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Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich 
Spotkanie opłatkowe skierowa-

ne do mieszkańców wielkopolskich 
wsi odbyło się 9 grudnia na terenie 
Zespołu Szkół Technicznych w Tur-
ku. Celem spotkania była integracja 
środowisk wiejskich oraz kultywo-
wanie tradycji związanych ze Świę-
tami Bożego Narodzenia. Na zapro-
szenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
oraz Samorządu Powiatu Tureckiego 
odpowiedzieli rolnicy, delegaci rad 
powiatowych WIR, samorządowcy, 
sołtysi, przedstawiciele organizacji 
i instytucji działających w otocze-
niu wsi i rolnictwa oraz członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich. W sumie 
przy wigilijnym stole zasiadło ponad 
1100 osób.

Gospodarzami uroczystości byli 
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski, Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskie-
go Krzysztof Grabowski, Prezes 
Związku Producentów Ryb Marek 
Trzcie liński, Starosta Turecki Ma-
riusz Seńko, Przewodnicząca Komi-
sji WIR ds. Kobiet i Rodziny w Śro-
dowisku Wiejskim Jolanta Nawrocka 
oraz Przewodniczący Rady Powiato-
wej WIR w Turku Marek Pańczyk.

Wśród zaproszonych gości byli 
Poseł do Parlamentu Europejskie-
go Andrzej Grzyb, Honorowy Pre-

zes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef 
Waligóra oraz Anna Majda, Radna 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego z Turku.

Po okolicznościowych przemówie-
niach i złożeniu życzeń na nadcho-
dzące Święta i Nowy Rok przyszedł 
czas na dzielenie się opłatkiem. Za-
nim opłatki zostały rozdane wśród 
uczestników wieczerzy ks. Stanisław 
Nasiński oraz ks. prałat Marek Ka-
sik dokonali ich poświęcenia.

Po złożeniu sobie życzeń uczest-
nicy spotkania zasiedli do stołów, by 
skosztować tradycyjnych wigilijnych 
potraw. Były uszka z grzybami i czer-
wony barszcz, smażony karp, sałatka 
śledziowa, kapusta z grochem, ma-
kiełki oraz bożonarodzeniowe ciasta: 
pierniki, orzechowce i makowce. 

Uroczystej kolacji towarzyszyły 
występy artystyczne przygotowane 

przez Zespół Szkół Technicznych 
w Turku oraz wychowanków Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Turku. Przed gośćmi 
spotkania wystąpiły także członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich z Bru-
dzewa. Piękne pieśni nawiązujące do 
Świąt Bożego Narodzenia wykonał 
również ksiądz Grzegorz Czaja, pro-
boszcz parafii w Siedlatkowie i dusz-
pasterz rybaków. 

Jak co roku, Wieczerzy Wigilijnej 
Środowisk Wiejskich towarzyszył 
przegląd ciast świątecznych, do któ-
rego zgłoszono blisko 90 wypieków: 
pierników, makowców, serników 
oraz ciast z orzechami i bakaliami. 
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a ciasta 
przeznaczone zostały do degustacji 
przez uczestników spotkania. 

Zaproszenie na wspólną Wieczerzę przyjęło ponad 1100 gości z całej Wielkopolski

Życzenia świąteczne złożyli organizatorzy Wieczerzy > dokończenie na str. 2
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Opłatkowe spotkanie było tak-
że okazją do podsumowania cało-
rocznego konkursu kulinarnego 

pn. „Wielkopolska miodem i mle-
kiem płynąca”. W konkursie uczest-
niczyły Koła Gospodyń Wiejskich, 
sołectwa oraz stowarzyszenia i orga-
nizacje działające na terenach wiej-

skich. Po wnikliwej analizie ma-
teriałów zgromadzonych podczas 
trwania całego konkursu Komisja 
Konkursowa wyłoniła 22 równo-
rzędnych laureatów. 

Więcej informacji na temat wyda-
rzenia oraz galeria zdjęć z uroczysto-
ści znajduje się na naszej stronie in-
ternetowej www.wir.org.pl. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

> dokończenie ze str. 1

Laureaci Konkursu „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca” otrzymali 
zaproszenie na wyjazd do Brukseli ufundowany przez posła do PE Andrze-
ja Grzyba

Opłatki poświęcili ks. Stanisław Nasiński oraz ks. prałat Marek Kasik na-
stępnie szefowie delegacji rozdali je wśród swoich gości

Noworoczne spotkanie z kierownictwem 
instytucji działających w obszarze rolnictwa

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. 
w Instytucie Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich w Poznaniu od-
było się noworoczne spotkanie z kie-
rownictwem wielkopolskich instytu-
cji działających w obszarze rolnictwa. 
Tego rodzaju spotkania organizowa-
ne corocznie przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą gromadzą przedstawicie-
li instytucji, organizacji i związków 
branżowych działających na rzecz 
wielkopolskiej wsi i rolnictwa. Ponad-
to w tegorocznym spotkaniu uczest-
niczyli również Przewodniczący Rad 
Powiatowych WIR, samorządowcy, 
Prezesi sąsiednich izb rolniczych oraz 
przedstawiciele prasy branżowej. Spo-
tkanie noworoczne było doskonałą 
okazją do podsumowania ubiegłorocz-
nych działań poszczególnych instytu-
cji, przedstawienia planów na rok 2018 
oraz ustalenia płaszczyzn współpracy 
w nadchodzących miesiącach. 

Spotkanie prowadził Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski, który przedstawił zrealizo-
wane w ubiegłym roku zadania i po-
dejmowane inicjatywy oraz podzię-
kował w imieniu samorządu rolnicze-
go za współpracę instytucjom i orga-
nizacjom działającym w obszarze rol-
nictwa. W 2017 roku WIR podjęła się 
realizacji wielu wydarzeń: odbyła się 
X edycja Wielkopolskich Forów Rol-
niczych, Konferencja wodna poświę-
cona nowelizacji Ustawy prawo wod-
ne, oraz Fora Rolniczo-Łowieckie 
i Wielkopolska Debata Rolniczo-Ło-

wiecka. WIR była także organizato-
rem konferencji historycznej z okazji 
160 rocznicy urodzin Michała Drzy-
mały oraz imprez promocyjnych, 
w tym: Pikniku Drobiowego, Krajo-
wego Święta Kaczki, Pikniku Owo-
cowo-Warzywnego, Promocji Kieł-
basy Białej Parzonej Wielkopolskiej 
oraz Pikniku Wieprzowego. Jak co 
roku, organizowane były spotkania 
integracyjne: Śniadanie Wielkanoc-
ne Środowisk Wiejskich i Wieczerza 
Wigilijna Środowisk Wiejskich. WIR 
z powodzeniem realizowała również 
projekty dofinansowane z KSOW: 
„Turystyka konna szansą na rozwój 
wielkopolskiej wsi”, Wystawa Rol-
nicza pn. „Wielkopolska Wieś – tra-

dycja i nowoczesność”, która towa-
rzyszyła Wojewódzko-Archidiece-
zjalnym Dożynkom Wielkopolskim, 
cykl szkoleń pn. „Efektywna sprze-
daż w ramach rolniczego handlu de-
talicznego” oraz szkolenie z zakresu 
grup producenckich. 

Działalność Izby to przede wszyst-
kim działalność administracyjna. 
W ubiegłym roku wydano 384 opi-
nie dotyczące przedłużenia dzierżaw 
obwodów łowieckich, 132 rękojmie 
należytego prowadzenia działalno-
ści rolniczej, 90 opinii w sprawie wy-
sokości podatku rolnego, 84 opinie 
w sprawie odrolnienia gruntów rol-
nych i leśnych oraz 11 opinii dotyczą-
cych przedłużenia dzierżawy i sprze-

daży gruntów z zasobów Skarbu Pań-
stwa. Ponadto WIR opiniuje projekty 
aktów prawnych z zakresu rolnictwa 
oraz opracowuje stanowiska i inter-
wencje w sprawach bieżących.

Spotkanie noworoczne było tak-
że okazją do przedstawienia planów 
działań w 2018 roku. Już w najbliż-
szych tygodniach rozpocznie się ko-
lejny cykl Forów Rolniczych, do 
współpracy przy organizacji których 
Prezes WIR zaprosił przedstawicieli 
instytucji i organizacji działających 
na rzecz wielkopolskiego rolnictwa. 
WIR aktywnie włączy się również 
w obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości oraz rocznicy wybu-
chu powstania wielkopolskiego.

Noworoczne życzenia złożyli od prawej: Honorowy Prezes KRIR i WIR Józef Waligóra, Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan 
Pikul, Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, Prezes WIR Piotr Walkowski, Dyrektor Wydziału Infra-
struktury UW Zbigniew Król, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek i Prezes Lubuskiej Izby 
Rolniczej Stanisław Myśliwiec
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Tradycją noworocznych spotkań 
jest wspólny toast za pomyślność 
w Nowym Roku. Uczestnicy spo-
tkania przy lampce szampana życzy-
li sobie przede wszystkim łaskaw-
szej aury oraz wyrażali nadzieję, że 
2018 rok będzie dla wielkopolskiego 
rolnictwa spokojny i dostatni.

W kolejnej części spotkania miały 
miejsce wystąpienia zaproszonych go-
ści. Jako pierwsza głos zabrała Prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, któ-
ra podziękowała Wielkopolskiej Izbie 
Rolniczej za zaangażowanie w inicja-
tywy realizowane przez samorząd wo-
jewództwa wielkopolskiego. Życze-
nia noworoczne w imieniu Wojewo-
dy Wielkopolskiego złożył Zbigniew 
Król, Dyrektor Wydziału Infrastruk-
tury UW, który podsumował również 
zaangażowanie przedstawicieli WIR 
w prace komisji szacujących szkody 
w rolnictwie. Obecny na spotkaniu 
zastępca prezydenta Poznania Jędrzej 
Solarski zaprosił wielkopolskich rol-
ników na tegoroczne Wojewódzko-
-Archidiecezjalne Dożynki Wielko-
polskie, które odbędą się w Poznaniu. 
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby 
Rolniczej Ryszard Kierzek zwrócił 
uwagę na potrzebę podejmowania 
wspólnych działań przez sąsiadujące 
ze sobą izby rolnicze. W najbliższych 
tygodniach priorytetem powinno być 
pozyskanie środków na bioasekura-
cję, które pozwolą na niedopuszczenie 

do przedostatnia się wirusa ASF do 
naszych gospodarstw. W podobnym 
tonie wypowiedział się Stanisław My-
śliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rol-
niczej, który również wyraził obawy 
związane z zagrożeniem rozprzestrze-
niania się wirusa. O działaniach wiel-
kopolskich służb weterynaryjnych 
mówił Wojewódzki Lekarz Wetery-
narii Andrzej Żarnecki. Prowadzone 
przez lekarzy weterynarii działania 
informacyjne oraz monitoring pad-
łych dzików to na dzień dzisiejszy 
najważniejsze działania. Jedynie 3% 
przypadków zarażenia zwierząt go-
spodarskich spowodowanych było 
przez dziki, pozostałe przypadki po-
legały na wprowadzeniu do gospodar-
stwa choroby przez człowieka. Stąd, 
jak podkreślał Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii, konieczne jest zacho-
wanie szczególnej ostrożności przez 
rolników i myśliwych. Reprezentu-
jąca Wielkopolski Oddział ARiMR 
Lidia Czechnik w swoim wystąpie-
niu podziękowała pracownikom WIR 
oraz doradcom za wsparcie rolników 
w zakresie wypełniania wniosków 
oraz podsumowała działania oddzia-
łu. Przypomniała również, że wraz 
z nowym rokiem ARiMR przejęła 
także część działań wcześniej obsłu-
giwanych przez ARR m.in. dopłaty 
z tytułu zużytego materiału siewnego. 
O wspólnych planach WIR, WODR 
i CDR dotyczących przeprowadzania 
szkoleń dla rolników mówiła Wiesła-

wa Nowak, Dyrektor Wielkopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Ponadto Pani Dyrektor zaprosiła rol-
ników do korzystania z oferty zespo-
łów doradczych i pomocy doradców 
oraz aplikacji, którą WODR wprowa-
dził w celu łatwiejszego dostępu do 
informacji i oferty doradztwa rolni-
czego. Życzenia wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym Roku złożył także Wi-
cestarosta Średzki, zapraszając jedno-
cześnie na Śniadanie Wielkanocne 
Środowisk Wiejskich, które w tym 
roku zorganizowane zostanie w Śro-
dzie Wielkopolskiej we współpracy 
z samorządami powiatu średzkiego.

Na zakończenie spotkania uczest-
nicy zostali zaproszeni na poczęstu-

nek, który został przygotowany przy 
współpracy z KGW Tarnówka, Sto-
warzyszeniem Katarynki z Osówki, 
Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwo-
ju Wsi Plecemin, Stowarzyszeniem 
KGW w Wielichowie, Grupą Produ-
centów Rolnych CHROBRY, Komisją 
WIR ds. Kobiet i Rodziny w Środowi-
sku Wiejskim oraz KGW Zielniczki 
i KGW Zwola, a także Gospodarstwa 
Bronisławy i Jana Chlastów oraz Mle-
czarnii Lazur z Nowych Skalmierzyc.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej dziękuje wszystkim uczest-
nikom spotkania, a w szczególno-
ści osobom zaangażowanym w jego 
przygotowanie. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

W spotkaniu organizowanym przez WIR uczestniczyli przedstawiciele insty-
tucji, organizacji i związków branżowych działających na rzecz wielkopol-
skiej wsi i rolnictwa, Przewodniczący Rad Powiatowych WIR, samorządow-
cy, Prezesi sąsiednich izb rolniczych oraz przedstawiciele prasy branżowej.

WIELKOPOLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI 
   

 

 

  

 

 

 

 

100 – LECIE 
 ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSĆI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 

ORGANIZATORZY: Wielkopolska Izba Rolnicza, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Gmina Kępno,  
Gmina Łęka Opatowska, Rada Powiatowa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Kępnie 

90 – LECIE ŚMIERCI HR. DR ALEKSANDRA SZEMBEKA 
  

 KĘPNO, 3 LUTEGO 2018 

Konferencja historyczna Wielkopolskie drogi do wolności 
–wspomnienie hr. dr Aleksandra Szembeka z udziałem 
Ks. Biskupa Edwarda Janiaka i Posła do Parlamentu Europejskiego 
Andrzeja Grzyba 
(Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno) 
 11.30 Rejestracja gości  
 12.00 Rozpoczęcie konferencji  

 

 SIEMIANICE, 3 LUTEGO 2018 
 9.45 Zbiórka sztandarów pod Kościołem  

pw. Św. Idziego w Siemianicach 
 10.00 Msza Święta w intencji hr. dr Aleksandra 

Szembeka w 90 rocznicę śmierci  
 10.45 Złożenie wiązanek kwiatów na grobie  

hr. dr Aleksandra Szembeka 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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W 2018 roku obchodzimy 
90. rocznicę śmierci dra hr. Aleksan-
dra Szembeka – patrioty, dyplomaty 
i działacza społecznego. Z tej okazji 
warto przybliżyć nieco sylwetkę tego 
wielkiego człowieka.

Aleksander urodził się 12 stycz-
nia 1886 r. w Siemianicach (powiat 
kępiński). Jego rodzicami byli Piotr 
Szembek, bohater powstania stycz-
niowego, poseł do Reichstagu oraz 
Maria z Fredrów – wnuczka słynne-
go Aleksandra Fredry, polskiego po-
ety, pamiętnikarza i komediopisarza. 
Zdrobniale nazywano go Oleś. Miał 
dwie starsze siostry: Zofię i Jadwigę. 
W wieku 10 lat stracił ojca i na jego 
matkę spadł ciężar wychowania dzie-
ci i kierowania majątkiem.

Edukacja Aleksandra nie odbie-
gała od schematów przyjętych w do-
mach ziemiańskich – otrzymał sta-
ranne wykształcenie, ale przy tym 
silnie nasycone egzaltacją narodo-
wą i duchem idealistycznym. Mały 
Oleś chadzał w konfederatce, ucząc 
się w domu, a następnie w latach 
1901–1905 uczęszczał do gimnazjum 
w Ostrowie Wielkopolskim. Wstąpił 
do tajnej polskiej organizacji samo-
kształceniowej – Towarzystwa Zana. 
Wiosną 1905 r. miał zdawać maturę. 
Nic nie wskazywało, by mógł w tym 
względzie mieć trudności, gdyż był 
uczniem celującym. Tymczasem 
znalazł się w poważnych tarapatach. 
Mianowicie jesienią 1904 r. wspólnie 
z siostrą Zofią rozdawał na pograni-
czu wielkopolsko-śląskim polskoję-
zyczne książki dzieciom chłopskim, 
czym zainteresowała się niemiecka 
policja. Z tego powodu jego matu-
ra została odroczona do momentu 
zakończenia śledztwa. Ostatecznie 
śledztwo umorzono, gdyż stwier-
dzono, że rozdawane książki „nie 
zawierały idei podburzających”. Po-
zwolono mu zdawać maturę o pół 
roku później, lecz za to ze wszystkich 
przedmiotów i przed osobną komi-
sją złożoną z 16 profesorów. Zdał ją 
więc dopiero jesienią 1905 r. i choć 
z wynikiem celującym, to w świa-
dectwie maturalnym zamieszczo-
no notę o niedojrzałości politycznej 
abiturienta. Matka Aleksandra, wo-
jowniczo nastawiona do władz pru-
skich, nazwała tę notę „najpiękniej-
szą ozdobą świadectwa”.

Po maturze studiował we Wro-
cławiu, następnie w Lipsku oraz na 
uniwersytetach w Belgii i Francji. 
Wspomagał tam materialnie uboż-

szych studentów z Polski. Pasjono-
wał się ekonomią, ale poświęcił się 
dyplomacji. Do Paryża pojechał śla-
dami ojca Piotra, który rozpoczął 
tam studia, ale rzucił je na wieść 
o wybuchu powstania styczniowe-
go. Aleksander doktoryzował się na 
Uniwersytecie w Louxain, na pod-
stawie rozprawy, która zawierała ob-
szerną i gruntowną analizę działal-
ności zrzeszeń gospodarczych chło-
pów polskich w zaborze pruskim. 
Podobno wielkopolskie ziemiaństwo 
książkę Szembeka czytało z zaintere-
sowaniem, ale ostatecznie jego wnio-
ski przyjęto dosyć sceptycznie. Ich 
realizacja wymagała bowiem zmiany 
patriarchalnych stosunków na wsi, 
a to podcięłoby pozycję ziemiaństwa. 
W czasie studiów Aleksander starał 
się służyć matce radą w prowadzeniu 
majątku, zwłaszcza w obliczu groź-
by wywłaszczenia. Charakterystycz-
ny jest w tym względzie list pisany 
z Paryża 24 grudnia 1907 r. Potępiał 
w nim myśl ugody z rządem pruskim 
jako cenę za odwrócenie niebezpie-
czeństwa wywłaszczeń, o czym za-
czynali myśleć niektórzy właścicie-
le ziemscy. Trafnie przewidywał, że 
rząd zdoła przeforsować w Sejmie 
ustawę uwłaszczeniową, mimo pol-
skich protestów i złudzeń, iż do tego 
nie dojdzie. Marzył o solidnej, twar-
dej kontrakcji polskiej. Przewidując, 
że matka stanie się jedną z pierw-
szych ofiar wywłaszczenia, radził 
część majątku sprzedać okolicznym 
chłopom, których rząd pruski wy-
właszczać nie będzie. „Będziemy 
mieć tę pociechę, żeśmy część Sie-
mianic dla narodu uratowali, odda-
jąc ją dobrowolnie w ręce chłopów” 
– pisał do matki, gdy Szembekowie, 
mimo zmniejszenia majątku, zostali 

wywłaszczeni. Aleksander, podobnie 
jak jego matka, idealizował szlachtę 
i można mieć poważne obawy, czy 
nawet w obliczu wywłaszczenia, jego 
plan częściowej parcelacji majątków 
między chłopów zdobyłby szersze 
uznanie. Ostatecznie rząd pruski, 
choć zdołał przeprowadzić w Sejmie 
ustawę, nie odważył się jej zastoso-
wać, poza sporadycznymi przypad-
kami

Objąwszy w 1910 r. zarząd siemia-
nickiego majątku, Aleksander usi-
łował w nim i okolicy wprowadzić 
poznane na Zachodzie nowoczesne 
metody gospodarowania. Powtórzył 
również pewne instytucje socjalne. 
Przy ówczesnych stosunkach spo-
łeczno-gospodarczych działalność 
ta, prowadzona przede wszystkim 
przez kółka rolnicze, mogła przy-
nieść tylko ograniczone rezultaty.

Szembek w czasie I wojny świa-
towej starał się uczulić polskich po-
lityków przebywających w Euro-
pie Zachodniej na problem Śląska 
w związku z perspektywą określenia 
przebiegu zachodniej granicy przy-
szłej Polski. Odpowiednie materiały 
przekazywał za pośrednictwem fran-
cuskiego ambasadora w Petersbur-
gu J. Noulensa, który potem stał na 
czele rozejmowej koalicji alianckiej 
podczas powstania wielko-
polskiego. O zaangażo-
waniu Szembeków w tę 
sprawę świadczy fakt, 
że nawet matka Szembe-
ka rozmawiała na ten temat 
z Ignacym Paderewskim 
w Poznaniu.

W dniach 3–5 XII 
1918 roku A. Szem-
bek jako jedyny zie-
mianin z powiatu 
kępińskiego uczest-
niczył w obradach Sej-
mu Dzielnicowego w Po-
znaniu. Fakt jego wyboru na 
delegata dowodzi społecznego po-
parcia dla narodowej i niepodległo-
ściowej postawy Szembeków z Sie-
mianic. O jego pradziadku, genera-
le w powstaniu listopadowym mó-
wiono: „Ufaj Szembekowi. Szembek 
nie zdradzi”. Za swą postawę Piotr 
Szembek został skazany w 1835 roku 
przez władze rosyjskie na konfiska-
tę dóbr.

Na sejmiku powiatowym w Kęp-
nie 1 stycznia 1919 r. A. Szembek 
oświadczył, że nie uznaje władzy 
rządu pruskiego i demonstracyjnie 

opuścił salę obrad. Ponieważ nie 
udało się rozszerzyć powstania wiel-
kopolskiego na Kępno i okolice, wo-
bec przeważających tu sił niemiec-
kich, wyjechał do Poznania z zamia-
rem wstąpienia do armii powstań-
czej. Okazało się jednak, że na służ-
bę wojskową ma zbyt słabe zdrowie 
(dlatego też nie został zmobilizowa-
ny do armii pruskiej w czasie wojny). 
Jednakże z uwagi na jego fachowe 
wykształcenie powierzono mu kie-
rownictwo resortu rolnictwa w Ko-
misariacie Naczelnej Rady Ludo-
wej. Został więc w istocie pierwszym 
wielkopolskim ministrem rolnictwa.

20 stycznia 1919 r. Naczelna Rada 
Ludowa przekazała, utworzoną jesz-
cze na prawie niemieckim, izbę rol-
niczą w polskie ręce i z tą datą miano-
wano Jana Chłapowskiego na pierw-
szego komisarycznego prezydenta. 
Po śmierci Chłapowskiego od 1 lipca 
1919 roku funkcję kom. prezydenta 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej objął 
dr hr. Aleksander Szembek.

Działania zbrojne powstania wiel-
kopolskiego nie objęły swoim zasię-
giem Kępna i okolic, a wytyczona 
po zawieszeniu tych działań linia 
demarkacyjna rozdzielająca walczą-
ce strony przebiegała aż 10 kilome-
trów na północ od Siemianic, po-

zostawiając je po stronie 
niemieckiej. Ostatecznie 
powiat kępiński znalazł 
się w granicach państwa 
polskiego, a szembekow-

skie Siemianice – na samym 
południowym krańcu 

Wielkopolski, tuż przy 
granicy z Niemcami.

Powiat kępiński zo-
stał wyzwolony do-
piero w 1920 r. przez 

płk Stanisława Thiela 
z Doruchowa. Jako pre-

zes Izby Rolniczej Alek-
sander Szembek dążył do upo-

rządkowania stosunków rolnych 
i przeciwstawiał się m.in. spekulacyj-
nemu obrotowi ziemią poniemiecką. 
Przebywając w Poznaniu brał udział 
w pracach zmierzających do utworze-
nia Narodowego Stronnictwa Ludo-
wego, które ostatecznie powstało 6 lu-
tego 1919 r. Partia ta, głosząc równo-
uprawnienie ludu oraz uznając go za 
podstawę i przyszłość narodu, starała 
się jednak zachować na wsi wpływy 
dworu i plebanii oraz przeciwdziałać 
radykalizacji nastrojów wśród wiel-
kopolskiego chłopstwa. Jego zda-

Aleksander Szembek – zasłużony Polak, 
patriota, dyplomata i działacz społeczny
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niem chłopi nie byli jeszcze 
przygotowani do odegrania sa-
modzielnej roli. Szembek wraz 
z innymi działaczami NSL my-
ślał o kontynuacji XIX-wiecz-
nej pracy organicznej. Był za-
interesowany prowadzeniem 
Banku Ludowego w Siemia-
nicach, dlatego nawiązał zna-
jomości i kontakty z ks. Pio-
trem Wawrzyniakiem. Wiosną 
1919 r., na łamach „Dzienni-
ka Poznańskiego”, ogłosił ar-
tykuł pt.: „W sprawie reformy 
rolnej”. Wystąpił w nim prze-
ciwko traktowaniu reformy 
jako doraźnej akcji politycznej 
i społecznej. Postulował opra-
cowanie kompleksowego pro-
gramu podniesienia dobrobytu 
w kraju. Opowiadał się za dro-
gą ewolucyjnych przemian, był 
przeciwny radykalnym rozwią-
zaniom. Bał się rozdrobnienia 
ziemi i w jego konsekwencji 
zahamowania produkcji rolnej, unie-
możliwienia postępu w tej dziedzinie, 
uwarunkowanego dużym areałem. 
Domagał się, aby problemy agrar-
ne były rozpatrywane z uwzględnie-
niem perspektyw rozwoju przemy-
słu rolnego. Komentatorzy zarzucali 
Szembekowi, że problem reformy rol-
nej traktuje wyłącznie w kategoriach 
ekonomicznych i nie dostrzega poli-
tycznych i społecznych jej skutków. 
Jego wystąpienia w ówczesnej sytu-
acji były odbierane jako konserwa-
tywne i wymierzone w program szyb-
kiego rozwiązania jednej z najbar-
dziej drażliwych kwestii odrodzonej 
Polski.

Oprócz działalności politycz-
nej i społecznej oraz gospodarczej 
Aleksander Szembek działał także 
na polu kulturalnym i oświatowym. 
Z jego poznańskim okresem życia 
związany jest współudział w orga-
nizacji Uniwersytetu Poznańskie-
go. Już w listopadzie 1918 r. zaczął 
przygotowywać obszerny memoriał 
w sprawie utworzenia Wydziału Eko-
nomiczno-Społecznego i postulował, 
aby na nowej uczelni uwzględniono 
w szerokim stopniu problematykę 
życia społeczno-gospodarczego. Ko-
misja organizacyjna Uniwersytetu 
Poznańskiego uznała jego racje, ale 
z różnych przyczyn zdecydowała, 
aby studia takie włączyć do studiów 
prawniczych. Szembek był później 
członkiem komisji, która utworzyła 
przy uniwersytecie Wyższą Szkołę 
Rolniczą, przekształconą w końcu na 
wydział Rolno-Leśny, dając podwa-
liny pod powstanie Akademii Rolni-
czej w Poznaniu.

Aleksander Szembek brał także 
udział w pracach międzynarodowej 

komisji, która dokonywała ustale-
nia powojennej granicy polsko-nie-
mieckiej. Została ona utworzona na 
podstawie Traktatu Wersalskiego 
i w jej skład wchodzili przedstawicie-
le: Francji, Anglii, Włoch, Niemiec 
oraz Polski, której reprezentantem 
był właśnie Aleksander Szembek. 

Był osobą kompetentną i dobrze 
postrzeganą przez Francję. Dobrze 
zorientowany w panujących realiach 
narodowościowych i społecznych, 
biegle władający językiem niemiec-
kim i francuskim, określany w Pa-
ryżu mianem ,,przyjaciela Francji” 
z doktoratem francuskiej uczelni, był 
osobą ze wszech miar kompetentną 
i dobrze postrzeganą przez Francję – 
sojusznika, na którym Polsce szcze-
gólnie zależało. Oto co na temat pra-
cy brata pisze Zofia: „Brat mój został 
naznaczony przedstawicielem Polski 
w Komisji Ententy i Niemiec, mają-
cej wyznaczyć granicę między nie-
podległą Polską a Niemcami. Stano-
wisko odpowiedzialne i trudne. Zda-
wał sobie sprawę, jak mi mówił, że 
może ściągnąć na siebie niezadowo-
lenie i zarzuty z różnych stron – ale 
kierował się tylko sumieniem”.

Nominację przyjął więc z dużym 
zatroskaniem, zdawał sobie bowiem 
sprawę z odpowiedzialności, a oba-
wiał się krytyki oraz oskarżeń. Do-
datkowym utrudnieniem dla pol-
skiego negocjatora był fakt, że An-
glicy i Japończycy nie orientowali 
się zupełnie w położeniu Polaków. 
Nieraz musiał dokonywać trudnych 
wyborów. Jak pisze Zofia „Kostów 
pozostał wówczas przy Niemcach, 
choć utrata bliskiej stacji kolejowej 
była utrudnieniem dla gospodar-
stwa, wolał jednak bronić ważniej-

szych z innych względów punk-
tów...”. Ostatecznie oceniono, 
że działalność dra Aleksanda 
hr. Szembeka w komisji była 
bardzo pozytywna. Wykazał 
duże zdolności dyplomatycz-
ne, dobrą znajomość mentalno-
ści ludzi zachodu oraz języków 
zachodnich. Pozostawał w do-
skonałych stosunkach z prze-
wodniczącym komisji, fran-
cuskim generałem Josephem 
Dupontem. Jaki był wkład 
A. Szembeka w zasięg i osta-
teczny kształt granicy Polski 
z Niemcami? Sprawa ta pozo-
staje niewyjaśniona i wymaga 
podjęcia szczegółowych badań. 
Niemniej ocenia się, że dzięki 
jego zabiegom przesądzony zo-
stał na rzecz Polski los przeszło 
80 miejscowości.

Zachęcony rezultatami Szem-
bek postanowił poświęcić się 
dyplomacji. Najpierw krótko 

pełnił funkcję naczelnika Wydziału 
Północnego w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, a w 1923 r. został 
radcą poselstwa polskiego w Paryżu, 
potem zaś ambasady. Zdjęcia Alek-
sandra Szembeka z 1924 r. w gro-
nie komisarzy granicznych Włoch, 
Francji i Anglii świadczą o tym, że 
dalej zajmował się sprawami gra-
nic i ich korektami, które wymagały 
konsultacji stron. Po zamachu majo-
wym w 1926 roku został niespodzie-
wanie odwołany ze stanowiska. Na-
dzieje na powołanie do czynnej służ-
by dyplomatycznej nie doczekały się 
spełnienia. Temat ten był przedmio-
tem korespondencji z Janem Szem-
bekiem – wiceministrem spraw za-
granicznych II RP. Wróciwszy do 
Siemianic czekał, gdzie mu wyzna-
czą nowy posterunek. Niestety cze-
kanie przedłużało się...

Ostatnią jego czynnością w Sie-
mianicach było rozpoczęcie przebu-
dowy „szpitalika” dla wysłużonych 
pracowników – zakładano w nim 
wodociągi i kanalizację. Paryż stał 
się celem jego ostatniej podróży. Wy-
kład dotyczący jego nowej książki 
z zakresu ekonomii, który miał wy-
głosić w klubie Association Fran-
ce-Pologne, nie doszedł do skutku 
z powodu jego nagłej śmierci 2 lute-
go 1928 roku. Aleksander zmarł bez-
potomnie w wieku 42 lat. Jego ciało 
zostało przewiezione z Paryża do Sie-
mianic i spoczęło w rodzinnej kryp-
cie siemianickiego kościoła.

W dniu 9 października 2009 r. 
XI Walne Zgromadzenie WIR III 
kadencji przyjęło uchwałę w spra-
wie ustanowienia wyróżnienia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej pod na-
zwą „Medalion im. dr. Aleksan-

dra hr. Szembeka za działalność na 
rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wiel-
kopolskiej”. Ustanawiając to wyróż-
nienie, Wielkopolska Izba Rolnicza 
pragnęła nawiązać do swej chlub-
nej poprzedniczki, jaką była działa-
jąca w odrodzonej Polsce ówczesna 
Wielkopolska Izba Rolnicza. Jednym 
z jej pierwszych prezesów był wła-
śnie dr Aleksander hr. Szembek – za-
służony Polak, patriota, dyplomata 
i działacz społeczny zarazem.

Inicjatywę wydobycia z niepamię-
ci tego zacnego wielkopolskiego rodu 
podjęło Towarzystwo Historyczne 
im. Szembeków. Współpraca Towa-
rzystwa z naszą Izbą rychło zaowo-
cowała decyzją o ustanowieniu dra 
Aleksandra hr. Szembeka patronem 
specjalnego wyróżnienia przyznawa-
nego przez Wielkopolską Izbę Rolni-
czą. Do tej pory medalion im. Szem-
beka przyznano 95 osobom i instytu-
cjom.

Kolejne pokolenia Szembeków 
z Siemianic dawały przykład Pola-
kom, zwłaszcza w trudnym okresie 
zaborów, jak trwać i twórczo pra-
cować. W dziele kultywowania tra-
dycji, pracy organicznej i utrzyma-
nia polskości w południowej części 
Wielkopolski, jak i pobliskim Śląsku 
Opolskim, Szembekowie pełnili po-
dobną rolę jak Raczyńscy, Chłapo-
wscy czy Działyńscy w Poznaniu. 
Warto zatem pielęgnować pamięć 
o rodzie Szembeków i przekazywać 
ją kolejnym pokoleniom.

Opracowanie: Grzegorz WYSOCKI
Wykorzystano obszerną część biografii 

Aleksandra Szembeka autorstwa Prezesa 
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków 

Władysława Ryszarda Szeląga, 
opracowanie Pawła Grzesiaka ze Słownika 

delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy, 
Sprawozdanie WIR za lata 1919-20, 

informacje dostępne w Internecie, w tym 
w Wikipedii oraz materiały własne.
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Kulinaria patriotyczne to temat 
przewodni tegorocznego konkursu 
kulinarnego organizowanego przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą. Temat 
wybrany nieprzypadkowo, gdyż 2018 
rok jest rokiem Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz rokiem 100-lecia powsta-
nia wielkopolskiego. Z tego też wzglę-
du zachęcamy do pochylenia się nad 
historyczną kuchnią wielkopolską 
i jej bogatymi tradycjami. Konkurs 

trwać będzie przez cały rok 2018, 
a jego podsumowanie zaplanowane 
zostało na początek 2019 roku. O ob-
jęcie patronatu nad konkursem wy-
stąpiliśmy do posła do Parlamentu 
Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz 

Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka. Regulamin 
konkursu i szczegółowe informacje 
związane z jego przebiegiem dostęp-
ne będą na stronie: www.wir.org.pl 
w zakładce „Konkursy”.

Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne

Culinaria pro patria
Kultura narodowa wyraża się 

w rozmaitych postaciach, z których 
jedną jest kultura kulinarna. Rozu-
mienie własnej tożsamości – w tym 
przypadku polskiej tożsamości – 
odbywa się równocześnie w wielu 
aspektach, gdyż wyraża szacunek 
do przeszłości, integrację społeczną, 
zrozumienie mechanizmów społecz-
nych i gospodarczych, które wzmac-
niają gminę, region, kraj.

„Culinaria pro patria” – pod tym 
hasłem zawiera się postawa wobec 
kultury kulinarnej, która respektu-
je historyczne polskie dziedzictwo 
kulinarne oraz jego współczesne 
(i przyszłe) naturalne continuum, 
obejmujące wszelkie formy uprawy, 
produkcji, kultywowania, respekto-
wania rodzimej, zdrowej żywności, 
powstającej w harmonii z naturą. 
Hasło „Culinaria pro patria” nawią-
zuje do innego powszechnego hasła 
– patriotyzmu kulinarnego – rozsze-
rzając jego rozumienie poza związek 
producenta z konsumentem, dostaw-
cy z odbiorcą.

„Culinaria pro patria” wyraża na-
stępujące elementy postawy:

 ■wyraz kultywowania świadomości 
narodowej, uzupełnienie wiedzy 
niezbędnej do rozumienia własnej 
tożsamości, a przez to wiodącej do 
pełniejszej świadomości obywatel-
skiej – przez poszanowanie wspól-
nego dobra i poszanowanie wspól-
nego dziedzictwa,
 ■ impuls do podjęcia szeroko poję-
tej edukacji kulinarnej, której osią 
jest postrzeganie kuchni polskiej 
w kontekście rzeczywistości histo-
rycznej i współczesnej, ze zrozu-
mieniem, co stanowi rzeczywisty 
komponent polskiej kuchni, co jest 
komponentem obcym, a co kom-
ponentem asymilowanym, a zatem 
przyswojonym; tego rodzaju wie-
dza jest też zalążkiem rozumienia 
bogatych więzi łączących narody 
Europy i – szerzej – świata, ujaw-
nia też różnorakie sposoby wymia-
ny kulturalnej,
 ■propagowanie polskiej produkcji 
żywnościowej, polskich produk-

tów żywnościowych, jako warto-
ści wyjątkowej, której lokalny cha-
rakter i możliwość pełniejszego 
dostosowania do potrzeb i gustów 
odbiorców jest ucieleśnieniem 
– w obrębie kultury kulinarnej 
– zrównoważonego rozwoju; to 
właśnie rozwój małych podmio-
tów produkujących żywność na 
potrzeby lokalne uniezależnia lu-
dzi, uwalnia rynek od dyktatu 
monopoli, likwiduje negatywne 
skutki środowiskowe – ekologicz-
ne uprzemysłowionej produkcji 
żywnościowej, służy lokalnej go-
spodarce,
 ■ propagowanie zdrowego żywienia 
i świadomości zdrowotnego wpły-
wu tradycyjnych komponentów 
i tradycyjnych potraw, mające bez-
pośrednie przełożenie na kondycję 
społeczną i ogólnonarodowe uwa-
runkowania zdrowotne, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem świado-
mości kulinarnej dzieci i młodzie-
ży, począwszy od najwcześniej-
szych form zorganizowanej eduka-
cji (od przedszkola).
Patriotyzm, także ten kulinar-

ny, jest dziś fundamentem obywa-
telskich i pro-europejskich postaw 
w krajach takich jak Francja i Wło-
chy, których kuchnia znana jest na 
całym świecie, ale i w krajach o mniej 
rozpoznawalnej charakterystyce ku-
linarnej – Szwecja, Niemcy. Umiło-
wanie tego, co własne, jest przykła-
dem dojrzałości obywatelskiej i go-
towości do odpowiedzialnego współ-
decydowania o własnej przyszłości 
– choćby przez fakt kształtowania 
zdrowego społeczeństwa.

Parafrazując wielkiego patriotę, 
Mikołaja Reja, a także demonstrując 
(łacińskim hasłem) związki polskiej 
kultury kulinarnej z analogiczną 
sferą, w której nieuchronna stawała 
się wspólnota doświadczeń Polaków 
i ich sąsiadów, ale przywołując PA-
MIĘĆ rolniczych tradycji naszego 
narodu, który dostarczał swoje pro-
dukty do innych krajów, będąc ich 
żywnościowym zapleczem, stwier-
dzić można:

„A niechaj narodowie wżdy po-
stronni znają, iż Polacy nie kozią, iż 
swoją kuchnię mają.”

W dzisiejszych czasach, w obec-
nej sytuacji polityczno-gospodarczej, 
proponowana przeze mnie szeroko 
rozumiana aktywność pod hasłem 
„Culinaria pro patria” wskazuje, jak 
zmobilizować społeczeństwo do pa-
triotycznego zastosowania produk-
tów regionalnych, lokalnych, natu-
ralnych i ekologicznych w kuchni, 
w naszych domach i w różnych sfe-
rach życia publicznego.

Można to osiągnąć w bardzo sze-
rokim wachlarzu działań podejmo-
wanych w kierunku zmiany men-
talności, świadomości i etyki społe-
czeństwa, zwiększenia świadomości 
społecznej w stosunku do rozwoju 
państwa i regionu, czego przykładem 
może być patriotyzm lokalny i regio-
nalny w Niemczech i we Francji.

Przede wszystkim należy podkre-
ślić szeroko proponowane w ostat-
nim okresie zwiększenie propago-
wania polskich produktów żywno-
ściowych do zużycia bezpośredniego 
w konsumpcji indywidualnej i w for-
mie przetworzonej we własnym za-
kresie w gospodarstwach domo-
wych.

Należałoby również znacznie po-
szerzyć zakres oferowanych przez 

restauracje propozycji na bazie 
polskich produktów. W szkołach 
i wszelkich placówkach żywienia pu-
blicznego dostosować sporządzane 
receptury i grafiki diet do jak najlep-
szego wykorzystania rodzimych ar-
tykułów rolno-spożywczych, oczy-
wiście z uwzględnieniem czterech 
pór roku.

Proponuję działania edukacyjne 
począwszy od poziomu szkół podsta-
wowych i przedszkoli ukierunkować 
na zdrowe żywienie, produkty dobrej 
jakości, pod którymi to określeniami 
będzie rozumiało się produkty krajo-
wego rolnictwa oraz tradycyjne potra-
wy i przetwory z nich sporządzane.

Wydaje się bardzo celowe rozsze-
rzenie programów funduszy promo-
cyjnych i położenie w nich nacisku 
na produkty pochodzące z polskiego 
rolnictwa, z polskiej ziemi.

Bardzo ważnym moim zdaniem, 
o co zabiegam od dawna, jest łą-
czenie programów, współdziałanie 
w zakresie wypracowania wspólnych 
programów przez resorty Ministra 
Zdrowia, Ministra Edukacji i Mini-
stra Rolnictwa dotyczących polskiej 
zdrowej żywności.

Uczciwość producenta i handlow-
ca w stosunku do klienta na ba-
zie produktów lokalnych powinna 
skierować działania na budowanie 
rzetelnej informacji o produkcie 
z uwzględnieniem gatunków, ro-
dzajów, odmian i typów oraz wska-
zaniem pochodzenia, co spowoduje 
również wzmocnienie lokalnych tar-
gowisk. Obecna sytuacja gospodar-
cza wymaga oczekiwanej od dawna 
zmiany prawa w zakresie sprzedaży 
produktów wytwarzanych i przetwa-
rzanych przez indywidualne gospo-
darstwa rolne. Takie pojmowanie 
hasła „Culinaria pro patria” będzie 
z wielkim pożytkiem dla zdrowotno-
ści społeczeństwa polskiego, kulty-
wowania polskiej tradycji kulinarnej 
i może wpłynąć w znacznym stop-
niu na sytuację w sektorze rolnictwa 
spowodowaną sankcjami gospodar-
czymi.

Witold WRÓBEL

Witold Wróbel
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 Ocena kryteriów ofert pisemnych 
w przetargach ograniczonych do rolników 

indywidualnych na dzierżawę 
Na spotkaniu w siedzibie Krajo-

wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Warszawie w dniu 13 grudnia 
2017 r. z prezesami Izb Rolniczych 
podjęto uzgodnienia, zgodnie z któ-
rymi zostaną ustalone wojewódz-
kie kryteria ofert, odnoszące się do 
specyfiki danego regionu. Jednak-
że do tego czasu mają obowiązy-
wać zasady ogłoszone w Zarządze-
niu Dyrektora Generalnego KOWR 
(Nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r.).

Nowe kryteria oceny ofert i ich 
wagi przedstawiają się następująco:

1a. Odległość siedziby gospodar-
stwa rolnego oferenta od nierucho-
mości Zasobu – liczba punktów 15;

1b. Odległość nieruchomości 
rolnej będącej przedmiotem wła-
sności lub użytkowania wieczyste-
go lub dzierżawy z Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oferen-
ta od nieruchomości Zasobu będą-
cej przedmiotem przetargu – liczba 
punktów 15;

Pomiaru w kryterium 1a doko-
nuje się w linii prostej na podstawie 
mapy cyfrowej, od najbliżej wysu-
niętej granicy działki wchodzącej 
w skład gospodarstwa rolnego ofe-
renta będącej jego własnością (lub 
w użytkowaniu wieczystym, bądź 
dzierżawionej z ZWRSP) i zgłoszo-
nej co najmniej 12 miesięcy przed 
datą publikacji ogłoszenia przetargu 
do ewidencji producentów ARiMR 
jako siedziba gospodarstwa, do naj-
bliżej wysuniętej granicy nierucho-
mości wystawionej do przetargu. 
W tym wypadku konieczna będzie 
informacja wydana przez ARiMR.

W kryterium 1b również dokonu-
je się pomiaru w linii prostej na pod-
stawie mapy cyfrowej, od najbliżej 
wysuniętej granicy działki w skład 
której wchodzą użytki rolne, będą-
cej własnością lub w użytkowaniu 
wieczystym, bądź dzierżawionej 
z ZWRSP co najmniej 12 miesię-
cy przed datą publikacji ogłoszenia 
przetargu i wchodzącej w skład jego 
gospodarstwa rolnego.

Wyłączenie z katalogu możliwo-
ści dzierżawy w obrocie prywatnym, 
zdaniem samorządu rolniczego po-
zwoli na wyeliminowanie z przetar-
gów osób, które dzierżawiły nieru-
chomości położone w pobliżu grun-
tów przeznaczonych do dzierżawy 

z Zasobu na sztucznych warunkach, 
tylko w celu uzyskania wysokiej 
punktacji w tym kryterium. Nieste-
ty nie uwzględniono wielokrotnie 
zgłaszanych przez WIR uwag doty-
czących zasad dokonywania pomia-
ru w linii prostej, a nie po drogach 
publicznych. Sprawiedliwość oceny 
tego kryterium na wskazanych zasa-
dach jest nielogiczna i krzywdząca 
dla rolników faktycznie zamieszku-
jących w pobliżu oferowanej w prze-
targu działki.

2. Powierzchnia nieruchomości 
rolnych nabytych lub wydzierża-
wionych z Zasobu – liczba punk-
tów 30;

Oferenci, którzy na dzień składa-
nia oferty nabyli lub są dzierżawca-
mi gruntów rolnych z Zasobu o łącz-
nej powierzchni równej lub większej 
niż 3-krotność średniej powierzchni 
gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w danym województwie 
(wg ARiMR za poprzedni rok) – 
otrzymują 0 punktów. Maksymalną 
ilość punktów otrzymują oferenci, 
którzy nie nabyli, ani nie są dzier-
żawcami gruntów rolnych z Zasobu.

WIR wielokrotnie postulowa-
ła o przyjęcie skutecznych zapisów 
uniemożliwiających wielorodność 
nabycia. Niestety sposób organizacji 
i planowania przetargów spowodo-
wał, że przepis ten był w większości 
przypadków przepisem martwym. 
Kierunek obrany przez KOWR do-
tyczący braku punktów w tym kry-
terium, w przypadku nabycia bądź 
dzierżawienia gruntów rolnych z Za-
sobu o łącznej powierzchni równej 
lub większej niż 3-krotność średniej 
powierzchni gospodarstw w woje-
wództwie, jest pozytywny, jednak 
niewystarczający. Zdaniem wielko-
polskiego samorządu rolniczego na-
leży już w Ustawie o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi zawrzeć 
zapisy, które wykluczą sytuacje, gdy 
dana osoba wygrywała przetargi na 
większość działek pochodzących 
z podziału jednej nieruchomości, lecz 
położonych w różnych miejscowo-
ściach. Postulat środowisk rolniczych 
jest niezmienny – „jeden rolnik – jed-
na działka z tego samego zasobu”.

3. Intensywność produkcji zwie-
rzęcej w gospodarstwie oferenta – 
liczba punktów 15;

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. 
Przeliczeń jednak, w odróżnieniu 
do wcześniej obowiązujących za-
sad, dokonuje KOWR. Dokumenta-
mi potwierdzającymi średnioroczną 
liczbę zwierząt są:

 ■w przypadku zwierząt dla któ-
rych ARiMR prowadzi ewidencję 
(bydło, owce, kozy i świnie) – in-
formacja wydana przez ARiMR 
o średniorocznej liczbie zwierząt 
w DJP (lub liczbie zwierząt, ga-
tunku, płci, wieku) w gospodar-
stwie w poprzednim roku,
 ■w przypadku pozostałych zwie-
rząt – oświadczenie rolnika 
o średnim stanie rocznym zwie-
rząt danego gatunku, płci i wieku 
oraz następujące dokumenty:
–  koniowate – informacja wydana 

przez podmiot prowadzący re-
jestr tych zwierząt albo kseroko-
pie wybranych stron z paszpor-
tów zwierząt wraz z informacją, 
od kiedy zwierzę jest utrzymy-
wane w gospodarstwie, 

–  działy specjalne – kserokopia 
PIT/DS za poprzedni rok lub 
informacja wydana przez po-
wiatowego lekarza weterynarii 
lub kopie innych dokumentów 
potwierdzających prowadzenie 
w podanej wielkości takiego ro-
dzaju produkcji,

–  zwierzęta dzikie – informacja 
wydana przez powiatowego le-
karza weterynarii lub kopie in-
nych dokumentów potwierdza-
jących prowadzenie w podanej 
wielkości takiego rodzaju pro-
dukcji.

Wielkopolski samorząd rolniczy 
nadal stoi na stanowisku, że kryte-
rium to stanowi preferencję dla gru-
py rolników utrzymujących zwierzę-
ta i osłabi możliwości rozwoju oraz 
konkurencyjność pozostałych gałęzi 
wielkopolskiej produkcji rolniczej. 

 4. Kryterium wieku – liczba 
punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłosze-
nia wykazu nieruchomości Zaso-
bu przeznaczonych do dzierżawy 
ma nie więcej niż 40 lat otrzymuje 
maks. liczbę punktów. Natomiast 

osoba, która w dniu ogłoszenia wy-
kazu nieruchomości Zasobu prze-
znaczonych do dzierżawy ukoń-
czyła już 60 lat (od dnia następne-
go od daty urodzenia) – otrzymuje 
zero punktów. Pozostali uczestnicy 
przetargu otrzymują liczbę punktów 
proporcjonalną do wieku; 

Jest to spełnienie jednego z po-
stulatów Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, który przyczyni się do sprawie-
dliwego podziału punktacji w tym 
kryterium, bez dyskryminacji ze 
względu na wiek.

5. Powierzchnia użytków rol-
nych stanowiących dzierżawę, 
użytkowanie wieczyste i własność 
rolnika i jego małżonka – liczba 
punktów 25;

Powierzchnia użytków rolnych 
stanowiących dzierżawę, użytko-
wanie wieczyste i własność rolnika 
i jego małżonka podawana jest na 
dzień składania oferty. Powierzchnię 
preferowaną przyjmuje się na pozio-
mie 3-krotności średniej powierzch-
ni gruntów rolnych w gospodarstwie 
rolnym w danym województwie. 
Maksymalną liczbę punktów otrzy-
mują rolnicy, których powierzch-
nia UR stanowiących dzierżawę, 
użytkowanie wieczyste i własność 
rolnika i jego małżonka, mieści się 
w przedziale od co najmniej 1 ha do 
powierzchni preferowanej, pomniej-
szonej o powierzchnię nieruchomo-
ści wystawianą do przetargu.

6. Kryterium uzgodnione z tere-
nową radą społeczną (po jej powo-
łaniu) – liczba punktów 10.

Zgodnie z zapowiedziami Mini-
stra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, 
Rady Społeczne mają zostać powoła-
ne od stycznia 2018 r., tak więc kry-
terium to zostanie ustalone, miejmy 
nadzieję, już w najbliższym czasie. 
WIR jest również usatysfakcjono-
wana zapewnieniami Ministra Rol-
nictwa o zwiększeniu roli samorzą-
du rolniczego w strukturach Rad 
Społecznych.

Rolnicy z niecierpliwością ocze-
kują na wznowienie przetargów na 
dzierżawę nieruchomości, gdyż czas 
nagli. Grunty nadal leżą niezago-
spodarowane, a rolnicy czekają na 
możliwość powiększenia swojego 
warsztatu pracy.

Biuro WIR
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Rolnik – niebezpieczny zawód
Rolnictwo to jeden z zawodów za-

raz po górnictwie, które są najbar-
dziej narażone na choroby zawodo-
we. Rolnik pracuje w warunkach 
trudnych, często szkodliwych. Na-
rażony jest on nie tylko na czynniki 
atmosferyczne, które w wielu przy-
padkach nie są sprzyjające. Chłód, 
wilgoć, upał czy wiatr narażają or-
ganizmy na nadmierne wychłodze-
nie czy przegrzanie. Sporo prac wy-
konywanych jest na wolnym powie-
trzu, i nie ma możliwości ochrony 
przed zimnem, wiatrem czy słoń-
cem. Jeszcze należy podkreślić, że 
prócz czynników atmosferycznych 
dochodzą również różnego rodzaju 
pyły (pasze, nawozy, kurz itd.), hałas 
i opary paliw, smarów oraz środków 
ochrony roślin, a także możliwość 
zakażenia się chorobami odzwierzę-

cymi itd. W zawodzie rolnika istnie-
je również poważne ryzyko uszko-
dzenia ciała przez maszyny i różne 
urządzenia wykorzystywane w pro-
dukcji rolniczej. Rolnicy i pracow-
nicy zatrudnieni w rolnictwie na co 
dzień stykają się z różnymi czynni-
kami, które bezpośrednio bądź po-
średnio wpływają na człowieka.

Z danych Centralnego Rejestru 
Chorób Zawodowych prowadzonych 
przez Instytut Medycyny Pracy wy-
nika, że tylko w 2016 roku na cho-
roby zawodowe zapadły 522 osoby 
z sektora rolnictwa, leśnictwa, ło-
wiectwa i rybactwa. Stanowi to naj-
większy odsetek, bo 25% wszystkich 
zarejestrowanych przypadków. 

Rolnicy i osoby zatrudnione w rol-
nictwie niestety nie zdają sobie spra-
wy z niebezpieczeństw, na jakie się 

narażają podczas wykonywania co-
dziennych obowiązków w gospo-
darstwie. Nawet lekarze pierwszego 
kontaktu nie zawsze uwzględniają 
specyfikę pracy w rolnictwie. Sami 
rolnicy też lekceważą własne zdro-
wie. Dopiero kiedy dolegliwości są 
już tak uciążliwe, że nie pozwalają na 
normalne funkcjonowanie, udają się 
do lekarza. Wtedy jednak powrót do 
całkowitego zdrowia jest bardzo dłu-
gi lub wręcz niemożliwy. Tak więc 
każda osoba, w trosce o swoje życie 
i zdrowie, powinna być świadoma 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą praca 
w rolnictwie, i maksymalnie mini-
malizować szkodliwe czynniki i za-
grożenia.

Jednak kiedy już zaistnieje takie 
schorzenie i trzeba się ubiegać o ren-
tę rolniczą, to renta rolnicza z tytu-

łu niezdolności do pracy przysługu-
je ubezpieczonemu (rolnikowi, do-
mownikowi), który spełnia łącznie 
następujące warunki:

 ■ jest trwale lub okresowo całkowi-
cie niezdolny do pracy w gospo-
darstwie rolnym, 
 ■ całkowita niezdolność do pracy 
w gospodarstwie rolnym powsta-
ła w okresie podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu 
lub w okresach wymienionych po-
niżej w pkt 1 i 2, lub nie później 
niż w ciągu 18 miesięcy od ustania 
tych okresów,
 ■ podlegał ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu przez wymagany 
okres wynoszący co najmniej:
–  rok – jeżeli całkowita niezdolność 

do pracy w gospodarstwie rol-
nym powstała w wieku do 20 lat,

Czy specustawa zapobiegnie 
rozprzestrzenianiu się ASF?

Jeszcze do niedawna z ust 
powiatowych lekarzy wete-
rynarii można było usłyszeć, 
że priorytetem w zwalczaniu 
afrykańskiego pomoru świń 
jest niedopuszczenie do prze-
kroczenia wirusa przez gra-
nicę Wisły. Tymczasem 22 li-
stopada 2017 r. wyniki badań 
z Państwowego Instytutu We-
terynaryjnego - Państwowego 
Instytutu Badawczego w Pu-
ławach potwierdziły wykrycie 
materiału genetycznego wiru-
sa ASF u 4 padłych dzików, 
które znaleziono w miejscowo-
ści Laski, czyli po zachodniej 
stronie Wisły.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w porozumie-
niu z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji oraz Ministerstwem Środo-
wiska, przygotowało kolejny projekt 
ustawy, której głównym celem jest 
usprawnienie działań niezbędnych 
do skutecznego zwalczania ASF. 
Ustawa została uchwalona przez 
Sejm 18 grudnia 2017 podczas ostat-
niego w tym roku posiedzenia. 

Najważniejszym zapisem nowej 
specustawy są regulacje budowy za-
pory na granicy wschodniej białoru-
sko-ukraińsko-polskiej, o którą rol-
nicy postulowali jeszcze za czasów 
poprzedniego Ministra Rolnictwa. 
Zabezpieczenie przed migracją dzi-

ków z krajów wschodnich na długo-
ści ok. 730 km ma kosztować budżet 
państwa ponad 100 mln zł.

W projekcie specustawy regulu-
je się również kwestię prawa łowiec-
kiego. Polowania w parkach narodo-
wych i rezerwatach przyrody będą 
odbywały się według planów łowiec-
kich, a nie tylko w drodze decyzji 
dyrektora parku. Z kolei dla myśli-
wych biorących udział w sanitar-
nym odstrzale dzików przewidziany 
jest urlop – do sześciu dni w roku. 
Możliwość wypowiedzenia umowy 

dzierżawy obwodu łowieckiego, 
a także możliwość uchylenia de-
cyzji wyłączającej obwód łowiec-
ki z dzierżawy i przekazania go 
w zarząd ma pomóc w zmobili-
zowaniu opieszałych kół łowiec-
kich do odstrzału dzików. Aktu-
alnie Polski Związek Łowiecki 
wprowadza jedynie wytyczne na 
zasadzie zaleceń, co nie poma-
ga walczyć z nadmierną popu-
lacją dzików. W zmianach prze-
widuje się nałożenie obowiązku 
współpracy organów samorządu 
terytorialnego, nadleśniczych 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego i Lasów Państwowych 
z dzierżawcami obwodów ło-
wieckich. Zapisy te są spełnie-
niem jednego z wielu postulatów 
Wielkopolskich rolników, które 
zgłaszane były podczas organi-
zowanych przez WIR na prze-

łomie maja i czerwca ubiegłego roku 
Forów Rolniczo-Łowieckich.

Ujawnienie przypadku ASF u dzi-
ków w  Legionowie w woj. mazo-
wieckim stało się przyczyną dopre-
cyzowania przepisów dotyczących 
odławiania dzików w miastach i ich 
uśmiercania. Ma to zapobiec ryzyku 
rozprzestrzenienia się afrykańskiego 
pomoru świń poprzez wprowadzanie 
do środowiska dzików odłowionych 
z terenów miejskich.

Specustawa przewiduje utworzenie 
zespołów do spraw dochodzeń epi-

zootycznych, składających się z osób 
mających specjalistyczną wiedzę 
z zakresu epizootiologii weterynaryj-
nej. Dzięki temu łatwiej będzie usta-
lić źródło choroby, w szczególności 
w przypadku wystąpienia więcej niż 
jednego ogniska choroby w powiecie.

Odkąd pojawił się w Polsce pierw-
szy przypadek ASF, na każdym spo-
tkaniu przedstawicieli rolników 
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pojawiały się prośby o zwięk-
szenie odstrzałów dzików. Ten po-
stulat jednak w specustawie nie zo-
stał uwzględniony. Wielkopolska 
Izba Rolnicza kilkakrotnie zwraca-
ła się do władz o redukcję dzików 
do poziomu 0,1 osobnika na km2 nie 
tylko na obszarach ASF, ale również 
na terenach, gdzie koncentracja pro-
dukcji trzody jest wysoka. 29 wrze-
śnia 2017 r. Walne Zgromadzenie 
WIR przyjęło wniosek o podjęcie 
kolejnej interwencji do MRiRW 
w sprawie pilnego odstrzału dzików 
na terenie całej Polski. Postulat ten 
nabrał jeszcze większego znaczenia 
dla wielkopolskich rolników, kiedy 
przypadki zarażonych dzików zna-
leziono po zachodniej stronie Wisły, 
zaledwie 100 km od granic Wielko-
polski.  

 W Polsce od 2014 r. odnotowano 
już 106 ognisk choroby ASF u świń 
i 915 przypadków ASF u dzików.

Maria DERESIŃSKA 
www.minrol.gov.pl
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Okręgowe Stacje Chemiczno-Rol-
nicze, których nadrzędną jednostką 
jest Krajowa Stacja Chemiczno-Rol-
nicza w Warszawie. Teren wojewódz-
twa wielkopolskiego obejmują swoim 
zasięgiem trzy Stacje Chemiczno-

-Rolnicze: w Poznaniu, Szczecinie 
i Warszawie. Rolnikowi jest znacznie 
łatwiej dotrzeć do specjalistów tere-
nowych Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej w Poznaniu działają-
cych na obszarze Wielkopolski. Aby 

rolnik mógł szybko skontaktować się 
ze specjalistą rejonowym (agroche-
mikiem), teren działania poszczegól-
nych Stacji podzielono na rejony. Jed-
nak teren działania nie pokrywa się 
całkowicie z powierzchnią wojewódz-

twa, ponieważ rejon naszego oddzia-
łu opiera się na granicach byłych wo-
jewództw: kaliskiego, konińskiego, 
leszczyńskiego i poznańskiego. 

Sanatorium także dla rolnika
Rolnicy mają również możliwość 

leczenia sanatoryjnego, które zgod-
nie z ustawowym obowiązkiem za-
pewnia Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego. Jednak rolni-
cy nie zawsze biorą pod uwagę taki 
rodzaj leczenia. Leczenie rehabili-
tacyjne może w znacznym stopniu 
poprawić stan zdrowia kuracjusza. 
Sanatoria KRUS-u zapewniają le-
czenie między innymi: zesztyw-
niającego zapalenia  stawów kręgo-
słupa, chorób zwyrodnieniowych 
stawów, zapalenia nerwów, splo-
tów i korzeni nerwowych, zespołu 
rwy kulszowej i barkowej, stanów 
po operacjach korekcyjnych kręgo-
słupa, stawów i kończyn, reumato-
idalnego zapalenia stawów, choro-
by narządu ruchu, układu krążenia 
i układu oddechowego. W sanato-
riach leczone są również schorzenia 
współistniejące, a są to między in-
nymi cukrzyca i choroby tarczycy. 
W ośrodkach zapewniona jest rów-
nież całodobowa opieka medyczna. 

Rolnicy są tak przyzwyczajeni do 
ciągłej pracy w gospodarstwie, że 
trudno się im zdecydować na tak 
długie przebywanie poza swoim go-
spodarstwem. 

Każdego roku z rehabilitacji lecz-
niczej za pośrednictwem KRUS ko-
rzysta około 13 tys. osób.

Z rehabilitacji leczniczej moż-
na korzystać nie częściej niż co 
12 miesięcy. Osobom które mają 
ustalone prawo do zasiłku choro-
bowego z tytułu czasowej niezdol-
ności do pracy trwającej ponad 
180 dni, a także osobom mającym 

ustalone prawo do okresowej renty 
rolniczej z tytułu niezdolności do 
pracy w gospodarstwie rolnym – 
świadczenie rehabilitacyjne można 
przyznać po upływie 6 miesięcy od 
dnia zakończenia poprzedniej re-
habilitacji.

W każdym jednak przypadku, 
uzasadnionym potrzebami zdrowot-
nymi pacjenta, okres oczekiwania na 
ponowne skierowanie może zostać 
skrócony, a sam pobyt przedłużony.  
Każdorazowo świadczenie to przy-
znawane jest na wniosek lekarza 
ustalającego wskazania do odbycia 
rehabilitacji. Do wniosku muszą 
być dołączone niezbędne badania, 
zlecone przez lekarza. Wypełniony 
wniosek, który ważność zachowuje 
6 miesięcy, rolnik składa (osobiście 
lub wysyła pocztą) we właściwym 
oddziale regionalnym lub placówce 
terenowej Kasy. Wnioski są spraw-
dzane pod względem formalnym 
i oceniane merytorycznie. Jeśli zo-
staną zaakceptowane przez lekarza 
regionalnego inspektora orzecz-
nictwa lekarskiego KRUS, rolni-
cy otrzymują propozycję wyjazdu. 
W przypadku, gdy rolnik wyra-
zi zgodę na proponowany termin 
i miejsce rehabilitacji, otrzymuje 
skierowanie na turnus rehabilita-
cyjny.

Pierwszeństwo w skierowaniu na 
rehabilitację leczniczą mają osoby, 
dla których potrzeba rehabilitacji 
jest uzasadniona następstwem wy-
padku przy pracy rolniczej.

Należy jeszcze zauważyć, że 
korzystanie z rehabilitacji za po-

średnictwem KRUS nie pozbawia 
rolników prawa do leczenia uzdro-
wiskowego, finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wymogi do korzystania z rehabi-
litacji.

Z rehabilitacji leczniczej reali-
zowanej za pośrednictwem KRUS 
mogą korzystać osoby zagrożone 
całkowitą niezdolnością do pra-
cy w gospodarstwie rolnym, albo 
uznane okresowo za całkowicie nie-
zdolne do pracy w gospodarstwie 
rolnym, ale rokujące odzyskanie tej 
zdolności w wyniku leczenia i re-
habilitacji. Muszą one jednak speł-
niać określone kryteria dotyczące 
zasad podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników. W związku 
z tym na turnusy rehabilitacyjne 
kierowane są osoby, które spełniają 
jeden z następujących warunków:

 ■podlegają ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników z mocy ustawy 
w pełnym zakresie
 ■podlegają ubezpieczeniu wypad-
kowemu, chorobowemu i macie-
rzyńskiemu na wniosek w peł-
nym zakresie nieprzerwanie co 
najmniej 18 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku o rehabilitację 
leczniczą
 ■mają ustalone prawo do okreso-
wej renty rolniczej z tytułu nie-
zdolności do pracy i zachowali 
zdolność do samodzielnej egzy-
stencji.
W każdym przypadku uzasad-

nionym potrzebami zdrowotny-
mi pacjenta okres oczekiwania na 

ponowne skierowanie może zostać 
skrócony, a sam pobyt przedłużony.

Każdorazowo świadczenie re-
habilitacyjne przyznawane jest na 
wniosek lekarza ustalającego wska-
zania do odbycia rehabilitacji. Do 
wniosku muszą być dołączone nie-
zbędne badania, zlecone przez le-
karza. Wypełniony wniosek, który 
swą ważność zachowuje 6 miesięcy, 
należy złożyć (osobiście lub wysłać 
pocztą) we właściwym oddziale re-
gionalnym lub placówce terenowej 
Kasy. Wnioski podlegają rejestra-
cji, sprawdzeniu pod względem for-
malnym i ocenie merytorycznej.

Po akceptacji lekarza regionalne-
go inspektora orzecznictwa lekar-
skiego KRUS, rolnicy otrzymują 
propozycję wyjazdu. W przypadku, 
gdy rolnik wyrazi zgodę na propo-
nowany termin i miejsce rehabi-
litacji, otrzymuje skierowanie na 
turnus rehabilitacyjny. Pierwszeń-
stwo w skierowaniu na rehabilitację 
leczniczą mają osoby, dla których 
potrzeba rehabilitacji jest uzasad-
niona następstwem wypadku przy 
pracy rolniczej.

Rolnik nie ponosi żadnych kosz-
tów w związku z pobytem na tur-
nusie rehabilitacyjnym (w tym rów-
nież kosztu transportu do ośrodka 
rehabilitacyjnego odpowiadające-
mu najtańszemu środkowi komuni-
kacji publicznej),

Pierwszeństwo w otrzymaniu 
skierowania na leczenie rehabili-
tacyjne  mają osoby, które doznały 
wypadku przy pracy rolniczej.

Źródło: KRUS

> dokończenie na str. 10

–  2 lata – jeśli niezdolność ta po-
wstała w wieku powyżej 20 lat do 
22 lat,

–  3 lata – jeśli niezdolność ta po-
wstała w wieku powyżej 22 lat do 
25 lat,

–  4 lata – jeśli niezdolność ta po-
wstała w wieku powyżej 25 lat do 
30 lat,

–  5 lat – jeśli niezdolność ta powsta-
ła w wieku powyżej 30 lat; wy-
magane 5 lat powinno przypadać 
w okresie ostatnich 10 lat przed 
złożeniem wniosku o przyznanie 
renty rolniczej z tytułu niezdol-
ności do pracy.

Gdy renta rolnicza zostanie przy-
znana obojgu małżonkom prowadzą-

cym wspólnie gospodarstwo rolne, to 
otrzymają oni rentę z zawieszoną czę-
ścią uzupełniającą w wymiarze 100% 
lub z zawieszoną częścią uzupełniającą 
w wymiarze 50% w przypadku przy-
znania prawa do rent rolniczych okre-
sowych, nie dłużej jednak niż przez 
2 lata od ich pobierania. Podjęcie wy-
płaty części uzupełniającej nastąpić 

może po otrzymaniu dokumentów 
potwierdzających zaprzestanie pro-
wadzenia działalności rolniczej (aktu 
notarialnego – umowy darowizny czy 
umowy sprzedaży lub umowy dzierża-
wy na co najmniej 10 lat i zgłoszonej do 
ewidencji gruntów i budynków).

Opracowanie Marta CEGLAREK
Źródło: KRUS, Wieści Rolnicze

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza  
w Poznaniu
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Poniżej dokładny wykaz gmin podlegających 
każdemu ze specjalistów rejonowych OSCHR 
w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie – gminy woje-
wództwa wielkopolskiego:

 ■Krzysztof Gała – tel. 501 614 300, gminy: 
Czarnków, Połajewo, Lubasz, Trzcianka, 
Drawsko, Krzyż, Rogoźno, Ryczywół, Wieleń, 
Wronki, Wągrowiec, Chodzież, Budzyń, Piła, 
Ujście, Szydłowo

 ■Edward Skoblewski – tel. 501 614 290, gmi-
ny: Łobżenica, Wysoka, Wyrzysk, Białośli-
wie, Miasteczko Kraj., Krajenka, Lipka, Za-
krzewo, Złotów, Jastrowie, Okonek, Tarnów-
ka, Gołańcz, Damasławek, Wapno, Szamocin, 
Margonin.

 ■Antoni Bartkowiak – tel. 608 153 578, gmi-
ny: Czerwonak, Kiszkowo, Kłecko, Mieści-
sko,Murowana Goślina, Oborniki, Skoki, Su-
chy Las, Swarzędz .

 ■mgr inż. Paweł Antoszczak – tel. 668 440 986, 
gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Komorniki, 
Luboń, Mosina, Poznań, Puszczykowo, Ro-
kietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne. 

 ■mgr inż. Krzysztof Koput – tel. 668 440 975, 
gminy: Chrzypsko Wielkie, Duszniki, Kaź-
mierz, Kwilcz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, 
Sieraków, Szamotuły. 

 ■ inż. Paweł Wróbel – tel. 668 440 982, gminy: 
Baranów, Bolesławiec, Bralin, Czajków, Cza-
stary, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, 
Grabów n/Prosną, Kępno, Kobyla Góra, Kra-

szewice, Łęka Opatowska,Łubnica, Między-
bórz, Ostrzeszów, Perzów, Rychtal, Sokolniki, 
Syców, Trzcinica, Wieruszów .

 ■ mgr inż. Zbigniew Pawliczak – tel. 668 440 971, 
gminy: Granowo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, 
Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, 
Rakoniewice, Wielichowo. 

 ■Przemysław Maleszka – tel. 660 763 759, gmi-
ny: Blizanów, Brzeziny, Ceków Kol., Chocz, 
Dobra, Gizałki, Gołuchów, Godziesze Wiel-
kie, Kalisz, Kawęczyn, Koźminek, Lisków, 
Malanów, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, 
Szczytniki, Tuliszków, Turek, Żelazków. 

 ■ inż. Wiesław Matuszewski – tel. 668 440 987, 
gminy: Czerniejewo, Dominowo, Gniezno, Ja-
rocin,Kołaczkowo, Kostrzyn, Łubowo, Miło-
sław, Mieleszyn, Nekla, Niechanowo, Pobie-
dziska, Pyzdry, Września, Żerków. 

 ■mgr inż. Konrad Rudowicz – tel. 668 440 985, 
gminy: Czermin, Dobrzyca, Kotlin, Koźmin 
Wlkp., Krotoszyn, Mikstat, Nowe Skalmie-
rzyce, Odolanów, Ostrów Wlkp., Pleszew, 
Przygodzice, Raszków, Rozdrażew, Sierosze-
wice, Sośnie, Sulmierzyce, Zduny. 

 ■mgr inż. Hubert Dwornik – tel. 668 440 974, 
gminy: Bojanowo, Borek Wlkp., Gostyń, 
Góra, Jemielno, Jutrosin, Kobylin, Krobia, 
Miejska Górka, Piaski, Pakosław, Pępowo, 
Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Wą-
sosz. 

 ■  mgr inż. Anna Nosek – tel. 668 440 973, 
gminy: Kościan, Krzemieniewo, Krzywin, 
Leszno, Lipno, Osieczna, Niechlów, Prze-
męt, Szlichtyngowa, Święciechowa, Śmigiel, 
Wijewo, Włoszakowice, Wschowa. 

 ■ Ireneusz Szepietowski – tel. 668 440 979, 
gminy: Babiak, Brudzew, Chodów, Dąbie, 
Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Ko-
ścielec, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Osiek 
Mały, Przedecz, Przykona, Sompolno, Świni-
ce Warckie, Uniejów, Władysławów. 

 ■ inż. Renata Urbanowicz – tel. 668 440 977, 
gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Bisku-
pi, Kleczew, Konin, Lądek, Orchowo, Ostro-
wite, Powidz, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Słup-
ca, Stare Miasto,Strzałkowo, Ślesin, Wilczyn, 
Wierzbinek, Witkowo, Zagórów. 

 ■ inż. Janusz Mnichowski – tel. 668 440 983, 
gminy: Brodnica, Dolsk, Jaraczewo, Kleszcze-
wo, Kórnik,  Krzykosy, Książ Wlkp., Nowe 
Miasto, Śrem, Środa, Zaniemyśl. 

 ■Piotr Kędziora – tel. 513 058 462, powiat 
mogileński: gm. Dąbrowa, Mogilno, powiat 
nakielski: gm. Kcynia, Mrocz, Nakło n/N., 
Sadki, Szubin, powiat żniński: gm. Barcin, 
Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, gm. Łabi-
szyn, Rogowo, Żnin, powiat gnieźnieński: 
gm. Trzemeszno.

> dokończenie ze str. 9

Krajowy program uprawy soi  
niemodyfikowanej genetycznie

Wielkopolska Izba Rolnicza 
wraz z partnerami włącza się 
w działania mające na celu opraco-
wanie i rozpowszechnienie progra-
mu uprawy soi niemodyfikowanej 
genetycznie. 

Na rok 2021 zapowiadane są zmia-
ny przepisów dotyczące skarmiania 
pasz GMO, jeżeli nie zostanie wpro-
wadzony całkowity zakaz ich sto-
sowania, to z pewnością należy się 
spodziewać ograniczenia ich uży-
wania nawet o 50%. Rada Ministrów 
w 2015 roku przedłożyła wieloletni 
program pn. „Zwiększenie wyko-
rzystania krajowego białka paszo-
wego do produkcji wysokiej jakości 
produktów zwierzęcych w warun-
kach zrównoważonego rozwoju na 
lata 2016–2020”. Program ten obej-
muje cztery obszary z zakresu: ge-
netyki i hodowli roślin, agrotechni-

ki, żywienia zwierząt oraz ekonomii 
i organizacji rynku.

Warto uprawiać soję gdyż:
 ■ jest cennym źródłem białka 
(20–48%), a niektóre gatunki także 
tłuszczu (20%),
 ■ poprawia strukturę gleby, popra-
wia stosunki powietrzno-wodne, 
wzbogaca glebę w mikroskładniki,
 ■wiąże azot atmosferyczny w gle-
bie (nasiona soi wiążą azot w ilości 
kilkadziesiąt kilogramów w jednej 
tonie nasion i pozostawiają nawet 
150 kg azotu w resztkach pożniw-
nych na 1 ha),
 ■w systemie naliczania płatności 
bezpośrednich uprawa soi zalicza 
się do powierzchni zazielenienia 
oraz przysługuje dopłata do upra-
wy roślin strączkowych, która 
w 2017 roku wynosiła 606,52 zł do 
1 ha uprawy. 

Wymagania klimatyczno-glebowe:
 ■ soja ma wysokie wymagania glebo-
we od I klasy do III b, 
 ■wskazane jest ph gleby powyżej 
6,5,
 ■ jest to roślina ciepłolubna – wysie-
wy w III dekadzie kwietnia, zno-
si powschodowo tylko niewielkie 
przymrozki.
Aktualnie dostępne są odmiany 

wcześniej dojrzewające, dostosowa-
ne do zbioru bezpośredniego bez de-
sykacji. Ich plon przekracza 2,5 t/ha 
w warunkach polowych. Zbiór od-
bywa się kombajnem zbożowym, na 
który można zainstalować adapter do 
zbioru soi, który ogranicza straty.

Uprawa soi w Wielkopolsce wspie-
rana jest przez firmę SOYAFOODS 
As Trade Oil Sp. z o.o. z siedzibą 
w Śliwnikach gm. Nowe Skalmie-
rzyce (adres www.soyafoods.pl). Fir-

ma zawiera umowy kontraktacyjne 
na odbiór soi, gwarantuje skup ziar-
na, szkolenia i zapewnia doradztwo 
w pełnym zakresie, a także pomoc 
w zaopatrzeniu w środki produkcji 
oraz pomoc przy siewie i zbiorze. Na 
obecną chwilę w Wielkopolsce funk-
cjonują cztery placówki zdolne do 
skupu, magazynowania i dosuszania 
ziarna soi, mieszczą się one w Śro-
dzie Wielkopolskiej, Gostyniu, No-
wym Tomyślu i Ostrowie Wielkopol-
skim.

Maria DERESIŃSKA

W pierwszym kwartale 2018 roku 
Wielkopolska Izba Rolnicza 

współorganizować będzie szkolenia 
dotyczące uprawy soi. Szczegółowe 
informacje o terminach i miejscach 

odbywania się szkoleń dostępne będą na 
naszej stronie internetowej www.wir.org.pl
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Izby Rolnicze na Targach Polagra-Premiery
W dniach 18–21 stycznia br. w Po-

znaniu odbędą się Międzynarodo-
we Targi Rolnicze Polagra-Premie-
ry 2018. Będzie to już VII edycja tego 
wydarzenia.

Organizowane w dwuletnim cyklu 
Targi to największe spotkanie bizne-
sowe sektora rolniczego w Polsce i Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Cztero-
dniowe Targi przyciągają wystawców 
i tłumy odwiedzających, stwarzając 
doskonałe warunki do promocji pro-
duktów i usług z branży rolniczej. 
Organizatorzy zapewniają, że w tego-
rocznej edycji będzie można zobaczyć 
około 400 producentów, dystrybuto-
rów i dealerów z branży rolniczej. Tak 
jak w minionych latach, Targi zostaną 
podzielone na trzy sektory: technikę, 

hodowlę i uprawę. Wystawom towa-
rzyszyć będą konferencje, szkolenia 
i warsztaty.

W ramach programu Targów za-
planowano dzień „Młodego Rolni-
ka” (w piątek 19 stycznia), natomiast 
w sobotę i niedzielę funkcjonować 
będzie Strefa Nowoczesnej Gospody-
ni. Targom towarzyszyć będzie tak-
że Konkurs o Złoty Medal Między-
narodowych Targów Poznańskich. 
W tym roku to prestiżowe wyróżnie-
nie otrzyma 27 produktów, pełna li-
sta laureatów dostępna jest na naszej 
stronie internetowej: www.wir.org.pl.

Więcej informacji na temat Targów 
oraz możliwości skorzystania z bez-
płatnych biletów wstępu bądź dofi-
nansowania przejazdu dla grup zor-

ganizowanych, uzyskać można pod 
adresem: www.polagra-premiery.pl

W poprzedniej edycji Targów 
w 2016 r. wzięło udział przeszło 
380 wystawców, 500 marek, oraz 

200 przedstawicieli mediów. Złotym 
Medalem MPT wyróżniono wtedy 
38 produktów. MTP szacuje, że dwa 
lata temu Targi odwiedziło 45 tysięcy 
osób.  Biuro WIR

Kalendarium wybranych zmian w przepisach 
dotyczących rolnictwa

01.01.2018 r.
W tym miejscu powinna się poja-

wić informacja o wejściu w życie istot-
nej nowelizacji Prawa łowieckiego, 
która znacząco przemodeluje system 
likwidacji szkód łowieckich, jednak-
że prawodawca po raz kolejny zde-
cydował o prolongowaniu terminu 
obowiązywania tejże noweli, tym ra-
zem do dnia 1 stycznia 2019 r. Podsta-
wa prawna: ustawa z dnia 8 grudnia 
2017 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2018 (Dz.U. poz. 2371).

Wejście w życie nowego Prawa 
wodnego. Ustawa tworzy Państwowe 
Gospodarstwo Wodne „Wody Pol-
skie”, które w imieniu Skarbu Pań-
stwa będzie pełnić rolę gospodarza na 
wszystkich wodach publicznych. Po-
zwolić ma to m.in. na sprawniejsze za-
rządzanie zasobami wodnymi, a także 
umożliwić planowanie inwestycji wie-
loletnich, a nie w ujęciu budżetu jed-
norocznego. Z nowymi regulacjami 
wiążą się również podwyżki opłat za 
wodę także w odniesieniu do gospo-
darstw rolnych i hodowców ryb. Po-
bór wody do 5 tys. litrów na dobę do 
celów rolniczych będzie bezpłatny. 
Równocześnie z końcem roku 2017 
wygasło dotychczasowe Prawo wodne 
z dnia 18 lipca 2001 r. Podstawa praw-
na: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566); roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 
22 grudnia 2017 r. w sprawie jednost-
kowych stawek opłat za usługi wodne 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2502).

Zmiana rozporządzenia w spra-
wie rodzajów nieprawidłowości lub 
naruszeń przepisów dotyczących 
rolnictwa ekologicznego i minimal-
nych środków, jakie jednostki certy-
fikujące są obowiązane zastosować 
w przypadku stwierdzenia wystąpie-
nia tych nieprawidłowości lub naru-
szeń w ramach kontroli w rolnictwie 
ekologicznym, polegająca na zmianie 
w §2 pkt 3 poprzez wprowadzenie 
sankcji, obok upomnienia i ostrzeże-
nia, cofnięcia certyfikatu w zakresie 
produktu, co do którego jednostka 
certyfikująca stwierdziła nieprawi-
dłowości lub naruszenia przepisów 
dotyczących rolnictwa ekologiczne-
go. Dotychczas najsilniejszym środ-
kiem była możliwość zawieszenia 
certyfikatu, którą obecnie zastąpiono 
cofnięciem. Podstawa prawna: rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów nieprawidłowo-
ści lub naruszeń przepisów dotyczą-
cych rolnictwa ekologicznego i mi-
nimalnych środków, jakie jednostki 
certyfikujące są obowiązane zastoso-
wać w przypadku stwierdzenia wy-
stąpienia tych nieprawidłowości lub 
naruszeń w ramach kontroli w rolnic-
twie ekologicznym z dnia 4 września 
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1761).

Od 2018 r. Centrum Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Brwino-
wie pełni funkcję jednostki cen-
tralnej KSOW w ramach PROW 
2014–2020. Podstawa prawna: roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie upoważnienia 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Brwinowie do pełnie-
nia funkcji jednostki centralnej 
krajowej sieci obszarów wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1780).

Zmianie ulega wysokość minimal-
nej podstawy wymiaru miesięcznej 
składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne rolników prowadzących działy 
specjalne produkcji rolnej, która od 
stycznia 2018 r. nie może być niższa 
niż 2100 zł, albowiem tyle obecnie 
wynosi wartość minimalnego wyna-
grodzenia. Toteż aktualnie najniższa 
miesięczna składka zdrowotna wyno-
si 109 zł (9% x 2100). Podstawa praw-
na: rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
składek na ubezpieczenie zdrowotne 
rolników, ich domowników oraz osób 
pobierających emeryturę lub rentę 
rolniczą (Dz.U. z 2017 r. poz. 2483).

Od nowego roku obowiązuje 
nowy program zwalczania BSE na 
lata 2018–2020. Podstawa prawna: 
rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grud-
nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
programu zwalczania gąbczastej en-
cefalopatii bydła na lata 2018–2020 
(Dz.U. poz. 2403).

Zmianie ulega również rozporzą-
dzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
w sprawie terminów składania 

wniosków o dokonanie oceny polo-
wej materiału siewnego poszczegól-
nych grup roślin lub gatunków ro-
ślin rolniczych i warzywnych oraz 
szczegółowych wymagań w zakre-
sie wytwarzania i jakości materiału 
siewnego tych roślin (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 517). Nowelizacji podlegają za-
łączniki do rozporządzenia. Podsta-
wa prawna: rozporządzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmie-
niające rozporządzenie z dnia 30 li-
stopada 2017 r. w sprawie terminów 
składania wniosków o dokonanie 
oceny polowej materiału siewnego 
poszczególnych grup roślin lub ga-
tunków roślin rolniczych i warzyw-
nych oraz szczegółowych wyma-
gań w zakresie wytwarzania i jako-
ści materiału siewnego tych roślin 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2378).

Zmiana ustawy o biokomponen-
tach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw. Podstawa 
prawna: ustawa z dnia 24 listopada 
2017 r. o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 2290).

Od nowego roku zacznie obo-
wiązywać jednolity plik kontrolny 
(JPK) w stosunku do rolników – za-
rejestrowanych vatowców. Od teraz 
rejestry sprzedaży i zakupów VAT 
w formie elektronicznej należy prze-
syłać bez wezwania organu podatko-
wego do 25 dnia miesiąca za miesiąc 
poprzedni.
Ciąg dalszy kalendarium kolejnym numerze.

W ramach Targów Krajowa Rada 
Izb Rolniczych wraz z Wielkopolską 
Izbą Rolniczą organizuje konferen-
cję pt. „Polskie rolnictwo dziś i per-
spektywa jego rozwoju”. Konferen-
cja ta odbędzie się w sobotę 20 stycz-
nia br. o godz. 13:30 w sali wykłado-
wej w pawilonie nr 4 na MTP.

W programie konferencji zapla-
nowano między innymi wykład: 
„Polski sektor rolno-żywnościowy 
– stan i przyszłe potrzeby rozwo-

jowe”, którego prelegentem będzie 
prof. dr hab. Walenty Poczta z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu oraz wystąpienie dra Mirosława 
Drygasa z Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN w temacie „Po-
tencjalne kierunki zmian WPR po 
2020 roku – główne wątki dyskusji”.

 Serdecznie zapraszamy również 
do odwiedzenia stoiska izb rolni-
czych, które zlokalizowane będzie 
w pawilonie IV (stoisko nr 40).
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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”. Spotkania 
odbywać się będą w I kwartale 2018 
roku w poszczególnych powiatach 
naszego województwa. Będzie to już 
jedenasta edycja cyklu forów.

Fora rolnicze to w Wielkopolsce 
inicjatywa dobrze już znana i cie-
sząca się dużym zainteresowaniem. 
Tego rodzaju spotkania odbywają się 
co roku i są płaszczyzną do wymiany 
informacji oraz dyskusji o aktualnych 

problemach wsi i rolnictwa. Stwarza-
ją także możliwość bezpośredniego 
kontaktu rolnikom i producentom 
z przedstawicielami instytucji działa-
jących w obszarze rolnictwa.

Tematyka wiosennego cyklu fo-
rów koncentrować się będzie wokół 
następujących zagadnień:

 ■ działania uruchamiane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020,
 ■ działalność KOWR oraz możli-
wości zagospodarowania nieru-
chomości z zasobu Skarbu Pań-
stwa,
 ■ działania w zakresie bioasekura-
cji, w szczególności w gospodar-
stwach trudniących się hodowlą 
trzody chlewnej i drobiu, w tym 

zagrożenia związane z ASF i gry-
pą ptaków,
 ■ zmiany wynikające z ustawy Pra-
wo wodne, w tym również „Pro-
gram działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu”,
 ■ zmiany wynikające z ustawy 
o ochronie zwierząt,
 ■ rachunkowość w rolnictwie, 
w tym rozliczenie VAT oraz Jed-
nolity Pakiet Kontrolny,
 ■ omówienie zadań instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa na 
rok 2018,
 ■ omówienie bieżących spraw doty-
czących funkcjonowania rolnic-
twa.
Do współpracy przy organizacji 

forów zapraszamy instytucje, które 

na co dzień pracują na rzecz rolnic-
twa, w tym: wielkopolskie oddzia-
ły ARiMR, KOWR, KRUS, WIW, 
WIORiN, WODR, Stację Chemicz-
no-Rolniczą, PZŁ, związki bran-
żowe, samorządy, parlamentarzy-
stów, WUW, UMWW, OZE, LGD, 
SSWW, KGW, OSP i inne. Liczymy, 
że nasza inicjatywa, podobnie jak 
w latach poprzednich, przyniesie po-
żytek dla wielkopolskich rolników. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do 
udziału w poszczególnych spotka-
niach. Harmonogram forów będzie 
na bieżąco aktualizowany na naszej 
stronie internetowej. Szczegółowych 
informacji udzielają oraz zapisy pro-
wadzą Biura Powiatowe WIR. 

Biuro WIR, Poznań

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 
na lata 2014–2020 – I kwartał 2018 r.

Lp. Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków
ROZWÓJ GOSPODARSTW

1. poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – 
nabór obszar d I kwartał 2018 r. 

2. poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla 
młodych rolników” I kwartał 2018 r. 

3.

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji 
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpo-
czynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, 
na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) 

I kwartał 2018 r. 

4.

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodar-
stwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) 

I kwartał 2018 r. 

5.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 

Termin naboru podawany w sytuacji wystąpie-
nia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
uzasadniających ogłoszenie naboru. 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6.  poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji 
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady przetwórcze 

I kwartał 2018 r. (ogłoszenie o naborze w grud-
niu 2017 r.) 

ROZWÓJ TERYTORIALNY

7.

poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące 
powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ opera-
cji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie 
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktu-
ry” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” 

grudzień 2017 r., I kwartał 2018 r. Terminy uzależ-
nione od SW, które ogłaszają nabory. 

8. poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” 

Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które 
ogłaszają nabory. 

9. poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
typ operacji „Scalanie gruntów” 

Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają 
kolejne nabory. 

10. poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

Nabór ciągły. Wnioski o przyznanie pomocy na 
operacje polegające na przygotowaniu projektu 
współpracy składa się do 31 marca 2021 r. Wnio-
ski o przyznanie pomocy na operacje polegają-
ce na realizacji albo przygotowaniu połączonym 
z realizacją projektu współpracy składa się do 
31 grudnia 2021 r. 

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

11. działanie: „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” premia pielęgnacyjna i premia zale-
sieniowa, pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukcesją naturalną

15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie moż-
na składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po terminie składania wniosków, jednak 
za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane 
będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% 
należnej kwoty płatności) 

12. działanie: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” 
13. działanie: „Rolnictwo ekologiczne” 
14. działanie: „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” 

Planowane terminy niektórych naborów wniosków mogą ulec zmianie w związku ze zmianami PROW 2014–2020 oraz w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych. 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


