
Niepokój, jaki niosą ze sobą ko-
lejne przypadki ASF występujące 
coraz bliżej zachodniej części kra-
ju, był przyczyną zorganizowania 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą 
konferencji „ASF u bram Wielko-
polski – czas na działania”. Forum, 
które odbyło się 30 stycznia 2018 r. 
w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lipnie, przyciągnęło ponad trzy-
stu rolników. Zaproszono także Wo-
jewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
przedstawicieli pozostałych służb 
Wojewody Wielkopolskiego: Wy-
działu Infrastruktury i Rolnictwa 
i Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego oraz my-
śliwych. Obecny był Zastępca Łow-

czego Krajowego i wszyscy wielko-
polscy Łowczy Okręgowi. Spośród 
wszystkich członków Sejmowej Ko-
misji Rolnictwa zaproszenie przy-
jął tylko poseł Zbigniew Ajchler. 
W konferencji wzięli udział rów-
nież goście zagraniczni z Minister-
stwa Rolnictwa kraju związkowego 
Brandenburgii z Niemiec.

Po powitaniu gości i krótkich wy-
stąpieniach Wójta Gminy Lipno Jac-
ka Karmińskiego i Starosty Powia-
tu Leszczyńskiego Jarosława Waw-
rzyniaka, wprowadzenia do tematu 
forum dokonał Prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski. Przedstawił sytuację na polskim 
i europejskim rynku wieprzowiny 

w kontekście wystąpienia w Polsce 
wirusa ASF. Związane z tym ogra-
niczenia eksportu przekładają się na 
tendencję spadkową cen żywca i na-
leży się spodziewać, że do połowy 
2018 roku sytuacja nie ulegnie po-
prawie. Niestety, w roku ubiegłym 
nastąpił gwałtowny wzrost liczby 
dzików zarażonych ASF i ognisk 
choroby wśród świń. Wirus pojawił 
się w odległości 100 km od granic 
Wielkopolski i bezpośrednio zagraża 
także województwu łódzkiemu i ku-
jawsko-pomorskiemu, czyli rejonom 
o najwyższej koncentracji produkcji 
trzody chlewnej w Polsce.

Przedstawiciele Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu przedstawili, 

w jaki sposób służby administracyj-
ne chronią Wielkopolskę przed pro-
blemem szerzenia się choroby ASF. 
Zbigniew Król – zastępca dyrektora 
Wydziału Infrastruktury i Rolnic-
twa podkreślił, że przygotowania do 
walki z ASF w naszym wojewódz-
twie trwają od dłuższego czasu. Za-
stępca dyrektora Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Waldemar Paternoga, 
zaznaczył, że wiedza sztabu kryzy-
sowego w naszym województwie zo-
stała wzbogacona doświadczeniami 
zdobytymi w walce z ptasią grypą. 
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W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, w tym goście zagraniczni z Ministerstwa Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgii z Niemiec

> dokończenie na str. 2

Fo
t. 

M
. D

er
es

iń
sk

a

ASF u bram Wielkopolski – czas na działania



SIEWCA WIELKOPOLSKI2 Nr 2 (160) luty 2018

W ocenie wojewody służby weteryna-
ryjne są bardzo dobrze przygotowane 
do działania, m.in. dzięki systemo-
wym ćwiczeniom. Przeciwdziałanie 
wprowadzeniu choroby na teren na-
szego województwa określane jest we 
współpracy z Ministrem Rolnictwa. 
W tym celu prowadzone są zadania 
osłonowe, takie jak intensywny od-
strzał dzików wzdłuż autostrady A2. 
Ciągłemu doskonaleniu poddawa-
ne są wszelkie procedury ochronne, 
z wykorzystaniem doświadczeń wy-
pracowanych we wschodnich regio-
nach kraju.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii Andrzej Żarnecki pod-
kreślił, że problemem wschodnich 
rejonów Polski jest występowanie 
ASF nie tylko u dzików, lecz także 
u świń. Niestety, mimo intensywnej 
redukcji populacji dzików, człowiek 
nie ma pełnego wpływu na rozprze-
strzenianie się wirusa wśród tych 
zwierząt. Natomiast przyczyną wy-
stąpienia ognisk ASF u świń były 
zaniedbania człowieka. Najwięcej 
ognisk choroby pojawiło się w mie-
siącach letnich, w małych stadach 
o liczebności do 50 sztuk.

Bardziej szczegółowego przedsta-
wienia problemu ASF w Polsce do-
konał Tomasz Wielich, kierujący ze-
społem ds. zdrowia i ochrony zwie-
rząt Wielkopolskiego Inspektoratu 
Weterynarii. Potwierdził on fakt, że 
pojawienie się wirusa wśród trzody 
chlewnej jest wynikiem braku prze-
strzegania bioasekuracji i problem 
ten dotyczy gospodarstw, w któ-
rych produkcja świń nie jest głów-
nym źródłem utrzymania rolnika. 
Mapa występowania ASF wyraźnie 
potwierdza, że naturalne rozprze-
strzenianie się wirusa wśród dzi-
ków następuje powoli. Pojawienie się 
choroby w znacznym oddaleniu od 
dotychczas wyznaczonych stref za-

powietrzonych jednoznacznie wska-
zuje na rolę człowieka w przenosze-
niu wirusa. Właśnie z tego powodu 
ASF pojawił się w województwie ma-
zowieckim. W całej Polsce obowią-
zuje prawo nakazujące badanie pod 
kątem ASF próbek pobranych od 
wszystkich padłych i upolowanych 
dzików. Jak dotąd wyniki badań ma-
teriału pochodzącego z naszego wo-
jewództwa są negatywne. Wielkopol-
skie służby weterynaryjne prowadzą 
szeroką akcję informacyjną nie tyl-
ko wśród rolników, ale i drogowców. 
Redukcyjny odstrzał dzików prowa-
dzony jest w pasie 35 km po każdej 
stronie autostrady A2. Jest to obszar 
szczególnie narażony na rozniesienie 
zakażonego materiału pochodzącego 
np. z resztek żywności wyrzucanych 
przez obywateli ze wschodnich kra-
jów. Wśród głównych źródeł wnik-
nięcia wirusa do gospodarstwa wy-
mienił także zakup zwierząt pocho-
dzących z nieznanych źródeł, sto-
sowanie w chlewni słomy czy pasz 
z użytków zielonych skażonych wi-
rusem oraz bezpośredni kontakt 
trzody z dzikami szukającymi w go-

spodarstwie pożywienia. Konieczne 
jest więc rygorystyczne przestrze-
ganie przepisów dotyczących prze-
mieszczania zwierząt i oczywiście 
zasad bioasekuracji. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na ograniczenie 
wstępu osób postronnych do chlewni 
i odkażanie pojazdów wjeżdżających 
na teren gospodarstwa.

Zastępca Łowczego Krajowego 
Marian Flis swe wystąpienie po-
święcił roli dzików w rozprzestrze-
nianiu się ASF. Na samym wstępie 
podkreślił, że dziki są rezerwuarem 
wirusa, natomiast głównym czynni-
kiem przenoszącym go jest człowiek. 
Gwałtowny wzrost populacji dzików 
jest wynikiem występowania łagod-
nych zim i zmian w strukturze zasie-
wów. Duże areały uprawy kukurydzy 
stanowią dla dzików źródło wysoko-
wartościowej paszy i doskonałe miej-
sce schronienia, co wraz z ocieple-
niem się klimatu wpływa na poten-
cjał rozrodczy tego gatunku. 

Polski Związek Łowiecki odgrywa 
niezwykle ważną rolę w zwalczaniu 
ASF. Myśliwi są zobowiązani do re-
dukcji populacji dzików do poziomu 
0,1 sztuki na km2 na wschód od Wi-
sły i 0,5 sztuki na zachód. Nie jest to 
zadanie łatwe w obliczu braku świa-
domości ekologów i organizowanych 
przez nich protestów. Pan Marian 
Flis przypomniał o propozycjach 
wsparcia tych działań przez wojsko. 
Jednak zdaniem PZŁ jego zaangażo-
wanie powinno ograniczać się do po-
szukiwania padłych osobników, na-
tomiast samym odstrzałem powinni 
zajmować się wyłącznie myśliwi. Sza-
cuje się, że redukcja populacji dzika 
do założonych współczynników wy-
magać będzie 15 mln godzin dzia-
łań myśliwych, co ma wartość ponad 
400 mln zł. Koła łowieckie utrzymu-
ją się ze składek i sprzedaży pozyska-
nej dziczyzny. Tymczasem rygory 

związane z redukcyjnym odstrzałem 
dzików, dotyczące chociażby zaka-
zu przemieszczania dziczyzny, wy-
wołały drastyczny spadek cen skupu 
z ok. 4 zł do 1,5 zł/kg. Wracając do 
problemu, jaki wirus ASF stanowi 
dla rolnictwa, Łowczy stwierdził, że 
jedynie zachowanie zasad bioaseku-
racji może powstrzymać rozwój cho-
roby wśród zwierząt gospodarskich.

Działania podejmowane przez 
rząd Brandenburgii, sąsiadującego 
z Polską kraju związkowego Niemiec, 
przedstawił Dirk Soike – kierownik 
zespołu ds. ASF w tamtejszym mi-
nisterstwie rolnictwa. Dziękując za 
zaproszenie stwierdził, że nasze pro-
blemy są podobne: staramy się obro-
nić przed zagrożeniem. Choć Bran-
denburgia nie jest rejonem o inten-
sywnej hodowli trzody chlewnej, to 
pojawienie się wirusa na jej obszarze 
byłoby realnym zagrożeniem dla ca-
łych Niemiec. Niezwykle istotne jest 
więc wczesne rozeznanie zagrożenia. 
Już teraz sprawa ta jest nagłaśnia-
na w środkach masowego przekazu. 
Niemieckie służby mają już przygo-
towany plan działań na wypadek wy-
krycia pierwszego przypadku ASF 
u dzików, który zakłada wyznacze-
nie 3–4 km strefy, gdzie przeprowa-
dzi się intensywny odstrzał dzików, 
dopuszczając przy tym użycie re-
flektorów, noktowizorów, tłumików 
i amunicji mniejszego kalibru do po-
lowania na osobniki młode. Wszyst-
kie upolowane i padłe zwierzęta będą 
przebadane pod kątem ASF. Nie-
mieccy rolnicy doceniają znaczenie 
bioasekuracji w ochronie stad przed 
chorobami zakaźnymi. Doświadcze-
nie w tym względzie zyskali boryka-
jąc się przez wiele lat z klasycznym 
pomorem świń i doskonale zdają so-
bie sprawę z negatywnych skutków 
redukcji hodowli trzody chlewnej dla 
całej gospodarki Niemiec.

> dokończenie ze str. 1

Prezes WIR Piotr Walkowski podkreślił, że konieczne jest zwiększenie środków finansowych państwa na walkę 
z ASF i pomoc producentom, aby uratować rodzimą produkcję trzody

Podczas panelu dyskusyjnego rolnicy często zwracali uwagę, że bez radykal-
nego zmniejszenia populacji dzików, nie mają szans wygrać z ASF
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Dnia 3 lutego br. w kościele pw. 
św. Idziego w Siemianicach mszą św. 
uczczono pamięć hr. dra Aleksan-
dra Szembeka w jego 90-tą rocznicę 
śmierci oraz poległych i zmarłych 
walczących za wolność naszej ojczy-
zny, w szczególności za bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego. W ten 
sposób Wielkopolska Izba Rolnicza 
wraz z Wójtem Łęki Opatowskiej 
Adamem Kopisem i Prezesem Sto-
warzyszenia Sołtysów Ziemi Kę-
pińskiej Stanisławem Niechciałem 
zainaugurowali początek obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości i 100-lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

W nabożeństwie uczestniczyło bli-
sko 200 osób oraz 13 pocztów sztan-
darowych. Na zaproszenie organi-
zatorów uroczystości odpowiedział 
Władysław Szeląg, Prezes Stowarzy-
szenia Towarzystwa Historycznego 
im. Szembeków, Konwent Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego na 
czele z Przewodniczącym, Starostą 
Ostrzeszowskim Lechem Janickim, 
delegacje Wielkopolskiej, Dolnoślą-

skiej i Lubuskiej Izby Rolniczej, któ-
rą reprezentował wiceprezes Stani-
sław Madej. Licznie przybyła także 
reprezentacja sołtysów na czele z pre-

zesem Stowarzyszenia Sołtysów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Jarosła-
wem Maciejewskim, burmistrzowie 
i wójtowie oraz przedstawiciele in-
stytucji rolniczych powiatu kępiń-
skiego. Udział wzięła również mło-
dzież ze szkoły podstawowej w Sie-
mianicach oraz liczna grupa straża-
ków z gminnych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

Podczas homilii proboszcz ks. Ma-
rek Olszewski przybliżył osobę hr. 
dra Aleksandra Szembeka, a także 
jego działania, które przyczyniły się 
do obrony i odrodzenia Polski. 

Po mszy św. delegacje złożyły 
kwiaty i znicze przy tablicy upamięt-
niającej zasłużonego Polaka z Sie-
mianic, a następnie zapoznały się 
z wystawą przygotowaną przez To-
warzystwo Krańców Ziemi Ojczystej 
GENIUS LOCI w pobliskiej Biblio-

Druga część forum miała charak-
ter dyskusyjny i poprowadził ją Ka-
rol Bujoczek – redaktor naczelny 
miesięcznika „Top Agrar”. Zgodnie 
z tytułem forum, dominowały kwe-
stie związane z zabezpieczeniem 
chlewni przed wirusem ASF. Zapo-
czątkował ją sam prowadzący, pyta-
jąc o najczęstsze drogi przenosze-
nia wirusa. Rolnicy pytali również 
o rolę innych zwierząt, np. ptaków, 
jako wektorów. Zwracano uwagę na 
niefrasobliwe postępowanie przy 
przewożeniu padłych świń i dzików. 
Podnoszono kwestię braku świado-
mości wśród zatrudnionych w prze-
twórstwie spożywczym pracowni-
ków ze Wschodu.

Odpowiadając na te pytania, Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii podkre-
ślił, że największe znaczenie w prze-
noszeniu wirusa ma człowiek. Rol-
nicy powinni dołożyć starań, aby na 
teren chlewni wchodziły tylko osoby 
obsługujące zwierzęta. Dbanie, by 
świnie nie miały kontaktu z żadnymi 
innymi gatunkami zwierząt, w tym 
też ptakami, również ograniczy moż-
liwość wniknięcia wirusa. Nigdy nie 
ma pewności, czy zwierzęta wolno-
żyjące nie miały wcześniej kontaktu 
np. ze szczątkami padłego, chorego 
dzika. Niewiele mniejsza jest moż-
liwość wprowadzenia wirusa przez 
niezdezynfekowane pojazdy. Bardzo 
ważne jest także zachowanie proce-
dur przy przemieszczaniu zwierząt. 

Kolejny, nie mniej ważki fragment 
dyskusji dotyczył skutków finanso-
wych, jakie dotykają rolników, któ-

rzy znaleźli się w strefie występo-
wania wirusa. Nie dość, że mają oni 
problem ze znalezieniem odbiorcy, 
to za zdrowe tuczniki uzyskują bar-
dzo niską cenę, nawet o 1 zł mniej 
w stosunku do ceny rynkowej. Pre-
zes WIR Piotr Walkowski wyjaśnił, 
że niestety rząd nie zapewnia wystar-
czających środków ani na rekompen-
saty, ani na odszkodowania dla ho-
dowców, którzy ponieśli straty. Po-
zostaje nadzieja, że w tym względzie 
okażą się wydolne fundusze stabili-
zacji dochodów rolniczych. Niewąt-
pliwie, sytuację mogłaby poprawić 
możliwość rozdzielenia obszarów, 
gdzie choroba ASF występuje u dzi-
ków, a tam gdzie pojawiły się ogni-
ska ASF. 

W dyskusji pojawił się także wą-
tek raportu Najwyższej Izby Kon-
troli negatywnie oceniającego dzia-
łania rządu w obliczu kryzysu ASF. 
Dyskutanci zwracali uwagę, że wy-
pełnienie zadań kontrolnych w sfe-
rze bioasekuracji wymaga istotne-
go wzmocnienia służb weterynaryj-
nych, zarówno personalnego, jak i fi-
nansowego. Poseł Zbigniew Ajchler 
zauważył, że ważniejsza od kontroli 
jest świadomość każdego rolnika, 
który musi wzmóc myślenie i prze-
zorność w interesie własnym i swo-
ich sąsiadów.

Kolejny wątek dyskusji dotyczą-
cy redukcji dzików wykazał, że rol-
nicy negatywnie oceniają tempo 
działań myśliwych. Niedorzeczne 
jest wypuszczanie na wolność dzi-
ków odłowionych w miastach. Nale-

ży także zrozumieć, że odstrzał loch 
i młodych dzików nie jest przejawem 
okrutnego traktowania zwierząt, 
lecz koniecznością uniknięcia strat, 
których skutki odczuje cała gospo-
darka.

W debacie zabrał również głos 
Grzegorz Majchrzak, prezes Wielko-
polskiego Związku Hodowców Trzo-
dy Chlewnej, który zwrócił uwagę, że 
podczas spotkań przedstawicieli rzą-
du z producentami trzody ws. zwal-
czania ASF zbyt dużo przedstawia się 
raportów, natomiast nikt nie chce wy-
słuchać tego, co mają do powiedzenia 
najbardziej poszkodowani – rolnicy. 

W trakcie obrad Forum, szczegól-
nie w dyskusji, powtarzały się nastę-
pujące postulaty:

 ■ASF jest wspólnym problemem 
rolników i myśliwych. Działania 
obu stron muszą przebiegać we 
wzajemnym zrozumieniu.
 ■Działania rządu w kwestii zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się 
wirusa ASF muszą być zintensy-
fikowane, by osiągnąć ich pełną 
skuteczność.
 ■Dążenie polskiego rządu do roz-
dzielenia konsekwencji wyni-
kających z występowania ASF 
u świń domowych i u dzików, któ-
re w przyszłości ma zapobiec re-
strykcjom w handlu w przypadku 
występowania ASF jedynie u dzi-
ków.
 ■Rolnicy, których gospodarstwa 
znajdują się w obszarach wyzna-
czonych w związku z wystąpie-
niem ASF oczekują szybkiej i peł-

nej rekompensaty finansowej za 
poniesione straty.
 ■ Skuteczne wdrożenie przez rolni-
ków zasad bioasekuracji musi od-
być się przy współudziale finanso-
wym ze strony rządu.
 ■ Skutki zaniedbań popełnianych 
przez drobnych hodowców najbar-
dziej odczują producenci towaro-
wi. Z tego względu kontrole wete-
rynaryjne powinny koncentrować 
się na tych pierwszych.
 ■Do przeprowadzenia zadań w celu 
zapobiegania i zwalczania wiru-
sa ASF przez służby rządowe ko-
nieczne jest zwiększenie ich dofi-
nansowania, w szczególności służb 
weterynaryjnych. 
 ■Konieczne jest przeprowadzenie 
powszechnej akcji informacyjnej 
o ASF nie tylko wśród rolników, 
lecz także wśród wszystkich osób 
przebywających w Polsce, szcze-
gólnie przybyłych zza wschodniej 
granicy.
 ■Należy zintensyfikować redukcyj-
ny odstrzał dzików do poziomu 
0,1 szt. na km2 w całym kraju.
 ■Należy zezwolić na prowadzenie 
polowań z użyciem reflektorów, 
noktowizorów, tłumików i amuni-
cji odpowiedniej do młodych osob-
ników.
 ■Konieczne jest wypracowanie poro-
zumienia z organizacjami bronią-
cymi praw zwierząt, by nie utrud-
niały one działań myśliwych w za-
kresie redukcji populacji dzików. 

Kornel PABISZCZAK
Maria DERESIŃSKA
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Wielkopolskie Drogi do Wolności
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Msza św. w intencji hr. dra Aleksandra Szembeka w 90-tą rocznicę śmierci 
oraz w intencji poległych i zmarłych walczących za wolność naszej Ojczy-
zny, w szczególności za bohaterów Powstania Wielkopolskiego
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tece Publicznej pn. „Źródła Niepod-
ległości”. Wystawa ta na podstawie 
historii Polski, a przede wszystkim 
Rodu Piłsudskich i Szembeków, uka-
zuje wpływ domu rodzinnego, Ko-
ścioła katolickiego i nauczycieli na 
kształcenie patriotyzmu oraz wpływ 
powstania styczniowego na budowa-
nie tożsamości narodowej.

Po uroczystościach odbywających 
się w kościele wszyscy goście zostali 
zaproszeni do udziału w konferencji 
rozpoczynającej obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości, zorgani-
zowanej przez posła do Parlamentu 
Europejskiego Andrzeja Grzyba, po-
łączonej z noworocznym spotkaniem 
Przyjaciół Wielkopolskiego PSL. 

W trakcie wystąpienia otwierają-
cego konferencję europoseł przybli-
żył postacie bohaterów związanych 
z okresem przywracania Wielko-
polski do macierzy. W szczególnym 
wymiarze przedstawił postać chłop-
skiego hrabiego z Siemianic Alek-
sandra Szembeka – zasłużonego Po-
laka, patrioty, dyplomaty i działacza 
społecznego. Podkreślone zostały za-
sługi hrabiego Szembeka w przeka-
zywaniu polskim politykom proble-
mów w związku z perspektywą okre-
ślania granic przyszłej Polski. Dzięki 
zaufaniu polskiej ludności powiatu 
kępińskiego, został wybrany na de-
legata do Polskiego Sejmu Dzielni-
cowego, który odbył swoje obrady 
w grudniu 1918 roku w Poznaniu. 
Odważnie, w trakcie sejmiku powia-
towego w Kępnie 1 stycznia 1919 r. 
oświadczył, że nie uznaje władzy rzą-
du pruskiego i demonstracyjnie wy-
szedł z sali obrad. Kierował resortem 
rolnictwa w Komisariacie Naczelnej 
Rady Ludowej, stając się pierwszym 
wielkopolskim ministrem rolnic-
twa. Wkrótce mianowano go także 
pierwszym polskim prezesem Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. Aleksan-
der Szembek dążył do uporządkowa-

nia stosunków rolnych i przeciwsta-
wiał się m.in. spekulacyjnym obro-
tom ziemią poniemiecką. Brał udział 
w pracach zmierzających do utwo-
rzenia Narodowego Stronnictwa Lu-
dowego, które ostatecznie powstało 
6 lutego 1919 roku. Partia ta głosi-
ła równouprawnienie ludu, uznając 
go za podstawę i przyszłość narodu. 
Współuczestniczył także w organi-
zacji Uniwersytetu Poznańskiego.

Biskup kaliski Edward Janiak 
przekazując życzenia podkreślił, że 
w swojej posłudze duszpasterskiej 
dąży do łączenia ludzi w słusznych 
sprawach. Przybył na to spotkanie, 
gdyż dostrzega, że jego organiza-
torzy jak i wszyscy zebrani na sali 
przedstawiciele środowisk wiejskich 
spełniają tę misję każdego dnia i za 
te działania serdecznie podziękował.

Obecny na konferencji poseł na 
sejm RP, prezes PSL Władysław Ko-
siniak Kamysz podziękował Wielko-
polanom za ich pozytywne oddziały-
wanie w zakresie tworzenia dobrego 
prawa i utwierdzanie tego swoimi 
działaniami. Odniósł się również 
w swoim wystąpieniu do wydarzeń 
historycznych i osób, które je kształ-
towały. On także w swym wystąpie-
niu nawiązał do postaci hr. Aleksan-
dra Szembeka i jego zabiegów dyplo-
matycznych m.in. w pracach Komisji 
Granicznej, czego efektem było włą-
czenie Wielkopolski, a w szczegól-
ności Kępna, do Polski. Stwierdził, 
że ten przykład wskazuje na to, że 
w polityce trzeba szukać przyjaciół 
na rzecz tworzenia dobra wspólnego, 
tak jak to czyni i czynić będzie Pol-
skie Stronnictwo Ludowe. 

Konferencja była również okazją 
do podziękowania i uhonorowania 
medalem imienia dra hr. Aleksandra 
Szembeka za zasługi i działania na 
rzecz rozwoju wielkopolskiego rol-
nictwa i wielkopolskiej wsi. Medale, 
które przyznał Zarząd Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, wręczył prezes 
WIR Piotr Walkowski w asyście Wi-

cemarszałka Województwa Wielko-
polskiego Krzysztofa Grabowskiego. 

Medale otrzymali:
 ■Pan Lech Janicki, starosta ostrze-
szowski. Pełni także funkcję prze-
wodniczącego Konwentu Powia-
tów Województwa Wielkopolskie-
go. Aktywnie włącza się w dzia-
łalność społeczną. Jest członkiem 
szeregu organizacji, takich jak 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Ostrzeszowie, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, 
Kobylogórskie Towarzystwo Kul-
turalne, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kobylej Górze, czy Polski Zwią-
zek Filatelistyczny.
 ■Pan Witold Wróbel jest regiona-
listą, znawcą sztuki kulinarnej, 
propagatorem zdrowej i tradycyj-
nej żywności. Od wielu lat anga-
żuje się w przeróżne przedsięwzię-
cia związane ze sztuką kulinarną 
i zdrową żywnością oraz wyszu-
kiwaniem i przywracaniem zapo-
mnianych potraw kuchni wiel-
kopolskiej. Jest także propagato-
rem Europejskiej Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Wielkopolska. 
W swoich działaniach odwołuje 
się do „patriotyzmu kulinarnego”. 
Jest członkiem Zarządu Polskiej 
Akademii Smaku.
 ■Pan Władysław Szeląg – prezes 
Towarzystwa Historycznego im. 
Szembeków. Działalność Pana 
Władysława oraz Towarzystwa Hi-
storycznego im. Szembeków w du-
żej części poświęcona jest zachowa-
niu pamięci o postaci dra Aleksan-
dra hr. Szembeka – patrona Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. W roku 
2011 został odznaczony brązowym 
Krzyżem Zasługi przez Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskie-
go. W tym samym roku otrzymał 
medal Zasłużony dla Rolnictwa od 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 ■Pan Narcyz Perz – rolnik z Topo-
li Wielkiej w Gminie Przygodzice. 

Pan Narcyz prowadzi gospodar-
stwo rolne ukierunkowane na pro-
dukcję trzody chlewnej oraz chów 
gęsi i brojlerów kurzych. Nar-
cyz Perz jest laureatem IX edycji 
Konkursu „Wielkopolski Rolnik 
Roku”, organizowanego przez Za-
rząd Województwa Wielkopolskie-
go przy współpracy z Wielkopol-
ską Izbą Rolniczą, którego celem 
jest promocja najbardziej przed-
siębiorczych rolników wielko-
polskich. Jest członkiem zarządu 
Wielkopolskiego Związku Hodow-
ców Trzody Chlewnej, pełni funk-
cję sekretarza w Polskim Związku 
Hodowców i Producentów Gęsi 
oraz jest wiceprezesem Grupy Pro-
ducentów Gęsi GAJOR. Obecnie 
pełni także funkcję radnego Rady 
Gminy Przygodzice.
 ■Pan Mieczysław Kowalczyk, rol-
nik z Lipna (powiat leszczyń-
ski). Prowadzi gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 150 ha. Specja-
lizuje się w produkcji rzepaku 
i pszenicy oraz produkcji trzody 
chlewnej. Jest członkiem Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Lesznie, członkiem 
zarządu Krajowego Zrzeszania 
Producentów Rzepaku, delega-
tem na zjazd Związku Plantato-
rów Buraka Cukrowego, a także 
Związku Plantatorów Ziemniaka. 
Pełni funkcję prezesa trzech grup 
producentów rolnych oraz wice-
przewodniczącego rady nadzor-
czej GS Lipno. 
W imieniu uhonorowanych po-

dziękowania dla Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej za działania upamiętniają-
ce zasłużonych patriotów złożył Wła-
dysław Szeląg. Jak podkreślał, WIR 
miała szczęście do wielkich preze-
sów takich jakim był hr. Aleksander 
Szembek, Jan Chłapowski, a po reak-
tywacji w 1996 Józef Waligóra i obec-
ny prezes Piotr Walkowski.

Biuro WIR w Kępnie
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> dokończenie ze str. 3

Wyróżnieni odznaczeniem nadanym przez WIR Medalionem im. hr. 
A. Szembeka

Delegacja WIR składa kwiaty pod tablicą upamiętniającą osobę hr. 
A. Szembeka
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31 stycznia br. w Wysocku Wiel-
kim odbyło się Forum Rolnicze 
Powiatu Ostrowskiego, które zain-
augurowało jedenastą edycję Fo-
rów Rolniczych organizowanych 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
Do końca marca podobne spotka-
nia odbywać się będą w całej Wiel-
kopolsce. Patronat honorowy nad 
forami objął Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. 

Organizatorami spotkania w po-
wiecie ostrowskim byli Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski oraz Wójt Gminy Ostrów 
Wielkopolski Piotr Kuroszczyk. 
Głównym celem forów rolniczych 
jest stworzenie płaszczyzny do wy-
miany informacji i dyskusji na bieżą-
ce tematy dotyczące rolnictwa, stąd 
obecność na spotkaniach rolników 
i producentów rolnych oraz przedsta-
wicieli służb, instytucji i organizacji 
działających w otoczeniu rolnictwa. 
Najbliższe miesiące przyniosą dużo 
zmian w zakresie dotyczącym rol-
ników. Uruchomione zostaną nowe 
nabory na działania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, wnioski o dopłaty 
bezpośrednie składane będą przez in-
ternet, zmienią się kryteria dotyczące 
punktacji przy przetargach na dzier-
żawę gruntów z KOWR, cały kraj ob-
jęty zostanie programem działań ma-
jących na celu ograniczenie odpływu 
azotu. W związku z ciągłym zagroże-
niem wystąpienia choroby ASF i pta-
siej grypy na rolnikach ciąży również 
obowiązek przestrzegania coraz bar-
dziej restrykcyjnych zasad dotyczą-
cych bioasekuracji.

Spotkanie rozpoczął Prezes WIR 
Piotr Walkowski, którzy podsumo-
wał działania Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, w tym te podejmowane 

przez Radę Powiatową WIR w po-
wiecie ostrowskim oraz podzięko-
wał w imieniu samorządu rolnicze-
go za współpracę instytucjom i or-
ganizacjom działającym w obszarze 
rolnictwa. W roku ubiegłym Rada 
Powiatowa WIR wydała 4 opinie do-
tyczące obniżenia podatku rolnego, 
opiniowała również wnioski doty-
czące odrolnienia gruntów (1 opinia) 
oraz dzierżawy obwodów łowieckich 
(20 opinii). Ponadto wydała 11 opi-
nii rękojmi należytego prowadzenia 
działalności rolniczej na potrzeby 
ANR oraz KOWR. Przedstawicie-
le wskazani przez Radę Powiatową 
WIR uczestniczyli w komisjach prze-
targowych zajmujących się sprzeda-
żą gruntów z zasobów ANR i KOWR 
oraz pracowali w komisjach klęsko-
wych. Do najważniejszych wydarzeń 
organizowanych w ubiegłym roku 
na terenie powiatu ostrowskiego za-
liczyć należy: Spotkanie Noworocz-
ne Środowisk Wiejskich, ubiegło-

roczne Forum Rolnicze połączone 
z Jubileuszem 155-lecia Kółka Rol-
niczego w Sobótce i Świętem Sołty-
sa oraz Forum Rolniczo-Łowieckie 
powiatu ostrowskiego. W ramach do-
finansowania z KSOW realizowane 
były szkolenia pt. „Turystyka konna 
szansą na rozwój wielkopolskiej wsi” 
oraz „Efektywna sprzedaż w ramach 
rolniczego handlu detalicznego”. 
W lipcu ubiegłego roku WIR była 
współorganizatorem uroczystości 
upamiętniających 95 rocznicę Straj-
ku Chłopskiego. Ponadto uczestni-
czyliśmy w organizacji Święta Kacz-
ki oraz Turnieju Zrywania Kaczora 
w Odolanowie. Delegacje z powiatu 
ostrowskiego uczestniczyły w spo-
tkaniach odbywających się na tere-
nie Wielkopolski, jak np. Śniadanie 
Wielkanocne Środowisk Wiejskich 
i Wieczerza Wigilijna Środowisk 
Wiejskich.

Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii Dariusz Hyhs omówił działania 
w zakresie bioasekuracji w szczegól-
ności w gospodarstwach trudniących 
się hodowlą trzody chlewnej i drobiu. 
W swoim wystąpieniu zaapelował 
o świadomą bioasekurację. Zazna-
czył, że choroby takie jak ASF i pta-
sia grypa mają ogromne konsekwen-
cje ekonomiczne, a odpowiedzial-
ność za całą gałąź produkcji w tych 
przypadkach zawsze jest zbiorowa. 
Najskuteczniejszym, najtańszym 
i jedynym sposobem walki z nimi 
jest bioasekuracja, dlatego ważna jest 
wiedza dotycząca czynników ryzyka 
zarażenia oraz sposobów ich wyeli-
minowania, stąd też Lekarz Wetery-
narii zwrócił uwagę na najważniejsze 

środki bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w gospodarstwach, by ogra-
niczyć ryzyko rozprzestrzeniania się 
choroby.

Od stycznia 2018 r. każdy rolnik 
vatowiec zobowiązany jest przesy-
łać do Ministerstwa Finansów dane 
o swojej działalności w postaci Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego (JPK). 
Najważniejsze kwestie związane 
z tym nowym obowiązkiem przed-
stawił podczas spotkania Mariusz 
Marczak reprezentujący Urząd Skar-
bowy w Ostrowie Wielkopolskim. 
Pokrótce omówione były formalne 
kwestie związane z przygotowaniem 
JPK i terminy ich nadsyłania.

Działalność KOWR oraz moż-
liwości zagospodarowania nieru-
chomości z zasobu Skarbu Państwa 
omówił Przemysław Majchrzak, 
kierownik placówki KOWR w Par-
dalinie. W swoim wystąpieniu dużo 
miejsca poświęcił zmianom dotyczą-
cym kryteriów oceny ofert pisem-
nych w przetargu ograniczonym na 
dzierżawę nieruchomości. Zmiany 
dotyczyć będą kryterium odległości 
(pod uwagę wzięta będzie odległość 
od gospodarstwa oraz od działki bę-
dącej w posiadaniu oferenta), wieku 
rolnika oraz powierzchni użytków 
rolnych (w tym przypadku znaczenie 
będzie miała nie tylko własność ofe-
renta, ale także współmałżonka). 

Ewelina Zawieja reprezentująca 
Biuro Powiatowe ARiMR pokrót-
ce przedstawiła nowy dla rolników 
obowiązek składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie w formie elek-

W Forum Rolniczym wzięło udział ponad 100 osób

Prezes WIR Piotr Walkowski podsumował działania podejmowane przez 
WIR w 2017 r.
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Inauguracja XI edycji Forów Rolniczych  
– powiat ostrowski
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tronicznej. Dla rolników, którzy nie 
są objęci obowiązkiem dywersyfika-
cji oraz nie ubiegają się o dopłaty do 
zwierząt możliwe będzie składanie 
oświadczeń, o ile w ich gospodar-
stwach nie zaszły zmiany w odniesie-
niu do ubiegłego roku. Ważną infor-
macją dla producentów rolnych jest 
także fakt, że wraz z nowym rokiem 
ARiMR przejęła część działań wcze-
śniej obsługiwanych przez ARR, 
m.in. dopłaty z tytułu zużytego ma-
teriału siewnego.

O bieżących zadaniach oraz naj-
ważniejszych kwestiach związanych 
z funkcjonowaniem Placówki Te-
renowej KRUS mówił Kierownik 
Zdzisław Jaźwiec. Podsumowując za-
dania, jakie na bieżąco są realizowa-
ne, dużo miejsca poświęcił na działa-
nia z zakresu profilaktyki bezpiecz-
nej pracy w rolnictwie, w tym kon-
kursy promujące zasady bezpiecznej 
pracy w gospodarstwach rolnych.

Podsumowując spotkanie Prezes 
Piotr Walkowski odniósł się do ko-
lejnych zmian i nowych obowiąz-
ków, jakie na rolników nałożone zo-
staną od 1 marca br., kiedy to obo-
wiązywać zaczną nowe przepisy do-
tyczące objęcia całej Wielkopolski 
strefą OSN. W związku z wejściem 
w życie nowej ustawy Prawo wodne 

zmienił się także sposób zarządzania 
gospodarką wodną. Obecnie trwają 
przekształcenia instytucji realizu-
jących te zadania. W połowie roku 
WIR planuje organizację szkoleń 
mających na celu przybliżyć rolni-
kom te zagadnienia.

Forum Rolnicze daje także spo-
sobność do bezpośrednich rozmów 

z przedstawicielami instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa oraz 
zaprezentowania swojej oferty przez 
banki i firmy współpracujące z rolni-
kami. 

Finansowo organizację forum 
wsparli następujący sponsorzy: 
Bank BGŻ BNP Paribas, Spółdziel-
czy Bank Ludowy w Skalmierzycach 
oraz OVB Allfinanz.

Forum Rolnicze Powiatu Ostrow-
skiego wpisuje się w 11 edycję forów 
rolniczych w Wielkopolsce, jednak 
w naszym powiecie to już 20-te tego 
rodzaju spotkanie. Rozpoczynaliśmy 
w styczniu 1999 roku również w Wy-
socku Wielkim. Było to w okresie 
strajków rolniczych, na drogach po-
wiatu ostrowskiego było kilkanaście 
blokad, po pasach chodziło równo-
cześnie 3,5 tys. rolników, a 5 byłych 
Izb Wielkopolskich szykowało się do 
Walnego Zgromadzenia, w którym 
uczestniczyło 426 delegatów.

Opracowanie Biuro WIR  
w Ostrowie Wielkopolskim

> dokończenie ze str. 5

Stoiska instytucji działających w otoczeniu rolnictwa
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Powiatowe Fora Sołtysów  
Województwa Wielkopolskiego

Na przełomie stycznia i lutego 
z inicjatywy Wicemarszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Krzyszto-
fa Grabowskiego w całej Wielkopol-
sce odbywają się spotkania pod na-
zwą Fora Sołtysów, dotyczące moż-
liwości pozyskiwania finansów przez 
gminy, sołectwa oraz organizacje po-
zarządowe w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w roku 
2018, a także finansowania projek-
tów na obszarach wiejskich. 

Dnia 25 stycznia odbyły się dwa 
szkolenia: na terenie powiatu kę-
pińskiego oraz powiatu ostrow-
skiego, którego organizatorem była 
Wielkopolska Izba Rolnicza, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Stowarzyszenie Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego. 

Współorganizację spotkania w Kęp-
nie wsparł Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Kępno Piotr Psikus oraz Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kę-
pińskiej Stanisław Niechciał. Gospo-
darzem Forum w Wysocku Wielkim 
był także Prezes Rady Powiatowej 
Stowarzyszenia Sołtysów Wiesław 
Janoś oraz Wójt Gminy Ostrów Wiel-
kopolski Piotr Kuroszczyk.

Podczas spotkań Wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski podkreślał, że 
Urząd Marszałkowski ogłasza kon-
kursy, z których warto korzystać 
w celu rozwoju obszarów wiejskich. 
Środki na nie pochodzą zarówno 
z programów unijnych jak i z budże-
tu własnego. Forum Sołtysów ma na 
celu przekazanie informacji o moż-
liwości pozyskania dotacji na reno-

wację świetlic wiejskich, oświetle-
nie uliczne, modernizację chodni-
ków, czy budowę dróg dojazdowych 
do pól. Wicemarszałek poinformo-
wał także, że Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podjął decyzję 
o dofinansowaniu zakupu sadzonek 
drzew miododajnych przeznaczo-
nych do zasadzenia w pasie drogo-
wym lub na terenach rolniczych.

W trakcie szkoleń, zakres i sposób 
dofinansowania działań realizowa-
nych przez samorządy gminne oraz 
organizacje pozarządowe z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w roku 2018 omówiła Izabela Mro-
czek, Dyrektor Departamentu 
PROW UMWW Poznań. Za pośred-

nictwem Departamentu PROW gmi-
ny i sołectwa ubiegać się mogą o dofi-
nasowanie projektów realizowanych 
w ramach trzech zakresów:

 ■Działanie „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”,
 ■Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER,
 ■Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
– KSOW.
Izabela Witkiewicz, Dyrektor De-

partamentu Gospodarki Mieniem 
UMWW przedstawiła możliwości 
pozyskiwania środków przeznaczo-
nych na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości grun-
tów rolnych. W bieżącym roku roz-

Forum Sołtysów w Wysocku Wielkim

Spotkania kierowane są do sołtysów i przedstawicieli lokalnych samorządów
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szerzono katalog zadań, które mogą 
być dofinansowane ze środków Wo-
jewództwa Wielkopolskiego o dofi-
nansowanie zakupu sadzonek drzew 
miododajnych. Ponadto można uzy-
skać dofinansowanie na budowę oraz 
modernizację zbiorników wodnych 
małej retencji i dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.

Zakres wsparcia w ramach pro-
gramu Wielkopolska Odnowa Wsi 
omówił Dariusz Młynarczyk, Z-ca 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, który zachęcił sołec-
twa do udziału w następujących kon-
kursach realizowanych przez Urząd 
Marszałkowski:

 ■ „Pięknieje wielkopolska wieś”

 ■ „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw”
 ■ „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”.
Kwestie inicjatyw podejmowa-

nych przez Wielkopolską Izbę Rolni-
czą zaprezentował Prezes WIR Piotr 
Walkowski, który zaprosił sołtysów 
do współpracy i udziału w spotka-
niach organizowanych przez samo-
rząd rolniczy.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ 
Maria DERESIŃSKA

Szczegółowe informacje dotyczące 
realizacji projektów dostępne są na stronach 

internetowych:
https://www.umww.pl

http://wielkopolskie.ksow.pl
http://www.wow.umww.pl
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Rozmowy prowadzili Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Krzysztof Gra-
bowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Delegacja WIR  z przedstawicielami rolników z Hesji

Forum Sołtysów Powiatu Kępińskiego
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Gruene Woche – Międzynarodowe Targi 
Gospodarki Żywnościowej,  

Rolnictwa i Ogrodnictwa

Targi, które w tym roku odbywają 
się od 19 do 28 stycznia, to najwięk-
sza w branży impreza promująca 
specjały regionalne z całego świata. 
Wśród około półtora tysiąca wystaw-
ców swoje stoisko przygotował także 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. Na stoisku Wielkopolski pre-
zentują się firmy, które są członka-
mi Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. Dodatkowo odbywa-
ją się spotkania robocze mające na 
celu promocję naszego województwa 
oraz zacieśnianie współpracy mię-
dzy regionami partnerskimi.

22 stycznia na stoisku Wojewódz-
twa Wielkopolskiego odbyło się 
spotkanie rolników z Wielkopolski 
z producentami rolnymi i przedsta-
wicielami niemieckich organizacji 
wspierających zrzeszanie się rolni-

ków. W spotkaniu wzięli udział: Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, członkowie zarzą-
du WIR Zbigniew Stajkowski i Jerzy 
Kostrzewa, a także przedstawiciele 
grup producentów i organizacji rol-

niczych z Wielkopolski. Ze strony 
niemieckiej w spotkaniu uczestni-
czyła delegacja pod przewodnictwem 
Joachima Diesnera, koordynatora 
polityki rolnej Hesji. Gospodarzem 
spotkania był Wicemarszałek Woje-

wództwa Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. Rozmowy dotyczyły 
funkcjonowania grup producentów 
rolnych w Wielkopolsce, które omó-
wione zostały na przykładzie Grupy 
Producentów Warzyw Chrobry, Gru-
py Top Gajor zrzeszających hodow-
ców gęsi oraz TOP-HODOWLA, 
która skupia producentów trzody 
chlewnej. W krótkich wystąpieniach 
przedstawiciele poszczególnych or-
ganizacji omówili najważniejsze 
aspekty swoich działalności i wska-
zywali na korzyści płynące ze współ-
pracy w ramach grup producenckich 
oraz związków zrzeszających gru-
py (na przykładzie działalności Sto-
warzyszenia Grupy Wielkopolskie 
oraz Krajowego Związku Grup Pro-

> dokończenie na str. 8Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Brandenburgii
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ducentów Rolnych Izba Gospodar-
cza). Spotkanie było także okazją do 
omówienia problemu zagrożenia roz-
przestrzeniającym się wirusem ASF 
i działań podejmowanych w związku 
z tym przez rząd niemiecki.

Następnie Prezes WIR Piotr Wal-
kowski uczestniczył w spotkaniu 
z przedstawicielami Ministerstwa 
Rolnictwa Brandenburgi. Spotkanie 
zdominował temat zagrożenia wi-
rusem afrykańskiego pomoru świń 

i kwestie działań podejmowanych 
przez rząd polski i niemiecki, które 
mają na celu zatrzymanie choroby. 
Prezes WIR przekazał stronie nie-
mieckiej zaproszenie na organizowa-
ne przez samorząd rolniczy Forum 
Trzodowe poświęcone temu tema-
towi. Problem jest o tyle istotny, że 
pojawiają się wciąż nowe przypadki 
zachorowań, które zaczynają zagra-
żać hodowlom w Wielkopolsce oraz 
niepokoją naszych zachodnich są-
siadów. Przedstawiciele Minister-
stwa Rolnictwa Brandenburgi po-

twierdzili swój udział w konferen-
cji. Berlińskie targi zaliczane są do 
najważniejszych w branży rolniczej 
i spożywczej. Niezmiennie od lat pre-
zentowana jest tutaj bogata, między-
narodowa oferta artykułów spożyw-
czych, maszyn rolniczych i urządzeń 
dla rolnictwa i ogrodnictwa. Ofertę 
uzupełniają wystawy zwierząt ho-
dowlanych oraz szeroko rozumianej 
agroturystyki i turystyki wiejskiej. 
Tegoroczną nowością na targach jest 
Hippologica – wszystko o koniach 
i dla koni. W program targów wple-

cione są również konferencje, sym-
pozja i seminaria. Na stoiskach od-
bywają się pokazy i degustacje, które 
przyciągają odwiedzających z całego 
świata. W minionych edycjach targi, 
które trwają dziesięć dni, odwiedzało 
blisko pół miliona osób. Polskie sto-
isko, w ramach którego usytuowane 
były stoiska województw Wielkopol-
skiego, Dolnośląskiego i Kujawsko-
-Pomorskiego, zorganizowane było 
pod hasłem „Polen schmeckt” czyli 
Polska smakuje. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Spotkanie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z przedstawicielami izb rolniczych i organizacji społecznych  

w sprawie kryteriów i wag przetargowych
W spotkaniu udział wzięli przed-

stawiciele izb rolniczych z woje-
wództw wielkopolskiego, kujawsko-
-pomorskiego, warmińsko-mazur-
skiego i dolnośląskiego, a także re-
prezentacji NSZZ Solidarność RI 
z wyżej wymienionych regionów. 
Resort Rolnictwa reprezentował Mi-
nister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel, 
Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski, 
pełnomocnik rządu ds. Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz 
Dyrektor Generalny KOWR Witold 
Strobel wraz z pracownikami. Przed-
stawicielami Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej byli Wiceprezes WIR Bog-
dan Fleming oraz starszy specjalista 
WIR Barbara Idczak. 

Minister Rolnictwa zaznaczył, że 
spotkanie to jest wynikiem zażale-
nia samorządu rolniczego na brak 
konsultacji zarządzeń opublikowa-
nych przez Dyrektora Generalnego 
KOWR dotyczących między inny-
mi kryteriów i wag przetargowych. 
Zdaniem ministra wszystkim zależy 
na szybkim ustaleniu zasad obowią-
zujących w przetargach ofertowych 
i istnieje możliwość różnicowania ich 
w stosunku do poszczególnych woje-
wództw. Krzysztof Jurgiel poinfor-
mował, że otrzymuje wiele skarg doty-
czących braku kontroli dzierżaw nie-
ruchomości i niewłaściwego gospo-
darowania ziemią wchodzącą w skład 
ZWRSP, w związku z tym w tym 

roku ministerstwo kładzie szczegól-
ny nacisk na kontrolę poszczególnych 
oddziałów i umów dzierżaw, a także 
gospodarowania Zasobem.

Zebrani na sali przedstawiciele sa-
morządów rolniczych oraz organiza-
cji społecznych wyrazili poparcie dla 
proponowanych kryteriów, a dysku-
sja dotyczyła głównie wag poszcze-
gólnych założeń przetargowych. Pro-
blematyczna, zdaniem wypowiadają-
cych się, jest ocena kryterium – odle-
głość siedziby gospodarstwa rolnego 
oferenta od nieruchomości Zasobu. 
Niektóre z organizacji były za przy-
jęciem stanowiska, iż należy przyjąć 
odległość od miejsca zameldowania. 
Ma to szczególne znaczenie w przy-

padku młodych rolników, którzy po-
siadają gospodarstwo rolne, ale za-
mieszkują i są zameldowani z rodzi-
cami. Dyskusja dotyczyła również 
kryterium związanego z intensyw-
nością produkcji zwierzęcej w gospo-
darstwie oferenta, gdyż każde z woje-
wództw ma inną skalę tej produkcji. 

Prezes Krajowej Rady Izb Rolni-
czych Wiktor Szmulewicz podsumo-
wując spotkanie stwierdził, iż z gło-
sów wynika akceptacja dla propono-
wanych kryteriów, poza drobnymi 
rozbieżnościami dotyczącymi punk-
tacji. Jak słusznie zauważyli zebrani, 
nie da się zaspokoić żądań wszyst-
kich zainteresowanych.

Barbara IDCZAK

> dokończenie ze str. 7

Na stoisku Województwa Wielkopolskiego zaprezentowały się firmy zrzeszone w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego WIELKOPOLSKA Fo
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Narodowy Dzień Świni
Już 6 marca w Tarnowie Podgór-

nym odbędzie się II edycja konfe-
rencji dla hodowców i producen-
tów trzody chlewnej pn. Narodowy 
Dzień Świni. Wydarzenie poświę-
cone będzie omówieniu podstawo-
wych problemów i zagadnień, z któ-
rymi zmaga się współczesny sektor 

trzody chlewnej w Polsce. Spotkanie 
stanowić będzie idealną platformę 
do wymiany doświadczeń między 
hodowcami, specjalistami i przed-
stawicielami firm. Wybitni eksper-
ci z branży przedstawią tematykę 
z zakresu: bariery handlu zagra-
nicznego żywcem oraz mięsem wie-

przowym, obecna sytuacja odnośnie 
ASF w Polsce, inicjatywy legislacyj-
ne dotyczące odszkodowań dla ho-
dowców, nowoczesne technologie 
w produkcji trzody chlewnej.

Partnerem tego wydarzenia jest 
Wielkopolska Izba Rolnicza, dlate-
go serdecznie zapraszamy wszyst-

kich hodowców, producentów trzo-
dy chlewnej oraz osoby zaintereso-
wane do udziału w spotkaniu. 

Organizatorzy zapewniają bez-
płatny udział dla osób, które zabiorą 
ze sobą minimum 2 osoby z różnych 
gospodarstw. 

Zapisy i informacje: Pig.FarmDay.com.pl
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Pan Mieczysław Łuczak, rolnik 
z Porwit w gminie Opatówek powiat 
kaliski, w 2015 roku zrezygnował 
z prowadzenia wielokierunkowego 
gospodarstwa, w którym utrzymy-
wał trzodę chlewną, krowy mleczne, 
bydło opasowe oraz uprawiał zboża. 
Zajął się produkcją roślinną i zało-
żył gospodarstwo nasienne. Gospo-
darstwo to przejął po rodzicach i na 
30 ha zaczął uprawiać zboża takie jak 
jęczmień, pszenżyto, żyto, łubin żół-
ty i owies.

Do założenia gospodarstwa o ta-
kim profilu skłoniło go przeświad-
czenie, że rynek nasiennictwa w Pol-
sce nie jest do końca zagospodaro-
wany. Producent uważa, że z roku 
na rok świadomość rolników, jeśli 
chodzi o wymianę kwalifikowanego 
materiału siewnego będzie wzrasta-
ła. – Myślę, że rolnicy wzorując się na 
kolegach z krajów zachodnich będą 
jak oni częściej wymieniać materiał 
siewny, bo to im będzie się opłacać. – 
uważa właściciel. 

W roku 2017 gospodarstwo pana 
Łuczaka uzyskało status Gospodar-
stwa Nasiennego (wpis do rejestru 
podmiotów produkujących kwalifi-
kowany materiał siewny prowadzony 
przez Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu). 

Właściciel dba, aby dobór materia-
łu siewnego był odpowiedni do moż-
liwości produkcyjnych gleby. – Przy 
wyborze odmiany nie można dać się 
zwieść pozornym oszczędnościom 
i warto zainwestować w dobrej jako-
ści kwalifikowany materiał siewny, 
bo wtedy mamy pewność, że inwe-
stując w nasiona o wysokiej warto-
ści genetycznej, poddane wysokiemu 
rygorowi produkcji polowej, szeregu 

działań kontrolnych i uszlachetnia-
jących, uzyskamy plon, a w konse-
kwencji najwyższy przychód z hek-
tara – to jedna z dewiz, którą kieruje 
się rolnik.

W gospodarstwie pana Łuczaka 
uprawa zbóż jest pod ścisłym nadzo-
rem i rygorem przede wszystkim In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa, ponieważ na każdym etapie roz-
woju roślin taka uprawa jest kontro-
lowana. Uprawy sprawdzane są pod 
względem m.in. czystości odmiano-
wej i chorób grzybowych. 

Należy wspomnieć, że gospodar-
stwo pana Łuczaka cały czas się roz-
wija i jest wyposażone w najnowsze 
maszyny. Jak podkreśla właściciel, – 
W 100% wymieniłem cały park ma-
szynowy.

Jako jeden z pierwszych w powiecie 
kaliskim skorzystał ze środków prze-
dakcesyjnych. Najwięcej maszyn uda-
ło się właśnie zakupić z programu Sa-
pard oraz środków unijnych. 

Gospodarstwo wyposażone jest 
w najnowocześniejszy sprzęt do 
uprawy oraz do czyszczenia (Pet-
kus Technologie GmbH) i zapra-

wiania nasion. Na każdym etapie 
produkcji z najwyższą staranno-
ścią uprawy są pielęgnowane, aby 
finalnie do rolnika trafił materiał 
siewny o najlepszych parametrach.  
Ziarna zaprawiane są wysokiej kla-
sy zaprawą nasienną KINTO DUO 
080 FS oraz zaprawą donasienną 
PRIMUS B.

Gospodarstwo ma podpisaną 
umowę na produkcję kwalifikowa-
nego materiału siewnego z najwięk-
szą firmą oferującą najnowsze od-
miany wszystkich zbóż, Danko –  
Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz z Po-
znańską Hodowlą Roślin w Tulcach. 
Aktualnie prowadzona jest uprawa 
między innymi żyta populacyjnego 
Dańkowskie Diament, najnowszych 
odmian pszenżyta ozimego Trape-
ro oraz Rotondo, najnowszej odmia-
ny łubinu żółtego Baryt, cenionego 
od wielu lat przez rolników jęczmie-
nia jarego Nagradowicki.

Pan Łuczak jest szerzycielem sto-
sowania naszych krajowych odmian, 
jak twierdzi: – Czas zacząć promo-
wać polski materiał siewny, który 
sprawdza się w naszych warunkach 
klimatyczno-glebowych i który po-
zwoli na rozwój naszym rodzimym 
firmom.

Katarzyna GRZELAK

11 marca podczas finału XVII 
edycji konkursu „Wielkopolski Rol-
nik Roku”, która odbędzie się w Sali 
Ziemi na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, pozna-
my laureatów tegorocznej edycji. 
Najlepsi otrzymają statuetki „Siew-
cy”. W tej edycji zgłoszonych zostało 
56 gospodarstw specjalizujących się 
w hodowli i chowie bydła mlecznego, 
opasowego, trzody chlewnej, hodow-
li koni, gospodarstwa drobiarskie, 
warzywnicze, sadownicze, produku-
jące grzyby, ryby i specjalizujące się 
w hodowli zwierząt futerkowych.

 Kapituła w pierwszej weryfikacji 
wytypowała 37 gospodarstw, które 
oceniała po raz drugi. W wyniku po-

nownej oceny wyłoniono 20 nomino-
wanych do nagrody „Wielkopolskie-
go Rolnika Roku”. Z dwudziestki  
nominowanych Kapituła Konkursu, 
po wnikliwej analizie i wielu zada-
nych podczas wizytacji pytań wyłoni 
10 laureatów w różnych kategoriach. 

Kapituła, której członkiem z ra-
mienia Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej jest Prezes Piotr Walkowski, 
wizytując oraz oceniając zgłoszone 
gospodarstwa ma naprawdę trudne 
zdanie, gdyż przedstawiają one na-
prawdę wysoki i bardzo zbliżony po-
ziom, więc o przejściu do następnego 
etapu decydują często szczegóły, nie-
kiedy jest to spostrzegawczość człon-
ków Komisji.

Wielkopolska Izba Rolnicza włą-
cza się aktywnie w organizację uro-
czystości. Poprzez swoje Biura Po-
wiatowe, przygotowuje wyjazdy 
autokarowe na Galę, którą rolnicy 
uznają za święto, ciesząc się razem 
z laureatami. Często uczestnik wy-
darzenia, kiedy zapozna się z zasa-
dami, sam bierze udział w kolejnej 
edycji konkursu.

Osoby, które chciałyby uczest-
niczyć w uroczystej Gali, mogą się 
kontaktować z Biurami Powiato-
wymi Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej. Dane kontaktowe do poszcze-
gólnych Biur znajdują się na stro-
nie www.wir.org.pl w zakładce biu-
ra WIR. M. CEGLAREK

Pan Mieczysław Łuczak jest Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR 
w Kaliszu, tel. 509 134 331
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 Pielgrzymka Sołtysów  
do Sanktuarium Świętego Józefa 

 
Kalisz, 10 marca 2018 roku 

 
 
 

zapraszają: 

Krzysztof Grabowski  
Wicemarszałek  

Województwa Wielkopolskiego 
  

ks. Edward Janiak  
Biskup Kaliski 

Justyna Urbaniak  
Burmistrz  
Stawiszyna 

Piotr Walkowski  
Prezes  

Wielkopolskiej  
Izby Rolniczej 

Jarosław Maciejewski 
Prezes  

Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego 

XVII Gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Wysokie plony zaczynają się od nasion
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Kalendarium zmian w przepisach dotyczących rolnictwa

W sprawie możliwości wysłania pocztą oświadczenia  
oraz wniosku o dopłaty bezpośrednie w roku 2018

Polskie rolnictwo dziś  
i perspektywa jego rozwoju

W tegorocznej kampanii obszaro-
wej będzie istniała możliwość prze-
słania wniosku o dopłaty bezpośred-
nie również w wersji papierowej, za 
pośrednictwem tradycyjnej poczty. 
W takiej sytuacji za datę złożenia 
wniosku uznana zostanie data stem-
pla pocztowego, widniejącego na ko-
percie. Podobnie rzecz się będzie 
miała w przypadku przekazania do 
ARiMR oświadczenia o braku zmian 
w tegorocznym wniosku obszarowym 
w stosunku do wniosku z roku po-
przedniego (termin składania tych-
że oświadczeń został wyznaczony na 
okres od 15 lutego do 14 marca b.r.)

Złożenie wniosku w wersji papie-
rowej będzie dopuszczalne dla tych 
rolników, dla których przesłanie 
wniosku w wersji elektronicznej nie 
będzie możliwe. Przesłanką uzasad-
niającą złożenie wniosku w wersji pa-
pierowej może być już brak dostępu 
do komputera z Internetem przy jed-
noczesnym braku możliwości sko-
rzystania z pomocy doradców ośrod-
ków doradztwa rolniczego, izb rolni-
czych lub pracowników biur powia-
towych ARiMR. 

Powyższa interpretacja pozosta-
je w zgodzie z przepisami unijnymi 
(Rozporządzenie UE nr 809/2014), 

jak również z przepisami krajowymi. 
Ustawa o płatnościach bezpośred-
nich nie precyzuje bowiem sytuacji, 
w których rolnik nie jest w stanie 
złożyć wniosku z wykorzystaniem 
elektronicznego geoprzestrzennego 
formularza za pośrednictwem apli-
kacji eWniosekPlus.

Jednakże należy mieć na uwadze 
niezmiernie istotny fakt, jakim jest 
konieczność wprowadzenia w Polsce 
wszystkich wniosków do geoprze-
strzennego formularza GSAA do dnia 
11 czerwca 2018 roku. Niewywiązanie 
się przez Polskę z prawa wspólnotowe-
go może skutkować karą finansową, 

nałożoną przez EU na nasz kraj. Dla-
tego niezmiernie ważne jest, aby jak 
największa liczba wniosków została 
złożona przez aplikację eWniosekPlus 
przez samych rolników.

MRiRW, ARiMR, ośrodki doradz-
twa rolniczego, izby rolnicze, w tym 
Wielkopolska Izba Rolnicza, dokła-
dają obecnie wszelkich starań, aby 
jak najbardziej przybliżyć ten temat 
rolnikom, a w okresie naboru wnio-
sków służyć wsparciem technicznym 
wszystkim tym, którzy będą tego po-
trzebowali.

Opracowała Anna CZERWIŃSKA
Źródło: ARiMR, farmer.pl

23.02.2018 r.
Wchodzi w życie nowa ustawa 

o dystrybucji ubezpieczeń. Zmiany 
dotkną zarówno pośredników ubez-
pieczeniowych, jak i bezpośredniej 
sprzedaży ubezpieczycieli. Celem 
jest zmiana fazy zawarcia umowy 
ubezpieczenia w sposób lepiej zabez-
pieczający interesy klienta, a sama 
sprzedaż polisy bardziej przejrzysta. 
Zamierza się to osiągnąć poprzez 
zwiększenie obowiązków informa-
cyjnych po stronie przedstawicie-
li firm ubezpieczeniowych. Ustawa 
ta uchyla ustawę o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym i zmienia szereg 

innych ustaw związanych z ubez-
pieczeniami i rynkiem finansowym 
oraz nadzorem nad nim. Podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 
(Dz.U. poz. 2486). 

06.03.2018 r.
Z tym dniem dotychczasowe roz-

porządzenie Ministra Rolnictwa 
z dnia 21 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze zwierząt gospodarskich zo-
stanie zastąpione nowym rozporzą-
dzeniem tego organu z dnia 4 sierp-
nia 2017 r. (Dz.U. poz. 1692).

15.03.2018 r.
Od tego momentu zaczną obowią-

zywać zmiany w trzech rozporządze-
niach Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie:

 ■ szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Działanie 
rolno-środowiskowo-klimatycz-
ne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2139);
 ■ szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Rolnictwo 
ekologiczne” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1775);
 ■ szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania płatności bezpośred-
nich i płatności niezwiązanej do ty-
toniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1729).

01.04.2018 r.
Od kwietnia br. wchodzi w życie roz-

porządzenie (Dz.U. z 2017 r.poz. 2461) 
zmieniające rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowa-
nia poszczególnych rodzajów środków 
spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29).

W trzecim dniu targów Polagra-
-Premiery z inicjatywy Krajowej 
Rady Izb Rolniczych oraz Wielko-
polskiej Izby Rolniczej odbyła się 
konferencja nt. kondycji polskiego 

rolnictwa i jego perspektyw po roku 
2020. 

Konferencję otworzył prezes 
KRIR Wiktor Szmulewicz, który 
przywitał prelegentów: prof. Walen-

tego Pocztę z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, dra Mirosława 
Drygasa z Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN oraz współorgani-
zatora Piotra Walkowskiego – pre-

zesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Podczas spotkania prezes KRIR za-
znaczył, że najistotniejsze w kształ-
towaniu Wspólnej Polityki Rolnej 
jest zwrócenie uwagi na obecną sy-

Organizatorami Konferencji były KRIR i WIR Rozmawiano m.in. o WPR po 2020 roku
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tuację polskiego sektora rolno-spo-
żywczego. Problemy i wyzwania roz-
wojowe stojące przed polskim sek-
torem rolno-żywnościowym zosta-
ły szczegółowo przedstawione przez 
prof. Walentego Pocztę z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak 
podkreślił, mimo dużego postępu 
związanego z integracją europejską, 
polskie gospodarstwa wciąż są mniej 
konkurencyjne w porównaniu do na-
szych zachodnich sąsiadów. Struk-
tura naszych gospodarstw jest zbyt 
rozdrobniona, by móc rywalizować 
na tym samym poziomie z gospodar-
stwami na zachodzie, dlatego mniej-
sze gospodarstwa poniżej 10 ha zmu-
szone są do szukania dodatkowych 
źródeł dochodu poza rolnictwem.

Dr Mirosław Drygas z IRWiR 
PAN omówił potencjalne kierunki 

zmian WPR po 2020 roku. Zazna-
czył, że Unia Europejska jest do-
piero na początku dyskusji w spra-
wie kształtu nowej WPR, ale już 
pojawiają się całkowicie odmienne 
propozycje. Najwięcej krytycznych 
uwag pojawia się w stosunku do 
sposobu dystrybucji płatności bez-
pośrednich oraz złożoności i braku 
skuteczności zazielenienia. Jednym 
z założeń Komisji Europejskiej jest 
powiększenie swobody w kształto-
waniu systemów kontroli i nakłada-
nia kar, który ma na celu ogranicze-
nie biurokracji, z którą muszą zma-
gać się rolnicy.

Po części wykładowej spotkania 
odbyła się debata, podczas której 
dyskutowano nad problemem walki 
z ASF w Polsce.

Maria DERESIŃSKA

Prace podkomisji nad projektem  
Prawa Łowieckiego zakończone

Organizacje ekologiczne, po sło-
wach Ministra Środowiska Henryka 
Kowalczyka dotyczących planowa-
nych zmian w Prawie łowieckim, li-
czyły na przełom w podejściu Rządu 
do nowelizowanego prawa. Posłanki 
opozycji zgłosiły szereg poprawek, 
które były w większości tożsame 
z postulatami ekologów i które zosta-
ły odrzucone na poprzednich spotka-
niach. Tak stało się i teraz. Poprawki 
dotyczyły między innymi usunięcia 
kryterium kultywowania tradycji 
z katalogu przesłanek za ustaleniem 
listy gatunków łownych, wprowadze-
nie obowiązkowych strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko 
dla wieloletnich łowieckich planów 
hodowlanych, zakazu udziału w po-
lowaniach dzieci, zakazu stosowania 
amunicji ołowianej czy też wykre-
ślenia przepisu pozwalającego ka-
rać osoby, które utrudniają polowa-
nia. Niestety zmiany zapowiedziane 
przez resort środowiska nie zostały 
złożone, choć jak zapewniali przed-
stawiciele Prawa i Sprawiedliwości, 
prawdopodobnie zostaną przedsta-
wione na posiedzeniu połączonych 
komisji OŚZNiL oraz RiRW, które 
mają kontynuować prace nad nowe-
lizacją Prawa łowieckiego.

W trakcie posiedzenia posłowie 
jednogłośnie przyjęli tylko jedną 
poprawkę penalizującą kłusownic-
two, którą zgłosiła przewodnicząca 
podkomisji Anna Paluch. Dotyczy-
ła ona zapisu o zakazie zakładania 
narzędzi służących łowieniu, chwy-
taniu lub zabijaniu zwierzyny przez 

odniesienie do szeregu ustawowych 
wyjątków.

Ostatecznie posłowie przyjęli cały 
projekt – za głosowało 6 posłów, prze-
ciw było 3, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. W trakcie obrad salę opuści-
li przedstawiciele organizacji eko-
logicznych, niezadowoleni z faktu 
niedopuszczenia ich do głosu i prze-
biegu obrad komisji. Delegaci z Pod-
laskiej Izby Rolniczej dziękowali za 
odrzucenie poprawek dotyczących 
dzikich zwierząt w kontekście ASF. 
Jednakże dużej krytyce poddali zasa-
dy szacowania szkód łowieckich, któ-
re uznali za nieakceptowalne. Wśród 
zgłoszonych przez rolników postula-
tów znalazły się również kwestie do-
tyczące zwiększenia kompetencji izb 
rolniczych, stworzenia możliwości 
posiłkowania się przez wójta specjali-
stami z ODR-ów w procesie likwida-
cji szkód łowieckich oraz rozpatry-
waniem odwołań przez osoby z wy-
kształceniem rolniczym i doświad-
czeniem w szacowaniu.

W kwestii prawa łowieckiego, a co 
za tym idzie gospodarki łowieckiej, 
Wielkopolska Izba wielokrotnie in-
terweniowała, przesyłała popraw-
ki i propozycje zmian w przepisach 
prawnych. Zdaniem wielkopolskiego 
samorządu rolniczego obecna dzia-
łalność organizacji ekologicznych 
jest w większości szkodliwa dla rol-
ników i rolnictwa, co miało swoje 
odzwierciedlenie w wypowiedziach 
uczestników Forów Rolniczo-Ło-
wieckich organizowanych w 2017 r. 
Podczas debaty podsumowującej fora 

w październiku 2017 r. w szczegól-
ności apelowano o stworzenie odpo-
wiednich uregulowań prawnych de-
finiujących szczegółowo odpowie-
dzialność odszkodowawczą, współ-
działanie w ograniczaniu szkód, 
przedmiot szkody, metody szacowa-
nia, model finansowania. Apele do-
tyczyły również kwestii wspólnego 
działania i podejmowania przedsię-
wzięć, które wpłyną na polityków 
w zakresie unormowania sytuacji 
prawnej i nie będą antagonizowały 
relacji między rolnikami i myśliwy-
mi. Zdaniem uczestników zebrania 
podstawą rozwiązania problemów ze 
szkodami jest opracowanie dobrego, 
kompromisowego prawa. Szczegóły 
wspólnych ustaleń z debaty znajdują 
się na stronie WIR.

Przyjęte rozwiązania w projek-
cie mają na celu realizację wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego 
z 2014 r., który wskazał na niedosta-
teczną ochronę praw właścicielskich 
w obowiązujących przepisach. Zgod-
nie z tym sejmik województwa w dro-
dze uchwały będzie dokonywał po-
działu na obwody łowieckie, po zasię-
gnięciu opinii dyrektorów regional-
nych dyrekcji Lasów Państwowych, 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
właściwej izby rolniczej. Kolejnym 
krokiem jest uzgodnienie uchwały 
z wojewodą. Każdy właściciel bądź 
użytkownik wieczysty będzie jed-
nak mógł wnieść uwagi do projektu 
uchwały. Założono również możli-
wość wystąpienia do sądu z wnio-
skiem o ustalenie zakazu wykonywa-

nia polowania na ich nieruchomości, 
powołując się na klauzulę sumienia. 
Właściciele nieruchomości, zgodnie 
z przyjętymi przepisami, będą mogli 
dochodzić odszkodowań, jeżeli ob-
wód łowiecki uniemożliwi bądź istot-
nie ograniczy dotychczasowy sposób 
korzystania z ich nieruchomości.

Szacowaniem szkód, zgodnie 
z przyjętym projektem, miałyby się 
zająć komisje złożone z przedsta-
wiciela poszkodowanego, koła ło-
wieckiego i reprezentanta gminy, 
a odszkodowania byłyby wypłacane 
przez koła łowieckie. Od decyzji ko-
misji będzie można się odwołać do 
nadleśniczego, a od orzeczenia nad-
leśniczego do sądu.

Barbara IDCZAK
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Rada Programowa: Zarząd WIR
Redaktor naczelna: Marta Ceglarek
Adres redakcji: Wielkopolska Izba Rolnicza, 
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, 
tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31, 
redakcja 61 227 01 24, 
e-mail: siewca@wir.org.pl
Druk: Drukarnia Sosnowiec
Artykuły zamieszczone w „Siewcy wiel-
kopolskim” odzwierciedlają poglądy WIR, 
a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go” nie ma wpływu na ich treść.

Na Targach Polagra Premiery funkcjonowało stoisko Izb Rolniczych
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Wyższa składka dla rolników prowadzących działy specjalne

Zasiłek macierzyński dla rolnika
Rolnikom ubezpieczonym w Ka-

sie Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przysługuje również zasiłek 
macierzyński. Od roku 2016 wyno-
si on 1000 zł miesięcznie wypłaca-
ny przez 52 tygodnie lub więcej przy 
ciąży mnogiej.

Zasiłek taki przysługuje osobie 
ubezpieczonej podlegającej z mocy 
ustawy lub na wniosek ubezpiecze-
niu wypadkowemu, chorobowemu 
i macierzyńskiemu oraz emerytalno-
-rentowemu, bądź tylko ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu, która:

 ■ jest matką albo ojcem dziecka,
 ■ przysposobiła dziecko w przypad-
ku objęcia opieką dziecka w wie-
ku do ukończenia 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, wobec któ-
rego podjęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do ukoń-
czenia 10 roku życia,
 ■ przyjęła dziecko w wieku do 7 roku 
życia na wychowanie, a w przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli 
w tym czasie został złożony wnio-
sek o przysposobienie,
 ■ przyjęła dziecko w wieku do 
7 roku życia na wychowanie w ra-
mach rodziny zastępczej, z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej zawodo-
wej, a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o odrocze-
niu obowiązku szkolnego – do 10 
roku życia.
Z zasiłku macierzyńskiego skorzy-

stać może również ubezpieczony oj-
ciec dziecka w przypadku:

 ■ skrócenia okresu pobierania za-
siłku macierzyńskiego na wnio-
sek matki dziecka po wykorzysta-
niu przez nią tego świadczenia za 
okres co najmniej 14 tygodni od 
dnia urodzenia dziecka,
 ■ śmierci matki dziecka,
 ■ porzucenia dziecka przez matkę.

W razie śmierci ubezpieczonej 
matki dziecka lub porzucenia przez 
nią dziecka, zasiłek macierzyński 
za pozostałą część okresu zasiłkowe-
go przysługuje ubezpieczonemu ojcu 
dziecka lub innej ubezpieczonej oso-
bie należącej do członków najbliższej 
rodziny pod warunkiem, że spra-
wują oni osobistą opiekę nad dziec-
kiem. Członkami najbliższej rodziny 
są m.in.: małżonek, rodzice, rodzic 
dziecka, ojczym, macocha, teściowie, 
dziadkowie, wnuki, rodzeństwo.

Zasiłek macierzyński wypłacany 
jest przez następujący okres czasu:

 ■ 52 tygodni – w przypadku urodze-
nia jednego dziecka przy jednym 
porodzie, przysposobienia jednego 
dziecka lub przyjęcia na wychowa-
nie jednego dziecka,
 ■ 65 tygodni – w przypadku uro-
dzenia dwojga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia dwojga 
dzieci lub przyjęcia na wychowa-
nie dwojga dzieci,
 ■ 67 tygodni – w przypadku uro-
dzenia trojga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia trojga 
dzieci lub przyjęcia na wychowa-
nie trojga dzieci,
 ■ 69 tygodni – w przypadku urodze-
nia czworga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia czwor-
ga dzieci lub przyjęcia na wycho-
wanie czworga dzieci,
 ■ 71 tygodni – w przypadku urodze-
nia pięciorga i więcej dzieci przy 
jednym porodzie, przysposobie-
nia pięciorga i więcej dzieci lub 
przyjęcia na wychowanie pięciorga 
i więcej dzieci,
Zasiłek macierzyński przysługuje 

od dnia:
 ■ porodu,
 ■ przysposobienia dziecka, nie dłu-
żej niż do ukończenia przez dziec-
ko 7 roku życia, a w przypadku 
dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez nie 10 roku życia.
 ■ przyjęcia dziecka na wychowanie, 
nie dłużej niż do ukończenia przez 
dziecko 7 roku życia, a w przypad-
ku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez nie 10 roku życia.
Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek ma-

cierzyński wynosi 1000 zł miesięcz-
nie. W przypadku prawa do zasiłku 
macierzyńskiego za niepełny mie-
siąc kwotę zasiłku ustala się dzieląc 
kwotę 1000 zł przez liczbę wszyst-
kich dni kalendarzowych w tym 
miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży 
się przez liczbę dni kalendarzowych, 
za które zasiłek przysługuje. Kwotę 
zasiłku macierzyńskiego przysługu-
jącą za niepełny miesiąc zaokrągla 
się do 10 groszy w górę. Kwota za-
siłku macierzyńskiego 1000 zł mie-
sięcznie dotyczy osób ubezpieczo-
nych, które urodziły dziecko(ci), 
przyjęły dziecko(ci) na wychowanie 
po 31 grudnia 2015 r. Kwota ta do-
tyczy również ubezpieczonych ma-
tek oraz ubezpieczonych osób wy-
chowujących lub przysposabiających 
dzieci, które nie pobrały zasiłku 
macierzyńskiego z tytułu urodze-
nia (przysposobienia) dziecka(ci) na 
zasadach obowiązujących do dnia 
31 grudnia 2015 r.

Prawo do zasiłku macierzyńskie-
go ustala się od miesiąca urodzenia, 
przysposobienia lub przyjęcia dziec-
ka na wychowanie, jeżeli wniosek 
o ustalenie prawa do zasiłku macie-
rzyńskiego został złożony w termi-
nie 3 miesięcy, licząc od dnia uro-
dzenia, przysposobienia lub przyję-
cia dziecka na wychowanie. W przy-
padku złożenia wniosku w terminie 
późniejszym niż 3 miesiące od daty 
urodzenia, przysposobienia lub przy-

jęcia dziecka na wychowanie, jednak 
nie później niż w okresie przysługi-
wania zasiłku macierzyńskiego, pra-
wo to ustala się począwszy od miesią-
ca, w którym wpłynął wniosek, jed-
nak nie wcześniej niż od dnia objęcia 
ubezpieczeniem.

Podstawą do rozpatrzenia upraw-
nień do zasiłku macierzyńskiego 
jest złożony do jednostki organi-
zacyjnej KRUS wniosek na druku 
KRUS SR-24A (dostępny na stro-
nie internetowej www.bip.krus.gov.
pl zakładka Formularze i wnioski), 
a ponadto:

 ■ z tytułu urodzenia dziecka
–  odpis skrócony aktu urodzenia 

dziecka lub jego kopia potwier-
dzona za zgodność z oryginałem,

 ■ z tytułu przysposobienia dziecka 
(faktyczne objęcie opieką):
–  odpis skrócony aktu urodzenia 

dziecka lub jego kopia potwier-
dzona za zgodność z oryginałem,

–  oświadczenie ubezpieczonego 
o dacie faktycznego przyjęcia 
dziecka na wychowanie,

 ■ z tytułu przyjęcia dziecka na wy-
chowanie i wystąpienie do sądu 
z wnioskiem o przysposobienie:
–  oświadczenie ubezpieczonego, 

kiedy dziecko zostało przyjęte na 
wychowanie,

–  zaświadczenie sądu opiekuńcze-
go o dacie wystąpienia do sądu 
o przysposobienie dziecka zawie-
rające datę urodzenia dziecka.

 ■ przyjęcia dziecka na wychowanie 
w ramach rodziny zastępczej:
–  prawomocne orzeczenie sądu 

opiekuńczego o umieszczeniu 
dziecka w rodzinie zastępczej 
albo umowa cywilna zawarta po-
między rodziną zastępczą a sta-
rostą,

–  dokument potwierdzający wiek 
dziecka.
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W związku z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki 
godzinowej w 2018 r., od 1 stycznia 
2018 r. zmienia się wysokość mi-
nimalnej podstawy wymiaru mie-
sięcznej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne rolników prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej.

Zgodnie z rozporządzeniem za-
deklarowana podstawa wymiaru 
składki dla rolników prowadzących 

działy specjalne produkcji rolnej 
nie może być niższa niż kwota mi-
nimalnego wynagrodzenia, któ-
ra od 1 stycznia 2018 r. będzie wy-
nosiła 2 100 zł.

W związku z tym, począwszy 
od 1 stycznia 2018 r. najniższa mie-
sięczna składka na ubezpieczenie 
zdrowotne dla tych rolników, liczo-
na, jako 9% minimalnej podstawy 
wymiaru będzie wynosić 189 zł (tzn. 
9%x2100 zł = 189 zł).

KRUS zwraca uwagę, że z dniem 
31 stycznia 2018 r. upływa ter-

min złożenia przez rolnika prowa-
dzącego działy specjalne produkcji 
rolnej oświadczenia o rodzaju i roz-
miarze prowadzonej działalności 
i przewidzianym dochodzie z pro-
wadzonej działalności w zakre-
sie działów specjalnych wraz z od-
pisem decyzji naczelnika urzędu 
skarbowego wydanej na podstawie 
deklaracji o rodzajach i rozmia-
rach zamierzonej produkcji rolnej 
w 2018 r.

Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzy-
skają od naczelnika urzędu skarbo-

wego decyzji o wysokości dochodu 
ze względu na inny sposób rozli-
czeń (dochód ustalany na podsta-
wie ksiąg), składają w KRUS je-
dynie oświadczenie, w którym de-
klarują wysokość przewidywanego 
rocznego dochodu z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej.

KRUS na podstawie złożonych 
dokumentów ustala wysokość 
miesięcznej składki na ubezpie-
czenie zdrowotne obowiązującej 
w 2018 r.
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