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Wielkanocne tradycje kulinarne
Wielkanocny stół kojarzy się z ob-

fitością i różnorodnością. W polskiej 
tradycji Wielkanoc to czas mięsnych 
potraw. Wiąże się to z obowiązującą 
w Kościele katolickim tradycją czter-
dziestodniowego postu, po którym 
następował czas radości ze Zmar-
twychwstania Chrystusa, której wy-
razem było wspólne biesiadowanie 
i powrót do jedzenia potraw mię-
snych i tłustych, czyli tych zakaza-
nych w czasie postu.

40 dni postu
Wielki Post rozpoczyna się w Śro-

dę Popielcową i zgodnie z ludowym 
zwyczajem tego dnia należało po-
zbyć się z domostw tzw. rynków 
czyli rondli i patelni, służących do 
smażenia i duszenia mięs. Pozosta-
łe naczynia były dokładnie czysz-
czone, by usunąć z nich choćby 
najmniejszy ślad po mięsach i tłu-
stych potrawach. Od tego dnia do 
uroczystego śniadania wielkanoc-
nego na stołach królował postny 
żur i śledź. Dniem najściślejszego 
postu był Wielki Piątek, zgodnie 
z tradycją tego dnia należało ogra-
niczyć ilość spożywanego jedze-
nia i tylko w trakcie jednego posił-
ku można było najeść się do syta. 
W Wielkopolsce w trakcie postu 
przygotowywano tzw. „ślepego śle-
dzia”, czyli śledzia bez śledzia. Do 
wody dodawano trochę octu, liści 
bobkowych, soli i pokrojonej cebu-
li, wszystko razem gotowano i po 
ostygnięciu dolewano mleka lub 
śmietanę. W ten sposób powstawała 

zupa mająca posmak śledzia, którą 
podawano z dłubanymi, czyli goto-
wanymi w mundurkach ziemniaka-
mi. Trudno się zatem dziwić, że po 
kilku tygodniach postu z utęsknie-
niem czekano na świąteczną ucztę. 
Postny żur i śledź budziły niechęć 
i stąd kolejna ludowa tradycja urzą-
dzania tzw. pogrzebu śledzia i żuru, 
który odbywał się w Wielki Piątek 
bądź w Wielką Sobotę. Tak zwyczaj 
ten opisuje etnograf Oskar Kolberg 
„Od komina zaś jednej do komina dru-
giej przeciwległej chałupy, przeciąga-
ją w poprzek ulicy powrósło słomiane, 
z kilku powiązanych z sobą złożone 
części. W środku owego powrósła ob-
niżonym nieco na kształt girlandy lub 
festonu, uwiązują garnek napełnio-
ny żurem, lub popiołem, który chłop-
cy swawolni rozbijają kijami, wła-
śnie wówczas, gdy ktoś przez ulicę pod 
owym powrósłem przechodzi, dla ob-
sypania nieostrożnego przechodnia po-
rządną dozą popiołu i sadzy”.

Tymczasem już w Wielki Piątek 
rozpoczynały się przygotowywa-
nia do świąt, zaczynano piec chleby 
i świąteczne ciasta, pasztety i mięsa. 
Potrawy te jednak pozostawały nie-
tknięte aż do niedzielnego śniada-
nia. W Wielki Piątek przygotowy-
wano również pisanki. Metod ich 
zdobienia jest wiele. Od najprost-
szych polegających na zabarwieniu 
skorupki jajka na jednolity kolor, 
po bardziej skomplikowane pole-
gające na nanoszeniu wzoru wo-
skiem pszczelim, bądź wyskroby-
wanie zdobień ostrym narzędziem 

na zafarbowanej wydmuszce. Do 
zdobienia jaj używano naturalnych 
barwników takich jak: łupiny cebu-
li, kora jabłoni, kwiat nagietka, wy-
war z dyni, marchwi bądź buraka, 
łupiny orzecha włoskiego, kwiatów 
malwy, itp.

Święconka
W Wielką Sobotę ma miejsce je-

den z najistotniejszych zwyczajów 
wielkanocnych, czyli święcenie po-
traw. Początkowo święcenie odby-
wało się w domach. Kapłani odwie-
dzali domostwa bogatszych gospo-
darzy, chłopi natomiast swoje ko-
sze gromadzili w jednym miejscu, 
zazwyczaj przy kapliczkach lub na 
dworskich gankach. W XVIII wie-
ku święcenie potraw przeniosło 
się do kościołów i ograniczyło się 
do święcenia tylko symbolicznej 
ich ilości, wcześniej wierzono, że 
w Wielką Niedzielę wolno jeść tyl-
ko poświęcone pokarmy, święcono 
zatem wszystko, co mogło zostać 
zjedzone w świąteczną niedzie-
le. Zgodnie z tradycją na święcon-
kę składają się takie pokarmy jak 
chleb i wszelkie pieczywo, mięso 
i wędliny oraz jajka. W koszyczkach 
umieszczana jest również figurka 
baranka (zrobiona z masła, masy 
cukrowej bądź wypiekana z ciasta), 
w obrzędzie błogosławienia pokar-
mów na stół wielkanocny wspomi-
na się, że te pokarmy „będziemy je-
dli na pamiątkę baranka paschalne-
go”. Dopełnieniem wielkanocnego 
koszyczka jest sól, która ze względu 

na swe odkażające i konserwujące 
właściwości symbolizuje czystość, 
świętość i nieśmiertelność.

Śniadanie wielkanocne
Wielkanocne śniadanie rozpo-

czyna czas świątecznego biesiado-
wania. W obecnej tradycji uroczyste 
śniadanie wielkanocne poprzedza 
ceremonia dzielenia się poświęco-
nym jajkiem oraz składanie życzeń. 
Dawniej Niedziela Wielkanoc-
na była nazywana bezdymną, tego 
dnia nie palono w piecach, a wszyst-
kie potrawy podawano na zimno. 
Wyjątkiem był wielkanocny żur go-
towany na wędlinach z dodatkiem 
białej kiełbasy, zupełnie nieprzy-
pominający postnego żuru. Obok 
żuru i jajek na wielkanocnych sto-
łach królowały wszelkiego rodzaju 
mięsa, kiełbasy, pasztety, do któ-
rych podawano chrzan, ćwikłę oraz 
sosy i pikantne marynaty. W wielu 
staropolskich domach gospodynie 
podawały półmisek z pieczoną w ca-
łości głową świńską z jajkiem pisan-
ką w półotwartym pysku. W wielko-
polskich dworach i chłopskich za-
grodach podawano białą kiełbasę, 
salcesony, wątrobianki i żylce, czy-
li galaretki z nóżek wieprzowych. 
Uzupełnieniem uczty były ciasta, 
najbardziej popularne to drożdżowe 
baby, serniki oraz bogato zdobione 
mazurki, które pieczono w Wielki 
Piątek. Wielkanocne ciasta są słod-
kie, pełne bakali i obficie zdobione 
lukrami.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ
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Nie musimy wyjeżdżać w odległe 
zakątki świata, żeby znaleźć miej-
sce z niepowtarzalnym klimatem. 
Na wielkopolskiej wsi odnajdziemy 
mnóstwo atrakcji. Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopol-
skiego organizując konkurs na naj-
lepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce, promuje 
niepowtarzalne miejsca, gdzie ze-
tknąć się można z tym, co może za-
oferować tylko wielkopolska wieś.

Do 30 kwietnia trwać będzie nabór 
uczestników do kolejnej edycji kon-
kursu, który adresowany jest do wła-
ścicieli obiektów turystyki wiejskiej 

zlokalizowanych na terenie Wiel-
kopolski. Aby wziąć w nim udział, 
wystarczy zgłosić obiekt, ze wskaza-
niem jednej z trzech kategorii:

 ■ gospodarstwo agroturystyczne 
w funkcjonującym gospodarstwie 
rolnym,
 ■ obiekt bazy noclegowej o charakte-
rze wiejskim,
 ■ obiekt na terenach wiejskich o cha-
rakterze np. terapeutycznym, edu-
kacyjnym, rekreacyjnym, itp. wy-
korzystujący tradycje i walory wsi. 
Dla laureatów konkursu i wyróż-

nionych przewidziano atrakcyjne na-
grody finansowe o łącznej wartości 

88 000 zł (suma nagród we wszyst-
kich kategoriach konkursowych). 
Dodatkowo zwycięzcy objęci zostaną 
działaniami promocyjnymi realizo-
wanymi przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Kandydatów 
do konkursu mogą zgłaszać: staro-
stowie, wójtowie i burmistrzowie, 
Wielkopolska Izba Rolnicza, organi-
zacje agroturystyczne i turystyczne, 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, związki branżowe i or-
ganizacje społeczno-zawodowe rolni-
ków oraz Lokalne Grupy Działania. 
Właściciele obiektów mogą zgłaszać 
się także samodzielnie. Arkusz zgło-

szenia oraz wszelkie informacje doty-
czące organizacji konkursu dostępne 
są na stronach internetowych Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego (www.umww.pl/de-
partamenty_departament-rolnictwa-
-i-rozwoju-wsi_agroturystyka).

Zgłoszone obiekty po ocenie me-
rytorycznej poddane zostaną wizy-
tacji przez Kapitułę Konkursu, która 
oceniać będzie m.in. wygląd obiektu 
i jego ofertę oraz związek z tradycją 
wiejską, regionem i folklorem. Lau-
reatów konkursu poznamy jesienią.

Źródło: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego

Obiekt „Ceglarnia” doceniony przez Komisję Konkursową Gospodarstwo Agroturystyczne „Rzecin” – laureat poprzedniej edycji
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XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Do końca marca można zgłaszać 
gospodarstwa do kolejnej edycji 
Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne”. Celem konkursu jest 
promocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwach rolnych. 

Konkurs organizuje Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, 
we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pań-
stwową Inspekcją Pracy. Patronat 
Honorowy nad tegoroczną edycją 
konkursu objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
W pracach komisji oceniających 
gospodarstwa uczestniczą przed-
stawiciele Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej.

Konkurs ma charakter ogólnokra-
jowy i przebiega w trzech etapach: re-
gionalnym, wojewódzkim oraz kra-
jowym. Etapy regionalne trwać będą 
do 25 maja br., może w nim uczest-
niczyć nieograniczona liczba gospo-
darstw. Trzy najlepsze zakwalifiko-
wane zostaną do etapu wojewódzkie-
go. Zwycięzca etapu wojewódzkiego 
wyłoniony zostanie do 15 czerwca 
i reprezentować będzie województwo 
w etapie krajowym. W lipcu Central-
na Komisja Konkursowa dokona wi-
zytacji 16 gospodarstw i wybierze 
zwycięzcę szczebla ogólnopolskiego. 
Na wszystkich etapach konkursu na 
laureatów czekają atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe i finansowe – w ubie-

głym roku zwycięzca otrzymał cią-
gnik o mocy 55 KM. 

Przy ocenie gospodarstw bra-
ne są pod uwagę m.in.: ład i porzą-
dek w obrębie gospodarstwa, stan 
budynków i ich wyposażenia, stan 
techniczny urządzeń i maszyn rol-
niczych, warunki utrzymania zwie-
rząt, stosowanie środków ochrony 
osobistej oraz rozwiązania organiza-
cyjne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających 
w gospodarstwie.

Zgłoszenia do Konkursu dokonu-
je się na specjalnym formularzu do-
stępnym w Placówkach KRUS oraz 
u współorganizatorów. Formularz 
należy złożyć w najbliższej Placów-

ce Terenowej lub Oddziale Regional-
nym KRUS w terminie do 31 marca.

W piętnastu dotychczasowych 
edycjach konkursu udział wzięło po-
nad 18 tysięcy gospodarstw indywi-
dualnych. Właściciele zgłaszanych 
gospodarstw mają okazję do zapre-
zentowania swoich warsztatów pra-
cy i osiągnięć zawodowych, zdobycia 
cennych nagród, a także poddania 
gospodarstwa profesjonalnej ocenie 
bezpieczeństwa pracy, którą przepro-
wadzają komisje konkursowe. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu dostępne są na stronie in-
ternetowej KRUS: www.krus.gov.pl. 
Zachęcamy do udziału w konkursie!

Źródło KRUS

XII edycja konkursu na najlepszy 
obiekt turystyki na obszarach wiejskich 

w Wielkopolsce



SIEWCA WIELKOPOLSKI4 Nr 3 (161) marzec 2018

Wielkopolski Rolnik Roku 2017
W niedzielę, 11 marca br. podczas 

gali finałowej poznaliśmy zwycięzców 
XVII edycji konkursu Wielkopolski 
Rolnik Roku 2017. Uroczystość, w któ-
rej wzięli udział laureaci wraz z rodzi-
nami, samorządowcy oraz przedstawi-
ciele środowisk wiejskich, odbyła się 
w Sali Ziemi na Terenie Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich.

Organizatorem konkursu promu-
jącego gospodarczych i przedsię-
biorczych rolników z Wielkopolski 
jest Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego. Uczestników Konkur-
su oceniała Kapituła, w skład której 
wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy, 
a także przedstawiciel konwentu sta-
rostów. Z ramienia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w pracach Kapituły 
uczestniczył Prezes Piotr Walkowski. 

W ramach XVII edycji Kapituła 
Konkursu oceniła 55 gospodarstw. 
Przyglądano się organizacji gospo-
darstw, osiąganym efektom ekono-
micznym, perspektywom rozwoju, 
a także infrastrukturze, wyposaże-
niu i estetyce gospodarstw. Efektem 

kilkumiesięcznej pracy Kapituły 
jest wskazanie 20 najlepszych gospo-
darstw – nominowanych w konkur-
sie, a spośród nich wyłonienie dzie-
siątki laureatów najlepszych w tego-
rocznej edycji. Laureaci konkursu 
otrzymali tytuł Wielkopolski Rol-
nik Roku 2017 oraz statuetkę Siewcy 
i nagrodę pieniężną. 

Laureaci XVII edycji 
Konkursu Wielkopolski 

Rolnik Roku 2017 
 ■ powiat średzki – Andrzej Wojcie-
chowski, Marianowo Brodowskie, 
gm. Środa Wlkp.,
 ■ powiat obornicki – Paulina i Rafał 
Cholewa, Uścikowo, gm. Oborniki,
 ■ powiat rawicki – Aleksandra i Ja-
nusz Karaś, Stary Sielec, gm. Ju-
trosin,
 ■ powiat ostrowski – Maria i An-
drzej Gmerek, Biskupice Ołobocz-
ne, gm. Nowe Skalmierzyce,
 ■ powiat ostrowski – Małgorzata 
i Jan Skoczylas, Przybysławice, 
gm. Raszków,

 ■ powiat kościański – Sylwia i Ce-
zary Lisowski, Olszewo, gm. Śmi-
giel,
 ■ powiat kaliski – Jolanta i Paweł 
Tomczyk, Skrajnia, gm. Blizanów,
 ■ powiat wągrowiecki – Ewa i Wal-
demar Januchowski, Wiatrowo, 
gm. Wągrowiec,
 ■ powiat koniński – Wioletta i Wi-
told Słowiński, Morzyczyn, gm. 
Wierzbinek,
 ■ powiat turecki – Jolanta i Piotr Ge-
bler, Marcinów, gm. Kawęczyn.

Nominowani rolnicy 
XVII edycji Konkursu 

Wielkopolski Rolnik Roku 
2017

 ■ powiat kolski – Dagmara i Daniel 
Skonieczny, Przybyłów, gm. Koło, 
 – Dorota i Marek Mruk, Cichmia-
na, gm. Dąbie,
 ■ powiat leszczyński – Teresa 
i Krzysztof Bardecki, Moraczewo, 
gm. Rydzyna,
 ■ powiat gostyński – Michał Hądz-
lik i Roman Lipowczyk Gospodar-

stwo Rolne Drzewce Spółka Cy-
wilna, Drzewce, gm. Poniec
 ■powiat gnieźnieński – Monika 
i Janusz Pietrzak, Łubowo, gm. 
Łubowo,
 ■ powiat obornicki – Ewa i Wojciech 
Siwakowski, Studzieniec, gm. Ro-
goźno,
 ■ powiat kępiński – Jolanta i Andrzej 
Uruski, Skoroszów, gm. Rychtal,
 ■ powiat krotoszyński – Agniesz-
ka i Szymon Kaj, Lutogniew, gm. 
Krotoszyn,
 ■ powiat gnieźnieński – Renata i Le-
szek Simiński, Szczytniki Czer-
niejewskie, gm. Czerniejewo,
 ■ powiat czarnkowsko-trzcianecki – 
Bartłomiej Cichorek, Prusinowo, 
gm. Lubasz.
Niemalże równolegle z podsumowa-

niem ubiegłorocznego konkursu ru-
sza kolejna edycja. Także w tym roku 
Biura Powiatowe Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej włączą się w poszukiwanie 
potencjalnych kandydatów do tytułu 
Wielkopolski Rolnik Roku 2018.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Pamiętaj o zasadach bioasekuracji!
Województwo wielkopolskie jest 

czołowym producentem trzody 
chlewnej w Polsce. Pogłowie świń 
w naszym regionie sięga 4 mln 
sztuk, co stanowi 37% całej krajo-
wej produkcji. Dla większości z bli-
sko 34 tys. rolników w Wielkopol-
sce produkcja trzody stanowi jedy-
ne źródło utrzymania. 

Od kiedy w 2014 r. we wschodniej 
Polsce pojawiły się przypadki ASF, 
sytuacja na rynku trzody uległa 
znacznemu pogorszeniu. Ze wzglę-
du na zamknięcie części rynków eks-
portu, ceny skupu żywca wieprzowe-
go utrzymujące się poniżej opłacal-
ności produkcji, doświadczyły głę-
boko naszych hodowców. Ale niska 
opłacalność produkcji to nie jedyny 
nasz problem, bowiem walka z wiru-
sem ASF jest znacznie trudniejsza 
niż oczekiwano, a kolejne przypad-
ki zarażonych dzików są znajdowane 
coraz bliżej granicy z Wielkopolską 
– zagłębiem trzodowym. Nierozsąd-
ne działania ludzi sprawiają, że wi-
rus zostaje przenoszony na znaczne 
odległości, dlatego strach przed po-
jawieniem się wirusa na naszym te-
renie z dnia na dzień wzrasta. Poja-
wienie się tej zakaźnej choroby na 
naszym obszarze spowoduje nie tyl-
ko załamanie się branży trzody i po-
zostałych gałęzi rolnictwa, ale także 

kryzys w całym sektorze mięsnym, 
pa szowym i okołorolniczym, pozba-
wiając kilkadziesiąt tysięcy osób i ich 
rodziny środków do życia. Szacuje 
się, że rynek trzody chlewnej i prze-
mysłu z nim związanego w Wielko-
polsce wart jest niemal 10 mld zł.

Polski Rząd podejmuje liczne pró-
by ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby, wprowadzając m.in. za-
ostrzone przepisy w zakresie bioase-
kuracji gospodarstw. Początkowo 
obejmowały one tereny objęte ograni-
czeniami w związku z występowaniem 
wirusa ASF. Jednakże rozszerzający 
swą skalę zasięgu wirus przyczynił się 
do podjęcia decyzji o wprowadzeniu 
rygorystycznych przepisów odnośnie 
bioasekuracji w całym kraju. 28 lutego 
weszło w życie rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego pomo-
ru świń, które zaczęło obowiązywać 
w ostatnich dniach lutego. 

Jedynym sposobem na unik-
nięcie wniknięcia wirusa ASF do 
chlewni jest ich zabezpieczenie po-
przez stosowanie bioasekuracji. 

W związku z tym Wielkopolska 
Izba Rolnica opracowała ulotkę in-
formacyjną zawierającą wskazówki 
dotyczące wymogów, do których do-
stosować się muszą właściciele go-

spodarstw. Świadomość producen-
tów trzody odnośnie zagrożenia wi-
rusem ASF w naszym województwie 
jest niezwykle istotna w celu ochro-
ny branży trzodowej. Co ważne, sto-
sowanie zasad bioasekuracji jest rów-
nież warunkiem wypłaty odszkodo-
wania za świnie zabite, poddane ubo-
jowi oraz padłe w wyniku zastoso-
wanych zabiegów nakazanych przez 
Inspekcję Weterynaryjną w ramach 
zwalczania ASF.

 Hodowco! Zastosuj w swoim go-
spodarstwie następujące środki 
ostrożności:

 ■ rejestruj każde zdarzenie w stadzie 
świń w ciągu 7 dni w ARIMR,
 ■ zabezpiecz budynek, w którym 
utrzymujesz świnie przed dostę-
pem zwierząt wolno żyjących oraz 
domowych,
 ■ utrzymuj świnie w odrębnych po-
mieszczeniach niemających bez-
pośredniego przejścia do pomiesz-
czeń, gdzie utrzymywane są pozo-
stałe gatunki zwierząt kopytnych,
 ■ odkażaj ręce i obuwie przed każ-
dym wejściem do chlewni,
 ■ do pracy z trzodą używaj oddziel-
nego stroju, który pozostawiasz 
w chlewni,
 ■ zadbaj, by osoby wykonujące czyn-
ności związane z obsługą świń 
używały odzieży ochronnej i sto-

sowały niezbędne środki higieny 
oraz upewnij się, czy nie wykony-
wały tych czynności w innym go-
spodarstwie,
 ■nie wpuszczaj na teren chlewni 
osób postronnych,
 ■ odkażaj na bieżąco narzędzia 
i sprzęt wykorzystywany do obsłu-
gi świń,
 ■nie karm świń odpadami kuchen-
nymi, a pasze zabezpieczaj przed 
dostępem zwierząt wolno żyjących,
 ■ przed wejściem do budynków in-
wentarskich wyłóż maty dezyn-
fekcyjne i na bieżąco uzupełniaj je 
środkiem dezynfekującym,
 ■ prowadź rejestr środków transpor-
tu do przewozu świń wjeżdżających 
na teren gospodarstwa oraz listę 
osób, które wchodzą do pomiesz-
czeń, gdzie utrzymujesz świnie,
 ■ obserwuj swoje stado, a w razie nie-
pokojących objawów niezwłocznie 
skontaktuj się z lekarzem wetery-
narii,
 ■na teren swojego gospodarstwa nie 
wprowadzaj zwłok, tusz, części 
tusz dzików oraz produktów po-
chodzących z dzików oraz mate-
riałów, które mogły zostać skażone 
wirusem,
 ■nie obsługuj świń, jeśli w ciągu 
ostatnich 72 h brałeś udział w po-
lowaniu.
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Dodatkowe środki ostrożności:
 ■ odgrodzenie chlewni od środowi-
ska zewnętrznego płotem lub ścia-
ną budynku,
 ■ zabezpieczenie nie tylko ściółki, 
ale także obornika przed dostępem 
zwierząt dzikich, 
 ■ stosowanie w miarę możliwości 
starej słomy, a świeżej po upływie 
co najmniej miesiąca od zbioru,
 ■ stosowanie mat dezynfekcyjnych 
przed bramą wjazdową na teren 
gospodarstwa,
 ■ opryskiwanie kół ciągników 
i przyczep skutecznym środkiem 
wirusobójczym,
 ■ zamykanie bramy wjazdowej do 
gospodarstwa, co uchroni przed 
wtargnięciem osób i pojazdów po-
stronnych,
 ■niedopuszczenie do kontaktu sa-
mochodu utylizacyjnego z chlew-
nią – padlinę należy wywozić poza 
teren gospodarstwa, a następnie 
zdezynfekować teren i sprzęt na-
tychmiast po odjechaniu samo-
chodu; nie wpuszczać pracownika 
firmy utylizacyjnej na teren gospo-
darstwa,
 ■ sprzedaż zwierząt w wyznaczonym 
miejscu, a po sprzedaży natych-
miast dezynfekować teren i sprzęt, 
 ■ unikanie miejsc, które mogą zo-
stać skażone przez dziki / ograni-
czenie wizyt w lesie.
ASF, co o nim wiemy?
 ■Wirus jest wyjątkowo odporny na 
działanie niskich temperatur i za-

chowuje właściwości zakaźne we 
krwi, kale, tkankach (zwłaszcza 
surowych, niedogotowanych pro-
duktów z mięsa wieprzowego lub 
dzików) przez okres nawet 3–6 
miesięcy.
 ■Przeżywalność wirusa wynosi: 
5 miesięcy w chłodzonym mię-
sie, 300 dni w szynce parmeń-
skiej, 6 miesięcy w szpiku kost-
nym, 18 tyg. we krwi i zwłokach 
świń (w temperaturze pokojowej), 
280 dni zakopany w ziemi (w śle-
dzionie).
 ■Ludzie nie są wrażliwi na zaka-
żenie wirusem ASF, w związku 
z czym choroba ta nie stwarza za-
grożenia dla ich zdrowia lub życia.
 ■Okres inkubacji choroby to 
4–8 dni (maksymalnie 21 dni). 
 ■Pierwszym objawem choroby jest 
gorączka 41–42°C.
 ■Do zakażenia zwierząt dochodzi 
poprzez przewód pokarmowy, dro-
gi oddechowe, uszkodzoną skórę, 
odbyt oraz poprzez krycie.
 ■Rezerwuarem wirusa mogą być 
dziki europejskie, dzikie świnie 
afrykańskie, guźce oraz kleszcze.
 ■ASF jest chorobą nieuleczalną. 
Nie ma na nią szczepionki.
Wszelkie istotne  informacje 

nt. bioasekuracji i zwalczania ASF 
będziemy na bieżąco udostępniać na 
stronie internetowej Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej www.wir.org.pl w za-
kładce ASF–bioasekuracja.

Opracowanie Maria DERESIŃSKA

POSIADASZ ŚWINIĘ?  1, 10 CZY 100? 

 

PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU 

BIOASEKURACJI!!! 
 

Rolniku nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej okolicy, drobne  
zaniechanie może kosztować Ciebie i innych producentów trzody 

utratę jedynego źródła dochodów!!! 
 
 

 

 

 
 

RODZIMA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ  
JEST TAKŻE W TWOICH RĘKACH !!! 

 

 
 

WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA 
APELUJE 

 

Wytyczne w zakresie stosowania  
środków dezynfekcyjnych

W walce z chorobami zakaźny-
mi takimi jak ASF czy ptasia grypa 
niezwykle ważne jest stosowanie za-
sad bioasekuracji. Pomijając wyso-
kie koszty spełnienia koniecznych 
wymogów, rolnicy napotykają na 
szereg utrudnień związanych z pra-
widłowym zabezpieczeniem swych 
gospodarstw przed patogenami. Jed-
nym z nich jest utrzymanie mat de-
zynfekcyjnych w stanie zapewniają-
cym skuteczność działania środka 
dezynfekcyjnego. Problem ten został 
przedstawiony Krajowej Radzie Izb 
Rolniczych, która poprosiła zarówno 
Ministra Rolnictwa jak i Państwo-
wy Instytut Weterynaryjny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puła-
wach (PIWet – PIB) o doprecyzowa-
nie wymogów w zakresie stosowania 
środków dezynfekcyjnych przezna-
czonych do stosowania w gospodar-
stwach. 

Maty dezynfekcyjne nie są skom-
plikowanym urządzeniem, jednak 
aby spełniały swoją rolę należy mieć 
wiedzę, jak prawidłowo je eksploato-
wać. Maty dezynfekcyjne zewnętrze 
są narażone na działanie szeregu 
czynników atmosferycznych. Wiatr, 
nasłonecznienie i wysoka tempera-
tura przyspieszają wysychanie roz-
tworu preparatu dezynfekcyjnego, 
intensywne opady prowadzą do jego 
rozcieńczenia, natomiast zimą na 
skutek niskich temperatur docho-
dzi do jego zamarzania. Aby uchro-
nić stada przed wniknięciem ASF, 
rolnicy szukają informacji na temat 
właściwego doboru substancji odka-
żającej, właściwego czasu ekspozy-
cji środka odkażającego oraz doboru 
stężenia środka w zależności od tem-
peratury. Pojawia się także mnóstwo 
wątpliwości co do trwałości środka 
oraz związanej z nią konieczności 

wymiany roztworu, ponieważ na ety-
kietach dostępnych na rynku środ-
ków dezynfekcyjnych takich infor-
macji często brakuje.

W przekazanej Krajowej Ra-
dzie Izb Rolniczych odpowiedzi, 
PIWet – PIB w Puławach poinfor-
mował, że w skali światowej brak 
jest jednoznacznie opisanych, szcze-
gółowych danych odnośnie środków 
dezynfekcyjnych oraz zasad, które 
mogą być wykorzystywane w progra-
mie zwalczania ASF. 

Zbadano jednakże zakres wrażli-
wości wirusów wysoce zjadliwej gry-
py ptaków (HPAI) i wykazano, że 
wirusy grypy są bardzo wrażliwe na 
działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających w swym składzie al-
dehydy, beta-propiolakton, czwar-
torzędowe związki amonowe, nad-
tlenosiarczan pentapotasu czy pod-
chloryn sodu. Środki dezynfekują-

ce, które zawierają w swym składzie 
w/w związki stosowane w stężeniach 
zalecanych przez producenta sku-
tecznie inaktywują wirus grypy.

PIWet – PIB przekazał także in-
formacje zdobyte na podstawie wie-
dzy ogólnej oraz doświadczeń w za-
kresie stosowania środków dezynfek-
cyjnych. Dowiadujemy się z nich, że 
dane odnośnie parametrów, od któ-
rych zależna jest skuteczność dezyn-
fekcji (optymalne stężenie, tempera-
tura, w jakiej środek jest skuteczny 
oraz czas kontaktu środka z dezyn-
fekowanym przedmiotem) powinny 
zostać podane na opisie każdego pre-
paratu dezynfekcyjnego przez pro-
ducenta preparatu. Jest to niezbędny 
wymóg w procesie rejestracji i do-
puszczenia do stosowania środka de-
zynfekcyjnego przez właściwy Urząd.

> dokończenie na str. 6
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Zgodnie z ogólnie dostępnymi 
danymi, związkami skutecznymi 
w inaktywacji wirusa ASF (ASFV) są:

 ■ 1) 1% formaldehyd
 ■ 2) podchloryn sodu (0,03 do 
0,0075%)
 ■ 3) 2% roztwór sody żrącej (najsil-
niejszy środek wirusobójczy)
 ■ 4) aldehyd glutarowy, mrówkowy
 ■ 5) 1 % wodorotlenek sodu lub wap-
nia (inaktywacja wirusa w gnojo-
wicy w temp. 4°C)
 ■ 6) fenole, lizol, lizoform, kreolina
 ■ 7) związki chemiczne na bazie roz-
puszczalników lipidowych
 ■ 8) związki wieloskładnikowe – 
Virkon (1:100), Lysoformin, Deso-
form, OD 20 – związki powierzch-
niowo czynne, substancje aktyw-
ne, kwasy organiczne, glikosal itd.
Najlepiej zbadanym w aspekcie 

zwalczania ASF preparatem dezyn-
fekcyjnym jest preparat Virkon S. 
Zalecany jest do stosowania w oma-
wianym zakresie przez Światową Or-
ganizację Zdrowia Zwierząt (OIE). 
Przeprowadzane od maja 2002 roku 
testy przy wykorzystaniu rozcień-
czeń od 1:100 do 1:400 oraz 1:500 
i 1:800 wykazały, że wszystkie roz-
cieńczenia charakteryzowały się 
istotną redukcją wirusa. 

Aktywność niektórych prepara-
tów po rozcieńczeniu w wodzie po-
zostaje przez okres 5–7 dni (w zależ-
ności od uwarunkowań środowisko-
wych). Warunkiem, aby środek de-
zynfekcyjny zadziałał skutecznie jest 
uprzednie oczyszczenie, namoczenie 
i / lub pianowanie (czas namaczania 
30 minut do 3 h), dezynfekowanej 
powierzchni, umycie pod ciśnieniem 
ciepłej wody z detergentem oraz wy-
suszenie. Dopiero po wysuszeniu po-
wierzchnia może być skutecznie de-
zynfekowana. Czas ekspozycji prepa-
ratu dezynfekcyjnego na dezynfeko-
waną powierzchnię nie powinien być 
krótszy niż 5 minut.

Konieczne jest zwrócenie uwagi 
na utrzymanie stosownego stężenia 
środka dezynfekcyjnego w nieckach 
lub na matach dezynfekcyjnych. 
Uzyskuje się to poprzez uzupełnianie 
niecek / mat dezynfekcyjnych odpo-
wiednią ilością właściwie przygoto-
wanego roztworu dezynfekcyjnego. 
Aktywność większości preparatów 
można ocenić za pomocą mierników 
określających pH roztworu (np. pa-
pierowo-bibułowe paski) lub też po-
przez barwę roztworu, który wraz ze 
spadkiem aktywności środka w roz-
tworze ulega odbarwieniu np. z różo-
wego (roztwór aktywny) na bezbarw-
ny (spadek jego aktywności). Podczas 
codziennego uzupełniania niecek 
czy pojemników z roztworem istotne 
jest zadbanie o czystość, tj. usunięcie 
zanieczyszczeń stałych lub wymiana 
całkowita objętości.

W temperaturze poniżej –5°C sku-
teczność większości środków dezyn-
fekcyjnych jest zerowa. Te środki 
z tzw. starszej generacji jak aldehyd 
glutarowy osiągają swoją aktywność 
dopiero w temperaturze 15 stopni 
Celsjusza (woda wodociągowa ma 

temp. ok. 12 stopni). Aby utrzymać 
skuteczność środka w temperaturze 
od 0 do –5°C, można zabezpieczyć 
go przed zamarzaniem poprzez do-
danie do niego odpowiedniej ilości 
NaCl lub glikolu. Jednak w czasie 
zimy bezpieczniejszym i skuteczniej-
szym rozwiązaniem jest stosowanie 
roztworów przygotowywanych na 
bieżąco, a do ich naniesienia na po-
wierzchnię dezynfekowaną (w tym 
buty, opony kół i inne) używać opry-
skiwaczy przechowywanych po uży-
ciu w pomieszczeniach zapobiegają-
cych zamarzaniu. Istotna jest także 
bieżąca dezynfekcja rąk osób mogą-
cych na dłoniach przenieść patogeny 
na powierzchnię sprzętu.

Należy podkreślić, że proces de-
zynfekcji jest procesem skompliko-
wanym, wymagającym sumiennego 
wykonania oraz czasochłonnym. Za-
sady przygotowania odpowiedniego 
stężenia roztworu dezynfekcyjnego 
podano w tabeli poniżej.

Skuteczna dezynfekcja jest wy-
padkową właściwego przygotowania 
preparatu (stężenia roztworu środka 
dezynfekcyjnego), znajomości jego 
spektrum działania (szczegółowa 
analiza treści ulotki), przygotowania 
dezynfekowanej powierzchni, czasu 
działania i temperatury otoczenia. 
Należy zaznaczyć, że dezynfekcja na 
mokro z użyciem środków aktyw-
nych przeciwwirusowych jest tylko 
jednym z elementów bioasekuracji, 
której podstawą jest bieżąca higiena 
w fermie i unikanie jakichkolwiek 
kontaktów z potencjalnymi źródłami 
wirusów (dzikie ptaki i zwierzęta), 
a także przypadkowymi biologiczny-
mi przenosicielami zarazka, w tym 
ludźmi.

Opracowanie Maria DERESIŃSKA
Źródło: KRIR

Mata dezynfekcyjna na wjeździe do gospodarstwa musi mieć odpowiednie 
wymiary, aby spełniała swoje zadanie
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> dokończenie ze str. 5

Dozowanie środków dezynfekcyjnych
Stężenie 
roztworu 1 Litr 2 Litry 3 Litry 4 Litry 5 Litrów

0,5 % 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml
1,0% 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml
2,0 % 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml
3,0 % 30 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml
4,0 % 40 ml 80 ml 120 ml 160 ml 200 ml
5,0 % 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml
10,0% 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml

II Narodowy Dzień Świni
Narodowy Dzień Świni to jedno 

z najważniejszych spotkań skiero-
wanych do hodowców i producentów 
trzody chlewnej. Wzorem ubiegłe-
go roku konferencja miała miejsce 
w Tarnowie Podgórnym, tym razem 
6 marca. Firma InConventus Group 
zaprosiła do współpracy przy organi-
zacji tego wydarzenia Wielkopolską 
Izbę Rolniczą, a patronat honorowy 
nad spotkaniem objął Główny Le-
karz Weterynarii. 

Konferencja, jak twierdzi Mak-
sym Kryvonis prezes InConventus 
Group została zorganizowana w celu 
odpowiedzi na podstawowe proble-
my i zagadnienia, z którymi zmaga 
się współczesny sektor trzody chlew-

nej w Polsce. Jednocześnie spotka-
nie stało się platformą do wymiany 
doświadczeń oraz rozpoczęcia efek-
tywnego dialogu między ekspertami 
z branży oraz hodowcami i produ-
centami trzody chlewnej.

Pierwszym prelegentem spotkania 
był Wojciech Styburski rolnik i za-
razem współwłaściciel firmy Agro 
Integracja, której celem jest jedno-
czenie środowisk rolniczych pole-
gające m.in. na zakładaniu i prowa-
dzeniu grup producenckich. Uczest-
nicy konferencji zostali zapoznani 
z korzyściami wspólnego działania 
w grupie. Jak zaznaczył pan Woj-
ciech jest to szansa na to, aby być 
bardziej konkurencyjnym na rynku, 

W „Narodowym Dniu  Świni” wzięli udział producenci i hodowcy z całej 
Polski
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a przy tym oferować wyższej jakości 
towar.

Współorganizator II edycji Na-
rodowego Dnia Świni - Piotr Wal-
kowski prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, poruszył kwestie ograni-
czeń rozwoju polskich gospodarstw 
zajmujących się produkcją trzody 
pod kątem trudności z uzyskaniem 
zezwoleń na budowę czy moderni-
zację chlewni. Porównując struktu-
rę naszych gospodarstw do zachod-
nich sąsiadów podkreślił, że polski 
sektor trzody musi się rozwijać, aby 
utrzymać ten kierunek produkcji 
w przyszłości. Niestety efektywność 
i konkurencyjność branży utrud-
niona jest nie tylko niskimi cenami 
w skupie, ale także zawiłymi przepi-
sami i polityką samorządów, rozwi-
jającym się afrykańskim pomorem 
świń, zbyt dużym wpływem orga-
nizacji ekologicznych na opinię pu-
bliczną oraz blokowaniem inwesty-
cji przez ludność napływową z miast. 
Prezes Piotr Walkowski przedstawił 
szereg formalności, przez które musi 
przejść rolnik by zmodernizować czy 
postawić nową chlewnię. Znaczna 
część planowanych inwestycji zosta-
je zablokowana przez celowe prze-
dłużanie postępowań lub wydawa-

nie decyzji niezgodnych z prawem. 
Są to działania podejmowane przez 
władze samorządowe pod wpływem 
presji mieszkańców, którzy podają 
absurdalne argumenty przemawiają-
ce za rzekomą szkodliwością obiek-
tów inwentarskich. Takie sytuacje 
w przypadkach inwestowania w bu-
dynki mające mieścić powyżej 210 
DJP byłyby uzasadnione, tymcza-
sem protesty pojawiają się nawet przy 
planach budowy chlewni do 40-60 
DJP. Światełkiem w tunelu dla roz-
wiązania tego typu problemów mia-
ły okazać się zapowiadane zmiany 
w prawie. Jednakże obecne projekty 
przepisów w zakresie kodeksu urba-
nistyczno-budowlanego nie dość, że 

nie uwzględniają aktualnych proble-
mów rolników, to zakładają dodatko-
we utrudnienia. Jak podkreślił Piotr 
Walkowski, Wielkopolska Izba Rol-
nicza będzie kładła nacisk, aby pol-
ski rząd chronił obszary produkcji 
zwierzęcej przed rugowaniem. 

Swoje zmagania w uzyskaniu decy-
zji o warunkach zabudowy przedsta-
wił pan Łukasz Maciuszek –rolnik 
z gminy Kłecko, który ma w planie 
budowę tuczarni na ok. 1490 sztuk 
zwierząt. Niestety protesty okolicz-
nych mieszkańców skutecznie mu to 
utrudniają. Bez podstawowej wiedzy 
z zakresu produkcji zwierzęcej sie-
ją propagandę o jej szkodliwości na 
ich zdrowie i środowisko, mimo, iż 
obiekt ma powstać ok. 0,5 km od za-
budowań. 

Podczas dyskusji nad tym tema-
tem pojawiło się szereg innych pro-
blemów, z którymi borykają się pro-
ducenci trzody. Zarówno pan Janusz 
Białoskórski prezes Spółdzielczego 
Zrzeszenia Producentów Trzody 
„Noteć” jak i pan Piotr Kamiński 
Delegat na WZ Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej stwierdzili, że 
rolnicy powoli stają się zakładnika-
mi we własnym gospodarstwie. To 
właśnie na nich nakłada się niezli-

czone ilości nakazów i obowiązków, 
z których sumiennie muszą się rozli-
czać podczas częstych kontroli prze-
prowadzanych przez przeróżne in-
stytucje. System programów pomo-
cowych z PROW miał pomóc w od-
budowie pogłowia trzody w Polsce, 
tymczasem producenci, którzy wy-
kazali sprzedaż ok. 1200 tuczników 
z takiego dofinansowania są wy-
kluczeni. Padła z ich strony zachę-
ta do osiągnięcia wyznaczonych ce-
lów wspólnymi siłami, pokazania, 
że producenci trzody są silną gru-
pą. Z każdych spotkań, konferencji, 
odbywających się w gronie rolni-
ków, powinny zostań wypracowane 
wnioski i postulaty, które zostaną 

przedstawione odpowiednim insty-
tucjom.

W dalszej części producenci trzo-
dy zasięgnęli fachowych porad na 
temat zwolnień z podatków, które 
udzielił adwokat Sergiy Skorycki. 
Przedstawił on także przywileje po-
datkowe z jakich skorzystać mogą 
rolnicy. Podkreślił, że takie informa-
cje nie są tak chętnie i często nagła-
śniane, jak w przypadku informacji 
w sprawie należności, które ściągane 
są z kieszeni podatników.

W zakresie tematu zarządzania 
i wyzwań związanych z wysokowy-
dajną produkcją wystąpiła przedsta-
wicielka firmy Fancom B.V. W swym 
wystąpieniu skupiła się na korzy-
ściach wynikających z połączenia 
kontroli warunków klimatycznych, 
automatyzacji żywienia, biometrii 
i zarządzania danymi.

Podczas drugiej sesji konferen-
cji dotyczącej dobrostanu zwierząt 
na gospodarstwach trzody w bardzo 
szczegółowy sposób omówiono bio-
asekurację ferm w aspekcie zagro-
żenia związanego z ASF. Zagadnie-
nia w temacie nowych obowiązków 
dla posiadaczy trzody omówił lekarz 
wet. Adam Grabowski z kliniki Ana-
wet, natomiast cenne wskazówki do-
tyczące przeprowadzania dezynfek-
cji udzieliła Urszula Teter z firmy 
Cid Lines.

O wytycznych jakimi producenci 
prosiąt powinni się kierować przy 
decyzji o terminie szczepień opo-
wiedziała lekarz wet. Agnieszka 
Mańka. Objaśniła także jakie czyn-
niki wpływają na skuteczność prze-
prowadzonych szczepień. Z kolei 
Niels Poulsen z firmy Poldanor, któ-
ra jest jednym z największych pro-
ducentów trzody chlewnej w Polsce, 
przybliżył w jaki sposób na swoich 
fermach wyeliminowali stosowanie 
antybiotyków.

Wśród producentów biorących 
udział w konferencji był także przed-
stawiciel Podlaskiego Związku Rolni-
czych Zrzeszeń Branżowych Produ-
centów Trzody Chlewnej pan Sylwe-
ster Rzewuski. Udzielił wyczerpują-
cych informacji na temat walki z ASF. 
Jak zaznaczył problemy ekonomiczne 
wynikające z występowania tej cho-
roby są przerażające. Niestety na od-
szkodowania ze strony państwa nie 
co liczyć, gdyż otrzymują je nielicz-
ni hodowcy. Producenci trzody żyją 
w ciągłym strachu, ponieważ problem 
z dzikami do dziś nie został rozwią-
zany. Zaapelował on o jak największe 
poparcie całkowitego odstrzału dzi-
ków. Bez eliminacji wirusa z popu-
lacji dzików nie da się zwalczyć tej 
choroby, ponieważ te osobniki, które 
nie padną w wyniku choroby, a zosta-
ną zakażone będą roznosić wirusa na 
dalsze odległości i skażać środowisko. 
Podkreślił też, że dużym problemem 
dla producentów z obszarów, gdzie 
wystąpiło ognisko ASF jest sprzedaż 
zwierząt. Prawie żaden zakład nie 
chce skupować świń ze stref, gdyż au-
tomatycznie odebrana zostanie mu 
możliwość eksportu wyrobów. 

Po zapoznaniu się z tragiczną sy-
tuacją producentów świń ze wschod-
niej części Polski, rolnicy z Wielko-
polski zwrócili uwagę na koniecz-
ność złożenia zapytania Ministrowi 
Rolnictwa i Głównemu Lekarzowi 
Weterynarii czy dysponują listą za-
kładów, które w razie ewentualnego 
pojawienia się choroby na zachodzie 
kraju, będą w stanie odebrać zwierzę-
ta ze stref z ograniczeniami. 

Podczas Narodowego Dnia Świni 
na stoisku Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej rozdawano m.in. ulotki do-
tyczące nowych zasad bioasekura-
cji, które weszły w życie w ostatnich 
dniach lutego. 

Maria DERESIŃSKA
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Piotr Kamiński Delegat Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zaznaczył, że 
programy PROW nie pomagają w odbudowie pogłowia Trzody Chlewnej 
w Polsce

Prezes WIR Piotr Walkowski przedstawił wykład na temat ograniczeń roz-
woju polskich gospodarsstw
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Rewolucja we wnioskach o płatności 
obszarowe czyli e-WniosekPlus

Od pewnego okresu obserwuje-
my wzmożone działania nad wdra-
żaniem nowego systemu do skła-
dania wniosków o płatności ob-
szarowe. Mianowicie w roku 2018 
100% wniosków o przyznanie po-
mocy musi być złożone za pomo-
cą formularza geoprzestrzennego. 
W poniższym artykule przedstawi-
my Państwu, na co należy zwrócić 
uwagę podczas wypełniania wnio-
sku.

Pierwszy etap to uzyskanie do-
stępu do platformy elektronicznej. 
Do założenia konta wystarczy po-
dać trzy dane weryfikacyjne:

 ■numer identyfikacyjny producen-
ta – „numer gospodarstwa”,
 ■kwotę ostatniego przelewu otrzy-
manego z ARiMR, zrealizowane-
go w roku 2017 (w przypadku gdy 
rolnik w danym dniu otrzymał 
więcej niż jeden przelew należy 
wprowadzić kwotę z największe-
go przelewu, w przypadku braku 
otrzymania przelewu od ARiMR 
w roku 2017 należy wprowadzić 
wartość 0); jeśli rolnik nie jest 
w stanie ustalić ostatniej kwo-
ty, może udać się do BP ARiMR 
gdzie uzyska informacje o ostat-
niej kwocie przelewu,
 ■8 ostatnich cyfr numeru rachun-
ku bankowego wskazanego we 
wniosku o wpis do ewidencji pro-
ducentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.
Pierwsze logowanie należy wyko-

nać jak najszybciej, tak by wszyscy 
mieli założone konta przed 15 mar-
ca 2018 roku. 

Jak już uzyskamy dostęp do apli-
kacji, będziemy mogli spokojnie 
czekać na dzień 15 marca kiedy to 
aplikacja e-WniosekPlus zacznie 
działać w pełnej formie. Tymcza-
sem od 12 lutego udostępniana jest 
wersja demo, na której możemy do 
woli ćwiczyć i przeprowadzać testy 
i będziemy mieli pewność, że nic 
nie zepsujemy. 

Warto więc poćwiczyć 
Zanim przejdziemy do naszej 

wersji demo, należy upewnić się, 
czy nasz komputer spełnia mini-
malne wymagania systemowe. Mia-
nowicie musi posiadać 4 GB pamię-
ci RAM oraz jedną z przegląda-
rek: Internet Explorer 11.x, Firefox 
53.x, Chrome 58.x, Opera 45.x lub 
w wersjach wyższych. 

Następnie wybieramy ze strony 
www.arimr.gov.pl zakładkę e-W-
niosekPlus a następnie ikonkę 
„Logowanie do wersji demo e-W-
niosekPlus”. System przywita nas 
w aplikacji i możemy ćwiczyć wy-
pełnianie wniosków. Wprawdzie 
wersja demo nie jest pełną wer-
sją ostatecznej aplikacji, ale wiele 
funkcji nie ulegnie zmianie.

 
Wypełniając wniosek, większość 

funkcji wykonujemy na zakładce 
mapy, gdzie wyrysowujemy dział-
ki rolne, dzielimy lub łączymy 
działki ewidencyjne oraz nanosi-
my uprawy. W wersji demo mamy 
podanych kilka działek przykłado-
wych, ale warto wyszukać własną 
działkę ewidencyjną i poćwiczyć 
na własnym gospodarstwie w wersji 
demo. W aplikacji e-WniosekPlus 
wyszczególniona jest nazwa działki 
referencyjnej, co jest tożsame z do-
tychczasową nazwą działki ewiden-
cyjnej. 

 ■Przez cały proces wypełniania 
wniosku rolnik będzie prowadzo-
ny za pomocą kreatora. 
 ■Na bieżąco będą prezentowane 
podpowiedzi i komunikaty dla 
rolnika o stwierdzonych brakach 
lub błędach we wniosku. 
 ■Aplikacja e-WniosekPlus porów-
na dane deklarowane z danymi 
referencyjnymi między innymi 
w zakresie maksymalnego kwa-
lifikowanego do płatności obsza-
ru (MKO), jak również kontrolę 
krzyżową powierzchni na podsta-
wie danych graficznych oraz inne 
sprawdzenia w zakresie komplet-
ności wniosków. 
 ■W przypadku przekroczenia gra-
nicy MKO rolnik otrzyma ko-
munikat w momencie rysowania 
geometrii uprawy, na tym etapie 
będzie też możliwe zgłoszenie 
rozbieżności dla działki referen-
cyjnej. Rolnik może wówczas do-
łączyć do wniosku zdjęcie dział-
ki jako dowód, że granica jego 
MKO uległa zmianie.
 ■Dodatkowo informacyjnie bę-
dzie wykonywana kontrola krzy-
żowa geometrii z geometria-
mi innych rolników z kampanii 
2017 w przypadku, gdy dla da-
nej działki referencyjnej nie ma 
jeszcze zadeklarowanej geome-
trii w roku 2018.
W każdej chwili możemy zapi-

sać wniosek i wrócić do jego edy-

cji, a jak już wyrysujemy wszystkie 
działki, zatwierdzamy wprowadzo-
ne dane i możemy wysłać wniosek 
poleceniem „wyślij”. W tym mo-
mencie możemy wygenerować po-
twierdzenie wysłanego wniosku 
oraz wydrukować sam wniosek. 
Nie zamyka nam to jednak drogi 
do edycji naszego wniosku, gdyż 
w każdej chwili do 15 maja mamy 
możliwość wprowadzania zmian 
do wniosków i ostatni złożony 
wniosek będzie traktowany jako 
właściwy. 

Małe gospodarstwa będą 
miały łatwiej

W 2018 roku w przypadku, gdy 
dane z wniosku i załączników do 
wniosku o przyznanie płatności na 
rok 2017 nie uległy zmianie, moż-
na zamiast wniosku o przyzna-
nie płatności na rok 2018 złożyć 
oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w 2018 roku w odniesieniu 
do wniosku o przyznanie płatności 
złożonego w roku 2017.

Rolnik może złożyć oświadczenie 
zamiast wniosku, jeżeli zawarta we 
wniosku złożonym w roku 2017 po-
wierzchnia gruntów ornych wyno-
siła mniej niż 10 ha i ubiegał się on 
wyłącznie o:

 ■ jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płat-
ność dodatkową lub
 ■płatność związaną do powierzch-
ni uprawy chmielu, lub
 ■płatność do owiec, lub
 ■płatność do kóz, lub
 ■płatność niezwiązaną do tytoniu, 
lub
 ■w ramach PROW 2007–2013 
o wypłatę pomocy na zalesianie, 
lub
 ■w ramach PROW 2014–2020 
o przyznanie płatności ONW lub 
przyznanie premii pielęgnacyj-
nej i premii zalesieniowej.
 ■
Dodatkowo potwierdzi brak 

zmian w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożone-
go w 2017 roku i chce ubiegać się 
w 2018 roku o te same płatności co 
w roku 2017. Rolnik, aby mieć pew-
ność czy kwalifikuje się do złożenia 
tego oświadczenia powinien udać 
się do BP ARiMR, gdzie pracow-
nicy sprawdzą w systemie jego sta-
tus. Samo złożenie oświadczenia do 
14 marca jest jednoznaczne ze zło-
żeniem wniosku o płatności bez-

pośrednie, jednak rolnik w każdej 
chwili będzie mógł złożyć wniosek 
po 15 marca za pomocą aplikacji 
e-WniosekPlus. 

Rolnicy, którzy posiadają gospo-
darstwa poniżej 10 hektarów grun-
tów ornych, mogą również skorzy-
stać z funkcji uproszczonego wnio-
sku w aplikacji geoprzestrzennej 
i wysłać wniosek elektronicznie, 
ale bez wyrysowywania działek rol-
nych.

Istotne zmiany w EFA 2018
Międzyplony/pokrywa zielona. 

Zmianie ulegają przepisy dotyczące 
wysiewu i okresu utrzymania mię-
dzyplonu ścierniskowego. 

Zostają wprowadzone dwie moż-
liwości realizacji wymogu:

 ■ stały termin wysiewu oraz stały 
termin utrzymania, tj.wysiew – 
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 
20 sierpnia; utrzymanie – co naj-
mniej do dnia 15 października 
lub
 ■ indywidualne podejście, tj. wy-
siew – w okresie od dnia 1 lipca 
do dnia 20 sierpnia; utrzymanie 
przez (co najmniej) 8 tygodni od 
dnia wysiewu mieszanki. 

Dzień wysiewu należy wskazać 
w oświadczeniu złożonym do kie-
rownika biura powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, w terminie 7 dni od 
dnia wysiewu mieszanki. 

Od 2018 roku wprowadzono za-
kaz stosowania środków ochrony 
roślin na obszarach produkcyjnych 
EFA, tj. na: 

 ■ugorach, 
 ■pasach gruntów kwalifikujących 
się do płatności wzdłuż obrzeży 
lasu, na których prowadzona jest 
produkcja,
 ■międzyplonach lub okrywie zie-
lonej (międzyplon ścierniskowy),
 ■międzyplonach lub okrywie zie-
lonej (międzyplon ozimy), 
 ■wsiewce traw lub roślin bobowa-
tych w plon główny,
 ■uprawach wiążących azot.
Zakaz stosowania środków 

ochrony roślin obejmuje także za-
prawę nasion.

Jak widzimy, czeka nas rewolucja 
we wnioskach i nie należy czekać 
do ostatniego dnia z wypełnianiem, 
tylko w miarę możliwości starać się 
wypełnić wniosek jak najszybciej. 

Przemysław TOMCZAK
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Jednolity Plik Kontrolny
Od stycznia 2018 r. każdy rolnik 

vatowiec zobowiązany jest prze-
syłać do Ministerstwa Finansów 
dane o swojej działalności w po-
staci Jednolitego Pliku Kontrolne-
go (JPK). W całym województwie 
urzędy skarbowe przeprowadzają 
szkolenia dla rolników, przedstawi-
ciele skarbówki biorą także udział 
w organizowanych przez Wielko-
polską Izbę Rolniczą Forach Rol-
niczych.

Jednolity plik kontrolny (JPK_
VAT) składa się z danych identyfiku-
jących podatnika oraz danych, które 
dotyczą dokumentów sprzedażowych 
i zakupowych. JPK odzwierciedla 
dane zawarte w ewidencji sprzedaży 
i zakupów. Dane wykazane w JPK_
VAT powinny być zgodne z danymi 
ujętymi w deklaracji VAT. 

JPK_VAT należy przesyłać bez 
wezwania urzędu do 25. każdego 
miesiąca (za poprzedni miesiąc), nie-
zależnie od tego, czy rolnik rozlicza 
się miesięcznie czy kwartalnie. Do-
tyczy to także zerowych obrotów.

Plik JPK_VAT możesz wygenero-
wać i wysłać:

 ■ samodzielnie i bezpłatnie przy 
użyciu narzędzia Klient JPK 2.0 
do generowania i wysyłania JPK_
VAT lub aplikacji e-mikrofirma,

 ■ samodzielnie przez swój program 
księgowy, 
 ■może to zrobić księgowy, 
 ■ lub biuro rachunkowe przez swój 
program.
Elementem niezbędnym do podpi-

sania pliku JPK_VAT jest posiadanie 
płatnego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub darmowego pro-
filu zaufanego eGo (w przypadku pod-
pisywania w czyimś imieniu, np. biu-
ro rachunkowe, przedstawiciel spółki, 
dodatkowo należy złożyć do urzędu 
skarbowego pełnomocnictwo UPL-1). 
Płatny kwalifikowany podpis elek-
troniczny można uzyskać składając 
wniosek do firm zajmujących się cer-
tyfikowaniem podpisów. Profil zaufa-
ny natomiast to bezpłatne narzędzie, 
dzięki któremu można potwierdzać 
swoją tożsamość w internecie (służy 
jako elektroniczny podpis). Profil za-
ufany można założyć m.in. za pomocą 
internetowego konta bankowego (o ile 
bank posiada taką usługę) lub składa-
jąc wniosek przez Internet i potwier-
dzając dane w dowolnym punkcie po-
twierdzającym. E-profil wydają np. 
urzędy skarbowe albo ZUS. Za niezło-
żenie w terminie właściwemu organo-
wi wymaganej informacji podatkowej 
grozi odpowiedzialność karno-skar-
bowa, która w zależności od okolicz-

ności zakwalifikowana może zostać 
jako wykroczenie lub przestępstwo 
(jeżeli wartość uszczuplenia należno-
ści podatkowej przekracza 10 tys. zł, 
jest to przestępstwo, dodatkowo pod 
uwagę bierze się pobudki działania 
sprawcy, stopień szkodliwości społecz-
nej oraz sposób dokonania czynu). 

Karą za wykroczenie skarbowe jest 
grzywna, określana kwotowo w prze-
dziale od 1/10 do 20-krotnej wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia. 
W 2018 r. jest to:

 ■ od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona 
mandatem),
 ■ od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożo-
na nakazem sądu),
 ■ od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożo-
na wyrokiem sądu).
Wysokość grzywny lub mandatu 

karnego ustala się z uwzględnieniem 
sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz 
możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skar-
bowego wysokość grzywny może wy-
nieść od 10 do 720 stawek dziennych. 
Minimalna stawka dzienna w 2018 r. 
wynosi od 70 zł do 28 tys. zł, w zależ-
ności od dochodów, sytuacji rodzinnej 
i majątkowej sprawcy. W 2018 roku 
jest to:

 ■ od 700 do 5 600 000 zł (kara wy-
mierzona nakazem sądu),

 ■ od 700 zł do 20 160 000 zł (kara 
wymierzona wyrokiem sądu).
Oprócz obowiązku przekazywania 

miesięcznych plików JPK_VAT or-
gan podatkowy w toku postępowa-
nia, kontroli czy czynności spraw-
dzających może wezwać podatnika 
do dostarczenia kolejnych struktur 
JPK (w terminie nie krótszym niż 
3 dni). Skarbówka może żądać do-
starczenia Jednolitego Pliku Kontro-
lnego z informacjami na temat:

 ■ księgi rachunkowej – JPK_KR
 ■wyciągów bankowych – JPK_WB
 ■ obrotów magazynowych – JPK_
MAG
 ■ faktur VAT – JPK_FA
 ■ podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów – JPK_PKPIR
 ■ ewidencji przychodów – JPK_
EWP.
W przypadku stwierdzenia przez 

organ podatkowy bezzasadnej odmo-
wy złożenia żądanych struktur JPK 
podatnik może zostać ukarany karą 
porządkową w wysokości do 2 800 zł

Co istotne, istnieje możliwość od-
roczenia terminu złożenia JPK_VAT. 
Z umotywowanym wnioskiem nale-
ży wtedy wystąpić przed upływem 
terminu złożenia JPK do właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach 
ograniczonych do rolników indywidualnych  
na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP  

(według zarządzenia nr 28/2018/Z z dnia 22.02.2018 r.)
Zasady ogólne

1. Przedstawione w dziale II za-
sady, kryteria oceny ofert, ich wagi 
oraz zasady punktacji obowiązu-
ją na terenie całego kraju. Kryteria 
nr 1–5, mają charakter obligatoryj-
ny i muszą być stosowane w każdym 
województwie. Poza kryteriami od 
1 do 5, może zostać przyjęte jedno 
dowolne kryterium – uzgodnione 
z radą społeczną.

2. Informacje na temat przyję-
tych kryteriów i maksymalnej liczby 
punktów, jaką rolnik może uzyskać 
za każde kryterium, należy zamie-
ścić w ogłoszeniu przetargowym.

3. Punkty za kryteria 1–5 należy 
przyznawać proporcjonalnie i liczyć 
do dwóch miejsc po przecinku z za-
okrągleniem zgodnie z regułami ma-
tematyki. W przypadku, gdy co naj-
mniej dwie najkorzystniejsze oferty 
otrzymają tę samą liczbę punktów, 
wówczas punkty tych ofert przelicza 

się do czterech miejsc po przecinku, 
z zaokrągleniem. 

Kryteria oceny ofert 
 i ich wagi

Przetargi ofert mogą być przepro-
wadzane przy uwzględnieniu mak-
symalnie sześciu (w tym jednego 
dowolnego regionalnego kryterium 
uzgodnionego z radą społeczną) ni-
żej wymienionych kryteriów:

1a. Odległość działki, na której 
znajduje się adres zameldowania na 
pobyt stały oferenta od nieruchomo-
ści Zasobu – liczba punktów 10; 

1b. Odległość nieruchomości rol-
nej, w skład której wchodzą użytki 
rolne, od nieruchomości Zasobu bę-
dącej przedmiotem przetargu – licz-
ba punktów 10; 

2. Powierzchnia użytków rolnych 
nabytych lub dzierżawionych z Za-
sobu przez rolnika i jego małżon-
ka – liczba punktów 20 (kryterium 

uwzględniające regionalną struktu-
rę obszarową gospodarstw rolnych 
w danym województwie.

3. Intensywność produkcji zwie-
rzęcej w gospodarstwie oferenta – 
liczba punktów 10; 

Ocena dokonywana jest na pod-
stawie obsady inwentarza żywego 
w sztukach dużych (DJP) w przeli-
czeniu na 1 ha UR, według średnio-
rocznej obsady w poprzednim roku. 

4. Kryterium wieku – liczba punk-
tów 10; 

Osoba, która w dniu ogłosze-
nia wykazu nieruchomości Zasobu 
przeznaczonych do dzierżawy ma 
nie więcej niż 40 lat (nie ukończyła 
41 lat) otrzymuje maksymalną licz-
bę punktów. Osoba, która w dniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości 
Zasobu przeznaczonych do dzier-
żawy ukończyła już 65 lat (od dnia 
następnego od daty urodzenia) – 
otrzymuje zero punktów. Pozosta-

li uczestnicy przetargu otrzymują 
liczbę punktów proporcjonalną do 
wieku.

5. Powierzchnia użytków rolnych, 
stanowiących dzierżawę, użytko-
wanie wieczyste i własność rolnika 
i jego małżonka – liczba punktów 30 
(kryterium uwzględniające regional-
ną strukturę obszarową gospodarstw 
rolnych w danym województwie);

Powierzchnia użytków rolnych 
stanowiących dzierżawę, użytko-
wanie wieczyste i własność rolnika 
i jego małżonka podawana jest na 
dzień składania oferty. 

W Wielkopolsce średnia wielkość 
gospodarstwa w roku 2017 wynosił 
13,56 ha.

Ze szczegółowymi zasadami oce-
ny poszczególnych kryteriów mogą 
Państwo zapoznać się na stronie in-
ternetowej WIR www.wir.org.pl 
w zakładce obrót ziemią rolną.

WIR



SIEWCA WIELKOPOLSKI10 Nr 3 (161) marzec 2018

Wielkopolskie Fora Rolnicze

Projekt nadzwyczajnej pomocy dla rolników
Wyższy poziom wymagań we-

terynaryjnych dla wszystkich go-
spodarstw utrzymujących trzodę 
chlewną został wprowadzony na 
obszarze całego kraju również na 
tych terenach, które nie są objęte 
restrykcjami związanymi z afry-
kańskim pomorem świń. Aby po-
móc gospodarstwom, które nie będą 
w stanie spełnić zasad bioasekura-
cji oraz poszkodowanym rolnikom 
w związku z coraz częściej pojawia-
jącymi się niekorzystnymi zjawi-
skami atmosferycznymi, powstał 
projekt nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobów realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

W projekcie tym pojawiła się pro-
pozycja udzielania pomocy rolni-
kom w sytuacji, gdy powiatowy le-
karz weterynarii nakaże zabicie, 
ubój świń i zakaże utrzymywania 
świń w gospodarstwie, ze względu 
na brak spełnionych zasad bioase-
kuracji. Pomoc miałaby być udzie-
lana w formie wyrównania utraco-
nych dochodów na wniosek pro-
ducenta rolnego. Według projek-
tu, wielkość pomocy stanowiłaby 
iloczyn średniej rocznej liczby świń 
utrzymywanych w gospodarstwie 
w 2017 r., kwoty 0,36 zł oraz licz-

by dni w danym roku kalendarzo-
wym obowiązywania zakazu utrzy-
mywania świń. Rolnik otrzymał-
by rekompensatę maksymalnie do 
50 sztuk.

O wsparcie nie mogliby się ubie-
gać rolnicy, którzy wcześniej otrzy-
mali pomoc przeznaczoną dla pro-
ducentów mleka i innych sektorów 
(pakiet Hogana) lub inną pomoc dla 
producentów świń.

W projektowanym rozporządze-
niu przewidziano też, że właścicie-
le gospodarstw hodujących świnie 

będą mogli ubiegać się o refundację 
50 procent kosztów zakupu mate-
riałów ochronno-dezynfekcyjnych.

Pomoc byłaby udzielana do wy-
sokości środków przewidzianych 
w planie finansowym ARiMR. 
W latach 2018–2020, ma to być 
372 mln zł rocznie dla 700 tys. 
gospodarstw rolnych, w tym dla 
40,8 tys. producentów świń.

Jednocześnie w projekcie propo-
nuje się obniżenie oprocentowania 
kredytów na wznowienie produk-
cji rolnej i odtworzenie środków 

trwałych w związku z wystąpie-
niem niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych dla kredytobiorcy 
do 0,5 procent w skali roku. Takie 
oprocentowanie będzie przeznaczo-
ne tylko dla rolników, którzy ubez-
pieczyli przynajmniej połowę po-
wierzchni upraw rolnych i co naj-
mniej 50 procent liczby zwierząt 
gospodarskich.

Projektowane przepisy przewi-
dują także uruchomienie preferen-
cyjnych kredytów na zakup rze-
czowych środków produkcji rolnej. 
Będą ona dostępne w formule de 
minimis, a ich oprocentowanie wy-
niesie 2% w skali roku. Warunkiem 
dostępu do preferencyjnych kre-
dytów obrotowych będzie udoku-
mentowanie sprzedaży produktów 
rolnych na kwotę nie mniejszą niż 
10 tys. zł.

W uwagach Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej skierowanych do Mini-
sterstwa Rolnictwa za pośrednic-
twem Krajowej Rady Izb Rolni-
czych zwrócono uwagę, że pomoc 
taka jest niezbędna, jednakże prze-
widywana wielkość pomocy dla 
producentów trzody może okazać 
się niewystarczająca. 

Opracowanie Maria Deresińska
Źródło: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308452

Wysokość puli środków finansowych zaproponowanych przez Radę Mini-
strów na pomoc dla rolników jest niewystarczająca.

Przedłużenie dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa – wymagania formalne

Wielkopolska Izba Rolnicza wy-
chodząc naprzeciw rolnikom, któ-
rzy występują do Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem 
o przedłużenie umowy dzierżawy, 
opracowała wzór wniosku, jaki na-
leży złożyć do biura powiatowe-
go WIR właściwego ze względu na 
miejsce prowadzenia działalno-
ści rolniczej, w celu wydania przez 
WIR stosownej opinii. W Zarządze-
niu Dyrektora Generalnego KOWR 

nr 95/2017/Z z dnia 6 październi-
ka 2017 r. w sprawie wykonywania 
umowy dzierżawy nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa zapisano, iż warunkiem 
przedłużenia umowy jest w szcze-
gólności:

 ■ złożenie przez dzierżawcę oświad-
czenia o zamiarze dalszego wy-
dzierżawienia nieruchomości, naj-
później na 3 miesiące przed zakoń-
czeniem umowy dzierżawy,

 ■ prawidłowość wywiązywania się 
dzierżawcy ze zobowiązań wynika-
jących z umowy dzierżawy (w tym 
prowadzenia przez dzierżawcę ra-
cjonalnej gospodarki rolnej na 
dzierżawionej nieruchomości),
 ■wywiązywanie się dzierżawcy ze 
zobowiązań finansowych zarówno 
wobec KOWR, jak i z innych zobo-
wiązań związanych z przedmiotem 
dzierżawy,
 ■ zabezpieczenie należności KOWR,

 ■wiarygodność finansowa dzier-
żawcy.
Zgodnie z tym dokumentem Kra-

jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
zwraca się do rolników wnioskują-
cych o przedłużenie umowy dzierża-
wy nieruchomości Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa o przedsta-
wienie opinii Izby Rolniczej w spra-
wie przedłużenia umowy dzierżawy.

Barbara IDCZAK
Wniosek na: www.wir.org.pl/2016/ziemia

Tradycyjnie w okresie przestoju 
w pracach polowych Wielkopolska 
Izba Rolnicza, wspólnie z partnera-
mi instytucjonalnymi i społeczny-
mi oraz pod patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzyszto-
fa Jurgiela, organizuje cykl spotkań 
dla rolników pod nazwą „Wielko-
polskie Fora Rolnicze”. W tym roku 
jest to już jedenasta edycja forów. 

Spotkania odbywają się w poszcze-
gólnych powiatach zgodnie z har-
monogramem zamieszczonym na 
stronie internetowej www.wir.org.
pl.

Celem forów rolniczych jest stwo-
rzenie płaszczyzny do wymiany in-
formacji i dyskusji na bieżące tema-
ty dotyczące rolnictwa, stąd obec-
ność na spotkaniach rolników i pro-

ducentów rolnych oraz przedstawi-
cieli służb, instytucji i organizacji 
działających w otoczeniu rolnic-
twa. Najbliższe miesiące przyniosą 
dużo zmian w zakresie dotyczącym 
działalności rolniczej. Uruchomio-
ne zostaną nowe nabory w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020, wnioski 
o dopłaty bezpośrednie składane 

będą przez internet, zmienią się 
kryteria dotyczące punktacji przy 
przetargach na dzierżawę gruntów 
z KOWR, cały kraj objęty zostanie 
programem działań mających na 
celu ograniczenie odpływu azotu. 
W związku z ciągłym zagrożeniem 
wystąpienia choroby ASF i ptasiej 
grypy na rolnikach ciąży również 
obowiązek przestrzegania coraz 
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W trakcie ferii zimowych 50 dzieci 
z naszego województwa wyjechało na 
wypoczynek w góry. Wielkopolska 
Izba Rolnicza przeprowadziła nabór 
uczestników w ramach limitu miejsc 
przyznanych dla naszej Izby przez 
Krajową Radę Izb Rolniczych. Wa-
runkiem uczestnictwa w wyjeździe 
był wiek do 16 lat oraz pochodzenie 
dziecka z rodziny, w której przynaj-
mniej jeden rodzic jest ubezpieczony 
w KRUS. 

W dniu 11 lutego br. pięćdziesię-
cioosobowa grupa dzieci z Wielko-
polski wyjechała na dziesięciodnio-
we zimowisko do Białego Dunajca 
nieopodal Zakopanego. Dzieci za-

kwaterowane zostały w Ośrodku ko-
lonijno- wczasowym „U Guta” w Bia-
łym Dunajcu. 

Przygotowany program zajęć dzie-
ci obfitował w wiele atrakcji i zajęć. 
Już pierwszego dnia uczestnicy zi-
mowiska udali się na spacer krajo-
znawczy w góry. Była to dość męczą-
ca droga, ale dzieci cieszyły się z tej 
wyprawy, mogły podziwiać piękno 
górskiego krajobrazu w śnieżnej po-
krywie. W ciągu kolejnych 5 dni od-
bywało się szkolenie jazdy na nar-
tach. Najpierw dzieci musiały opa-
nować technikę i zasady jazdy, kolej-
nym etapem była jazda, której koń-
cowym efektem była jazda slalomem 

na czas, co przyniosło dzieciom wiele 
zabawy i radości. Naukę przeprowa-
dzili profesjonalni instruktorzy.

Jedną z atrakcji był wyjazd do 
Aquaparku w Zakopanem. Wodne 
zabawy na basenie przyniosły dzie-
ciom wiele radości i uciechy. Jeden 
dzień krótkiego wypoczynku po-
święcony był zwiedzaniu muzeum 
tatrzańskiego imienia Tytusa Chału-
bińskiego w Zakopanym. 

Ośrodek zapewnił wypoczywają-
cym również wiele atrakcji, między 
innymi: dyskoteki, wybór miss i mi-
stera zimowiska, wykonywanie robó-
tek ręcznych z sianka. Dzieci musia-
ły dbać o ład i porządek w pokojach, 

co było oceniane przez wychowaw-
ców i opiekunów zimowiska. 

Na zakończenie wypoczynku, 
w ostatnim dniu przed wyjazdem 
do domu, dzieci uczestniczyły 
w kuligu ciągniętym przez zaprzęgi 
konne oraz zajadały się samodziel-
nie upieczonymi kiełbaskami przy 
ognisku. 

Wypoczynek zimowy w ramach 
promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej został dofinansowany 
ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolni-
ków w kwocie 750,00 zł do każdego 
uczestnika zimowiska. 

Mateusz CZERNIAK

bardziej restrykcyjnych zasad doty-
czących bioasekuracji. 

Uczestniczący w spotkaniach rol-
nicy z zaniepokojeniem przyjmują 
informacje dotyczące rozprzestrze-
niania się wirusa ASF oraz coraz 
bardziej realnego zagrożenia wy-
stąpieniem choroby w wielkopol-
skich gospodarstwach. W związ-
ku z wprowadzeniem zaostrzonych 
przepisów odnoszących się do bio-
asekuracji gospodarstw na terenie 
całego kraju, również poza obsza-
rami ochronnymi, objętymi ogra-
niczeniami i zagrożonymi, rolnicy 
wyrażają zaniepokojenie o koszty, 
które będą musieli ponosić. Produ-
cenci świń zawnioskowali o zabez-
pieczenie środków w budżecie na 
wdrażanie działań bioasekuracyj-
nych w gospodarstwach zajmują-
cych się hodowlą trzody chlewnej. 
Hodowcy zwrócili również uwagę 
na niewystarczające zabezpiecze-
nie gospodarstw od strony Powia-
towych Inspektoratów Weterynarii, 
gdzie z uwagi na niskie zatrudnie-
nie nie ma możliwości prowadze-
nia skutecznych działań profilak-
tycznych w terenie (na 2200 chlew-
ni przypada 3,5 etatu lekarzy wete-
rynarii). Należy zatem wzmocnić 
służby weterynaryjne, co również 
generuje dodatkowe koszty. Wspar-
ciem dla służb weterynaryjnych 
w zakresie przekazywania infor-
macji mogą być biura powiatowe 
ARiMR, które dysponują aktualny-
mi informacjami dotyczącymi wiel-
kości i liczebności stad w każdym 
powiecie. Uczestnicy forów zwraca-
li również uwagę na konieczność za-
bezpieczenia ze strony rządu środ-
ków na rekompensaty dla właści-
cieli gospodarstw, którzy z powodu 
braku możliwości dostosowania się 
do nowych przepisów zrezygnują 
z chowu trzody chlewnej. 

Ściśle powiązany z ASF jest pro-
blem nadmiernej populacji dzików. 
Zwierzęta te są nosicielami choro-
by. Rolnicy mają świadomość, ja-
kim zagrożeniem dla ich hodowli 
są te zwierzęta i jak trudnym będzie 
opanowanie choroby u zwierząt 
wolnożyjących. Tymczasem popula-
cja dzików wciąż rośnie, a stosowa-
ne tradycyjne metody odstrzału nie 
przystają do dzisiejszych potrzeb. 
Stąd też kolejny postulat uczestni-
ków forów rolniczych, aby dokonać 
depopulacji dzików na terenie całe-
go kraju. 

Duży niepokój wśród rolników 
budzi również wejście w życie usta-
wy Prawo wodne. Nowe przepisy 
obowiązują od pierwszego stycznia, 
mimo to wciąż brakuje informacji 
dotyczących przynależności admi-
nistracyjnych poszczególnych zlew-
ni. Takiej informacji nie posiadają 
ani samorządy, ani służby wojewo-
dy. Zdaniem rolników informa-
cja ta jest niezbędna ze względu na 
utrzymujące się wysokie stany wód, 
rzek i cieków będących w zarządzie 
Skarbu Państwa. Również nieure-
gulowane jest zarządzanie rowami 
melioracyjnymi. Sytuacja jest o tyle 
niepokojąca, że zbliża się wiosna 
i należy się spodziewać podwyż-
szonego stanu wód, tymczasem rol-
nicy nie mają informacji, do kogo 
mogą zwracać się z problemami. 
Dodatkową nierozwiązaną kwestią 
jest nieopublikowanie do tej pory 
rozporządzenia dotyczącego OSN. 
Projekt rozporządzenia wprowadza 
sporo ograniczeń w zakresie pro-
dukcji zwierzęcej i roślinnej. Ogra-
niczenia te wiązać się będą z wydat-
kami na dostosowanie gospodarstw, 
które obciążą rolników. Uczestnicy 
forum wnioskowali, ażeby na dzia-
łania związane z ochroną środowi-
ska w gospodarstwach rolnych zo-

stały zabezpieczone środki finanso-
we. Dodatkowy niepokój rolników 
budzi przekazanie nadzoru nad 
sprawami wodnymi Ministrowi Go-
spodarki Morskiej Żeglugi Śródlą-
dowej.

Jednym z bieżących tematów bu-
dzących obawy rolników jest obo-
wiązek składania wniosków o do-
płaty bezpośrednie w formie elek-
tronicznej. Obecni na forach rol-
niczych przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przekazują informacje 
dotyczące zmian w nadchodzącej 
kampanii oraz zapraszają na szko-
lenia, które organizowane są w po-
szczególnych powiatach. Tymcza-
sem wielu rolników przyznaje, że 
nie posiada odpowiednich umiejęt-
ności, żeby samodzielnie wypełnić 
wniosek w wersji elektronicznej. 
W tej sytuacji przyjęte rozwiąza-
nia wymuszają konieczność sko-
rzystania z pomocy doradców, ci 
z kolei mogą mieć trudności z ob-
służeniem w terminie wszystkich 
rolników. Obawy budzą również 
niewystarczające zasoby kadrowe 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
oraz Biur Powiatowych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, co może skutkować tym, że 
rolnicy nie będą mieli możliwości 
złożenia wniosków w wymaganym 
terminie. Istnieje również niebez-
pieczeństwo, że zaistniałą sytuację 
wykorzystają firmy prywatne, któ-
re podniosą ceny usług związanych 
z wypełnianiem wniosków o dopła-
ty bezpośrednie.

W trakcie spotkań poruszono 
również kwestie naliczania i ścią-
gania opłat za odstępstwo rolne. 
Obecnie obowiązujące regulacje dla 
wielu rolników są nieczytelne i bu-
dzą wiele wątpliwości. Stąd też apel 
rolników, aby wspólnie z Agencją 

Nasienną wypracować proste zasa-
dy, na jakich odbywać się będzie na-
liczanie tychże opłat.

W ramach forów rolniczych roz-
mawiamy również o przyszłości 
Wspólnej Polityki Rolnej. Jak wy-
nika z obserwacji, Polska w spo-
sób niewystarczający angażuje się 
w rozmowy na temat kształtu oraz 
zasad finansowania rolnictwa UE. 
Inne kraje Wspólnoty wydają się 
aktywniej zabiegać o swoje intere-
sy, porozumiewają się między sobą 
i wypracowują wspólne stanowiska. 
Dla rolników niezwykle ważne jest 
posiadanie aktywnych przedstawi-
cieli na forum UE, którzy skutecz-
nie lobbować będą w interesie pol-
skiego rolnictwa.

Fora Rolnicze odbywać się będą 
do połowy marca br. Wszystkie 
wnioski i postulaty rolników są na 
bieżąco przekazywane właściwym 
służbom. Relacje z poszczególnych 
spotkań zamieszczane są na stronie 
internetowej www.wir.org.pl w za-
kładkach Rad Powiatowych.

Dzieci z Wielkopolski na zimowisku w Białym Dunajcu
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Bóbr europejski (Castor fiber) roz-
przestrzenił się na terenie całego 
kraju, w tym też na terenie całego 
województwa wielkopolskiego, czy-
niąc w niektórych regionach duże 
szkody. Obecnie w Polsce żyje ponad 
100 tys. sztuk bobrów, a w Wielko-
polsce liczebność tego gatunku sza-
cuje się już na ponad 4 tys. sztuk. 
(GUS 2015). Populacja tego gatunku 
jest bardzo liczna i do tego ciągle ule-
ga zwiększeniu. Zagęszczenie oraz 
tak duża liczebność tego gatunku po-
woduje, iż szkody wyrządzane przez 
bobry w rolnictwie i gospodarce le-
śnej są dotkliwe i zagrażające natu-
ralnej równowadze środowiska natu-
ralnego. Jak podają źródła naukowe 
dorosła para bobrów rocznie może 
wyciąć nawet 400 sztuk drzew rocz-
nie. Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 6 paździer-
nika 2016 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt, w myśl któ-
rego gatunek ten jest zaliczany do 
dziko występujących zwierząt obję-
tych częściową ochroną, wobec tego 
obowiązują zakazy zapisane w ww. 
rozporządzeniu. Rozporządzenie to 
umieszcza go także na liście gatun-
ków objętych częściową ochroną do-
puszczonych do pozyskania (§4 roz-

porządzenia) przez odstrzał z broni 
myśliwskiej lub chwytania w pułapki 
żywołowne w okresie od 1 paździer-
nika do 15 marca. Pozyskiwanie wy-
maga zezwolenia Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska lub 
Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, o czym mowa w usta-
wie z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (art. 56 ust. 
2 pkt 6) z zastrzeżeniem warunków 
zawartych w art. 56 ust. 5 wspomnia-
nej ustawy.

Rolnik może także na podstawie 
art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. 
zm.) w związku z art. 51 ust. 1 lub 
1a, wnioskować o wydanie zezwo-
lenia na wykonanie czynności pod-
legających zakazom w stosunku do 
dziko występujących lub innych niż 
dziko występujących zwierząt obję-
tych ochroną w tym niszczenia tam 
bobrowych. Wniosek taki można zło-
żyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska wraz z dowodem uisz-
czenia opłaty skarbowej w wysoko-
ści 82 zł. Rolnik, nawet gdy posiada 
zezwolenie Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska na nisz-
czenie tam bobrowych oraz żeremi 

musi pamiętać, że te czynności może 
przeprowadzić zgodnie z terminami 
określonymi w ustawie o ochronie 
przyrody tj. od 1 marca do 15 kwiet-
nia albo od 1 sierpnia do końca paź-
dziernika. 

Wniosek powinien zawierać mię-
dzy innymi:

 ■ opis czynności, na którą może być 
wydane zezwolenie (w przypadku 
usunięcia tam bobrowych – map-
ka lokalizacyjna z wyszczególnie-
niem rodzaju rowu):
 ■ liczbę lub ilość osobników, których 
dotyczy wniosek, o ile jest to moż-
liwe do ustalenia:
 ■wskazanie:
–  miejsca: położenie administra-

cyjne (nr ewidencyjny działki, 
miejscowość, gmina), w przy-
padku zezwolenia dot. odstrzału 
oraz usuwania tam, nor, żeremi 
bobrowych należy załączyć map-
kę z zaznaczonym ciekiem lub 
obszarem, na którym wykony-
wane będą czynności,

–  czasu: dzień, miesiąc i rok, kiedy 
będą wykonywane czynności,

–  zagrożeń wynikających z wyko-
nania wnioskowanych czynności 
dla gatunków objętych ochroną 
(w przypadku odstrzału należy 

wskazać informację o lokalnej 
populacji gatunków wnioskowa-
nych do odstrzału),

–  sposobu wykonania czynno-
ści (wskazanie sposobu, me-
tody i stosowanych urządzeń 
do chwytania, odławiania lub 
zabijania zwierząt lub sposobu 
wykonania innych czynności, na 
które może być wydane zezwole-
nie),

–  czy istnieją rozwiązania alterna-
tywne w stosunku do wniosko-
wanych czynności, jeśli tak, na-
leży wskazać jakie.

Należy jednak pamiętać, że nisz-
czenie tam i żeremi bez zezwolenia 
jest surowo karane. Samowolne do-
puszczenie się takich czynności jest 
traktowane jako wykroczenie, co 
może skończyć się wysoką karą, a na-
wet tymczasowym aresztem.

Mając zezwolenie na rozbiórkę 
tamy bobrowej należy pamiętać, że 
niszczenie tam powinno się odbywać 
w terminie od 1 marca do 15 kwiet-
nia albo od 1 sierpnia do końca paź-
dziernika. 

M. CEGLAREK
Wniosek do pobrania: http://bip.poznan.rdos.
gov.pl/files/artykuly/15669/wniosek_ochrona_

gatunkowa.doc

Francuzi na praktykach w Poznaniu i Wielkopolsce
W d niach  11–24  lutego 

2018 r. przebywała w Poznaniu gru-
pa 28 uczniów z zaprzyjaźnionej 
z Technikum Inżynierii Środowi-
ska i Agrobiznesu w Poznaniu szko-
ły w AIRE SUR L’ ADOUR w po-
łudniowo-zachodniej Francji. Szko-
ła ta nazywa się w dosłownym tłu-
maczeniu Rodzinny Dom Wiejski 
i została założona przez rolników dla 
swoich dzieci. 

Obecnie kształci w dwóch kie-
runkach: rolniczym i opieki socjal-
nej. Cechą charakterystyczną tej 
szkoły jest nauka naprzemienna, 
tzn. 2 tygodnie w szkole i 2 tygo-
dnie na praktykach w przedsiębior-
stwach. Edukacja trwa 3 lata i koń-
czy się maturą. 

Rok temu przebywali u nas rol-
nicy, a tym razem przyjechali tyl-
ko uczniowie z klasy opieki socjal-
nej (23 dziewczyny i 5 chłopców). 
Praktyki odbywali w poznańskich 
domach pomocy społecznej, gdzie 
pomagali pensjonariuszom między 
innymi w ubieraniu się, przygoto-
waniu i spożywaniu posiłków oraz 
w zagospodarowaniu czasu wolnego. 
Ich praktyki spotkały się z bardzo 
wysoką oceną przełożonych. 

W dniach 19–24 lutego 2018 r. 
z tej samej miejscowości przyjechały 
Beatrice Lalanne – prezydent szko-
ły, Theo Oosterlaken – dyrektor 
szkoły, Caroline i Pierre Gourdon 
– właściciele fabryki przyczep rolni-
czych, Alain Aurensan – właściciel 
fabryki siewników i Gilbert Larrieu 
– producent wałów strunowych i in-
nych części dla rolnictwa. Spotkali 
się oni w celu wymiany doświad-

czeń z przedstawicielami takich 
firm jak: KUHN, CLAAS POL-
SKA, KORBANEK. Odwiedzili też 
gospodarstwa rolne w Pyszczynku 
(hodowla zarodowa krów rasy Li-
mousine), w Mylinie (świniarnia 
i obora mleczna) oraz w Przybrodzie 
(sad, obora mleczna, biogazownia). 
Zwiedzili stadninę ogierów i Zespół 
Szkół w Sierakowie. Byli też gośćmi 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. 

Działalność Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, zadania, podejmowane 
inicjatywy oraz najważniejsze przed-
sięwzięcia realizowane przez Wiel-
kopolski Samorząd Rolniczy omówił 
pan Kornel Pabiszczak – specjalista 
WIR ds. ekonomiki rolnictwa.

Wielkopolska Izba Rolnicza ma 
nadzieję na rozwinięcie współpracy 
z francuską szkołą na polu rolnictwa. 
Początki bywają trudne, ale WIR li-
czy na zaangażowanie i wolę nawią-
zania współpracy.

Jak twierdzili goście, wszystkie 
spotkania były bardzo interesują-
ce i dostarczyły im wielu niezapo-
mnianych wrażeń i ciekawych in-
formacji. 

Wszyscy francuscy goście zwiedzi-
li Technikum Inżynierii Środowiska 
i Agrobiznesu w Poznaniu i nasze 
miasto. Pobyt uatrakcyjniły wyjścia 
do Teatru Muzycznego i poznańskiej 
Opery. Bardzo zadowoleni wrócili do 
Francji, a współpraca oraz przyjaźń 
między szkołami jeszcze bardziej się 
umocniła.

Jacek MICHALSKI
wicedyrektor TIŚiA w Poznaniu

Młodzi praktykanci w Golęcińskiej Szkole
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Samodzielnie usunięcia tamy bobrowej możliwe


