. Dzięki temu przy-
czyniają się do zachowania bezpie-
czeństwa żywnościowego kraju oraz 
prawidłowego funkcjonowania pol-
skiej gospodarki. Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że rolnicy wykonują na 

co dzień swoje prace niezależnie od 
pogody oraz w uciążliwych warun-
kach, takich jak zapylenie czy odory 
i gazy szkodliwe (amoniak, siarkowo-
dór, dwutlenek węgla).

Jednym z negatywnych czynni-
ków jest również stres. Niestabilna 
sytuacja na rynkach rolnych spra-
wia, że wielu producentów rolnych 
odczuwa niepewność jutra, a stres 
jest tym silniejszy, im więcej inwe-
stycji w gospodarstwie jest prowa-
dzonych na kredyt. Gospodarowa-
nie w nieprzewidywalnych do końca 
warunkach pogodowych powoduje 
częste występowanie strat finanso-
wych rolników albo wykonywanie 
pracy w pośpiechu i na akord. Wy-
stępujące na polach szkody łowiec-
kie – poważny problem bagatelizo-
wany w Polsce od lat – powodują, iż 
rolnicy tracą nerwy na dochodzenie 
swoich praw i uzyskanie wypłaty 
odszkodowań z tytułu poniesionych 
strat. Zdrowie rolnika obciążają po-

nadto inne, występujące z różną czę-
stotliwością, problemy branży rolni-
czej, takie jak na przykład głośne 
ostatnio zagrożenie chorobą ASF. 
Na przestrzeni minionych dekad do-
konały się bardzo korzystne zmia-
ny w kwestii modernizacji gospo-
darstw, dzięki czemu faktem jest, że 
rolnicy dysponują obecnie znacznie 
lepszym sprzętem i maszynami. Po-
mimo to nadal muszą wykonywać 
ciężkie prace fizyczne w budynkach 
i na otwartej przestrzeni, przez co 
cierpią na liczne choroby zawodowe, 
między innymi przewlekłe choroby 
układu ruchu, astmę oskrzelową czy 
boreliozę.

Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej tak daleko idące zmiany w za-
kresie reformy emerytalnej powinny 
być dogłębnie przeanalizowane. Pra-
ca w rolnictwie ma swoją specyfikę, 
różni się w znacznym stopniu od po-
zostałych i wymaga odrębnego po-
dejścia. q

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie planowanej  

reformy emerytalnej w Polsce

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy 

 o rolniczym handlu detalicznym
Walne Zgromadzenie Wielko-

polskiej Izby Rolniczej z zado-
woleniem przyjmuje rządową pro-
pozycję ustawowego unormowania 
kwestii detalicznej sprzedaży żyw-
ności wytworzonej w gospodar-
stwach rolników. Zagadnienie to, 
mimo wcześniejszego braku prze-
szkód formalnych, dopiero teraz 
doczekało się konkretnej propozycji 
rozwiązania. 

Z uznaniem przyjmujemy projekt, 
którego realizacja pozwoli rolnikom, 
szczególnie prowadzącym mniejsze 

gospodarstwa, dokonywać sprzedaży 
przetworzonych produktów odbior-
com detalicznym, bez zbędnych re-
jestracji i prowadzenia rozbudowanej 
dokumentacji. 

Przyznajemy jednak, że spodzie-
waliśmy się zastąpienia funkcjonują-
cych dotychczas przepisów dotyczą-
cych dostaw bezpośrednich, sprze-
daży bezpośredniej oraz sprzedaży 
marginalnej, ograniczonej i lokalnej 
jedną spójną ustawą regulującą han-
del żywnością przetworzoną przez 
rolnika. Ponieważ tak się nie stało, 

obawiamy się problemów z interpre-
tacją, czy dla danego aktu sprzedaży 
będą miały zastosowanie postano-
wienia tego lub innego rozwiązania 
prawnego. Szkoda także, że projek-
todawca nie przewidział możliwości 
dostarczania wytworzonych w go-
spodarstwie rolnym produktów do 
lokalnych sklepów czy placówek ga-
stronomicznych, co jest od lat prak-
tykowane w państwach zachodnich. 
Nabywca detaliczny miałby wtedy 
możliwość zaopatrzenia się w jed-
nym miejscu w produkty dostarczo-

ne przez różnych rolników. Zwraca-
my także uwagę na zbyt ogólnikowe 
uznanie, że zwolnienie z podatku do-
chodowego sprzedaży dokonanej do 
kwoty 20 tys. zł stanowić będzie po-
moc o charakterze de minimis. Wobec 
usankcjonowania w polskim prawie 
podatkowym różnych form opodat-
kowania, wśród których ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych jest 
tylko jedną z możliwości, naszym 
zdaniem, szczegółowego doprecy-
zowania wymaga sposób obliczania 
wysokości tej pomocy. q

Rady są wielokrotnie paraliżowane 
przez dyskusje niektórych jej człon-
ków – znacznie odbiegające od me-
ritum spraw omawianych podczas 
spotkania. Stałą praktyką jest obra-
żanie izb rolniczych i deprecjono-
wanie jej dorobku i wkładu w rozwój 
polskiego rolnictwa. Członkowie 
Walnego Zgromadzenia Wielko-
polskiej Izby Rolniczej V kadencji 
stanowczo protestują przeciwko ta-
kiemu działaniu i apelują do wszyst-
kich organizacji rolniczych o podję-

cie wspólnej pracy na rzecz wielko-
polskich rolników.

Konieczna, zdaniem samorządu 
rolniczego, w pracach Terenowej 
Rady Społecznej jest konsultacja te-
renowa spraw przedstawionych pod-
czas posiedzeń TRS przeprowadzo-
na przez przedstawicieli wszystkich 
organizacji rolniczych zasiadają-
cych w Radzie, gdyż decyzje przez 
nią podjęte powinny być jak najwła-
ściwsze dla rolników – członków 
tych organizacji.

VII Walne Zgromadzenie WIR 
zwraca się również z apelem o dzia-
łania zmierzające do odzyskania 
gruntów dzierżawionych z Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
i podlegających wyłączeniom tzw. 
30%. Z dotychczasowej praktyki wy-
nika, że działania, w szczególności 
dużych spółek dzierżawiących grun-
ty ZWRSP i podlegających Ustawie 
z dnia 16 września 2011 r. o zmianie 
ustawy o gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa, 

zmierzają do przedłużania wszel-
kimi sposobami terminu wydania 
dzierżawionych gruntów, a tym sa-
mym powodują szkodę rolników in-
dywidualnych. Jako samorząd rol-
niczy stanowczo protestujemy prze-
ciwko takim praktykom i apelujemy 
do Agencji Nieruchomości Rolnych 
o wykorzystanie wszelkich środków 
prowadzących do przejęcia tych nie-
ruchomości i rozdysponowania ich 
na rzecz rolników indywidualnych 
województwa wielkopolskiego. q
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Osobistości wielkopolskiego  
samorządu rolniczego

ALEKSANDER  
SZEMBEK

Aleksander Szembek uro-
dził się 12 stycznia 1886 r. 
w Siemianicach koło Kęp-
na, jako syn Piotra Szembe-
ka i Marii z Fredrów Szem-
bekowej. Swoją edukację roz-
począł w domu, a następnie 
w latach 1901–1905 uczęsz-
czał do gimnazjum w Ostro-
wie Wielkopolskim. Przyna-
leżał do tajnej polskiej orga-
nizacji samokształceniowej 
– Towarzystwa Zana. Stu-
diował w Lipsku, Paryżu 
i Belgii. Studia doktoranckie 
ukończył na Uniwersytecie 
w Louvain, zdobywając tytuł 
doktora na podstawie rozpra-
wy, która zawierała gruntow-
ną analizę działalności zrze-
szeń gospodarczych chłopów 
polskich w zaborze pruskim. 
Jeszcze w trakcie studiów 
pomagał matce w zarządza-
niu majątkiem, usiłując za-
pobiec jego całkowitemu 
wywłaszczeniu. Samodziel-
ne zarządzanie nim objął 
w 1910 r., wprowadzając no-
woczesne metody gospodaro-
wania poznane na Zachodzie.

Na przełomie 1918 i 1919 
roku Aleksander Szembek 
został wybrany przez lud-
ność powiatu kępińskiego 
jako delegat Polski do Sejmu 
Dzielnicowego, jednak brak 
woli współpracy z władzami 
pruskimi sprawił, że prze-
niósł się do Poznania. Słabe 
zdrowie przeszkodziło mu 
w zamiarze wstąpienia do ar-
mii powstańczej. Ze względu 
na jego kierunkowe kwali-
fikacje mianowano go kie-
rownikiem resortu rolnictwa 
w Komisariacie Naczelnej 

Rady Ludowej. Wkrótce po 
objęciu stanowiska pierwsze-
go wielkopolskiego ministra 
rolnictwa powołano go tak-
że na funkcję prezesa Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. 
Sprawując powierzone mu 
stanowiska, zabiegał o upo-
rządkowanie stosunków rol-
nych i przeciwstawiał się 
spekulacyjnym obrotom zie-
mią poniemiecką. 

Aleksander Szembek był 
zaangażowany w prace zmie-
rzające do utworzenia partii 
głoszącej równouprawnienie 
ludu – Narodowego Stron-
nictwa Ludowego – powsta-
łej 6 lutego 1919 r. 

Brał udział w pracach mię-
dzynarodowej komisji, która 
dokonywała ustalenia grani-
cy polskoniemieckiej. Dzię-
ki swoim zdolnościom dy-
plomatycznym przyczynił 
się do przyłączenia do Pol-
ski ponad 80 miejscowości. 
Działając na polu kultural-
nym i oświatowym, dopro-
wadził do utworzenia przy 
Uniwersytecie Poznańskim 
Wyższej Szkoły Rolniczej, 
która była podstawą utwo-
rzenia Akademii Rolniczej 
w Poznaniu.

W ostatnich latach życia 
poświęcił się dyplomacji, 
piastując stanowisko naczel-
nika Wydziału Północnego 
w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych, później radcy 
poselstwa polskiego w Pary-
żu, następnie zaś ambasady. 

Zmarł w 1926 r., pochowa-
ny został w krypcie kościoła 
w Siemianicach.

WANDA 
NIEGOLEWSKA

Wanda Niegolewska uro-
dziła się 10 sierpnia 1877 r. 
w Karminie koło Pleszewa, 
jako córka ziemianina Adol-
fa Wężyka, który był uczest-
nikiem powstania w 1863 r., 
i Marii z Psarskich. W 1904 r. 
wyszła za mąż za Stanisława 
Niegolewskiego, właściciela 
Niegolewa koło Buku. 

Wanda Niegolewska po-
święciła się pracy o charak-
terze patriotycznym, oświa-
towym i charytatywnym. 
Zarówno w okresie zabo-
ru pruskiego, jak i w czasie 
I wojny światowej na terenie 
powiatu grodziskiego po-
dejmowała działania w celu 
obrony polskiej mowy po-
przez organizowanie tajnych 
szkół, w których nauczano 
języka polskiego, historii, 
religii i śpiewu. Miała świa-
domość, że chcąc zachować 
polskość na tych ziemiach, 
musi dotrzeć do jak najszer-
szej rzeszy ludzi z różnych 
warstw społecznych. Dlate-
go m.in. organizowała na te-
renie powiatu grodziskiego 
czytelnictwo, a także wysta-
wiała przedstawienia ama-
torskie – nie tylko dla miesz-
kańców Buku, ale również 
okolicznych wsi, skupiając 
wokół siebie coraz szersze 
grono ludzi. Z początkiem 
1918 r. została przewodni-
czącą Wydziału Kółek Wło-
ścianek przy Towarzystwie 
Ziemianek i wraz ze Związ-
kiem Poznańskim Kółek 
Rolniczych służyła pomocą 
w organizacji nowych kółek. 
Zaangażowanie Wandy Nie-
golewskiej w działalność na 
rzecz kółek włościanek spo-
wodowało, iż na I Walnym 
Zebraniu Kółek Włościanek 
w kwietniu 1919 r. w Pozna-
niu 800 uczestniczek wy-
brało ją na swoją patronkę 
(przewodniczącą). W 1931 r. 
Wanda Niegolewska, widząc 
nowe możliwości współpra-
cy z samorządem rolniczym, 
spowodowała przyłączenie 
się Związku Kółek Włościa-
nek do Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Poznaniu, tym 
samym stając się pierwszą 
kobietą – członkinią Izby. 

To wówczas zorganizowano 
setki szkoleń dla kobiet z za-
kresu ogrodnictwa, gospo-
darstwa domowego, higieny 
osobistej, pedagogiki, histo-
rii itp. Organizowano kilku-
dniowe kursy gospodarstwa 
domowego, żywienia, robó-
tek ręcznych. Ponadto Zwią-
zek Włościanek opiekował 
się szkołami gospodarczymi 
dla córek włościanek w Nie-
tążkowie, Tuchorzy i Wit-
kowie oraz wspomagał nie-
zamożne dziewczęta z fun-
duszu stypendialnego utwo-
rzonego ze składek członkiń 
kółek.

W dowód u z na nia 
i wdzięczności za długo-
letnią pracę i poświęcenie, 
na Walnym Zebraniu Pre-
zesek i Delegatek Związku 
Włościanek Wielkopolskich 
w czerwcu 1938 r. Wandę 
Niegolewską przez aklama-
cję mianowano założyciel-
ką ich organizacji, patronką 
i honorową przewodniczącą.

Wanda Niegolewska dzia-
łała także w Stowarzyszeniu 
Pań Miłosierdzia św. Win-
centego à Paulo, w latach 
międzywojennych pełniła 
funkcję przewodniczącej Po-
wiatowego Oddziału Czer-
wonego Krzyża, udzielała 
się w Towarzystwie Czytel-
ni Ludowych w powiecie 
grodziskim. W czasie po-
wstania wielkopolskiego or-
ganizowała zaopatrzenie 
w prowiant, m.in. dla szpi-
tala w Buku oraz dla wal-
czących pod Zbąszyniem, 
za co została odznaczona 
Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym.

Wraz z wybuchem II woj-
ny światowej Wanda Niego-
lewska została przez Niem-
ców wysiedlona ze swoje-
go majątku. W czasie wojny 
zamieszkała w Warszawie, 
gdzie uczestniczyła w po-
wstaniu warszawskim. Zna-
lazła się także w obozie 
w Pruszkowie, a następnie – 
dzięki życzliwości ludzi – do 
końca okupacji przebywała 
kolejno w Miechowie, Pasz-
kówce i Minodze koło Kra-
kowa. Od 1945 r. mieszkała 

w Poznaniu. Zmarła 9 lutego 
1970 r. w wieku 93 lat i po-
chowana została w rodzin-
nym grobowcu w Buku. 

TADEUSZ  
KONOPIŃSKI

Tadeusz Konopiński uro-
dził się w 1894 r. w Wonie-
ściu koło Śmigla (powiat 
kościański).

W roku 1913 ukończył 
gimnazjum i podjął stu-
dia na Wydziale Rolniczym 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Ukończył je dopiero 
w 1920 r. na Wydziale Rol-
niczoLeśnym Uniwersytetu 
w Poznaniu. Stopień nauko-
wy doktora nauk rolniczych 
uzyskał w 1921 r., natomiast 
tytuł doktora habilitowane-
go 6 lat później, na Akademii 
Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie. 

Poza pracą naukową w la-
tach 1921–1939 r. sprawował 
funkcję dyrektora Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w Po-
znaniu. W 1927 r. z jego ini-
cjatywy rozpoczęło działal-
ność czasopismo „Przegląd 
Hodowlany”, którego był re-
daktorem naczelnym. Jego 
wielkim sukcesem była orga-
nizacja Pierwszej Powszech-
nej Wystawy Krajowej, która 
odbyła się w 1929 r. w Pozna-
niu. Przed wybuchem II woj-
ny światowej był także wła-
ścicielem majątku w Panien-
ce w gminie Jaraczewo. 

W czasie okupacji nie-
mieckiej pracował w Kie-
leckiej Izbie Rolniczej, a od 
grudnia 1943 r. działał jako 
organizator tajnych wy-
kładów uniwersyteckich 
w Kielcach. Zaraz po woj-
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nie powrócił do Wrocławia, 
gdzie był jednym z organiza-
torów Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej i Wydziału 
Rolnego na Uniwersytecie 
i Politechnice Wrocławskiej. 
W 1945 r. został pierwszym 
dziekanem Wydziału Rolne-
go, kierując na nim Katedrą 
Szczegółowej Hodowli i Ży-
wienia Zwierząt. Rok póź-
niej otrzymał nominację na 
profesora zwyczajnego.

Po usamodzielnieniu się 
Wyższej Szkoły Rolniczej 
we Wrocławiu w 1951 r. ze 
struktur uniwersytetu i poli-
techniki był inicjatorem po-
wołania do życia na niej Wy-
działu Zootechnicznego, 
którego w latach 1954–1956 
był dziekanem. W między-
czasie sprawował też funk-
cję dyrektora Instytutu Zoo-
techniki w Krakowie. W wie-
lu kręgach uważany jest za 
twórcę szkoły naukowej ho-
dowli i chowu zwierząt go-
spodarskich. Liczne pod-
ręczniki oraz prace naukowe 
jego autorstwa do dnia dzi-
siejszego nie straciły wiele 
na swojej aktualności. 

W uznaniu zasług prof. 
Tadeusza Konopińskiego 
wyróżniono wieloma od-
znaczeniami państwowy-
mi i zagranicznymi, m.in.: 
Orderem Sztandaru Pracy 
II Klasy, Krzyżem Kawa-
lerskim i Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Belgowie zaś, za organizację 
w ich kraju wystaw zwierząt 
gospodarskich, odznaczyli 
profesora Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Leopolda II 
oraz Krzyżem Oficerskim 
Orderu „Mérite Agricola”.

Tadeusz Konopiński 
zmarł w 1965 r. we Wrocła-

wiu i został pochowany na 
cmentarzu św. Wawrzyńca 
przy ulicy Odona Bujwida.

STANISŁAW 
MIKOŁAJCZYK

Stanisław Mikołajczyk 
urodził się 18 lipca 1901 r. 
w DorstenHolsterhausen 
– wsi położonej kilka kilo-
metrów od Herne w West-
falii. Z pochodzenia Polak 
– syn emigrantów z powia-
tu pleszewskiego wojewódz-
twa wielkopolskiego, dzia-
łacz polityczny i społeczny, 
odznaczający się cechami 
właściwymi szczególnie dla 
mieszkańców naszego regio-
nu, takimi jak: dobra organi-
zacja pracy, solidność, upór 
i systematyczność w działa-
niu. Był absolwentem Uni-
wersytetu Ludowego w Dal-
kach oraz właścicielem go-
spodarstwa rolnego.

Już od wczesnych lat mło-
dości włączał się aktywnie 
w życie społeczne. Był współ-
założycielem Związku Mło-
dzieży Wiejskiej w Pozna-
niu oraz jego wiceprezesem, 
później prezesem, a następ-
nie prezesem honorowym. 
Uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim oraz brał 
udział w walkach obronnych 

podczas toczących się dzia-
łań wojennych na ziemiach 
polskich. W 1937 roku kiero-
wał strajkiem chłopskim, za 
co skazany został na cztery 
miesiące więzienia.

Stanisław Mikołajczak 
piastował rozliczne funkcje 
państwowe, polityczne i spo-
łeczne, spośród których do 
najważniejszych należy jego 
działalność jako premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie, jak również wi-
ceprezesa Rady Ministrów. 
Po zakończeniu II wojny 
światowej Stanisław Miko-
łajczak piastował stanowisko 
ministra rolnictwa i reform 
rolnych. Był również założy-
cielem Polskiego Stronnic-
twa Ludowego „Piast” oraz 
jego pierwszym prezesem.

W 1947 r. zagrożony uchy-
leniem immunitetu posel-
skiego oraz aresztowaniem 
i karą śmierci, zdecydował 
się na emigrację. Drogą mor-
ską wydostał się z Polski, 
wybierając jako docelowe 
miejsce swojego pobytu Sta-
ny Zjednoczone. W związku 
z tym pozbawiono go oby-
watelstwa polskiego, które 
przywrócono mu dopiero po-
śmiertnie 15 marca 1989 r.

Stanisław Mikołajczyk 
zmarł 13 grudnia 1966 r. Jego 
prochy zostały sprowadzone 
do Polski w 2000 r., a następ-
nie złożone na Cmentarzu 
Zasłużonych Wielkopolan 
w Poznaniu. W celu uczcze-
nia jego pamięci jako ak-
tywnego działacza na rzecz 
państwa polskiego, a później 
działacza emigracyjnego, 
występującego w Radiu Wol-
na Europa, postawiono przed 
budynkiem Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego jego 

pomnik, obecny w tym miej-
scu po dziś dzień.

W 2000 r. Stanisław Mi-
kołajczyk został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, postanowieniem ówczes
nego prezydenta RP – Alek-
sandra Kwaśniewskiego.

W kadencji 1933–1936 był 
Delegatem na Walne Zgro-
madzenie Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, a od roku 
1936 do wybuchu II Woj-
ny Światowej pełnił funkcję 
Członka Zarządu WIR.

JÓZEF 
WALIGÓRA

Józef Waligóra urodził się 
17 lutego 1950 r. w Domino-
wie w powiecie średzkim. Od 
1974 r. prowadził gospodar-
stwo, które przejął po rodzi-
cach. Od wczesnych lat mło-
dości wyróżniał się cechami 
działacza, był aktywnym 
członkiem wojewódzkich 
struktur kółek rolniczych. 

Od 1996 r., po wejściu 
w życie ustawy o izbach 
rolniczych, został wybra-
ny pierwszym prezesem Po-
znańskiej Izby Rolniczej. 
Był zatem jedną z osób, któ-
re tworzyły strukturę i okre-
ślały zadania samorządu rol-

niczego w Wielkopolsce. Na-
stępnie w 1999 r., po refor-
mie administracyjnej, pełnił 
funkcję prezesa Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. Przez 
I kadencję Józef Waligóra 
był także prezesem Krajo-
wej Rady Izb Rolniczej, bę-
dącej reprezentacją wszyst-
kich wojewódzkich struktur 
samorządu rolniczego. Pod 
przewodnictwem prezesa 
Waligóry zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczej podjął 
się reprezentowania samo-
rządu rolniczego przed Sej-
mem, Senatem i administra-
cją rządową. Wypracowane 
wtedy wzorce działań spra-
wiły, że izby rolnicze stały 
się liczącym się partnerem 
do rozmów dotyczących sze-
roko rozumianego rolnictwa 
i obszarów wiejskich.

Za swoje osiągnięcia 
w działalności na rzecz sa-
morządu rolniczego Józef 
Waligóra był wielokrotnie 
nagradzany i odznaczany, 
m.in. odznaką honorową 
„Zasłużony dla rolnictwa” 
nadaną przez ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. Dla 
wielkopolskich rolników 
jest autorytetem i niestru-
dzonym orędownikiem idei 
silnych izb rolniczych. Jest 
także niedościgłym wzorem 
pracowitości, sumienności 
i zaangażowania w działa-
nia dla dobra wielkopolskie-
go rolnictwa. O dużym sza-
cunku i uznaniu środowiska 
rolniczego świadczy fakt na-
dania Józefowi Waligórze 
tytułu Honorowego Preze-
sa Krajowej Rady Izb Rol-
niczych oraz Honorowego 
Prezesa Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

 WIR

Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi
W ielkopolska Izba Rol-

nicza przy współpra-
cy z Urzędem Marszałkow-
skim w Poznaniu, Stowa-
rzyszeniem Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
oraz lokalnymi samorząda-
mi zorganizowała cykl szko-
leń dla sołtysów i członków 
rad sołeckich. Szkolenia do-
tyczyły realizacji projektów 
w ramach PROW 2014–2020 
oraz upowszechnienia do-
brych praktyk w działaniach 

wielkopolskich sołtysów. 
W sumie w pięciu subregio-
nalnych spotkaniach wzięło 
udział 1500 osób. 

PROW 2014–2020 daje sa-
morządom województw moż-
liwości opracowywania pro-
gramów mających na celu 
poprawę sytuacji regionów 
wiejskich. Środki kierowane 
na obszary wiejskie wspiera-
ją nie tylko sektor rolnictwa, 
ale także nakierowane są na 
działania poprawiające jakość 

życia na wsi oraz wspierające 
aktywizację mieszkańców te-
renów wiejskich. Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Wielkopolskiego realizuje 
program „Wielkopolska od-
nowa wsi”. Środki w ramach 
programu przeznaczane są 
na wsparcie oddolnych ini-
cjatyw zgłaszanych przez so-
łectwa. Na co można środki 
przeznaczyć, kto i na jakich 
warunkach może się o wspar-
cie ubiegać i przede wszyst-

kim – jak w praktyce wyglą-
da realizacja projektów – to 
główne tematy poruszane 
podczas szkoleń, które odby-
wały się w październiku i li-
stopadzie br. Spotkania zosta-
ły zorganizowane w Tarnów-
ce (powiat złotowski), Ka-
liszu, Żychlinie (powiat ko-
niński), Nietążkowie (powiat 
kościański) oraz w Piekarach 
(powiat gnieźnieński). 

Szkolenia podzielone zo-
stały na dwa bloki tema-

tyczne: pierwszy koncentro-
wał się wokół stanu wdraża-
nia PROW w Wielkopolsce 
oraz możliwości pozyskania 
środków na realizację zadań 
w ramach programów opra-
cowanych przez samorząd 
województwa, drugi poświę-
cony został roli sołtysa i rady 
sołeckiej w inicjowaniu i re-
alizacji projektów. Szkolenia 
prowadzili przedstawiciele 

>dokończenie na str. 8



SIEWCA WIELKOPOLSKI8 Nr 12 (146) grudzień 2016

Departamentów: PROW oraz Rol-
nictwa i Rozwoju Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego, a także przedstawiciel Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego. W spotkaniach 
uczestniczyli również przedstawicie-
le Lokalnych Grup Działania oraz 
stowarzyszeń działających na tere-
nach wiejskich. Ich zadaniem było 
omówienie projektów już zrealizo-
wanych, które dowodzą, że progra-
my odnowy wsi są skutecznym na-
rzędziem umożliwiającym realiza-
cję różnorakich inicjatyw przy nie-

wielkim zaangażowaniu środków 
własnych, za to ze znaczącym wkła-
dem osobowym członków danej 
społeczności. 

W ramach programu „Wielkopol-
ska odnowa wsi” ogłaszane są kon-
kursy na dofinansowanie projek-
tów realizowanych w sołectwach 
lub dotyczące sołectw. Preferowane 
są projekty bezpośrednio angażu-
jące mieszkańców. Duże znaczenie 
ma tutaj także wsparcie ze strony sa-
morządu gminy, poprzez np. współ-
finansowanie ze środków funduszu 
sołeckiego lub gminnego systemu 
grantów na projekty dotyczące odno-
wy wsi, lokalnych programów odno-
wy wsi itp. Przedsięwzięcia odnowy 
wsi wspierane w ramach programu 
można podzielić na dwie grupy:

 ■ inwestycyjne – przyczyniające się 
do zagospodarowania przestrzeni 
publicznej sołectwa (m.in. miej-
sca rekreacji i integracji, ścież-
ki rowerowe, place zabaw, obiek-
ty małej architektury, zbiorniki 
i cieki wodne itp.); wsparcie fi-
nansowe może być także przyzna-
ne na porządkowanie terenów zie-
lonych, parków lub innych miejsc 
wypoczynku;
 ■nieinwestycyjne – ich celem jest 
integracja społeczności wiejskiej, 
przywrócenie zapomnianych tra-
dycji, promocja wsi, spotkania 
mieszkańców oraz organizowanie 
różnego rodzaju imprez plenero-
wych na wsi.
Cały program opiera się na czte-

rech głównych zasadach:

 ■ oddolnej inicjatywie, czyli zaanga-
żowaniu i odpowiedzialności spo-
łeczności lokalnej,
 ■ partnerstwie, rozumianym jako 
współpraca sołectwa z gminą i or-
ganizacjami pozarządowymi dzia-
łającymi na terenie gminy,
 ■wolontariacie – dobrowolnym, 
bezpłatnym świadczeniu pracy 
przez mieszkańców sołectwa na 
rzecz realizowanego projektu w ra-
mach odnowy wsi,
 ■wykorzystaniu czynników rozwo-
ju lokalnego, tj. lokalnych zasobów 
ludzkich, majątkowych i surow-
cowych oraz dbaniu o ich rozwój, 
dostępność i efektywność wyko-
rzystania przy stałym dążeniu do 
zagwarantowania podwyższone-
go poziomu życia mieszkańców 
sołectwa.

Skuteczne aplikowanie o środki 
wymaga dużego zaangażowania ze 
strony lidera społeczności, którym 
bardzo często jest sołtys. O roli sołty-
sa i zasadach funkcjonowania fundu-
szu sołeckiego mówił na szkoleniach 
Jarosław Maciejewski – sekretarz 
Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, który sam jest 
sołtysem wsi Rudna w powiecie zło-
towskim. W wystąpieniach wskazy-
wał na zrealizowane projekty na te-
renie swojego sołectwa oraz rolę fun-
duszu sołeckiego przy budowaniu 
aktywności sołectw. 

„Sołtys liderem unowocześniania 
wielkopolskiej wsi” to cykl szkoleń 
realizowanych ze środków Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2016–2017 w województwie wielko-
polskim. q
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Szkolenie w Żychlinie

Uczestnicy szkolenia w Piekarach koło Gniezna

Jarosław Maciejewski – Sekretarz 
Stowarzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego – mode-
rator spotkania

Sołtysi na szkoleniu w Kaliszu
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