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Drodzy Wielkopolscy Rolnicy! 
 

Święto plonów to jeden z najpiękniejszych i najradośniejszych obrzędów na polskiej wsi. Obchodzone 
tuż po zebraniu z pól ostatnich kłosów zbóż,  

jest symbolicznym dziękczynieniem Opatrzności  za plony i trud pracy polskiego rolnika.  
Z wielką wdzięcznością kierujemy się w tym czasie w stronę rolników, sadowników, producentów 

warzyw, działkowców, ale również hodowców i przetwórców, składając im wyrazy uznania za ich ciężką 
pracę, wytrwałość i umiłowanie ziemi. 

Dożynki to nie tylko piękna tradycja, ale również czas podsumowań  
i refleksji nad polskim rolnictwem i jego przyszłością.  

W obrzędzie przekazywania dożynkowego chleba wyrażana jest nadzieja,  
że starczy go dla każdego i że będzie on sprawiedliwie dzielony.  

W tym trudnym dla naszego rolnictwa roku ta symbolika jest szczególnie wymowna.  
Praca na roli ma swoją specyfikę i powiązana jest z warunkami przyrodniczymi.  

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne dotykają nas coraz częściej  
i z coraz większą gwałtownością. Obecny rok jest bardzo trudny dla polskiego rolnictwa, klęska suszy 

sprawiła, że tegoroczne zbiory będą zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych.  
Dotychczas nie udało się także wypracować dobrego systemu powszechnych ubezpieczeń od tego 
rodzaju ryzyka, które pozwoliłyby zrekompensować straty i uchronić gospodarstwa przed utratą 

płynności finansowej. Dla wielu rolników będzie to zatem niezwykle trudny rok. 

Szanowni Wielkopolscy Rolnicy! 

W tym szczególnym dla Nas czasie przyjmijcie życzenia, by naszej ciężkiej pracy zawsze towarzyszyła 
satysfakcja i szacunek, a wielkopolska wieś miała zapewnione coraz lepsze warunki rozwoju. Pragnę 

życzyć Nam wszystkim, by czas dożynkowych spotkań był czasem wytchnienia i dobrej zabawy.  
Życzę wszystkim Państwu dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności  

oraz obfitych plonów każdego roku. 

Szczęść Boże! 

                                                                                   Piotr Walkowski 
                                                                                   Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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Co nowego w sprawie suszy?
Kilkudniowy okres opadów, miej-

scami intensywnych, przerwał prace 
żniwne, nie przyniósł jednak zna-
czącej poprawy stanu upraw buraka, 
ziemniaka, kukurydzy czy trwałych 
użytków zielonych. Powróciły upa-
ły, które w połączeniu z silnym na-
słonecznieniem w krótkim czasie do-
prowadziły do ponownego głębokie-
go przesuszenia gleby. Praca wielko-
polskich komisji szacujących szkody 
nie ustaje i – jak dotąd – żadna z nich 
nie zakończyła jeszcze pracy.

Z ostatnich informacji przeka-
zanych przez gminy do Wojewody 
Wielkopolskiego wynika, że w wy-
niku suszy ucierpiało ponad 36 tys. 
gospodarstw. W 287 gospodarstwach 
odnotowano szkody wywołane gra-
dobiciem, w kilku innych szkody 
wywołał huragan i deszcz nawalny. 
Negatywne skutki suszy stwierdzo-
no dotychczas na ponad 621 tys. ha 
i wyceniono je na blisko 323 mln zł. 
Ponad 70% ubytku plonu stwierdzo-

no na blisko 66 tys. hektarów. Nieste-
ty, z kolejnym meldunkami liczby te 
będą wzrastać.

Tymczasem Rada Ministrów na 
posiedzeniu w dniu 31 lipca usta-
nowiła program pomocy dla gospo-
darstw rolnych i rybackich, w któ-
rych powstały szkody spowodowane 
wystąpieniem w roku 2018 klęski su-
szy lub powodzi. Rozporządzenie to 
wejdzie w życie 14 sierpnia i należy 
spodziewać się, że do tego czasu po-
znamy szczegóły programu. 

Ogólnie zakłada się, że za pośred-
nictwem Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa rząd 
udzieli pomocy w formie dotacji. Bę-
dzie ona przysługiwać do powierzch-
ni upraw, na których szkody spowo-
dowane suszą lub powodzią wyniosły 
przynajmniej 70%. Termin naboru 
wniosków określi minister rolnictwa 
z co najmniej 14-dniowym wyprze-
dzeniem. Jeżeli wszystkie szkody 
w gospodarstwie wyniosą ponad 30% 

średniej rocznej produkcji, wysokość 
pomocy będzie nielimitowana, jeżeli 
zaś wniosą one 30 i mniej procent – 
będzie to pomoc de minimis. 

W obu przypadkach zostanie ona 
zmniejszona o 50%, jeżeli wniosko-
dawca nie spełnił obowiązku ubez-
pieczenia przynajmniej połowy 
swoich upraw (z wyłączeniem łąk 
i pastwisk). Bardzo istotne jest, że 
udzielona przez państwo pomoc nie 
może przekraczać kwoty odszkodo-
wań uzyskanych przez rolnika na 
mocy innych przepisów. Oznacza to, 
że jeżeli uszkodzona w wyniku su-
szy plantacja była ubezpieczona od 
tego ryzyka i rolnikowi z tego tytu-
łu przysługuje odszkodowanie prze-
wyższające oferowaną przez państwo 
dotację, to niestety nie zostanie mu 
ona udzielona, gdyż powstała szkoda 
została pokryta z polisy ubezpiecze-
niowej. Gdyby odszkodowanie było 
niższe od kwoty pomocy państwa, 
rolnikowi przysługiwać będzie róż-

nica tych kwot. Rozporządzenie nie 
zawiera żadnych konkretnych kwot 
pomocy. Wyjątkiem jest jedynie 
stawka pomocy dla producentów ryb 
wynosząca 300 zł do 1 ha gruntów 
zajętych przez zarybione stawy. Na-
leży się jednak spodziewać, że rząd 
nie wycofa się z zapowiedzi udziele-
nia dotacji w wysokości 1 tys. zł do 
hektara uszkodzonego w co najmniej 
siedemdziesięciu procentach. Kwotę 
tę podał minister Jan Krzysztof Ar-
danowski na spotkaniu z rolnika-
mi województwa lubuskiego, które 
odbyło się zaraz po przyjęciu przez 
rząd programu nadzwyczajnej pomo-
cy. Zapowiedział on także, że stawka 
pomocy dla plantacji uszkodzonych 
w przedziale 30–70 % zostanie usta-
lona po zakończeniu prac komisji 
szacujących szkody. Biorąc pod uwa-
gę skalę szkód spowodowanych tego-
roczną suszą czy powodziami w całej 
Polsce – raczej „szału nie będzie”.

Kornel PABISZCZAK

Wielkopolscy producenci trzody na konferencji 
w sprawie ASF z nowym ministrem rolnictwa

Reprezentanci zrzeszeń rolni-
czych, służb weterynaryjnych i szkół 
rolniczych wzięli udział w Konfe-
rencji „Afrykański pomór świń – ak-
tualne dane epidemiologiczne i ad-
ministracyjne, bioasekuracja – pod-
stawą ochrony stad hodowlanych”, 
która odbyła się dnia 12 lipca br. 
w Państwowym Instytucie Wetery-
naryjnym w Puławach. Ze środo-
wiskiem rolniczym spotkał się Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski, wicemini-
strowie rolnictwa Szymon Giżyński 
i Rafał Romanowski oraz Główny 
Lekarz Weterynarii Paweł Niem-
czuk. W spotkaniu licznie wzięli 
udział przedstawiciele z Wielkopol-
ski: Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
Andrzej Żarnecki, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski, prezes Wielkopolskiego Związku 
Hodowców i Producentów Trzody 
Chlewnej Grzegorz Majchrzak oraz 
hodowca trzody Pan Narcyz Perz.

Podczas wystąpienia minister 
Krzysztof Ardanowski podkreślił, 
że w walce z ASF będą kontynuowa-
ne dotychczas prowadzone działania, 
a także zostaną podjęte nowe czynno-
ści mające na celu maksymalne ogra-
niczenie rozszerzania się wirusa na 
terenie Polski. W jego zamierzeniach 

jest utworzenie Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności. Wyjaśnił 
także, że resort rolnictwa będzie dą-
żył do ograniczenia populacji dzików. 
Do tej pory opinie naukowców od-
nośnie odstrzału dzików na terenie, 
gdzie występuje ASF były niejedno-
znaczne, obecnie Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA) ma wy-
dać jeszcze w 2018 r. raport z którego 
wynika, że nawet gęstość 0,1 dzika na 
km2 nie zapewnia ograniczenia tem-
pa szerzenia się wirusa ASF. Minister 

zapowiedział, że chce współpracować 
z Polskim Związkiem Łowieckim 
w maksymalnej depopulacji dzików 
na obszarach ASF. Ze strony Pań-
stwa myśliwi mogą liczyć na pomoc 
w postaci dofinansowania do zakupu 
naboi, zakupu dodatkowych chłodni 
do przechowywania tusz dzików oraz 
wsparcie finansowe w postaci dopła-
ty do odstrzelonych zwierząt. Jeżeli 
nie będzie woli współpracy ze strony 
PZŁ, ministerstwo rozważy powoła-
nie konkurencyjnej instytucji.

Drugim priorytetem nowego mi-
nistra rolnictwa w walce z ASF jest 
poprawa efektywności Inspekcji 
Weterynaryjnej. Cel ten osiągnię-
ty zostanie między innymi poprzez 
wsparcie finansowe PIW. Zdaniem 
Krzysztofa Ardanowskiego żaden 
rolnik nie może obawiać się, że zawo-
żąc próbkę do badań zawlecze wirusa 
do swojego gospodarstwa.

Trzecim aspektem zmagań 
z wirusem jest świadomość rolni-
ków, a także konsumentów. Bez ak-
tywnego udziału rolników choroba 
nigdy nie zostanie opanowana. Dla-
tego kampania informacyjna nt. ASF 
zostanie rozszerzona, tak by dotrzeć 
do jak największego grona osób. Ist-
nieje jednak grupa osób, dla których 
utrzymywanie trzody jest dodatko-
wym źródłem dochodu. Działania 
podejmowane przez rząd są przez 
nich odbierane jako wymyślne re-
strykcje, skierowane przeciwko nim. 
Zaproponowane przez rząd rekom-
pensaty za tymczasowe nieutrzymy-
wanie świń są dla tych osób niewy-
starczające, pomimo że dochód uzy-
skiwany z wyprodukowania przez 
nich kilku zwierząt jest znikomy. 
Minister podkreślił, że rekompensa-
ty nie służą uzyskaniu dodatkowego 
źródła dochodu za nic nierobienie. 

W spotkaniu uczestniczyło blisko 200 osób z całego kraju
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Minister rolnictwa zadeklaro-
wał, że będzie prowadził negocja-
cje z przedstawicielami władz Ko-
misji Europejskiej w celu większe-
go wsparcia w walce z ASF ze stro-
ny Unii Europejskiej. Potrzebna 
jest także intensyfikacja współpracy 
z krajami sąsiednimi, które również 
borykają się z ASF.

Drugim prelegentem konferencji 
był Krzysztof Niemczuk, dyrektor 
Państwowego Instytutu Weteryna-
ryjnego w Puławach. Przybliżył on 
najważniejsze praktyczne dane o cho-
robie, przedstawił perspektywy po-
wstania szczepionki przeciwko ASF. 
Państwowy Instytut w Puławach 
współpracuje z naukowcami z całego 
świata nad możliwościami opracowa-
nia takiej szczepionki. Zaprezento-
wał także wykład nt. znaczenia oraz 
zasad bioasekuracji gospodarstw. 

Wiceminister rolnictwa Rafał Ro-
manowski wygłosił prelekcję nt. ad-
ministracyjnych metod zwalczania 
ASF w Polsce. Jak podkreślił, świa-
domość obywateli jest niezwykle 
ważna w ograniczeniu rozprzestrze-
niania się wirusa na terenie Polski, 
a także ograniczeniu strat wynikają-
cych z jego występowania. Potworne 
w skutkach są podawane przez media 
nieprawdziwe informacje nt. sprze-
daży mięsa zakażonego na obszarze 
całego kraju. Mięso świń ze stref ob-
jętych restrykcjami jest szczegółowo 
przebadane pod kątem ASF, a zanim 
trafi do odbiorców musi być najpierw 
przetworzone. Obawy odnośnie 
szkodliwości tych produktów są nie-
uzasadnione, a co najgorsze, szkodzą 
producentom trzody, którzy borykają 
się z brakiem zainteresowanych pod-
miotów skupujących ich tuczniki.

Wiceminister Rafał Romanowski 
zapowiedział ułatwienia dla rolników, 
polegające na uruchomieniu aplika-
cji eIRZ, która ułatwi dokumenta-
cję przemieszczania zwierząt. Poin-

formował również, że refundacja na 
środki dezynfekcyjne zostanie zwięk-
szona do 75% poniesionych kosztów. 
Zdaniem wiceministra Romanow-
skiego, aby rozprzestrzenianie się 
ASF w gospodarstwach zostało opa-
nowane, należy skategoryzować i od-
różnić hodowlę świń od chowu. Duże 
efekty przyniosłoby wypracowanie 
statusów gospodarstw zajmujących 
się produkcją trzody. Coraz większy 
problem pojawia się z organizacja-
mi ekologicznymi, które protestują 
przeciwko redukcji populacji dzików. 
Trudności pojawiają się w odszukiwa-
niu zwłok padłych dzików. Ze wzglę-
du na behawioryzm tych zwierząt za-
ledwie 10% padłych dzików jest znaj-
dowanych i utylizowanych. Pozostałe 
90% zwłok pozostaje w środowisku, 
stanowiąc źródło zakażeń.

O aktualnej sytuacji epizootycznej 
dotyczącej występowania ASF w Pol-
sce opowiedział Główny Lekarz We-
terynarii Paweł Niemczuk. W swym 
wystąpieniu zaznaczył, że Inspekcja 
Weterynarii bez współpracy z rolni-
kami, których obowiązkiem jest re-
jestr wszelkich podmiotów mających 
kontakt z gospodarstwem, nie jest 

w stanie poznać drogi rozprzestrze-
niania się choroby, a tym samym 
nie ma możliwości podjęcia działań 
w celu zabezpieczenia pobliskich go-
spodarstw przed wniknięciem ASF. 
Pan Paweł Niemczuk pozytywnie 
odebrał inicjatywy rolników, którzy 
poprzez współpracę z myśliwymi 
ograniczają populację dzików w oko-
licy swoich gospodarstw. 

Podczas dyskusji, odbywającej się 
po prelekcjach głos zabrał prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, który wystosował pro-
pozycję, aby wprowadzić obowiązek 
uzyskania przez producentów trzody 
stosownego certyfikatu potwierdza-
jącego przeszkolenie z zakresu pra-
widłowej bioasekuracji gospodarstw, 
umożliwiającego produkcję trzody 
chlewnej. Zdaniem Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej pozwoliłoby to pod-
nieść świadomość rolników, a także 
wyeliminować osoby, które lekcewa-
żą sobie bezpieczeństwo i przyszłość 
polskiego sektora wieprzowego. Je-
żeli ASF nie zostanie stłumiony na 
wschodzie kraju i choroba przenie-
sie się dalej w głąb, polski rynek wie-
przowy upadnie, co przyniesie nega-

tywne skutki w pozostałych sekto-
rach rolnictwa.

Wśród zabranych głosów znalazł 
się także wniosek przedstawicieli za-
kładów przetwórczych o zwrócenie 
uwagi na ich rolę, a także możliwość 
wyznaczenia strefy wokół przedsię-
biorstw skupujących trzodę, dzięki 
którym będą miały one możliwość 
skupu zwierząt ze stref, gdzie ASF 
nie wystąpił.

Rolnicy zwracali uwagę na ciągły 
problem ze zbyt małym odstrzałem 
dzików. Zakaz polowania z psem 
znacząco utrudnił polowania, gdyż 
w okresie, kiedy kukurydza rośnie 
na polach, myśliwi nie są w stanie 
efektywnie prowadzić odstrzałów. 
Pojawił się wniosek o wprowadzenie 
procedury utylizacji wszystkich dzi-
ków ze stref z ograniczeniami, gdyż 
dotychczasowe procedury w znaczą-
cy sposób ograniczają ilość odstrza-
łów przez myśliwych. 

Producenci trzody poruszyli pro-
blem lekceważenia przez niektó-
rych lekarzy weterynarii procedur 
związanych z wizytacją w gospodar-
stwach rolnych, przyczyniających 
się do przenoszenia drobnoustrojów 
między gospodarstwami. 

Hodowcy świń z wyznaczonych 
stref z ograniczeniami pytali, dlacze-
go zwierzęta zakażone mogą być uty-
lizowane na terenie wolnym od ASF, 
natomiast zdrowe świnie nie mogą 
wyjechać poza teren gospodarstwa. 
Zwrócili się także z prośbą o skróce-
nie procedury wypłaty odszkodowań.

Wiceminister Szymon Giżyński 
zapewnił, że wnioski przedstawione 
na spotkaniu zostaną przeanalizowa-
ne przez ministerstwo rolnictwa. Za-
powiedział także, że jest otwarty na 
spotkania z przedstawicielami rolni-
ków w celu dalszego wypracowywa-
nia metod zwalczania choroby ASF 
w Polsce. 

Maria DERESIŃSKA 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zaproponował, aby 
wprowadzić obowiązek uzyskania przez producentów trzody certyfikatu po-
twierdzającego przeszkolenie z zakresu bioasekuracji

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa
9 lipca miało miejsce spotkanie 

przedstawicieli Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z Ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem 
Ardanowskim. Z ramienia Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w spotkaniu 
uczestniczył prezes Piotr Walkowski. 
Było to pierwsze spotkanie powoła-
nego w czerwcu ministra z przedsta-
wicielami samorządu rolniczego.

W trakcie spotkania Jan Krzysz-
tof Ardanowski przedstawił założe-
nia planu działań na rzecz poprawy 
funkcjonowania polskiego rolnictwa. 
Zmiany, które zaproponuje mini-

sterstwo, mają wpłynąć na poprawę 
opłacalności produkcji rolniczej. Jak 
podkreślał minister, rolnicy powinni 
otrzymywać godziwe wynagrodze-
nie, pozwalające na utrzymywanie 
gospodarstwa z produkcji. Wsparcie 
ze środków unijnych i krajowych po-
winno być jedynie uzupełnieniem 
dochodów. Minister zapowiedział 
podjęcie działań zmierzających do 
udrożnienia dostępu do rynku oraz 
zintensyfikowania działań mających 
na celu znalezienie nowych rynków 
zbytu dla polskich produktów rol-
nych. W tym zakresie zakładana jest 

współpraca z polskimi ambasadami 
m.in. poprzez zatrudnienie radców 
rolnych w tychże placówkach. Mi-
nister Ardanowski zakłada również 
podjęcie działań na rzecz uspraw-
nienia współpracy między rolnikami 
a firmami przetwórczymi.

Podczas spotkania poruszono rów-
nież problem ASF oraz suszy, która 
dotknęła niemal cały kraj. Minister 
zobowiązał samorząd rolniczy do 
współpracy w ramach akcji infor-
macyjnych dotyczących bioasekura-
cji i zwalczania ASF. Poinformował 
również, że będzie się starał o zgo-

dę Komisji Europejskiej na możli-
wość wprowadzenia na rynek mięsa 
zdrowych świń z terenów objętych 
restrykcjami w związku z zagroże-
niem ASF. W kwestiach związanych 
z klęską suszy szef resortu rolnictwa 
podkreślał, że podstawą do wypła-
ty ewentualnych rekompensat będą 
protokoły szacowania strat. Mini-
ster poinformował również, że trwa-
ją prace nad nowym systemem sza-
cowania strat w rolnictwie. Ma być 
on oparty na zdjęciach satelitarnych, 

> dokończenie na str. 4
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bez potrzeby wizyty komisji na po-
lach, poza sytuacjami szczególnie 
skomplikowanymi. W obliczu inten-
syfikacji niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych, które powodują stra-
ty w rolnictwie, niezwykle istotnym 
jest upowszechnienie ubezpieczeń 
rolniczych. Minister zwrócił uwagę 
na konieczność wypracowania prze-
pisów, które wprowadzą powszech-
ne ubezpieczenia w produkcji rolnej. 
Przedstawiciele izb rolniczych wska-
zywali na niesprawiedliwość prze-
pisów dotyczących wsparcia dla rol-
ników poszkodowanych w wyniku 
klęsk, które w praktyce wykluczają 
z ubiegania się o pomoc producen-
tów rolnych prowadzących hodowle. 
W trakcie spotkania omawiano rów-
nież problemy związane z szacowa-
niem szkód spowodowanych przez 

zwierzynę łowną oraz zatrudnianiem 
pracowników do prac sezonowych.

Podsumowując spotkanie, mini-
ster Ardanowski zapowiedział za-
cieśnienie współpracy z organiza-

cjami rolniczymi, przede wszystkim 
z izbami rolniczymi, które reprezen-
tują wszystkich rolników. Minister 
zapowiedział również organizację 
cyklicznych spotkań z przedstawi-

cielami samorządu rolniczego w celu 
wypracowywania rozwiązań korzyst-
nych dla polskiego rolnictwa i prze-
twórstwa rolnego.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

Spotkanie Samorządu Rolniczego  
z Ministrem Środowiska

O problemie szacowania szkód ło-
wieckich w uprawach rolnych oraz 
nadmiernej ilości zwierzyny łownej 
rozmawiano 25 lipca 2018 r. pod-
czas spotkania prezesów Izb Rolni-
czych z Ministrem Środowiska Hen-
rykiem Kowalczykiem oraz Piotrem 
Jenochem – Przewodniczącym Za-
rządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego Łowczym Krajowym. 
Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej w spotkaniu uczestniczył pre-
zes Piotr Walkowski.

Tematem spotkania były zmia-
ny w zakresie Prawa łowieckiego 
w kontekście działalności rolniczej. 
Rozmowy przede wszystkim doty-
czyły kwestii związanych z szacowa-
niem szkód łowieckich w związku 
z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 
2018 r. ustawy Prawo łowieckie. Za-
kładane zmiany wywołały wiele emo-
cji wśród rolników oraz sołtysów, na 
których początkowo miał spoczywać 

obowiązek pracy w komisjach szacu-
jących szkody łowieckie. Po zdecy-
dowanym sprzeciwie sołtysów, który 
poparty został również przez samo-
rząd rolniczy, została wprowadzona 
zmiana do ustawy, polegająca na za-
stąpieniu sołtysów przedstawicielami 
ośrodków doradztwa rolniczego. Mi-
nister środowiska poinformował, że 
projekt zawierający tę zmianę został 
już przyjęty przez Sejm i Senat RP 
i obecnie oczekuje na podpis Prezy-
denta.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotr Walkowski w temacie 
szacowania szkód wskazał na ko-
nieczność wypracowania dobrych 
relacji między rolnikami a myśliwy-
mi. Jako przykład podał współpra-
cę WIR z Zarządami Okręgowymi 
PZŁ w Wielkopolsce oraz Dyrek-
cją Lasów Państwowych. Ważna jest 
również współpraca na szczeblu rad 
powiatowych izb rolniczych oraz po-

szczególnych nadleśnictw. Stanowi-
sko to poparł minister środowiska 
i podczas narady z przedstawicielami 
Dyrekcji Lasów Państwowych po-
lecił zwrócić uwagę na konieczność 
nawiązania ściślejszej współpracy 
z izbami rolniczymi w terenie.

W trakcie spotkania omawiano 
również problem szkód łowieckich 
w uprawach rolnych, z którym nie-
ustannie zmagają się rolnicy. Samo-
rząd rolniczy wskazywał na szko-
dy wyrządzane w uprawach rolnych 
przez łabędzie, żurawie, czaple, kru-
ki, bobry czy łosie. Rolnicy coraz 
częściej zgłaszają problemy związa-
ne z niszczeniem upraw przez ga-
tunki zwierząt i ptaków, które nie 
są objęte ustawą Prawo łowieckie. 
Do Łowczego Krajowego skierowa-
no pytania dotyczące niedostatecz-
nego odstrzału dzików, także w stre-
fach ASF. Samorząd rolniczy zwrócił 
także uwagę, że plany łowieckie nie 
są adekwatne do faktycznego stanu 
zwierzyny w kraju. Istnieje także ko-
niczność przeprowadzenia właściwe-
go zliczenia stanu zwierzyny łownej. 
W tym przypadku Łowczy Krajowy 
jako najlepszą metodę wskazuje me-
todę pędzeń próbnych, która jednak 
jest obarczona błędem rzędu nawet 
20%. Zdaniem Łowczego Krajowego 
w celu skutecznej walki z ASF nie-
zbędne jest przeprowadzenie kampa-
nii ogólnospołecznej dotyczącej bio-
asekuracji wspartej szkoleniami rol-
ników w tym zakresie. Podsumowu-

jąc dyskusję dotyczącą walki z ASF 
Minister Środowiska Henryk Ko-
walczyk podkreślił, że plany odstrza-
łu dzików będą rozszerzane; chodzi 
o to, aby Koła Łowieckie realizowały 
plany ambitne, a nie tylko plany po-
wielane z lat poprzednich.

W kolejnej części spotkania, doty-
czącej spraw związanych z ochroną 
środowiska, prezes WIR wnioskował 
o zaangażowanie środków wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na wapniowanie 
gleb. Zabieg wapniowania niewątpli-
wie zmniejszyłby degradację środo-
wiska na gruntach rolniczych. Po-
stulat o dofinasowanie zakupu wapna 
stosowanego przez rolników był już 
wielokrotnie przez samorząd rolni-
czy podnoszony. W związku z wpro-
wadzeniem nowej ustawy Prawo 
wodne, prezes WIR wskazał na pro-
blemy na rzekach i ciekach wodnych 
będących w zarządzie Wód Polskich 
oraz na nowe obowiązki nałożone na 
rolników rozporządzeniem dotyczą-
cym ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych. Nowe przepisy wy-
mogą na właścicielach gospodarstw 
rolnych przeprowadzenie inwestycji 
o znacznych wartościach. Jest to o tyle 
kłopotliwe, że wskazane w rozporzą-
dzeniu terminy na dostosowanie się 
do nowych wymogów są bardzo krót-
kie. Prezes WIR zaapelował o wspar-
cie rolników w tym zakresie.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

> dokończenie ze str. 3
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Prawo wodne po nowemu
1 stycznia 2018 r. weszła w ży-

cie ustawa z 20 lipca 2017 r. – Pra-
wo wodne (Dz.U. poz. 1566), która 
zastąpiła ustawę z 18 lipca 2001 r. 
o takim samym tytule. Ustawa regu-
luje gospodarowanie wodami zgod-
nie z zasadą zrównoważonego roz-
woju, w szczególności kształtowanie 
i ochronę zasobów wodnych, korzy-
stanie z wód oraz zarządzanie zaso-
bami wodnymi. Ponadto ustawa re-
guluje sprawy własności wód oraz 
gruntów pokrytych wodami, a także 
zasady gospodarowania tymi skład-
nikami jako mieniem Skarbu Pań-
stwa. 

Na gruncie nowej ustawy organa-
mi właściwymi w sprawach gospoda-
rowania wodami są: 

 ■minister właściwy do spraw gospo-
darki wodnej; 
 ■minister właściwy do spraw żeglu-
gi śródlądowej; 
 ■ prezes Wód Polskich; 
 ■ dyrektor regionalnego zarządu go-
spodarki wodnej Wód Polskich; 
 ■ dyrektor zarządu zlewni Wód Pol-
skich; 
 ■ kierownik nadzoru wodnego Wód 
Polskich; 
 ■ dyrektor urzędu morskiego; 
 ■wojewoda; 
 ■ starosta; 
 ■wójt, burmistrz lub prezydent mia-
sta.
Ustawa zawiera także katalog in-

strumentów służących do zarządza-
nia zasobami wodnymi. Zgodnie 
z art. 11 ustawy są to: planowanie 
w gospodarowaniu wodami; zgody 
wodnoprawne; opłaty za usługi wod-
ne oraz inne należności; kontrola go-
spodarowania wodami oraz system 
informacyjny gospodarowania woda-
mi. Zarządzanie zasobami wodnymi 
jest realizowane z uwzględnieniem 

podziału państwa na obszary dorze-
czy, regiony wodne i zlewnie.

W ustawie przewidziano trzy ro-
dzaje korzystania z wód:

 ■ powszechne (art. 32), 
 ■ zwykłe (art. 33) 
 ■ szczególne art. 34).

Korzystanie powszechne 
z wód 

Każdemu przysługuje prawo do 
powszechnego korzystania z publicz-
nych śródlądowych wód powierzch-
niowych, morskich wód wewnętrz-
nych oraz z wód morza terytorialne-
go, jeżeli przepisy ustawy nie stano-
wią inaczej. Powszechne korzystanie 
z wód służy do zaspokajania potrzeb 
osobistych, gospodarstwa domowego 
lub rolnego, bez stosowania specjal-
nych urządzeń technicznych, a także 
do wypoczynku, uprawiania turysty-
ki, sportów wodnych oraz, na zasa-
dach określonych w przepisach od-
rębnych, amatorskiego połowu ryb. 

Na podstawie upoważnienia za-
wartego w art. 32 ust. 3 ustawy, rada 
gminy może wprowadzić, w drodze 
uchwały będącej aktem prawa miej-
scowego, powszechne korzystanie 
z wód powierzchniowych innych niż 
wymienione powyżej służące zaspo-
kajaniu wyłącznie potrzeb osobi-
stych, gospodarstwa domowego lub 
rolnego i ustalić dopuszczalny zakres 
tego korzystania. Właścicielowi wód 
w takiej sytuacji przysługuje z bu-
dżetu gminy odszkodowanie.

Korzystanie zwykłe z wód 
Właścicielowi gruntu przysłu-

guje prawo do zwykłego korzysta-
nia z wód stanowiących jego wła-
sność oraz z wód podziemnych znaj-
dujących się w jego gruncie. Prawo 
do zwykłego korzystania z wód nie 

uprawnia do wykonywania urządzeń 
wodnych bez wymaganej zgody wod-
noprawnej. Zwykłe korzystanie z wód 
służy zaspokojeniu potrzeb własnego 
gospodarstwa domowego oraz gospo-
darstwa rolnego i obejmuje:

 ■ pobór wód podziemnych lub 
wód powierzchniowych w ilości 
średniorocznie nieprzekraczającej 
5 m3 na dobę;
 ■wprowadzanie ścieków do wód lub 
do ziemi w ilości nieprzekraczają-
cej łącznie 5 m3 na dobę.

Korzystanie szczególne 
z wód 

Szczególnym korzystaniem z wód 
jest korzystanie z wód wykraczające 
poza powszechne korzystanie z wód 
oraz zwykłe korzystanie z wód, obej-
mujące:

 ■ odwadnianie gruntów i upraw;
 ■ użytkowanie wód znajdujących się 
w stawach i rowach;
 ■wprowadzanie do urządzeń kana-
lizacyjnych będących własnością 
innych podmiotów ścieków prze-
mysłowych zawierających sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego określone 
w przepisach wykonawczych;
 ■wykonywanie na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 
robót lub obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem, ma-
jących wpływ na zmniejszenie na-
turalnej retencji terenowej przez 
wyłączenie więcej niż 70% po-
wierzchni nieruchomości z po-
wierzchni biologicznie czynnej na 
obszarach nieujętych w systemy ka-
nalizacji otwartej lub zamkniętej;
 ■ rybackie korzystanie ze śródlądo-
wych wód powierzchniowych;
 ■wykorzystywanie wód do celów że-
glugi oraz spławu;

 ■ przerzuty wód oraz sztuczne zasi-
lanie wód podziemnych;
 ■wydobywanie z wód (…), kamie-
nia, żwiru, piasku oraz innych ma-
teriałów, a także wycinanie roślin 
z wód lub brzegu;
 ■ uprawianie na wodach sportu, tu-
rystyki lub rekreacji przy pomocy 
jednostek pływających wyposażo-
nych w silnik spalinowy o mocy 
silnika powyżej 10 kW, z wyłącze-
niem dróg wodnych;
 ■ chów ryb w sadzach;
 ■ zapewnienie wody dla funkcjono-
wania urządzeń umożliwiających 
migrację ryb;
 ■nawadnianie gruntów lub upraw 
wodami w ilości większej niż 
średniorocznie 5 m3 na dobę;
 ■ korzystanie z wód na potrzeby 
działalności gospodarczej;
 ■ rolnicze wykorzystanie ścieków, 
jeżeli ich łączna ilość jest większa 
niż 5 m3 na dobę;
 ■ korzystanie z wód w sztucznych 
zbiornikach wodnych usytuowa-
nych na wodach płynących, prze-
znaczonych do chowu lub hodowli 
ryb oraz innych organizmów wod-
nych;
 ■ organizacja wypoczynku lub spor-
tów wodnych w ramach działalno-
ści gospodarczej.
Na szczególne korzystanie z wód 

co do zasady wymagane jest uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawne-
go (art. 389 ustawy). To rozwiąza-
nie obowiązywało dotychczas, no-
wością jest to, że w nowym Prawie 
wodnym z 2017 r. w przypadku nie-
których form szczególnego korzy-
stania z wód nie jest już potrzebne 
pozwolenie wodnoprawne, a wy-
starczy dokonanie zgłoszenia wod-
noprawnego.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

PGW Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wod-

ne Wody Polskie powołano na 
mocy nowej ustawy Prawo wodne 
z dnia 20 lipca 2017 r. Na podstawie 
art. 212 ust. 1 ustawy, Wody Polskie 
wykonują prawa właścicielskie w sto-
sunku do śródlądowych wód płyną-
cych oraz wód podziemnych z wyłą-
czeniem śródlądowych dróg wodnych 
o szczególnym znaczeniu transpor-
towym. Wody Polskie od 1 stycznia 
2018 r. przejęły pełen zarząd nad wo-
dami w Polsce. Podlegają Ministrowi 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi. Jest 
to znaczącą zmianą, gdyż dotychczas 

gospodarka wodna, w tym zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadza-
nie ścieków należało do kompetencji 
Ministerstwa Środowiska. W myśl 
nowej ustawy to do Wód Polskich na-
leży wnioskować o zgody wodnopraw-
ne, w tym pozwolenia wodnoprawne. 
PGW Wody Polskie przejęły również 
zadania ochrony przed powodzią i su-
szą, zajmują się także prowadzeniem 
ewidencji urządzeń melioracyjnych 
i zmeliorowanych gruntów oraz po-
bieraniem opłat za usługi wodne. 

W ramach Struktury PGW Wody 
Polskie wyodrębniono 11 Regional-

nych Zarządów Gospodarki Wodnej, 
50 zarządów zlewni i 330 nadzorów 
wodnych. 

Opłaty na gruncie  
prawa wodnego

Nowa ustawa Prawo wodne z lipca 
2017 roku nałożyła obowiązek uisz-
czania opłat za:

 ■ usługi wodne takie jak pobór wód 
podziemnych lub wód powierzch-
niowych, 
 ■ odprowadzanie do wód (wód opa-
dowych lub roztopowych ujętych 
w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej lub syste-
my kanalizacji zbiorczej w grani-
cach administracyjnych miast oraz 
wód pochodzących z odwodnienia 
gruntów w granicach administra-
cyjnych miast),
 ■wprowadzanie ścieków do wód lub 
do ziemi, 
 ■ pobór wód podziemnych i wód po-
wierzchniowych na potrzeby cho-
wu i hodowli ryb oraz innych or-
ganizmów wodnych i wprowadza-
nie ścieków do wód lub do ziemi 

> dokończenie na str. 6
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z chowu i hodowli ryb oraz innych 
organizmów.
Opłata za usługi wodne składa się 

z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej 
uzależnionej od ilości wód pobra-
nych. Opłaty stałej nie ponosi się za 
pobór wód do celów rolniczych lub 
leśnych na potrzeby nawadniania 
gruntów i upraw oraz na potrzeby 
chowu i hodowli ryb. 

Jednostkowe stawki opłat za usługi 
wodne za pobór wód w formie opłaty 
zmiennej wynoszą:

 ■ do celów rolniczych na potrze-
by zaopatrzenia w wodę ludności 
i zwierząt gospodarskich w zakre-
sie nieobjętym zwykłym korzysta-
niem z wód (tj. przy zużyciu prze-
kraczającym 5 m3 wody na dobę):
–  0,068 zł za 1 m3 pobranych wód 

podziemnych,
– 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód  

powierzchniowych,
 ■ do celów rolniczych i leśnych za 
pobór wód podziemnych na potrze-
by nawadniania gruntów i upraw, 
pobieranych za pomocą urządzeń 
pompowych – 0,05 zł za 1 m3 po-
branych pobór wód podziemnych.
 ■ za pobór zwrotny wód podziem-
nych na potrzeby chowu lub ho-
dowli ryb:
–  100 zł na kwartał, jeżeli maksy-

malna ilość wód podziemnych 
lub powierzchniowych możliwa 
do pobrania wynosi do 0,02 m3/s;

–  125 zł na kwartał, jeżeli maksy-
malna ilość wód podziemnych 
lub powierzchniowych możliwa 
do pobrania wynosi od 0,02 do 
0,05 m3/s;

–  125 zł na kwartał, jeżeli maksy-
malna ilość wód podziemnych 
możliwa do pobrania wynosi 
powyżej 0,05 m3/s oraz 50 zł za 
każde kolejne 0,01 m3/s pobranej 
wody,

 ■ za pobór wód powierzchniowych 
na potrzeby chowu lub hodowli 
ryb oraz innych organizmów wod-
nych w stawach o wodzie stojącej 
wynoszą:
–  1 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli 

maksymalna powierzchnia zale-
wu wynosi do 100 ha;

–  1,25 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli 
maksymalna powierzchnia zale-
wu wynosi od 100 ha do 500 ha;

–  1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli 
maksymalna powierzchnia zale-
wu wynosi powyżej 500 ha,

 ■ za pobór wód powierzchniowych 
w obiektach przepływowych cha-
rakteryzujących się poborem 
zwrotnym wynoszą:
–  100 zł na kwartał, jeżeli maksy-

malna ilość wód powierzchnio-
wych możliwa do pobrania wy-
nosi do 0,2 m3/s 

–  125 zł na kwartał, jeżeli maksy-
malna ilość wód powierzchnio-
wych możliwa do pobrania wy-
nosi od 0,2 do 0,5 m3/s;

–  125 zł na kwartał, jeżeli maksy-
malna ilość wód powierzchnio-
wych możliwa do pobrania wy-
nosi powyżej 0,5 m3/s oraz 50 zł 
za każde kolejne 0,1 m3/s pobra-
nej wody,

 ■ za wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi z chowu lub hodow-
li ryb albo innych organizmów 
wodnych w obiektach przepływo-
wych, charakteryzujących się po-

borem zwrotnym, za 1 kg substan-
cji wprowadzanych ze ściekami 
do wód lub do ziemi, wyrażonych 
jako wskaźnik:
–  pięciodobowego biochemicznego 

zapotrzebowania na tlen (BZT5) 
– wynosi 4,28 zł;

–  chemicznego zapotrzebowania 
tlenu – wynosi 1,71 zł;

–  zawiesiny ogólnej – wynosi 
0,52 zł.

 ■ za wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi z chowu lub hodowli 
ryb albo innych organizmów wod-
nych za każde rozpoczęte 100 kg 
przyrostu masy ryb albo innych 
organizmów wodnych wynosi 
0,272 zł, jeżeli średnioroczny przy-
rost masy tych ryb lub tych orga-
nizmów w poszczególnych latach 
cyklu produkcyjnego przekracza 
1500 kg z 1 ha powierzchni użyt-
kowej stawów o wodzie stojącej 
w jednym roku danego cyklu.
 ■ za usługi wodne za pobór wód 
w formie opłaty zmiennej, w za-
leżności od ilości pobieranych wód 
w ramach pozwolenia wodnopraw-
nego albo pozwolenia zintegrowa-
nego, do celów produkcji artyku-
łów spożywczych, wynoszą :
–  0,097 zł za 1 m3 pobranych wód 

podziemnych,
–  0,057 zł za 1 m3 pobranych wód 

powierzchniowych.
Co do zasady, przedstawiciele Wód 

Polskich ustalają wysokość opłat, in-
formują o nich podmioty zobowiąza-
ne oraz odczytują pomiary niezbęd-
ne do prawidłowego działania syste-
mu opłat. Przy czym ustalenie wyso-
kości opłaty zmiennej za usługi wod-
ne w okresie od dnia wejścia w życie 

ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. 
następuje na podstawie:

1) określonego w pozwoleniu wod-
noprawnym albo w pozwoleniu zin-
tegrowanym celu i zakresu korzysta-
nia z wód,

2) pomiarów dokonywanych przez 
organy administracji w ramach kon-
troli gospodarowania wodami lub 
ustaleń z przeglądów pozwoleń wod-
noprawnych,

3) pomiarów dokonywanych przez 
organy administracji w ramach kon-
troli pozwoleń zintegrowanych.

W procedurze uiszczenia opła-
ty można wyróżnić dwa ważne do-
kumenty: informację oraz decyzję. 
Informacja przekazywana podmio-
tom zobowiązanym do ponoszenia 
opłat zawiera kwotę, termin, rachu-
nek bankowy oraz sposób wyliczenia 
opłaty. Jeżeli podmiot zaniechał wy-
konania obowiązku, określa się wy-
sokość opłaty w drodze decyzji. 

Wysokości opłat za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej na sku-
tek wykonywania na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 3500 m2 ro-
bót lub obiektów budowlanych trwa-
le związanych z gruntem, mających 
wpływ na zmniejszenie tej reten-
cji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z po-
wierzchni biologicznie czynnej na 
obszarach nieujętych w systemy ka-
nalizacji otwartej lub zamkniętej 
ustala wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta oraz przekazuje podmiotom 
obowiązanym do ponoszenia opłat 
za usługi wodne, w formie informacji 
zawierającej także sposób obliczenia 
tej opłaty.

Opracowanie: Elżbieta BRYL

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Zarząd zlewni Nadzór wodny

RZGW w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8 
61-003 Poznań  
tel.: 61 856 77 00 
e-mail: poznan@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
Zlewnia Dolnej Warty
ul. Myśliborska 52; 66-400 Gorzów Wlkp. tel.: 95 728 59 31
e-mail: zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Mazowiecka 2, tel. 95 722 60 42
Grodzisk Wielkopolski 62-065, ul. Wawrzyniaka 6/3, tel. 573 901 687
Kostrzyn nad Odrą 66-470, ul. Graniczna 4, tel. 573 901 688
Międzychód 64-400, ul. Wały Jana Kazimierza 4, tel. 95 748 28 24
Międzyrzecz 66-300, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 741 25 60
Nowy Tomyśl 64-300, ul. 3 stycznia 39, tel. 61 442 22 11
Sulęcin 69-200, ul M. Dudka 2, tel. 95 755 30 42
Wolsztyn 64-200, ul. 5 stycznia 5, tel. 68 384 56 45

Zarząd Zlewni w Kaliszu
Zlewnia Prosny
ul. Kolegialna 4; 62-800 Kalisz 
tel.: 573 901 686
e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

Jarocin 63-200, ul. Sienkiewicza 7, tel. 62 749 62 77,  
email: nw-jarocin@wody.gov.pl
Kalisz 62-800, al. Wojska Polskiego 185/51, tel. 62 501 84 84
Kępno 63-600, ul. Wrocławska 63, tel. 62 782 28 93
Ostrów Wielkopolski 63-400, ul. Dąbrowskiego 9, tel. 62 736 28 02
Pleszew 63-300, ul. Poznańska 79, tel. 62 742 96 07
Wieruszów 98-400, ul. Rynek 1/7, tel. 608 586 504

Zarząd Zlewni w Kole
Zlewnia Środkowej Górnej Warty
ul. Prusa 3; 62-600 Koło 
tel.: 63 272 01 84 
e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

Koło 62-600, ul. Toruńska 80, tel. 63 272 01 84
Konin 62-510, ul. Okólna 59, tel. 63 242 10 75
Słupca 62-400, ul. Traugutta 80, tel. 63 274 32 23
Środa Wielkopolska 63-000, Plac Kościelny 4, tel. 573 901 685
Turek 62-700, ul. Kaliska 59, tel. 63 289 30 01
Września 62-300, ul. Czerniejewska 7, tel. 61 436 18 02

Zarząd Zlewni w Poznaniu
Zlewnia Środkowej Dolnej Warty 
ul. Szewska 1; 61-760 Poznań  
tel.: 61 850 84 00
e-mail:  zzpoznan@wody.gov.pl

Gniezno 62-200, ul. Krótka 8, tel. 61 4261 024
Gostyń 63-800, ul. 1 Maja 38, tel. 573 901 675
Kościan 64-000, ul. Wielichowska 68a, tel. 573 901 676
Oborniki 64-600, ul. Wąska 11, tel. 573 901 677
Poznań 61-623, ul. Czapla 4, tel. 61 8201 481
Szamotuły 64-500, ul. Chrobrego 13, tel. 573 901 678
Śrem 63-100, ul. Ogrodowa 39, tel. 612 830 831
Wągrowiec 62-100, ul. Janowiecka, tel. 67 2627 047

> dokończenie ze str. 5
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Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej Zarząd zlewni Nadzór wodny

RZGW w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8 
61-003 Poznań  
tel.: 61 856 77 00 
e-mail: poznan@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Sieradzu
Zlewnia Górnej Warty 
Plac Wojewódzki 1; 98-200 Sieradz  
tel.: 43 826 36 00
e-mail:  zzsieradz@wody.gov.pl

Bełchatów 97-400, ul. Pabianicka 34, tel. 573 901 679
Częstochowa 42-202, ul. Wręczycka 11a, tel. 573 901 680, 606 926 161
Kłobuck 42-100, ul. Wieluńska 11, tel. 34 317 36 33
Łask 98-100, ul. Warszawska 14, tel. 43 676 83 76
Łódź 91-420, ul. Północna 27/29, tel. 573 901 694
Pabianice 95-200, ul. Zamkowa 6, tel. 573 901 682
Pajęczno 98-330, ul. Kościuszki 99, tel. 34 311 11 43
Poddębice 99-200, ul. Targowa 10, tel. 573 901 696
Radomsko 97-500, ul. Młodzowska 11, tel. 573 901 681
Sieradz 98-200, ul. Warneńczyka 1, tel. 573 901 695
Wieluń 98-300, ul. Fabryczna 4, tel. 573 901 697
Zawiercie 42-400, ul. 3-go Maja 33, tel. 573 901 698
Zduńska Wola 98-220, ul. Łaska 61a, tel. 573 901 684

RZGW we Wrocławiu  
ul. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.: 71 337 88 00
e-mail: wroclaw@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Lesznie
Zlewnia Baryczy
ul. Chociszewskiego 12; 64-100 Leszno
tel.: 65 547 61 30
e-mail: zz-leszno@wody.gov.pl

Góra 56-200, ul. Armii Polskiej 8a, tel. 65 547 61 43 do 44
Krotoszyn 63-700, ul. Rynek 1/12, tel. 65 547 61 35 do 36
Leszno 64-100, ul. Chociszewskiego 12, tel. 65 547 61 31 do 32
Milicz 56-300, ul. 1 Maja 1a, tel. 502 529 331
Ostrzeszów 63-500, ul. Zamkowa 16a, tel. 65 547 61 39 do 40
Rawicz 63-900, ul. Sarnowska 2, tel. 605 522 244,  
e-mail kamil.kucharski@wody.gov.pl
Trzebnica 56-100, ul. Milicka 23, tel. 65 547 61 41 do 42

RZGW w Bydgoszczy  
al. A. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.: 52 376 84 50
e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Pile
Zlewnia Dolnej Noteci
64-920 Piła; ul. Motylewska 7 
tel.: 67 212 32 44
e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

Drawsko Pomorskie 78-500, ul. Marynarska 9, tel. 943630753 
Drezdenko 66-530, ul. Portowa 21, tel. 957620155, 604792249 
Piła 64-920, ul. Motylewska 7, tel. 672123244 
Strzelce Krajeńskie 66-500, ul. Gorzowska 15, tel. 957632259 
Szczecinek 78-400, ul. Plac Wolności 6; tel. 505154125 
Trzcianka 64-980, ul. Sikorskiego 77, tel. 672162336 
Tuczno, Agnieszka Ptak-Krawczyk, tel. 579055855
Wałcz 78-600, ul. Chopina 53, tel. 515053458 
Wieleń 64-730, ul. Błonie 29, tel. 882062904 
Złotów 77-400, ul. Za Dworcem 9, tel. 672632748

WODY POLSKIE – DANE TELEADRESOWE W WIELKOPOLSCE – c.d.

Nowe obowiązki rolników – od 26 lipca 
obowiązuje nowy program „azotanowy” 

Od 26 lipca 2018 r. obowiązuje 
rozporządzenie w sprawie przyjęcia 
„Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu” nakładają-
cych na rolników szereg nowych wy-
magań.

Dla niektórych regulacji Progra-
mu wprowadzono okres na dosto-
sowanie podmiotów do wymogów. 
Obowiązek opracowania planu na-
wożenia azotem zacznie obowiązy-
wać z dniem 1 stycznia 2019 r. Do 
31 grudnia 2021 r. gospodarstwa pro-
wadzące chów lub hodowlę zwierząt 
gospodarskich przekraczające 210 
DJP, będą musiały spełnić warunki 
przechowywania nawozów natural-
nych oraz przestrzegać zasad postę-
powania z odciekami. Rolnicy, któ-
rzy prowadzą produkcję zwierzęcą 
równą lub mniejszą niż 210 DJP, będą 
mieli czas na dostosowanie się do po-
wyższych wymagań do 31 grudnia 
2024 r. Sposób dawkowania i sposób 
nawożenia obowiązuje od momentu 
wejścia w życie rozporządzenia, wy-
jątek obejmuje gospodarstwa zobli-
gowane do opracowania planu na-
wożenia azotem – dla nich początek 

obowiązywania tej regulacji ustalono 
od dnia 1 stycznia 2019. 

Ideą programu jest skuteczne ogra-
niczanie odpływu azotu ze źródeł 
rolniczych poprzez zabezpieczenie 
miejsc składowania odchodów zwie-
rzęcych przed szkodliwymi odcieka-
mi do gruntu. Nawóz naturalny po-
winien być przechowywany na pod-
łożu nieprzepuszczalnym, a ewentu-
alne odcieki należy odprowadzać do 
zbiorników. W przypadku płynnych 
odchodów zwierzęcych należy za-
bezpieczyć zbiornik również od góry. 
Pojemność zbiorników na nawozy 
naturalne płynne powinna umożli-
wić ich przechowywanie przez okres 
6 m-cy, natomiast powierzchnia 
zbiorników na nawozy naturalne sta-
łe musi umożliwić ich przechowywa-
nie przez okres 5 m-cy.

Dopuszcza się pryzmowanie obor-
nika bezpośrednio na gruntach rol-
nych jednak nie dłużej niż przez 
6 m-cy pod warunkiem, że będzie 
on składowany: na możliwie pła-
skim terenie (maks. spadek 3 %), 
w miejscu niepiaszczystym, niepod-
mokłym, w odległości min. 25 m od 
linii brzegu wód powierzchniowych, 
pasa morskiego i ujęć wód. Lokaliza-
cję pryzmy oraz datę złożenia obor-

nika należy zaznaczyć na mapie lub 
szkicu działki. Dokument ten należy 
przechowywać 3 lata. W tym samym 
miejscu można składować obornik 
dopiero po 3 latach od zakończenia 
uprzedniego przechowywania.

Dodatkowo w programie wprowa-
dzony został zakaz przechowywa-
nia kiszonek bezpośrednio na grun-
cie. Będzie je można przechowywać 
w silosach, rękawach foliowych, na 
płytach lub na podkładzie z folii, 
sieczki słomy lub innego materiału 
pochłaniającego odcieki.

Z największym niezadowoleniem 
rolników spotkają się zapewne termi-
ny stosowania nawozów i przechowy-
wania nawozów naturalnych. Obec-
nie, do czego rolnicy się przyzwy-
czaili, nie wolno stosować nawozów 
na glebę: zamarzniętą, zbyt nasyco-
ną wodą, zalaną, czy pokrytą śnie-
giem, co jest zrozumiałe i logiczne. 
Dopuszcza się jednak nawożenie na-
wozami naturalnymi stawów wyko-
rzystywanych do chowu lub hodow-
li ryb. Nie wolno jednak ich apliko-
wać na gruntach rolnych w bliskim 
sąsiedztwie wód powierzchniowych. 
Trzeba także zwrócić uwagę podczas 
mycia rozsiewaczy nawozów, aby nie 
robić tego zbyt blisko zbiorników 

i cieków wodnych – minimalna od-
ległość to 25 m. 

Nawozy, z wyjątkiem gnojowicy, 
można stosować na gruntach rol-
nych w odległości nie mniejszej niż 
5 m od linii brzegu jezior i zbior-
ników o pow. do 50 ha, a gnojowicę 
– w odległości10 m. Natomiast dla 
zbiorników o powierzchni powyżej 
50 ha oraz ujęć wody ta odległość dla 
wszystkich nawozów wynosi 20 m. 
Odległości te jednak mogą być o po-
łowę zmniejszone, gdy nawozy będą 
aplikowane bezpośrednio do gleby 
przez urządzenia do tego przezna-
czone, lub podzielone na trzy rów-
ne dawki. Rolnicy gospodarujący na 
terenach o dużym nachyleniu będą 
musieli te odległości zwiększyć jesz-
cze o 5 m. Na polach o dużym nachy-
leniu dawki nawozów mineralnych 
będą musiały być tak podzielone, 
aby jedna dawka nie przekraczała 
100 kgN/ha. Uprawa będzie musiała 
być prowadzona poprzecznie do na-
chylenia stoku z kierunkiem odkła-
dania skiby ku górze stoku, a nawozy 
naturalne powinny być przyorane/
przykryte w ciągu 4 godz. lub naj-
później następnego dnia.

> dokończenie na str. 8
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Zostały niestety skrócone termi-
ny stosowania nawozów (tabela 1). 
Nowe zapisy określają, że nawozy 
azotowe mineralne oraz naturalne 
płynne na gruntach ornych moż-
na stosować od 1 marca do 20 paź-
dziernika. Nawozy stałe natural-
ne od 1 marca do 31 października. 
Rozporządzenie to różnicuje termi-
ny nawożenia; i tak dla wyznaczo-
nych gmin lub obrębów ewidencyj-
nych województwa dolnośląskiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, śląskiego i warmiń-
sko-mazurskiego, skrócone zostały 
terminy stosowania nawozów mi-
neralnych oraz płynnych natural-
nych na gruntach ornych – tylko do 
15 października. Rozporządzenie to 
zawiera również wykaz gmin, w któ-
rych będzie można nawozy stosować 
do 25 października. W tej grupie 
znalazła się Wielkopolska. Niestety 
na wysiew nawozów po zimie trzeba 
będzie poczekać do 1 marca.

Mimo takich obostrzeń przepisy 
wprowadzają pewne wyjątki. Wyżej 
wspomniane terminy stosowania na-
wozów nie będą obowiązywały rol-
ników, którzy będą późno zbierali 
przedplony, buraki cukrowe, kuku-
rydzę czy warzywa. W myśl tych za-
pisów: jeżeli zbiory lub nawożenie 
będą utrudnione z powodu nieko-
rzystnych warunków pogodowych, 
rolnik będzie miał czas na zastoso-

wanie zarówno nawozów mineral-
nych, jak i naturalnych do końca li-
stopada. Nieco inaczej potraktowane 
zostały uprawy trwałe, wieloletnie 
oraz trwałe użytki zielone. Moż-
na stosować na nich nawozy azoto-
we mineralne i naturalne płynne od 
1 marca do 31 października, a obor-
nik od 1 marca do końca listopada.

Gleby odłogowane pozostają bez 
nawożenia przez cały rok, chyba, że 
rolnik planuje włączenie ich do pro-
dukcji. W takim przypadku może 
zastosować nawozy jesienią przed 
planowanym zakończeniem odłogo-
wania.

Kolejnym wymogiem jest obowią-
zek posiadania planu nawożenia lub 

obliczeń maksymalnych dawek azotu 
oraz prowadzenia dokumentacji na-
wożenia azotem. Ten obowiązek będą 
musiały spełnić gospodarstwa o po-
wierzchni większej lub równej 10 ha 
użytków rolnych oraz utrzymujące 
zwierzęta w liczbie 10 DJP i więcej 
(wg stanu średniorocznego). Wyma-
gane będzie także prowadzenie ewi-
dencji zabiegów agrotechnicznych 
związanych z nawożeniem azotem. 
Będzie trzeba zapisać: datę zastoso-
wania nawozu; rodzaj uprawy i po-
wierzchnię; rodzaj nawozu, zastoso-
waną dawkę oraz termin przyora-
nia nawozu naturalnego na terenach 
o dużym nachyleniu. Dokumentacja 
będzie mogła być prowadzona w for-
mie zapisów własnych, arkuszy lub 
dzienników, książki nawozowej lub 
w postaci elektronicznej.

Natomiast obligatoryjny obowią-
zek opracowania planu nawożenia 
azotem będzie wymagany od rolni-
ków którzy:

 ■ posiadają gospodarstwo o po-
wierzchni powyżej 100 ha użytków 
rolnych (stanowiących ich wła-
sność, dzierżawionych przez nich 
lub będących w ich użytkowaniu 
lub w użytkowaniu wieczystym),

 ■ prowadzą uprawy intensywne 
(określone w załączniku do Pro-
gramu: zboża, okopowe i warzywa) 
na gruntach ornych na powierzch-
ni powyżej 50 ha,
 ■ utrzymują obsadę większą niż 
60 DJP wg stanu średniorocznego 
(chyba, że nie zagospodarowują na-
wozów na własnych gruntach).
Gospodarstwa wielkotowarowe 

mogą zbyć do 30% gnojówki lub gno-
jowicy do bezpośredniego rolnicze-
go wykorzystania. Zbycie musi się 
odbyć na podstawie umowy zawar-
tej w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. Zbyta ilość nawozów 
naturalnych nie musi być objęta pla-
nem, powinna jednak być uwzględ-
niona w planie nawożenia nabywcy. 
Plan nawożenia będzie musiał być 
zaopiniowany przez okręgową stację 
chemiczno-rolniczą i dostarczony 
wraz z opinią wójtowi, (burmistrzo-
wi, prezydentowi miasta) oraz woje-
wódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska.

Plany nawożenia będą musiały być 
opracowywane co roku, odrębnie dla 
każdej działki rolnej. Dokumenta-
cja związana z nawożeniem będzie 
musiała być przechowywana przez 
3 lata.

Gospodarstwa, dla których plan 
nawożenia nie jest obowiązkowy, mu-
szą stosować dawki nawozów, aby nie 
przekraczać maksymalnej ilości azo-
tu działającego (określonej w progra-
mie) ze wszystkich źródeł dla danej 
uprawy w plonie głównym. Dopusz-
czalna dawka azotu z nawozów natu-
ralnych w czystym składniku wynosi 
170 kg N/ha użytków rolnych.

Marta CEGLAREK, 
Maria DERESIŃSKA

Opracowanie na podstawie: Załącznika 
do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 5 czerwca 2018 r. „Programu 
działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Tabela 1.

Rodzaj gruntu

Rodzaj nawozu
Nawozy azotowe 

mineralne i nawozy 
naturalne płynne

Nawozy naturalne 
stałe 

Grunty orne 1 marca – 20 
października

1 marca – 31 
października

Na gruntach ornych 
w Wielkopolsce 

1 marca – 25 
października

1 marca – 31 
października

Uprawy trwałe
1 marca – 31 
października 1 marca – 30 listopadaUprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

ABC spółek wodnych

> dokończenie ze str. 7

Na trwałych użytkach zielonych nawozy azotowe mineralne i naturalne 
płynne można stosować od 1 marca do 31 października, a obornik od 1 mar-
ca do końca listopada
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Stan prawny 
Zgodnie z art. 441 ustawy Prawo 

wodne z 20 lipca 2017 roku  ze zm., 
spółki wodne są niepublicznymi for-
mami organizacyjnymi, które zrze-
szają osoby fizyczne lub prawne na 
zasadzie dobrowolności i mają na 
celu zaspokajanie wskazanych prze-
pisami ustawy potrzeb w zakresie go-
spodarowania wodami.

Spółki wodne powoływane są do 
celów specjalnych tylko i wyłącznie  
na podstawie przepisów prawa wod-

nego. Nie działają w oparciu o pra-
wo handlowe. Obecnie istniejące 
spółki wodne zostały powołane na 
podstawie historycznych przepisów 
z 1922 roku.

Zadania spółek wodnych
Spółki wodne, zapewniając zaspo-

kojenie potrzeb zrzeszonych w nich 
osób w zakresie gospodarowania wo-
dami, mogą podejmować prowadze-
nie działalności umożliwiającej osią-
gnięcie zysku netto, który przezna-

cza się wyłącznie na cele statutowe 
spółki wodnej.

Z uwagi na zadania wykowywane 
przez spółki wodne, możemy wyróż-
nić kilka rodzajów spółek wodnych 
zajmujących się wodami w następuja-
cych aspektach: 

 ■ zapewnieniem wody dla ludności, 
w tym uzdatniania i dostarczania 
wody,
 ■ ochroną wód przed zanieczysz-
czeniem, w tym odprowadzania 
i oczyszczania ścieków,

 ■ ochroną przeciwpowodziową,
 ■melioracjami wodnymi oraz pro-
wadzeniem racjonalnej gospodarki 
na zmeliorowanych gruntach,
 ■ odwadnianiem gruntów zabudo-
wanych lub zurbanizowanych.

Z rolniczego punktu widzenia naj-
bardziej interesujące są spółki wod-
ne zajmujące się odwadnianiem i na-
wadnianiem gruntów rolnych i racjo-
nalnym gospodarowaniem wodami 
na terenach rolniczych.
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Jak utworzyć spółkę wodną
Do utworzenia spółki wodnej ko-

nieczne jest:
 ■ pisemne porozumienie co najmniej 
3 osób fizycznych lub prawnych,
 ■ uchwalenie jej statutu przez zain-
teresowane osoby,
 ■ dokonanie wyboru organów spółki 
tj. zarządu, komisji rewizyjnej (gdy 
spółka liczy więcej niż 10 człon-
ków) i ewentualnie innych orga-
nów przewidzianych w statucie.
Kolejnym krokiem zmierzającym 

do utworzenia spółki jest zatwierdze-
nie jej statutu przez właściwego miej-
scowo starostę, co następuje w dro-
dze decyzji.

Spółka wodna nabywa osobowość 
prawną z chwilą uprawomocnienia 
się decyzji starosty o zatwierdzeniu 
statutu tej spółki.

Po uprawomocnieniu się decyzji 
starosty, zarząd spółki wodnej w ter-
minie 30 dni jest zobowiązany zgło-
sić Wodom Polskim jej utworzenie 
w celu wpisania spółki do systemu 
informacyjnego gospodarowania wo-
dami. Nadzór nad spółkami sprawu-
je właściwy miejscowo starosta, a nad 
związkami spółek wojewoda.

Możliwości dofinansowania 
działalności spółek wodnych 

Źródłem środków pieniężnych 
niezbędnych do realizacji zadań 
spółki wodnej są:

 ■ składki członkowskie i inne świad-
czenia wynikające ze statutu uisz-
czane przez członków spółki,
 ■ świadczenie pieniężne podmiotów, 
które korzystają z urządzeń spół-
ki wodnej lub przyczyniają się do 
zanieczyszczania wody, dla któ-
rej ochrony spółka wodna zosta-
ła utworzona – jest ono ustalane 
przez starostę i podlega przymu-
sowemu ściągnięciu w trybie usta-
wy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji,

 ■ świadczenia pieniężne uzyskane 
z działalności prowadzonej przez 
spółkę, pomoc finansowa udzielo-
na przez państwo w formie dotacji 
przedmiotowej z budżetu państwa 
oraz dotacji celowej z budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego.
Dotacja przedmiotowa z budżetu 

państwa przeznaczona jest na dofi-
nansowanie działalności bieżącej 
w zakresie realizacji zadań związa-
nych z utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych, z wyłączeniem zadań, na 
realizację których została udzielona 
inna dotacja. Ponadto spółki wodne 
mogą korzystać z pomocy finanso-
wej budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego na bieżące utrzyma-
nie wód i urządzeń wodnych oraz 
na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji, w formie dotacji celowej 
udzielanej na podstawie umowy za-
wartej przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego ze spółką wodną.

Zgodnie z art. 441 ust. 4 nowego 
Prawa wodnego, spółki wodne zo-
bowiązane zostały do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, a także do 
sporządzania sprawozdań finanso-

wych zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachun-
kowości.

W roku 2018 na ww. dotację w bu-
dżecie województwa wielkopolskie-
go zarezerwowana została kwota 
2 000 000 zł. W ramach tej pomocy 
spółki wodne mogą otrzymać jedno-
razowo każdego roku dofinansowa-
nie w wysokości 40% wartości wyko-
nanych prac.

Aby spółka mogła uzyskać w bie-
żącym roku dotację z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego, musiała spełnić nastę-
pujące warunki:

 ■minimalna składka z hektara 
uchwalona na rok 2018 – 26,00 zł; 
 ■wskaźnik ściągalności składek 
w spółce wodnej w roku 2017, wg 
stanu na 31 grudnia 2017 to mini-
mum 70%;
 ■ złożyć wniosek do 30 kwietnia 
2018 roku w Departamencie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Według zasad udzielania dotacji 

dla spó łek wodnych przez Wojewo-

dę Wielkopolskiego w roku 2018, aby 
uzyskać dotację należało:

 ■ złożyć wniosek do Wydziału In-
frastruktury i Rolnictwa Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Poznaniu – termin upłynął 
z dniem 11 maja 2018 r.,
 ■minimalna wysokość składki 
członkowskiej z 1 ha zmelioro-
wanych gruntów uprawniająca 
do ubiegania się o dotację wynosi 
22 zł,
 ■minimalny procent ściągalno-
ści składek członkowskich za rok 
2017 uprawniający do ubiegania się 
o dotację wynosi 70%,
Wysokość dotacji w 2018 roku 

uzależniona zostanie od wysokości 
składki członkowskiej (kwota dota-
cji wzrastać będzie wprost proporcjo-
nalnie do wysokości składki człon-
kowskiej) oraz od procentu ściągal-
ności składki członkowskiej (kwota 
dotacji wzrastać będzie wprost pro-
porcjonalnie do procentu ściągalno-
ści składki członkowskiej).

Dotacje z PROW  
dla spółek wodnych

Spółki wodne mogą uzyskać wspar-
cie na inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w środki zapobiegawcze, 
których celem jest ograniczenie skut-
ków prawdopodobnych klęsk żywio-
łowych, niekorzystnych zjawisk kli-
matycznych i katastrof” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Poziom po-
mocy wynosi maksymalnie 80% kosz-
tów inwestycji kwalifikującej się do 
wsparcia. Maksymalna wysokość po-
mocy udzielonej jednemu beneficjen-
towi w okresie realizacji PROW 2014–
2020 nie może przekroczyć 500 000 zł 
(dla spółek wodnych lub ich związ-
ków) oraz 100 000 zł (dla rolników).

Opracowanie: Marta CEGLAREK

Z rolniczego punktu widzenia najbardziej interesujące są spółki wodne zaj-
mujące się odwadnianiem i nawadnianiem gruntów rolnych i racjonalnym 
gospodarowaniem wodami na terenach rolniczych
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„Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami”

Wielkopolska Izba Rolnicza przy-
stępuje do realizacji projektu pn. 
„Rolnicze wykorzystanie oraz ochro-
na wód przed zanieczyszczeniami” 
współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich. Pro-
jekt ma na celu przeszkolenie rolni-
ków w zakresie nowych przepisów 
dotyczących zarządzania wodami 
i ochrony wód przed zanieczyszcze-
niami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych. Partnerami projektu są: Cen-
trum Doradztwa Rolniczego oddział 

w Poznaniu, Konwent Powiatów Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Sto-
warzyszenie Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego. Ponadto w realiza-
cję projektu włączyły się również Re-
gionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego.

W ramach projektu zorganizowa-
nych zostanie 20 spotkań informacyj-
no-szkoleniowych o zasięgu powiato-
wym. W każdym spotkaniu zakłada-
my udział około 50 osób, co w sumie 
daje tysiąc osób w skali całego woje-

wództwa wielkopolskiego. Organiza-
cja spotkań planowana jest od począt-
ku września do połowy października 
br. Szczegółowy harmonogram spo-
tkań dostępny będzie na stronie inter-
netowej pod adresem www.wir.org.pl 
oraz w Biurach Powiatowych Wielko-
polskiej Izby Rolniczej.

Spotkania kierowane są przede 
wszystkim do rolników; dodatkowo 
do udziału w spotkaniach zaprosimy 
również przedstawicieli lokalnych 
samorządów, sołtysów, przedstawi-
cieli instytucji działających w zakre-

sie szeroko pojętego gospodarowania 
wodami, przedstawicieli spółek wod-
nych oraz firm sektora prywatne-
go związanych z tematyką spotkań. 
Program spotkań koncentrować się 
będzie wokół zagadnień związanych  
z rolniczym wykorzystywaniem wód 
i ochroną wód przed zanieczyszcze-
niami pochodzącymi  z gospodarstw 
rolnych oraz zmian w zarządzaniu 
gospodarką wodną wprowadzonych 
nową ustawą Prawo wodne.

Zapraszamy do udziału w spotka-
niach!
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Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”  
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Rusza XVIII edycja konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”, który w Wielko-
polsce organizowany jest przez Sa-
morząd Województwa Wielkopol-
skiego oraz  Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego we współ-
pracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Celem Konkursu jest identyfikacja 
oryginalnych i regionalnych produk-
tów żywnościowych, wytwarzanych 
w gospodarstwach i przez lokalnych 
rzemieślników. Organizatorzy Kon-
kursu poszukują produktów specy-
ficznych, charakterystycznych dla 
danego regionu, które mogą stać się 
jego wizytówką.

Do Konkursu zgłaszać można pro-
dukty regionalne, tj. surowce lub wy-
roby, które mogą być przeznaczone 

do bezpośredniego spożycia lub spo-
rządzania potraw. Muszą być one jed-
nak związane z określonym obsza-
rem geograficznym, charakteryzo-
wać się szczególnymi cechami, często 
wynikającymi ze specyficznych wa-
runków klimatycznych i glebowych 
regionu, z którego pochodzą. Powin-
ny być wytwarzane w małej skali, tra-
dycyjnymi metodami, wywodzić się 
z tradycji i kultywowanych w danym 
regionie zwyczajów oraz powinny być 
od dawna znane w okolicy.

Konkurs podzielony jest na dwie 
kategorie:

 ■Produkty regionalne i tradycyj-
ne – kategoria skierowana do Kół 
Gospodyń Wiejskich, małych firm 
przetwórstwa spożywczego oraz 
osób indywidualnych. Zgłoszone 

produkty mieścić się mogą w na-
stępujących grupach:
–  produkty regionalne pochodze-

nia zwierzęcego – produkty re-
gionalne pochodzenia roślinne-
go – napoje regionalne,

–  inne produkty regionalne 
w szczególności łączące produk-
ty roślinne ze zwierzęcymi (np. 
farsze),

 ■Potrawy regionalne – kategoria 
skierowana jest do restauracji zrze-
szonych w Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego Wielkopolska. 
W konkursie mogą wziąć udział 

wszyscy ci, którzy przedstawią pro-
dukty spełniające warunki poda-
nej wyżej definicji. Jeden producent 
może zgłosić jeden produkt w ra-
mach danej grupy.

Zgłoszenia można dokonać m.in. 
za pośrednictwem Biur Powiato-
wych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 
Wypełniony formularz konkurso-
wy należy złożyć w Biurze WIR do 
3 sierpnia 2018 roku. 

Finał Regionalny Konkursu od-
będzie się 17 sierpnia 2018 roku 
w Gołuchowie na terenie Ośrodka 
Kultury Leśnej. 

Podczas finału uczestnicy Kon-
kursu zaprezentują swoje produk-
ty przed Komisją Konkursową. Fi-
nałowi towarzyszyć będzie również 
prezentacja produktów regionalnych 
i tradycyjnych zrzeszonych w Sie-
ci Dziedzictwa Kulinarnego Wiel-
kopolska z okazji 10-lecia  istnienia 
Sieci.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

Dożynki Poznań 2018

Tegoroczne Dożynki Wojewódzko-
-Archidiecezjalne odbędą się 26 sierp-
nia w Poznaniu. Będą to jubileuszo-
we – dwudzieste Dożynki Wielkopol-
skie. Przypadają one w 1050. rocznicę 

utworzenia w Poznaniu arcybiskup-
stwa oraz w 100. rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego i odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Dożynki w Poznaniu odbywają się 
co roku, jednak nigdy dotąd nie mia-
ły one charakteru wojewódzkiego. Po-
znań, mimo że jest dużym miastem, 
w swych granicach posiada około 
7 tys. hektarów użytków rolnych, zor-
ganizowanych w 730 gospodarstwa. 
Większość z nich to gospodarstwa 
ogrodnicze, sadownicze czy szkółkar-
skie, nie brakuje jednak gospodarstw 
typowo rolniczych. Z oczywistych 
względów dominuje w nich produkcja 
roślinna. Rolę starostów podczas te-
gorocznych Dożynek Wielkopolskich 
pełnić będą poznańscy rolnicy: Syl-
wia Kaczmarek, prowadząca gospo-
darstwo rolne na Morasku oraz Jacek 
Rybarczyk, który prowadzi gospodar-
stwo w Krzesinach.

Dożynki organizuje  Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, Ar-

chidiecezja Poznańska oraz Urząd 
Miasta Poznania. Zadaniem magi-
stratu jest m.in. zorganizowanie czę-
ści obrzędowej i wystawowej. Wiado-
mo już, że uroczystość odbędzie się na 
Polanie Harcerza nad jeziorem Malta. 
Rozpocznie się w południe otwarciem 
wystawy rolniczej, o godz. 13.00 zo-
stanie odprawiona dziękczynna msza 
św., po niej zaś nastąpi część obrzędo-
wa. Część rozrywkową zaplanowano 
na godz. 16.30 i jej zwieńczeniem bę-
dzie wieczorny występ zespołu Bajm.

Wielkopolska Izba Rolnicza zorga-
nizuje na Dożynkach stoisko, które 
będzie miejscem spotkań rolników 
i mieszkańców miasta. Naszych go-
ści zamierzamy poczęstować chle-
bem ze smalcem i kwaszonymi ogór-
kami oraz tradycyjnym plackiem. 
W realizację tych zamierzeń włącza 

się Miejski Związek Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych z pomocą pań 
z poznańskich Kół Gospodyń Wiej-
skich. I choć można sobie żartować, 
że gospodynie wiejskie w Poznaniu 
to brzmi nielogicznie, przypomnieć 
należy, że tradycja współczesnych 
miejskich kółek rolniczych sięga po-
nad studziesięciu lat, gdy obecne pe-
ryferyjne dzielnice miasta były jesz-
cze odrębnymi wioskami. 

Już dziś serdecznie zapraszamy 
wszystkich uczestników zbliżających 
się Dożynek do odwiedzenia wspól-
nego stoiska wielkopolskich i po-
znańskich rolników. Postaramy się 
Państwa ugościć i przekonać, że Po-
znań stara się być miejscem przyja-
znym dla wszystkich jego mieszkań-
ców, także dla producentów rolnych.

Kornel PABISZCZAK

Ubiegłoroczne Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odby-
ły się w Gnieźnie

Dożynki Miejskie w Poznaniu w ostatnich latach odbywały się w Parku 
Wilsona
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„Wielkopolski Rolnik Roku” 2018 – wizytacje gospodarstw
W najbliższych tygodniach odbę-

dą się wizytacje gospodarstw zgło-
szonych do tegorocznej, osiemnastej 
już edycji konkursu „Wielkopolski 
Rolnik Roku” organizowanego przez 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. 

W tym roku o prestiżowy tytuł 
Wielkopolski Rolnik Roku 2018 
ubiegać się będzie 35 rolników 
z 19 powiatów. Najwięcej, bo aż sied-
miu, zgłoszono z powiatu pilskie-
go, czterech z powiatu konińskiego, 
trzech reprezentantów ma natomiast 
powiat ostrowski.

Tegoroczni kandydaci reprezentu-
ją szeroki wachlarz kierunków rolni-
czych: roślinny i zwierzęcy (bydło 
mleczne i opasowe, trzoda chlewna) 
warzywnictwo, sadownictwo, kwia-
ciarstwo, pszczelarstwo, hodowla 
koni, ryb, danieli, grzybów.

Uczestników konkursu oceniać 
będzie Kapituła, w skład której 
wchodzą m.in. profesorowie, rolni-
cy i przedstawiciele konwentu sta-
rostów. Z ramienia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w pracach Kapituły 
uczestniczy prezes Piotr Walkowski, 
który wspólnie z przewodniczącym 

Kapituły, profesorem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu Grze-
gorzem Skrzypczakiem wizytować 
będzie pięć gospodarstw usytułowa-
nych w subregionie leszczyńskim.

Wizytacje w gospodarstwach po-
zwolą wyłonić kandydatów, którzy 
przejdą do kolejnego etapu konkur-
su i jesienią zostaną poddani kolejnej 
wizytacji przez członków Kapituły 
Konkursu. Dopiero po drugiej wi-
zytacji Kapituła wskaże 20 nomino-
wanych, a spośród nich 10 laureatów 
konkursu. Ostateczne rozstrzygnię-
cia tegorocznej edycji poznamy do-

piero wiosną przyszłego roku na uro-
czystej gali. 

Celem konkursu „Wielkopolski 
Rolnik Roku” jest wyłonienie naj-
bardziej przedsiębiorczych rolników 
oraz promocja wielkopolskiego rol-
nictwa. Oceniający zwracają uwagę 
na organizację gospodarstw, osiąga-
ny efekt ekonomiczny, perspekty-
wy rozwoju, a także infrastrukturę, 
wyposażenie i estetykę gospodarstw. 
Laureaci Konkursu otrzymają tytuł 
Wielkopolski Rolnik Roku 2018 oraz 
statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną.

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ

„Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie  
poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych  

– projekt nr 2016-1-PL01-KA202-02587”
Rolnictwo obok górnictwa i bu-

downictwa jest jedną z najbardziej 
wypadkowych gałęzi produkcji na 
świecie. W Polsce każdy co czwar-
ty wypadek przy pracy ma miejsce 
w rolnictwie. Towarzystwo Umie-
jętności Rolniczych (TUR) od kil-
kunastu lat przygotowuje młodzież 
– uczniów i absolwentów szkół rol-
niczych – do odbycia zagranicznych 
staży w rolnictwie. TUR jest liderem 
współpracy ze szkołami rolniczymi 
w kraju, wspierając wdrażanie dual-
nego systemu kształcenia. Podobnie 
działają partnerzy projektu w Niem-
czech oraz w Hiszpanii. Wszyscy 
partnerzy projektu dostrzegają duże 
ryzyko zdarzeń wypadkowych w go-
spodarstwach rolnych, wynikające 
ze specyfiki i złożoności środowiska 
pracy rolnika (m. in. z konieczno-
ści wykonywania różnych czynności 
wymagających odmiennych umie-
jętności, ze zmiennych warunków 
atmosferycznych, okresowego spię-
trzenia prac). Celem naszego projek-
tu jest wymiana doświadczeń insty-
tucji partnerskich w zakresie prowa-
dzonych szkoleń w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Zarówno 
pod względem treści realizowanych 
programów szkoleń, jak również me-
todyki i porównania skuteczności 
prowadzonych działań. Wynika to 
z faktu, że około 60% wszystkich wy-
padków przy pracy, zgodnie z dany-
mi GUS, wynika z błędnych zacho-
wań człowieka, które można korygo-
wać poprzez skutecznie prowadzone 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W ramach programu Erasmus+ 
akcji KA2 zespoły projektowe odbyły 
dwa 3-dniowe spotkania projektowe 

w Polsce i Niemczech 
oraz trzy 5-dniowe 
spotkania związane 
z uczeniem się w każ-
dym z krajów part-
nerskich. Pozwoliło to 
na porównanie sys-
temów edukacyj-
nych, programów 
nauczania, obser-
wacji zajęć w szko-
łach i instruktaży 
BHP na stanowiskach 
pracy, jak również pozna-
nie instytucji wspierających szkoły 
i rolników, takich jak: kasy rolnicze-
go ubezpieczenia społecznego, kółka 
rolnicze, izby rolnicze i ośrodki do-
radztwa rolniczego.

W ramach wypracowanych rezul-
tatów na szczególną uwagę zasługu-
ją następujące aspekty zauważone 
przez międzynarodowy zespół pro-
jektowy:

 ■Wskazanym byłoby wcześniej-
sze sprawdzenie przez nauczycie-
li (specjalistów z dziedziny BHP) 
stanu gospodarstw przyjmujących 
uczniów na praktyki zawodowe 

pod względem stanu BHP (na 
wzór rozwiązań niemiec-
kich);

■  Większą skuteczność 
zapewniłaby ciągła reali-
zacja zagadnień z zakre-

su BHP na każdej jednostce 
lekcyjnej na przedmiotach za-

wodowych, na wzór rozwiązań nie-
mieckich, gdzie podręcznik zawiera 
już te elementy i nie pozwoli w ten 
sposób ich pominąć;

 ■Ze względu na bogate wyposaże-
nie szkół w sprzęt multimedialny 
zasadnym byłoby uatrakcyjnienie  
tych zajęć poprzez filmy, prezenta-
cje i materiał zdjęciowy, co zaob-
serwowano w polskich szkołach;
 ■Zwrócono szczególną uwagę na 
materiały dydaktyczne, którymi 
dysponuje w Polsce KRUS i bez-
płatnie udostępnia je szkołom/rol-
nikom w wersji papierowej czy też 
elektronicznej, co w znaczący spo-

sób wzbogacić może warsztat pra-
cy nauczyciela i podnieść atrakcyj-
ność zajęć;
 ■Zalecanym byłoby jeszcze więk-
sze włączenie rodziców w aspekt 
BHP w okresie edukacji ich dzie-
ci i zwrócenia uwagi na nosze-
nie przez nie odzieży ochronnej 
i środków ochrony osobistej, a na-
uczyciele i instruktorzy praktycz-
nej nauki zawodu winni stanowić 
wzór w tym zakresie, jak to zaob-
serwowano w Niemczech;
 ■Godnym podkreślenia są mobil-
ne badania stanu zdrowia gospo-
darzy, ich rodzin i pracowników 
najemnych poprzez służby me-
dyczne docierające bezpośrednio 
do gospodarstw, zaobserwowane 
w Hiszpanii;
 ■Wszyscy partnerzy uznali za dobrą 
praktykę w zakresie prewencji or-
ganizowane przez KRUS i szkoły 
konkursy w zakresie BHP obejmu-
jące swoim zasięgiem całą Polskę;
 ■Zaobserwowano również w Ze-
spole Szkół w Objezierzu włącze-
nie w ramach prewencji policji do 
szkoleń na temat poruszania się 
maszynami i sprzętem rolniczym 
po drogach publicznych, przed wy-
jazdem młodzieży na praktyki, czy 
też szkolenie uczniów z udziałem 
rolników, u których uczniowie od-
bywać będą praktyki.
Więcej informacji na temat same-

go projektu i bogaty materiał zdję-
ciowy znajdziecie Państwo na stronie 
Towarzystwa Umiejętności Rolni-
czych pod adresem: http://www.tur-
-poznan.pl/projekt-ka-202/

Zespół Projektowy
Piotr PIETRZAK, Piotr SZYMAŃSKI, 

Waldemar KRYJEWSKI

Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu winni stanowić wzór 
w tym zakresie – zaobserwowano w Niemczech
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PIKNIK 
DROBIOWY 
 
ODOLANÓW 
2 września 2018 r. 
podczas  
Dożynek Diecezjalnych  
 

ORGANIZATOR: 
 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 

 

SFINANSOWANO Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO 

 

 PRZEGLĄD KULINARNY NA NAJLEPSZĄ  

POTRAWĘ Z KACZKI  

 POKAZY KULINARNE 

 TURNIEJ ZRYWANIA KACZORA 

 DEGUSTACJA POTRAW Z KACZKI 

 KONKURSY PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

 

 

8  w r z e ś n i a  2 0 1 8  r o k u ,  G o ł a s z y n  
p o d c z a s  i m p r e z y   

W i e l k o p o l s k a  W i e ś  Z a p r a s z a  
 

 
 
 
 

Wie lkopo l ska  I zba  Ro ln i cza  

z a p r a s z a  n a  

PIKNIK FINANSOWANY JEST 
Z FUNDUSZU PROMOCJI 

OWOCÓW I WARZYW 
 

W programie Pikniku : 
 Promocja produktów z polskich owoców i warzyw 

 Pokazy kulinarne 
 Degustacje wyrobów i potraw z owoców i warzyw 

 Konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 

 

 

 

7 września 2018 roku, godz. 10:00 
 

Nowe Skalmierzyce, ul. 1 maja 2 
 Gospodarstwo Rolne Jana Chlasty 

ORGANIZATORZY: 

 GOSPODARSTWO 
 ROLNE  

JANA CHLASTY 

W programie konferencji: 

 Wieloletni plan zwiększania udziału białka 
pochodzenia krajowego w paszach  
dla zwierząt 

 Soja - technologia uprawy i wykorzystanie 

 Prezentacja poletek demonstracyjnych  
z uprawą soi 

 Pokazy polowe siewu soi oraz zabiegów ochrony 
roślin w fazach od wysiewu do piątego tygodnia 

 Prezentacja firm i instytucji partnerujących  
w organizacji konferencji 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:   
AS TRADFE OIL tel. 730 806 906, e- mail: astrade@asreadeoil.com.pl 

Wielkopolska Izba Rolnicza tel. 62 592 80 18, e- mail: wirost@wir.org.pl  
 

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANY JEST POCZĘSTUNEK 

 www.soyafoods.pl 

 

 

 
 
 

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami  
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału  

 

 
 

pt. Rolnicze wykorzystanie  
oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami 

 

Spotkania odbywać się będą w miesiącach wrześniu i październiku 
 

Harmonogram spotkań dostępny będzie na stronie internetowej 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl  
oraz w Biurach Powiatowych WIR 

 

 

 

 
 

w  spotkaniach informacyjno-szkoleniowych 

 
 

W programie spotkań: 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura organizacyjna, 
kompetencje 

 Zarządzanie wodami – współpraca lokalnych samorządów i gminnych spółek 
wodnych, jednostek organizacyjnych Wody Polskie oraz rolników 

 Ochrona wód przed związkami azotu (OSN) 
 Dobrostan zwierząt i dobra praktyka rolnicza w świetle przepisów ustawy  

Prawo wodne 
 Środowiskowe korzystanie z wód powierzchniowych i głębinowych 

 
 

Unia Europejska 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

Operacja pt. „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 


