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Rewolucja w Prawie wodnym
Trwają prace nad projektem 
ustawy Prawo wodne, który 
zakłada duże zmiany w zakre-
sie korzystania z zasobów 
wodnych w Polsce oraz zarzą-
dzania nimi. Zmienić się mają 
także stawki opłat za pobór 
wody – więcej za wodę zapła-
cą m.in. rolnicy.

O pracowany przez Minister-
stwo Środowiska projekt za-
kłada m.in. powołanie Pań-

stwowego Gospodarstwa Wodnego 
„Wody Polskie”, zmiany w opłatach 
za wykorzystywanie wody oraz znie-
sienie ulg, z jakich dotychczas ko-
rzystali m.in. producenci rolni, elek-
trownie i elektrociepłownie, a także 
przedsiębiorstwa przetwórcze. Rol-
nicy za wodę zapłacą według nastę-
pujących stawek:

 ■wykorzystywanie wód głębino-
wych – 1,64 zł za m3,
 ■wykorzystywanie wód powierzch-
niowych – 0,82 zł za m3.

Bez wody nie ma rolnictwa
Tę prawdę potwierdzi każdy 

mieszkaniec wsi, tymczasem nie za-
wsze jest to takie oczywiste, jakby się 
mogło wydawać. Ministerstwo Śro-
dowiska, przekazując do konsultacji 
projekt ustawy, zapomniało o rolni-
kach i reprezentujących ich organi-
zacjach rolniczych. Tymczasem zapi-
sy ustawy w znaczący sposób wpłyną 
na prowadzenie gospodarstw rolnych 
i bezpośrednio przełożą się na koszty 
produkcji płodów rolnych. Nie dziwi 
zatem oburzenie, jakie w środowi-
sku rolniczym wywołała ta sytuacja, 
tym bardziej że skutki finansowe, ja-
kie niosą za sobą proponowane zmia-
ny, odczują wszystkie gospodarstwa, 
niezależnie od profilu produkcji. We-
dług rozpoznania przeprowadzone-
go przez WIR koszty we wskazanych 

działach produkcji wzrosną z tytułu 
opłat o następujące kwoty:

 ■ ziemniaki – na 1 ha ziemniaków 
deszczowanych zużywa się około 
2 000 m3 wody, koszty produkcji 
wzrosną więc o 3 280,00 zł,
 ■ pomidory – na 1 ha pomidorów 
szklarniowych zużywa się oko-
ło 10 000 m3 wody, co daje wzrost 
kosztów o 16 400,00 zł,
 ■ drzewa owocowe – koszt utrzyma-
nia 1 ha sadu (jabłoń, śliwa) wzroś
nie o 5 000 zł rocznie,
 ■mleko – utrzymanie 50 krów 
mlecznych o wydajności 10 000 li-
trów mleka generować będzie 
dodatkowy koszt w wysokości 
5 000,00 zł rocznie,
 ■kurczęta – produkcja 1 cyklu broj-
lerów (40 000 kg) obciążona zosta-
nie dodatkowo kwotą 300,00 zł,
 ■ stawy rybackie – produkcja ryb 
karpiowatych obciążona zostanie 

dodatkowo kwotą 1275,00 zł na 
1 ha powierzchni stawu.
Powyżej uwzględniono tylko zu-

życie wody bezpośrednio do produk-
cji. Należy jednak pamiętać, że woda 
w gospodarstwach wykorzystywana 
jest także do przygotowania produk-
tów do sprzedaży oraz utrzymania 
w czystości obiektów gospodarskich, 
a także maszyn i urządzeń.

Zarządzanie wodami
Rewolucyjne zmiany szykują się 

także w zakresie administrowania 
wodami. Projekt zakłada powołanie 
Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego „Wody Polskie” z rozległymi 
kompetencjami oraz pokaźnym bud
żetem. W praktyce oznacza to cał-
kowitą likwidację dotychczasowego 
systemu i wprowadzenie nowych roz-
wiązań. W Wielkopolsce istnieje wy-
pracowywany od wielu pokoleń spo-

łeczny nadzór nad gospodarką wod-
ną w postaci spółek wodnych. Jest to 
najtańszy sposób zarządzania zaso-
bami wodnymi, gdyż zadania w tym 
zakresie wykonywane są w więk-
szości przez samych rolników przy 
wsparciu samorządów wszystkich 
szczebli. Przekazywane przez mar-
szałka województwa wielkopolskiego 
w ostatnich latach wsparcie w wyso-
kości 2–3 mln zł rocznie przyczy-
niło się znacznie do poprawy stanu 
urządzeń wodnych w Wielkopolsce. 
Także nowy PROW daje możliwo-
ści dofinansowania spółek wodnych 
na zakup urządzeń melioracyjnych. 
Likwidacja dobrze działających pod-
miotów, jakimi są spółki wodne, nie 
jest dobrym rozwiązaniem. Należało-
by raczej zwiększyć ich kompetencje 
i doprecyzować obowiązki osób ko-
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Ustawa Prawo wodne ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku
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rzystających z systemu urządzeń me-
lioracji wodnej. Funkcjonujący obec-
nie system melioracyjny polega na do-
browolnym zrzeszaniu się w spółkach 
wodnych i uiszczaniu składek z tego 
tytułu. Nowa ustawa wprowadza obo-
wiązek opłat w wysokości 30–150 zł 
na hektar użytków rolnych. Decyzje 
o wysokości opłat mają podejmować 
rady gmin i to one mają być dyspo-
nentem tych opłat. Gmina będzie za-
tem decydować o wyborze firmy za-
bezpieczającej funkcjonowanie syste-
mu sieci melioracyjnej na jej terenie 
– z pominięciem właścicieli gruntów.

Skutki zmian odczują 
nie tylko rolnicy

Zmiany zakładane w projekcie 
ustawy dotyczyć będą wszystkich go-
spodarstw domowych. Nowa ustawa 
nakłada podatek w wysokości 1,64 zł 
za zużycie każdego tysiąca litrów 
wody. Przeciętnie jeden mieszkaniec 
naszego kraju zużywa rocznie 24 m3 
wody. Mieszkańcy wsi zużywają jej 
więcej niż mieszkańcy miast, dlate-

go też wyliczona kwota około 30 zł 
nowego podatku za wodę komunalną 
na jednego mieszkańca nie sprawdzi 
się w przypadku mieszkańców wsi, 
którzy zapłacą rocznie około 45 zł 
na każdego domownika. Nie ulega 
zatem wątpliwości, że proponowa-
ne zmiany w ustawie Prawo wod-
ne wpłyną na wzrost cen żywności, 
energii elektrycznej oraz szeroko ro-
zumianego rynku usług.

W związku z nieprzekazaniem do 
konsultacji samorządowi rolniczemu 
projektu nowelizacji ustawy Prawo 
wodne zarząd Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej wystosował do premier Be-
aty Szydło pismo następującej treści: 

„Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej pragnie wyrazić 
swoje zaniepokojenie w sprawie nie-
uwzględnienia samorządu rolnicze-
go, Związku Producentów Ryb i in-
nych organizacji rolniczych w kon-
sultacjach społecznych prowadzo-
nych przez Ministerstwo Środowiska 
dotyczących projektu ustawy Prawo 
wodne.

W związku z powyższym Wielko-
polska Izba Rolnicza zwraca się z proś-

bą do pani Premier o umożliwienie 
rolnikom z Wielkopolski, jak i całego 
kraju udziału w konsultacjach spo-
łecznych dotyczących tego aktu praw-
nego. Projektowane zmiany w znaczą-
cy sposób wpłyną na zwiększenie ob-
ciążenia poszczególnych działów pro-
dukcji rolnej, z uwagi na fakt, że woda 
jest podstawowym środkiem wyko-
rzystywanym w gospodarstwie do 
wytwarzania surowców. Zarząd WIR 
uważa, że proponowane stawki podat-
ku za korzystanie z wód powierzch-
niowych i głębinowych w znaczący 
sposób zwiększą koszty produkcji. 
Po ostatnim roku, szczególnie dotkli-
wym dla rolników z powodu klęski 
suszy oraz trudnej sytuacji na rynku 
trzody chlewnej i mleka, kolejne prze-
pisy wpływające na osłabienie kondy-
cji finansowej polskich gospodarstw 
są nie do zaakceptowania przez wiel-
kopolskich rolników. Chcemy przy 
tym podkreślić, że producenci rol-
ni, w odróżnieniu od przedstawicieli 
firm rolnospożywczych czy handlu, 
nie mają możliwości prostego prze-
niesienia swoich kosztów na odbior-
cę finalnego. W praktyce to odbior-

cy płodów rolnych dyktują ich cenę, 
a nie rolnicy w oparciu o ponoszone 
koszty produkcji.

Nie bez znaczenia pozostaje rów-
nież fakt, że nowelizacja Prawa wod-
nego w znaczący sposób zwiększa 
udział obszarów OSN w stosunku do 
ogólnej powierzchni kraju. Wielko-
polska jest województwem, na którym 
wyznaczono jak do tej pory najwięcej 
obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych, co spra-
wia, że wielu naszych członków obo-
wiązują bardziej restrykcyjne przepisy 
odnośnie do gospodarowania na tego 
typu obszarach. Wyznaczanie kolej-
nych obszarów OSN na terenie Polski, 
bez możliwości udziału izb w konsul-
tacjach społecznych, odbieramy jako 
ewidentne lekceważenie samorządu 
rolniczego w tak ważnej, bezpośred-
nio dotyczącej rolników sprawie. 

Reasumując – w myśl zasady »Nic 
o nas bez nas« żądamy zaprzesta-
nia dalszego procedowania projektu 
w obecnej formie i powrót do szero-
kich konsultacji społecznych nowego 
Prawa wodnego”.  Biuro WIR
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Absolutorium dla zarządu
W Instytucie Włókien Natu-

ralnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu 18 kwietnia br. odbyły 
się obrady Walnego Zgromadzenia 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Prze-
wodniczącym obrad był prezes Piotr 
Walkowski, sekretarzem członek za-
rządu Jerzy Kostrzewa. W trakcie 
obrad zarząd przedstawił sprawozda-
nie z działalności statutowej i finan-
sowej WIR za rok 2015. 

Walne Zgromadzenie WIR przy-
jęło sprawozdanie zarządu i udzieli-
ło absolutorium za rok 2015. Przyję-
ło także regulamin pracy delegatów 
w komisjach klęskowych. Zapozna-
no się również z działaniami podej-
mowanymi przez instytucje funkcjo-
nujące w otoczeniu rolnictwa oraz 
zmianami personalnymi, jakie miały 
miejsce w ostatnich miesiącach. 

Największe emocje w trakcie ob-
rad wzbudziły kwestie dotyczące 
obrotu ziemią. Dyrektor Oddzia-
łu Terenowego ANR Wojciech Per-
czak przekonywał, że nowe przepisy 
zmierzają do tego, aby ziemia była 
w dyspozycji osób rzeczywiście pro-
wadzących działalność rolniczą i się 
z niej utrzymujących. Zapewnił, że 
nowe wytyczne dotyczące przetar-
gów będą konsultowane z izbami rol-
niczymi. Wspólnie uzgodniono, że 
zorganizowane zostanie spotkanie 
poświęcone nowym zasadom obro-

tu ziemią. Dla wielkopolskich rolni-
ków najważniejszą kwestią pozosta-
je przejrzystość procedur przy prze-
prowadzaniu przetargów na zakup 
ziemi. Jeden z wniosków przyjętych 
przez WZ WIR dotyczył publikacji 
na stronie internetowej ANR infor-
macji o rolnikach, z którymi zostały 
zawarte umowy na dzierżawę grun-
tów z zasobów Skarbu Państwa. Naj-
więcej kontrowersji wzbudzają zapi-
sy dotyczące traktowania związków 
wyznaniowych na równi z rolnikami 
w zakresie obrotu ziemią.

W trakcie obrad pytano o wspar-
cia dla producentów trzody chlewnej 
i mleka. Wiesława Nowak, reprezen-
tująca wielkopolski oddział ARR, 
wskazała na dużą liczbę błędów, jakie 
zawierają złożone wnioski, co wpły-

wa na wydłużenie czasu ich weryfi-
kacji, niemniej jednak ARR ma obo-
wiązek wypłacić wsparcie w ustawo-
wym terminie, czyli do 30 czerwca. 

W dalszej części przyjęto wnioski 
dotyczące m.in.:

 ■ zorganizowania debaty dotyczącej 
szans i zagrożeń dla polskiego rol-
nictwa w związku ze spodziewa-
nymi zmianami wynikającymi ze 
skutków handlu między UE a USA 
w umowie TTIP,
 ■ oprotestowania nieuwzględnienia 
organizacji rolniczych w opinio-
waniu zmian w Prawie wodnym,
 ■ przedłużenia memorandum na 
stosowanie w żywieniu zwierząt 
pasz zawierających rośliny GMO,
 ■ zmiany mechanizmu dopłat do 
1 ha powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych mate-
riałem siewnym kategorii elitarny 
lub kwalifikowany – postuluje się, 
aby od roku 2017 stawkę bazową 
ustalić na poziomie 100 zł, 
 ■ przystąpienia WIR do akcji zbiera-
nia podpisów pod petycją w spra-
wie zwiększenia odstrzału dzików,
 ■wystąpienie do MRiRW i Mar-
szałka Sejmu o odrzucenie w pra-
cach nad ustawą o ochronie zwie-
rząt zmian prowadzących do cał-
kowitego zakazu rytualnego uboju 
zwierząt, 
 ■ oprotestowanie przez WIR zapisu 
w ustawie o obrocie ziemią, który 
dopuszcza wyjątek dla związków 
wyznaniowych w zakresie naby-
wania nieruchomości rolnych.

Biuro WIR
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Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w trakcie obrad
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Ceny ziemi rolnej w Europie

N ajwyższe ceny ziemi rolnej 
w 2014 roku odnotowano 
w Holandii. Za hektar trzeba 

było wtedy zapłacić 53,2 tys. euro. 
Ceny ziemi w Holandii wykazują 
tendencję wzrostową. W stosunku 
do roku 2013 nastąpił wzrost o 2,1%, 
a w II kwartale 2015 roku cena nieru-
chomości rolnych osiągnęła już po-
ziom 54,7 tys. euro/ha. Ze względu 
na specyfikę położenia w Holandii 
użytki zielone zajmują 54% ogólnej 
powierzchni kraju, w związku z tym 
ponad połowa gospodarstw rolnych 
specjalizuje się w chowie bydła. 
W ostatnich latach zaostrzono prze-
pisy dotyczące gospodarki nawoza-
mi, a ich spełnienie będzie się wią-
zało z powiększeniem areału gospo-
darstw, co z kolei wpłynie na dalszy 
wzrost cen.

W 2014 roku średnia rynkowa 
cena gruntu rolnego w Niemczech 
wyniosła 18,1 tys. euro/ha. Ceny zie-
mi są tam jednak bardzo zróżnico-
wane. W zachodnich landach cena 
osiągnęła poziom 28,4 tys. euro/ha, 
przy 12,3 tys. euro/ha w landach 
wschodnich. W Niemczech ob-
rót państwowymi nieruchomościa-
mi rolnymi jest regulowany już od 
1992 roku przez Spółki Użytkowa-
nia i Zarządu Gruntami (BVVG), 
nadzorowane przez Federalne Mi-
nisterstwo Finansów. Zajmują się 
reprywatyzacją, sprzedażą i dzier-
żawą gruntów. Przepisy niemieckie 
umożliwiają zablokowanie transak-
cji sprzedaży ze względu na nad-
mierną koncentrację gruntów, spe-
kulacyjny charakter bądź brak woli 
osobistego prowadzenia gospodar-
stwa. Bardzo istotny jest również 
przepis dotyczący rażąco wysokich 
cen zakupu gruntów. W celu prze-
ciwdziałania takim sytuacjom przy-
jęto za podstawę do określenia war-
tości gruntów rolnych ich wartość 
dochodową, a nie rynkową. Ogólnie 
w latach 1992–2014 BVVG sprzedały 
815 tys. ha gruntów rolnych, a dal-
sze plany sprzedaży dadzą wskaźnik 
sprywatyzowania gruntów rolnych 
na poziomie 83,9%. Misja prywa-
tyzacyjna powinna zakończyć się 
w 2025 roku.

W Danii średnia 
cena gruntu rolne-
go w obrocie wolno-
rynkowym osiąg
nęła 23,2 tys. euro/
ha, natomiast w ob-
rocie rodzinnym – 
18,1 tys. euro/ha. 
Obrót rodzinny 
dotyczy płatnego 
przeniesienia włas
ności nieruchomo-
ści rolnej na następ-
cę przy przecho-
dzeniu jej właściciela na emeryturę. 
W związku z wystąpieniem w latach 
2003–2008 spekulacyjnej bańki po-
pytu na grunty rolne ceny ziemi 
wzrosły w tym okresie średnio o 80%. 
Aby załagodzić konsekwencje bańki, 
z jakimi duńscy rolnicy borykają się 
do dziś, w styczniu 2015 roku przyję-
to nowe zapisy, w których poszerzo-
no listę osób prawnych uprawnio-
nych do nabycia gruntów. Zniesiono 
również ograniczenia w powierzch-
ni posiadanego lub dzierżawionego 
gospodarstwa i wymogu posiadania 
kwalifikacji rolniczych przy nabywa-
niu gruntu. Pozostawiono wymóg zo-
bowiązania nabywcy nieruchomości 
rolnej do stałego osiedlenia się na na-
bywanych gruntach.

Podobna sytuacja może zagro-
zić funkcjonowaniu gospodarstw 
w Belgii. Średnia cena gruntu rolne-
go w tym kraju osiągnęła w 2014 roku 
30 tys. euro/ha, a w niektórych regio-
nach ceny na publicznych przetar-
gach zaczęły osiągać poziom zbliżo-
ny do 60 tys. euro/ha. Sytuacja jest 
wynikiem wykupu nieruchomo-
ści rolnych przez osoby niezwiąza-
ne z rolnictwem w celu dalszej ich 
dzierżawy po znacznie zawyżonych 
czynszach dzierżawnych.

Najbardziej rozwinięte i najsku-
teczniejsze są procedury obrotu 
ziemią stosowane we Francji. Re-
guluje je Stowarzyszenie Zagospo-
darowania Ziemi i Urządzania Ob-
szarów Wiejskich (SAFER). Zgod-
nie z danymi przekazanymi przez 
SAFER, średnia cena gruntu rolne-
go we Francji w 2014 roku wynio-
sła 5,9 tys. euro/ha, przy czym naj-

wyższa cena (6,8 tys. euro/ha) doty-
czyła gruntów ornych, a najniższa 
(4,4 tys. euro/ha) – trwałych użytków 
wykorzystywanych do wypasowe-
go chowu bydła. W ostatnim czasie 
Francja boryka się jednak z proble-
mem wykupu gruntów rolnych przez 
międzynarodowe korporacje, a tak-
że z przeznaczaniem znacznych are-
ałów gruntów na cele nierolnicze.

Podobne ceny gruntów rolnych, 
tj. na poziomie 5,1 tys. euro/ha, 
odnotowano w 2014 roku w Cze-
chach. Większość (75,7%) stanowi-
ły tam wówczas grunty dzierżawio-
ne. Sprzedaż państwowych grun-
tów rolnych w Czechach rozpoczęto 
w 2000 roku i dotychczas sprzedano 
prawie cały zasób. Równolegle do 
cen rynkowych funkcjonuje system 
stanowienia urzędowych cen grun-
tów rolnych, które stosowane są przy 
ustalaniu wymiaru podatku grunto-
wego, podatku od sprzedaży nieru-
chomości rolnych, roszczeń restytu-
cyjnych, zakupów i sprzedaży pań-
stwowych gruntów rolnych. Obecnie 
rynkowa cena gruntu danej nieru-
chomości może w wielu przypadkach 
znacząco odbiegać od urzędowej 
średniej ceny gruntu i wyliczona dla 
całego kraju średnia urzędowa cena 
gruntu rolnego wyniosła w 2014 roku 
2,2 tys. euro/ha. W Czechach przepi-
sy prawne umożliwiają nabywanie 
nieruchomości rolnych bez zezwole-
nia przez podmioty prawne z państw 
członkowskich UE.

W 2014 roku na Słowacji weszły 
w życie nowe przepisy o nabywaniu 
gruntów rolnych. Zgodnie z zapisa-
mi przyjętej ustawy nabywca gruntu 

rolnego będący osobą fizyczną powi-
nien co najmniej 10 lat przebywać na 
stałe w Słowacji (w przypadku osób 
prawnych jest to 10 lat od daty reje-
stracji firmy w tym kraju). Obowią-
zuje tutaj 3letni okres działalności 
rolniczej. Pierwszeństwo w nabyciu 
mają osoby fizyczne i prawne z te-
renu gminy, w której położony jest 
zbywany grunt. W dalszej kolejno-
ści, w przypadku braku chętnych, 
pierwszeństwo mają osoby z gmin 
sąsiednich. W przypadku braku 
ofert sprzedawca zobowiązany jest 
do zgłoszenia oferty do interneto-
wego rejestru prowadzonego przez 
ministerstwo rolnictwa. Regulacje 
nie dotyczą jednak osób blisko spo-
krewnionych, darowizn, gruntów 
w strefie miejskiej oraz gruntów poza 
strefą do 2 tys. m². Na Słowacji funk-
cjonuje również system stanowienia 
cen urzędowych. Średnia cena grun-
tów rolnych w 2014 roku wyniosła 
3,7 tys. euro/ha.

W Polsce w 2014 roku średnia cena 
gruntów rolnych w obrocie prywat-
nym wyniosła 7,7 tys. euro/ha, a w ob-
rocie z udziałem ANR 6,1 tys. euro/ha. 
Zróżnicowanie cen gruntów rolnych 
jest bardzo duże pomiędzy państwa-
mi tzw. starej Unii a krajami, któ-
re przystępowały do Unii Europej-
skiej w 2004 roku. W Polsce odno-
towano największy wzrost cen grun-
tów spośród nowych krajów Unii 
Europejskiej.

Barbara IDCZAK
Biuro WIR

Źródło: Rynek ziemi rolniczej.  
Stan i perspektywy nr 18/2015 – IERiGŻ 

w Warszawie, grudzień 2015

Obostrzenia w sprzedaży ziemi rolnej w Polsce, 
które weszły w życie 1 maja 2016 roku, budzą 
kontrowersje. Wiele dyskusji poświęconych jest 
prognozom cen nieruchomości rolnych. Tym-
czasem podobne przepisy obowiązują również 
w innych państwach europejskich i znacząco 
wpływają na ceny ziemi w tych regionach.
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TTIP wzbudza uzasadnione emocje
Od kilku miesięcy w środkach 

masowego przekazu, w biulety-
nach branżowych i w dyskusjach po-
jawia się temat TTIP (Transatlantyc-
kie Partnerstwo w Dziedzinie Han-
dlu i Inwestycji), które miałoby zo-
stać zawarte pomiędzy USA a UE. 

Porozumienie zakłada rewolucję 
w zakresie wzajemnych relacji han-
dlowych między USA a UE, dlate-
go zarząd WIR wystosował pismo 
do premier Beaty Szydło, wyrażając 
w nim niepokój o zabezpieczenie in-
teresu polskiego rolnictwa. Treść 
prezentujemy poniżej.

„Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, wobec napływających infor-
macji o zaawansowaniu negocjacji 
nad Transatlantyckim Partnerstwem 
w Dziedzinie Handlu i Inwestycji 
(TTIP), wyraża swój poważny nie-
pokój o interes polskiej gospodarki 
i innych dziedzin życia społeczne-
go po wejściu w życie postanowień 
umowy. Obawiamy się, że zawarcie 
umowy obejmującej takie kluczo-
we kwestie, jak rozstrzyganie spo-
rów między inwestorami i państwem 
oraz zasady współpracy regulacyjnej, 
mogą stanowić zagrożenie dla przy-
jętych przez Polaków zasad demo-

kracji i państwa prawa. 
Jesteśmy pełni obaw 
o zachowanie takich 
zdobyczy państw 
europejskich, jak 
standardy zatrud-
nienia, socjal-
ne, środowiskowe, 
obrona interesów prywatnych 
i konsumenckich oraz szeroki 
dostęp do usług publicznych 
i dóbr kultury.

Jednak nasz największy 
niepokój budzą konsekwen-
cje, jakie umowa przyniesie 
rolnictwu i od lat wypraco-
wywanym przez Unię Euro-
pejską najwyższym standar-
dom bezpieczeństwa żyw-
ności. Jesteśmy przekonani, 
że w warunkach obowiązy-
wania umowy nie uda się powstrzy-
mać napływu na europejski rynek 
pochodzącej zza oceanu żywności 
modyfikowanej genetycznie (GMO) 
czy zawierającej pozostałości hor-
monalnych specyfików stymulują-
cych produkcję mięsa. Likwidacja 
barier celnych otworzy nasz rynek 
na produkty żywnościowe wytwo-
rzone w zupełnie innych warunkach 

przyrodniczych i eko-
nomicznych, co sta-

nowić będzie bar-
dzo poważną kon-
kurencję, której 
polscy rolnicy 
nie będą w stanie 
sprostać. I choć 

Ministerstwo Roz-
woju deklaruje, że 

Polska będzie dążyć 
do tego, aby umowa TTIP 

została wyposażona w efek-
tywną klauzulę ochronną 
pozwalającą na ochronę ryn-
ków w sytuacji zaburzenia ich 
równowagi, wyrażamy wąt-
pliwość w skuteczność takich 
obietnic. Obawiamy się także, 
że negocjacje umowy prze-

biegają w tym kierunku, by 
przynieść największe korzyści mię-
dzynarodowym korporacjom i pań-
stwom silnym gospodarczo, przez 
co społeczeństwa państw słabszych 
zostaną sprowadzone do roli kon-
sumentów i rezerwuaru taniej siły 
roboczej. 

Co prawda trwające już od ponad 
dwu lat negocjacje są tajne, co jako-
by jest zgodne ze standardami pra-

cy nad tego typu umowami, jednak 
już teraz staramy się wnikliwie ana-
lizować wszelkie informacje o nego-
cjacjach, w myśl zasady: co bardziej 
tajne, tym budzi większe obawy. Nie 
jesteśmy w tym odosobnieni. Donie-
sienia prasowe informują o prote-
stach przeciwników TTIP w tak bo-
gatych państwach, jak Niemcy, Wiel-
ka Brytania, a nawet Stany Zjedno-
czone, a Europejską Inicjatywę prze-
ciwko TTIP i CETA (umowie gospo-
darczej z Kanadą) poparło już blisko 
3,5 mln obywateli Wspólnoty. 

Wobec powyższego zwracamy się 
do Pani Premier z apelem o wnikli-
we zbadanie wszelkich zagrożeń, ja-
kie stanowić może dla Polski TTIP, 
i poddanie ich szerokiej konsulta-
cji społecznej. Już teraz stanowczo 
stwierdzamy, że samorząd rolniczy 
województwa wielkopolskiego nigdy 
nie poprze w tej sprawie rozwiązań 
kompromisowych, o ile miałyby po-
łożyć na szali interes polskich produ-
centów żywności”.

Szersze opracowanie powyższego 
tematu zamieszczone zostało na stro-
nie internetowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej: www.wir.org.pl.

Kornel PABISZCZAK

Spotkanie zarządu WIR  
z dyrekcją ANR OT w Poznaniu

Spotkanie zarządu WIR z dyrek-
cją ANR OT w Poznaniu odby-

ło się 26 kwietnia br. i dotyczyło 
najważniejszych problemów, z ja-
kimi borykają się rolnicy w związ-
ku z obrotem ziemią. Zasadnicza 
część rozmów dotyczyła organizacji 
przetargów ofertowych, tj. korzyści 
i problemów z nich wynikających. 
Poruszono kwestie dotyczące wy-
dawania przez ANR przedmiotów 
dzierżaw w takich terminach, które 
będą pozwalały na przeprowadzenie 
właściwych zabiegów agrotechnicz-
nych, a z drugiej strony dla osób, 
które nie wygrały – szybki zwrot 
środków finansowych wpłaconych 
na wadia.

Wojciech Perczak, dyrektor OT 
ANR, podkreślił podczas dysku-
sji, jak duże znaczenie ma udział 
członków samorządu rolniczego 
w komisjach przetargowych. Prezes 
WIR zwrócił się z prośbą o wzajem-
ne wspieranie się członków komisji 
przetargowych, zwłaszcza ze strony 
pracowników ANR jako organiza-

tora przetargu. Istotną część roz-
mów stanowiła również podpisana 
przez prezydenta Ustawa o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw. Omawiano w szczegól-

ności wpływ nowej ustawy na pra-
cę zarówno ANR, jak i samorządu 
rolniczego. 

Wszyscy uczestnicy spotkania 
zgodnie stwierdzili, że istnieje bar-
dzo duża potrzeba podobnych ze-
brań i bieżącego rozwiązywania 

problemów wynikających z prac 
obu instytucji, a związanych z obro-
tem ziemią rolną. Postanowiono 
o wspólnej organizacji debaty doty-
czącej tych kwestii z udziałem mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi.

Barbara IDCZAK
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Podczas spotkania rozmawiano o organizacji przetargów na dzierżawę ziemi
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J est zgoda Komisji Europejskiej 
na wydłużenie okresu składania 

wniosków o płatności bezpośred-
nie. Polska zgłosiła wniosek w tej 
sprawie już w marcu, jednak decyzja 
zapadła dopiero w ostatnich dniach 
kwietnia. 

Co do zasady, rolnicy składają 
wnioski do 15 maja – po tym termi-
nie płatności umniejszane są o 1% za 
każdy dzień zwłoki. Ostateczny ter-
min składania wniosków określony 
był na 10 czerwca. Pozytywna de-
cyzja Komisji Europejskiej pozwala 
na wydłużenie składania wniosków 
do 15 czerwca bez żadnych konse-
kwencji finansowych z tego tytułu. 

Na podobne rozwiązanie Komi-
sja Europejska zgodziła się już w ze-
szłym roku, z uwagi na duże zmia-
ny, jakie wprowadzono w pierwszym 

roku funkcjonowania nowej Wspól-
nej Polityki Rolnej.

Wniosek o płatności bezpośred-
nie można złożyć osobiście lub po-
przez osobę upoważnioną w biurach 
powiatowych ARiMR, wysłać pocz-
tą bądź złożyć przez internet.

Z danych ARiMR wynika, że do 
27 kwietnia rolnicy złożyli 429 tys. 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok. Na re-
alizację płatności bezpośrednich 
w tym roku przeznaczone zostanie 
3,4 mld euro. 

Przypominamy, że rolnicy posia-
dający co najmniej 10 ha gruntów 
ornych muszą stosować dywersyfika-
cję upraw, rolnicy posiadający 15 ha 
gruntów ornych dodatkowo zobo-
wiązani są do utrzymania obszarów 
proekologicznych. Biuro WIR

MRiRW planuje przesunięcie zakazu 
stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO

N a temat skutków wejścia w ży-
cie zakazu zawartego w Ustawie 

o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. dys-
kutowano 18 kwietnia br. podczas 
konferencji zorganizowanej przez 
Fundację Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej. Zakaz wytwarza-
nia i stosowania pasz genetycznie 
modyfikowanych najprawdopodob-
niej nie wejdzie w życie z początkiem 
przyszłego roku. O przesunięcie ter-
minu wystąpiła Wielkopolska Izba 
Rolnicza.

Resort rolnictwa, jak podaje wi-
ceminister rolnictwa Ewa Lech, ze 
względu na złą sytuację w rolnictwie 
ma zamiar przesunąć termin wej-
ścia zakazu stosowania pasz GMO do 
stycznia 2021 r. Przez kolejne cztery 
lata w Polsce ma zwiększyć się pro-
dukcja pasz krajowych bez udzia-
łu roślin transgenicznych. W celu 
uniezależnienia się od importu po-
ekstrakcyjnej śruty sojowej minister-
stwo rolnictwa będzie kontynuować 
wspieranie badań oraz programów 
uszlachetniania i ulepszania odmian 
roślin wysokobiałkowych. Uchwałą 
z dnia 15 grudnia 2015 r. Rada Mi-
nistrów ustanowiła wieloletni pro-
gram na lata 2016–2020 pod nazwą 
„Zwiększenie wykorzystania krajo-
wego białka paszowego dla produkcji 
wysokiej jakości produktów zwierzę-
cych w warunkach zrównoważonego 
rozwoju”. Będzie to kontynuacja pro-
gramu realizowanego w latach 2011–
2015 „Ulepszenie krajowych źró-

deł białka roślinnego, ich produk-
cji, systemu obrotu i wykorzystania 
w paszach”. Rolnicy będą zachęcani 
do produkcji roślin wysokobiałko-
wych, tak jak w poprzednich latach, 
poprzez możliwość ubiegania się 
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
materiału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany. Przewidywa-
ne są jednak zmiany przy ubieganiu 
się o specjalną płatność obszarową 
do powierzchni upraw roślin strącz-
kowych i motylkowatych drobnona-
siennych. Zamiast dopłaty do hek-
tara rolnik otrzymać ma dopłatę za 
ilość wyprodukowaną. W ubiegłym 
roku płatność do roślin wysokobiał-
kowych wynosiła 415,21 zł/ha. Naj-

wyższą dotację, bo aż 719 zł/ha, moż-
na było otrzymać w 2013 roku. 

Analizując kilka ostatnich lat do-
stosowywania się rynku do wpro-
wadzenia zakazu stosowania im-
portowanej śruty GMO – główne-
go i bardzo wartościowego źródła 
białka w żywieniu zwierząt, można 
stwierdzić, że kolejne cztery lata to 
zbyt krótki okres na osiągnięcie cał-
kowitego uniezależnienia się od pasz 
GMO. Polska zużywa obecnie około 
3,62 mln ton (IERiGŻ-PIB) surow-
ców wysokobiałkowych w produkcji 
zwierzęcej. Stale rozwijający się ry-
nek drobiarski przyczynia się do co-
raz większego zapotrzebowania na 
komponenty białkowe. W 2015 roku 

import śruty sojowej przekroczył 
2 mln ton. Wykorzystanie nasion 
strączkowych pastewnych (łącz-
nie z mieszankami) jest mniejsze 
i w zależności od wielkości zbiorów 
w ostatnich latach wahało się w prze-
dziale 260–400 tys. ton. Zwiększanie 
produkcji roślin strączkowych jest 
ograniczane przez niskie plony i ceny, 
niewiele wyższe od cen zbóż. Wysoki 
poziom wsparcia finansowego oraz 
zapewnienie zbytu może przyczynić 
się do opłacalności i większego za-
interesowania ich produkcją. Rośli-
ny strączkowe pastewne na ziarno są 
uprawiane głównie na własne potrze-
by, do przemysłu paszowego trafia za-
ledwie kilka procent – ich skup w la-
tach 2012–2013 wynosił niecałe 6 tys. 
ton rocznie. Zakłady nie są zainte-
resowane nasionami strączkowymi 
ze względu na stosunkowo wysokie 
ceny przy relatywnie niskiej zawarto-
ści białka, a także gorszej jakości bio-
logicznej niż w przypadku wielu in-
nych surowców białkowych. Podsta-
wowym ograniczeniem wykorzysta-
nia nasion strączkowych w przemyśle 
paszowym są zbyt małe dostawy su-
rowca o standardowych parametrach, 
gdyż ich produkcja jest rozdrobnio-
na. Średnia powierzchnia uprawy 
roś lin strączkowych w 2013 roku wy-
nosiła około 2,4 ha, a mieszanek zbo-
żowo-strączkowych – 3,7 ha. Skup od 
licznych drobnych producentów jest 
kosztochłonny i podwyższa ceny su-
rowca. Biuro WIR
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Zakaz stosowania GMO dopiero od 2021 roku?

Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie wydłużony
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Dzieje pszczelarstwa na prze-
strzeni dwóch ostatnich wie-
ków dowodzą, że bez dzia-
łalności organizacji pszcze-
larskich, starań ich założycieli 
i działaczy dzisiejsza gospodar-
ka pasieczna byłaby zapewne 
na znacznie niższym pozio-
mie. Państwa nigdy nie wzięły 
odpowiedzialności za rozwój 
pszczelarstwa. W najlepszym 
przypadku przekazywały jego 
losy w ręce samych zaintere-
sowanych i stwarzały jedynie 
ramy prawne, które działaniom 
tym nie przeszkadzały. 

D ziewiętnaste stulecie to czas 
obudzenia świadomości spo-
łeczno-zawodowej pszczela-

rzy, czemu towarzyszyło pojawienie 
się pierwszych stowarzyszeń, a także 
wynalazków i odkryć. Spowodowa-
ło to rozwój zastygłego w wielowie-
kowej tradycji pasiecznictwa w ślad 
za modernizującym się rolnictwem. 
Choć na mapie Europy nie było wów-
czas państwa pod nazwą Polska, pol-
scy pszczelarze starali się nie pozo-
stać w tyle za kroczącym do przodu 
światem i podejmowali działania, by 
rodzime pszczelarstwo nie odstawa-
ło zbytnio od europejskich i świa-
towych standardów. Do sztandaro-
wych postaci tego odrodzenia w gro-
nie polskich pasieczników należał 
m.in. Wielkopolanin, prof. Teofil 
Ciesielski.

Urodził się w roku 1847 w Grabo-
wie nad Prosną – dziś w powiecie 
ostrzeszowskim, wówczas pod zabo-
rem pruskim. Kształcił się w gim-
nazjum w Ostrowie Wielkopolskim 
i w Śremie, a następnie na uniwersy-
tecie w Berlinie i we Wrocławiu. Po 
uzyskaniu doktoratu otrzymał pro-
pozycję objęcia Katedry Botaniki na 
Uniwersytecie we Lwowie. Niektórzy 
powiadają, że uczony wybrał Lwów 
z pobudek patriotycznych, mimo że 
również miał w tym czasie interesu-
jące propozycje z Niemiec, bowiem 
Galicja gwarantowała wówczas naj-
więcej ze wszystkich zaborów swo-
body dla twórczej i narodowej dzia-
łalności. Tu Polak mógł zostać pro-
fesorem uniwersytetu, mógł założyć 
organizację społeczno-zawodową 
i nią kierować, wydawać w języku oj-

czystym pszczelarskie lub inne cza-
sopisma i ze swobodą w tym języku 
nauczać. Powierzoną mu funkcję na 
uniwersytecie pełnił nieprzerwanie 
od 1872 aż do śmierci w roku 1916. 
Wkrótce okazało się, że to nie bo-
tanika, ale pszczelarstwo stało się 
jego życiowym powołaniem i na tym 
polu odniósł największe sukcesy. 
Skąd zainteresowanie tą dziedziną 
u Ciesielskiego?

Pszczelarzem był jego ojciec, miał 
pasiekę i ukończył dzierżonowski 
kurs pszczelarski zorganizowany dla 
nauczycieli z południowych powia-
tów Wielkopolski w Lewkowie koło 
Ostrowa Wielkopolskiego przez zie-
mianina Wojciecha Lipskiego. Teo-
fil zapewne pomagał ojcu w pasie-
ce. Pszczelarstwem najwidoczniej 
interesował się jednak szerzej, bo 
przybywając w 1872 roku do Lwo-
wa wykazał się znakomitą orientacją 
w przedmiocie gospodarki pszcze-
larskiej propagowanej już w krajach 
niemieckich. 

Galicyjskie pszczelarstwo zastał 
jednak w stanie niemal dzikim, jak 
przed wiekami: w dziuplach i kło-
dach. W związku z tym dostrzegał 
potrzebę podjęcia wśród miejsco-
wej ludności – polskiej i ukraińskiej 
– działań mających na celu usuwa-
nie barier i uruchomienia ogrom-
nych rezerw produkcyjnych. Znał 
przykłady udanego startu pszczela-
rzy w kierunku wytyczonym przez 
ks. Dzierżona i innych niemieckich 
prekursorów nowożytnego pszcze-
larstwa – choćby z Wielkopolski. 
W tym celu wstąpił do Towarzystwa 
Pszczelniczo-Ogrodniczego i wkrót-
ce został jego liderem. Powodowany 
wyniesionym z domu duchem pa-
triotyzmu podjął się zorganizowa-
nia galicyjskich pasieczników do tej 
działalności. Przez 40 lat zachęcał 
społeczność pszczelarską Galicji do 
działań na rzecz zbiorowego wysiłku 
ku lepszej przyszłości poprzez wy-
niesienie gospodarki pszczelarskiej 
na wysoki poziom i wkroczenia tym 
sposobem na drogę prowadzącą do 
wyjścia z przysłowiowej galicyjskiej 
biedy. 

Dzięki uporczywym wysiłkom, 
osobistemu poświęceniu i wspomaga-
jącym go działaczom Galicyjskiego 
Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczel-
niczego wydawał prawie przez 40 lat 
własne czasopismo „Bartnik Postę-

powy”, organizował kursy, szkole-
nia, wykłady, wystawy pszczelarskie 
i wiele innych imprez i działań. Tym 
sposobem organizacja, której prze-
wodził, skutecznie przełamywała 
tradycyjne sposoby dzikiej gospodar-
ki pasiecznej.

Mając poparcie wpływowej grupy 
galicyjskich pszczelarzy, Ciesielski 
zaproponował w roku 1875 na zjeź-
dzie pszczelarzy wdrożenie do prak-
tyki pasiecznej ula ramowego. Stało 
się to zaledwie w kilkanaście lat po 
wynalezieniu tego rodzaju konstruk-
cji ulowej przez niemieckich pszcze-
larzy. Z tą chwilą również dla galicyj-
skiego pszczelarstwa był to moment 
przełomowy, bo do tej pory nie zna-
lazł się nikt, kto wprowadziłby coś 
nowego, wspólnego dla wszystkich 
i doskonalszego. 

Teofil Ciesielski tym różnił się od 
większości ówczesnych działaczy, 
że będąc pracownikiem naukowym 
uniwersytetu, był zarazem badaczem 
tajemnic pszczół, które nauka dopie-
ro odkrywała i wyjaśniała. U współ-
czesnych cieszył się powszechnym 
szacunkiem i zaufaniem. Z jego zda-
niem liczyli się wszyscy. 

Dwutomowe „Bartnictwo” Teofi-
la Ciesielskiego (t. I – 1888 r. i t. II 
– 1890 r.) przez długie lata, także po 
śmierci profesora, uważane było za 
niemające sobie równego w Euro-
pie. Podobnym uznaniem cieszył się 
redagowany i wydawany przez nie-
go prywatnie „Bartnik Postępowy” 
(przez pierwsze 12 lat jako dwutygo-
dnik, przez pozostałe lata aż do wy-
buchu I wojny światowej jako mie-

sięcznik). To dzięki zamieszczanym 
w nim artykułom zdobył rozgłos. 

Czasopismo było zjawiskiem nie-
powtarzalnym w tamtych czasach. 
Żadne inne z czasopism wydawa-
nych w języku polskim na ziemiach 
pod zaborami nie przetrwało tyle lat. 
Podejmowane próby wydawania pol-
skich czasopism w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim i Królestwie Kon-
gresowym trwały najwyżej rok, dwa, 
trzy, z górą kilka lat i... tytuły upa-
dały. A „Bartnik Postępowy” trwał 
nieprzerwanie prawie 40 lat, wno-
sząc do pasiek nowe pomysły i nowe 
technologie. 

Pierwsze roczniki „Bartnika Po-
stępowego” były jedynym polsko-
języcznym czasopismem pszczelar-
skim na ziemiach polskich, w tym 
czasie pod zaborami. Nic dziwnego, 
że w pierwszych latach około 10% 
nakładu prenumerowali pszczelarze 
z Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go. Czasopismo prenumerowano, 
czytano, wypożyczano sąsiadom. Na 
sukces periodyku wpłynęły łatwość 
jego zakupu (przysyłany był pocztą), 
kompetentne i z pasją pisane artykuły 
redaktora i wydawcy w jednej osobie. 
W ciągu jego żywota ukazało się po-
nad siedemset zeszytów czasopisma, 
a złożone roczniki tworzyły książki 
nawet ponad trzystustronicowe. 

W tamtych czasach ogromne stra-
ty powodował w pasiekach zgnilec 
złośliwy – choroba czerwiu pszczele-
go uznawana wówczas za nieuleczal-
ną. Dlatego opublikowanie już w nu-
merach z 1875 roku cyklu artykułów 
na temat przyczyn powstawania tej 
choroby, jej rozwoju i sposobów za-
pobiegania było wydarzeniem euro-
pejskiej miary. Profesor poruszał ten 
temat przy okazji każdego wykładu 
na kursach pszczelarskich oraz pod-
czas wykładów w wyższych uczel-
niach okręgu lwowskiego. 

* * *
8 maja br. mija setna rocznica 

śmierci profesora Teofila Ciesiel-
skiego. Często bywa tak, że z chwi-
lą zamknięcia trumiennego wieka 
i zakończenia żałobnych egzekwii 
milkną ostatnie słowa o życiu zasłu-
żonych ludzi i szybko o nich zapomi-
namy. Pszczelarze ziemi kaliskiej nie 
chcą, by tak było i w tym przypadku. 
Pamiętając o granicznych datach ży-
cia profesora, wystąpili z inicjatywą 
godnego upamiętnienia chwalebnej 
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Teofil Ciesielski

Wspomnienie o miodoustym 
Wielkopolaninie
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Bóbr europejski zwierzęciem 
chronionym, ale...

B óbr europejski został obję-
ty postanowieniem Dyrekty-
wy Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 roku w sprawie ochro-
ny siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory (załączniki II i IV). 

Umieszczenie bobra w załączni-
ku II skutkuje wobec państwa człon-
kowskiego obowiązkiem podjęcia 
stosownych środków ochrony tego 
gatunku oraz jego siedlisk w celu 
niepogarszania się stanu populacji. 

Jednak w Polsce populacja bobra 
europejskiego jest bardzo liczna, dla-
tego też mając na uwadze stan fak-
tyczny liczebności tego ssaka, Pol-
ska wypracowała rozwiązanie łago-
dzące skutki dużej populacji bobra, 
umieszczając go w załączniku V tejże 
dyrektywy, co umożliwia pozyskanie 
osobników ze środowiska. 

Stan prawny bobra europejskiego 
w naszym kraju uregulowano na pod-
stawie § 3 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 października 
2014 roku w sprawie ochrony gatun-
kowej zwierząt, w myśl którego gatu-
nek jest zaliczany do dziko występu-
jących zwierząt objętych częściową 
ochroną, w związku z czym obowią-
zują zakazy zapisane w ww. rozpo-
rządzeniu. Rozporządzenie umiesz-
cza go także na liście gatunków ob-
jętych częściową ochroną dopuszczo-

nych do pozyskania (§ 4) przez od-
strzał z broni myśliwskiej lub chwy-
tania w pułapki żywołowne w okre-
sie od 1 października do 15 marca. 
Pozyskiwanie wymaga zezwolenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska lub Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska, o czym 
mowa w Ustawie z dnia 16 kwiet-
nia 2004 roku o ochronie przyrody 
(art. 56 ust. 2 pkt 6), z zastrzeżeniem 
warunków zawartych w art. 56 ust. 5 
wspomnianej ustawy.

Artykuł 56a ustawy mówi o tym, że 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska może zezwolić na obszarze 
swojego działania, na czas określony, 
nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu 
prawa miejscowego w formie zarzą-
dzenia, w stosunku do bobra euro-
pejskiego, kormorana czarnego oraz 
czapli siwej na czynności podlegające 
zakazom określonym w art. 52 ust. 1 
cytowanej ustawy (m.in. umyślnego 
zabijania, niszczenia żeremi, tam, 
przemieszczania, płoszenia itd.).

Zarządzenie może być wydane 
w przypadku braku rozwiązań alter-
natywnych, jeżeli czynności, których 
dotyczy, nie są szkodliwe dla zacho-
wania we właściwym stanie ochro-
ny dziko występujących populacji 
gatunków zwierząt objętych zarzą-
dzeniem. Można powiedzieć, że jest 

to instrument, który pozwala na re-
gulowanie populacji między innymi 
bobra.

Należy dodać, że za szkody wy-
rządzone przez bobry przysługu-
ją poszkodowanym odszkodowania 
w myśl art. 126 ust. 1 pkt 5 Usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Skarb Państwa, w imieniu którego 
działa Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska, odpowiada za szko-
dy wyrządzone między innymi przez 
bobry w gospodarstwie rolnym, leś-

nym lub rybackim, a na terenie par-
ku narodowego – dyrektor parku.

Aby uzyskać rekompensatę za 
bobrowe szkody, należy złożyć sto-
sowny wniosek do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska z nastę-
pującymi dokumentami:

 ■ fragmentem mapy ewidencyj-
nej z działką, na której wystąpiła 
szkoda,
 ■ aktualnym wypisem z rejestru 
gruntów,
 ■ odpisem z ksiąg wieczystych,

>dokończenie na str. 8
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Bóbr jest gatunkiem chronionym i z tego względu wszelkie prace w ich siedli-
skach muszą być uzgadniane z właściwymi służbami

działalności pszczelarskiej naszego 
rodaka na terenie Galicji. Z tej oka-
zji zostanie zorganizowana uroczy-
sta konferencja i wybity medal upa-
miętniający jego osobę. Rozpoczęły 
się ponadto prace przygotowujące 
wydanie w październiku monografii 
poświęconej życiu i działalności pro-
fesora Teofila Ciesielskiego. 

Jednakże wcześniej, bo już w listo-
padzie 2014 roku, pojawiła się inna 
inicjatywa, która wyszła od trzech 
osób: piszącego te słowa, Jerzego 
Gnerowicza z Kalisza, prezydenta 
Polskiego Związku Pszczelarskie-

go Tadeusza Sabata oraz lidera pa-
sieczników lwowskich profesora My-
koły Hryboka. Jej celem jest z kolei 
przypomnienie działalności profeso-
ra Ciesielskiego we Lwowie, tj. tam, 
gdzie rzeczywiście rozwinął skrzy-
dła jako pszczelarz. 

Będąc rok wcześniej w podróży na 
Międzynarodowy Kongres Pszczelar-
ski Apimondia w Kijowie, zatrzyma-
łem się na Cmentarzu Łyczakowskim, 
gdzie próbowałem odnaleźć grób ro-
dziny Ciesielskich. Niestety, stwier-
dziłem, że grób fizycznie nie istnieje. 
Ustaliłem tylko w przybliżeniu, gdzie 

mógł się znajdować. Dopiero w grud-
niu 2015 roku, przy wydatnej pomo-
cy dyrektora cmentarza ustaliliśmy 
miejsce, w którym był rodzinny grób 
Ciesielskich. Znajdował się tam, gdzie 
przypuszczałem, tj. w sąsiedztwie mo-
gił innych wielkich Polaków. Wspól-
nie z pszczelarzami ze Lwowa posta-
nowiono posadowić w tym miejscu 
statuę z marmuru i spiżu, przedsta-
wiającą zgodnie z ustalonym projek-
tem podobiznę Wielkopolanina wraz 
z uzgodnioną treścią. Wykonania 
projektu i statuy (po zaakceptowaniu 
przez strony) podjął się profesor Hry-

hor Czopykow, artysta z Akademii 
Sztuk Pięknych we Lwowie.

Lwowscy pasiecznicy postano-
wili uczcić działalność galicyjskie-
go pszczelarza rodem z Wielkopol-
ski w dogodnym dla nich terminie, 
tj. po wykonaniu statuy, zaś zarząd 
Regionalnego Związku Pszczelarzy 
wyznaczył datę jubileuszowych uro-
czystości na 5 listopada 2016 roku. 
Odbędą się w Grabowie nad Prosną 
i w Ostrzeszowie. 

Jerzy GNEROWICZ
Regionalny Związek Pszczelarzy 

Wielkopolski Południowej w Kaliszu

Bóbr europejski (Castor fiber) rozprzestrzenił się na terenie całego 
kraju, w tym w województwie wielkopolskim, czyniąc w niektó-
rych regionach duże szkody. Jak podaje GUS, obecnie w Polsce 
żyje około 86 tys. sztuk bobrów (dane z 2013 r.). Populacja gatun-
ku jest bardzo liczna, a ponadto ciągle się zwiększa, wyrządzając 
spore szkody w rolnictwie i gospodarce leśnej. Jak podają źródła 
naukowe, dorosła para bobrów w ciągu roku może wyciąć nawet 
400 sztuk drzew.
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 ■ umową dzierżawy w przypadku 
dzierżawienia działki,
 ■ upoważnieniem od ewentualnych 
współwłaścicieli,
 ■ pozwoleniem na budowę w przy-
padku szkód wyrządzonych w ob-
wałowaniach stawów rybnych lub 
pozwoleniem wodno-prawnym 
w przypadku korzystania z wód 
płynących.
Oględzin i szacowania szkód, 

a także ustalania wysokości odszko-
dowania i jego wypłaty dokonuje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska, a na obszarze parku naro-
dowego – dyrektor tego parku. Od-
szkodowanie nie przysługuje jednak 
osobom, którym przydzielono grun-

ty stanowiące własność Skarbu Pań-
stwa oraz gdy poszkodowany:

 ■nie dokonał sprzętu upraw lub 
płodów rolnych w ciągu 14 dni od 
zakończenia zbiorów tego gatun-
ku roślin w danym regionie (ter-
miny określone uchwałą sejmiku 
wojewódzkiego),
 ■nie wyraził zgody na budowę przez 
regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska lub dyrektora parku 
narodowego urządzeń lub wyko-
nanie zabiegów zapobiegających 
szkodom.
Odszkodowanie nie przysługuje 

również za szkody:
 ■w mieniu Skarbu Państwa, z wyłą-
czeniem mienia oddanego do go-
spodarczego korzystania na pod-
stawie Kodeksu cywilnego,

 ■nieprzekraczające w ciągu roku 
wartości 100 kg żyta w przelicze-
niu na jeden hektar uprawy, 
 ■w uprawach rolnych założo-
nych z naruszeniem powszech-
nie stosowanych wymogów 
agrotechnicznych.
Wydaje się, że najlepsze efekty 

w zmniejszeniu szkód wyrządzanych 
przez bobry można osiągnąć, stosu-
jąc proste zabiegi utrzymaniowo-re-
gulacyjne. Należą do nich m.in.: pra-
widłowe utrzymanie skarp, grobli, 
regularne wykaszanie, odstraszanie 
poprzez użycie repelentów itp. Po-
mocne może też się okazać pozwole-
nie na okresowe niszczenie tam.

Regularne wykaszanie skarp cie-
ków może być jednak kłopotliwe 
z uwagi na zapisy w cytowanej już 

ustawie o ochronie przyrody, które 
pozwalają na wykaszanie skarp cie-
ków dopiero po 15 sierpnia.

Marta CEGLAREK

Laureaci IX edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki  
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Wójtostwo to gospodarstwo 
zlokalizowane na obrzeżach 

Nadwarciańskiego Parku Krajobra-
zowego oraz Puszczy Pyzdrskiej. 
Istnieje od średniowiecza, a jego 
nazwa przetrwała aż do dzisiaj. 
Do 1904 roku Wójtostwo należało 
do generała Henryka Dąbrowskie-
go. Pokoje dla gości znajdują się 
w oficynie przy dworku z przełomu 
XVIII i XIX wieku oraz w zaada-
ptowanym budynku gospodarczym. 
Gospodarze zapewniają profesjonal-
ną obsługę wiosennych wypraw or-
nitologicznych po parku krajobra-

zowym oraz po Puszczy Pyzdrskiej, 
której wyróżnikami są „domy z że-
laza” i wsie założone w XVIII i XIX 
wieku przez osadników olęderskich. 
Obiekt zasłużył na szczególne wy-
różnienie za inicjowanie działań 
zmierzających do zachowania dzie-
dzictwa kulturowego związanego 
z osadnictwem olęderskim na te-
renie Puszczy Pyzdrskiej. Efektem  
jest m.in. film dokumentalny „Lu-
dzie z żelaznych domów” opowia-
dający historię Olędrów zamieszku-
jących Puszczę Pyzdrską przez nie-
mal 200 lat.   q

Wiesława Kowalska 
ul. Zwierzyniec 6, 62-310 Pyzdry, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński

tel. +48 63 276 86 64, +48 608 151 167, www.agropyzdry.com
Nagroda specjalna – Wójtostwo
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