
1

wielkopolski
BIULETYN WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

!

ISSN 1642-917

nr 7 (141)
lipiec 2016 r.

Jubileusz 20-lecia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w regionie północnej Wielkopolski

W sobotę 11 czerwca 2016 r. 
odbyła się w Żernikach regio-
nalna uroczystość 20-lecia 
reaktywowania izb rolniczych 
w Polsce. Brały w niej udział 
powiaty z północnej czę-
ści Wielkopolski, tj. chodzie-
ski, czarnkowsko-trzcianecki, 
obornicki, pilski, wągrowiecki 
i złotowski. 

O bchody rozpoczęły się mszą 
świętą odprawioną przez 
księdza proboszcza Przemy-

sława Prętkiego w przeuroczym ko-
ściółku w Łukowie. W nabożeństwie 
brał udział poczet sztandarowy zło-
żony z przewodniczących rad po-
wiatowych z Chodzieży, Czarnkowa 
i Piły. Następnie wszyscy udali się do 
„Sołtysówki” w Żernikach. 

Niezwykle urokliwie położone go-
spodarstwo agroturystyczne zachwy-
ciło wszystkich przybyłych.

Główne obchody rozpoczęły się 
wprowadzeniem pocztu sztandaro-

wego oraz odśpiewaniem „Roty”. 
Następnie na scenę poproszono go-
spodarzy spotkania: Bogdana Fle-
minga – wiceprezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, pełniącego również 
funkcję przewodniczącego Rady Po-
wiatowej w Wągrowcu, przewodni-
czącego Rady Powiatowej w Obor-
nikach Tadeusza Witka, przewod-
niczącego Rady Powiatowej w Cho-
dzieży Pawła Szafranka, przewod-
niczącego Rady Powiatowej z po-
wiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 
Krystiana Szylera, przewodniczą-
cego Rady Powiatowej w Pile Piotra 
Maja oraz przewodniczącego Rady 
Powiatowej w Złotowie Zygmunta 
Wiśniewskiego.

Do tego grona dołączyli także: pre-
zes WIR Piotr Walkowski, Józef Wa-
ligóra będący prezesem honorowym 
oraz członkowie zarządu WIR – Zbi-
gniew Stajkowski i Jerzy Kostrzewa. 

Wszystkich przybyłych na uroczy-
stość powitał Bogdan Fleming. Peł-
niący honory gospodarza uroczysto-
ści zauważył przy tym niewątpliwą 

potrzebę istnienia samorządu rolni-
czego i zadeklarował usilne starania, 
aby stał się on prężną organizacją 
wspierającą polskiego rolnika.

Później wiceprezes Fleming od-
czytał rys historyczny ówczesnej Pil-
skiej Izby Rolniczej oraz przedstawił 
dokonania Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w trakcie 20-lecia jej istnienia. 

Po tym wystąpieniu uczczono mi-
nutą ciszy wszystkich, którzy two-
rzyli samorząd rolniczy, a nie docze-
kali jego jubileuszu. 

Prezes WIR Piotr Walkowski za-
prosił wszystkich zebranych na 
główne obchody jubileuszu, które 
odbędą się 14 grudnia br. w Sali Zie-
mi na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Określił rów-
nież trzy najważniejsze kwestie, któ-
rymi obecnie zajmować się będzie 
Izba, tj. wprowadzenie OSN na te-
renie całego kraju, Prawo łowieckie 
oraz sprzedaż ziemi. 

Józef Waligóra w swoim wystąpie-
niu podkreślił m.in. znaczenie samo-
rządu rolniczego w obecnej rzeczywi-

stości. Wspomniał także o wysiłkach 
rolników z okresu międzywojennego, 
którzy niezłomnie trwali przy idei 
stworzenia takiej właśnie organizacji. 
Szczególne podziękowania skierował 
do osób, które były radnymi w trakcie 
pierwszej kadencji Izby. 

Jubileusz był doskonałą okazją do 
wyróżnienia zasłużonych osób za 
szczególny wkład i pracę na rzecz 
rozwoju rolnictwa oraz samorządu 
rolniczego w danym powiecie. Wrę-
czono medaliony okolicznościowe 
wybite z okazji 20-lecia Wielkopol-
skiego Samorządu Rolniczego.

Po części oficjalnej ze swoim pro-
gramem wystąpiła „Kapela zza Win-
kla”. W przerwach między jej popisa-
mi losowano nagrody od sponsorów. 
Duża część gości została obdarowa-
na różnymi podarunkami. Następnie 
swój repertuar zaprezentował zespół 
„Maniewiacy”. Przy dźwiękach ich 
utworów zgromadzeni spontanicznie 
śpiewali oraz tańczyli. Na zakończe-
nie odbyła się zabawa taneczna.

Beata GÓRECKA
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Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom 
samorządu rolniczego...

...oraz okazją do spotkania byłych i obecnych delegatów rad powiatowych 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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Piąte Walne Zgromadzenie WIR za nami
27 czerwca 2016 r. w sali Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Kłecku odbyło się 
V Walne Zgromadzenie Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej.

P rzewodniczącym obrad został 
wybrany Zbigniew Stajkowski 
– członek zarządu WIR i jed-

nocześnie przewodniczący Rady Po-
wiatowej WIR w Gnieźnie, a sekreta-
rzem – Adam Kachniarz.

W pierwszej części Walnego Zgro-
madzenia przyjęto uchwały w spra-
wie zmiany regulaminu obrad Wal-
nego Zgromadzenia oraz w sprawie 
zmiany regulaminu wyborów i od-
wołania prezesa, wiceprezesa, trzech 
członków zarządu, komisji rewi-
zyjnej i delegata do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

Druga część spotkania poświęcona 
była debacie na temat: obrotu ziemią 
rolną, Prawa wodnego i OSN, szkód 
łowieckich, negocjacji umów o strefie 
wolnego handlu ze Stanami Zjedno-
czonymi (TTIP) i Kanadą (CETA), 
projektu nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych autorstwa Kukiz’15.

W tej części wzięli udział zaprosze-
ni goście. Z uwagi na ważność poru-
szanych kwestii zostało wystosowane 
zaproszenie do ministra rolnictwa 
Krzysztofa Jurgiela, który podzięko-
wał za zaproszenie i przeprosił, że nie 
może w nim uczestniczyć z uwagi na 
wcześniej zaplanowane wydarzenia. 
Wyraził jednocześnie swoje zadowo-
lenie, że Wielkopolska Izba Rolnicza 
na bieżąco przekazuje swoje uwagi 
i spostrzeżenia do ministerstwa.

Zaproszenie otrzymał również 
minister środowiska Jan Szysz-
ko, jednak nie odpowiedział na nie 
ani nie delegował przedstawiciela 
ministerstwa.

Bardzo dużo emocji wzbudziła 
dyskusja na temat nowelizacji Prawa 

łowieckiego odnośnie do odszkodo-
wań łowieckich. Jako wstęp do dys-
kusji Kamila Piernik-Wierzbowska 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu przedstawiła wyniki ba-
dań dotyczących szkód wyrządza-
nych przez zwierzynę i odszkodo-
wań z tego tytułu. Zobrazowała skalę 
problemu.

Zbigniew Zieliński, przewodni-
czący Zarządu Okręgowego Polskie-
go Związku Łowieckiego w Pozna-
niu, potwierdził, iż liczebność dzi-
kich zwierząt uległa znacznemu 
zwiększeniu, ale odstrzały również. 
Zdaniem rolników liczba odstrzałów 
jest niewystarczająca. Delegaci zwró-
cili uwagę na brak stosownego zapi-
su, który umożliwiłby decydowanie 
rolnikom – właścicielom gruntów 
o wydzierżawianiu ich kołom łowiec-
kim. Obecnie obwody łowieckie wy-
dzierżawia starosta.

Kolejnym punktem programu  
spotkania była sprawa obrotu ziemią 
z zasobów Skarbu Państwa i kryte-
riów sprzedaży w przetargach ofer-
towych. Ten temat omówili dyrektor 
Oddziału Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Poznaniu Jerzy Perczak 
i jego zastępca Tomasz Dutkiewicz. 

Następnie delegaci wraz z obec-
nymi na spotkaniu posłami Pauliną 
Henning-Kloską i Zbigniewem Do-
latą dyskutowali na temat projektu 
ustawy o izbach rolniczych przygo-
towanego przez ugrupowanie Ku-
kiz’15. Zbigniew Dolata podkreślił, 
że samorząd rolniczy, jakim są izby 
rolnicze, jest potrzebny. Poseł po-
wiedział również, że nie jest zwolen-
nikiem rozwiązania, które ma osła-
bić samorząd rolniczy. 

Prezes Piotr Walkowski wskazał, 
że projekt Kukiz’15 doprowadzi do 
znacznego ograniczenia działania 
izb rolniczych, likwidacji zbudowa-
nych z wielką starannością struktur 
oraz spowoduje, że rolnicy z wielu 
małych miejscowości nie będą mo-
gli wybrać swoich przedstawicieli.

W dalszej części spotkania poru-
szono temat nowego Prawa wodne-
go i nakładania kolejnych opłat na 
rolników.

Jak zapewnił Dolata, w obec-
nym stanie dokumentu, jakim jest 
nowe Prawo wodne, stawki opłat 
za korzystanie z wód znacznie się 
zmniejszyły w stosunku do począt-
kowo zakładanych. Rolnicy są jed-
nak zaniepokojeni opłatami za te-

reny uszczelnione, np. dachy czy 
wybetonowane lub wybrukowane 
podwórka. 

Jedną z ostatnich poruszanych 
kwestii była dyskusja na temat pla-
nowanego porozumienia TTIP. Jak 
powiedział prezes Piotr Walkow-
ski, ochrony celne produktów rol-
nych w Europie i Ameryce znacznie 
się różnią. Trudno było dotrzeć do 
dokumentów związanych z porozu-
mieniem, ponieważ są objęte klau-
zulą tajności. Jednak z informacji, 
jakie udało się uzyskać z różnych 
źródeł, wynika, że podpisanie po-
rozumienia może stanowić poważ-
ne zagrożenie zarówno dla polskie-
go, jak i europejskiego rolnictwa – 
przede wszystkim w konkurencyj-
ności. Przepisy amerykańskie doty-
czące bezpieczeństwa żywności, np. 
stosowania antybiotyków czy GMO, 
nie są tak restrykcyjne jak przepisy 
europejskie. 

Po burzliwej dyskusji zostały przy-
jęte następujące stanowiska:

 ■w sprawie „Zasad oceny kryte-
riów ofert pisemnych w przetar-
gach ograniczonych dla rolni-
ków indywidualnych na dzierża-
wę albo sprzedaż nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa”,
 ■w sprawie projektu nowelizacji 
ustawy o izbach rolniczych autor-
stwa Kukiz’15,
 ■w sprawie uchwalenia przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ustawy 
o zmianie ustawy Prawo łowieckie,
 ■w sprawie nowelizacji ustawy Pra-
wo wodne oraz propozycji objęcia 
całego kraju strefą OSN,
 ■w sprawie negocjacji umów go-
spodarczych Unii Europejskiej 
ze Stanami Zjednoczonymi 
i Kanadą.

Marta CEGLAREK
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Przewodniczący Zbigniew Stajkowski i sekretarz obrad Adam Kachniarz wraz zarządem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej

Delegaci WIR i zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w debacie
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WIR do ANR – nie marginalizować  
organizacji rolniczych!

Stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w sprawie „Zasad 
oceny kryteriów ofert pisem-
nych w przetargach ograni-
czonych dla rolników indy-
widualnych na dzierżawę 
albo sprzedaż nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skar-
bu Państwa”.

V Walne Zgromadzenie Wielko-
polskiej Izby Rolniczej V ka-
dencji stanowczo protestuje 

przeciwko marginalizowaniu organi-
zacji rolniczych i czynnika społecz-
nego w tak ważnej kwestii, jaką jest 
ustalenie sprawiedliwych i obiektyw-
nych regulacji dotyczących organiza-
cji przetargów ofertowych.

Z informacji Agencji Nierucho-
mości Rolnych wynika, że konsul-
tacjom podlega obowiązywanie kry-
terium nr 5, które ma charakter fa-
kultatywny, oraz dowolne kryterium 
nr 6 uzgodnione z radą terenową. 
Zdaniem samorządu rolniczego kry-

teria i wagi obligatoryjne są w przed-
stawionym kształcie nie do przyjęcia.

Najwięcej kontrowersji budzi kry-
terium dotyczące intensywności pro-
dukcji zwierzęcej w gospodarstwie 
oferenta. W Wielkopolsce liczba go-
spodarstw zajmujących się produk-
cją zwierzęcą stanowi mniej niż 25% 
ogółu gospodarstw w województwie. 
Przyjęcie tego punktu w ocenie ofert 
będzie stanowiło preferencję dla tej 
grupy i osłabi możliwości rozwo-
ju oraz konkurencyjność pozosta-
łych gałęzi wielkopolskiej produk-
cji rolniczej. Zdaniem WIR istnieje 
również realne zagrożenie „handlu” 
produkcją zwierzęcą, tj. celowego 
przepisywania stad i ich rejestra-
cji, w celu uzyskania większej liczby 
punktów przez rolników nieposiada-
jących zwierząt. Ocena tego kryte-
rium ma odbywać się na podstawie 
obsady inwentarza żywego w sztu-
kach dużych według średniorocz-
nej obsady za poprzedni rok lub we-
dług stanu na dzień 1 stycznia roku, 
w którym organizowany jest prze-
targ, przy czym informacja ta powin-

na zostać wydana lub potwierdzo-
na przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Obserwu-
jąc problemy Systemu Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt, jakie wynik-
nęły w trakcie udzielania nadzwy-
czajnej pomocy dla hodowców trzo-
dy chlewnej, można wywnioskować, 
że podobne nieprawidłowości w ewi-
dencji ARiMR będą dotyczyły wyda-
wania informacji na potrzeby prze-
targów ofertowych, a w świetle moż-
liwości przepisywania stad zwierząt 
przez rolników spowoduje to jeszcze 
większe problemy związane z weryfi-
kacją faktycznego stanu posiadanego 
inwentarza. Według samorządu rol-
niczego ocena powinna uwzględniać 
średnią produkcję za ostatnie 3 lata, 
co pozwoli na długookresową wery-
fikację kryterium i pozwoli uniknąć 
działań niepożądanych.

Wielkopolska Izba Rolnicza za-
uważa również problemy związane 
z oceną kryterium dotyczącego mło-
dego rolnika, który może otrzymać 
aż 20–25 pkt. Problemem w tym wy-
padku może być fakt przepisywania 

lub przekazywania młodemu rolni-
kowi w dzierżawę gruntów w celu 
uzyskania wysokiej punktacji w kry-
terium powierzchni użytków w go-
spodarstwie, gdzie maksymalną licz-
bę punktów otrzymują oferty o po-
wierzchni równej co najmniej 1 ha do 
powierzchni preferowanej. W takim 
przypadku możliwe jest uzyskanie 
dodatkowych 15–25 pkt przy przeka-
zaniu, np. przez rodziców, 5 ha użyt-
ków rolnych. Istotną sprawą są w tym 
wypadku również kwalifikacje rolni-
cze, jakie musi posiadać młody rol-
nik. Zgodnie z art. 5 pkt 1 Ustawy 
z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach 
rolniczych, do zadań izby należy 
w szczególności prowadzenie listy 
rzeczoznawców oraz przyznawanie 
tytułów kwalifikacyjnych w zakresie 
rolnictwa, na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Tymczasem 
dotychczasowe działania ANR hono-
rują poświadczenie kwalifikacji rolni-
czych młodego rolnika przez wójtów, 
burmistrzów lub sołtysów.

>dokończenie na str. 4
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Kryterium dotyczące odległości 
gospodarstwa rolnego oferenta od 
wydzierżawianej lub zbywanej nieru-
chomości Zasobu i nieprawidłowości 
wynikających z jego oceny były już 
wielokrotnie omawiane z OT Agen-
cji Nieruchomości Rolnych w Pozna-
niu i zdaniem WIR przyjęto zasady, 
które w sposób jednolity i sprawie-
dliwy pozwalały na ocenę tego kryte-
rium. Powrót do pomiaru odległości 
w linii prostej na podstawie mapy cy-
frowej, jak proponuje ANR, pozwo-
li na pomiar odległości np. przez je-
zioro, cmentarz, park lub autostradę. 
W takim przypadku logiczne jest, 
że przejazd rolnika przez tego typu 
obiekty jest niemożliwy! Członkowie 
samorządu rolniczego uczestniczą-

cy w pracach komisji przetargowych 
wielokrotnie zgłaszali sytuacje, kie-
dy rolnicy wskazywali w linii prostej 
odległość np. 2 km od najbliższej wy-
suniętej granicy działki wchodzącej 
w skład gospodarstwa do najbliższej 
wysuniętej granicy nieruchomości 
wystawianej na przetargu. Tymcza-
sem po drogach publicznych odleg- 
łość ta była kilkukrotnie większa. 
Nie można pozytywnie ocenić tego 
kryterium na wskazanych zasadach. 
Jest ono nielogiczne i krzywdzące dla 
rolników zamieszkujących w pobliżu 
oferowanej w przetargu działki.

Bardzo istotną sprawą, zupełnie 
pominiętą w dotychczasowych dzia-
łaniach ANR, jest ocena możliwości 
ekonomicznych gospodarstwa ubie-
gającego się o dzierżawę lub zakup 
nieruchomości ZWRSP. Wielkopol-

ska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, 
że każdorazowo komisja przetargowa 
powinna weryfikować przygotowa-
ną przez potencjalnych dzierżawców 
analizę ekonomiczną gospodarstwa 
wraz z jego potencjałem, prowadząc 
ocenę na miejscu. Pozwoli to ko-
misjom na zapoznanie się z możli-
wościami ekonomicznymi ewentu-
alnych dzierżawców, a przez to na 
obiektywne podjęcie decyzji.

Zdaniem WIR w sytuacji narzu-
cenia zasad organizacji przetar-
gów ofertowych trudno jest mówić 
o uzgodnieniach pomiędzy organi-
zacjami rolniczymi a ANR. Kwestia 
pozostawienia do ustalenia tylko jed-
nego z kryteriów, w którym liczba 
przyznanych punktów wynosi mak-
symalnie 10 w całym postępowaniu 
ofertowym, naszym zdaniem jest 

zaprzepaszczeniem dotychczasowej 
pracy na rzecz polskiego rolnictwa 
wszystkich organizacji rolniczych 
biorących udział w normalizacji roz-
dysponowania gruntów ZWRSP. 

Wielkopolska Izba Rolnicza nie 
bierze odpowiedzialności za skutki, 
z jakimi wiąże się przyjęcie wska-
zanych kryteriów i wag, ponieważ 
organizacje rolnicze nie mają wła-
ściwie wpływu na ich kształt. Ocze-
kiwaliśmy większego zaufania do 
naszych przedstawicieli biorących 
udział w pracach zespołów powoła-
nych przy Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Nasze doświadczenia z do-
tychczasowej współpracy przy pra-
cach komisji przetargowych powo-
dują, że społeczni członkowie tych 
organów wyrażają coraz mniejszą 
wolę prac w komisjach.  q

>dokończenie ze str. 3

W sprawie projektu ustawy o izbach
Stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z dnia 27 czerw-
ca 2016 r. w sprawie projektu 
nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych autorstwa Kukiz’15.

W związku z wniesionym 
przez klub Kukiz’15 pro-
jektem ustawy o zmianie 

ustawy o izbach rolniczych oraz nie-
których innych ustaw Wielkopolska 
Izba Rolnicza wyraża swój zdecy-
dowany sprzeciw wobec powyższe-
go projektu aktu prawnego, opraco-
wanego bez konsultacji i współpra-
cy z izbami rolniczymi, których ten 
projekt bezpośrednio dotyczy.

Proponowane w nowelizacji usta-
wy zmiany dotyczące zasad prze-
prowadzania wyborów do samorzą-
du rolniczego w Polsce radykalnie 
odbiegają od obowiązujących roz-
wiązań. WIR zwraca uwagę na fakt, 
iż koszty związane z przeprowadze-
niem wyborów wedle aktualnie obo-
wiązujących zasad stanowią już bar-
dzo duże obciążenie dla budżetów 
izb. Organizowanie wyborów z po-
ziomu sołectw przy jednoczesnym 
obniżeniu stałego – i tym samym sta-
nowiącego podstawę dla tworzenia 
budżetu – dochodu z tytułu podatku 
rolnego jest nierealne w praktyce.

Izby rolnicze realizują szereg zadań 
statutowych, spośród których najważ-
niejsze to: sporządzanie analiz, ocen, 
opinii i wniosków z zakresu produk-
cji rolnej oraz rynku rolnego, opi-
niowanie projektów aktów prawnych 
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi 
i rynków rolnych, prowadzenie analiz 

kosztów i opłacalności produkcji rol-
nej, świadczenie doradztwa rolnicze-
go i edukowanie rolników poprzez or-
ganizowanie konferencji, szkoleń, fo-
rów i warsztatów. Izby realizują wiele 
projektów, których odbiorcami są rol-
nicy i mieszkańcy wsi. W izbach opra-
cowywane są biuletyny, broszury te-
matyczne oraz materiały szkoleniowe. 
Do spełnienia tych wszystkich zadań 
potrzeba przedstawicieli o szerokich 
horyzontach myślowych oraz mocnej 
merytorycznie kadry. 

Organizowanie wyborów z najniż-
szego z możliwych poziomów kłóci 
się zatem z podstawowymi celami, 
dla realizacji których izby zostały 
powołane. Odbierane jest to ponie-
kąd jako próba obniżenia kompeten-
cji izb i osłabienia pozycji samorzą-
du rolniczego jako partnera dla rzą-
du i Sejmu RP. Co więcej, wprowa-
dzanie do projektu zapisów takich, 
jak np. w art. 27a pkt 6 w brzmieniu: 
„Zabrania się podawania oraz dostar-
czania, w ramach prowadzonej agita-
cji wyborczej, napojów alkoholowych 
nieodpłatnie lub po cenach sprzeda-
ży netto możliwych do uzyskania, nie 
wyższych od cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia” jest uwłaczające dla 
przedstawicieli samorządu rolniczego 
oraz wszystkich osób, które nierzadko 
od 20 lat służą wiedzą i doświadcze-
niem na rzecz rozwiązywania proble-
mów rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wielkopolska Izba Rolnicza rozu-
mie ideę dotyczącą dodatkowego pre-
miowania przez rolników samorządu 
rolniczego i innych organizacji rol-
niczych za aktywne zaangażowanie 
w rozwiązywanie problemów rolnic-
twa oraz prowadzenie działań wpły-

wających na poprawę funkcjonowa-
nia gospodarstw, ale przy założeniu, 
że wpływy z odpisu 2% z tytułu po-
datku rolnego pozostają bez zmian, 
natomiast środki finansowe dodatko-
wo na ten cel wygospodarowane sta-
nowią mobilizację dla ich jeszcze lep-
szego działania. Tym bardziej, że ka-
dra merytoryczna działająca na rzecz 
rolników jest w Polsce w znacznym 
stopniu niedoinwestowana.

Gros wydatków izb rolniczych sta-
nowią koszty stałe: wynajem biur, 
koszty pracownicze, odpis na KRIR, 
zakup materiałów biurowych, zakup 
usług. Ponadto izby realizują szereg 
działań na poziomie wojewódzkim, 
krajowym i europejskim, do realiza-
cji których potrzebny jest wkład włas- 
ny. Bez stabilnych przychodów dzia-
łalność izb rolniczych na dotychcza-
sowym poziomie nie będzie możliwa.

W kwestii dotyczącej odwoływa-
nia członków walnego zgromadzenia 
Wielkopolska Izba Rolnicza wskazu-
je, że zapisy regulujące to zagadnienie 
są zasadne, ale nie według zgłoszonej 
propozycji mówiącej o możliwości 
dokonania takiej czynności z pozio-
mu sołectwa na wniosek co najmniej 
100 rolników. Jeśli delegaci walne-
go zgromadzenia mieliby być odwo-
ływani ze swojej funkcji, to jedynie 
z poziomu, z którego zostali powoła-
ni. W przeciwnym wypadku może się 
zdarzyć, że osoba, która wniosła duży 
wkład w funkcjonowanie samorzą-
du rolniczego, zostanie odwołana nie 
z powodów merytorycznych, lecz na 
skutek lokalnych animozji.

Podsumowując, zdaniem WIR 
wszelkie zmiany dotyczące zasad 
funkcjonowania podmiotu o długiej 

historii istnienia w Polsce nie mogą 
być zgłaszane ad hoc, bez wcześniej-
szych rozmów i konsultacji z przed-
stawicielami samorządu rolniczego. 
Potrzeba wielu spotkań, na których 
wszystkie argumenty zostaną przed-
stawione, po czym w formie przepi-
sów prawnych znajdą się tylko naj-
rozsądniejsze z nich.  q

NOWELIZACJA USTAWY 
O KSZTAŁTOWANIU USTROJU 
ROLNEGO

Sejm znowelizował niekorzystne zapi-
sy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
dotyczące ograniczenia sumy hipoteki do 
wartości rynkowej nieruchomości rolnych. 
Wielkopolski samorząd rolniczy zwracał 
uwagę na zaistniały problem i skutki prak-
tyczne tego zapisu. 

W wielu przypadkach banki odmawiały 
kredytów przeznaczonych na inwestycje na 
gruntach rolnych, których zabezpieczenie 
miała stanowić hipoteka ustanowiona na 
tych nieruchomościach. 

Dotychczas obowiązujące zapisy mówiły, 
że suma hipoteki na nieruchomości rolnej 
nie może przewyższać wartości rynkowej tej 
nieruchomości ustalonej przez sąd na pod-
stawie dołączonego do wniosku o wpis hi-
poteki do księgi wieczystej operatu szacun-
kowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego.

Po nowelizacji właściciel gruntu oraz 
bank będą wspólnie ustalać wartość nieru-
chomości rolnej przy udzielaniu kredytu hi-
potecznego. Spod ustawy wyłączono nieru-
chomości rolne będące drogami wewnętrz-
nymi, gdyż powodowało to wiele trudności 
w zbywaniu nieruchomości.

Barbara Idczak
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Stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie noweliza-
cji ustawy Prawo wodne oraz 
propozycji objęcia całego kra-
ju strefą OSN.

W alne Zgromadzenie Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej 
po przeanalizowaniu pro-

jektu nowelizacji ustawy o Prawie 
wodnym żąda odstąpienia od pla-
nowanego nałożenia opłat za ko-
rzystanie z wód powierzchniowych 
oraz podziemnych przez producen-
tów rolnych. Projektowane zmiany 
w Prawie wodnym poprzez nałoże-
nie bardzo wysokich opłat za zużycie 
wody spowodują załamanie się pro-
dukcji rolnej w Polsce oraz bankruc-
two wielu polskich rodzin. Boles- 
ne jest to, że największe obciążenia 
poniosą znaczący producenci, gdyż 
w praktyce nie funkcjonuje taka pro-
dukcja rolna, w której woda nie jest 
potrzebna. Skutki finansowe, jakie 
niosą za sobą proponowane zmia-
ny, odczują wszystkie gospodarstwa, 
niezależnie od profilu produkcji. We-
dług rozpoznania przeprowadzonego 

przez WIR, koszty we wskazanych 
działach produkcji wzrosną z tytułu 
opłat o kwoty: ziemniaki – na 1 ha 
ziemniaków deszczowanych zużywa 
się około 2 000 m³ wody, koszty pro-
dukcji wzrosną więc o 3 280 zł, pomi-
dory – o 16 400 zł, drzewa owocowe 
(jabłoń, śliwa) – o 5 000 zł rocznie, 
mleko (50 krów) – o 5 000 zł rocznie, 
kurczęta – produkcja 1 cyklu kurcząt 
(brojler – 40 000 kg) obciążona zo-
stanie dodatkowo kwotą 300 zł, sta-
wy rybackie – o 1 275 zł na 1 ha po-
wierzchni stawu. Proponowane staw-
ki będą najwyższymi w Europie.

Powyżej uwzględniono tylko zu-
życie wody bezpośrednio do produk-
cji, należy jednak pamiętać, że woda 
w gospodarstwach wykorzystywana 
jest także w celu przygotowania pro-
duktów do sprzedaży oraz utrzyma-
nia w czystości obiektów gospodar-
skich, a także maszyn i urządzeń, co 
znacznie podwyższy ww. koszty.

Obecnie polskie rolnictwo prze-
żywa trudności wynikające z wielu 
różnych nakładających się na siebie 
czynników. Są to m.in.: rosyjskie em-
bargo, problemy z ASF, kary za prze-
kroczenie kwot i załamanie cen na 
rynku mleka, odczuwalne są skutki 
ubiegłorocznej suszy i tegorocznych 

wymarznięć. Obecnie właściciele to-
warowych gospodarstw rolnych, któ-
rzy upatrywali przyszłości w rolnic-
twie, są w wielu sytuacjach na skra-
ju bankructwa. Aby utrzymać się 
na rynku i stanąć do rywalizacji na 
rynku europejskim, konieczne były 
inwestycje, w większości ze wspar-
ciem kredytowym. Dziś taka wysoka 
produkcja może być powodem trage-
dii, gdyż im większa produkcja, tym 
większe zużycie wody. Jako rolnicy 
nie będziemy w stanie konkurować 
z żadnym krajem europejskim, w któ-
rym obciążenia nie są tak wysokie. 
Stawka 1,64 zł/m³ wód podziemnych 
oraz 0,64 zł/m³ wód powierzchnio-
wych w porównaniu z obciążeniem 
np.: w wysokości 0,04 zł/m³ wody, ja-
kie płaci rolnik niemiecki, zniweczy 
szanse rozwoju polskiego rolnictwa.

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej reprezentujące je-
den z najbardziej rolniczych regionów 
kraju stwierdza, że projekt noweliza-
cji Prawa wodnego w proponowanym 
kształcie doprowadzi do zaprzestania 
produkcji na poziomie gwarantują-
cym opłacalność, co może przyczynić 
się do tragedii wielu polskich rodzin, 
które chcą pracować i żyć z pracy na 
roli, jak to czyniły od wielu pokoleń.

Ponadto uważamy, że objęcie całego 
obszaru Polski strefą OSN spowoduje 
kolejne osłabienie produkcji zwierzę-
cej w kraju. Wiele gospodarstw z tą 
produkcją nie będzie w stanie speł-
nić wymogu posiadania dużych płyt 
obornikowych i zbiorników na gno-
jówkę i gnojowicę. Na obszarach za-
grożenia powodziowego nie będzie 
można budować ani modernizować 
obiektów inwentarskich. Nakazy i za-
kazy związane ze stosowaniem i prze-
chowywaniem nawozów naturalnych 
i sztucznych obejmą około 350 tys. go-
spodarstw towarowych.

Zdaniem samorządu rolników jest 
to kolejny cios dla polskich gospo-
darstw. Objęcie całego obszaru Pol-
ski strefą OSN ograniczy produkcję 
rolniczą w kraju i będzie ukłonem 
w stronę konkurencyjnego rolnictwa 
z innych krajów UE, gdyż Polska sta-
nie się dla nich rynkiem zbytu.

Zwracamy się o rzetelne opracowa-
nie mapy obszarów Polski, w których 
skupienie zwierząt gospodarskich jest 
na tyle duże, że stwarza realne zagro-
żenie dla środowiska. Objęcie całego 
kraju strefą OSN jest zdaniem Walne-
go Zgromadzenia WIR przedwczesne 
i nieadekwatne do faktycznego stanu 
ochrony środowiska w Polsce.  q

Nowe Prawo łowieckie lepsze, ale... 

Zmiana Prawa wodnego – odstąpcie od opłat

Stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie uchwalenia 
przez Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej ustawy o zmianie 
ustawy Prawo łowieckie.

W ielkopolska Izba Rolnicza 
z zadowoleniem przyjmu-
je uchwalenie przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej zmiany 
Prawa łowieckiego. Wydaje się, że 
narastające od lat problemy związane 
z wyznaczaniem obwodów łowiec-
kich czy szacowaniem szkód wyrzą-
dzonych przez zwierzynę łowną do-
czekały się właściwego rozwiązania, 
choć w pełni będzie można to ocenić 
dopiero w przyszłości. Pozytywnie 
odbieramy ustawowy obowiązek za-
sięgania opinii właściwej miejscowo 
izby rolniczej przy wytyczaniu gra-
nic obwodów łowieckich oraz stwo-
rzenie możliwości wyrażenia swoich 
uwag przez właścicieli nieruchomo-
ści tworzących obwód. Spodziewali-
śmy się jednak znacznie większego 

uwzględnienia interesów właścicieli 
gruntów, które tworzą obwód łowiec-
ki. Liczymy także na to, że przyzna-
nie izbom rolniczym zadania prowa-
dzenia listy rzeczoznawców z dzie-
dziny prawa łowieckiego podniesie 
ich rangę w środowisku zawodowym.

Duże nadzieje na uregulowanie 
właściwej liczebności zwierząt łow-
nych wiążemy z wprowadzeniem 
przez ustawę nadzoru ministra środo-
wiska nad wykonaniem rocznych pla-
nów łowieckich. Spodziewamy się, że 
przyczyni się to do skutecznej reduk-
cji populacji wielu gatunków, które 
w ostatnich latach wyrządzały poważ-
ne straty w uprawach roślin. Mamy 
nadzieję, że nowy system szacowa-
nia zakresu i wysokości szkód przez 
wykwalifikowane służby wojewodów 
oraz włączenie budżetu państwa do 
systemu wypłaty należnych odszko-
dowań sprawią, że procedura rekom-
pensowania rolnikom strat wyrządzo-
nych przez zwierzynę łowną będzie 
odtąd uczciwa i sprawna.

Obawiamy się jednak, że nowo 
przyjęte rozwiązania będą dla kół 
łowieckich demobilizujące przy po-

dejmowaniu działań prewencyjnych, 
takich jak np. ogradzanie upraw, sto-
sowanie odstraszaczy czy pełnienie 
straży. Spodziewaliśmy się także, że 
podjęcie prac nad ustawą skutkować 
będzie poszerzeniem listy gatunków 
uznawanych za łowne o: bobry, mu-
flony, żurawie, kormorany i kruki lub 

też objęciem likwidacji szkód powo-
dowanych przez te zwierzęta proce-
durami przyjętymi w ustawie. Ape-
lujemy więc do rządu o rozwiązanie 
tego problemu w rozporządzeniach, 
a jeśli ze względów prawnych nie bę-
dzie to możliwe – o podjęcie inicjaty-
wy ustawodawczej w tym zakresie.  q

OŚRODKI DORADZTWA 
ROLNICZEGO WRÓCĄ POD 
NADZÓR MINISTRA ROLNICTWA 

Na 1 sierpnia br. planowane jest przejęcie 
ośrodków doradztwa rolniczego przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 czerwca 
miało miejsce trzecie czytanie projektu usta-
wy o jednostkach doradztwa rolniczego, któ-
ry dotyczy przeniesienia podległości i nadzoru 
nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rol-
niczego z zarządu województwa do ministra 
właściwego do spraw rozwoju wsi. Obecnie 
projekt przekazany został do Senatu.

Ośrodki doradztwa rolniczego staną się 
państwowymi jednostkami organizacyjnymi 
posiadającymi osobowość prawną i podlegać 
będą ministrowi właściwemu do spraw roz-
woju wsi. Tak jak w przypadku Centrum Do-

radztwa Rolniczego w Brwinowie, minister 
rolnictwa będzie nadawać ośrodkom doradz-
twa rolniczego statut oraz powoływać ich 
dyrektorów.

Zmiany dotyczyć będą także Społecznych 
Rad Doradztwa Rolniczego działających przy 
wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolnicze-
go. Skład rady zwiększy się z dotychczasowych 
11 do 12 członków, do rady wejdzie przedstawi-
ciel ministra rolnictwa. Z dniem wejścia w życie 
ustawy skończy się obecna kadencja członków 
rady, nowi członkowie powołani zostaną przez 
ministra w ciągu 60 dni.

Od 2009 r. ośrodki doradztwa rolniczego 
podlegają marszałkom województw, przeję-
cie nadzoru nad tymi jednostkami uzasadnia-
ne jest koniecznością ujednolicenia sposobów 
działania doradztwa.
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TTIP – zatwierdzić tylko dobre rozwiązania

Trudniej o dotacje  
na zakup maszyn rolniczych

Stanowisko Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie negocjacji 
umów gospodarczych Unii 
Europejskiej ze Stanami Zjed-
noczonymi i Kanadą.

W mediach branżowych co-
raz częściej pojawiają się 
informacje o dobiegają-

cych końca negocjacjach Komplek-
sowej Umowy Gospodarczo-Handlo-
wej (CETA) Unii Europejskiej z Ka-
nadą oraz Transatlantyckiego Part-
nerstwa Handlowo-Inwestycyjnego 
(TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. 
Jak zapewniają przedstawiciele pol-
skiego rządu, negocjacje przebiega-
ją ze szczególną starannością, czego 
efektem jest m.in. ochrona wrażliwe-
go dla Unii Europejskiej sektora rol-
nego. Jednocześnie jesteśmy infor-
mowani o przyjętej w negocjacjach 
liberalizacji stawek celnych we wza-
jemnym obrocie handlowym. Doty-
czyć to będzie także produktów rol-
no-spożywczych, choć niektóre ich 
grupy objęte będą kilkuletnim okre-
sem przejściowym.

Mimo to jako ustawowy samo-
rząd rolniczy jesteśmy zaniepokoje-
ni brakiem przejrzystości negocjacji 
w ramach TTIP. Niejednoznaczne 
jest też stanowisko UE w kwestii zna-
cząco różnych standardów produkcji 
żywności w Europie i w USA. Jeste-
śmy przekonani, że w warunkach 

obowiązywania umowy nie uda się 
powstrzymać napływu na europej-
ski rynek pochodzącej zza oceanu 
żywności modyfikowanej gene-
tycznie (GMO) lub zawierającej 
pozostałości hormonalnych 
specyfików stymulujących 
produkcję mięsa. Likwidacja 
barier celnych otworzy nasz 
rynek na produkty żywno-
ściowe produkowane w zu-
pełnie innych warunkach przyrod-
niczych i ekonomicznych, co stano-
wić będzie bardzo poważną konku-
rencję, której polscy rolnicy nie będą 
w stanie sprostać.

Z tego względu jako rolnicy, któ-
rych rodzinne gospodarstwa zostały 
konstytucyjnie uznane za podstawę 
ustroju rolnego państwa polskiego, 
jesteśmy pełni obaw o konkurencyj-
ność naszej produkcji w odniesieniu 
do wielkoobszarowego i przemysło-
wego rolnictwa zza oceanu. Czy pro-
ponowana likwidacja barier celnych 
i otwarcie rynku na produkty rolnic-
twa amerykańskiego nie odbędzie się 
naszym kosztem?

Pragniemy podkreślić, że w kwe-
stii braku przekonania do korzyści 
płynących z umowy TTIP nie je-
steśmy odosobnieni. Masowe prote-
sty przeciwników TTIP odbyły się 
nie tylko w Londynie, Hanowerze, 
Berlinie czy Warszawie, lecz nawet 
w Nowym Jorku. Także prezydent 
Francji oświadczył, że na obecnym 
etapie negocjacji jego państwo jest 
zdecydowanie przeciwne zawarciu 

porozumienia. Obawiamy się, że 
zawarcie umowy obejmującej poza 
wymianą handlową takie kluczowe 
kwestie, jak rozstrzyganie sporów 
między inwestorami i państwem 
oraz zasady współpracy regulacyj-
nej, mogą stanowić zagrożenie dla 
przyjętych przez Polskę zasad demo-

kracji i państwa prawa. Jesteśmy peł-
ni obaw o zachowanie takich zdo-

byczy państw europejskich, jak 
standardy zatrudnienia, so-

cjalne, środowiskowe, obro-
na interesów prywatnych 
i konsumenckich oraz sze-
roki dostęp do usług pu-
blicznych i dóbr kultury. 
Podzielamy opinię wielu 
analityków, którzy zwraca-

ją uwagę, że negocjacje prze-
biegają w takim kierunku, by 

przynieść największe korzyści 
międzynarodowym korporacjom 

i państwom silnym gospodarczo, 
przez co społeczeństwa państw słab-
szych zostaną sprowadzone do roli 
konsumentów i rezerwuaru taniej 
siły roboczej.

Apelujemy więc do polskiego rzą-
du o wnikliwą analizę zapisów poro-
zumień CETA oraz TTIP i wyraże-
nie dla nich poparcia jedynie w sy-
tuacji nabycia absolutnej pewności, 
że będą korzystne dla rolnictwa i ca-
łej polskiej gospodarki. W przeciw-
nym razie zwracamy się o dokona-
nie dogłębnej analizy finansowych 
skutków partnerstwa dla rodzime-
go rolnictwa i zapewnienie środków 
budżetowych na rekompensatę strat, 
wystąpienia których już dzisiaj nie 
wykluczają ekonomiści. W myśl za-
sady „Nic o nas bez nas” deklaruje-
my udział w szerokich konsultacjach 
społecznych, aby zabezpieczyć inte-
resy rolników, których ustawowo re-
prezentujemy.  q

Modernizacja gospodarstw 
rolnych to najpopularniejsze 
działanie w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 skierowane do 
producentów rolnych. O zaintere-
sowaniu działaniem świadczy liczba 
wniosków złożonych w pierwszym 
naborze dla rolników ze wszystkich 
branż. O tym, które miejsce w ko-
lejce po dotację zajmuje konkretny 
wniosek z 30 tys. wniosków złożo-
nych w ARiMR, decydują kryteria 
punktowe. Preferowane są inwesty-
cje w budynki inwentarskie, służą-
ce ochronie środowiska lub zapobie-
gające zmianom klimatu oraz inwe-
stycje przyczyniające się do wzrostu 
liczby zwierząt w gospodarstwie. 

Kryteria punktowe w połączeniu 
z wymogiem wykazania wzrostu 
wartości dodanej w gospodarstwie 
o co najmniej 10% wskutek realizo-
wanego przedsięwzięcia zmniejsza 
szanse na uzyskanie dotacji na pro-
ste inwestycje związane z zakupem 
maszyn. 

Potwierdzeniem, że aktualna „Mo-
dernizacja” nie sprzyja inwestycjom 
w maszyny, jest dodatkowo fakt, 
że kosztem niekwalifikowanym są 
koszty nabycia maszyn tego samego 
rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy 
nabyte w ramach PROW 2013–2020. 
W praktyce oznacza to, że jeśli rol-
nik uzyskał dotację na ciągnik rolni-
czy w poprzednim PROW, teraz nie 
może ubiegać się o dotację na ciąg- 

nik. Problem z dotacjami na maszy-
ny będą mieli też rolnicy, którzy po-
trzebują dokonać szybkich zakupów. 
Aktualny PROW uniemożliwia rol-
nikom realizację inwestycji po zło-
żeniu wniosku o dofinansowanie. 
Zakupy maszyn mogą być dokony-
wane dopiero po podpisaniu umowy 
o dofinansowanie. ARiMR, zgod-
nie z zapisami rozporządzenia, ma 
11 miesięcy na ocenę wniosków, co 
w praktyce oznacza, że wnioski zło-
żone w kwietniowym naborze z du-
żym prawdopodobieństwem zmate-
rializują się dopiero na wiosnę przy-
szłego roku. 

Wszystkich, którzy planują inwe-
stycje w gospodarstwach rolnych, 
zachęcamy do kontaktu z Bankiem 

BGŻ BNP Paribas. Jako lider na ryn-
ku agro posiadający szeroką ofertę 
produktów dla agrobiznesu pomo-
żemy wybrać formę finansowania 
adekwatną do planowanych przed-
sięwzięć. Dla realizujących projek-
ty z dotacjami polecamy elastycz-
ny Kredyt Unia+, a tym, którym 
z różnych przyczyn nie uda się sko-
rzystać ze wsparcia unijnego, Bank 
BGŻ BNP Paribas zaoferuje alterna-
tywne rozwiązania w postaci jednej 
z najatrakcyjniejszych na rynku ofert 
kredytów preferencyjnych czy też ko-
mercyjnego finansowania. 

Kinga WĄSIK
ekspert w Biurze Programów 

Publicznych i Innowacji, Bank BGŻ 
BNP Paribas
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Obrót ziemią rolną – debata podczas  
Walnego Zgromadzenia WIR

Podczas obrad Walnego Zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej nie zabrakło deba-
ty na temat obrotu ziemią 
i konsekwencji wejścia w życie 
ustawy o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz o zmianie niektó-
rych ustaw.

W ojciech Perczak, dyrek-
tor Oddziału Terenowe-
go Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych w Poznaniu w swoim 
wystąpieniu omówił kryteria oceny 
ofert pisemnych w przetargach ogra-
niczonych dla rolników indywidual-
nych po zmianach zaproponowanych 
przez Biuro Prezesa ANR. Prze-
widywanym przez ANR terminem 
obowiązywania kryteriów był 1 lipca 
2016 r., niemniej jednak nadal trwa-
ją prace nad ich ostatecznym kształ-
tem. Zgodnie z przekazanymi infor-
macjami wszystkie ustalenia Rady 
Społecznej działającej przy OT ANR 
podlegają akceptacji prezesa ANR. 
Na kryteria oceny ofert składają się:

 ■ ustawowe kryteria obligatoryjne: 
–  odległość siedliska gospodarstwa 

oferenta od oferowanej nierucho-
mości rolnej,

–  powierzchnia nieruchomości 
rolnych nabytych lub wydzierża-
wianych z ZWRSP,

–  intensywność produkcji zwie- 
rzęcej;

 ■ obligatoryjne kryterium Biura 
Prezesa ANR: 
–  młody rolnik;
 ■ kryterium fakultatywne Biura 
Prezesa ANR: 
–  powierzchnia użytków rol-

nych w gospodarstwie rolnym 
oferenta;

 ■ kryterium dodatkowe uzgodnio-
ne z Radą Społeczną Oddziału 
Terenowego: 
–  jedno kryterium do wyboru.
Wcześniejsze uzgodnienia Rady 

Społecznej w naszym województwie 
wskazywały, że ostatnim kryterium 
powinna być oferowana cena, jednak 
ze względu na zapis art. 29 ust. 3 pkt 2 
ustawy o gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa 
nie jest to możliwe. Kryterium to bę-
dzie przedmiotem obrad kolejnego 
posiedzenia Rady Społecznej.

Z ogólnych zasad wynika, że 
kryteria mogą być zmieniane raz 

w roku, ale ich liczba nie może być 
większa niż 6. Jedno z kryteriów fa-
kultatywnych musi być uzgodnione 
z RS OT. Maksymalna liczba punk-
tów za dane kryterium mieści się 
w zakresie określonym przez Biuro 
Prezesa ANR, jest uzgodniona z RS 
OT i będzie zamieszczana w ogło-
szeniu przetargowym. Punktacja za 
kryteria 1., 2., 3., 5. będzie określana 
proporcjonalnie do wartości w prze-
dziale zmienności, w zaokrągle-
niu do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku tej samej liczby punk-
tów zaokrąglanie następuje do czte-
rech miejsc po przecinku. Punkta-
cja kryterium nr 4 nie przewiduje 
proporcjonalnego przydziału punk-
tów w zależności od wieku i ocenia-
na jest na zasadzie spełnienia lub 
niespełnienia wymogu.

Wiele kontrowersji na sali wzbu-
dził fakt oceny odległości gospo-
darstwa rolnego od oferowanej nie-
ruchomości rolnej w linii prostej na 
podstawie mapy cyfrowej od najbli-
żej położonej granicy działki UR 
oferenta do najbliżej wysuniętej 
granicy oferowanej nieruchomości. 
Członkowie Walnego Zgromadze-
nia uczestniczący w komisjach prze-
targowych zwracali uwagę, że taki 
sposób pomiaru jest niesprawiedli-
wy i nie ma odzwierciedlenia w rze-
czywistości. W wielu przypadkach, 

jak wskazywali delegaci, odległość 
liczono przez jezioro lub cmentarz 
i punktacja pozwalała na wygranie 
przetargu. Tymczasem po drogach 
publicznych odległość zwiększa-
ła się wielokrotnie. Istotną zmianą 
w zasadach oceny tego punktu jest 
przyjęcie maksymalnej liczby punk-
tów dla działek graniczących z pozy-
cją przetargową. Jest to wynik wcze-
śniejszych ustaleń ANR z WIR. 
Przed zawarciem umowy zwycięzca 
przetargu składa (do wglądu) doku-
ment potwierdzający przynależność 
najbardziej wysuniętej działki do 
jego gospodarstwa rolnego.

W kryterium dotyczącym punkta-
cji powierzchni nieruchomości rol-
nych nabytych lub wydzierżawio-
nych z ZWRSP wzięto pod uwagę 
również zdanie samorządu rolnicze-
go, że należy uwzględniać grunty 
nabyte, jak i zbyte z Zasobu przez 
rolników.

Punktacja intensywności pro-
dukcji zwierzęcej w gospodarstwie 
oferenta określana będzie na pod-
stawie obsady inwentarza żywego 
na 1 ha UR według średniorocznej 
obsady za ubiegły rok. Informacja 
o obsadzie powinna zostać wydana 
lub potwierdzona przez BP ARiMR 
w przypadku zwierząt ewidencjo-
nowanych, w pozostałych przypad-
kach określana będzie na podsta-

wie oświadczenia rolnika o liczbie 
zwierząt danego gatunku i dokona-
nia przeliczeń. Maksymalna licz-
ba punktów: DJP/ha (UR) większe 
lub równe 1,5, natomiast za brak 
produkcji zwierzęcej przyznawane 
jest 0 pkt. W przypadku tego kry-
terium wiele głosów członków Wal-
nego Zgromadzenia wskazywało na 
dyskryminowanie innych gałęzi rol-
nictwa, a także na możliwość sztucz-
nego przemieszczania stad zwie-
rząt w celu uzyskania maksymalnej 
punktacji. 

Punktacja powierzchni użytków 
rolnych w gospodarstwie rodzin-
nym oferenta będzie liczona na pod-
stawie powierzchni użytków rol-
nych w gospodarstwie rodzinnym 
na dzień składania oferty według 
danych ARiMR za poprzedni rok. 
Maksymalna liczba punktów przy-
znawana jest, gdy powierzchnia UR 
gospodarstwa rodzinnego równa 
jest 1 ha.

Punktacja łączna (uzgodniona 
z RS OT 30.05.2016 r.):

 ■ odległość siedliska gospodarstwa 
oferenta od oferowanej nierucho-
mości rolnej: 30 pkt (23%),
 ■ powierzchnia nieruchomości rol-
nych nabytych lub wydzierżawia-
nych z ZWRSP: 30 pkt (23%),

>dokończenie na str. 8
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 Przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną wymagają dalszego doprecyzowania
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Widmo suszy coraz bardziej realne
Pod koniec czerwca obrado-
wała Rada Gospodarki Wod-
nej Regionu Wodnego Warty.

C złonkowie zespołu zwrócili 
uwagę na poziom wód, który 
kształtuje się w strefie stanów 

niskich i bardzo niskich.
Stan wód nie odnowił się od ubieg- 

łego roku. Nadal występuje duży 
niedostatek wody w gruncie. Dla 
przykładu w zbiorniku „Jeziorsko” 
w roku ubiegłym nie uzyskano stanu 
normalnego piętrzenia. W tym roku, 
co prawda, udało się doprowadzić 
piętrzenie zbiornika do stanu nor-
malnego, jednak zagrożenie suszą 
jest poważne mimo – jakby się wyda-
wało – znaczących opadów w ostat-
nim czasie.

Według danych z początku lip-
ca średni dobowy wypływ wody 
ze zbiornika w Jeziorsku wynosił  
16 m³/s, gdy poziom przepływu bio-
logicznego wynosi około 15 m³/s.  
Stan wody w Warcie w Poznaniu na 
poziomie mostu św. Rocha w począt-
kowych dniach lipca wynosił 130 cm 
i nadal wykazywał tendencję obniża-
nia się. Jeżeli tendencja obniżenio-
wa będzie się utrzymywała, zosta-
nie zwiększony wypływ ze zbiornika 
„Jeziorsko”, aby utrzymać stan wody 
w rzece przynajmniej na poziomie 
biologicznym.

Niestety, zasoby wód gruntowych 
nie uzupełniły się również w małych 
zbiornikach retencyjnych, w oczkach 

śródpolnych czy małych sadzaw-
kach. Nie nagromadziła się w nich 
dostateczna ilość wody, by złagodzić 
znaczne jej niedobory. Obecnie opa-
dy są pochłaniane przez profil glebo-
wy, a więc nie spływają do cieków. 

Należy też zauważyć, że obniżenie 
stanu normalnego piętrzenia zbior-
nika „Jeziorsko” o 0,5 m skutkuje 
tym, że okres utrzymywania prze-
pływu biologicznego na Warcie w ra-
zie suszy skrócił się o 2 miesiące.  

Kolejnym faktem świadczącym 
o bardzo dużym niedoborze wody 
jest stan poziomu wody w zbiorniku 
„Pakość” (województwo kujawsko-
-pomorskie), który jest o 2 m niższy 
od normalnego poziomu piętrzenia. 
Sytuacja wydaje się alarmowa, zwa-

żywszy na stany wód regionu wodne-
go Warty.

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu rozważa wy-
danie ostrzeżenia społeczeństwa 
w sprawie suszy i oszczędnego ko-
rzystania z wody.

Zespół został również poinformo-
wany o fakcie, iż wreszcie dopinane 
są sprawy budowy zbiornika „Wie-
lowieś Klasztorna”. Były założenia, 
że zbiornik miał być suchy, jednak 
w świetle nowych realiów zdecydo-
wano o budowie zbiornika mokrego. 
Będzie to znacznie korzystniejsze dla 
środowiska, mikroklimatu, a przede 
wszystkim pomoże złagodzić skutki  
ewentualnej suszy. Koszt inwestycji 
to około 1 mld zł.

Zważywszy na różne sytuacje po-
godowe, warto odwiedzać stronę 
internetową prowadzoną przez In-
stytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Ba-
dawczy poświęconą informacjom 
i prognozom agrometeorologicznym 
(agrometeo.pogodynka.pl). Dostępne 
są tam informacje o obserwowanym 
przebiegu podstawowych elementów 
meteorologicznych mających wpływ 
na stan wegetacji roślin, specjali-
styczna prognoza pogody i związa-
ne z tym warunki prowadzenia prac 
polowych oraz wykonywania zabie-
gów agrotechnicznych. Publikowa-
na jest również prognoza zagrożenia 
najważniejszymi agrofagami opra-
cowana na podstawie obserwowa-
nych i prognozowanych warunków 
meteorologicznych.

Marta CEGLAREK

 ■ intensywność produkcji zwierzę-
cej: 20 pkt (15%), 
 ■młody rolnik: 25 pkt (19%), 
 ■ powierzchnia użytków rolnych 
w gospodarstwie rolnym oferenta: 
25 pkt (19%). 
Maksymalna liczba punktów: 

130.
Jak zaznaczył Perczak, nadal trwa-

ją prace nad ustaleniem ostatecznych 
zasad organizacji przetargów oferto-
wych i wszystkie głosy w tej sprawie 
są brane pod uwagę.

Dalszą część spotkania poświęco-
no na omówienie spraw związanych 
z gospodarowaniem nieruchomo-
ściami ZWRSP. Perczak wyjaśnił, 
że obecne umowy dzierżawy zawie-
rają klauzulę o możliwości wyłącze-
nia w trakcie jej trwania 30% grun-
tów dzierżawionych i są zawierane 
na okres 4–5 lat. Została również 
wprowadzona obligatoryjna zasada 
kontroli dzierżawców na rok przed 

zakończeniem dzierżawy – zarówno 
gruntów, jak i budynków dzierżawio-
nych z Zasobu.

Kazimierz Kubczak, przewod-
niczący Rady Powiatowej WIR we 
Wrześni, apelował do dyrektora 
ANR o dotrzymanie wcześniejszych 
ustaleń poczynionych z ANR, rów-
nież tych dotyczących dzierżawców, 
którzy nie wyłączyli gruntów w ra-
mach tzw. 30%. Prosił o nieuleganie 
naciskom, gdyż wszyscy są równi wo-
bec prawa.

Po raz kolejny rolnicy wniosko-
wali o jawność wyników przetargu. 
Dyrektor ANR wyjaśnił, że zgod-
nie z ustaleniami z zarządem WIR, 
wyniki przetargów będą jawne i do-
stępne dla rolników w miejscu or-
ganizacji przetargu. Rozważana jest 
również sprawa publikacji na stronie 
internetowej ANR. 

Szczególne zainteresowanie wśród 
zebranych wzbudziła sprawa „Dział-
polu” Sp. z o.o. Zbigniew Stajkowski, 
członek zarządu WIR i przewodni-

czący RP WIR w Gnieźnie przekazał 
obawy rolników co do przedłużenia 
umowy dzierżawy ze Spółką przez 
Biuro Prezesa ANR. Perczak poin-
formował, że została zawarta ugoda 
sądowa pomiędzy Spółką a ANR, 
na mocy której umowa dzierżawy 
została przedłużona do 30 listopa-
da 2028 r. oraz zostanie wyłączo-
ne 30% powierzchni użytków rol-
nych (tj. 403,8029 ha) po zbiorach 
w 2016 r.

Po raz kolejny zebrani odnieśli się 
do tzw. słupów i możliwości ich eli-
minowania z przetargów, w szcze-
gólności w kontekście prac członków 
samorządu rolniczego w komisjach 
przetargowych. Przedstawiciel ANR 
wyjaśnił, że bez twardych dowodów 
trudno jest udowodnić takie postę-
powanie. Niemniej, osoby, co do któ-
rych istnieją takie podejrzenia, będą 
bardzo szczegółowo kontrolowane 
w trakcie trwania umowy dzierża-
wy. W związku z powyższym infor-
macje przekazywane przez samorząd 

rolniczy są bardzo istotne w procesie 
ujawniania takich procederów.

Tomasz Dutkiewicz, wicedyrek-
tor OT ANR, zauważył, że wypra-
cowany wspólnie z WIR tok oce-
ny przetargów ofertowych może nie 
jest idealny, ale optymalny i stano-
wi podstawę do dalszych prac Rady 
Społecznej. Andrzej Frąckowiak, de-
legat do KRIR i członek Rady Spo-
łecznej z ramienia WIR, przedstawił 
stanowisko samorządu rolniczego 
w kwestii proponowanych kryteriów 
i zadeklarował konsekwentną i me-
rytoryczną pracę nad tą kwestią, aby 
osiągnięte rezultaty satysfakcjono-
wały wielkopolskich rolników, a wy-
pracowane podczas Walnego Zgro-
madzenia stanowisko będzie podsta-
wą do dalszego działania.

Na zakończenie części obrad doty-
czącej spraw obrotu ziemią Zbigniew 
Stajkowski podziękował dyrekcji 
ANR za wolę współpracy i wyraził 
nadzieję na jej kontynuację.

Barbara IDCZAK

>dokończenie ze str. 7
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Śluzy zapory zbiornika „Jeziorsko” – poziom wody świadczy o niedoborze 
wody w Wielkopolsce


