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UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE SETNĄ ROCZNICĘ 
ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO  
ORAZ POLONIZACJI SAMORZĄDU ROLNICZEGO

25 stycznia 2019 r. w Auli Zespołu 
Szkół Przyrodniczych w Poznaniu 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające wydarzenia sprzed 100 lat 
związane z powstaniem wielkopol-
skim i polonizacją samorządu rol-
niczego. Organizatorem spotkania 
była Wielkopolska Izba Rolnicza. 

3 stycznia 1919 roku Naczelna 
Rada Ludowa wydała dekret o po-
lonizacji dotychczasowych pruskich 
instytucji życia publicznego. Stoją-
cy na czele resortu wielkopolskiego 
rolnictwa dr Aleksander hr. Szem-
bek 20 stycznia przekazał zarządza-
nie pruskiej Poznańskiej Izby Rolni-
czej w Zarząd Komisaryczny Janowi 
Chłapowskiemu. 2 lipca dr Aleksan-
der hr. Szembek przejął zarząd nad 
izbą rolniczą i rozpoczął organizację 
jej struktur. 

Uroczystości odwołujące się do 
tych wydarzeń rozpoczął koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki 
Myśliwskiej Polskiego Związku Ło-

wieckiego pod dyrekcją Mieczysła-
wa Leśniczaka. Następnie spotka-
nie otworzyli prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz 
wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski, 
którzy witając przybyłych na uroczy-
stość gości, nawiązywali do chlub-
nej historii samorządu rolniczego 
w Wielkopolsce. Uroczystość uświet-
nił okolicznościowy wykład prof. dr. 
hab. Roberta Kmieciaka z Wydzia-
łu Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu zatytułowany 
„Tradycje wielkopolskiego samorzą-
du rolniczego”, który nawiązywał do 
początków kształtowania się struk-
tur Wielkopolskiej Izby Rolniczej po 
odzyskaniu niepodległości. 

Uroczystość była także okazją do 
wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla 
osób zasłużonych dla wielkopolskie-
go samorządu rolniczego. Na wnio-
sek prezesa Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Kapituła Odznaki Honorowej 

za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego nadała to zaszczytne od-
znaczenie Janowi Chlaście, delega-
towi Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w powiecie ostrowskim. Jan Chlasta 
w ubiegłym roku obchodził podwójny 
jubileusz: 80. rocznicę urodzin oraz 
65-lecie pracy w gospodarstwie, jest 
także najstarszym delegatem Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. Rolników 
z gminy Nowe Skalmierzyce repre-
zentuje w jej strukturach nieprzerwa-
nie od 1996 roku, czyli od reaktywacji 
izb rolniczych. Odznaczenie wręczy-
li wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski 
w asyście wiceprzewodniczącego Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego 
Jarosława Maciejewskiego oraz preze-
sa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pio-
tra Walkowskiego.

Doktor Aleksander hr. Szembek, 
postać związana z powstaniem sa-
morządu rolniczego w odrodzonej 
Polsce, jest patronem odznaczenia 

ustanowionego przez Wielkopolską 
Izbę Rolniczą o nazwie Medalion 
im. dr. Aleksandra hr. Szembeka za 
działalność na rzecz rolnictwa i roz-
woju wsi wielkopolskiej. Odznacze-
nie to podczas uroczystości wręczo-
no delegatom WIR: Markowi Dran-
kiewiczowi, Leszkowi Dratwiakowi, 
Bogdanowi Flemingowi, Andrzejowi 
Greczce, Jackowi Hemmerlingowi, 
Adamowi Kachniarzowi, Jerzemu 
Kryszakowi, Andrzejowi Kubiako-
wi, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, 
Krzysztofowi Kwiatoniowi, Mieczy-
sławowi Łuczakowi, Stefanowi Mi-
chalskiemu, Jolancie Nawrockiej, 
Zbigniewowi Perzowi, Sławomirowi 
Szulcowi, Włodzimierzowi Szycho-
wiakowi oraz Andrzejowi Ściślew-
skiemu. Medalion im. dr. Aleksan-
dra hr. Szembeka został przyznany 
również pracownikom Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej: Pawłowi By-

> dokończenie na str. 2

W uroczystości uczestniczyli posłowie, przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz izb rolniczych 
z ościennych województw, a także przedstawiciele instytucji i organizacji 
działających w otoczeniu rolnictwa oraz delegaci rad powiatowych WIR

Odznaczeniem o nazwie Medalion im. dr. Aleksandra hr. Szembeka za dzia-
łalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej wyróżnieni zostali 
delegaci i pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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dałkowi, Pawłowi Dopierale, Marii 
Galas, Wojciechowi Kazubskiemu, 
Michałowi Krotoszyńskiemu, Kor-
nelowi Pabiszczakowi oraz dyrekto-
rowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Grzegorzowi Wysockiemu. 

Medalion im. dr. Aleksandra 
hr. Szembeka przyznano także ini-
cjatorowi ustanowienia tego wyróż-
nienia oraz przewodniczącemu kapi-
tuły Piotrowi Walkowskiemu, dele-
gatowi Izby Rolniczej od 1996 roku, 
byłemu delegatowi do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych z Kaliskiej Izby 
Rolniczej i od 2007 roku prezesowi 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Z okazji jubileuszu Wielkopolska 
Izba Rolnicza wydała medal okolicz-

nościowy. Na jego rewersie widocz-
na jest podobizna dr. Aleksandra 
hr. Szembeka, jednego z pierwszych 
prezesów Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, oraz logotyp Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Awers medalu zawiera 
symbol Orła Białego, który w trakcie 
powstania wielkopolskiego stanowił 
godło umieszczane na sztandarach 
powstańczych. Okolicznościowym 
medalionem setnej rocznicy poloni-
zacji samorządu rolniczego uhono-
rowani zostali goście uroczystości: 
posłowie, przedstawiciele samorządu 
województwa wielkopolskiego, Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych oraz izb 
rolniczych z ościennych województw, 
a także przedstawiciele instytucji 
i organizacji działających w otoczeniu 
rolnictwa. Pamiątkowy medal otrzy-

mały również wszystkie rady powia-
towe Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Kolejnym punktem spotkania było 
uroczyste podpisanie umowy o współ-
pracy pomiędzy Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 
a Wielkopolską Izbą Rolniczą. Podpi-
sy na umowie złożyli: Ewa Stachura-
-Kruszewska, prezes zarządu TUW, 
oraz w imieniu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej prezes Piotr Walkowski 
i członek zarządu Zbigniew Stajkow-
ski. Aktowi temu asystował Honoro-
wy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Józef Waligóra, za prezesury któ-
rego Wielkopolska Izba Rolnicza na-
wiązała współpracę z Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. 

Uroczystość była także okazją do 
podsumowania konkursu kulinar-

nego „Wielkopolska miodem i mle-
kiem płynąca – kulinaria patriotycz-
ne”. Wyniki konkursu przedstawił 
sekretarz kapituły konkursu, czło-
nek Polskiej Akademii Smaku Wi-
told Wróbel. 

Uroczystość zakończył nowo-
roczny toast oraz wspólna biesiada, 
podczas której nagrodzone potrawy 
zaprezentowali laureaci konkursu 
„Wielkopolska miodem i mlekiem 
płynąca – kulinaria patriotyczne”. 
Wydarzeniu towarzyszyła wysta-
wa poświęcona powstaniu wielko-
polskiemu. Przygotowane zostały 
także stoiska informacyjne Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

> dokończenie ze str. 1

W hołdzie zasłużonym Polakom
W trakcie uroczystości upamiętnia-

jącej setną rocznicę powstania wielko-
polskiego oraz polonizacji samorządu 
rolniczego wspominano zasłużonych 
Polaków, którzy wykazali się patrioty-
zmem, w potrzebie chwytali za broń, 
a w okresie pokoju budowali siłę go-
spodarczą naszego regionu. Byli to: 
dr Aleksander hr. Szembek, prof. Ta-
deusz Konopiński, Michał Drzymała 
oraz Stanisław Mikołajczyk.

Kończąc spotkanie, prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej przekazał de-
legacjom znicze i wiązanki kwiatów 
z prośbą o złożenie ich na grobach 
tych zasłużonych dla wielkopolskie-
go samorządu rolniczego Polaków, 
a także na grobie zmarłego w grudniu 
ubiegłego roku delegata do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, przewodniczą-
cego Rady Powiatowej WIR w Sza-
motułach Andrzeja Frąckowiaka.

Aleksander hr. Szembek
Aleksander Szembek urodził się 

12 stycznia 1886 roku w Siemianicach 
(powiat kępiński). Jego rodzicami 
byli Piotr Szembek, bohater powsta-
nia styczniowego, poseł do Reichsta-
gu, oraz Maria z Fredrów. Uczęszczał 
do gimnazjum w Ostrowie Wielko-
polskim. Po maturze studiował we 
Wrocławiu, następnie w Lipsku oraz 
na uniwersytetach w Belgii i Fran-
cji. Pasjonował się ekonomią, ale po-
święcił się dyplomacji. Aleksander 
doktoryzował się na Uniwersytecie 
w Louxain, na podstawie rozprawy, 
która zawierała analizę działalności 
zrzeszeń gospodarczych chłopów pol-
skich w zaborze pruskim. Objąwszy 
w 1910 roku zarząd siemianickiego 
majątku, Aleksander usiłował w nim 
i okolicy wprowadzić poznane na Za-

chodzie nowoczesne metody gospo-
darowania. W dniach 3–5 grudnia 
1918 roku Aleksander Szembek jako 
jedyny ziemianin z powiatu kępiń-
skiego uczestniczył w obradach Sejmu 
Dzielnicowego w Poznaniu. Na sejmi-
ku powiatowym w Kępnie 1 stycznia 
1919 roku Szembek oświadczył, że nie 
uznaje władzy rządu pruskiego i de-
monstracyjnie opuścił salę obrad. Po-
nieważ nie udało się rozszerzyć po-
wstania wielkopolskiego na Kępno 
i okolice, wobec przeważających tu 
sił niemieckich, wyjechał do Pozna-
nia z zamiarem wstąpienia do armii 
powstańczej. Okazało się jednak, że 
na służbę wojskową ma zbyt słabe 
zdrowie. Z uwagi na jego fachowe wy-
kształcenie powierzono mu kierow-
nictwo resortu rolnictwa w Komisa-
riacie Naczelnej Rady Ludowej, tym 
samym został pierwszym wielkopol-
skim ministrem rolnictwa. 20 stycz-
nia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa 
przekazała utworzoną na prawie nie-
mieckim izbę rolniczą w polskie ręce 
i z tą datą mianowano Jana Chłapow-
skiego na pierwszego komisarycznego 
prezydenta. Po śmierci Chłapowskie-
go, od 1 lipca 1919 roku funkcję pre-
zydenta Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej objął dr hr. Aleksander Szembek. 
Jako prezes Izby Rolniczej dążył do 
uporządkowania stosunków rolnych 
i przeciwstawiał się m.in. spekulacyj-
nemu obrotowi ziemią poniemiecką.

Oprócz działalności politycznej, 
społecznej oraz gospodarczej Alek-
sander Szembek działał także na 
polu kulturalnym i oświatowym. Był 
członkiem komisji, która utworzy-
ła przy uniwersytecie Wyższą Szkołę 
Rolniczą, dającą podwaliny pod po-
wstanie Akademii Rolniczej w Pozna-

niu. Aleksander Szembek brał także 
udział w pracach międzynarodowej 
komisji, która ustalała powojenną 
granicę polsko-niemiecką. Ocenia się, 
że dzięki jego zabiegom przesądzo-
ny został na rzecz Polski los ponad 
80 miejscowości. Zachęcony rezul-
tatami Szembek postanowił poświę-
cić się dyplomacji. Najpierw krótko 
pełnił funkcję naczelnika Wydziału 
Północnego w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, a w 1923 roku został 
radcą poselstwa polskiego w Pary-
żu, potem zaś ambasady. Po zamachu 
majowym w 1926 roku został niespo-
dziewanie odwołany ze stanowiska. 
Nadzieje na powołanie do czynnej 
służby dyplomatycznej nie doczeka-
ły się spełnienia. Zmarł nagle 2 lutego 
1928 roku w wieku 42 lat. Jego ciało 
zostało przewiezione z Paryża do Sie-
mianic i spoczęło w rodzinnej krypcie 
siemianickiego kościoła.

Tadeusz Konopiński
Profesor Tadeusz Konopiński uro-

dził się 21 października 1894 roku 
w Wonieściu (powiat kościański). 
W 1913 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Rolniczym Uniwersytetu Wro-
cławskiego, które ukończył po za-
kończeniu pierwszej wojny światowej 
w 1920 roku na Wydziale Rolniczo-
-Leśnym w Poznaniu. W 1921 roku 
uzyskał stopień doktora nauk rolni-
czych, a sześć lat później habilitował 
się na Akademii Medycyny Wetery-
naryjnej we Lwowie. Na tej uczelni 
w 1931 roku doc. Konopiński uzyskał 
stopień profesora tytularnego. 

Obok pracy naukowej Tadeusz Ko-
nopiński zaangażowany był w dzia-
łalność samorządu rolniczego. Przez 
wiele lat był naczelnikiem Wydziału 

Hodowli Zwierząt, a w latach 1930–
1933 pełnił funkcję dyrektora Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej.

Tadeusz Konopiński był organiza-
torem I Powszechnej Krajowej Wy-
stawy w 1929 roku oraz inicjatorem 
powołania czasopisma „Przegląd 
Hodowlany” (od 1927 był jego re-
daktorem naczelnym). W czasie oku-
pacji niemieckiej pracował w Kie-
leckiej Izbie Rolniczej. Był jednym 
z organizatorów tajnych wykładów 
uniwersyteckich w Kielcach. Z Kie-
lecczyzny powrócił do Wrocławia, 
gdzie zaangażował się w organizację 
Wydziału Rolnego na Uniwersytecie 
i Politechnice Wrocławskiej. Został 
pierwszym dziekanem tego wydziału 
oraz kierownikiem Katedry Hodow-
li Szczegółowej i Żywienia Zwierząt. 
W 1946 roku otrzymał nominację na 
profesora zwyczajnego. Będąc inicja-
torem powołania Wydziału Zootech-
nicznego i w latach 1957–1962 jego 
dziekanem, przyczynił się znacznie 
do rozwoju uczelni. Był dyrektorem 
Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Wyrazem wysokiej rangi dorobku 
naukowego profesora było wybranie 
go na członka korespondenta PAN 
i Honorowego Prezesa Polskiego To-
warzystwa Zootechnicznego. Na jego 
dorobek naukowy składa się 150 po-
zycji, w tym wiele oryginalnych prac 
z zakresu hodowli i żywienia zwie-
rząt. Na największą uwagę zasługuje 
podręcznik „Hodowla bydła” (1931), 
który doczekał się dwukrotnych wy-
dań – w 1949 i 1950 roku. Profesor 
Konopiński odznaczony został wie-
loma zaszczytnymi orderami i odzna-
czeniami krajowymi i zagraniczny-
mi, m.in.: Orderem Sztandaru II kla-
sy, Krzyżem Kawalerskim i Oficer-
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skim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Merite 
Agricole. Tadeusz Konopiński zmarł 
6 października 1965 roku we Wrocła-
wiu. Pochowany został na cmentarzu 
św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida

Michał Drzymała 
Michał Drzymała urodził się 

13 września 1857 roku w Zdroju koło 
Grodziska Wielkopolskiego w rodzi-
nie chłopskiej, jako jedno z ośmiorga 
dzieci Walentego i Magdaleny z Bu-
dzionków. Synowie Drzymałów byli 
nauczeni pracowitości i wytrwałości 
w ciężkiej pracy na roli, gospodarząc 
na 33 morgach. W 1881 roku Michał 
Drzymała ożenił się z Józefą Vetter 
– robotnicą w folwarku Zdrój. Za-
częły się częste przeprowadzki rodzi-
ny Michała w poszukiwaniu najem-
nej pracy folwarcznej. W 1904 roku 
Drzymała nabył od bogatego Niem-
ca Richarda Neldnera dwuhektarową 
parcelę z niewielką stodółką w Pod-
gradowicach koło Rakoniewic. Tam 
chciał zbudować swój dom, lecz ze 
względu na nowelę osadniczą sejmu 
pruskiego o zakazie zakładania przez 
Polaków nowych gospodarstw rol-

nych, budowy nowych domów i osie-
dli, nie otrzymał pozwolenia budow-
lanego. Drzymała pozostał z rodziną 
bez dachu nad głową. Za namową 
Neldnera, który jawnie wyrażał swo-
je sympatie wobec Polaków, w maju 
1905 roku zakupił więc używany wóz 
cyrkowy, w którym zamieszkał wraz 
z żoną i trzema synami.

Sprawa Drzymały swój rozgłos za-
wdzięcza przypadkowi, gdy to prze-
jazdem zawitali do niego hrabia Czar-
necki i dwaj francuscy dziennikarze. 
Opisali jego losy, problemy z admini-
stracją pruską i poczynania Hakaty 
wobec Polaków. Wkrótce wóz Drzy-
mały stał się głośny w całej Europie 
i Ameryce dzięki wielu artykułom 
w prasie polskiej i zagranicznej. Po 
tych publikacjach władze pruskie na-
siliły represje wobec Drzymały, któ-
ry każde aresztowanie wykorzystywał 
do manifestowania swojej polskości. 
W starym, niszczejącym wozie rodzi-
na Drzymały mieszkała do 1908 roku. 
Po zbiórce datków od rodaków w mar-
cu 1908 roku zbudowano w Poznaniu 
nowy wóz dla rodziny Drzymałów. 
Miał 8 m długości, 2,5 m szerokości, 
2,3 m wysokości, wewnątrz mieściła 

się wygodna kuchenka i spora izba 
mieszkalna. Kolejne represje władz 
pruskich miały zniechęcić Drzyma-
łę do zamieszkania w nowym wo-
zie. Najbardziej znana jest historia 
z codziennym przesuwaniem wozu. 
Chcąc usunąć rodzinę Drzymałów 
z ziemi, zastosowano przepis, w myśl 
którego wóz nie mógł stać w jednym 
miejscu dłużej niż 24 godziny. Drzy-
mała zatem codziennie przesuwał 
swój wóz o kilka metrów do przodu, 
by następnego dnia cofnąć go na po-
przednie miejsce.

W końcu, po kilkuletniej sądowo-
-administracyjnej batalii, pod pre-
tekstem, że dom mieszkalny musi 
mieć minimum 2,5 m wysokości 
(wóz miał 2,3 m), Prusacy usunęli 
niepokornego chłopa z wozu. Skazu-
jący wyrok Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego w Berlinie spo-
wodował, że w lipcu 1909 roku wóz 
Drzymały został przemocą usunię-
ty z działki, a on wraz z rodziną był 
zmuszony zamieszkać w ziemiance. 
Rok później opuścił Podgarowice. 

Michał Drzymała zmarł 25 kwiet-
nia 1937 roku. Wdzięczni roda-
cy wraz z władzami niepodległej 
Rzeczy pospolitej wyprawili mu po-
grzeb państwowy, godny jego zasług. 
Został pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym w Miasteczku Krajeńskim. 
Jego pogrzeb stał się okazją do mani-
festacji patriotycznej. 

Stanisław Mikołajczyk
Stanisław Mikołajczyk urodził się 

w Westfalii w 1901 roku. W latach 
1918–1919 brał udział w powstaniu 
wielkopolskim, a w 1920 roku w woj-
nie polsko-bolszewickiej. W latach 
dwudziestych ubiegłego wieku zwią-
zał się z ruchem ludowym. W latach 
1930–1935 był posłem na Sejm. Od 
1939 roku pełnił funkcję członka za-
rządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
i pracował w Komisjach: Ekonomicz-
nej, Oświaty Rolniczej i Spraw Spół-
dzielczych. Uczestniczył w wojnie 
obronnej we wrześniu 1939 roku, a po 
jej klęsce udał się na emigrację do 
Francji, a później do Wielkiej Bryta-

nii. Od 1939 roku był wiceprzewod-
niczącym I Rady Narodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Brał udział w pra-
cach polskiego rządu na uchodźstwie, 
najpierw jako wicepremier (1940–
1943), a od lipca 1943 do listopada 
1944 roku jako premier Rządu RP 
na Uchodźstwie. Po konferencji jał-
tańskiej (4–11.02.1945) Mikołajczyk 
przystąpił do TRJN jako wicepre-
mier i minister rolnictwa, stając się 
wkrótce symbolem opozycji wobec 
komunistów. W 1947 roku po sfał-
szowanych wyborach otrzymał pouf-
ne informacje, że wkrótce ma zostać 
pozbawiony immunitetu poselskiego 
i aresztowany. Zagrożony karą udał 
się na emigrację do Stanów Zjedno-
czonych. Do śmierci pozostał ak-
tywnym politykiem emigracyjnym, 
działał w PSL, występował w Radiu 
Wolna Europa. Zmarł 13 grudnia 
1966 roku w Waszyngtonie. Prochy 
Stanisława Mikołajczyka oraz jego 
żony zostały sprowadzone 2 czerwca 
2000 roku do Polski i dwa dni póź-
niej pochowane na Cmentarzu Zasłu-
żonych Wielkopolan w Poznaniu.

Andrzej Frąckowiak
Andrzej Frąckowiak od samego po-

czątku działalności Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej był jej członkiem, był 
również wieloletnim przewodniczą-
cym Rady Powiatowej w Szamotułach, 
pełnił także funkcję delegata WIR do 
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Był 
przewodniczącym Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego oraz przewod-
niczącym Terenowej Rady Społecznej 
działającej przy KOWR w Poznaniu. 
Sprawował także wiele innych funk-
cji społecznych. Jego zaangażowanie 
w sprawy rolnictwa i ogromna wie-
dza stanowiły nieocenione wsparcie 
dla samorządu rolniczego. Powtarzał, 
że „musimy walczyć o warsztat pra-
cy rolników – ziemię, bo to jest naj-
cenniejsze co mamy”. I konsekwent-
nie pracował, aby te słowa wprowa-
dzić w czyn. Andrzej Frąckowiak 
zmarł po ciężkiej chorobie 10 grud-
nia 2018 roku. Pochowany został na 
cmentarzu w Obrzycku. WIR

XVI Walne Zgromadzenie  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

25 stycznia w Zespole Szkół Przy-
rodniczych na poznańskim Golę-
cinie odbyły się obrady Walnego 
Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej. Przewodniczył im pre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski. Funkcję sekre-

tarza pełnił członek zarządu WIR 
Zbigniew Stajkowski.

Zgodnie z programem posiedze-
nia, członkowie Walnego Zgro-
madzenia zapoznali się z informa-
cją o sposobie realizacji wniosków 
przyjętych przez ostatnie Walne 

Zgromadzenie oraz sprawozdaniem 
z pracy zarządu WIR w okresie od 
26 listopada 2018 roku do 5 stycz-
nia 2019 roku. Następnie przystą-
piono do podejmowania uchwał. 
W związku ze śmiercią członka Wal-
nego Zgromadzenia, delegata KRIR 

i przewodniczącego Rady Powiato-
wej WIR w Szamotułach Andrzeja 
Frąckowiaka Walne Zgromadzenie 
przyjęło uchwałę w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu człon-

> dokończenie na str. 4

O złożenie wiązanek kwiatów na grobie Aleksandra hr. Szembeka w Sie-
mianicach poproszony został Honorowy Członek Rady Powiatowej WIR 
w Kępnie Stanisław Niechciał. Na grobie prof. Tadeusza Konopińskiego 
kwiaty złożyła dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej Urszula Solińska-
-Marek, na grobie Michała Drzymały – wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, na grobie Stanisława Mi-
kołajczyka – poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, a na grobie 
Andrzeja Frąckowiaka – przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Sza-
motułach Paweł Zagórski
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Powstanie wielkopolskie wy-
buchło 27 grudnia 1918 roku i trwa-
ło do 16 lutego 1919. Jest przykładem 
determinacji i patriotyzmu Wielko-
polan. Dzięki zwycięskiemu powsta-
niu Wielkopolska po ponad stu la-
tach zaborów stała się częścią odra-
dzającej się Polski. 

Podczas zorganizowanej przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą uroczy-
stości upamiętniającej setną roczni-
cę powstania wielkopolskiego oraz 
polonizacji samorządu rolniczego 
w hallu Zespołu Szkół Przyrodni-
czych w Poznaniu powstała wystawa 
opowiadająca o zwycięskim zrywie 
Wielkopolan.

Na ekspozycji prezentowane były 
zdjęcia, archiwalne dokumenty oraz 
wspomnienia o powstańcach wiel-
kopolskich. Wszystko to złożyło się 

na obraz zimowych miesięcy przeło-
mu 1918 i 1919 roku. Plansze przed-
stawiały przebieg walk, bohaterstwo 

powstańców oraz ludności cywilnej, 
która z narażeniem życia wspierała 
walczących. Przybliżone zostały syl-

wetki ówczesnych mężów stanu, ale 
również lokalnych bohaterów z ma-
łych miast i wsi, którzy włączyli się 
w walkę o wolność. 

Pamiątki, które złożyły się na wy-
stawę, w dużej części pochodzą od 
członków rodzin powstańców i ze-
brane zostały przez Danutę Jonak, 
nauczycielkę i autorkę publikacji hi-
storycznych, Jana Chlastę, inicjatora 
wielu wydarzeń związanych z kul-
tywowaniem pamięci o powstaniu 
wielkopolskim, w którym walczyli 
jego dziadek, ojciec oraz stryj, a tak-
że Narcyza Perza z Topoli Wielkiej, 
którego przodkowie również byli 
powstańcami. Część eksponatów 
przygotowana została także przez 
uczniów Zespołu Szkół Przyrodni-
czych w Poznaniu.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

ka Walnego Zgromadzenia WIR, po 
czym przeprowadzono wybory de-
legata do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych. W wyniku głosowania został 
nim Zbigniew Stajkowski. Następ-
nie delegaci Walnego Zgromadzenia 
w drodze uchwały wyrazili zgodę 
na członkostwo Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w Związku Wzajemności 
Członkowskiej „Gospodarna Wiel-
kopolska”, który zostanie utworzo-
ny w ramach Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW”. Uchwała 
ta umożliwiła podpisanie stosowne-
go porozumienia jeszcze tego same-
go dnia w trakcie uroczystości upa-
miętniających setną rocznicę zwy-
cięskiego powstania wielkopolskie-
go oraz polonizacji samorządu rol-
niczego. W formie uchwały podjęte 
zostały również decyzje dotyczące 

przyjęcia sprawozdania Komisji Re-
wizyjnej z pracy w drugim półroczu 
2018 roku oraz realizacji zadania 
grantowego wspólnie z Wielkopol-
skim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu w ramach działa-
nia „Transfer wiedzy i działalność 
informacyjna”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020.

W drugiej części obrad odbyła się 
debata na temat tragicznej sytuacji 
towarowych gospodarstw rolnych. 
W dyskusji, oprócz członków Wal-
nego Zgromadzenia WIR, uczestni-
czyli również prezes Krajowej Rady 
Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, 
Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-
-Pomorskiej Izby Rolniczej, a tak-
że przedstawiciele związków repre-
zentujących branżę trzody chlewnej 
oraz drobiu. Dyskusja przebiegała 
w bardzo ożywionej atmosferze. De-
legaci WIR pytali prezesa Szmule-
wicza o przyczyny odwołania zapla-
nowanego na 10 stycznia 2019 roku 

zgromadzenia pod nazwą „W obro-
nie interesów rolników”, które miało 
się odbyć przed kancelarią premiera. 
Argumenty przytoczone przez pre-
zesa Szmulewicza nie przekonały 
uczestników spotkania. Zdaniem 
wielkopolskich rolników pokojowa 
manifestacja była okazją do zwróce-
nia uwagi na dramatyczną sytuację 
w rolnictwie, zwłaszcza w branży 

trzody chlewnej i drobiu. Decyzja 
o jej odwołaniu negatywnie wpłynę-
ła na wiarygodność izb rolniczych. 

W ostatniej części obrad Walne 
Zgromadzenie przyjęło do realizacji 
następujące wnioski zgłoszone przez 
rady powiatowe WIR:

 ■wniosek do wojewody wielkopol-
skiego o zabezpieczenie środków 
finansowych na uposażenie człon-
ków komisji powołanych do szaco-
wania szkód w rolnictwie,
 ■wniosek do ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi o wstrzymania spro-
wadzania trzody chlewnej ze stre-
fy czerwonej – zakażonej afrykań-
skim pomorem świń,
 ■wniosek o zwolnienie rolników 
z obowiązku posiadania świadec-
twa zdrowia dla świń odstawia-
nych do zakładów na terenie po-
wiatu lub powiatów ościennych 
w strefie wolnej od ograniczeń,
 ■wniosek do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych o odwołanie preze-
sa Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Wiktora Szmulewicza.

Opracowanie Biuro WIR

> dokończenie ze str. 3

W drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia uczestniczyli delegaci WIR, 
ale również przedstawiciele związków reprezentujących branżę trzody 
chlewnej oraz drobiu

Wystawa prezentowała pamiątki związane z powstaniem wielkopolskim
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Wystawa upamiętniająca powstanie wielkopolskie

W debacie dotyczącej tragicznej sytuacji w rolnictwie uczestniczyli prezes 
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Ryszard Kierzek, 
prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
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Rozstrzygnięcie konkursu oraz 
wręczenie nagród miało miejsce 
25 stycznia podczas uroczystości 
związanych z setną rocznicą po-
wstania wielkopolskiego oraz polo-
nizacji izb rolniczych, które odbyły 
się w Zespole Szkół Przyrodniczych 
na poznańskim Golęcinie. Tematem 
przewodnim konkursu, wybranym 
z uwagi na obchodzony w 2018 roku 
jubileusz stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, były kulina-
ria patriotyczne. Zachęcaliśmy do 
pochylenia się nad historyczną kuch-
nią wielkopolską i jej bogatymi tra-
dycjami oraz rozpowszechniania pa-
triotyzmu kulinarnego.

Konkurs trwał od 1 stycznia do 
15 grudnia 2018 roku. Zgłosiło się 
50 uczestników. Zgodnie z regula-
minem każdy uczestnik zobowiąza-
ny był do przygotowania potrawy na-
wiązującej do wielkopolskiej kuchni 
tradycyjnej i historycznej oraz prze-

prowadzenia degustacji w trakcie do-
wolnego spotkania okolicznościowe-
go z udziałem co najmniej 50 osób. 
Po przeprowadzonej degustacji na-
leżało przesłać z niej relację fotogra-
ficzną wraz z przepisem na konkur-
sową potrawę i opisem jej kontekstu 
historycznego. Po ocenie materiałów 
przekazanych przez uczestników ko-
misja konkursowa wyłoniła siedmiu 
laureatów, którzy przeszli do etapu 
drugiego polegającego na zaprezen-
towaniu potrawy podczas podsumo-
wania konkursu. 

Podsumowania konkursu oraz 
przedstawienia laureatów dokonał 
Witold Wróbel, członek Polskiej 
Akademii Smaku i sekretarz komi-
sji konkursowej, która czuwała nad 
przebiegiem konkursu.

Laureatami konkursu zostali:
 ■Grupa dla Rybna Wielkiego,
 ■ restauracja „P jak Pyszne”,
 ■KGW Michalcza,

 ■ Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
Wiejskich w Wielichowie,
 ■ Stowarzyszenie K.L.A.R. Kawcze 
Lokalnie Aktywnie Razem,
 ■ sołectwo Wtórek,
 ■Polski Związek Łowiecki.
Wyróżnienie specjalne przyznano 

Kołu Gospodyń Wiejskich Orchowo. 
Dodatkowo komisja konkursowa 

przyznała wyróżnienia, które otrzy-
mali następujący uczestnicy: 

 ■KGW Budy,
 ■KGW Zdziętawy,
 ■KGW Wyki,
 ■KGW Chełmce.
Laureaci konkursu i wyróżnieni 

uczestnicy otrzymali nagrody ufun-
dowane przez samorząd wojewódz-
twa wielkopolskiego oraz Wielkopol-
ską Izbę Rolniczą. Nagrody wręczyli 
prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski oraz Krzysztof Gra-
bowski, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego.

Nad przebiegiem konkursu czuwa-
ła komisja konkursowa w składzie:

 ■Piotr Walkowski, prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej – przewod-
niczący komisji,
 ■Witold Wróbel, członek Polskiej 
Akademii Smaku,
 ■Mateusz Sieradzki, koordynator 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska,
 ■Katarzyna Strzyż, koordynator 
konkursu.
Po zakończeniu uroczystości od-

była się biesiada, podczas której 
uczestnicy spotkania mieli możli-
wość skosztować potraw przygoto-
wanych przez laureatów konkursu. 
Gości częstowano: gołąbkami, piero-
gami, kiełbasą białą parzoną, barsz-
czem z buraków, flakami z gęsich żo-
łądków, smażoną kaczką z dodatka-
mi oraz pieczonym dzikiem.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Laureaci konkursu
Degustacje konkursowych potraw
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Podsumowanie konkursu  
„Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca  

– kulinaria patriotyczne”

PZU eksperymentuje na rolnikach
Przebieg pogody w minionym se-

zonie wegetacyjnym nie tylko nie 
sprzyjał plonowaniu roślin, lecz 
również utrudniał przeprowadzenie 
prawidłowej uprawy i zasiewów roś-
lin ozimych. Z powodu suszy utrzy-
mującej się po wschodach roślin po-
jawiła się obawa o zachowanie dobrej 
kondycji upraw, szczególnie rzepa-
ku, przed przejściem w spoczynek 
zimowy.

Zapewne z tego powodu Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń już po zawar-

ciu z rolnikami umów na ubezpiecze-
nie z dotacją państwa upraw rzepaku 
od skutków złego przezimowania 
w wybranych przez siebie przypad-
kach, korzystając ze zdjęć lotni-
czych, metodą telemetrii dokonał 
oszacowania zagęszczenia roślin na 
jednostce powierzchni. W przypad-
ku stwierdzenia zbyt niskiej obsady 
roślin, nierokującej na części uprawy 
dobrego przezimowania, PZU doko-
nało jednostronnej korekty zawartej 
umowy ubezpieczeniowej, pomniej-

szając ubezpieczony obszar o te po-
wierzchnie, zwracając jednocześnie 
rolnikowi część składki ubezpiecze-
niowej. Należy podkreślić, że nigdy 
wcześniej żadne towarzystwo ubez-
pieczeniowe nie stosowało podob-
nych praktyk.

Bulwersujące jest jednak to, że 
uzyskane metodą telemetrii wyni-
ki nie zostały przez PZU zweryfiko-
wane poprzez ustalenie rzeczywistej 
obsady roślin na plantacji. Rozgo-
ryczeni rolnicy, którzy zwrócili się 

do Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z prośbą o interwencję, podkreślają, 
że bardzo często metoda zastosowa-
na przez PZU wykazała niedosta-
teczną obsadę roślin na nawrotach 
czy w zagłębieniach terenu, mimo że 
rosnące tam rośliny nie były przerze-
dzone. Wielu rolników, którym nie-
korzystnie zweryfikowano stan upra-
wy rzepaku, jest przekonanych, że 
na nieprawdziwą ocenę zagęszczenia 

> dokończenie na str. 6
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plantacji „z powietrza” mogły mieć 
wpływ także warunki oświetlenio-
we. Bo jak inaczej wyjaśnić, że w jed-
nym z przypadków nastąpiło zredu-
kowanie ubezpieczonej powierzchni 
z 14 hektarów do 11 arów? Gdyby 
bowiem faktycznie tylko 1,3% po-
wierzchni rokowało wydanie plonu, 
żaden rolnik nie pozostawiłby takiej 
uprawy do wiosny. Oczywiście zda-
rzają się przypadki faktycznego prze-
rzedzenia fragmentów niektórych 
upraw, jednak należy podkreślić, że 

nie są one wynikiem jakichkolwiek 
zaniedbań ze strony rolnika, lecz po-
wstały wyłącznie na skutek panują-
cych trudnych warunków atmosfe-
rycznych. 

W całej tej sprawie niepokojące jest 
także to, że zmiany umowy ubezpie-
czenia polegającej na korekcie po-
wierzchni uprawy w trakcie obowią-
zywania tej umowy PZU dokonało 
arbitralnie, bez uzyskania akceptacji 
ubezpieczających. Skutkiem takiego 
postępowania może być niespełnie-
nie przez część rolników obowiązku 
ubezpieczenia przynajmniej połowy 

powierzchni upraw, choć w momen-
cie zawierania ubezpieczenia wymóg 
ten był spełniony. W tej sytuacji za-
rząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
wystąpił 7 stycznia 2019 roku z in-

terwencją do prezesa Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń, jednocześnie 
informując o tej sprawie ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Kornel PABISZCZAK

> dokończenie ze str. 5

Nowe zasady wyznaczania tzw. obszarów ONW

Do nowego wyznaczenia obszarów 
ONW posłużyły najnowsze dokład-
ne dane pozyskane za pomocą:

 ■ cyfrowej mapy glebowo-rolniczej 
w skali 1 : 25 000,
 ■Wskaźnika Waloryzacji Rolniczej 
Przestrzeni Produkcyjnej na po-
ziomie obrębu (przede wszystkim 
poziomu gminy) – w ten sposób 
z obszarów ONW wykluczono naj-
więcej terenów, co budzi sprzeciw 
rolników (przykład Podlasia),
 ■ cyfrowej mapy granic obrębów 
ewidencyjnych, 
 ■ aktualnego i jednolitego dla całej 
Polski numerycznego modelu tere-
nu (DEM),
 ■ jednolitej dla całego kraju infor-
macji o powierzchni użytków rol-
nych w gminach/obrębach ewiden-
cyjnych, 
 ■ aktualnej mapy wskaźnika pH gle-
by,

 ■ bazy obszarów intensywnego rol-
nictwa (do jej powstania posłuży-
ła analiza gospodarstw w oparciu 
o dane z 2017 roku dotyczące ob-
sady zwierząt oraz udziału upraw 
trwałych i ogrodniczych),
 ■ szerokiego monitoringu gleb (tek-
stura, uziarnienie, właściwości fi-
zyczne),
 ■ danych klimatycznych, w tym 
szczególnie intensywności opa-
dów (intensywność opadów zawsze 
miała znaczący wpływ, ponieważ 
okres, który wyznaczałby suchość 
klimatu, musiałby być odnotowa-
ny przez co najmniej 10 lat).

Aktualizacja obecnych 
zasięgów ONW typ górski 

i podgórski
Uaktualnienie dotychczasowych 

zasięgów ONW typ górski oraz 
ONW typ specyficzny miała miej-

sce w oparciu o najbardziej aktual-
ne dostępne dane (z uwzględnieniem 
zmiany granic administracyjnych 
oraz zmian strukturalnych w pol-
skim rolnictwie, ponadto kilka woje-
wództw dokonało aktualizacji wyka-
zów miejscowości położonych na te-
renach podgórskich i górskich).

Włączenie obszarów 
miejskich do wsparcia ONW

P r z e p i s y  r o z p o r z ą d z e n i a 
nr 1350/2013, wprowadzając ko-
nieczność ponownego wyznaczenia 
ONW z ograniczeniami naturalny-
mi w oparciu o nowe zasady, nie wy-
klucza wsparcia dla użytków rolnych 
zlokalizowanych na obszarach miej-
skich. Nowe wyznaczenie odnosi się 
bowiem do ograniczeń naturalnych 

na użytkach rolnych, niezależnie od 
miejsca ich położenia (miasto/wieś). 
Podobna sytuacja (tj. wsparcie użyt-
ków rolnych niezależnie od miejsca 
położenia) dotyczy ONW typ górski 
i ONW typ specyficzny.

Dla Polski największe znaczenie 
mają kryteria odnoszące się do wła-
ściwości gleb (uziarnienie, materia 
organiczna). Nowe obszary o trud-
nych warunkach gospodarowania 
zostały wyznaczone nałożeniem na 
siebie siatek z poszczególnymi kryte-
riami. W wyniku tych działań zosta-
ły wyznaczone nowe obszary ONW. 

Materiał zawierający wykaz gmin  
i obrębów zakwalifikowanych do ONW 

znajduje się na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318056

Reakcja resortu rolnictwa na nasze wystąpienie
Występujący z upoważnienia ministra podsekretarz stanu Rafał Roma-

nowski zwrócił się do PZU z prośbą „o pilne podjęcie działań mających na 
celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i przekazanie informacji w tym zakre-
sie”. Nadzieję na pomyślne rozwiązanie problemu daje stanowisko resortu, 
że przed podjęciem decyzji o nieuwzględnieniu zgłoszonej powierzchni 
upraw do ubezpieczenia PZU powinno jednak dokonać lustracji tej uprawy 
na miejscu.



SIEWCA WIELKOPOLSKI 7Nr 2 (172) luty 2019

Spotkanie Zespołu ds. Trzody Chlewnej
18 stycznia 2018 r. w siedzibie 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Po-
znaniu odbyło się spotkanie Zespołu 
ds. Trzody Chlewnej przy WIR.

Przewodniczący zespołu Grze-
gorz Majchrzak wyjaśnił, że postu-
laty wypracowane podczas spotkań 
zespołu zostały, zgodnie z obietni-
cą, przedstawione ministrowi rol-
nictwa i rozwoju wsi podczas posie-
dzenia Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Wytłumaczył także zawiro-
wania związane z organizacją wiecu 
w obronie polskich rolników, który 
został bez wiedzy prezesów izb od-
wołany przez prezesa Krajowej Rady 
Izb Rolniczych.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski zaznaczył, że 
od ponad 4 miesięcy rolnicy znajdują 
się w skrajnie dramatycznej sytuacji: 
ceny żywca kształtują się na niskim 
poziomie, wysoki import taniego 
mięsa m.in. z Niemiec i Belgii powo-
duje brak zainteresowania zakładów 
ubojowych polskimi tucznikami. Do 
tego dochodzą coraz wyższe koszty 
produkcji spowodowane wyższą ceną 
zbóż, energii oraz paliwa. Tragiczne 
położenie producentów trzody po-
woduje rezygnację z hodowli, a także 
wywołuje wśród rolników frustrację. 
Działania rządu są znikome i mało 
efektywne.

We wtorek 15 stycznia odbyło się 
spotkanie prezesów izb rolniczych 
z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. 

Podczas spotkania minister zade-
klarował utworzenie 9 zespołów ds. 
rozwiązywania problemów w rolnic-
twie, w skład których wejdą nie tyl-
ko specjaliści z ministerstwa, ale tak-
że przedstawiciele rolników. Wielko-
polska Izba Rolnicza będzie mogła 
zaproponować swojego kandydata, 
który będzie wchodził w skład powo-
ływanych zespołów. Do zespołu roz-
wiązującego sprawy ASF Piotr Wal-
kowski zaproponował Annę Kurek 
i Grzegorza Majchrzaka.

Anna Kurek wyraziła zaintereso-
wanie członkostwem w zespole ds. 
ASF. Zrelacjonowała po krótce prze-
bieg spotkania rolników w Środzie 
Wielkopolskiej – 8 stycznia spotka-
ło się kilkuset rolników na zebraniu 
zorganizowanym przez Agro Unię. 
Rolnicy zostali postawieni w tak 
trudnej sytuacji, że chcą pomocy 

z każdej możliwej strony. Niektórzy 
jednak zauważyli, że budowanie no-
wych organizacji jest kolejnym eta-
pem rozdrobnienia się, podczas gdy 
każda z nich ma te same problemy 
oraz te same postulaty. Natomiast 
w dalszym ciągu nie ma konkretnych 
rozwiązań, w jaki sposób wybrnąć 
z trudnej sytuacji.

Wiesław Łyczykowski z Depar-
tamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego poinfor-
mował, że w połowie lutego 2019 roku 
w Poznaniu zwołane zostanie spotka-
nie w sprawie dramatycznej sytuacji 
w rolnictwie. Na spotkanie zostanie 
zaproszony minister rolnictwa oraz 
wszyscy posłowie z sejmowej Komi-
sji Rolnictwa z Wielkopolski. Jed-
nym z poruszanych tematów podczas 
spotkania ma być bezpieczeństwo 

żywności, temat uwolnienia Wiel-
kopolski od choroby Aujeszkyego, 
a także temat zwalczania ASF.

Bartosz Budych z Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podkreślił, że 
9 grudnia ubiegłego roku Sejmik Wo-
jewództwa Wielkopolskiego przed-
stawił swoje stanowisko odnośnie do 
kryzysu w rolnictwie. W postulatach 
przedstawionych ministrowi rolnic-
twa zawarto także konieczność wpro-
wadzenia ułatwień w zakresie budo-
wy obiektów inwentarskich.

Anna Kurek z „Top Agrar” zapro-
ponowała, aby zorganizować spotka-
nie zrzeszające czołowych przedsta-
wicieli organizacji hodowców i pro-
ducentów trzody chlewnej z całej 
Polski, zwłaszcza z województw ku-
jawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. 
Celem spotkania będzie szersza kon-
sultacja w zakresie merytorycznych 
rozwiązań zmierzających do popra-
wy funkcjonowania gospodarstw 
specjalizujących się w produkcji 
trzody chlewnej. Zespół ustalił, że 
spotkanie to odbędzie się w lutym, 
w siedzibie WIR w Poznaniu.

Podczas spotkania omówiono tak-
że kwestie sytuacji ekonomicznej 
polskich gospodarstw, odwołując się 
do postulatów zawartych w stanowi-
sku Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Maria DERESIŃSKA

Dyskutujący zauważyli, że w dalszym ciągu nie ma konkretnych rozwiązań, 
w jaki sposób wybrnąć z trudnej sytuacji
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Zielony Tydzień w Berlinie – kilka refleksji
19 stycznia 2019 roku Wielkopol-

ska Izba Rolnicza zorganizowała wy-
jazd przedstawicieli rolników i grup 
producentów rolnych z Wielkopolski 
do Berlina na targi Grüne Woche. 
Wyjazd ten odbył się na zaproszenie 
Wielkopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich. Głównym 
punktem naszego pobytu było semi-
narium zorganizowane na stoisku 
Urzędu Marszałkowskiego wspólnie 
z przedstawicielami rządu oraz samo-
rządu rolniczego Hesji. Nasi koledzy 
z Niemiec zaprezentowali sposoby 
i narzędzia wsparcia współpracy rol-
ników oraz sprzedaży produktów rol-
nych i spożywczych pochodzących 
z tego niemieckiego landu. Pierwsza 
refleksja wynikająca z tego spotkania 
to zdecentralizowane podejście do za-
rządzania środkami przeznaczanymi 

> dokończenie na str. 8Uczestnicy wyjazdu przed stoiskiem województwa wielkopolskiego
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na wsparcie rolnictwa. Rząd Hesji 
nie buduje swoich struktur i zasobów 
ludzkich, a jedynie przekazuje środki 
finansowe Związkowi Rolników tego 
landu. To Związek Rolników poprzez 
swoją spółkę planuje i realizuje kon-
kretne programy wsparcia rolników 
oraz działań promocyjnych. W ten 
sposób sami rolnicy mają większy 
wpływ na podejmowane działania, 
które są lepiej dostosowane do ich 
potrzeb. Taki sposób finansowania 
wzmacnia też sam Związek Rolników 
jako instytucję, która prowadzi real-
ne i potrzebne dla rolników działania 
promocyjne. Promocja produktów 
rolnych i spożywczych w tym landzie 
odbywa się przede wszystkim poprzez 
ich certyfikację. Związek Rolników 
Hesji przyznaje różnego rodzaju cer-
tyfikaty, które gwarantują pochodze-

nie produktu oraz jego jakość. Te cer-
tyfikaty są rozpoznawalne na rynku 
i stanowią dla konsumentów ważne 
kryterium wyboru produktu. Pro-
wadzone są również badania marke-
tingowe wskazujące producentom, co 
należy produkować zgodnie z oczeki-
waniami klientów. Związek wspiera 
również mniejsze zakłady przetwór-
cze, ponieważ ich funkcjonowanie na 
rynku stwarza rolnikom alternatywę 
sprzedaży swoich płodów rolnych po 
nieco wyższych cenach w porówna-
niu z globalnymi koncernami spo-
żywczymi. 

Żywa dyskusja pomiędzy naszymi 
i niemieckimi rolnikami dotyczyła 
też innych, aktualnych problemów 
rolnictwa. Wskazywano na przykład 
na trudny dla rolników proces „eko-
logizacji” rolnictwa. Proces, który 
ma miejsce pod presją z jednej strony 
coraz bardziej restrykcyjnych przepi-

sów ochrony środowiska wdrażanych 
przez Unię Europejską a z drugiej – 
rosnącymi wymogami konsumen-
tów. W dniu naszej wizyty w Berli-
nie odbywał się „antyrolniczy” pro-
test, w którym brało udział około 
10 000 osób. Protestowano przeciwko 
produkowaniu przez rolnictwo dużej 
ilości pyłów zawieszonych. 

Niemieccy rolnicy podkreślali 
wagę Unii Europejskiej, szczególnie 
w kontekście Wspólnej Polityki Rol-
nej, dopłat, wolnego handlu. Podkre-
ślano, że szczególnie rolnicy powin-
ni dbać o istnienie Wspólnoty i jej 
wzmacnianie w dobie rosnącego po-
pulizmu i nacjonalizmu. 

Poza naszym seminarium mieli-
śmy możliwość zwiedzić same targi. 
Pierwsze wrażenie to tłumy ludzi, 
co pokazuje rosnące zapotrzebowa-
nie na żywność regionalną, lokalną, 
etniczną czy bio. Dużym zaintereso-

waniem cieszyły się również wystę-
py zespołów ludowych czy też pokaz  
starych rzemiosł w połączeniu z żyw-
nością oraz turystyka wiejska. Kul-
tura i turystyka mogą być świetnym 
narzędziem promowania żywności. 

Ostatnia, raczej smutna, refleksja 
to polska obecność na tych targach. 
Na tle roztańczonych Rumunów czy 
głośnych i pomarańczowych Holen-
drów nasze stoiska wypadały słabo. 
Szczególnie stoisko KOWR-u odpo-
wiedzialnego za promocję żywności 
nie przyciągało praktycznie niczym. 
Ta refleksja doskonale nawiązuje do 
tematu naszego seminarium i roz-
wiązań niemieckich. Instytucje cen-
tralne powinny środki na promocję 
żywności przekazywać związkom 
rolników i przetwórców. Te z pewno-
ścią zrobią to lepiej, bo są bliżej zain-
teresowanych. 

Dr Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 7

 

 

 

/-/ Piotr Walkowski 
Prezes  

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

/-/ Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego  

/-/ ks. Edward Janiak 
Biskup Kaliski 

  

1145 - zbiórka pocztów sztandarowych przed Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu  
          (Plac Św. Józefa) 

1200 - Msza Święta w intencji sołtysów 
          pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka 

 

 

 

/-/ Jarosław Maciejewski 
Prezes  

Stowarzyszenia Sołtysów  
Województwa Wielkopolskiego 

/-/ Justyna Urbaniak 
Burmistrz Stawiszyna 

 

Po Mszy Świętej zapraszamy do Stawiszyna, gdzie w Hali Widowiskowo – Sportowej przy Zespole Szkół (ul. Szkolna 8)  

odbędzie się spotkanie okolicznościowe połączone z obchodami Święta Sołtysa  

(dojazd do Stawiszyna: 18 km drogą krajową 25 w kierunku Konina) 
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Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich

Od 4 do 18 lutego br. można skła-
dać wnioski o wybór operacji w ra-
mach konkursu nr 3/2019 dla part-
nerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Operacje te będą realizo-
wane w 2019 r. w ramach dwuletnie-
go planu operacyjnego na lata 2018–
2019. 

Wnioski o wybór operacji należy 
składać do: 

1) Centrum Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Brwinowie oddział 
w Warszawie – w przypadku opera-
cji realizowanych na poziomie krajo-
wym,

2) urzędów marszałkowskich – 
w przypadku operacji realizowanych 
na poziomie województwa,

3) wojewódzkich ośrodków do-
radztwa rolniczego – w przypadku 
operacji realizowanych na pozio-
mie województwa w zakresie działa-
nia nr 5. 

Konkurs dotyczy operacji, których 
zakres tematyczny mieści się w za-
kresie jednego z następujących dzia-
łań określonych w Planie działania 
KSOW na lata 2014–2020:

 ■ działanie 3. „Gromadzenie przy-
kładów operacji realizujących po-
szczególne priorytety Programu”;
 ■ działanie 4. „Szkolenia i działa-
nia na rzecz tworzenia sieci kon-
taktów dla Lokalnych Grup Dzia-
łania (LGD), w tym zapewnianie 
pomocy technicznej w zakresie 
współpracy międzyterytorialnej 
i między narodowej”;
 ■ działanie 5. „Poszukiwanie part-
nerów KSOW do współpracy 
w ramach działania „Współpra-
ca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 13 ustawy o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków EFRROW w ramach 
PROW na lata 2014–2020 oraz uła-
twianie tej współpracy”;

 ■ działanie 6. „Ułatwianie wymia-
ny wiedzy pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w rozwoju obsza-
rów wiejskich oraz wymiana i roz-
powszechnianie rezultatów dzia-
łań na rzecz tego rozwoju”;
 ■ działanie 9. „Wspieranie współpra-
cy w sektorze rolnym i realizacji 
przez rolników wspólnych inwe-
stycji”;
 ■ działanie 10. „Organizacja i udział 
w targach, wystawach tematycz-
nych na rzecz prezentacji osiągnięć 
i promocji polskiej wsi w kraju i za 
granicą”;
 ■ działanie 11. „Aktywizacja miesz-
kańców wsi na rzecz podejmo-
wania inicjatyw służących włą-
czeniu społecznemu, w szczegól-
ności osób starszych, młodzieży, 
niepełno sprawnych, mniejszości 
narodowych i innych osób wyklu-
czonych społecznie”;
 ■ działanie 12. „Identyfikacja, gro-
madzenie i upowszechnianie do-
brych praktyk mających wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich”;

 ■ działanie 13. „Promocja zrówno-
ważonego rozwoju obszarów wiej-
skich”.
Limit środków przewidzianych 

w ramach konkursu na realiza-
cję operacji w 2019 r. dla partnerów 
KSOW składających wnioski o wy-
bór operacji do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskie-
go wynosi 663 000,00 zł. 

21 stycznia odbyło się posiedzenie 
Grupy Roboczej do spraw Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w woje-
wództwie wielkopolskim. Z ramienia 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w pra-
cach grupy uczestniczy prezes Piotr 
Walkowski. W trakcie spotkania 
podsumowano konkurs dla partne-
rów KSOW w 2018 roku oraz przed-
stawiono ogólne założenia dotyczące 
tegorocznego naboru.

30 stycznia w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło 
się szkolenie dla partnerów KSOW 
dotyczące założeń tegorocznego kon-
kursu. Informacje dotyczące moż-

liwości zgłoszenia się do udziału 
w szkoleniu znajdują się na stronie 
internetowej KSOW Wielkopolska 
(http://wielkopolskie.ksow.pl/).

W ubiegłym roku w ramach opera-
cji realizowanych z dofinansowaniem 
z KSOW Wielkopolska Izba Rolnicza 
organizowała trzy przedsięwzięcia:

 ■ konferencję pn. „Pieczarka – od 
produkcji, aż po stół – promocja 
lokalnego produktu” oraz „Kon-
kurs na najsmaczniejszą potrawę 
z pieczarki”,
 ■ cykl spotkań informacyjno-szko-
leniowych pn. „Rolnicze wykorzy-
stanie oraz ochrona wód przed za-
nieczyszczeniami”,
 ■ sześć konferencji subregionalnych 
pn. „Prawo łowieckie w aspekcie 
społecznym, środowiskowym, rol-
niczym i ekonomicznym”.
Więcej informacji na temat zreali-

zowanych operacji znaleźć można na 
stronie www.wir.org.pl w zakładce 
„Operacje realizowane przy wspar-
ciu z KSOW”.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim
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Debata „Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń”
Ubiegły i bieżący rok to bardzo 

trudny okres dla producentów rol-
nych, w szczególności dla produ-
centów i hodowców trzody chlewnej 
oraz drobiu. Dodatkowo susza rol-
nicza, która wystąpiła w 2018 roku, 
spowodowała rekordowe straty 
w wielu sektorach produkcji rolni-
czej. Sytuacja rolników jest drama-
tyczna i nieprzewidywalna. Wystę-

puje wiele czynników, które wpły-
wają na brak opłacalności produkcji 
w rolnictwie.

Rolnicy wielkopolscy domagają 
się konkretnych działań dla polep-
szenia warunków gospodarowania. 

Realizując zgłaszane postulaty, 
Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 
z samorządem województwa wiel-
kopolskiego organizuje debatę pn.: 

„Wielkopolskie rolnictwo wobec 
współczesnych zagrożeń”.

Spotkanie odbędzie się 13 lute-
go 2019 r. w sali wykładowej Insty-
tutu Włókien Naturalnych i Roś-
lin Zielarskich w Poznaniu przy 
ul. Wojska Polskiego 71b, rejestra-
cja uczestników od godz. 12.30. 
Do udziału w spotkaniu zapro-
szono ministra rolnictwa i rozwo-

ju wsi, posłów sejmowej Komisji 
Rolnictwa, przedstawicieli insty-
tucji okołorolniczych, przedstawi-
cieli izb oraz związków rolniczych, 
a także przedstawicieli grup pro-
ducentów rolnych. Debata ma na 
celu omówienie najistotniejszych 
kwestii wraz z wypracowaniem naj-
ważniejszych kierunków działań na 
najbliższy okres.
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Wielkopolskie fora rolnicze
XII edycja forów rolniczych
Tradycyjnie w okresie przestoju 

w pracach polowych Wielkopolska 
Izba Rolnicza, wspólnie z partnera-
mi instytucjonalnymi i społecznymi 
oraz pod patronatem ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi, organizuje cykl 
spotkań dla rolników „Wielkopolskie 
fora rolnicze”. Spotkania te zaplano-
wano na okres od stycznia do końca 
kwietnia 2019 roku w poszczególnych 
powiatach naszego województwa. 

Tematyka tegorocznego cyklu fo-
rów koncentruje się  wokół następu-
jących zagadnień:

 ■ działania uruchamiane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020,

 ■ działalność KOWR oraz możliwo-
ści zagospodarowania nierucho-
mości z zasobu Skarbu Państwa,
 ■ zmiany w ustawie Prawo wodne 
oraz program działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganiu dalszemu zanieczyszczeniu,
 ■ sytuacja na rynku trzody chlewnej, 
w tym bioasekuracja i zagrożenie 
wirusem ASF,
 ■ zwiększenie wykorzystania kra-
jowego białka paszowego, w tym 
promocja uprawy soi non GMO,
 ■ omówienie zadań instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa na 
rok 2019,

 ■ omówienie ustawy o kołach gospo-
dyń wiejskich i proponowanego 
wsparcia ich działalności,
 ■ promocja kuchni regionalnej i pol-
skiego dziedzictwa kulinarnego,
 ■ rachunkowość w rolnictwie, w tym 
rozliczenie VAT,
 ■ usługi finansowe dla rolnictwa, 
w tym kredyty preferencyjne,
 ■ rozpowszechnianie informacji 
o procedurze i wyborach do izb rol-
niczych, które odbędą się w 2019 r.,
 ■ omówienie aktualnej sytuacji w rol-
nictwie oraz bieżących spraw doty-
czących funkcjonowania rolnictwa.
Najbliższe fora obędą się:
 ■ powiat pilski – 14 lutego br. w pała-
cu w Rzęszkowie,

 ■ powiat leszczyński – 20 lutego br. 
Leszno, ul. Górowska 49, sala baru 
Orlik,
 ■ powiat średzki – 26 lutego, Środa 
Wielkopolska, Restauracja Tury-
styczna „U Moniki”, ul. Sporto-
wa 2.
Serdecznie zapraszamy Państwa 

do udziału w poszczególnych spo-
tkaniach. Harmonogram forów 
będzie na bieżąco aktualizowa-
ny na naszej stronie internetowej 
wir.org.pl. Szczegółowych informa-
cji udzielają oraz zapisy uczestni-
ków prowadzą nasze biura powiato-
we, do których kontakty dostępne są 
na stronie: wir.org.pl

WIR

Co z terminami stosowania nawozów?
W związku z pojawiającymi się 

wątpliwościami zgłaszanymi przez 
rolników dotyczącymi „Programu 
działań mających na celu zmniej-
szenie zanieczyszczenia wód azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rol-
niczych oraz zapobieganie dalsze-
mu ich zanieczyszczeniu”, który 
wszedł w życie 27 lipca ub.r., Wiel-
kopolska Izba Rolnicza zwróciła 
się do ministra środowiska z prośbą 
o wyjaśnienie kwestii związanych 
ze stosowaniem nawozów organicz-
nych i przechowywaniem nawozów 
naturalnych.

Poniżej publikujemy treść odpo-
wiedzi, której w imieniu ministra 
udzieliła zastępca dyrektora Depar-
tamentu Gospodarki Wodnej i Że-
glugi Śródlądowej Małgorzata Bo-
gucka-Szymalska. Niestety, w piśmie 
zabrakło ustosunkowania się do wąt-
pliwości, czy konieczne jest posiada-
nie płyty obornikowej, w przypadku 
gdy rolnik przechowuje obornik na 
pryzmach bezpośrednio na gruncie, 
spełniając warunek przechowywania 
go nie dłużej niż przez okres 6 mie-
sięcy dla każdej z pryzm.

„Odpowiadając na stanowisko 
XV Walnego Zgromadzenia Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej z dnia 
10 grudnia 2018 r. oraz pismo WIR.
BW.MD.3663.2018 z dnia 21 grud-
nia 2018 r., poniżej przekazuję sta-
nowisko Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do 
poruszonych w tych dokumentach 
zagadnień związanych z dyrektywą 
azotanową.

Podzielam stanowisko Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej mówiące o tym, 
że proces przekazywania rolnikom 

wiedzy na temat »Programu dzia-
łań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu« wymaga odpowiednie-
go zaplecza doradczego oraz czasu, 
dlatego Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej po-
piera wszelkie inicjatywy związane 
z rozpowszechnianiem wśród rolni-
ków wiedzy na ten temat i angażuje 
się w wybrane przedsięwzięcia.

Odnosząc się do kwestii kontro-
li i nakładania kar za nieprzestrze-
ganie wymogów dyrektywy azota-
nowej, należy wyjaśnić, że ustawa 
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
w art. 109 ustanawia system kar uza-
leżniony od zakresu i stopnia naru-
szenia i daje możliwość organom In-
spekcji Ochrony i Środowiska wyda-
wania decyzji nakazujących usunię-
cie stwierdzonych nieprawidłowości 
bez ustalania obowiązku uiszczenia 

opłaty za naruszenie zapisów Progra-
mu azotanowego.

Natomiast w przypadku kontroli 
przeprowadzanych przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, na podstawie informacji uzyska-
nych z Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi informuję, że rolnicy wnios-
kujący o płatności bezpośrednie, a tak-
że płatności obszarowe otrzymywane 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz 
2014–2020 (PROW), tj. płatności: (i) 
dla obszarów z ograniczeniami na-
turalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami (ONW). (ii) rolnośro-
dowiskowych, (iii) rolno-środowisko-
wo-klimatycznych, (iv) ekologicznych, 
(v) na zalesianie gruntów rolnych, zo-
bowiązani są do spełnienia odpowied-
nich norm dotyczących utrzymania 
gruntów wchodzących w skład go-
spodarstwa w Dobrej Kulturze Rol-
nej (DKR) zgodnej z ochroną środo-
wiska oraz podstawowych wymogów 

z zakresu zarządzania (SMR), określo-
nych w załączniku II do Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1306/20131.

Powyższe wymogi składają się na 
jeden mechanizm noszący wspólną 
nazwę zasady wzajemnej zgodności. 
Zasada ta oznacza powiązanie wyso-
kości uzyskiwanych przez rolników 
płatności ze spełnianiem przez nich 
określonych wymogów. Oznacza 
to, że w przypadku nieprzestrzega-
nia powyższych obowiązków konse-
kwencją jest odpowiednie zmniejsze-
nie przyznawanych płatności.

Wysokość sankcji, czyli procent ob-
niżenia płatności, zależy od rodzaju 
i skali naruszenia wymogów. W przy-
padku gdy stwierdzona niezgodność 
wyniknie z zaniedbania ze strony rol-
nika, zmniejszenie płatności z zasady 
wynosi 3% całkowitej kwoty płatno-
ści, a w przypadku poważniejszych 
naruszeń 5%. Natomiast w sytuacji 
gdy rolnik celowo dopuści się stwier-
dzonej niezgodności, zmniejszenie to 
z zasady wynosi 20% całkowitej kwo-
ty lub w przypadkach rażących naru-
szeń może nawet zostać zwiększone 
do 100% całkowitej kwoty.

Corocznie kontroli pod wzglę-
dem spełniania wymogów wzajem-
nej zgodności podlega 1% benefi-
cjentów ubiegających się o płatności 
(z pominięciem rolników uczestni-
czących w systemie dla małych go-
spodarstw, którzy od 2015 roku nie 
podlegają kontroli wzajemnej zgod-
ności). Należy mieć na uwadze, że 
wymogi wzajemnej zgodności zosta-
ły sformułowane na podstawie sekto-
rowych przepisów dyrektyw i rozpo-
rządzeń Unii Europejskiej wdrożo-

Wysokość sankcji, czyli procent obniżenia płatności, zależy od rodzaju i ska-
li naruszenia wymogów
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Roczne plany łowieckie  
– obowiązkowa opinia samorządu rolniczego
Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-

niczej Piotr Walkowski zainicjował 
spotkanie z zarządami okręgowy-
mi Polskiego Związku Łowieckiego 
w Wielkopolsce dotyczące opinio-
wania przez samorząd rolniczy rocz-
nych planów łowieckich. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą 
Prawo łowieckie, izby rolnicze zy-
skały uprawnienie uczestnictwa 
w inwentaryzacji zwierzyny w toku 
prac nad rocznymi planami łowiec-
kimi. Roczny plan łowiecki jest spo-
rządzany przez dzierżawców obwodu 
łowieckiego po zasięgnięciu opinii 
właściwych wójtów oraz właściwej 
izby rolniczej i podlega zatwierdze-
niu przez właściwego nadleśniczego 
Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe nie później niż 
do 21 marca danego roku. Opinia 
samo rządu rolniczego niezbędna jest 
również w przypadku wieloletniego 
łowieckiego planu hodowlanego spo-
rządzanego przez dyrektora regio-
nalnej dyrekcji Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
i zatwierdzony przez dyrektora gene-
ralnego Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe. Ustawa 
wskazuje również, że wzory formula-
rzy dokumentów wskazanych powy-
żej opracowuje dyrektor generalny 
Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe w uzgodnieniu 
z Polskim Związkiem Łowieckim, 
a zatwierdza minister właściwy do 
spraw środowiska.

Wielkopolska Izba Rolnicza w pi-
smach do Henryka Kowalczyka, mi-

nistra środowiska, wielokrotnie ape-
lowała o przyspieszenie prac nad 
rozporządzeniami wykonawczymi 
dotyczącymi realizacji ustawy Pra-
wo łowieckie, w tym między innymi 
właśnie dotyczącymi opiniowania 
przez samorząd rolniczy rocznych 
planów łowieckich i wieloletnich ło-
wieckich planów hodowlanych. Nie-
stety, choć termin przeprowadzenia 
przez dzierżawców inwentaryzacji 

oraz rocznych planów łowieckich się 
zbliża, nie uzyskaliśmy odpowiedzi 
w tej sprawie. 

W związku z tym Piotr Walkow-
ski, prezes WIR poprosił o pilne 
spotkanie z przewodniczącymi za-
rządów okręgowych PZŁ z Wiel-
kopolski, podczas którego zostały 
omówione procedury postępowania 
dzierżawców obwodów łowieckich 
w toku prac nad rocznym planem 
łowieckim. W trakcie rozmów obie 
strony wyraziły pełną wolę współ-
pracy i zadeklarowały dalsze wspól-
ne działania na rzecz środowiska 
rolniczego oraz myśliwskiego. 

Spotkanie było również okazją 
do wręczenia okolicznościowych 
medalionów wybitych z okazji set-
nej rocznicy polonizacji naszej izby 
Markowi Przybylskiemu, przewod-
niczącemu Zarządu Okręgowego 
PZŁ w Kaliszu, Bernardowi Rux, 
przewodniczącemu Zarządu Okrę-
gowego PZŁ w Koninie oraz Stani-
sławowi Grylewiczowi, przewodni-
czącemu Zarządu Okręgowego PZŁ 
w Lesznie.

Biuro WIR

Prezes WIR Piotr Walkowski omawia z przewodniczącymi zarządów okrę-
gowych PZŁ z Wielkopolski procedury postępowania dzierżawców obwo-
dów łowieckich w pracach nad rocznymi planami łowieckimi
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Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek 
ws. sytuacji na rynku trzody chlewnej

Rada Powiatowa WIR w Lesznie 
zgłosiła na XV Walnym Zgroma-
dzeniu WIR wniosek o następują-
cej treści:

W związku z dramatycznym spadkiem 
cen trzody, które nie pokrywają już kosz-
tów bezpośrednich produkcji i to w sytu-
acji, gdy produkcja nie pokrywa krajowe-
go zapotrzebowania, domagamy się:

 ■monitorowania całego transportu ży-
wych zwierząt i mięsa importowanych 

do naszego kraju pod względem jako-
ści produktów sprowadzanych, a tak-
że stosowania cen dumpingowych,
 ■wprowadzenia obowiązkowych 
umów kontraktacyjnych z gwaranto-
waną ceną uwzględniającą specyfikę 
produkcji,
 ■ opodatkowania podatkiem dochodo-
wym tuczu nakładczego (usługowego),
 ■wprowadzenia dopłaty do stada pod-
stawowego,

 ■ udzielenia doraźnej dopłaty do każdej 
sprzedanej sztuki (tuczniki, prosięta).

Poniżej publikujemy odpowiedź, 
jakiej w imieniu ministra udzielił se-
kretarz stanu Tadeusz Romańczuk.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 
17 grudnia 2018 r.., znak: WIR.
BW.PD.3559.2018, w sprawie wnios-
ku złożonego podczas obrad Wal-
nego Zgromadzenia Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej, w związku ze spad-
kiem cen na rynku trzody chlewnej, 
poniżej przekazuję następujące in-
formacje.

W odniesieniu do dopłat do trzo-
dy chlewnej rolnicy zajmujący się jej 
chowem i hodowlą, w tym również 
tuczników i prosiąt, w przypadku 
posiadania kwalifikujących się hek-

> dokończenie na str. 12

nych do prawodawstwa krajowego. 
W przypadku zmian tych przepisów 
odpowiednio zmianie ulegają rów-
nież wymogi wzajemnej zgodności. 
W odniesieniu do podstawowych wy-
mogów z zakresu zarządzania (SMR) 
rolnicy zobowiązani są do przestrze-
gania szeregu obowiązków wynikają-
cych m.in. z dyrektywy azotanowej. 
W związku z tym, że nowa ustawa 
Prawo wodne zmieniła sposób re-
alizacji wymogów dyrektywy azota-
nowej, konieczne było odpowiednie 

dostosowanie przepisów dotyczących 
zasady wzajemnej zgodności.

Odpowiadając na postulat dotyczą-
cy udostępnienia narzędzi ułatwia-
jących wykonywanie niezbędnych 
obliczeń związanych z wdrażaniem 
programu azotanowego, informuję, 
że takie narzędzia zostały już opra-
cowane i udostępnione online przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
(www.cdr.qov.pl).

Odnosząc się do kwestii terminów 
stosowania nawozów, należy wyja-

śnić, że terminy stosowania nawozów 
zawarte w tabeli 2 Programu azotano-
wego dotyczą nawozów naturalnych 
(obornik, gnojówka, gnojowica, po-
miot ptasi) oraz nawozów azotowych 
mineralnych. Terminów określonych 
w tabeli 2 nie stosuje się do innych 
nawozów niż wyżej wymienione, np. 
nawozów organicznych lub odpadów 
poddawanych obróbce w procesie od-
zysku R10. Jednocześnie należy pa-
miętać, że w przypadku stosowania 
wszystkich substancji wpisujących 

się w definicję nawozu określoną 
w art. 102 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne należy 
przestrzegać innych przepisów Pro-
gramu azotanowego odnoszących się 
do nawozów, np. zakaz stosowania 
nawozów na glebach zamarzniętych, 
zalanych wodą, nasyconych wodą lub 
przykrytych śniegiem, wynikający 
z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy 
z dnia 10 lipca 2007 r, o nawozach 
i nawożeniu”.

Opracowanie Kornel PABISZCZAK
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tarów, mogą korzystać na zasadach 
ogólnych z wszystkich instrumentów 
wsparcia dostępnych w Polsce w ra-
mach obowiązującego w latach 2015–
2020 systemu płatności bezpośred-
nich, tj.: jednolitej płatności obszaro-
wej, płatności za praktyki korzystne 
dla klimatu i środowiska, płatności 
dla młodych rolników, płatności do-
datkowej oraz płatności związanych 
z produkcją.

Ponadto możliwe jest uzyskanie 
wsparcia do hodowli świń. Zgod-
nie z § 4 Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
29 lipca 2015 r. w sprawie stawek 
dotacji przedmiotowych dla róż-
nych podmiotów wykonujących za-
dania na rzecz rolnictwa (Dz. U. 
poz. 1170, z późn. zm.) hodowcom, 
m.in. świń, będącym mikroprzedsię-
biorcami albo małymi lub średnimi 
przedsiębiorcami (hodowcy MŚP), 
w rozumieniu przepisów załączni-
ka 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre kategorie po-
mocy w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskie] 
(Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, 
str. 1) może być udzielana pośrednio 
pomoc w naturze w formie subsydio-
wanych usług polegających na:

 ■ prowadzeniu ksiąg hodowlanych 
(pomoc o stawce do 100% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia po-
mocą),
 ■ prowadzeniu oceny wartości użyt-
kowej lub hodowlanej zwierząt 
(pomoc o stawce do 70% kosztów 
kwalifikujących się do objęcia po-
mocą).
Pomoc udzielana producentom 

rolnym od dnia akcesji musi być 
zgodna z przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej, w tym wytycz-
nych Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich 
w latach 2014–2020 (2014/C 204/01; 
Dz. Urz. UE z dnia 1.072014, C 204) 
oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre kategorie po-
mocy w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, 
str. 1) albo pomoc musi być udzie-
lana w formule de minimis zgod-
nie z przepisami Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rol-
nym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, 
L 352). Powyższe przepisy nie prze-
widują możliwości udzielania pomo-
cy do cen.

Odnośnie do wprowadzenia opo-
datkowania podatkiem dochodowym 
tuczu nakładczego (usługowego) na-
leży zauważyć, że zgodnie z przepi-
sami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) 
przepisów tej ustawy nie stosuje się 
m.in. do przychodów z działalności 
rolniczej, z wyjątkiem przychodów 
z działów specjalnych produkcji rol-
nej. Działalnością rolniczą w rozu-
mieniu przepisów ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych jest 
działalność polegająca na wytwarza-
niu produktów roślinnych lub zwie-
rzęcych w stanie nieprzetworzonym 
(naturalnym) z własnych upraw albo 
hodowli lub chowu, w tym rów-
nież produkcja materiału siewnego, 
szkółkarskiego, hodowlanego oraz 
reprodukcyjnego, produkcja wa-
rzywnicza gruntowa, szklarniowa 
i pod folią, produkcja roślin ozdob-
nych, grzybów uprawnych i sadow-
nicza, hodowla i produkcja mate-
riału zarodowego zwierząt, ptactwa 
i owadów użytkowych, produkcja 
zwierzęca typu przemysłowo-fermo-
wego oraz hodowla ryb, a także dzia-
łalność, w której minimalne okresy 
przetrzymywania zakupionych zwie-
rząt i roślin, w trakcie których nastę-
puje ich biologiczny wzrost, wynoszą 
co najmniej:

 ■miesiąc – w przypadku roślin,
 ■ 16 dni – w przypadku wysoko in-
tensywnego tuczu specjalizowane-
go gęsi lub kaczek,
 ■ 6 tygodni – w przypadku pozosta-
łego drobiu rzeźnego,
 ■ 2 miesiące – w przypadku pozosta-
łych zwierząt – licząc od dnia na-
bycia.
Przedstawiając powyższe, należy 

podkreślić, że ministerstwem właści-
wym w zakresie podatków, w tym po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych, jest Ministerstwo Finansów.

W odniesieniu do obowiązko-
wych umów kontraktacyjnych, mi-
nisterstwo informuje, że obowią-
zek zawarcia umowy pomiędzy 
producentem produktów rolnych 
a pierwszym nabywcą został okre-
ślony w przepisach Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o organizacji nie-
których rynków rolnych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 945 z późn. zm.) wy-
konującej postanowienia rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólną organizację rynków pro-
duktów rolnych oraz uchylające-
go rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) 
nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 
Zakres, w jakim muszą być zawie-
rane ww. umowy, został wskazany 
w art 38q ustawy o organizacji nie-
których rynków rolnych. Obowiązek 
zawarcia ww. umowy dotyczy sekto-
rów produktów rolnych: zboża, bu-
rak cukrowy, mleko surowe, chmiel, 
len i konopie, owoce i warzywa, ty-
toń, wołowina i cielęcina, wieprzo-
wina, baranina i kozina, jaja, mięso 
drobiowe. Wymóg zawarcia umowy 
obowiązuje, w przypadku gdy zby-
wającym jest producent będący rol-
nikiem, a nabywca jest przetwórcą 
lub dystrybutorem, który nie zbywa 
tych produktów rolnych bezpośred-
nio konsumentom finalnym. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że jednym 
z warunków zawarcia umowy, zgod-
nie z art. 148 ust. 4 oraz 168 ust 6 roz-
porządzenia nr 1308/2013, jest to, że 
wszystkie elementy umów na dosta-
wę produktów rolnych zawieranych 
przez producentów z przetwórcami 
lub dystrybutorami są swobodnie 
negocjowane pomiędzy stronami.

Przez umowę kontraktacji produ-
cent rolny zobowiązuje się wytwo-
rzyć i dostarczyć kontraktującemu 
oznaczoną ilość produktów rolnych 
określonego rodzaju, a kontraktują-
cy zobowiązuje się te produkty ode-
brać w terminie umówionym, za-
płacić umówioną cenę oraz spełnić 
określone świadczenie dodatkowe, 
jeżeli umowa lub przepisy szczegól-
ne przewidują obowiązek spełnienia 
takiego świadczenia (art. 613 § 1). 
Należy wskazać, że jedną z podsta-
wowych zasad przy zawieraniu umo-
wy, również kontraktacyjnej, jest 
swoboda ich zawierania – przejawia 
się ona nie tylko swobodą kształto-
wania treści umowy, ale także swo-
bodą wyboru kontrahenta oraz decy-
dowania o tym, czy umowę zawrzeć. 
Zasada swobody umów wyrażona 
została w art. 353 Kodeksu cywilne-
go, mówi o tym, że strony zawiera-
jące umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byle-
by jego treść lub cel nie sprzeciwia-
ły się właściwości (naturze) stosun-
ku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego.

Odnosząc się do postulatu moni-
torowania całego transportu żywych 
zwierząt i mięsa importowanych do 
naszego kraju informuję, że przepi-
sy regulujące import produktów po-
chodzenia zwierzęcego oraz zwie-
rząt z krajów spoza UE, jak również 

regionalizację obszarów objętych 
afrykańskim pomorem świń, usta-
nawiane są na poziomie KE, a nie 
krajowym. Zgodnie z przepisami UE 
przywóz trzody chlewnej oraz mięsa 
wieprzowego reguluje Rozporządze-
nie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 
12 marca 2010 r. ustanawiające wy-
kazy krajów trzecich, ich terytoriów 
lub części, upoważnionych do wpro-
wadzania do Unii Europejskiej nie-
których zwierząt oraz świeżego mię-
sa, a także wymogi dotyczące świa-
dectw weterynaryjnych (Dz. Urz. UE 
L 73 z 20.3.2010, str. 1, z późn. zm.). 
W przypadku wystąpienia ognisk 
choroby zakaźnej w krajach trzecich 
KE ustala regionalizację danego kra-
ju i umożliwia eksport zwierząt i pro-
duktów jedynie z jego części, w któ-
rej choroba nie występuje. Według 
podobnych zasad ustala się regionali-
zację państw członkowskich w przy-
padku wystąpienia choroby zakaźnej 
na terenie UE.

Należy również pamiętać, że na 
terytorium Polski występują zakaże-
nia wirusem ASF zarówno u dzików, 
jak i u świń oraz, że w związku tym 
Polska jest objęta zasadami regiona-
lizacji. Kwestię regionalizacji Polski 
określa decyzja wykonawcza Komi-
sji 2014/709/UE z dnia 9 październi-
ka 2014 r. w sprawie środków kontro-
li w zakresie zdrowia zwierząt w od-
niesieniu do afrykańskiego pomoru 
świń w niektórych państwach człon-
kowskich i uchylająca decyzję wyko-
nawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 
295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), 
która reguluje również warunki han-
dlu wewnątrzunijnego trzody chlew-
nej oraz mięsa wieprzowego na tere-
nie UE. Dzięki temu z Polski nadal 
możliwy jest eksport trzody chlew-
nej oraz mięsa wieprzowego z regio-
nów wolnych od choroby zakaźnej. 
Jeśli chodzi o przywóz trzody chlew-
nej oraz mięsa wieprzowego przez 
polskie posterunki weterynaryjnej 
kontroli granicznej z krajów trze-
cich, to w ostatnich 5 latach Głów-
ny Inspektorat Weterynarii stwier-
dził brak ww. towarów. Jest również 
zakaz przywozu mięsa i produktów 
mięsnych na własny użytek w baga-
żu osobistym z krajów trzecich, co 
jest weryfikowane na granicy przez 
funkcjonariuszy służby celno-skar-
bowej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 
5 marca 2009 r. w sprawie wprowa-
dzania do Wspólnoty osobistych 
przesyłek produktów pochodzenia 
zwierzęcego i zmieniającym rozpo-
rządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. 
Urz. UE L 77 z 24.3.2009, str. 1, 
z późn. zm.).
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