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W połowie lipca br. Wielko-
polska Izba Rolnicza, dokonu-
jąc analizy bieżącej sytuacji 
na rynku zbóż w odniesieniu 
do przebiegu ostatnich zda-
rzeń pogodowych, przestrze-
gała rolników przed pochop-
nym wyprzedawaniem pło-
dów rolnych oraz zaapelowała 
o monitorowanie sytuacji na 
rynkach rolnych w celu unik-
nięcia strat na koniec sezonu 
skupowego.

Choć analitycy podają, że pro-
gnozy zbioru zbóż w Unii Eu-
ropejskiej na rok 2016 są zbli-

żone do rekordowych z ubiegłego 
sezonu i całkowita produkcja zbóż 
w Unii powinna osiągnąć poziom 
313 mln ton, to jednak wyjątko-
wo ulewne deszcze oraz grady, ja-
kie nawiedziły w drugim kwartale 
tego roku wiele europejskich kra-
jów, w tym Polskę, mogą spowodo-
wać, że na rynku będzie brakowa-
ło ziarna zbóż, zarówno z przezna-
czeniem na cele konsumpcyjne, jak 
i paszowe.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami 
wspólnego rynku. Może się zatem 
zdarzyć, że w Polsce również będzie-
my mieli do czynienia z niedoborem 
zbóż. To samo może mieć miejsce 
w przypadku roślin pastewnych. Tra-
dycyjnie w okresie żniw ceny niektó-
rych płodów rolnych w skupie, np. 
jęczmienia ozimego, są mocno zani-
żone. Faktyczny zbiór płodów rol-
nych może jednak nie być wcale tak 
optymistyczny, jak wskazują na to 
prezentowane przez analityków pro-
gnozy dotyczące przyszłych plonów. 
Ceny zbóż pod koniec sezonu skupo-
wego mogą być znacznie wyższe niż 
obecnie. Wszystko ostatecznie za-
leży od pogody i rzeczywistej ilości 

poszczególnych płodów rolnych na 
rynku.

Mając na uwadze powyższe, Wiel-
kopolska Izba Rolnicza zaapelowała 
do rolników, aby nie ulegali presji 
podmiotów skupujących, tylko nego-
cjowali i rozważnie podejmowali de-
cyzje odnośnie do sprzedaży płodów 
swojej ziemi.

Na początku sierpnia potwier-
dziły się informacje przekazywane 
przez WIR. Jak poinformował fran-
cuski minister rolnictwa Stépha-
ne Le Foll, w obliczu słabych żniw 
we Francji tamtejszy rząd zamie-
rza przygotować pakiet pomocowy 
dla francuskich rolników. Powinien 
obejmować ulgi podatkowe, odrocze-
nia w płatnościach składek na ubez-
pieczenie społeczne, jak również spe-
cjalne środki oraz rabaty w płatno-
ściach podatków od nieruchomości. 
Powołany ma zostać także fundusz 
gwarancyjny w państwowym ban-
ku inwestycyjnym, który ma ułatwić 
rolnikom spłaty pożyczek.

O trudnych żniwach informują 
także rolnicy z kilkunastu powiatów, 

głównie zachodniej i centralnej czę-
ści Wielkopolski. W lipcu warunki 
atmosferyczne były tam bardzo nie-
korzystne, a duża ilość opadów unie-
możliwiła wjazd na pola kombajnów 
i zebranie plonów. Wszystkie zboża, 
które pozostały na polach, są już po-
rośnięte, a ich jakość nie jest kon-
sumpcyjna. Kłosy są przestrzelone, 
bardzo często sama plewa i do tego 
dochodzi porost.

Prognozy pogody wskazują, że 
warunki atmosferyczne w sierpniu 
będą podobne do tych w poprzednim 
miesiącu. Intensywne i częste opady 
w krótkim czasie powodują opadanie 
kłosa i łamanie źdźbła, co wpływa na 
przerastanie chwastami i obniżenie 
plonu.

W związku z utrzymującą się sy-
tuacją pogodową niemożliwy będzie 
wjazd na pola i wysiew międzyplo-
nu ścierniskowego w obowiązującym 
terminie. Rolnicy z rejonu leszczyń-
skiego zaapelowali do Izby o wystą-
pienie do resortu rolnictwa w spra-
wie niemożliwości wysiania między-
plonu ścierniskowego w tym roku.

Za sprawą kapryśnej pogody tego-
roczne żniwa przebiegają w Wielko-
polsce bardzo nierównomiernie. We 
wschodniej i południowej części wo-
jewództwa wielu gospodarzy już żni-
wa zakończyło, jednak zbiory były 
tam słabe ze względu na suszę. W za-
chodniej i centralnej części z kolei 
wielu jeszcze nie wyjechało w pole ze 
względu na deszczową aurę. Wszyst-
ko wskazuje na to, że będą to dla nich 
„szarpane żniwa” i nie wiadomo, czy 
uda się zebrać tyle zbóż, ile wcześniej 
prognozowano.

W pierwszym tygodniu sierpnia 
średnie ceny w skupach kształtowały 
się na następującym poziomie: rze-
pak – 1.570 zł/t, pszenica konsump-
cyjna – 601 zł/t, pszenica paszowa 
– 555 zł/t, pszenżyto – 499 zł/t, żyto 
konsumpcyjne – 466 zł/t, żyto pasz-
owe – 448 zł/t, jęczmień konsump-
cyjny – 547 zł/t, jęczmień paszowy – 
481 zł/t, owies – 490 zł/t. Ostateczny 
poziom cen ustali się w najbliższym 
czasie, po zebraniu zbóż z większo-
ści pól.
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Tegoroczne żniwa w Wielkopolsce komplikuje pogoda. Zbiory zbóż przebiegają nierównomiernie. Wielkopolska 
Izba Rolnicza przestrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o sprzedaży ziarna
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Zmiany w zakresie pomocy  
dla rolników dotkniętych klęskami

O dnotowane w ostatnim czasie 
w kilku powiatach gradobi-
cia, a także susza, która do-

tknęła już znaczną część gmin w na-
szym województwie, przekładają się 
na ogromne straty w poszczególnych 
gospodarstwach. Również zimą aura 
nie sprzyjała rolnikom – bezśnieżna, 
mroźna zima oraz przymrozki wio-
senne negatywnie odbiły się na te-
gorocznych plonach. Z roku na rok 
coraz częściej mamy do czynienia 
z anomaliami pogodowymi, które 
mogą dotknąć pojedyncze gospodar-
stwo, ale mogą również spowodować 
straty o charakterze masowym. Stąd 
też apel Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej o przyjęcie rozwiązań, które 
choć częściowo zrekompensują po-
szkodowanym doznane straty.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bo-
gucki, w odpowiedzi na pytania do-
tyczące pomocy ze strony minister-
stwa dla rolników poszkodowanych 
przez działania niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, poinfor-
mował, że trwają prace nad nowymi 
rozwiązaniami, które będą korzyst-
niejsze dla rolników. W myśl obec-
nie obowiązujących przepisów rol-
nikowi, który poniósł stratę w upra-
wie przekraczającą 70%, przysłu-
guje odszkodowanie w wysokości 
do 15 tys. euro, natomiast gdy stra-

ty przekraczają 30%, rolnicy mogą 
otrzymać tylko pomoc w postaci de 
minimis (15 tys. euro na 3 lata). Wa-
runkiem ubiegania się o pomoc jest 
oszacowanie szkód przez komisję po-
wołaną przez wojewodę. Stawka po-
mocy jest uzależniona od rodzaju 
uprawy i ogłaszana jest przez mini-
stra rolnictwa wraz z terminem zgła-
szania wniosków o przyznanie po-
mocy. Wysokość pomocy obliczana 
jest jako iloczyn deklarowanej przez 
rolnika powierzchni upraw, na której 
wystąpiły szkody, oraz stawki pomo-
cy. Kwota pomocy zostaje pomniej-
szona o 50%, jeśli rolnik nie posiada 
polisy ubezpieczenia na co najmniej 
50% powierzchni upraw (z wyłącze-
niem łąk i pastwisk) lub co najmniej 
50% zwierząt gospodarskich.

Zmiany, które zapowiada mini-
sterstwo, zakładają, że odszkodowa-
nia przysługiwać będą rolnikowi, 
gdy straty łącznie we wszystkich jego 
uprawach oszacowane zostaną na 

70%. Odszkodowania zostaną wypła-
cone w takim terminie, aby rolnicy 
mogli jeszcze uzyskać dochód w da-
nym roku.

Pożyczki na spłatę zaległych na-
leżności, ujednolicenie zasad szaco-
wania szkód oraz dopłaty do opro-
centowania kredytów bankowych – 
to najważniejsze zapisy, jakie zawiera 
projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Obecnie pro-
jekt trafił do konsultacji międzyre-
sortowych i społecznych.

Według projektu rozporządzenia 
producenci mleka, trzody chlewnej 
oraz owoców i warzyw, których do-
chody są niewystarczające na spłatę 
zaciągniętych zobowiązań, będą mo-
gli ubiegać się o nieoprocentowane 
pożyczki na sfinansowanie niepo-
datkowych należności budżetowych 
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Choć w tym sezonie rolnicy nie ucierpieli na wielką skalę z powodu wymarznięć (jak w 2012 roku) lub suszy (jak w 2015 roku), to te zjawiska oraz gradobi-
cia lokalnie dały im się we znaki 

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z apelem do ministra rol-
nictwa o bezzwłoczne wypracowanie przez rząd instrumen-
tów pomocowych dla rolników, którzy ponieśli straty na sku-
tek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obecnie 
znane są już założenia nowych rozwiązań, nad którymi pracuje 
ministerstwo rolnictwa.
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o charakterze publicznoprawnym. 
Dotyczyć to będzie zobowiązań, któ-
re powstały od 7 sierpnia 2014 roku 
do końca 2015 roku. Kwoty poży-
czek nie będą mogły przekroczyć 
wysokości zaciągniętych kredytów 
z wyłączeniem odsetek. Pożyczka 
będzie wypłacana w dwóch ratach: 

pierwsza rata w wysokości do 50% 
kwoty pożyczki wypłacana będzie 
w tym roku, natomiast druga w przy-
szłym, po rozliczeniu pierwszej raty. 
Pożyczki będą udzielane na okres nie 
dłuższy niż 10 lat.

Zmieni się także sposób szacowania 
szkód przez komisje powołane przez 

wojewodów. Projekt rozporządzenia 
zakłada, że w sytuacji kiedy rolnik nie 
posiada danych rachunkowych lub 
dokumentów potwierdzających wiel-
kość prowadzonej produkcji rolnej, 
średnia roczna produkcja rolna bę-
dzie ustalana jednolicie na podstawie 
danych Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej. 
Przepisy mają wejść w życie 16 paź-
dziernika 2016 roku, by obowiązywa-
ły już przy szacowaniu szkód powsta-
łych w wyniku tegorocznych nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Projekt zakłada wprowadzenie 
dopłat do oprocentowania kredy-
tów bankowych na sfinansowanie 
zobowiązań cywilnoprawnych po-
wstałych do końca 2015 roku. Kwo-
ta kredytu nie będzie mogła prze-
kroczyć kwoty zobowiązań cywil-
noprawnych powstałych do końca 
2015 roku – maksymalnie 5 mln zł 
na gospodarstwo rolne. Oprocento-
wanie kredytów będzie wynosić 1% 
przez pierwsze 2 lata od dnia zawar-
cia umowy kredytu bankowego, a na-
stępnie 2,5%. Kredyt udzielony zo-
stanie maksymalnie na 8 lat.

Trwają też prace nad projektem 
zmiany ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich, który ma zapewnić produ-
centom rolnym szerszy dostęp do 
ubezpieczeń upraw rolnych z dopła-
tami z budżetu państwa. Zgodnie 
z projektowanymi zapisami dopła-
ty będą przysługiwały producentom 
rolnym w wysokości do 65% składki 
w przypadku zawarcia przez produ-
centa rolnego umowy ubezpieczenia 
zawierającej pakiet rodzajów ryzyka 
i określenia przez zakład ubezpie-
czeń stawki taryfowej nieprzekra-
czających 9% sumy ubezpieczenia, 
w przypadku upraw na użytkach rol-
nych V klasy – 12%, a VI klasy – 15%. 
Pozostałą część zapłaci rolnik.

W dalszym ciągu rolnicy dotknię-
ci klęskami mogą ubiegać się o kre-
dyty preferencyjne, ulgi i umorzenia 
składek KRUS i ANR oraz podatku 
rolnego. Do końca roku ma ruszyć 
także nabór wniosków na odtworze-
nie gospodarstw rolnych i produkcji 
rolnej w ramach PROW. 

Opracowanie:  
Katarzyna STRZYŻ

Niekorzystne zmiany  
w emeryturach dla rolników

S zykują się duże zmiany w emery-
turach rolniczych. Rząd pracuje 

nad prezydenckim projektem ustawy 
o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych, który 
zakłada obniżenie wieku emerytal-
nego. Niestety dla rolników będzie 
to oznaczać także brak możliwości 
przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej wystosował pismo do premier 
Beaty Szydło, w którym opowia-
da się za pozostawieniem rolnikowi 
swobody decyzji co do możliwości 
przejścia na wcześniejszą emerytu-
rę zgodnie z obowiązującymi obec-
nie zasadami, tj. 30 lat pracy i ubez-
pieczenia w KRUS oraz osiągnięcie 
wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla 
mężczyzn.

W stanowisku rządu opublikowa-
nym na stronie internetowej kancela-
rii prezesa Rady Ministrów czytamy: 
„W przypadku rolników indywidu-
alnych powinno nastąpić obniżenie 
wieku  emerytalnego bez możliwości 
przechodzenia na tzw. wcześniejszą 
emeryturę”. 

Obowiązujący obecnie przywilej 
przejścia na wcześniejszą emeryturę 
w przypadku rolników podyktowany 
jest specyfiką pracy w tym zawodzie. 

Prowadzenie gospodarstwa rolnego 
to ciężka fizyczna praca w trudnych 
warunkach związanych z dużym za-
pyleniem powietrza, kontaktem ze 
środkami ochrony roślin, nawoza-
mi chemicznymi, obsługą maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz z nara-
żeniem na skrajne warunki atmo- 
sferyczne. Rolnicy nie mają moż-
liwości korzystania z przywilejów 
pracowniczych, takich jak: urlopy, 
świadczenia chorobowe czy urlopy 
wychowawcze. Specyfika prowadze-
nia gospodarstwa rolnego wiąże się 
również z koniecznością pracy w wy-
miarze godzin znacznie przekracza-
jącym ośmiogodzinny czas pracy 
oraz pracę w wolne soboty, niedziele 
i święta, tym samym rolnicy pracują 
zdecydowanie dłużej niż przewiduje 
to Kodeks pracy i według wszelkich 
danych statystycznych dużo wcześ- 
niej niż przedstawiciele innych za-
wodów zaczynają zmagać się z cho-
robami, które powodują niezdolność 
do pracy i przejście na świadczenie 
rentowe.

Brak możliwości przejścia na 
wcześniejszą emeryturę wpłynie 
także na strukturę wiekową osób 
zatrudnionych w rolnictwie. Go-
spodarstwa przekazywane będą na-

stępcom później, przez co przej-
mować je będą osoby coraz starsze, 
tymczasem dynamicznie zmienia-
jąca się rzeczywistość daje przewa-
gę ludziom młodym, aktywnym 
oraz otwartym i gotowym na zmia-
ny. Polityka państwa w tym zakre-
sie powinna zatem zmierzać do uła-

twiania przejmowania gospodarstw 
przez młodych rolników, czemu 
z pewnością nie będzie służyć brak 
możliwości przejścia na wcześniej-
szą emeryturę.

Prace nad projektem posłowie 
kontynuować będą we wrześniu. 

Opracowanie WIR
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Jeśli rządowa propozycja zmian zyska akceptację Sejmu w obecnym kształ-
cie, rolnicy nie będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę

Co roku mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, 
takimi jak gradobicia, które lokalnie powodują wielkie straty
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Niezrozumiałe zmiany w ustawie  
o izbach według projektu Kukiz’15

Mimo wcześniejszych zapo-
wiedzi przedstawicieli ugru-
powania rządzącego, że zmia-
ny w ustawie o izbach rolni-
czych nie zostaną przyjęte 
w kształcie proponowanym 
przez klub Kukiz’15, projekt 
został przegłosowany i trafił 
do drugiego czytania. Posło-
wie Sejmowej Komisji Rolnic-
twa zajmą się pracami nad 
tym projektem we wrześniu.

Ugrupowanie Kukiz’15 stoi na 
stanowisku, że podstawową 
wadą funkcjonowania obec-

nych izb rolniczych jest ich niska 
reprezentatywność dla ogółu osób 
czynnych zawodowo w rolnictwie 
oraz niewielka świadomość samego 
istnienia samorządu zawodowego, 
jego roli, zadań i przydatności dla 
społeczności. Według Jarosława Sa-
chajko, przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Rolnictwa, izby rolnicze nie 
spełniają swojej podstawowej funk-
cji, czyli reprezentacji całej branży, 
tymczasem projekt klubu Kukiz’15 
umożliwi rolnikom współtworzenie 
realnego samorządu zawodowego.

Izby rolnicze stanowczo prote-
stują przeciwko takiemu stawianiu 
sprawy. Krajowa Rada Izb Rolni-
czych określa proponowane zmiany 
jako szkodliwe dla rolników. O pro-
jekcie ustawy dyskutowano podczas 
ostatniego Walnego Zgromadzenia 
WIR. Obecny na posiedzeniu po-
seł Zbigniew Dolata przyznał, że 
zmiany są potrzebne, ale takie, któ-
re wzmocnią izby rolnicze, a nie je 
osłabią. Zapewnił, że nad projektem 
czuwa poseł Krzysztof Ardanowski, 
który wywodzi się z izbowego śro-
dowiska i zna zasady funkcjonowa-
nia izb rolniczych. 

W wypracowanym podczas Wal-
nego Zgromadzenia stanowisku 
Wielkopolska Izba Rolnicza wy-
raziła stanowczy sprzeciw wobec 
zmian proponowanych w projekcie 
ustawy. Treść stanowiska przesłana 
została decydentom.

Nie można się zgodzić z założe-
niami projektu klubu Kukiz’15, 
gdyż takie zmiany zniweczą to, co 
zostało wypracowane przez ostat-
nie 20 lat. Nie ulega wątpliwo-
ści, że ustawa o izbach rolniczych 

z 1995 roku w stosunku do obecnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej jest 
archaiczna. Zadania, które z mocy 
ustawy należą do kompetencji izb 
rolniczych, są w rzeczywistości wy-
konywane przez administrację pań-
stwową bądź instytucje jej podleg- 
łe. W trakcie 20 lat, jakie minęły 
od reaktywacji izb rolniczych, ich 
przedstawiciele zwracali się z pro-
pozycją faktycznego przejęcia zadań 
nakreślonych w ustawie. Z pewno-
ścią wpłynęłoby to na zmniejszenie 
kosztów ich realizacji i stworzyło 
system regulacji bardziej przyjazny 
rolnikom. Niestety, przez 20 lat po-
litykom wszystkich opcji zabrakło 

odwagi, by przekazać te zadania 
w ręce samorządu rolniczego. 

Natomiast autorzy wyżej wska-
zanego projektu, uzasadniając ko-
nieczne ich zdaniem zmiany, wyka-
zują się kompletną nieznajomością 
specyfiki funkcjonowania samorzą-
du rolniczego, a niektóre stwierdze-
nia obrażają jego ustawowych człon-
ków, a więc wszystkich rolników.

Według projektu ustawy o izbach 
rolniczych klubu Kukiz’15 zmienić 
miałyby się zasady przeprowadza-
nia wyborów do Walnego Zgroma-
dzenia Izb oraz pozyskiwania środ-
ków finansowych na realizację za-
dań ustawowych i statutowych przez 

samorząd rolniczy. O wzmocnie-
niu kompetencji izb nie ma jednak 
w projekcie mowy. Według posłów 
Kukiz’15 wybory do izb rolniczych 
powinny odbywać się na poziomie 
sołectw, co pozwoli na realne funk-
cjonowanie samorządu rolniczego 
w całym kraju. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że prze-
prowadzenie wyborów do izb rolni-
czych na najniższym możliwym po-
ziomie, czyli sołectw, nie dość, że 
znacznie podwyższy koszt ich orga-
nizacji, to jeszcze uniemożliwi wielu 
ustawowym członkom startowanie 
w wyborach, bo większość sołectw 
to małe miejscowości, w których jest 
tylko kilka czy kilkanaście gospo-
darstw rolnych i nie ma odpowied-
niej liczby rolników, którzy mogli-
by udzielić poparcia kandydatom. 
Również sołtysi, jako organizatorzy 
wyborów, nie mogliby kandydować 
w wyborach do izb rolniczych, co 
ogranicza ich prawa.

Autorzy projektu przyrównują 
funkcjonowanie polskich izb rol-
niczych do ich odpowiedników we 
Francji czy w Niemczech. Zapomi-
nają jednak, że ich działalność opie-
ra się na 120-letnim doświadczeniu, 
a w naszym kraju w 1946 roku sa-
morząd rolniczy ograbiono z mająt-
ku, tworząc system centralnego ste-
rowania przez rząd. 

Nowa ustawa o izbach rolniczych, 
na którą rolnicy czekają od wielu lat, 
wymaga odważnych decyzji w za-
kresie funkcjonowania samorządu 
rolniczego. Przyjęcie rozsądnych 
rozwiązań jest niezbędne i z pewno-
ścią wpłynie na stabilizację ekono-
miczną naszych gospodarstw oraz 
spokój naszych rodzin. WIR

Fo
t. 

Jarosław Sachajko, szef Sejmowej Komisji Rolnictwa, firmujący projekt 
ustawy, próbuje przekonywać, że izby nie spełniają swojej funkcji
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„Polski produkt” oraz fundusze promocji artykułów  
rolno-spożywczych na najbliższym posiedzeniu rządu 

Hodowla owiec alternatywą dla producentów trzody chlewnej?

 

Piknik Zbożowy sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych  

 

28 sierpnia 2016 r. godz. 1500  
LISKÓW 

teren przy Gminnym Ośrodku Kultury 
ul. Ks. W. Blizińskiego 42 A 

 
 

 

W programie: 

 bicie rekordu na najdłuższą kanapkę, 

 degustacje zbożowych specjałów, 

 konkursy dla dzieci i dorosłych 

                              i wiele innych atrakcji! 

 

 

 

Piknik finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego 

 
 degustacje, 

 pokazy kulinarne, 
 konkursy dla dzieci i dorosłych, 
 

 
 

M inister rolnictwa i rozwoju wsi 
poinformował, że resort rol-

nictwa pracuje nad przygotowaniem 
„Programu odbudowy i zrównowa-
żonego rozwoju owczarstwa”. Ho-
dowla owiec ma być rozwijana szcze-
gólnie na obszarach, gdzie ogra-
niczona została produkcja trzody 
chlewnej ze względu na obecność 
afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

Za rozwojem hodowli owiec w Polsce 
przemawia także fakt, że na jagnię-
cinę i mięso baranie jest znaczne za-
potrzebowanie w krajach arabskich, 
które oferują korzystną cenę za na-
sze wyroby. Ministerstwo liczy tak-
że na wzrost zainteresowania jagnię-
ciną i baraniną na rodzimym rynku. 
Polska, z uwagi na dużą ilość natu-
ralnych łąk i pastwisk, ma znaczny 

potencjał w zakresie hodowli owiec. 
Przygotowywany przez ministerstwo 
program będzie wskazywał sposoby 
i kierunki rozwoju chowu i hodow-
li owiec, uwzględniając komplekso-
we podejście do utworzenia pełne-
go łańcucha produkcyjnego: od stad 
hodowlanych, poprzez produkcję, 
ubój i przetwórstwo, aż do odbiorcy 
końcowego. 

Trzydzieści lat temu pogłowie 
owiec w Polsce szacowane było na 
ponad 4 mln matek, w latach 90. 
ubiegłego wieku nastąpił drastyczny 
spadek liczebności stad do poniżej 
300 tys. sztuk. Obecnie owce hodo-
wane są głównie na mięso, które ze 
względu na znacznie bardziej natu-
ralny sposób hodowli jest produktem 
wysokiej jakości.  Opracowanie WIR

T rwają prace nad projektem usta-
wy o zmianie ustawy o fundu-

szach promocji produktów rolno-
-spożywczych oraz projektem ustawy 
o zmianie ustawy o jakości handlo-
wej artykułów rolno-spożywczych. 
Oba projekty opracowane zostały 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Zmiany w ustawie o funduszach 
promocji zakładają zwiększenie 
wpływu producentów rolnych na wy-
datkowanie środków z funduszy pro-

mocji artykułów rolno-spożywczych. 
O wydatkach każdego z funduszy de-
cyduje komisja zarządzająca, składa-
jąca się z przedstawicieli producen-
tów surowców i przetwórców oraz re-
prezentanta izb rolniczych. Zgodnie 
z nowym projektem, środki z fundu-
szy promocji mają być przeznaczane 
na działania informacyjne i promo-
cję produktów rolno-spożywczych 
wytwarzanych przez producentów 
dokonujących wpłat na te fundusze. 
Projekt przewiduje również zmia-

ny w składzie komisji zarządzają-
cych funduszami promocji. Zwięk-
szona zostanie liczba przedstawicie-
li producentów z czterech do pięciu, 
zmniejszy się natomiast liczba przed-
stawicieli przetwórców z czterech do 
trzech. Tym samym nie zmieni się 
liczba członków komisji, tylko pro-
porcje w składzie między producen-
tami a przetwórcami, z korzyścią 
dla tych pierwszych, którzy ponoszą 
wpłaty na rzecz funduszy promocji. 
Projekt ustawy o jakości handlowej 

produktów rolno-spożywczych za-
kłada zmiany w zakresie oznakowa-
nia żywności etykietą „Polski pro-
dukt”. Informacja ma dotyczyć po-
chodzenia produktu nie tylko w od-
niesieniu do miejsca jego przetwo-
rzenia, ale również w odniesieniu do 
użytych składników. Dzięki temu 
konsumenci otrzymają informację 
o tym, czy dany produkt został wy-
tworzony w Polsce z użyciem rodzi-
mych surowców.

Opracowanie K. STRZYŻ
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Notowania cen produktów roślinnych (sierpień 2016)
Produkt Miejsce notowania Płatność 

(dni) Cena (zł)

pszenica 
konsumpcyjna

Krot-Pasz Tokary 14 550,00

Młyn Proboszczowice 14 560,00

TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 570,00

PIAST Lewkowiec 14 580,00

ROL-PREM Gostyń 580,00

SKR Golina 30 590,00

ELEWATOR Pleszew 14 600,00

Młyn Nowiccy Kalisz 14 600,00

MŁYN Zalesie 14 600,00

Młyn Żerków G 600,00

WIPASZ Koło 14 600,00

ELEWARR Gądki 14 610,00

Elewator Gniezno 14 620,00

Szmidt Ślesin 14 620,00

De Heus Grodzisk Wlkp. 21 630,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 630,00

KOMPLEXMŁYN Wągrowiec 14 630,00

Młyn Grygier Kościan 14 630,00

Manyś Międzychód 14 640,00

średnia 602,11

pszenica 
paszowa

Krot-Pasz Tokary 14 530,00

Młyn Proboszczowice 14 530,00

ROL-PREM Gostyń 530,00

PASZOWIT Giżyce 14 540,00

ELEWARR Gądki 14 550,00

AGRO-PASZ Moraczewo 560,00

ELEWATOR Lasocice 570,00

SKR Golina 570,00

WIPASZ Koło 14 570,00

DOSSCHE Kalisz 14 580,00

ELEWATOR Pleszew 14 580,00

Elewator Gniezno 14 590,00

Młyn Nowiccy Kalisz 14 590,00

NEOROL Chrzan 14 590,00

Szmidt Ślesin 14 590,00

Młyn Grygier Kościan 14 610,00

De Heus Grodzisk Wlkp. 21 620,00

średnia 570,59

żyto

ELEWATOR Pleszew 14 410,00

AGRO-PASZ Moraczewo 430,00

SKR Golina 430,00

NEOROL Chrzan 14 440,00

Młyn Nowiccy Kalisz 14 450,00

ROL-PREM Gostyń 450,00

Szmidt Ślesin 14 457,00

Elewator Gniezno 14 470,00

Młyn Niedźwiady Kalisz 14 470,00

Młyn Proboszczowice 14 470,00

ELEWARR Gądki 14 480,00

Krot-Pasz Tokary 14 480,00

KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 490,00

KOMPLEXMŁYN Wągrowiec 14 490,00

De Heus Grodzisk Wlkp. 21 500,00

Manyś Międzychód 14 500,00

Młyn Grygier Kościan 14 500,00

WIPASZ Koło 14 500,00

średnia 467,61

Notowania cen produktów roślinnych (sierpień 2016)

jęczmień 
paszowy

ELEWATOR Pleszew 14 430,00
AGRO-PASZ Moraczewo 480,00
PASZOWIT Giżyce 14 480,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 480,00
DOSSCHE Kalisz 14 490,00
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 14 490,00
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec 14 490,00
NEOROL Chrzan 14 490,00
ROL-PREM Gostyń 490,00
SKR Golina 490,00
Elewator Gniezno 14 500,00
ELEWARR Gądki 14 510,00
Krot-Pasz Tokary 14 510,00
Młyn Niedźwiady Kalisz 14 510,00
Obrót międzysąsiedzki 510,00
Młyn Proboszczowice 14 520,00
WIPASZ Koło 14 520,00
De Heus Grodzisk Wlkp. 21 540,00
Czarnecki Międzychód 14 560,00
Młyn Grygier Kościan 14 580,00

średnia 503,50

pszenżyto

ELEWATOR Pleszew 14 470,00
PASZOWIT Giżyce 14 480,00
SKR Golina 510,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 510,00
DOSSCHE Kalisz 14 520,00
AGRO-PASZ Moraczewo 530,00
Elewator Gniezno 14 530,00
NEOROL Chrzan 14 530,00
PIAST Lewkowiec 14 530,00
ROL-PREM Gostyń 530,00
WIPASZ Koło 14 530,00
Krot-Pasz Tokary 14 550,00
Młyn Proboszczowice 14 550,00
ELEWATOR Lasocice 560,00
Obrót międzysąsiedzki 600,00

średnia 528,67

owies

ELEWATOR Pleszew 14 410,00
AGRO-PASZ Moraczewo 430,00
ROL-PREM Gostyń 440,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 450,00
WIPASZ Koło 14 490,00
Krot-Pasz Tokary 14 510,00
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 520,00
KOMPLEXMŁYN Wągrowiec 14 520,00
Młyn Proboszczowice 14 560,00
Obrót międzysąsiedzki 570,00

średnia 490,00

rzepak

KOMPLEXMŁYN Wągrowiec 14 1500,00
ROL-PREM Gostyń 1560,00
KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak 1575,00
Elewator Gniezno 14 1590,00
AGRO-EFEKT Przybysław 14 1600,00
De Heus Grodzisk Wlkp. 21 1600,00
PIAST Lewkowiec 14 1600,00
ELEWATOR Lasocice 1610,00
Szmidt Ślesin 1610,00
WIPASZ Koło 14 1620,00
ELEWARR Gądki 14 1630,00
TASOMIX Biskupice Ołoboczne 14 1640,00

średnia 1594,58



SIEWCA WIELKOPOLSKI 7Nr 8 (142) sierpień 2016

 

             20 LAT SAMORZĄDU ROLNICZEGO W WIELKOPOLSCE 

                              SUBREGIONALNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 

 28 sierpnia –  Lisków – teren przy Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Ks. W. Blizińskiego 42 A) 
podczas Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych (powiat kaliski), 

 3 września – Gołaszyn - Centrum Wystawowo-Edukacyjne (Gołaszyn 60, 63-940 Bojanowo) 
podczas imprezy „Wielkopolska Wieś Zaprasza” (powiat rawicki), 

 

Mniejsze stawki opłat za wodę wykorzystywaną w rolnictwie
W ielkopolska Izba Rolnicza od 

początku pojawienia się projek-
tu nowego Prawa wodnego podnosi-
ła kwestię wysokości opłat. Należy 
zauważyć, że początkowo samorząd 
rolniczy został pominięty w konsul-
tacjach społecznych. Dopiero po sta-
nowczej interwencji Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej projekt został przesła-
ny do izb rolnych, aby mogły zgłosić 
swoje uwagi.

Po pojawieniu się projektu nowe-
lizacji Prawa wodnego WIR w pi-
smach do decydentów i w przyjętych 
stanowiskach podnosiła problem 
wysokich stawek opłat za wodę wy-
korzystywaną do produkcji rolni-
czej. Efektem wewnętrznej dyskusji 
było zgłoszenie uwag i zastrzeżeń 

do proponowanych zapisów. Dzięki 
wielotorowym działaniom Wielko-
polskiej Izby Rolniczej pierwotnie 
zakładane stawki opłat zostały obni-
żone. Nie są, co prawda, tak niskie, 
jak np. w Niemczech czy krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, ale jed-
nak znacznie niższe niż w pierwszej 
wersji noweli. Ministerstwo Środo-
wiska 3 sierpnia br. poinformowało, 
iż za pobór wód do celów rolniczych 
na potrzeby zaopatrzenia w wodę lu-
dzi i zwierząt gospodarskich, w za-
kresie niebędącym zwykłym korzy-
staniem z wód, będzie proponowana 
opłata w wysokości 0,30 zł/m3 po-
branej wody podziemnej (zamiast 
1,64 zł/m3) oraz 0,15 zł/m3 pobra-
nej wody powierzchniowej (zamiast 

0,84 zł/m3). Opłatą nie będzie objęte 
zwykłe korzystanie z wód. tj. wiel-
kość poboru do poziomu 5 m3/dobę.

Zgodnie z wyjaśnieniem resortu 
rolnictwa, wprowadzenie przepisów 
stanowiących obowiązek dla wszyst-
kich użytkowników wód do ponosze-

nia opłat za użytkowane zasoby wod-
ne jest szczególnie istotne dla wywią-
zania się Polski jako kraju członkow-
skiego Unii Europejskiej z obowiąz-
ków, jakie nakładają postanowienia 
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 Marta CEGLAREK

Notowania cen produktów zwierzęcych (sierpień 2016)
Produkt Miejsce notowania Płatność 

(dni) Cena (zł)

tuczniki klasa 1.

AGRO-HANDEL Mościszki 14 4,70
Pachura Jarocin G 4,90
BIERNACKI Czeluścin 5,00
Galw-Mięs Osiek Mały 14 5,00
HAŁTO Gniezno 7 5,00
Jezierski Bartosz Stojanów 14 5,00
JUREX Szczytniki 14 5,00
KRAWIEC Doruchów 7 5,00
Lubik Góra 14 5,00
S. Tułacz Russów 14 5,00
SKR Gizałki 14 5,00
ZH JÓŹWIAKOWSKI Damasławek G 5,00
J. Popiół Gnin 7 5,15
KR Broniszewice 14 5,20
Ziemniarski Dobrosołowo 14 5,30

średnia 5,02

Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 26 lipca 2016 roku podpi-

sał rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu przy-
znawania, wypłaty oraz zwrotu po-
mocy finansowej na operacje typu 
„Premie na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej”.

O pieniądze w ramach premii na 
rozpoczęcie działalności pozarolni-
czej może ubiegać się rolnik, małżo-
nek rolnika lub domownik gospodar-
stwa, którego wielkość ekonomiczna 
nie przekracza 15 000 euro. Kolejny 
warunek to spełnianie warunków 
stawianych beneficjentowi poddzia-
łania „Płatności na rzecz rolników 
kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo inne-
mu rolnikowi” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014–2020. 

Wsparcie przyznane zostanie w po-
staci premii w wysokości 100 000 zł 
na realizację biznesplanu dotyczą-
cego podjęcia działalności pozarol-
niczej. Pieniądze mogą zostać prze-

znaczone między innymi na budowę 
lub modernizację obiektów budowla-
nych, zakup i instalację nowych ma-
szyn, urządzeń, sprzętu komputero-
wego i oprogramowania.

Rodzaje działalności, które mogą 
zostać objęte wsparciem, określa 
załącznik do rozporządzenia i są 
to m.in.: produkcja różnego rodza-
ju wyrobów, działalność usługowa, 
np. usługi transportowe, gastro-
nomiczne, sprzedaż hurtowa oraz 
detaliczna. 

Warunkiem otrzymania pomocy 
jest realizacja działalności w miej-
scowościach należących do: gminy 
wiejskiej, gminy miejsko--wiejskiej, 
z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. 
mieszkańców, lub gminy miejskiej 
z wyłączeniem miejscowości powy-
żej 5 tys. mieszkańców. 

Nabór wniosków o przyznanie po-
mocy w ramach poddziałania „Po-
moc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obsza-
rach wiejskich” planowany jest na 
pierwszy kwartał 2017 roku. 

Opracowanie: Biuro WIR

Premia na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej


