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Szanowni Państwo! 

Delegaci Rad Powiatowych  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji!  

 

W	  związku	  z	  zakończeniem	  V	  kadencji	  wielkopolskiego	  samorządu	  
rolniczego	  składam	  Państwu	  serdeczne	  podziękowania	  za	  zaangażowanie	  
w	  pracę	  na	  rzecz	  wielkopolskiego	  rolnictwa.	  	  

Dziękuję	  za	  Państwa	  aktywność	  w	  ramach	  Rad	  Powiatowych	  
i	  Walnego	  Zgromadzenia	  Wielkopolskiej	  Izby	  Rolniczej	  oraz	  za	  gotowość	  
do	  podejmowania	  działań	  zmierzających	  do	  rozwiązywania	  problemów	  
rolnictwa	  naszego	  regionu.	  

Życzę	  wielu	  sukcesów	  w	  dalszej	  działalności	  na	  rzecz	  naszego	  
środowiska	  zawodowego.	  Niech	  satysfakcja	  i	  radość	  z	  tego	  wszystkiego,	  	  
co	  udało	  się	  osiągnąć	  towarzyszy	  Państwu	  w	  dalszych	  działaniach.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  Z	  wyrazami	  szacunku	  

Piotr Walkowski 
 
 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
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Początek sezonu wegetacyjnego 
2019 okazał się bardzo niekorzyst-
ny dla wielkopolskich rolników. Ni-
ski poziom opadów atmosferycznych 
w okresie zimowym w nieznacznym 
tylko stopniu zniwelował deficyt 
wody glebowej po ubiegłorocznej su-
szy. Stan ten, spotęgowany brakiem 
znaczących opadów deszczu, trwa-
jący od połowy marca i utrzymujący 
się do pierwszych dni maja, dopro-
wadził do szybkiego wyczerpania 
niewielkich zapasów wody na polach 
i wystąpienia jej deficytu w okre-
sie największego zapotrzebowania 
przez rośliny uprawne. Szczególnie 
trudna sytuacja powstała na prze-
łomie marca i kwietnia, gdy wyso-
kim, jak na tę porę roku, tempera-
turom powietrza towarzyszyły silne 
wiatry, wywołując zjawisko erozji 
wietrznej: przemieszczania się prze-

suszonej wierzchniej warstwy gleby 
wraz z wysianymi nawozami i nasio-
nami. Wschody roślin były nierów-
nomierne i przerzedzone. W zbo-
żach ozimych nastąpiła redukcja 
krzewienia. Kłosy są nie w pełni 
wykształcone. Dobrego plonu nie 
rokują także trwałe użytki zielone, 
szczególnie te położone na glebach 
zimnych. Ponadto obejmująca na 
początku kwietnia całą Wielkopol-
skę strefa przymrozków uszkodziła 
uprawy sadownicze i warzywnicze, 
nie oszczędzając upraw jarych. Dru-
ga fala przymrozków na początku 
maja przyhamowała wegetację bura-
ków cukrowych, kukurydzy, ziem-
niaków, truskawek i warzyw grun-
towych.

W tej sytuacji członkowie Walne-
go Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej zwracają uwagę, że 

należy spodziewać się wystąpie-
nia w uprawach rolnych poważnych 
strat, kwalifikujących do ubiegania 
się poszkodowanych rolników o po-
moc ze strony państwa. Apelujemy 
więc do odpowiedzialnych ze tę dzie-
dzinę służb administracji państwo-
wej o niezwłoczne przygotowanie or-
ganizacyjne i merytoryczne komisji 
szacujących szkody do sprawnej re-
alizacji zadań w roku 2019.

Nietypowa pod wieloma względa-
mi tegoroczna wiosna uwypukliła 
także jeszcze jeden, bardzo istotny 
problem: obowiązujące prawo po-
ważnie ogranicza rolnikom możli-
wości w pełni efektywnego gospoda-
rowania, uwzględniającego stworzo-
ne przez przyrodę warunki agrotech-
niczne. Nie ulega wątpliwości, że za-
kaz stosowania nawozów azotowych 
przed 1 marca będzie miał istotny 

wpływ na ograniczenie plonowania 
w roku bieżącym rzepaku czy psze-
nicy ozimej. Na szkodę rolników 
działały także w tym roku sztyw-
ne, nieuwzględniające zmian klima-
tycznych przepisy, które pozbawi-
ły ich ochrony ubezpieczeniowej od 
skutków wystąpienia przymrozków 
przed dniem 15 kwietnia.

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej pragnie wes-
przeć wszelkie podejmowane dotych-
czas przez zarząd izby starania o ja-
sne i mądre – szeroko rozumiane – 
regulacje prawne, dzięki którym rol-
nicy będą mieli możliwość w pełni 
efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych, którymi dysponują, do 
prowadzenia wysokiej pod względem 
ilościowym i jakościowym produk-
cji rolnej, zapewniającej godziwy do-
chód z ich pracy. WIR

Stanowisko XVII Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji  
w sprawie niekorzystnych warunków pogodowych i ich wpływu  

na stan plantacji rolniczych w Wielkopolsce

Ostatnie posiedzenie  
Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji

Ostatnie posiedzenie WZ WIR 
było posiedzeniem wyjazdowym 
i odbyło się 29.05.2019 roku w My-
słakowicach (woj. dolnośląskie).

Przewodniczącą obrad została wy-
brana Jolanta Nawrocka, natomiast 
sekretarzem Jerzy Kostrzewa. Pod-
czas obrad obecni byli zaproszeni 
goście – członkowie zarządu i dyrek-
cja Dolnośląskiej Izby Rolniczej pod 
przewodnictwem prezesa DIR Lesz-
ka Grali.

Głównymi punktami posiedzenia 
WZ było przyjęcie uchwał w sprawie:

 ■ zatwierdzenia sprawozdań zarzą-
du Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z działalności statutowej i finanso-
wej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
za rok 2018, 
 ■ udzielenia absolutorium dla zarzą-
du Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
za rok 2018, 
 ■ powołania komisji wojewódzkiej 
dla przeprowadzenia wyborów do 
rad powiatowych Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej.
Zebrani zapoznali się z opinią Ko-

misji Rewizyjnej, która pozytyw-
nie odniosła się do działań zarządu 
w okresie objętym sprawozdaniem. 
Przedstawiono również proponowa-
ny skład wojewódzkiej komisji wy-
borczej, która będzie czuwała nad 

przebiegiem wyborów do izb rolni-
czych. Wszystkie powyższe uchwały 
zostały przyjęte jednogłośnie. 

W trakcie posiedzenia przyjęto 
również stanowiska dotyczące:

 ■ ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich, 
 ■ projektu ustawy o uciążliwości za-
pachowej, 
 ■niekorzystnych warunków pogo-
dowych i ich wpływu na stan plan-
tacji rolniczych w Wielkopolsce.

W trakcie dyskusji wskazywano 
głównie na niebezpieczeństwo zwią-
zane z zapisami ustawy „odorowej”. 
Wszystkie organizacje rolnicze są jej 
przeciwne, ale los ustawy leży w rę-
kach rządzących. Muszą do nich do-
trzeć argumenty rolników i spowo-
dować modyfikację lub odrzucenie 
proponowanych obecnie zapisów.

Na zakończenie obrad zosta-
ły wręczone odznaczenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych za zasługi dla 

samorządu rolniczego. Złotą odzna-
kę otrzymał Zbigniew Gąsior, na-
tomiast brązowe: Jolanta Nawroc-
ka, Jerzy Kostrzewa, Janusz Popiół, 
Kornel Pabiszczak, Grzegorz Wy-
socki, Bogdan Fleming, Zygmunt 
Konieczny, Marek Szczęsny, Miro-
sław Serafinowicz, Andrzej Waszak, 
Marta Ceglarek. Pośmiertnie odzna-
czenie zostało przyznane Andrzejo-
wi Frąckowiakowi.

Paweł DOPIERAŁA
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W debacie dotyczącej obecnej sytuacji w rolnictwie uczestniczył Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej
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Stanowisko XVII Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji  
w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Wielkopolska Izba Rolnicza doce-
nia inicjatywę wsparcia finansowe-
go kół gospodyń wiejskich, której 
celem była aktywizacja oraz rozwój 
przedsiębiorczości kobiet na tere-
nach wiejskich. Wiele kół – zarówno 
istniejących, jak i nowo powstałych – 
skorzystało z dofinansowania, które 
z pewnością przyczyni się do podję-
cia ciekawych społecznie inicjatyw.

Jednocześnie Wielkopolska Izba 
Rolnicza wyraża swe zaniepokojenie 
z powodu procedury wdrażania Usta-
wy z dnia 9 listopada 2018 r. o ko-
łach gospodyń wiejskich. Zdaniem 
Walnego Zgromadzenia WIR, nie-
dopuszczalny w przyszłości jest taki 

sposób procedowania ustaw, tj. brak 
vacatio legis oraz miesięczny okres na-
boru wniosków. Wdrażana w takim 
tempie ustawa nie daje potencjalnym 
beneficjentom szansy na zapoznanie 
się z przepisami i rozważenie decyzji. 
Zastosowana procedura legislacyjna 
nie służy pogłębianiu zaufania oby-
wateli do instytucji państwowych, jak 
również podkopuje wiarę w racjonal-
ność działań prawodawcy, tym bar-
dziej że w istocie pośpiech procedu-
ralny, z jakim mieliśmy do czynienia, 
nie był uzasadniony żadnymi prze-
słankami niezależnymi ani od pro-
jektodawców ustawy, ani od samego 
ustawodawcy. Rezultatem opisanych 

nieprawidłowości jest fakt, że środ-
ki przeznaczone na wsparcie KGW 
w 2018 r. zostały wykorzystane w nie-
wielkim stopniu. Innym skutkiem 
procedowania naprędce nad rzeczo-
ną ustawą jest pilna potrzeba jej no-
welizacji, czego potwierdzeniem 
jest Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. 
o zmianie ustawy o kołach gospodyń 
wiejskich (Dz. U., poz. 693).

Problemem jest także zapis 
art. 34 ust. 6 ustawy, który mówi, że 
koła, które nie skorzystają z możli-
wości rejestracji, działają na pod-
stawie przepisów dotychczaso-
wych. Jednocześnie ta sama ustawa 
w art. 28 pkt 1–3 likwiduje przyna-

leżność KGW do organizacji spo-
łeczno-zawodowych rolników. Za-
tem uchyla się przepisy dotychcza-
sowe i nakazuje działalność na tych 
zasadach, których już nie ma w obo-
wiązującym obecnie akcie prawnym. 
Taki zabieg legislacyjny z pewno-
ścią nie przysłuży się transparent-
ności regulacji normujących działal-
ność dotychczasowych kół gospodyń 
wiejskich, które działały w ramach 
struktur kółek rolniczych na pod-
stawie art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 
8 października 1982 r. o społecz-
no-zawodowych organizacjach rol-

W nawiązaniu do projektu ustawy 
ministra środowiska o minimalnej 
odległości dla planowanego przed-
sięwzięcia sektora rolnictwa, którego 
funkcjonowanie może wiązać się z ry-
zykiem powstawania uciążliwości za-
pachowej Wielkopolska Izba Rolnicza 
zgłasza swój kategoryczny sprzeciw 
wobec wprowadzenia proponowanej 
ustawy w życie w obecnym kształcie.

Polskie rolnictwo zmaga się z po-
ważnym kryzysem nie tylko w od-
niesieniu do opłacalności produkcji, 
ale także z coraz częstszymi bloka-
dami inwestycji rolniczych. Z roku 
na rok ubywa gospodarstw rolnych 
oraz zmniejsza się pogłowie zwie-
rząt, a szczególnie trzody chlewnej. 
Ludność z miasta oraz osoby, któ-
re zaprzestały produkcji zwierzęcej, 
skutecznie uniemożliwiają budowę 
nowych budynków inwentarskich 
i rozwój już istniejących. Osoby te 
chciałyby, aby tereny wiejskie zostały 
wyłączone spod produkcji zwierzęcej 
i miały charakter czysto rekreacyjny. 
Przy trudnej sytuacji rynkowej pol-
skie gospodarstwa potrzebują wspar-
cia ze strony rządu i powinny być 
chronione, natomiast przedstawiony 
do konsultacji projekt zamiast uła-
twić dialog między dwiema strona-
mi, daje narzędzia do jeszcze większej 
negacji produkcji zwierzęcej na wsi. 
Polskie społeczeństwo powinno być 
kształcone w zakresie wiedzy na te-
mat bezpieczeństwa żywnościowego 
naszego kraju i wpływu ograniczania 
krajowej produkcji rolno-spożywczej 
na wzrost importu gorszej jakościo-
wo żywności z krajów, w których nie 
są przestrzegane normy obowiązują-

ce w państwach członkowskich UE. 
Autor projektu podaje, że do jednej 
z trzech największych potencjalnych 
uciążliwości w sąsiedztwie miejsca 
zamieszkania Polacy najczęściej za-
liczają fermy trzody chlewnej (42%). 
Jednocześnie ustawodawca zaznacza, 
że odczucia zapachowe są bardzo czę-
sto subiektywne. Takie samo stężenie 
zapachu może wywołać u różnych od-
biorców odmienne wrażenie dyskom-
fortu z powodu różnej oceny źródła 
zapachu, wrażliwości oraz stopnia 
aktywności. Z każdym rokiem po-
jawia się coraz więcej skarg dotyczą-
cych uciążliwości zapachowej. Jed-
nakże nie są prowadzone statystyki, 
czy skarga o uciążliwości zapachowej 
z fermy została złożona przez osobę, 
która zamieszkała w pobliżu budyn-
ku inwentarskiego, czy ze względu na 
nowo powstały budynek inwentarski 
w sąsiedztwie. Ponadto pojawiają się 
też skargi na hodowle o małej ska-
li produkcji, które w ocenie sąsiada 
stanowią obiekt o „szczególnym za-
grożeniu” dla komfortu jego życia. 
Nie powinno być tak, że osoby bar-
dzo wrażliwe na zapachy pochodzą-
ce z produkcji rolniczej sprowadzają 
się na wieś i utrudniają rolnikom roz-
wój i inwestowanie. Wielkość gospo-
darstw i ich koncentracja w Polsce jest 
znacznie mniejsza niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej, dlatego aby być kon-
kurencyjnym, polskie rolnictwo musi 
inwestować w nowoczesne budynki 
inwentarskie.

Problemem dla rolników są nie tyl-
ko utrudnienia w wybudowaniu no-
wego obiektu, ale często pojawiające 
się skargi wobec już funkcjonujących 

budynków inwentarskich. Prawo po-
winno zostać zmienione w tym kie-
runku, aby osoby, które chcą wy-
budować lub zakupić dom jednoro-
dzinny w bliskim sąsiedztwie gospo-
darstw rolnych oraz gruntów rolnych, 
oświadczały pisemnie w akcie nota-
rialnym, że mają świadomość prowa-
dzenia takiej działalności w bliskiej 
odległości i zakupując działkę pod 
budowę czy dom mieszkalny, akcep-
tują charakter prowadzonej w sąsiedz-
twie działalności.

Wprowadzenie minimalnych od-
ległości od budynków w przypadku 
planowanych do realizacji inwesty-
cji związanych z chowem i hodowlą 
zwierząt z pewnością byłoby korzyst-
ne dla rolników – mieliby jasność, 
gdzie mogliby inwestować w budynki 
inwentarskie. Kolejnym problemem 
jest to, że ustawodawca nie przewi-
dział w projekcie uwzględnienia moż-
liwości zastosowania przez inwesto-
rów nowych technologii, które pomi-
mo podrażania produkcji zwierzęcej 
ograniczają do minimum oddziały-
wanie odorowe. Ponadto zapropono-
wane minimalne odległości budyn-
ków inwentarskich bez uwzględnie-
nia przewidywanego ich oddziaływa-
nia odorowego nie mogą zagwaranto-
wać wyeliminowania ryzyka powsta-
wania uciążliwości zapachowej. Zapi-
sy konsultowanej ustawy nie przekła-
dają się zatem na realne ograniczenie 
emisji substancji odpowiedzialnych 
za powstawanie uciążliwości zapacho-
wej, a jedynie wymuszają zachowanie 
odległości od obecnie istniejących 
zabudowań, powodując przesunięcie 
problemu w inne miejsce.

Niezrozumiałym dla rolników jest 
fakt objęcia projektem ustawy tyl-
ko sektora produkcji rolniczej. Co 
ze składowiskami śmieci, zakładami 
utylizacyjnymi, zakładami przetwór-
stwa rolno-spożywczego, wytwórnia-
mi cementu, wytwórniami papy czy 
innymi działalnościami, które wpły-
wają na dyskomfort życia? Zdaniem 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej to Re-
gionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska jest organem właściwym do 
wydawania decyzji o wpływie prowa-
dzenia danej działalności na środowi-
sko. Ustawodawca nie planuje jednak 
ograniczania rozwoju takich obiek-
tów, jak zakłady przemysłowe, oczysz-
czalnie ścieków, przemysł papierniczy 
i wiele innych. Dlatego zastanowić się 
trzeba, komu zależy na zahamowaniu 
rozwoju polskiego rolnictwa.

Wykonanie obecnie obowiązko-
wych procedur oceny oddziaływania 
na środowisko powoduje, że decyzje 
w zakresie zgody na realizację inwe-
stycji podejmowane są na podstawie 
obiektywnych i rzeczowych informa-
cji oraz analiz. Tymczasem narzuce-
nie minimalnej odległości hamuje 
odbudowę pogłowia trzody chlewnej 
w Polsce, a także rozwój chowu i ho-
dowli pozostałych gatunków zwierząt 
gospodarskich. Wielkopolska Izba 
Rolnicza stoi na stanowisku, iż wszel-
kie zmiany legislacyjne w zakresie 
planowanych przedsięwzięć sektora 
rolnictwa powinny przede wszystkim 
uwzględniać przyszłość polskiego rol-
nictwa, dlatego powinny być opraco-
wywane przy udziale resortu rolnic-
twa oraz przedstawicieli związków, or-
ganizacji i samorządu rolników. WIR

> dokończenie na str. 4

Stanowisko XVII Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji 
w sprawie projektu ustawy o uciążliwości zapachowej
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ników w brzmieniu sprzed wejścia 
w życie omawianej ustawy. Likwi-
dacja dotychczasowej przynależności 

prawnej kół gospodyń bywa też od-
czytywana przez niektóre koła jako 
przekreślenie ich dotychczasowego 
dorobku. Skoro nie są już w dotych-
czasowych strukturach i nie weszły 

w nowe struktury, nie są w żaden 
sposób ukonstytuowane, co oznacza 
przerwanie ciągłości tradycji.

Apelujemy, aby w przyszłości pro-
cedowanie ustaw przebiegało w spo-

sób przemyślany i czytelny. Niejasno-
ści w przepisach i konieczność podej-
mowania ryzyka nie sprzyja bowiem 
żadnej działalności, w tym także 
działalności kobiet wiejskich. WIR

W trakcie minionej kadencji 
Wielkopolska Izba Rolnicza podję-
ła wiele działań mających na celu 
poprawę sytuacji ekonomicznej rol-
ników. W trakcie trwania kaden-
cji odbyło się 17 Walnych Zgroma-
dzeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
które przyjęły 50 stanowisk oraz 
235 wniosków w sprawach dotyczą-
cych rolników i rolnictwa (wszyst-
kie stanowiska Walnego Zgroma-
dzenia WIR publikowane są na stro-
nie internetowej izby pod adresem: 
www.wir.org.pl). Członkowie zarzą-
du wzięli udział w ponad dwóch 
tysiącach spotkań o różnym zasię-
gu – od lokalnych począwszy, po-
przez subregionalne i wojewódzkie, 
na krajowych i międzynarodowych 
skończywszy. 

Wielkopolska Izba Rolnicza re-
alizuje wiele przedsięwzięć cyklicz-
nych, włączając się w upowszechnia-
nie doradztwa rolniczego. W trakcie 
V kadencji Wielkopolska Izba Rolni-
cza zorganizowała cztery cykle Fo-
rów rolniczych – w sumie odbyły się 
64 spotkania, w których udział wzię-
ło ponad 15 tys. osób.

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z Polskim Związkiem Łowieckim 
zorganizowała cykl spotkań pod na-
zwą „Fora rolniczo-łowieckie”. Spo-
tkania odbyły się w każdym powiecie 
Wielkopolski. W sumie zorganizowa-
nych zostało 29 spotkań, w których 
uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób. 
Wielkopolska Izba Rolnicza zaanga-
żowana jest również w działania in-
formacyjne służące upowszechnia-
niu wiedzy o bioasekuracji gospo-
darstw rolnych. W 2016 roku wspól-
nie z powiatowymi lekarzami wete-
rynarii organizowane były spotkania 
informacyjno-edukacyjne, w ramach 
których omówiono zagrożenie wi-
rusem afrykańskiego pomoru świń. 
Spotkania odbyły się w każdym po-
wiecie. W sumie w szkoleniach wzię-
ło udział blisko 2 tys. rolników. O ko-
nieczności zachowania zasad bioase-
kuracji przypominamy również przy 
okazji wszelkiego rodzaju szkoleń 
i spotkań z rolnikami. 

W minionych czterech latach or-
ganizowane były także konferencje 
i debaty tematyczne dotyczące bieżą-
cych problemów, m.in. zmian w za-
kresie prawa wodnego, gospodarki 

łowieckiej czy ochrony zwierząt. 
Wielkopolska Izba Rolnicza zorga-
nizowała również konferencje histo-
ryczne, przybliżając postacie zasłu-
żone dla wielkopolskiej wsi. W roku 
bieżącym izba zorganizowała uro-
czystości związane z setną rocznicą 
zwycięskiego powstania wielkopol-
skiego oraz polonizacji samorządu 
rolniczego.

Realizując swoje zadania, Wielko-
polska Izba Rolnicza współpracuje 
z wielkopolskimi sołtysami. Do go-
spodarzy wsi skierowany był projekt 
„Sołtys liderem unowocześnienia 
wielkopolskiej wsi” realizowany jesie-
nią 2016 roku we współpracy z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem 
Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego. W szkoleniach udział wzię-
li sołtysi i członkowie rad sołeckich, 
samorządowcy oraz przedstawiciele 
organizacji działających na terenach 
wiejskich. 

Działalność izby to przede wszyst-
kim działalność administracyjna. 
Wielkopolska Izba Rolnicza opiniu-
je projekty aktów prawnych z zakre-
su rolnictwa oraz opracowuje stano-
wiska i interwencje w sprawach bie-
żących. Wielkopolska Izba Rolnicza 
w mijającej kadencji wydała:

 ■ 410 opinii dla marszałka woje-
wództwa wielkopolskiego w spra-
wie zmiany przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na cele nie-
rolnicze i nieleśne (w tym 57 opinii 
negatywnych),
 ■ 150 opinii początkowo dla Agencji 
Nieruchomości Rolnych, później 
dla Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w sprawie przedłużenia 
dzierżawy bądź sprzedaży ziemi 
(w tym 12 opinii negatywnych),
 ■ 21 opinii dla Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
sprzedaży gruntów obcokrajow-
com (w tym 2 negatywne),
 ■ 8 opinii w sprawie uzgodnienia 
granic obwodów łowieckich,
 ■ 464 opinii w sprawie przedłuże-
nia dzierżaw obwodów łowieckich 
(w tym 8 negatywnych),
 ■ 153 opinie w sprawie wniosków 
rolników dotyczących przyjęcia 
niektórych form zabezpieczeń na 
kredyty udzielane przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych na zakup 

ziemi z jej zasobów (wszystkie opi-
nie pozytywne),
 ■ 497 opinii w udzieleniu rękojmi 
w sprawie należytego prowadze-
nia działalności rolniczej (w tym 
3 opinie negatywne),
 ■ 19 opinii dla komorników w spra-
wie zajęcia majątku gospodarstw 
rolnych,
 ■ 25 opinii dotyczących korekt rocz-
nych planów łowieckich,
 ■ 210 opinii w sprawie ceny żyta dla 
celów naliczania podatku rolnego, 
 ■ 468 opinii dla kół łowieckich 
w sprawie rocznego planu łowiec-
kiego (w tym 8 negatywnych).
Delegaci Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej brali udział w pracach komisji 
przetargowych, w komisjach szacują-
cych szkody w uprawach rolnych, ko-
misjach szacujących szkody łowiec-
kie i w posiedzeniach powiatowych 
rad zatrudnienia. W sumie przedsta-
wiciele WIR uczestniczyli w pracach 
2025 komisji.

Wielkopolska Izba Rolnicza roz-
wija również współpracę z zagranicą. 
Od 2017 roku izba zaangażowana jest 
w międzynarodowy projekt o akro-
nimie Inno4Grass i tytule „Wspólna 
przestrzeń innowacyjna dla zrówno-
ważonej produkcyjności trwałych 
użytków zielonych w Europie”, w re-
alizację którego zaangażowanych jest 
łącznie 20 partnerów – wiodące 
uczelnie i instytuty naukowe, pod-
mioty doradcze i organizacje rolni-

cze z ośmiu krajów Europy: Niemiec, 
Irlandii, Belgii, Holandii, Francji, 
Szwecji oraz Włoch. Wielkopolska 
Izba Rolnicza współpracuje z Izbą 
Rolniczą Dolnej Saksonii, z Bawar-
ską Izbą Rolniczą oraz z Regional-
ną Izbą Rolniczą Bretanii (Francja). 
WIR była także współorganizatorem 
Forum Wielkopolska – Chungcheon-
gnam-do, którego celem było nawią-
zanie polsko-koreańskich więzi biz-
nesowych i współpracy w obszarze 
rolnictwa i branży spożywczej.

W minionej kadencji izba z powo-
dzeniem realizowała także projekty 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – szkolenia z zakresu agro-
turystyki i turystyki konnej, sprze-
daży bezpośredniej, funkcjonowania 
grup producenckich oraz wykorzy-
stania środków unijnych. Wielkopol-
ska Izba Rolnicza zrealizowała sze-
reg projektów finansowanych z środ-
ków zewnętrznych pochodzących 
z FAPA czy branżowych funduszy 
promujących polskie produkty rol-
ne. Inicjatywy te służyły podnosze-
niu kwalifikacji rolników, promocji 
rodzimych produktów rolnych oraz 
tradycji wielkopolskiej wsi. Ponad-
to Wielkopolska Izba Rolnicza or-
ganizuje spotkania integracyjne dla 
mieszkańców wielkopolskich wsi. 
Corocznie odbywają się wigilie śro-
dowisk wiejskich, spotkania nowo-
roczne oraz śniadania wielkanocne.

 WIR

Walne Zgromadzenie Wielko-
polskiej Izby Rolniczej obradujące 
29 maja 2019 roku uchwałą nr 3 po-
wołało Wojewódzką Komisję Wy-
borczą do przeprowadzenia wyborów 
do rad powiatowych w składzie: Pa-
tryk Adamski, Benedykt Bejm, Elż-
bieta Bryl, Maria Deresińska, Anna 
Jędraszczak, Jakub Matuszak, Kor-
nel Pabiszczak, Michał Pawliczuk, 
Ryszard Piotrowski, Rafał Sobko-
wiak, Małgorzata Stempniak. W dniu 
31 maja komisja zebrała się w Pozna-
niu na swoim pierwszym posiedzeniu. 
Przewodniczenie pracom komisji po-
wierzono Ryszardowi Piotrowskiemu.

Komisja podjęła cztery uchwały:
 ■w sprawie powołania okręgowych 
komisji wyborczych (wykaz okrę-
gów wyborczych),
 ■w sprawie powoływania i uczest-
nictwa w wyborach mężów zaufa-
nia,
 ■w sprawie wyznaczenia terminu 
zgłaszania kandydatów na człon-
kow rad powiatowych,
 ■w sprawie ustalenia trybu pracy 
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Uchwały znajdują się na stronie 

www.wir.org.pl w zakładce „Wybory 
do izb rolniczych”.

Kornel PABISZCZAK

Cztery lata szybko minęły...

Wojewódzka Komisja Wyborcza 
rozpoczęła pracę

> dokończenie ze str. 3
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Komisje klęskowe gotowe do pracy
Wojewoda Wielkopolski zarzą-

dzeniem z dnia 14 maja 2019 r. 
nr 189/19 zaktualizował skład ze-
społów pracujących na terenie 
wszystkich gmin województwa 
wielkopolskiego, które szacują za-
kres i wysokość szkód spowodowa-

nych przez suszę, grad, deszcz na-
walny, ujemne skutki przezimowa-
nia, huragan, przymrozki wiosenne, 
powódź, huragan, piorun, obsunię-
cie się ziemi lub lawinę. 

Tak więc w przypadku wystąpie-
nia niekorzystnego zjawiska atmos-

ferycznego zespoły komisji są goto-
we podjąć pracę w celu szacowania 
szkód. 

Ponadto na stronie internetowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz na stronie interneto-
wej Wielkopolskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Poznaniu w zakładce 
„Sprawy” – „Środowisko i rolnic-
two” – „Szkody w rolnictwie 2019” 
zostały zamieszczone wzory proto-
kołów szacowania szkód do stosowa-
nia w 2019 r. oraz wytyczne dla ko-
misji. WIR

Założenia do analizy
W związku z udziałem Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej w pracach Poro-
zumienia Rolniczego oraz w pracach 
zespołu ds. sytuacji na rynku trzo-
dy chlewnej dokonano analizy opła-
calności tego kierunku produkcji 
w zależności od jego różnych mode-
li oraz parametrów produkcyjnych. 
Analizę wykonano na dzień 15 maja 
2019 roku dla cen bieżących sprzeda-
ży tuczników na poziomie 5,8 zł/kg 
żywca wieprzowego. Dane do ana-
lizy pochodzą z kilku konkretnych 
gospodarstw oraz średnich wartości 
cen i kosztów pochodzących ze źró-
deł internetowych. 

Do analizy przyjęto trzy modele 
produkcji:

 ■Produkcja w systemie nakład-
czym, w którym rolnik otrzymuje 
od zleceniodawcy prosięta, paszę 
oraz usługi weterynaryjne. W tym 
systemie rolnik otrzymuje stałą 
kwotę za odstawionego tucznika 
oraz dodatkową premię za efek-
tywne wykorzystanie paszy. Po 
stronie rolnika pozostają koszty 
energii, wody, usuwania gnojowicy 
oraz jego praca. Dodatkowo rolnik 
sprzedaje całą produkcję polową 
oraz otrzymuje dopłaty. 

 ■Produkcja w cyklu otwartym na ry-
zyko własne – rolnik sam ponosi 
wszystkie koszty produkcji oraz za-
kupu prosiąt. Nie uzyskuje żadnych 
przychodów z produkcji polowej, 
ponieważ całą produkcję przezna-
cza na paszę dla trzody. Dodatkowo 
do przychodu wliczono dopłaty.
 ■Produkcja w cyklu zamkniętym – 
rolnik utrzymuje maciory i pozy-
skuje własne prosięta. Rolnik po-
krywa wszystkie koszty produk-
cji, a produkcję polową przeznacza 
w całości na żywienie macior oraz 
tuczników.
Analizowano konkretne gospodar-

stwa z Wielkopolski o powierzchni 
około 20 ha oraz rocznej produkcji 
tuczników na poziomie 1000 sztuk. 
Dokonano również analizy kilku 
scenariuszy pod kątem wielkości 
produkcji, ceny żywca oraz liczby 
prosiąt od maciory. 

Porównanie wyników 
ekonomicznych dla różnych 

modeli produkcji żywca
W tabeli 1. przedstawiono dochód 

brutto gospodarstwa (bez kosztów 
amortyzacji oraz kosztów ogólnych) 
dla trzech modeli produkcji żywca 
i dla ceny sprzedaży 5,8 zł/kg oraz 

4,2 zł/kg. Analiza wskazuje, iż tucz 
w cyklu zamkniętym przy cenie 
5,8 zł/kg żywca daje rolnikowi naj-
lepsze efekty ekonomiczne. Najsłab-
sze efekty dał tucz nakładczy bez 
premii za wykorzystanie paszy. Tucz 
na własne ryzyko oraz tucz nakład-
czy z premią dały podobny wynik 
ekonomiczny. 

W sytuacji niskich cen rynkowych 
najlepiej wypada tucz nakładczy, 
którego wyniki dla rolnika nie za-
leżą od ceny rynkowej żywca, a do-
datkowo uzyskuje on przychody ze 
swojej produkcji polowej. Ciągle do-
datnim wynikiem charakteryzuje 
się produkcja w cyklu zamkniętym, 
która chroni rolnika przed ryzykiem 
zmian cen prosiąt. Przy czym wyniki 
ekonomiczne tuczu na własne ryzyko 
są bardzo wrażliwe na cenę zakupu 
prosięcia. W modelu przyjęto kwotę 
na poziomie 350 zł za prosię. Każ-
da zmiana tej ceny powoduje istotne 
zmiany w ekonomice tego tuczu. Wy-
kres 1. pokazuje taką zależność. 

Analizowane modele są w oczy-
wisty sposób wrażliwe również na 
cenę zbytu. Dla porównania poka-
zano opłacalności tych modeli przy 
średniej cenie zbytu na poziomie 
4,2 zł/kg, która obowiązywała jesz-
cze nie tak dawno.

Zbadaliśmy również, na ile skala 
produkcji chroni rolnika przed ry-
zykiem cenowym. Poniższy wykres 
pokazuje dochód brutto z gospodar-
stwa dla różnych poziomów produk-
cji przy cenie zbytu 4,20 zł/kg oraz 
5,8 zł/kg (wykres 2.).

Efekt skali produkcji zadziałał 
w większym stopniu w przypadku 

tuczu nakładczego oraz tuczu w cy-
klu zamkniętym. Dla tuczu w cyklu 
otwartym wydaje się, że przy niskich 
cenach nie daje on wielkich korzyści 
rolnikowi. 

Szczegółowa analiza 
produkcji w cyklu 

zamkniętym
Przeprowadzone wcześniej analizy 

wskazują, że produkcja w cyklu za-
mkniętym wydaje się na dzień dzi-
siejszy najlepszym modelem. Chro-
ni rolnika przed ryzkiem wahań ce-
nowych prosiąt oraz daje przyzwoite 
efekty nawet w okresie niskich cen 
skupu. 

W tabeli 2. przedstawiono wyni-
ki ekonomiczne dla przeciętnego 
gospodarstwa prowadzącego chów 
trzody chlewnej w Wielkopolsce oraz 
dzisiejszej cenie sprzedaży na pozio-
mie 5,80 zł/kg. 

W tym modelu tuczu bardzo waż-
na, poza ceną i skalą produkcji, jest 
liczba odchowanych prosiąt od jed-
nej maciory. Na wykresach 3. i 4. po-
kazano efekty ekonomiczne tej pro-
dukcji w zależności od tego parame-
tru i dla dwóch parametrów ceno-
wych – 4,2 zł/kg oraz 5,8 zł/kg. Pa-
rametrem wynikowym jest tu zysk 
netto, czyli zysk brutto pomniejszo-
ny o koszty amortyzacji oraz koszty 
ogólne gospodarstwa. 

Wnioski dla rolnika
 ■Porównanie różnych modeli tuczu 
wskazuje na tucz w cyklu zamknię-
tym oraz tucz nakładczy jako mo-

Tabela 1.
Model produkcji Roczny zysk brutto* 

dla ceny 5,8 zł/kg
Roczny zysk brutto** 

dla ceny 4,2 zł/kg
tucz kontraktowy minimum 47 240 zł 47 240 zł 
tucz kontraktowy premium 67 040 zł 67 040 zł 
tucz w cyklu otwartym 98 105 zł –202 zł 
tucz w cyklu zamkniętym 193 442 zł 39 002 zł 
* Przychody ze sprzedaży żywca, produkcji roślinnej oraz dopłat pomniejszone o koszty bezpośrednie produkcji
** Wielkość produkcji – 1000 sztuk tuczników rocznie w wadze 120 kg 

	  

	  

	  

Analizowane	   modele	   są	   w	   oczywisty	   sposób	   wrażliwe	   również	   na	   cenę	   zbytu.	   Dla	   porównania	  
pokazano	   opłacalności	   tych	   modeli	   przy	   średniej	   cenie	   zbytu	   na	   poziomie	   4,2	   zł/kg,	   która	  
obowiązywała	  jeszcze	  nie	  tak	  dawno.	  

Zbadaliśmy	   również	   na	   ile	   skala	   produkcji	   broni	   rolnika	   przed	   ryzykiem	   cenowym.	   Poniższy	   wykres	  
pokazuje	  dochód	  brutto	  z	  gospodarstwa	  dla	  różnych	  poziomów	  produkcji	  przy	  cenie	  zbytu	  4,20	  zł/kg	  
oraz	  5,8	  zł/kg	  	  

200	  

250	  

300	  

350	  

400	  

450	  

251060	  

200075	  

149090	  

98105	  

47120	  

-‐3865	  

-‐50000	   0	   50000	   100000	   150000	   200000	   250000	   300000	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

ce
na

	  za
ku

pu
	  p

ro
sią

t	  

Dochód	  bruao	  

Cena	  zakupu	  prosiąt	  

Wykres 1.

> dokończenie na str. 6

Analiza opłacalności tuczu trzody chlewnej 
w zależności od sposobu produkcji i jej parametrów
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dele, które mogą dać przyzwoity 
wynik ekonomiczny oraz zawierają 
w sobie elementy ochrony rolnika 
przed ryzykiem cenowym, które 
na rynku trzodowym jest szczegól-
nie wysokie.
 ■W sytuacji dobrych cen rynko-
wych tucz w cyklu zamkniętym 
daje najlepsze wyniki. W sytuacji 
niskich cen rynkowych tucz na-
kładczy daje stabilny dochód.

 ■Tucz w cyklu otwartym daje dobre 
rezultaty tylko w sytuacji dobrych 
cen skupu oraz niskich cen zaku-
pu prosiąt. Zmienność tych dwóch 
parametrów wystawia producen-
ta na duże ryzyko uzyskiwanych 
wyników ekonomicznych. Taki 
producent powinien współpraco-
wać z innymi rolnikami w ramach 
grup producenckich i zagwaranto-
wać sobie kontrakty na zakup pro-
siąt oraz niższe ceny zakupu środ-
ków produkcji. 

> dokończenie ze str. 5

Wykres 3.

Wykres 4.

W	  tym	  modelu	  tuczu	  bardzo	  ważnym,	  poza	  ceną	  i	  skalą	  produkcji	  jest	  liczba	  odchowanych	  prosiąt	  od	  
jednej	   maciory.	   Na	   wykresach	   poniżej	   pokazano	   efekty	   ekonomiczne	   tej	   produkcji	   w	   zależności	   od	  
tego	   parametru	   i	   dla	   dwóch	   parametrów	   cenowych	   –	   4,2	   zł/kg	   oraz	   5,8	   zł/kg.	   Parametrem	  
wynikowym	  jest	  tu	  zysk	  netto,	  czyli	  zysk	  brutto	  pomniejszony	  o	  koszty	  amortyzacji	  oraz	  koszty	  ogólne	  
gospodarstwa.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4. Wnioski	  dla	  rolnika	  

	  

Ø Porównanie	  różnych	  modeli	  tuczu	  wskazuje	  na	  tucz	  w	  cyklu	  zamkniętym	  oraz	  tucz	  nakładczy	  
jako	   te	   modele,	   które	   mogą	   dać	   przyzwoity	   wynik	   ekonomiczny	   oraz	   zawierają	   w	   sobie	  
elementy	   ochrony	   rolnika	   przed	   ryzykiem	   cenowym,	   które	   na	   rynku	   trzodowym	   jest	  
szczególnie	  wysokie.	  

1	   2	   3	   4	  
Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   22	   26	   28	   34	  
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Dla	  ceny	  tucznika	  5,8	  zł/kg	  wagi	  żywej	  i	  produkcji	  
na	  poziomie	  1000	  tuczników	  rocznie	  

	  

Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   Zysk	  neao	  

1	   2	   3	   4	  
Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   22	   26	   28	   34	  

Zysk	  neao	   11	  336	  zł	  	   26	  546	  zł	  	   32	  251	  zł	  	   46	  229	  zł	  	  

	  -‐	  	  	  zł	  	  
	  10	  000	  zł	  	  
	  20	  000	  zł	  	  
	  30	  000	  zł	  	  
	  40	  000	  zł	  	  
	  50	  000	  zł	  	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

Dla	  ceny	  tucznika	  4,2	  zł/kg	  wagi	  żywej	  
	  

Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   Zysk	  neao	  

W	  tym	  modelu	  tuczu	  bardzo	  ważnym,	  poza	  ceną	  i	  skalą	  produkcji	  jest	  liczba	  odchowanych	  prosiąt	  od	  
jednej	   maciory.	   Na	   wykresach	   poniżej	   pokazano	   efekty	   ekonomiczne	   tej	   produkcji	   w	   zależności	   od	  
tego	   parametru	   i	   dla	   dwóch	   parametrów	   cenowych	   –	   4,2	   zł/kg	   oraz	   5,8	   zł/kg.	   Parametrem	  
wynikowym	  jest	  tu	  zysk	  netto,	  czyli	  zysk	  brutto	  pomniejszony	  o	  koszty	  amortyzacji	  oraz	  koszty	  ogólne	  
gospodarstwa.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4. Wnioski	  dla	  rolnika	  

	  

Ø Porównanie	  różnych	  modeli	  tuczu	  wskazuje	  na	  tucz	  w	  cyklu	  zamkniętym	  oraz	  tucz	  nakładczy	  
jako	   te	   modele,	   które	   mogą	   dać	   przyzwoity	   wynik	   ekonomiczny	   oraz	   zawierają	   w	   sobie	  
elementy	   ochrony	   rolnika	   przed	   ryzykiem	   cenowym,	   które	   na	   rynku	   trzodowym	   jest	  
szczególnie	  wysokie.	  
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Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   22	   26	   28	   34	  
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Dla	  ceny	  tucznika	  5,8	  zł/kg	  wagi	  żywej	  i	  produkcji	  
na	  poziomie	  1000	  tuczników	  rocznie	  

	  

Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   Zysk	  neao	  
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Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   22	   26	   28	   34	  

Zysk	  neao	   11	  336	  zł	  	   26	  546	  zł	  	   32	  251	  zł	  	   46	  229	  zł	  	  
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Dla	  ceny	  tucznika	  4,2	  zł/kg	  wagi	  żywej	  
	  

Liczba	  prosiąt	  od	  maciory	   Zysk	  neao	  

Tabela 2.
Założenia produkcyjne Uwagi

zakładana produkcja tuczników w roku 1000

zakładana liczba prosiąt od maciory w roku 22 z uwzględnieniem 
upadków

wymagana liczba macior 45
Koszty 
1. Koszty utrzymania 1 maciory w roku
pasze dla maciory  1 239 zł 
pozostałe koszty  486 zł 
remont stada  450 zł 
razem koszty  2 175 zł 
2. Koszty odchowu prosiąt
pasza dla prosięcia  141 zł 
razem koszty utrzymania macior i odchowu 
prosiąt w roku (1 + 2)  239 864 zł 

razem koszty utrzymania macior i odchowu 
prosiąt w roku w przeliczeniu na 1 prosię  240 zł 

3. Koszty tuczu
koszt produkcji i zakupu pasz na 1 tucznika  220 zł 
koszt wody na 1 tucznika  2,80 zł 
koszt energii na 1 tucznika  4 zł 
koszty weterynaryjne na 1 tucznika  16 zł 
razem koszt produkcji 1 tucznika  243 zł 
razem koszty produkcji tuczników w roku  242 800 zł 
4. Razem koszty bezpośrednie
razem koszty bezpośrednie 1 + 2 + 3  482 664 zł 
razem koszty bezpośrednie 1 + 2 + 3 na 
1 tucznika  483 zł 

5. Przychody
cena za 1 kg wagi żywej  5,80 zł 
waga przy sprzedaży 120
wartość sprzedaży  696 000 zł 
dopłaty bezpośrednie
wielkość gospodarstwa 20
dopłata do 1 ha  1 000 zł 
razem dopłaty  20 000 zł 
razem przychody  716 000 zł 
6. Zysk brutto (5 – 4)  233 336 zł 
7. Koszty pośrednie  

koszt budowy chlewni na 1 maciorę  33 000,00 zł 
przyjęto koszt budowy 
chlewni na 100 szt. 
w wysokości 1,5 mln zł

amortyzacja 2%
koszt amortyzacji  30 000,00 zł 
inne koszty pośrednie rocznie  20 000,00 zł założono
razem koszty pośrednie  50 000,00 zł 
zysk netto  183 336 zł 
zysk/strata netto na 1 tucznika  183 zł 
zysk/strata netto na 1 maciorę  4 033 zł 

	  

Efekt	  skali	  produkcji	  zadziałał	  w	  większym	  stopniu	  w	  przypadku	  tuczu	  nakładczego	  oraz	  tuczu	  w	  cyklu	  
zamkniętym.	   Dla	   tuczu	   w	   cyklu	   otwartym	   wydaje	   się,	   że	   przy	   niskich	   cenach	   nie	   daje	   on	   wielkich	  
korzyści	  rolnikowi.	  	  

	  

3. Szczegółowa	  analiza	  produkcji	  w	  cyklu	  zamkniętym	  

	  

Przeprowadzone	   wcześniej	   analizy	   wskazują,	   że	   produkcja	   w	   cyklu	   zamkniętym	   wydaje	   się	   być	   na	  
dzień	  dzisiejszy	  najlepszym	  modelem.	  Broni	  ona	  rolnika	  przed	  ryzkiem	  wahań	  cenowych	  prosiąt	  oraz	  
daje	  przyzwoite	  efekty	  nawet	  w	  okresie	  niskich	  cen	  skupu.	  	  

W	  tabeli	  poniżej	  przedstawiono	  wyniki	  ekonomiczne	  dla	  przeciętnego	  gospodarstwa	  prowadzącego	  
chów	  trzody	  chlewnej	  w	  Wielkopolsce	  oraz	  dzisiejszej	  cenie	  sprzedaży	  na	  poziomie	  5,80	  zł/kg.	  	  

	  

Założenia	  produkcyjne	   Uwagi	  
Zakładana	  produkcja	  tuczników	  w	  
roku	   1000	  

	  Zakładana	  liczba	  prosiąt	  od	  maciory	  
w	  roku	   22	   z	  uwzględnieniem	  upadków	  

Wymagana	  liczba	  macior	   45	  
	  Koszty	  	  

	  1.	  Koszty	  utrzymania	  1	  maciory	  w	  roku	  
	  Pasze	  dla	  maciory	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  239	  zł	  	  
	  Pozostałe	  koszty	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  486	  zł	  	  
	  Remont	  stada	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  450	  zł	  	  
	  Razem	  koszty	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  175	  zł	  	  
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Dochód	  bruao	  w	  zależności	  od	  modelu,	  ceny	  (4,2	  lub	  
5,8	  zł/kg)	  oraz	  skali	  produkcji	  

tucz	  nakładczy	  minimum	   cykl	  otwarty	   cykl	  zamknięty	  

Wykres 2.

 ■W każdym przypadku wzrost skali 
produkcji daje dobry efekt ekono-
miczny. Przy czym dla tuczu w cy-
klu otwartym w sytuacji niskich 
cen jest on niewielki. Analizy 
wskazują, iż produkcja 1000 sztuk 
tuczników rocznie w dzisiejszych 
czasach to niezbędne ekonomiczne 
minimum.
 ■W przypadku tuczu w cyklu za-
mkniętym bardzo istotnym pa-
rametrem wpływającym na zyski 
rolnika jest liczba prosiąt odcho-
wywanych od maciory. Ten para-
metr ciągle wyróżnia duńską pro-
dukcję i jest podstawą przewagi 
konkurencyjnej Duńczyków na 
rynku trzodowym. 

 ■Cykl zamknięty dodatkowo wy-
maga wysokich nakładów inwe-
stycyjnych na budowę chlewni 
w nowoczesnych, innowacyjnych 
technologiach oraz spełniających 
wyśrubowane wymagania ochro-
ny środowiska i dobrostanu zwie-
rząt. Jeśli rolnicy będą chcieli od-
budować polskie pogłowie trzody 
chlewnej i dorównać na rynku rol-
nikom duńskim, niezbędne wyda-
je się wsparcie budowy chlewni od 
strony finansowej oraz od strony 
pozyskiwania pozwoleń na budo-
wę. W innym przypadku skazani 
będziemy na import prosiąt z Dani 
lub Niemiec oraz rozwój produkcji 
w modelu nakładczym.
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Rozwój rynku rolno-spożywczego w Polsce
Niniejszy artykuł jest subiek-

tywnym głosem autora w dyskusji 
o polskim rolnictwie i rynku spo-
żywczym, która toczy się w mediach, 
na spotkaniach, w ramach różnych 
stołów i podstolików. Chciałbym tu-
taj odnieść się szczególnie do dwóch 
prezentowanych często tez. Jedna 
dotyczy naszej pozycji w produkcji 
żywności w świecie oraz jej roli dla 
rozwoju polskiej gospodarki, a druga 
odnosi się do makroekonomicznych 
uwarunkowań rozwoju gospodarstw 
rolnych i ich zdolności do generowa-
nia zysków. 

1. Polska jest ważnym producen-
tem żywności. Rolnictwo jest waż-
ną gałęzią gospodarki Polski i po-
winno być jej motorem rozwoju.

Zdecydowanie należy zgodzić się 
z pierwszą częścią tej tezy. Rzeczy-
wiście rolnictwo jest ważną gałęzią 
gospodarki Polski. Jak podaje GUS 
(Rocznik Statystyczny Rolnictwa 
2018), wartość dodana produkcji rol-
niczej w roku 2017 wyniosła nieco 
ponad 85 mld zł w cenach bieżących, 
a udział tego sektora w PKB Pol-
ski wyniósł 2,4%, natomiast udział 
w wartości dodanej 3,3% (Rocznik 
Statystyczny Rolnictwa 2018 GUS). 
Wielkość produkcji rolnej plasuje pol-
skie rolnictwo na 7. miejscu wśród 
krajów UE, przy czym jako kraj jeste-
śmy liderem w produkcji m.in. mięsa 
drobiowego, jabłek, pszenżyta, nie-
których warzyw, jaj, mleka, buraków 
cukrowych czy owoców miękkich 
(Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa 
w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją 
IERGŻ, Warszawa 2016). 

W tabeli 1. zamieszczono dane 
z Eurostatu na temat produkcji i han-
dlu międzynarodowego żywnością 
w wybranych (wiodących w zakresie 
rolnictwa) krajach Unii Europejskiej.

Wśród największych producentów 
żywności w UE Hiszpania i Polska 
charakteryzują się wyższym od in-
nych krajów wskaźnikiem udziału 
produkcji rolniczej w stosunku do 
całej produkcji. Polska razem z Ho-
landią oraz Hiszpanią posiada naj-
większe dodatnie saldo w handlu 
zagranicznym żywnością. Dane te 
wskazują, że naszymi największy-
mi konkurentami w produkcji żyw-

ności są Hiszpanie oraz Holendrzy, 
a największe rynki zbytu w Europie 
to Niemcy oraz Wielka Brytania. Pa-
trząc na wskaźniki wartości produk-
cji rolniczej oraz salda obrotu na jed-
nego mieszkańca, można zaryzyko-
wać twierdzenie, że najlepiej żywność 
sprzedają Duńczycy i Holendrzy. 

Druga część tej tezy jest już mocno 
dyskusyjna. Patrząc na rozwój gos-
podarki światowej, widzimy, że rol-
nictwo jest raczej domeną i motorem 
rozwoju krajów biedniejszych. Sam 
termin „motor rozwoju” oznacza 
też, że ta gałąź gospodarki przyno-
si efekty finansowe, które pozwalają 
na finansowanie innych sfer społecz-
nych i gospodarczych takiego kraju. 
W krajach Unii Europejskiej sytu-
acja jest zgoła odwrotna. Rolnictwo 
raczej podlega marginalizacji i jest 
biorcą środków generowanych przez 
inne, bardziej innowacyjne działy 
gospodarki w postaci różnego rodza-
ju dopłat i dotacji. Wspólna Polity-
ka Rolna stanowi nawet 30% całego 
bud żetu UE i jest jedną z bardziej 
regulowanych polityk przez Wspól-
notę. Dodatkowo Wspólna Polityka 
Rolna oraz warunki przyrodnicze 
w Europie nakładają szereg ograni-
czeń związanych z ochroną środo-
wiska, przeciwdziałaniem zmianom 
klimatycznym, emisją gazów. Ogra-
niczenia te powodują wzrost kosztów 
produkcji rolniczej w Europie, które-
go nie doświadczają inne kraje. Dota-
cje w ramach WPR w części rekom-
pensują rolnikom zwiększone koszty 
produkcji żywności, ale nie pozwolą 
na zaistnienie rolnictwa krajów UE 

w większym stopniu na rynku glo-
balnym. Potwierdzają to chociaż-
by wyniki polskiego eksportu, któ-
rego aż 80% lokujemy na rynkach 
unijnych. Z naszą skalą produkcji 
oraz wyższymi kosztami produkcji, 
a w skali globalnej niskimi areała-
mi ziemi rolniczej i brakiem wody, 
nasze szanse na ekspansję globalną 
są niewielkie. Produkcja żywności 
w Polsce oraz jej eksport są uwarun-
kowane dodatkowymi słabościami. 
Pierwsza to taka, że eksportujemy ta-
nią żywność, a jednocześnie impor-
tujemy drogie środki produkcji do jej 
wytwarzania. Mam tu na myśli ma-
szyny i urządzenia oraz myśl i ma-
teriał hodowlany. Przykładem może 
być tu sektor trzodowy. Pogłowie 
loch w Polsce systematycznie spada 
i w grudniu 2018 roku osiągnęło po-
ziom 770 000 sztuk. Dla porównania, 
w roku 2007 było ich prawie 1800. 
W miejsce krajowej produkcji rośnie 
import prosiąt i warchlaków z Danii 
i innych krajów UE, co może znaczą-
co uzależnić wyniki ekonomiczne 
naszej produkcji od cen importowa-
nego materiału hodowlanego. Na wy-
kresie 1. na str. 5 pokazano zależność 
dochodu brutto rolnika z produkcji 
w cyklu otwartym 1000 tuczników 
rocznie przy dobrej cenie sprzedaży 
(5,8) od ceny kupowanego prosięcia. 
Przy niskich cenach skupu te relacje 
są jeszcze gorsze. 

Drugą słabością polskiego ekspor-
tu jest nasza pozycja marketingowa 
na rynkach zagranicznych. Polskie 
produkty rolne i spożywcze są za-
zwyczaj sprzedawane przez zachod-

nich pośredników, którzy pozyskują 
w ten sposób dodatkowe marże. Pol-
scy eksporterzy nie są zorganizowa-
ni i nie tworzą wspólnych projektów 
eksportowych, a konkurując mię-
dzy sobą, dodatkowo obniżają ceny. 
Ciągle słabo wypada marketing pol-
skiej żywności. Większość produk-
tów sprzedawana jest pod markami 
handlowych sieci zagranicznych lub 
innych producentów. Postrzeganie 
polskiej żywności jest często nieko-
rzystne, szczególnie po wpadkach 
wizerunkowych, takich jak ostatnie 
wydarzenia związane z wołowiną. 

2. Na produkcji żywności zara-
biają sieci detaliczne, przetwórcy 
lub pośrednicy, ale nie rolnik.

Taka teza była uprawniona jesz-
cze kilkanaście lat temu. Dzisiaj po-
stawiłbym nieco inną. Presja ceno-
wa na rynku rolnym doprowadziła 
do sytuacji, w której nikt nie zarabia 
na żywności, poza może globalny-
mi koncernami. Procesy globaliza-
cji skutkują koncentracją podmiotów 
w łańcuchu spożywczym i na rynku 
rolnym. Najszybciej taka koncentra-
cja zachodzi w handlu detalicznym, 
a najwolniej wśród gospodarstw rol-
nych. W roku 2018 liczba gospo-
darstw rolnych powyżej 1 ha w Pol-
sce wyniosła 1401 tys. (GUS). Dla po-
równania w Niemczech w roku 2016 
było 276 tys. gospodarstw (http://
www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-
-komentarze/niemcy-9-tys-mniej-go-
spodarstw-w-3-lata). Średnia wiel-

Tabela 1.

 
Produkcja 

rolnicza 
[mln euro]

Udział 
kraju

Produkcja 
krajowa 

[mln euro]

Udział 
produkcji 
rolniczej  

w produkcji 
krajowej

Bilans 
handlowy 
[mln euro]

 Ludność 
Produkcja 
rolnicza/

osobę

Bilans 
handlowy/

osobę

EU 28  182 332 100%  15 877 040 1,1%  9 016  512 379 0,36 0,02
Polska  9 464 5,2%  496 461,00 1,9%  10 654  37 976 0,25 0,28
Włochy  32 233 17,7%  1 756 971 1,8%  954  60 483 0,53 0,02
Francja  32 140 17,6%  2 348 991 1,4%  7 039  66 926 0,48 0,11
Hiszpania  30 186 16,6%  1 208 248 2,5%  11 279  46 658 0,65 0,24
Niemcy  16 771 9,2%  3 386 000 0,5% –11 371  82 792 0,20 –0,14
UK  10 753 5,9%  2 393 692 0,4% –26 944  66 273 0,16 –0,41
Dania  1 998 1,1%  297 633 0,7%  5 064  5 781 0,35 0,88
Holandia  11 014 6,0%  773 373 1,4%  23 785  17 181 0,64 1,38

> dokończenie na str. 8

 ■Można rozważyć wsparcie rolni-
ków i grup producentów trzody 
chlewnej produkujących tuczniki 
w cyklu otwartym w zakresie bu-
dowy wspólnych obiektów do pro-
dukcji prosiąt. Ta ścieżka wymaga 

jednak edukacji oraz zmiany men-
talności rolników. 
 ■Analizy dotyczyły produkcji towa-
rowej tuczników i ich sprzedaży 
na rynku. Małe gospodarstwa rol-
ne mają jeszcze do dyspozycji mo-

del oparty o lokalne rasy świń oraz 
przetwórstwo w gospodarstwie rol-
nym i sprzedaż wyrobów na rynku 
lokalnym. Aktualne przepisy w za-
kresie rolniczego handlu detalicz-
nego oraz lokalnego przetwórstwa 

znacząco ułatwiają rolnikom taką 
ścieżkę. Można na nią również po-
zyskać środki z PROW. 

Dr inż. Andrzej PRZEPIÓRA,  
specjalista ds. ekonomiki

a.przepiora@wir.org.pl
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kość gospodarstwa rolnego w Polsce 
wyniosła 10,46 ha, przy czym tyl-
ko około 25% gospodarstw ma wię-
cej niż 10 ha (Rocznik Statystyczny 
Rolnictwa 2018). To rozdrobnienie 
jest ciągle duże w porównaniu z kra-
jami Europy Zachodniej i wpływa 
niekorzystnie na pozycję rynkową 
polskich producentów. Należy jed-
nak zauważyć, że statystyka nie do 
końca pokazuje rzeczywisty obraz 
rolnictwa w Polsce. Zauważyć moż-
na duże zróżnicowanie gospodarstw 
oraz zwiększanie skali produkcji na 
zasadzie formalnych i nieformalnych 
dzierżaw. Część rolników podejmuje 
działalność zawodową, a swoją zie-
mię wydzierżawia sąsiadom, którzy 
prowadzą gospodarstwa towarowe 
i utrzymują się wyłącznie z rolnic-
twa. Bardzo zróżnicowana jest też 
efektywność produkcji. Na przy-
kład średni plon ogórka gruntowe-
go z 1 ha wynosi około 17 t, podczas 
gdy są gospodarstwa, które zbierają 
160 t/ha (GUS, dane własne). Średnia 
wydajność mleka w Polsce wyniosła 
6300 kg, wydajność krów będących 
pod oceną 8600 kg, a są gospodar-
stwa gdzie wydajność sięga nawet 
11 000 kg (Rocznik Statystyczny 
Rolnictwa 2018). Rynek rolny pod 
kątem producentów rolnych, ich licz-
by, efektywności produkcji, wielko-
ści i jakości produkcji jest ciągle bar-
dzo zróżnicowany i podlega dyna-
micznym zmianom. W wyniku tych 
zmian pozycja rolników na rynku 
rolnym oraz ich efekty ekonomiczne 
są bardzo zróżnicowane. 

Zdecydowanie ważnym czynni-
kiem kształtującym rynek rolny 
w Polsce jest ekspansja sieci detalicz-
nych i ich rosnący udział w sprze-
daży produktów. Rynek detaliczny 
w Polsce rozwija się bardzo dyna-

micznie. Na wykresie poniżej przed-
stawiono wartość sprzedaży detalicz-
nej z podziałem na segment spożyw-
czy oraz niespożywczy. Taki rozwój 
wynika z dynamicznego rozwoju 
ekonomicznego Polski, a ostatnio 
również transferów socjalnych. 

Obecnie szacuje się, iż udział sieci 
detalicznych w handlu detalicznym 
ogółem kształtuje się na poziomie 
57% (http://marketinvest.pl). 

Na rysunku 1. przedstawiono 
szczegółową strukturę handlu deta-
licznego w Polsce z podziałem na po-
szczególne kanały. 

W ostatnich latach ten sektor pod-
lega silnej koncentracji. Pod wzglę-
dem liczby sklepów wyłoniło się 
trzech liderów tego rynku: Jeroni-
mo Martens (Biedronka), Lidl oraz 
Dino. Tak silna koncentracja sprze-
daży detalicznej oparta jest na jej 
przewadze konkurencyjnej, na któ-
rą składają się: szeroki wybór pro-
duktów, niskie ceny, dostępność 
parkingów, dogodne godziny otwar-
cia, akcje promocyjne. Ta przewaga 
sprawia, że to dzisiaj sieci detalicz-
ne dyktują warunki handlowe pozo-
stałym operatorom rynku. Należy 
zaznaczyć, że presja cenowa stoso-
wana przez sieci bardzo negatywnie 
odbija się szczególnie na rolnikach. 
Ostatnie badania UOKiK (https://
gospodarka.dziennik.pl/news/ar-
tykuly/596831,rolnicy-posrednicy-
-zarobki-sklepy-uokik) wskazują, iż 
udział rolnika w cenie produktu spo-
żywczego na półce w przypadku wa-
rzyw i owoców wynosi zaledwie 15%. 
Można się spodziewać, iż w przy-
padku produktów przetworzonych 
może to być jeszcze mniej. W ostat-
nim czasie w mediach toczy się dys-
kusja o markach własnych sieci oraz 
udziale polskich produktów na pół-
kach sklepowych. W ślad za koncen-
tracją handlu detalicznego postępu-

je koncentracja zakładów przetwór-
czych, które są głównym odbiorcą 
produktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwach. Szczególnie jest 
to widoczne w branży uboju zwierząt 
rzeźnych. Z mapy w szybkim tempie 
znikają małe i średnie zakłady ubojo-
we, a cała branża dąży do złotej regu-
ły 20/80, czyli 20% zakładów skupuje 
i przetwarza 80% płodów rolnych. 

Odpowiedzią na wyzwania zwią-
zane z ekspansją sieci detalicznych 
oraz koncentracją zakładów prze-
twórczych jest współpraca rolników 
i tworzenie grup producentów rol-
nych. Takie grupy są w stanie przy-
gotować atrakcyjną ofertę produktów 
dla przetwórstwa oraz sieci handlo-
wych oraz wynegocjować lepsze wa-
runki handlowe. 

W odpowiedzi na procesy globali-
zacyjne rolnik ma kilka możliwości 
strategicznych co do swojej działal-
ności.

Możliwość 1: Ekspansja – maksy-
malizacja i intensyfikacja produkcji 
towarowej przy jednoczesnej reduk-
cji kosztów produkcji. Możliwość ta 
w krajach UE jest mocno ograniczo-
na ze względu na wymogi ochrony 
środowiska oraz bardzo wysokie ceny 
ziemi. Wielu rolników z krajów UE, 
którzy chcieliby realizować taką stra-
tegię, przenosi swoje biznesy do ta-
kich krajów i obszarów, jak Kanada, 
Ukraina, kraje Ameryki Płd.

Możliwość 2: Dwuzawodowość 
i współpraca – to chyba najbardziej 
racjonalny wybór dla średniego go-
spodarstwa rolnego. Dzisiejsze tech-
nologie pozwalają na znaczącą re-
dukcję czasu pracy w gospodarstwie 
rolnym. Ten czas można przezna-
czyć na dodatkowe zajęcia zawodo-
we przynoszące dochód. Współpraca 
z innymi rolnikami w ramach grup 
producentów pozwala natomiast na 
optymalizację kosztów produkcji, 

cen sprzedaży oraz kosztów inwesty-
cji. Wydaje się, że ścieżka ta będzie 
najbardziej wspieraną również w ra-
mach nowej WPR w postaci zwięk-
szonych dopłat i dotacji. 

Możliwość 3: Dodawanie warto-
ści do produkcji rolniczej – poprzez 
agroturystykę, ekologię, przetwór-
stwo płodów rolnych w gospodar-
stwie. Taki rozwój ma szansę, ponie-
waż zmieniają się preferencje konsu-
mentów. 

Szczególnie młode pokolenie kon-
sumentów zwraca większą uwagę na 
skład produktów oraz jego pocho-
dzenie. Wraz ze wzrostem dochodów 
społeczeństwa rośnie też zaintereso-
wanie produktami ekologicznymi. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (Plan dla Wsi) szczególnie wspie-
ra rozwój lokalnego przetwórstwa 
oraz rolniczy handel detaliczny. Taki 
kanał dystrybucji będzie zyskiwał na 
znaczeniu. Może być szczególnie waż-
ny dla rolników posiadających mniej-
sze gospodarstwa rolne, w pobliżu 
dużych aglomeracji miejskich. Roz-
wój takiego handlu wymaga inten-
sywnych działań promocyjnych oraz 
tworzenia infrastruktury handlowej. 
Takie działania podejmują na przy-
kład izby rolnicze (materiały Wielko-
polskiej Izby Rolniczej) poprzez or-
ganizację różnego rodzaju pikników 
oraz festynów, na których promowa-
na jest żywność lokalna. Wielkopol-
ska Izba Rolnicza wspiera również 
promocję lokalnych ras trzody chlew-
nej (złotnicka pstra) jako alternatywę 
dla fermowego tuczu trzody chlew-
nej. Wielkopolska Izba Rolnicza jest 
również partnerem międzynarodo-
wego projektu w zakresie innowacyj-
nych praktyk związanych z produk-
cją rolniczą w oparciu o użytki zielo-
ne Inno4grass (www.inno4grass.pl). 
W ramach tego projektu wyłoniono 
innowacyjne gospodarstwa w Pol-

> dokończenie ze str. 7

Wykres 1.

porównaniu	  z	  krajami	  Europy	  Zachodniej	  i	  wpływa	  niekorzystnie	  na	  pozycję	  rynkową	  
polskich	   producentów.	   Należy	   tym	   nie	  mniej	   zauważyć,	   że	   statystyka	   nie	   do	   końca	  
pokazuje	  rzeczywisty	  obraz	  rolnictwa	  w	  Polsce.	  Zauważyć	  można	  duże	  zróżnicowanie	  
gospodarstw	  oraz	  zwiększanie	  skali	  produkcji	  na	  zasadzie	  formalnych	  i	  nieformalnych	  
dzierżaw.	   Część	   rolników	   podejmuje	   działalność	   zawodową	   a	   swoją	   ziemię	  
wydzierżawia	   sąsiadom,	   którzy	   prowadzą	   gospodarstwa	   towarowe	   i	   utrzymują	   się	  
wyłącznie	   z	   rolnictwa.	   Bardzo	   zróżnicowana	   jest	   też	   efektywność	   produkcji.	   Na	  
przykład	   średni	   plon	   ogórka	   gruntowego	   z	   1	   ha	   wynosi	   około	   17	   t	   podczas	   gdy	   są	  
gospodarstwa,	  które	  zbierają	  160	  t	  z	  ha	  (GUS,	  dane	  własne).	  Średnia	  wydajność	  mleka	  
w	   Polsce	   wyniosła	   6	   300	   kg,	   wydajność	   krów	   będących	   pod	   oceną	   8	  600	   kg	   a	   są	  
gospodarstwa	  gdzie	  wydajność	  sięga	  nawet	  11	  000	  kg	  (Rocznik	  statystyczny	  Rolnictwa	  
2018).	   Rynek	   rolny	   pod	   kątem	   producentów	   rolnych,	   ich	   liczby,	   efektywności	  
produkcji,	   wielkości	   i	   jakości	   produkcji	   jest	   ciągle	   bardzo	   zróżnicowany	   i	   podlega	  
dynamicznym	  zmianom.	  W	  efekcie	  tych	  zmian	  pozycja	  rolników	  na	  rynku	  rolnym	  oraz	  
ich	  efekty	  ekonomiczne	  są	  bardzo	  zróżnicowane.	  	  

Zdecydowanie	   ważnym	   czynnikiem	   kształtującym	   rynek	   rolny	   w	   Polsce	   jest	  
ekspansja	   sieci	   detalicznych	   i	   ich	   rosnący	   udział	   w	   sprzedaży	   produktów.	   Rynek	  
detaliczny	   w	   Polsce	   rozwija	   się	   bardzo	   dynamicznie.	   Na	   wykresie	   poniżej	  
przedstawiono	  wartość	  sprzedaży	  detalicznej	  z	  podziałem	  na	  segment	  spożywczy	  oraz	  
niespożywczy.	   Taki	   rozwój	  wynika	   z	  dynamicznego	   rozwoju	  ekonomicznego	  Polski	   a	  
ostatnio	  również	  transferów	  socjalnych.	  	  

	  

	  

	  

	  

Obecnie	   szacuje	   się,	   iż	   udział	   sieci	   detalicznych	   w	   handlu	   detalicznym	   ogółem	  
kształtuje	  się	  na	  poziomie	  57%	  (http://marketinvest.pl).	  	  

Poniżej	   przedstawiono	   szczegółową	   strukturę	   handlu	   detalicznego	   w	   Polsce	   z	  
podziałem	  na	  poszczególne	  kanały.	  	  
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W dniach 25–26 maja 2019 r. od-
było się jubileuszowe, 25. Święto Pie-
czarki 2019 Champignon Festival 

Wielichowo. Tegoroczne Święto Pie-
czarki odbyło się pod hasłem „Łączy 
nas pieczarka” i jak co roku miało na 

celu podkreślenie związku miasta 
i gminy Wielichowo z produkcją pie-
czarek. Organizatorami 25. Święta 
Pieczarki byli: Honorata Kozłowska 
– burmistrz Wielichowa, Genowefa 
Feldgebel – przewodnicząca Rady 
Miejskiej Wielichowa, oraz Paweł 
Michalski – dyrektor Centrum Kul-
tury w Wielichowie, i Wielkopolska 
Izba Rolnicza, która współuczest-
niczyła w pracach organizacyjnych. 
Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Jan Krzysztof Ardanow-
ski – minister rolnictwa i rozwoju 
wsi, Marek Woźniak – marszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego, Mariusz 
Zgaiński – starosta grodziski, oraz 
Krystian Szudyga – prezes Stowa-
rzyszenia Branży Grzybów Upraw-
nych.

Święto Pieczarki rozpoczęło się 
uroczystą mszą świętą w intencji 
producentów grzybów uprawnych 
w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
w Wielichowie, następnie ulicami 
Wielichowa przeszedł kolorowy ko-
rowód pieczarkowy z udziałem za-
proszonych gości i Grodziskiej Or-
kiestry Dętej im. Stanisława Słowiń-
skiego, po czym nastąpiło uroczyste 
otwarcie Święta Pieczarki.

Wielkopolską Izbę Rolniczą pod-
czas tegorocznego jubileuszu repre-
zentowali Piotr Walkowski – prezes 
WIR, Jerzy Kostrzewa – członek za-
rządu WIR, a zarazem przewodni-
czący Rady Powiatowej WIR w Gro-
dzisku Wlkp., Zbigniew Stajkowski 

	  

	  

W	   ostatnich	   latach	   ten	   sektor	   podlega	   silnej	   koncentracji.	   Pod	   względem	   ilości	  
sklepów	   wyłoniło	   się	   trzech	   liderów	   tego	   rynku	   a	   mianowicie	   Jeronimo	   Martens	  
(Biedronka),	  Lidl	  oraz	  Dino.	  Tak	  silna	  koncentracja	  sprzedaży	  detalicznej	  oparta	  jest	  na	  
jej	   przewagach	   konkurencyjnych	   takich	   jak	   szeroki	   wybór	   produktów,	   niskie	   ceny,	  
dostępność	   parkingów,	   dogodne	   godziny	   otwarcia,	   akcie	   promocyjne.	   Te	   przewagi	  
sprawiają,	   że	   to	   dzisiaj	   sieci	   detaliczne	   dyktują	   warunki	   handlowe	   pozostałym	  
operatorom	  rynku.	  Należy	  zaznaczyć,	  że	  presja	  cenowa	  stosowana	  przez	  sieci	  bardzo	  
negatywnie	   odbija	   się,	   szczególnie	   na	   rolnikach.	   Ostatnie	   badania	   UOKIK	  
(https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/596831,rolnicy-‐posrednicy-‐zarobki-‐
sklepy-‐uokik)	  wskazują,	   iż	  udział	   rolnika	  w	  cenie	  produktu	  spożywczego	  na	  półce,	  w	  
przypadku	   warzyw	   i	   owoców	   wynosi	   zaledwie	   15%.	   Można	   się	   spodziewać,	   iż	   w	  
przypadku	  produktów	  przetworzonych	  może	  to	  być	  jeszcze	  mniej.	  W	  ostatnim	  czasie	  
w	   mediach	   toczy	   się	   dyskusja	   o	   markach	   własnych	   sieci	   oraz	   udziale	   polskich	  
produktów	   na	   półkach	   sklepowych.	   W	   ślad	   za	   koncentracją	   handlu	   detalicznego	  
postępuje	   koncentracja	   zakładów	   przetwórczych,	   które	   są	   głównym	   odbiorcą	  
produktów	  rolnych	  wytwarzanych	  w	  gospodarstwach.	  Szczególnie	  jest	  to	  widoczne	  w	  
branży	   uboju	   zwierząt	   rzeźnych.	   Z	   mapy	   w	   szybkim	   tempie	   znikają	   małe	   i	   średnie	  
zakłady	   ubojowe	   a	   cała	   branża	   dąży	   do	   złotej	   reguły	   20/80	   czyli	   20%	   zakładów	  
skupuje	  i	  przetwarza	  80%	  płodów	  rolnych.	  	  

Rysunek 1.sce. Niektóre z nich opierają produk-
cję mleka wyłącznie na wypasie pa-
stwiskowym lub przetwarzają pozy-
skiwane mleko na wysokiej jakości 
produkty mleczarskie w gospodar-
stwie. Takie produkty charaktery-
zują się wysoką wartością dodaną. 
Konsument nie tylko docenia ich 
walory smakowe i odżywcze, ale rów-
nież fakt, że zostały wyprodukowane 
w podwyższonych warunkach dobro-
stanu dla zwierząt. Dobrostan zwie-
rząt to czynnik, który w przyszłości 
może znacząco zmienić profil pro-
dukcji rolniczej w Europie. Już dzi-
siaj wiele sieci handlowych i gastro-
nomicznych ogłosiło na przykład, iż 
w kolejnych latach będzie oferowało 
jaja produkowane wyłącznie w tech-
nologii bezklatkowej. Liderem takich 
zmian jest sieć IKEA, która wprowa-
dza programy dobrostanowe również 
dla innych produktów spożywczych 
oferowanych w swoich restauracjach 
(https://www.ikea.com/gb/en/this-is-
-ikea/newsroom/press-release/ikea-
-food-better-programmes).

Dr inż. Andrzej PRZEPIÓRA,  
specjalista ds. ekonomiki

a.przepiora@wir.org.pl

Jubileuszowe 25. Święto Pieczarki w Wielichowie
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Po raz dwudziesty piąty ulicami Wielichowa przeszedł pieczarkowy korowód

Dofinansowanie do wapnowania gleb
W związku z uruchomieniem pro-

gramu priorytetowego pt.: „Ogólno-
polski program regeneracji środowi-
skowej gleb poprzez ich wapnowanie” 
rolnicy będą mogli ubiegać się o dofi-
nansowanie do wapnowania gleb.

Wnioski będzie można składać 
do ośrodków doradztwa rolnicze-
go. W województwie wielkopolskim 
wnioski będzie przyjmował Wielko-
polski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, tel. 
61 868 52 72. Dotację do wapnowania 
gleb będzie można uzyskać na pod-
stawie aktualnych badań gleb. Bada-
nia takie wykonuje Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu, 
ul. Sieradzka 29, tel. 61 868 97 51.

Dopłaty będą przysługiwały do:
a) wapna nawozowego, odpowia-

dającego typom wapna nawozowe-
go, określonym w załączniku nr 6 do 

Rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 8 września 2010 r. w spra-
wie sposobu pakowania nawozów mi-
neralnych, umieszczania informacji 
o składnikach nawozowych na tych 
opakowaniach, sposobu badania na-
wozów mineralnych oraz typów wap-
na nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 
1229) oraz

b) środka wapnującego, odpowia-
dającego typom środków wapnują-

cych, o których mowa w przepisach 
rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 października 2003 r. w spra-
wie nawozów. 

Potwierdzeniem spełnienia ww. 
warunków jest umieszczenie na fak-
turze informacji o typie i odmianie 
zakupionego wapna nawozowego lub 
środków wapnujących oraz zawarto-
ści CaO lub CaO + MgO. WIR
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– członek zarządu WIR, oraz człon-
kowie Rady Powiatowej WIR w Gro-
dzisku Wlkp. Podczas swojego wy-
stąpienia Piotr Walkowski uhonoro-
wał medalionami 100-lecia poloni-
zacji izb rolniczych organizatorów 
wydarzenia. Wspomniany medalion 
otrzymali również: Piotr Hojan – 
burmistrz Grodziska Wlkp., Gerard 
Tomiak – burmistrz Rakoniewic, 
Piotr Halasz – wójt gminy Kamie-
niec, Zbigniew Kaczmarek – wójt 
gminy Granowo, Sławomir Górny – 
wicestarosta powiatu grodziskiego, 
Killion Munyama – poseł na Sejm 
RP, oraz Krystian Szudyga – pre-
zes Stowarzyszenia Branży Grzybów 
Uprawnych.

Po raz kolejny Wielkopolska Izba 
Rolnicza wzięła udział w impre-
zie. Tym razem zaprezentowano sto-
isko wystawiennicze „Pieczarka od 

A do Z” w ramach, którego stwo-
rzono platformę do wymiany do-
świadczeń – zarówno w uprawie, jak 
i tych kulinarnych, a także promocji 
i sprzedaży bezpośredniej produk-
tów z pieczarki. Drugim ważnym ele-
mentem projektu był konkurs „Pie-
czarka w stu odsłonach”, w którym 
udział wzięły panie z lokalnych kół 
gospodyń wiejskich. Zaprezentowały 
dania, w których pieczarka odgrywa-
ła główną rolę. Trzeba przyznać, że 
panie wykazały się pomysłowością 
i oczywiście wyczuciem smaku. Po-
trawy były oceniane przez profesjo-
nale jury, w skład którego wchodził 
prezes WIR Piotr Walkowski. Nagro-
dy dla uczestniczek konkursu, w po-
staci pojemników termoizolacyjnych, 
wręczyli Honorata Kozłowska – bur-
mistrz Wielichowa, oraz Jerzy Ko-
strzewa – członek zarządu WIR, a za-
razem przewodniczący Rady Powia-
towej WIR w Grodzisku Wlkp.

Wielkopolska Izba Rolnicza nie za-
pomniała również o najmłodszych – 
na stoisku WIR dzieci mogły koloro-
wać „pieczarkowe” kolorowanki a tak-
że skosztować pyszne darmowe lody.

„Niekoronowana stolica pieczarki” 
– bo tak często nazywane jest Wie-
lichowo – przyciągnęła jak zawsze 
mnóstwo ludzi, na których czekało 

wiele atrakcji, m.in. wesołe miastecz-
ko oraz gry i zabawy dla całych ro-
dzin. Podczas imprezy miały miejsce 
liczne występy zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych. Gwiazdą sobotnie-
go wieczoru był zespół After Party, 
natomiast w niedzielę odbył się kon-
cert grupy Enej.

 Mirosława ŻUREK

Już po raz dwunasty w dniach 
18–19 maja br. w Gołaszynie odbyły 
się Regionalne Targi Rolnicze Goła-
szyn – Wiosna 2019. Organizatorami 
targów byli: Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 
Wielkopolska Izba Rolnicza, gmina 
Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe 
w Rawiczu.

Wśród zaproszonych gości byli mię-
dzy innymi starosta rawicki Adam 
Sperzyński oraz samorządowcy gmin 
powiatu rawickiego. Wielkopolską 
Izbę Rolniczą reprezentowali prezes 
WIR Piotr Walkowski, członek za-
rządu WIR Jerzy Kostrzewa, członek 
zarządu WIR Zbigniew Stajkowski, 
przewodniczący RP WIR w Rawiczu 
Łukasz Rojda oraz członkowie Rady 
Powiatowej WIR w Rawiczu.

Podczas targów Wielkopolska Izba 
Rolnicza zorganizowała projekt pro-
mujący potrawy z wieprzowiny pn. 
„Polskie specjały z lasu i zagrody – 
jakość i bezpieczeństwo” sfinansowa-
ny ze środków Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego. W trakcie wy-
darzenia działał punkt informacyjny 
dla rolników, myśliwych oraz konsu-
mentów na temat zagrożenia, jakie 
niesie ASF, oraz metod bioasekuracji 
dla poszczególnych grup prowadzone 
przez specjalistów. Odwiedzający tar-
gi uczestniczyli w warsztatach i po-
kazach kulinarnych, podczas których 
informowani byli o prawidłowym 
wykorzystaniu i przygotowaniu mię-
sa wieprzowego. W punkcie konsul-
tacyjnym była też prowadzona przez 
specjalistę edukacja na temat mię-
sa wieprzowego i jego przetworów 
w codziennej diecie człowieka. Za-
prezentowano również miniwystawę 

promującą współdziałanie rolników 
i myśliwych. Podczas imprezy odbył 
się także koncert sygnalistów oraz po-
kaz tresury psów myśliwskich w wy-
konaniu myśliwych subregionu lesz-
czyńskiego, a dzieci miały możliwość 
zapoznania się ze zwierzętami leśny-
mi, ich tropami itp. Każdy odwiedza-
jący stoisko – dorosły czy też dziec-
ko – miał możliwość wzięcia udziału 
w konkursach z nagrodami. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
przygotowane przez WIR potrawy. 
Wydano ponad 1300 porcji: grochów-
ki, kaszanki, wątróbki, karkówki, 
kiełbasy (parzonej i grillowanej) oraz 
całe mnóstwo kanapek z wędlinami.

Miłym akcentem pierwszego dnia 
targów było wyróżnienie i wręcze-
nie podziękowań Zbigniewowi Gą-
siorowi za wieloletnią pracę na rzecz 
samorządu rolniczego. Zbigniew Gą-
sior jest jedną z osób, które tworzyły 

struktury i określały zadania samo-
rządu rolniczego w Wielkopolsce. 
Był prezesem Leszczyńskiej Izby 
Rolniczej, delegatem do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, wieloletnim 
przewodniczącym Rady Powiato-
wej WIR w Rawiczu oraz członkiem 
zarządu WIR. Od 1975 roku pełni 
funkcję prezesa Kółka Rolniczego 
Żołędnica. Dzięki zaufaniu społecz-
nemu w latach 2014–2018 sprawował 
stanowisko radnego gminy Rawicz. 
Podziękowania Zbigniewowi Gą-
siorowi przekazał prezes WIR Piotr 
Walkowski wraz z obecnymi człon-
kami zarządu oraz wszyscy wło-
darze, samorządowcy i członkowie 
rady powiatowej obecni na targach. 
Zbigniew Gąsior otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, medal wybity z oka-
zji 20-lecia zaprzyjaźnionej RP WIR 
w Ostrowie Wlkp. oraz rower.

Podczas targów nastąpiło rozstrzy-
gnięcie regionalnego etapu XVII 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne” orga-
nizowanego przez KRUS. Fundato-
rem nagród dla uczestników konkur-
su była między innymi Wielkopol-
ska Izba Rolnicza, która była także 
fundatorem 100 nagród w konkursie 
piosenki młodzieżowej i dziecięcej 
w drugim dniu imprezy.

Targi zgromadziły licznych wy-
stawców i firmy z branży paszowej, 
maszynowej i nawozowej, a także in-
stytucje działające na rzecz rolnictwa. 
Podczas imprezy miały miejsce liczne 
występy zespołów folklorystycznych 
oraz dziecięcych i młodzieżowych.

Michał PAWLICZUK
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Podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz wielkopolskiego rolnictwa dla 
pana Zbigniewa Gąsiora

Regionalne Targi Rolnicze Gołaszyn – Wiosna 2019 
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Wręczenie nagród w konkursie pt. „Pieczarka w 100 odsłonach”
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W programie: 

 promocja produktów z polskiej wieprzowiny, pokazy kulinarne, degustacje wyrobów  

i potraw z wieprzowiny oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych 
 

W trakcie imprezy funkcjonował będzie punkt informacyjny  

dotyczący zagrożenia jakie niesie wirus ASF oraz stosowania zasad bioasekuracji  

 

16 czerwca 2019 r.  

 
 
 
 

MARSZEW k. Pleszewa  

 
 
 
 
 
 
 
 

w  ramach Marszewskich Dni Pola 2019  
Letnich Targów Ro lno-Ogrodniczych AGROMARSZ 

. 

 

Organizatorzy: SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW   
FUNDUSZU PROMOCJI  
MIĘSA WIEPRZOWEGO 
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 tradycja i współczesność 
23 czerwca (niedziela) 

Odolanów, teren przy Odolanowskim Domu Kultury  
 
  

1400  - Rejestracja uczestników  
1430  - Konkurs powożenia bryczkami 
1530 - Konkurs Zrywania Kaczora dla dzieci i młodzieży kategorie: 

 kuce 
 konie małe 
 konie duże dla młodzieży od 15 do 18 lat, 

1630 - Konkurs Zrywania Kaczora kategoria Senior 
1730  - Wielka gonitwa 
 
 Atrakcje dodatkowe: 

 
 punkt informacyjny dot. prowadzenia działalności, 

pozyskiwania środków oraz promocji własnej oferty 

 stoiska promocyjne ośrodków jeździeckich  

i gospodarstw agroturystycznych 

 wystawa piątek związanych z tradycjami hipicznymi w 

Południowej Wielkopolsce 

 pokazy woltyżerki 

 atrakcje dla dzieci:  dmuchane zamki, mini wesołe 

miasteczko, przejażdżki bryczką 
 ZAPISY pod nr tel.  62 592 80 18 lub 605 203 955 

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

Operacja pn. „Rekreacja konna tradycja i współczesność” mająca na celu organizację plenerowej imprezy hipicznej, która przyczyni się do promocji rekreacji i turystyki konnej, 
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. 

Przewidywany wynik operacji: zorganizowany zostanie festyn, w ramach którego odbędą się zawody hipiczne oraz przygotowany zostanie punkt informacyjny służący fachową 
poradą z zakresu prowadzenia działalności związanej z rekreacją i turystyka konną. 

 


