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Lipcowe wybory do izb rolniczych
25 lutego br. odbyło się pierw-

sze w tym roku Walne Zgromadze-
nie Krajowej Rady Izb Rolniczych. 
W posiedzeniu uczestniczył m.in. 
wiceminister Ryszard Zarudzki. 
Najważniejszym punktem obrad 
było przyjęcie uchwał dotyczących 
szczegółowych zasad i trybu prze-
prowadzania wyborów do walnych 
zgromadzeń izb rolniczych oraz za-
rządzenia terminu przeprowadzenia 
tych wyborów.

Uchwała dotycząca zasad i trybu 
przeprowadzenia wyborów zosta-
ła przyjęta jednogłośnie, natomiast 
uchwała dotycząca terminu wywo-
łała burzliwą dyskusję. Zespół ds. 
wyborów kierowany przez prezesa 
MIR Ryszarda Czaickiego zapropo-
nował przeprowadzenie wyborów 
7 lipca br. Z kolei przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Bronisław Wę-
glewski w imieniu komisji zgłosił 
termin 28 lipca br. Prezes Wielko-
polskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski zgłosił termin 9 czerwca br., 
szeroko go uzasadniając.

W opinii członków wielkopol-
skiego samorządu rolniczego, pro-
ponowany termin 28 lipca przypa-
da na okres najintensywniejszych 
w roku prac polowych. Przełom lip-
ca i sierpnia to czas 
żniw, co naturalnie 
nie wpłynie pozytyw-
nie na wzrost zainte-
resowania wyborami 
do walnych zgroma-
dzeń izb rolniczych 
naszych członków. 
Chodzi w tym miej-
scu o skorzystanie 
zarówno z czynnych, 
jak i z biernych praw 
wyborczych. Środek 
lata nie sprzyja zabie-
ganiu o głosy wybor-
ców, zbieraniu podpi-
sów do zarejestrowania 

kandydatów, jak również frekwen-
cji wyborczej. Szczególnie tę ostat-
nią okoliczność warto wziąć pod 
rozwagę przy wyznaczaniu terminu 
wyborów w obliczu nasilających się 
głosów poddających w wątpliwość 
sens istnienia izb rolniczych. Naj-
ważniejszym argumentem dla tych 
osób jest właśnie niska frekwencja 
w wyborach do walnych zgroma-
dzeń izb rolniczych. Toteż wydaje 

się racjonalnym do-
łożenie wszelkich 
sta rań,  a żeby 
zbliżające się wy-
bory cieszyły się 
jak najszerszym 
zainteresowaniem 
członków izb rol-
niczych.

Kolejnym argu-
mentem przema-
wiającym za roz-
ważeniem innego 
terminu wyborów 
są kwestie organi-
zacyjne występu-
jącego po stronie 

wojewódzkich izb rolniczych. Nie 
należy zapominać, iż koniec lipca 
to kulminacja sezonu urlopowego 
w Polsce. Zatrudniony w wojewódz-
kich izbach rolniczych personel, na 
którym w gruncie rzeczy spocznie 
sprawne przeprowadzenie wybo-
rów, ma ustawowy obowiązek cią-
głego wykorzystania urlopu wypo-
czynkowego trwającego co najmniej 
14 dni kalendarzowych (art. 162 Ko-
deksu pracy). Nie jest tajemnicą, że 
najczęściej właśnie w lipcu i sierp-
niu pracownicy przebywają na dwu
tygodniowych urlopach wypoczyn-
kowych. Trudno zmuszać kadrę pra-
cowniczą, szczególnie tę korzysta-
jącą z uprawnień rodzicielskich, do 
„wybierania” urlopów wypoczyn-
kowych w czasie innym niż waka-
cje szkolne. Wreszcie trzeba mieć na 
względzie również absencje urlopo-
we w urzędach gmin w kontekście 
obowiązku sporządzenia przez gmi-
ny list podatników podatku rolnego.

Prezes Piotr Walkowski zwró-
cił także uwagę na brzmienie 
art. 25 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

o izbach rolniczych, w którym jest 
mowa o możliwości wyznaczenia 
daty wyborów przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych na dzień przypadają-
cy w ciągu 60 dni po upływie kaden-
cji walnego zgromadzenia. W rezul-
tacie należy uznać, że Krajowa Rada 
dysponuje możliwością wyznaczenia 
daty wyborów w czasie nieprzypada-
jącym na czas żniw i okres urlopowy 
w biurach wojewódzkich izb rolni-
czych.

Uwzględniając głosy wielkopol-
skich rolników, prezes WIR już 
w piśmie z dnia 4 grudnia 2018 roku 
zwrócił się do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych o rozważenie ustalenia 
daty wyborów do walnych zgroma-
dzeń izb rolniczych na pierwszą lub 
drugą niedzielę czerwca 2019 roku. 
Termin ten, jako optymalny, po-
parł na poniedziałkowym posiedze-
niu KRIR również prezes Lubuskiej 
Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec. 
W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania za terminem 28 lipca głosowa-
ło 14 osób, w tym większość Zarządu 
KRIR, z prezesem Wiktorem Szmu-
lewiczem na czele. Za terminem 
7 lipca głosowało 6 osób, a termin 
9 czerwca poparło zaledwie 5 osób, 
w tym obaj przedstawiciele Wielko-
polskiej Izby Rolniczej.

Ponadto, w związku ze zgłosze-
niem przez izby: KujawskoPo-
morską, Dolnośląską i Wielkopol-
ską wniosków o odwołanie prezesa 
KRIR Wiktora Szmulewicza, Ko-
misja Rewizyjna KRIR uznała, że 
wnioski te są niezasadne. W związku 
z tym prezes WIR poprosił o uzasad-
nienie tego na piśmie. Podjęto rów-
nież uchwałę w sprawie uzupełnienia 
składu Komisji Budżetowej. Funkcję 
tę powierzono jednogłośnie zgłoszo-
nemu przez prezesa WIR delegatowi 
z Wielkopolski, Zbigniewowi Staj-
kowskiemu.

Biuro WIR
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Fora rolnicze 2019 (cz. 1)
Wielkopolska Izba Rolnicza jest 

w trakcie realizacji już XII edycji 
forów rolniczych. Ramowa tematy-
ka została określona, jednak każdy 
powiat dostosowuje ją do specyfiki 
swojego rejonu. Tematy omawia-
ne na każdym spotkaniu to trudna 
sytuacja na rynku trzody chlewnej, 
zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się ASF, odstrzał dzików.

31.01.2019 r. Uścikowo, 
powiaty: czarnkowsko-
-trzcianecki i obornicki

Przedmiotem gorącej dyskusji 
okazał się temat programu telewizyj-
nego, w którym pokazano ubój cho-
rego bydła. Wszyscy zebrani zgod-
nie stwierdzili, że tego typu medial-
ne skandale (jak się okazuje – nieco 
zmanipulowane w czasie) szkodzą 
polskiemu rolnikowi i rzeźniom. 
Tego typu reportaże zawsze odbi-
jają się echem u naszych odbiorców 
i stanowią zagrożenie dla równowagi 
rynkowej.

Kolejnym nurtującym wszystkich 
obecnych tematem było zwalczanie 

ASF. I tu również okazuje się, że me-
dia przejęły rolę eksperta. Zaprasza-
ni do publicznej debaty eksperci wy-
głaszają często teorie nieprawdziwe, 
szkodliwe, mające na celu skłócenie 
społeczeństwa. Często pojedynczy, 
nie do końca wyjaśniony incydent 
rzutuje na negatywną ocenę pra-
cy rolnika. W kwestii przenoszenia 
choroby ASF należy przypomnieć, 
że 70–80% udziału w przenoszeniu 
ma człowiek.

Nadleśniczy Jacek Szczepanik 
przedstawił gospodarkę łowiecką na 
terenie Nadleśnictwa Oborniki w se-
zonie 2018/2019. Odnotowywany jest 
stały spadek populacji dzików. Na 
zaplanowanych 680 odstrzałów zre-
alizowano 548 oraz dodatkowo 4 od-
strzały sanitarne. Polowania wielko-
obszarowe odbyły się 19 i 26 stycznia 

2019 r.. Rośnie intensywność pozy-
skania jeleni – od 100 szt. w 2012 r. 
do 240 szt. w 2019 r. Widoczna sta-
je się silna presja wilka, co skutku-
je załamaniem populacji sarny i da-
niela. Obecnie ocenia się, że w Pol-
sce mamy 3000 sztuk wilków, a za 
rok liczba ta wzrośnie do 4000 sztuk. 
Ogromnym zagrożeniem dla śro-
dowiska i dla gospodarstw rolnych 
mogą stać się hybrydy wilka i psa. Za 
szkody tych osobników nie są prze-
widziane odszkodowania.

Bogdan Fleming, dyrektor OT 
KOWR w Poznaniu i wicepre-
zes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
przedstawił idee, zadania i strategie 
KOWR oraz projekt promocji pol-
skiej żywności „Polska Smakuje”.

13.02.2019 r. Poznań,  
powiat poznański

W Europie, jak i w Polsce jest duża 
niewiedza na temat obecnego stanu 
rolnictwa i jego przyszłości. Ulega 
ono zmianom na naszych oczach. 
Jeszcze niedawno koszty transpor-
tu produktów były tak duże, że nie 

opłacało się sprowadzać zboża czy 
mięsa z tak odległych krajów, jak 
Australia czy Argentyna. Dziś to 
się całkowicie zmieniło. Rolnictwo 
w Rosji odgrywa bardzo istotną rolę 
na światowym rynku żywności. Ro-
sja ma duże obszary i dobre gleby, nie 
tak słabe jak w Polsce czy w Wielko-
polsce. W państwach starej Unii zna-
czenia nabiera przekonanie, że nie 
potrzeba już tyle pieniędzy na rol-
nictwo. Wieś ma się dobrze, żywno-
ści jest dużo. Większe środki należy 
przeznaczać na walkę z ocieplaniem 
klimatu, gazami cieplarnianymi, po-
moc imigrantom czy walkę z terrory-
zmem. Każdy pretekst jest wykorzy-
stywany przeciwko Polsce. Afera bra-
ku nadzoru nad ubojem bydła odbiła 
się głośnym echem w Europie i świe-
cie. Efekt jest taki, że dziś mówi się 

w niektórych krajach, że Polska żyw-
ność jest trująca!

Chów świń w systemie tuczu na-
kładczego rozkłada naszą produkcję. 
Nie jest to produkcja rolna, to usłu-
ga. Wykonujący ją rolnicy powin-
ni płacić ZUS i rozliczać się z tego 
w urzędzie skarbowym. W trakcie 
gorącej dyskusji wypłynęły także 
inne wnioski: umowy kontraktacyj-
ne muszą wiązać zarówno produ-
centa, jak i przetwórcę, powiększe-
nie i wzmocnienie kompetencji oraz 
roli izb rolniczych, przeprowadzenie 
kampanii ukierunkowanej na zro-
zumienie przez społeczeństwo roli 
i problemów rolnictwa, zwiększenie 
środków na małą retencję i meliora-
cję dające możliwość nawadniania, 
zmiana metodyki obliczania docho-
du rolniczego, tak aby wyniki od-
zwierciedlały realia danego roku, 
ograniczenie za pomocą odpowied-
nich przepisów wpływu organizacji 
ekologicznych na chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich.

14.02.2019 r., Rzęszkowo, 
powiat pilski

Jako pierwszy i wiodący został 
przedstawiony temat planowanego 
przebiegu korytarzy drogi S10 na od-
cinku Piła – Wyrzysk. Przedstawio-
no zebranym przyjęte warianty bu-
dowy drogi. Propozycje wzbudziły 
ożywioną dyskusję. Mieszkańcy wsi, 
przez które ma przebiegać droga, nie 

kryli obaw. Jeszcze nie umilkły echa 
po protestach związanych z budo-
wą linii wysokiego napięcia 400 kV, 
a już planuje się nową inwestycję, 
która budzi nie mniejsze kontrower-
sje. Padła propozycja, aby w przy-
padkach, kiedy przebieg drogi powo-
dowałby konieczność likwidacji czy-
jegoś gospodarstwa, państwo w za-
mian przekazało inne grunty będące 
w zasobach KOWR. Zapowiedziano 
poddanie pod dyskusję proponowa-
nych sugestii. Poinformowano rów-
nież, że nie są planowane wyburze-
nia budynków wzdłuż obecnej dro-
gi nr 10. Nie wszyscy zebrani na sali 
byli zainteresowani tematem drogi 
S10. Pojawiły się głosy, że sprawa ta 
powinna być omawiana podczas spo-
tkań sołeckich. Większość jednak 
uznała, iż jest to kwestia ważna i nie-
cierpiąca zwłoki. Piotr Radel z Biu-
ra Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR 
w Poznaniu przedstawił dostępne 
działania, w ramach których rolni-
cy mogą skorzystać z dofinasowa-
nia. Grzegorz Piszczek z BP ARiMR 
w Pile przedstawił założenia progra-
mu azotanowego. Rolnicy zaapelo-
wali o jak najszybsze przeprowadze-
nie szkoleń z tworzenia planów na-
wozowych oraz o wydłużenie termi-
nów spełnienia wymogu posiadania 
zbiorników na nawozy dla dużych 
gospodarstw. Padł również postulat 
zlikwidowania terminu stosowania 
nawozów naturalnych i uzależnienie 
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Forum Rolnicze powiatu poznańskiego

Forum Rolnicze powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego i obornickiego

Forum rolnicze powiatu pilskiego
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ich wywozu na pola od warunków 
pogodowych. Edward Zbonik – rol-
nik z Wysoczki – zaapelował do par-
lamentarzystów, aby przestali mno-
żyć przepisy obligujące rolników do 
wypełniania coraz większej ilości 
dokumentów. Zaznaczył, że polskie-
mu rolnikowi zależy na ochronie 
środowiska i produkowaniu zdrowej 
żywności. Bezpieczeństwo żywności 
nie powinno opierać się zatem na to-
nie zapisanego papieru, ale na wery-
fikacji gotowego produktu na półce 
sklepowej. Zdaniem rolnika istnieje 
pilna potrzeba edukacji ekologicznej 
w szkołach.

18.02.2019 r., Nowieczek, 
powiat śremski

Kierownik KRUS w Śremie przed-
stawił informacje dotyczące ubezpie-
czeń. Następnie lekarze z Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii przed-
stawili obecną sytuację dotyczącą 
afrykańskiego pomoru świń na te-
renie powiatu oraz całego kraju, jak 
również szczegółowo przedstawili 
zasady bioasekuracji, czyli zabezpie-
czenia przed wprowadzeniem wirusa 
do gospodarstwa. Poruszony został 
również temat identyfikacji i reje-
stracji bydła. Podczas spotkania głos 
zabrali także przedstawiciele Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Poznaniu w sprawie gospodarowa-
nia nieruchomościami rolnymi Skar-
bu Państwa. Przedstawiono kampa-
nię „Polska Smakuje”, której celem 
jest promowanie polskiej żywności, 
w szczególności produktów certyfi-
kowanych oraz regionalnych wyro-
bów wytworzonych w ramach rol-
niczego handlu detalicznego czy też 
sprzedaży bezpośredniej. 

20.02.2019 r., Leszno,  
powiat leszczyński

Omówione zostały zasady korzy-
stania z portalu IRZplus, pozwalają-
cego na internetową rejestrację zwie-
rząt, co ułatwia i przyspiesza ten pro-
ces. Dodatkowo rolnik korzystający 
z portalu zwolniony jest z koniecz-
ności prowadzenia księgi rejestracji 
stada. Rolnicy proszeni są o zgłasza-
nie wszelkich praktycznych uwag, 
które pozwolą na jak najlepsze funk-
cjonowanie systemu. Omówione zo-
stały również tematy związane z ob-
sługą pomocy klęskowej dla rolni-
ków, środków na bioasekurację oraz 
wniosków na dopłaty do materiału 
siewnego. W części dyskusyjnej od-
niesiono się do faktu, że KOWR czę-
sto wystawia na przetargach grunty 
mało atrakcyjne, resztki, w pobliżu 
lasów. Rolnicy oczekują czegoś lep-
szego. W odpowiedzi stwierdzono, 

że niestety KOWR dysponuje tylko 
tym, co jest w zasobie, a w niektórych 
rejonach są to tylko właśnie te mało 
atrakcyjne kawałki. Nie ma ograni-
czeń co do nabywania gruntów do 
300 ha, nawet w innych gminach. 

Trwają obecnie prace nad stworze-
niem systemu kontraktacji z długo-
terminową umową zawierającą cenę, 
oczywiście z uwzględnieniem odpo-
wiedniego współczynnika związane-
go z sytuacją na rynku. Niestety, ze 
względu na ASF polskiej wieprzo-
winy nie ma na najlepszych rynkach 
zagranicznych, co ogranicza eksport. 
Pojawiają się szanse na wysłanie 
mięsa do Chin poprzez firmę Ani-
mex, która obecnie kontrolowana jest 
przez Chińczyków. W dyskusji wska-
zano, że nie ma możliwości zagwa-
rantowania stałej ceny, bo jest wolny 
rynek i cena bez przerwy się zmienia. 
Mogą być podpisywane umowy, ale 
oparte o cenę z korygowanym wskaź-
nikiem. Rolnicy zwracali uwagę na 
ciągle występujące przypadki złego 
podejścia myśliwych do szacowania 
szkód, obecność dużej ilości zwie-
rzyny na polach, która tam się żywi, 
powodując olbrzymie straty. W oko-
licach Henrykowa żerują ogromne 
grupy jeleni i, mimo wykonanej re-
dukcji, również dzików (obserwacja 
około 50 szt.). Łowczy zauważył, że 
koła robią wszystko, by pozyskiwać 
więcej jelenia. Musi to być jednak 
wpisane w plany łowieckie. W przy-
padku dzika, zgodnie z przepisami, 
plany mogą być przekroczone i tak 
się dzieje. Myśliwi nie mają płaco-
nego wynagrodzenia za odstrzelenie 
dzika. Tak się dzieje jedynie na tere-
nach ze stwierdzonym ASF. Kolej-
nym problemem jest to, że myśliwi 
i rolnicy czasami różnie interpretują 
przepisy, tym bardziej że ciągle nie 
ma rozporządzenia w zakresie sza-
cowania szkód. Wskazano również, 
że dla ograniczenia przemieszczania 
się zwierzyny wskazane byłoby za-
mknięcie przejść pod autostradami 
i drogami szybkiego ruchu, ale mu-
siałaby to być decyzja zarządu dróg. 
wszedł w życie program azotanowy 

i należy stosować się do jego zapi-
sów. Zmieniły się terminy stosowa-
nia nawozów azotowych oraz warun-
ki ich przechowywania. Konieczne 
jest prowadzenie odpowiedniej do-
kumentacji – ewidencji stosowania 
nawozów oraz, w przypadku du-
żych gospodarstw, opracowanie pla-
nów nawożenia. Zwrócono uwagę na 
możliwość przechowywania oborni-
ka na gruncie najdalej do 2024 roku 
oraz sztywne terminy stosowania na-
wozów, które czasami są nieadekwat-
ne do rzeczywistych warunków po-
godowych.

26.02.2019 r., Wysocko 
Wielkie, powiat ostrowski
Przedstawiciel Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Fi-
lip Cichy zaprezentował ideę ubez-
pieczeń opartych na wzajemności. 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” oferuje szeroki wa-
chlarz ubezpieczeń dla rolników, 
w tym także ubezpieczenia od zda-
rzeń losowych z dopłatami z budżetu 
państwa. Jan Kałużny, kierownik ze-
społu doradczego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, przedstawił zmiany 
w zakresie struktury organizacyjnej 
ODRów, odniósł się także do ko-
nieczności opracowywania planów 
nawozowych, zachęcił rolników do 
korzystania z pomocy doradców oraz 
zaprosił do udziału w szkoleniach, 
które Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go będzie organizował z tego zakre-
su. Adrian Ratajczak, przedstawiciel 
OT KOWR w Poznaniu, omówił wy-
brane działania realizowane przez 
Krajowy Ośrodek Rolnictwa, tj. po-
życzki ze środków finansowych uzy-
skanych z gospodarowania mieniem 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz promocję produktów 
rolnospożywczych. O pomoc w for-
mie pożyczek ubiegać się mogą rol-
nicy indywidualni prowadzący go-
spodarstwa o łącznej powierzchni 
nieprzekraczającej 300 ha. Pożyczka 
może objąć maksymalnie 80% kosz-
tów przedsięwzięcia, jednak nie wię-
cej niż 500 tys. zł. Oprocentowanie 

to 2,85% w skali roku, prowizja wy-
nosi 1% kwoty udzielonej pożyczki 
i pobierana jest z góry przed jej uru-
chomieniem. Okres kredytowania 
to 6 lat z możliwością wydłużenia 
w uzasadnionych przypadkach do 
10 lat. Powiatowy lekarz weterynarii 
Dariusz Hyhs poinformował uczest-
ników spotkania o organizowanym 
przez Inspekcję Weterynaryjną szko-
leniu dla rolników, którzy dokonują 
uboju w gospodarstwie zwierząt na 
własne potrzeby. Zgodnie z nowymi 
przepisami odbycie takiego szkole-
nia jest obowiązkowe. Szkolenie jest 
bezpłatne, uczestnicy otrzymają cer-
tyfikat potwierdzający udział w nim.

Podsumowując spotkanie, prezes 
Piotr Walkowski odniósł się do ko-
nieczności wprowadzenia obowiąz-
kowych ubezpieczeń zwierząt go-
spodarskich od padnięcia i uboju 

z konieczności. Uczestnicy spotka-
nia wskazywali na brak dostatecz-
nych informacji dotyczących zarzą-
dzania wodami na terenie powiatu 
oraz na konieczność doprecyzowania 
obowiązków dotyczących przestrze-
gania dyrektywy azotanowej ze stro-
ny WIOŚ oraz ARiMR. WIR
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Forum Rolnicze powiatu leszczyńskiego

Prezes WIR Piotr Walkowski pod-
czas Forum Rolniczego Powiatu 
Ostrowskiego
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Wnioski z forów rolniczych 2019 (cz. 1)
Forum rolnicze powiatów obor-

nickiego i czarnkowsko-trzcianec-
kiego

 ■Wprowadzenie uboju z konieczno-
ści oraz przeciwdziałanie wpływo-
wi medialnych skandali na desta-
bilizację rynku rolnego.
 ■ASF i bioasekuracja, pytania 
o zakłady utylizacji Henryka Sto
kłosy.
 ■Działalność KRUS w temacie pre-
wencji, pomocy finansowej, reha-
bilitacji i zatrudniania „pomocy 
rolnika”.
 ■Wskazanie problemu wycofania 
środków ochrony roślin z użycia 
bez wprowadzenia zamienników.
 ■Odnotowanie spadku populacji 
dzików, ale wskazanie zagrożenia 
wzrostu populacji wilków.
 ■Promocja projektu „Polska Sma-
kuje” przez KOWR – nowe moż-
liwości rozwoju dla małych gospo-
darstw rolnych.
 ■Przedstawienie sytuacji w regio-
nie w temacie dzierżaw i sprzedaży 
gruntów z Zasobów Skarbu Pań-
stwa – przez KOWR.
 ■Wskazanie potrzeby zrzeszania się 
rolników w grupy producenckie, 

spółdzielnie itp. w celu ochrony 
interesów krajowych rolników.

Forum rolnicze powiatu poznań-
skiego

 ■Wprowadzić umowy kontraktacyj-
ne wiążące obie strony – producen-
ta i przetwórcę.
 ■Dla odbudowy pogłowia świń 
w Polsce wprowadzić dofinanso-
wanie do rodzimych ras, np. pbz 
i wbp.
 ■Opodatkować tucz nakładczy jako 
usługę.
 ■Powiększyć i wzmocnić kompeten-
cję oraz rolę izb rolniczych.
 ■Przeprowadzić kampanię ukierun-
kowaną na zrozumienie przez spo-
łeczeństwo problemów rolnictwa.
 ■Wyasygnować środki na małą re-
tencję i meliorację w kierunku na-
wadniania, a nie tylko odwadnia-
nia.
 ■Zmienić zasady wyliczania docho-
du rolniczego, aby były dochód był 
realny w stosunku do danego roku. 
 ■Produkować w Polsce wszystko, co 
jest potrzebne do produkcji rolni-
czej, szukać za granicą tego, czego 
nie można wyprodukować w kraju. 

 ■ Stworzyć i wprowadzić system 
uboju z konieczności.
 ■Ograniczyć za pomocą odpowied-
nich przepisów wpływ organizacji 
ekologicznych na chów i hodowlę 
zwierząt gospodarskich.
 ■Wprowadzić za pomocą przepisów 
nienaliczanie kar za niedostarcze-
nie zakontraktowanych płodów 
i produktów rolnych w przypadku 
wystąpienia klęsk żywiołowych. 

Forum rolnicze powiatu pilskiego
 ■W przypadkach gdy przebieg pro-
jektowanej drogi S10 powodował-
by konieczność likwidacji czyjegoś 
gospodarstwa, państwo w zamian 
powinno przekazać inne grunty 
będące w zasobach KOWR.
 ■Wniosek o jak najszybsze przepro-
wadzenie szkoleń z tworzenia pla-
nów nawozowych.
 ■Wniosek o wydłużenie terminów 
spełnienia wymogu posiadania 
zbiorników na nawozy dla dużych 
gospodarstw. 
 ■Postulat zlikwidowania terminu 
stosowania nawozów naturalnych 
i uzależnienie ich wywozu na pola 
od warunków pogodowych.

 ■Zwrócenie się do ministra rolnic-
twa o szersze informowanie rolni-
ków o zmieniających się przepisach 
prawa (np. w związku z konieczno-
ścią rejestracji BDO w urzędach 
marszałkowskich).

Forum rolnicze powiatu lesz-
czyńskiego

 ■Poprawić złą sytuację na rynku 
trzody chlewnej.
 ■Rozwiązać problem nadmiernej li-
czebności dzików.
 ■Przeciwdziałać napływowi zwie-
rząt i mięsa spoza granic Polski.
 ■Zmienić system produkcji trzody 
chlewnej w Polsce, wprowadzając 
umowy kontraktacyjne.

Forum rolnicze powiatu ostrow-
skiego

 ■Konieczność wprowadzenia obo-
wiązkowych ubezpieczeń zwierząt 
gospodarskich od padnięcia i ubo-
ju z konieczności.
 ■Konieczność doprecyzowania obo-
wiązków dotyczących przestrzega-
nia dyrektywy azotanowej ze stro-
ny WIOŚ oraz ARiMR.

WIR

Polskie świnie na zakręcie
Ostatnie gorące dyskusje na te-

mat złej kondycji polskiego rolnic-
twa kręcą się głównie wokół niskich 
cen skupu trzody chlewnej i braku 
opłacalności tej produkcji. Problem 
jest realny, szczególnie dla rolnictwa 
w Wielkopolsce, które razem z woje-
wództwem kujawskopomorskim do-
starcza ponad 50% krajowej produk-
cji żywca wieprzowego. Wiele gospo-
darstw rodzinnych w naszym regio-
nie staje dzisiaj przed dylematem, co 
dalej robić w związku z sytuacją na 
rynku. Nie ma oczywiście łatwych 
odpowiedzi. Warto natomiast przyj-
rzeć się temu sektorowi i jego per-
spektywom bliżej. Aktualna sytuacja 
na rynku wieprzowiny w Polsce nie 
jest korzystna. Spada pogłowie żyw-
ca, szczególnie loch. Rośnie import, 
w tym import prosiąt i warchlaków, 
ale również mięsa wieprzowego oraz 
okazyjnie żywca wieprzowego. Rosną 
koszty produkcji w gospodarstwach 
rolnych. Cena żywca jest związana 
z cenami na rynku niemieckim oraz 
na rynkach światowych i podlega 
od lat cyklowi koniunkturalnemu. 
Rośnie produkcja trzody chlewnej 
w krajach, które wcześniej importo-
wały wieprzowinę, takich jak Hisz-

pania, Ukraina czy Rosja. Sektoro-
wi nie pomagają zmiany zachodzą-
ce wśród konsumentów. Tradycyjny 
schabowy z kapustą schodzi dzisiaj 
na dalszy plan. Konsumenci coraz 
rzadziej w ogóle sięgają po mięso. 
Na europejskim rynku spożywczym 
króluje drób, który jest tańszy i po-
strzegany przez konsumentów jako 
mięso bardziej dietetyczne. Polskie 
rolnictwo doskonale wykorzystuje 
ten trend. Polska jest dzisiaj najwięk-
szym producentem i eksporterem 
drobiu w Europie. Znaczenie mają tu 
również aspekty demograficzne i re-
ligijne. Znacznie więcej rodzi się na 
świecie muzułmanów, którzy nie je-
dzą wieprzowiny. Sektorowi nie po-
maga silna koncentracja podmiotów 
w łańcuchu spożywczym, a szczegól-
nie sieci detalicznych. W Polsce to-
czy się ostra walka cenowa pomiędzy 
dwiema sieciami, które łącznie po-
siadają prawie 50% udziału w rynku 
produktów spożywczych. W tych sie-
ciach można dzisiaj kupić elementy, 
takie jak schab, karkówka czy szyn-
ka, za niecałe 9 zł/kg, podczas gdy 
kilogram tych samych elementów 
w sklepie mięsnym kosztuje około 
15 zł. Dyktat cenowy sieci powoduje 

pogorszenie jakości produktów spo-
żywczych oraz konieczność poszuki-
wania możliwości redukowania kosz-
tów na każdym etapie produkcji żyw-
ca. Koncentracja w sektorze detalicz-
nym dyktuje koncentrację w sekto-
rze uboju i przetwórstwa mięsnego. 
W Wielkopolsce już prawie nie ma 
małych zakładów ubojowych, które 
były równym partnerem dla małych 
i średnich gospodarstw rodzinnych. 
Rośnie udział produkcji żywca w sys-
temie tuczów kontraktowych, czyli 
organizowanych przez dużych opera-
torów rynkowych, które zlecają rol-
nikowi określoną produkcję, dostar-
czają prosięta lub warchlaki, paszę 
oraz organizują opiekę weterynaryj-
ną. Według niektórych szacunków 
około 30% produkcji żywca w Wiel-
kopolsce odbywa się w ten właśnie 
sposób. Zresztą taki model integracji 
łańcucha spożywczego występuje już 
w każdej gałęzi rolnictwa. Na potrze-
by ostatnich dyskusji na temat przy-
szłości sektora produkcji wieprzo-
winy w Wielkopolsce porównaliśmy 
wyniki ekonomiczne tej produkcji 
na podstawie danych z kilku kon-
kretnych gospodarstw oraz kalkula-
cji rolniczych, które prowadzi Wiel-

kopolska Izba Rolnicza (http://www.
wir.org.pl/kalkulacje). Przedstawia-
my wynik ekonomiczny przykłado-
wego gospodarstwa rolnego (30 ha, 
produkcja roczna 3 000 tuczników) 
dla trzech modeli: własny tucz 
otwarty, tucz w cyklu zamkniętym, 
tucz kontraktowy). Wynik przed-
stawia zysk brutto gospodarstwa za 
2018 rok (patrz tabela).

Moje rozmowy z rolnikami, którzy 
podjęli decyzje o rezygnacji z włas
nej działalności na rzecz tuczu kon-
traktowego, wskazują na szereg in-
nych korzyści takiego rozwiązania. 
Szczególnie podkreślają brak ryzyka 
i spokojny sen, co w ich wieku oraz 
przy braku następców w gospodar-
stwie jest szczególnie ważne. Spe-
cjaliści z branży wskazują jednak na 
korzyści własnej produkcji w cyklu 
zamkniętym. Wadą tego rozwiązania 
mogą być wysokie nakłady finanso-
we związane z nowoczesnymi obiek-
tami inwentarskimi oraz duże zapo-
trzebowanie na pracę, której zaso-
bów szczególnie w rolnictwie braku-
je. Jednym z postulatów zespołu ds. 
trzody chlewnej, który działa przy 
Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, jest 
wspieranie właśnie polskiej hodow-
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li i produkcji prosiąt oraz tuczników 
w cyklu zamkniętym. Stanowisko 
takie zaprezentowano na spotkaniu 
z ministrem rolnictwa, które pod pa-
tronatem izby odbyło się niedawno 
w Poznaniu. Jednym z proponowa-
nych sposobów wsparcia miałaby być 
dopłata do loch tradycyjnych ras pol-
skich, czyli wbp oraz pbz. Najmniej 
korzystnie ekonomicznie wypada 
w tych wyliczeniach tucz w cyklu 
otwartym, który dodatkowo jest na-
rażony na największe ryzyka związa-
ne z ceną skupu oraz ceną prosiąt na 
rynku. Podsumowując to, co dzieje 
się dzisiaj na rynku trzody chlewnej 
w Polsce i na świecie, można sformu-
łować następujące wnioski:

 ■Rolnik może dzisiaj wybrać model 
produkcji, który mu będzie najbar-
dziej odpowiadał ze względu na 
jego warunki indywidualne.
 ■Wybierając tucz własny w cyklu 
otwartym, musi wziąć pod uwa-
gę konieczność powiększania jego 

skali ze względu na pogarszającą 
się rentowność i zmienność cen 
sprzedaży tuczników oraz cen za-
kupu prosiąt i pasz. Jeśli rolnik 
wybierze ten model, absolutnie po-
winien z innymi rolnikami two-
rzyć grupy producentów oraz ta-
niej kupować pasze oraz prosięta 
oraz lepiej sprzedawać tuczniki. 
Dotacja dla grup oferowana przez 
ARiMR w ramach działań PROW 
może być pomocna również w sfi-
nansowaniu wspólnych inwestycji 
oraz innych działań związanych 
z produkcją trzody chlewnej.
 ■Tucz w cyklu zamkniętym elimi-
nuje ryzyko związane z ceną pro-
sięcia i nawet przy niskich cenach 
tuczników może dać satysfakcjo-
nujący wynik finansowy – pod 
warunkiem przyzwoitej skali pro-
dukcji. Ten model wymaga jednak 
dużych nakładów kapitałowych 
na nowoczesne obiekty oraz du-
żych nakładów pracy i dbałości 

o swoją hodowlę, a także osiągania 
podobnych do duńskich wyników 
produkcyjnych. To zadanie dla 
młodych i ambitnych rolników, 
którzy chcą stawiać na innowacje 
i rozwój. 
 ■Tucz kontraktowy daje stały 
przychód oraz „spokojną głowę”, 
w tym modelu należy rozsądnie 
wybierać operatora, z którym się 
współpracuje, oraz analizować 
i czytać proponowane przez niego 
umowy. Model, moim zdaniem, 
szczególnie przyjazny dla rolni-
ków 50+, bez perspektyw na prze-
kazanie gospodarstwa dzieciom. 
Sam jestem w takim wieku i uwa-
żam, że w zestawieniu ryzyko ver-
sus stabilizacja zdecydowanie sza-
la zwycięstwa przechyla się na ko-
rzyść stabilizacji. Osobiście nie 
rozumiem też, dlaczego ten model 
miałby być jakoś szczególnie opo-
datkowany. Takie opodatkowanie 
z pewnością nikomu nie pomoże, 
a jedynie może zaszkodzić dosyć 
już dużej grupie rolników, która 
taki tucz prowadzi i dzięki niemu 
egzystuje. 
 ■W każdym modelu liczyć się bę-
dzie skala produkcji oraz nowo-
czesne rozwiązania technologicz-
ne. Jeśli rolnik nie ma możliwości 
powiększania skali lub nie chce tej 

skali powiększać, chyba powinien 
pomyśleć o rezygnacji z produkcji 
trzody chlewnej lub podjęcia się 
produkcji ras lokalnych, takich jak 
rasa złotnicka, oraz jakiejś formie 
własnego przetwórstwa w systemie 
rolniczego handlu detalicznego. 
Wielu konsumentów szuka dzisiaj 
lokalnych produktów wysokiej ja-
kości i jest gotowych płacić za nie 
większe pieniądze.
 ■Proponuję rolnikom nie liczyć 
na minimalne ceny gwarantowa-
ne, skup interwencyjny czy budo-
wanie przez państwo ubojni. Nie 
widzę też specjalnie możliwości 
ograniczenia importu z krajów UE 
do Polski. Działamy na wspólnym 
rynku i jesteśmy dużym eksporte-
rem żywności. Takie ograniczenia 
uderzą w nasz eksport i na końcu 
w samych rolników. 
 ■Każdy wybór musi być poprzedzo-
ny wnikliwą analizą ekonomiczną 
i rynkową gospodarstwa. 
 ■W każdym modelu rolnicy powin-
ni współpracować z sobą w ramach 
już istniejących lub nowych grup 
producentów rolnych w celu obni-
żenia kosztów produkcji poprzez 
wspólne zakupy oraz pozyskania 
wyższych cen poprzez wspólną 
sprzedaż. 

Dr inż. Andrzej PRZEPIÓRA

Roczny zysk brutto*
tucz kontraktowy premium 
(tzw. tucz nakładczy) 179 600 zł z premią za efektywność wykorzystania 

paszy
tucz w cyklu zamkniętym 152 200 zł  

tucz kontraktowy minimum 119 600 zł bez premii za efektywność 
wykorzystania paszy

tucz w cyklu otwartym 90 400 zł  
* Przychody ze sprzedaży żywca, produkcji roślinnej oraz dopłat pomniejszone o koszty bezpośrednie produkcji

Intensywne prace zespołu ds. trzody chlewnej 
i ASF funkcjonującego przy KRIR

21 lutego br. w siedzibie resortu 
rolnictwa przedstawiciele produ-
centów świń oraz izb rolniczych ze 
wszystkich województw spotkali się 
ze stroną rządową w tzw. zespole ds. 
trzody chlewnej i ASF, aby przed-
stawić swoje propozycje wprowa-
dzenia zmian legislacyjnych, które 
będą chronić rodzimą produkcję 
trzody chlewnej. Na funkcję prze-
wodniczącego zespołu trzodowego 
powołano prezesa WIR Piotra Wal-
kowskiego, natomiast na zastępcę 
wybrano prezesa Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Trzody Chlew-
nej Grzegorza Majchrzaka.

Wśród głównych kierunków, ja-
kie wskazał zespół, znalazły się takie 
działania, jak:

Wsparcie krajowej produkcji 
trzody chlewnej

 ■Działania wspierające produkcję 
w cyklu zamkniętym
1. Przygotowanie i wdrożenie stra-

tegii odbudowy pogłowia polskiej 
hodowli zarodowej rasy wbp i pbz 

oraz ich krzyżówek wbp × pbz (F1) 
jako rasy krajowe. 

2. Dopłaty w stadach podstawo-
wych w rasach krajowych wbp i pbz 
oraz krzyżówkach tych ras z budżetu 
państwa. 

–  dopłata do zakupu loszek licen-
cjonowanych – wysokość dopłaty 
min. 200 zł. 

–  dopłata do macior stada podsta-
wowego rasy wbp i pbz oraz ich 
krzyżówek – wysokość dopłat 
równoznaczna z wysokością do-
płat do ras zachowawczych. 

3. Likwidacja stawki VAT na 
sprzedaż/zakup loszek hodowlanych 
wbp, pbz oraz wbp × pbz (F1). 

4. Ograniczenie importu warchla-
ków przez promocję produkcji pro-
siąt i warchlaków krajowych:

–  promowanie zakupu polskich 
prosiąt/warchlaków poprzez li-
kwidację stawki VAT na sprzedaż 
polskich prosiąt/warchlaków. 

5. Promocja gospodarstw rodzin-
nych utrzymujących trzodę w cyklu 
zamkniętym. 

 ■Działania wspierające produkcję 
w cyklu otwartym
1. Zmiana w IRZ – zmiana zasady 

kolczykowania trzody chlewnej im-
portowanej. Zwierzęta z importu po-
winny mieć znakowanie kraju uro-
dzenia i tak być ewidencjnowane aż 
do końca tuczu. 

2. Opodatkowanie tuczu nakład-
czego. 

3. Wprowadzenie zmian w usta-
wach, które w znaczący sposób uła-
twiłyby rozbudowę i budowę budyn-
ków inwentarskich. 

4. Wprowadzenie definicji gospo-
darstwa rodzinnego prowadzącego 
chów i hodowlę trzody chlewnej do 
210 DJP. 

> dokończenie na str. 6

Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej Grzegorz 
Majchrzak przedstawił ekonomiczną analizę rynku w ostatnich kilku latach 
i podał kilka propozycji poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej
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5. Edukowanie gospodarstw ro-
dzinnych oraz wsparcie w dostępie 
do nowoczesnej technologii. 

 Działania wpływające 
na przetwórstwo

1. Nałożenie na sieci sklepów spo-
żywczych/sklepy wielkopowierzch-
niowe ustawowego obowiązku sprze-
daży co najmniej 30% mięsa i prze-
tworów mięsnych pochodzenia pol-
skiego. 

2. Wprowadzenie i egzekwowanie 
obowiązku znakowania mięsa i pro-
duktów mięsnych zarówno pakowa-
nych, jak i sprzedawanych na wagę 
oraz produktów przetworzonych, na-
zwą kraju pochodzenia, flagą kraju 
pochodzenia. Wprowadzenie bieżą-
cych kontroli, czy ww. produkty są 
prawidłowo znakowane. 

–  Za kraj pochodzenia ww. artyku-
łów uznaje się kraj, gdzie urodzi-
ły się zwierzęta, z których pozy-
skane zostało mięso oraz skład-
niki mięsne.

–  Znakiem produktu polskiego 
mogą zostać oznaczone przetwo-
rzone produkty spożywcze za-
wierające mięso tylko pochodze-
nia polskiego.

3. Wprowadzenie uregulowań 
prawnych umożliwiających skró-
cenie łańcucha żywnościowego po-
między gospodarstwem a przetwór-
stwem. 

Poprawa efektywności 
działania Inspekcji 

Weterynarii/bioasekuracja 
1. Objęcie programem bioasekura-

cji zakładów paszowych. 
2. Wprowadzenie możliwości prze-

mieszczania zwierząt w obszarze za-
powietrzonym i zagrożonym przed 
upływem 40 i 30 dni między siedzi-
bami stad przy zachowaniu szczegól-
nych środków ostrożności (osobisty 
nadzór lekarzy weterynarii).

3. Możliwość wsparcia z PROW na 
budowę magazynów paszowych. 

4. Zabezpieczenie większych środ-
ków w budżecie państwa na ciągłe 
nabory wniosków na dofinansowanie 
bioasekuracji. 

5. Zabezpieczenie większych środ-
ków w budżecie państwa na likwida-
cję skutków wystąpienia ognisk ASF. 

6. Zwiększone kontrole stanu zdro-
wotności żywych tuczników skiero-
wanych do uboju oraz zwiększone 
kontrole jakości półtusz i wyrobów 
importowanych. 

7. Wprowadzenie wymogów dla 
importowanych półtusz wieprzo-
wych i żywca z krajów spoza Unii 
Europejskiej w postaci spełniania 
norm utrzymania dobrostanu tych 
zwierząt, a także egzekwowanie za-
kazu karmienia takich zwierząt pa-
szami, które są zabronione w UE, 
w celu zachowania konkurencyjno-
ści naszych gospodarstw. 

8. Zwiększenie zatrudnienia i pod-
wyższenie wynagrodzenia dla in-

spektorów weterynaryjnych oraz 
wprowadzenie systemu pracy zmia-
nowej umożliwiającej kontrole zakła-
dów przez 24 godziny. 

Skuteczniejsza walka z ASF 
1. Przywrócenie stanu populacji 

dzików w Polsce z roku 2000, czyli 
około 100 tys. osobników. 

2. Wyznaczenie stref buforowych, 
w których limit odstrzału sanitar-
nego będzie zwiększony– polowania 
w tych pasach byłyby organizowane 
w kierunku do stref ASF. 

3. W strefach ASF skuteczniejsze 
odstrzały dzików. 

4. Wprowadzenie kar dla osób za-
kłócających polowania. 

5. Dopuszczenie używania nokto-
wizorów i termowizyjnych urządzeń 
optycznych podczas polowań w nocy 
na dziki, a także możliwość stosowa-
nia podczas polowań tłumików, pi-
stoletów i rewolwerów. 

6. Przekazanie kompetencji spraw 
łowieckich Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

7. Większy nadzór oraz wzmożenie 
kontroli nad importowanymi zboża-
mi oraz ograniczenie importu zbóż 
z krajów objętych ASF. 

8. Wprowadzenie zakazu importu 
do Polski żywych zwierząt/tuczni-
ków ze stref objętych ASF. 

9. Przeprowadzenie szerokiej kam-
panii informacyjnoedukacyjnej dla 
obywateli RP odnośnie do konieczno-
ści zmniejszenia populacji dzika oraz 

wpływu rozprzestrzenia się ASF na 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju. 

Inne działania mające 
na celu poprawę sytuacji 
w branży trzody chlewnej
1. Utworzenie polskiej giełdy, na 

podstawie której będą ustalone ceny 
skupu trzody chlewnej w Polsce, 
wprowadzenie cen minimalnych oraz 
walka z cenami dumpingowymi. 

2. Wprowadzenie obowiązkowych 
ubezpieczeń produkcji zwierzęcej od 
chorób zakaźnych dotowanych przez 
państwo. 

3. Wprowadzenie do PROW 2014–
2020 wsparcia inwestycji związanych 
z budową lokalnych rzeźni, ubojni 
przez grupy rolników. Przygotowa-
nie standardowego projektu lokalnej 
rzeźni zaakceptowanego przez wła-
ściwe służby.

4. Ograniczenie ustawowe impor-
tu mięsa stanowiącego rezerwy stra-
tegiczne. Firmy sprowadzające mro-
żone mięso starsze niż 12 miesięcy 
powinny poinformować o tym odpo-
wiednie służby, należy wprowadzić 
też szczegółowe kontrole. 

5. Zmiany w systemie IRZ wpro-
wadzające status stada zawieszone-
go. Producenci, którzy zaprzesta-
ją produkcji trzody/bydła, zgłaszają 
do ARiMR zawieszenie produkcji. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu ARiMR 
na bieżąco jest w stanie określić, ile 
siedzib stad zwierząt funkcjonuje 
w Polsce. Maria DERESIŃSKA 

> dokończenie ze str. 5

Pomoc dla producentów trzody w związku 
z koniecznością zaprzestania produkcji świń

W ostatnich dniach lutego br. 
ARiMR uruchomiła nabór wnio-
sków na długo oczekiwaną pomoc 
dla producentów trzody, którzy za-
przestali produkcji świń w związku 
z wydaną przez powiatowego leka-
rza weterynarii decyzją o zakazie 
utrzymywania w gospodarstwie 
świń lub wprowadzenia ich do go-
spodarstwa. 

Wysokość pomocy, jaką producen-
ci trzody mogą uzyskać, to iloczyn 
średniej rocznej liczby świń utrzy-
mywanych w gospodarstwie w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających mie-
siąc, w którym został wprowadzony 
zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk 
dla jednego producenta świń), i kwo-
ty 0,36 zł oraz liczby dni w danym 
roku kalendarzowym obowiązywa-
nia zakazu. To oznacza, że producent 
może otrzymać maksymalnie 6570 zł 
w skali roku. Średnią roczną licz-

bę świń ustala się na podstawie da-
nych zawartych w rejestrze zwierząt 
gospodarskich i siedzib stad tych 
zwierząt, o którym mowa w Ustawie 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pomoc przyznawana jest w drodze 
decyzji kierownika biura powiatowe-
go Agencji właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta świń, na wniosek tego 
producenta świń złożony na formu-
larzu opracowanym i udostępnio-
nym przez Agencję na jej stronie in-
ternetowej.

Wsparcie jest udzielane do wyso-
kości środków przewidzianych na 
realizację tej pomocy w planie finan-
sowym Agencji na dany rok kalenda-
rzowy.

Do wniosku należy dołączyć:
 ■ decyzję administracyjną wydaną 
na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, 

art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 
pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b 
ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) 
przez powiatowego lekarza wete-
rynarii, zakazująca utrzymywa-
nia w gospodarstwie świń lub ich 
wprowadzania do gospodarstwa, 
w związku z wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń;
 ■ dokumenty potwierdzające wyko-
nanie decyzji administracyjnej za-
kazującej utrzymywania w gospo-
darstwie świń lub ich wprowadza-
nia do gospodarstwa, w związku 
z wystąpieniem afrykańskiego po-
moru świń, tj.:
–  dokumenty badania poubojowe-

go potwierdzone przez urzędo-
wego lekarza weterynarii lub,

–  dokumenty zapłaty przez posiada-
cza zwierząt za badanie poubojo-
we (jako dokumenty rozliczenio-
we pomiędzy urzędowym leka-
rzem weterynarii a powiatowym 
inspektoratem weterynarii), lub

–  dokumenty handlowe o przewo-
zie produktów ubocznych po-
chodzenia zwierzęcego nieprze-
znaczonych do spożycia przez 
ludzi lub produktów pochodnych 
kat. 2, lub

–  dokumenty z rzeźni o uboju/za-
biciu świni lub z zakładu utyliza-
cyjnego, w tym faktury potwier-
dzające utylizację zwierząt, do-
konanie uboju/zabicia, lub

– faktury sprzedaży zwierząt,
–  pisemną zgodę pozostałych 

współposiadaczy na wystąpienie 
o przyznanie pomocy finansowej 
na formularzu udostępnionym 
przez ARiMR.
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Pomoc nie przysługuje producen-
towi do świń, do których:

1) otrzymał pomoc, o której mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 23 lute-
go 2017 r. w sprawie realizacji przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa zadań związanych 
z ustanowieniem nadzwyczajnej po-
mocy dostosowawczej dla producen-
tów mleka i rolników w innych sekto-
rach hodowlanych, lub

2) przyznano mu pomoc, o której 
mowa w Rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 28 listopada 2017 r. 
w sprawie realizacji przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zadań związanych z usta-
nowieniem środka nadzwyczajnego 
polegającego na udzieleniu pomocy 
posiadaczom świń utrzymującym 
nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 
2272), lub

3) przyznano mu rekompensa-
tę za nieprzerwane nieutrzymywa-
nie świń w gospodarstwie, o której 
mowa w art. 57g ust. 1 Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt,

4) przyznano mu pomoc finanso-
wą ze środków krajowych, odszko-
dowanie z tytułu ubezpieczenia lub 
odszkodowanie na podstawie decyzji 
powiatowego lekarza weterynarii na-
kazującej zabicie świń lub poddanie 
ich ubojowi, lub

5) które producent świń sprzedał 
w ramach działalności w zakresie:

 ■ organizowania targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów zwierząt, 

o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. b 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, lub
 ■ obrotu zwierzętami, z wyjątkiem 
obrotu prowadzonego w ramach 
działalności rolniczej w rozumie-
niu przepisów prawa działalności 
gospodarczej, pośrednictwa w tym 
obrocie lub skupu zwierząt, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy 
wymienionej w pkt 1, lub
 ■ prowadzenia miejsc gromadzenia 
zwierząt, o której mowa w art. 1 
pkt 1 lit. e ustawy wymienionej 
w pkt 1 (Dz. U. poz. 1428), lub
 ■ prowadzenia rzeźni, lub
 ■ prowadzenia zakładu przetwórcze-
go w rozumieniu pkt 58 załączni-
ka I do Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 
2011 r. w sprawie wykonania Roz-
porządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 

określającego przepisy sanitar-
ne dotyczące produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, oraz w sprawie wyko-
nania dyrektywy Rady 97/78/WE 
w odniesieniu do niektórych pró-
bek i przedmiotów zwolnionych 
z kontroli weterynaryjnych na gra-
nicach w myśl tej dyrektywy, lub
 ■ prowadzenia spalarni w rozumie-
niu pkt 56 załącznika I do rozpo-
rządzenia Komisji wymienionego 
w lit. e.
Konieczność uruchomienia tej po-

mocy sygnalizowała w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielko-
polska Izba Rolnicza już w momen-
cie wprowadzenia Rozporządzenia 
z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń na całym terytorium Polski. 
Po wejściu w życie Rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 
2018 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie szczegółowego zakre-
su i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1428), zgodnie z któ-
rym wsparcie mogło być udzielane 
na terenie całego kraju. WIR ape-
lowała także o uruchomienie nabo-
ru oraz o zmianę zasad przyznawa-
nia wsparcia. Propozycją wielkopol-
skiego samorządu rolniczego było, 
aby producenci trzody mogli skła-
dać oświadczenia o braku możliwo-
ści spełnienia w gospodarstwie za-
sad bioasekuracji i tymczasowym 
zaprzestaniu produkcji świń oraz 
możliwości złożenia w tym samym 
czasie wniosku o wypłatę pomocy. 
Aktualnie Inspekcja Weterynaryj-
na boryka się z brakami kadrowy-
mi i nie jest w stanie skontrolować 
wszystkich podmiotów utrzymują-
cych trzodę. Dodatkowo właściciele 
kontrolowanych gospodarstw, któ-
rzy nie mieli możliwości spełnienia 
wszystkich warunków bioasekuracji, 
w obawie przed karami zlikwidowa-
li stado świń, składając oświadczenie 
powiatowemu lekarzowi weteryna-
rii o tym fakcie, co skutkowało wy-
daniem przez niego decyzji o umo-
rzeniu postępowania wyjaśniającego 
w sprawie uchybień w czasie kontroli 
bioasekuracji. Producenci ci jedno-
cześnie zostali pozbawieni możliwo-
ści ubiegania się o rekompensaty za 
zaprzestanie produkcji świń. 

Maria DERESIŃSKA
Źródło: ARiMR
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Wiele gospodarstw nie mogło sprostać wymogom bioasekuracji i zaprzestało 
produkcji żywca wieprzowego

Wielkopolskie rolnictwo wobec 
współczesnych zagrożeń

Wielkopolskie rolnictwo wobec 
współczesnych zagrożeń to prze-
wodni temat debaty, którą 13 lutego 
2019 roku zorganizowała Wielko-
polska Izba Rolnicza we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Sala wy-
kładowa Instytutu Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich wypełniła 
się do ostatniego miejsca rolnikami 
i przedstawicielami instytucji z nimi 
współpracujących. Spotkanie prowa-
dził Czesław Cieślak – przewodni-
czący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego. W debacie uczestniczył 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski. Wystąpienia 
gości i dyskusja skupiły się wokół 
takich problemów, jak ubiegłorocz-

na susza, ASF i depopulacja dzików, 
kryzys na rynku trzody chlewnej 
oraz gospodarowanie ziemią z Zaso-
bu Skarbu Państwa.

Debatę otworzył wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski. Witając przy-
byłych, wyraził przekonanie, że 
mimo wielu przeciwności i nieko-
rzystnych tendencji, Wielkopolsce 
uda się zachować status regionu przo-
dującego w hodowli trzody chlewnej. 
Kontynuując powitanie, prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Wal-
kowski nawiązał do setnej rocznicy 
wybuchu powstania wielkopolskie-
go i polonizacji pruskiej izby rolni-
czej prowadzącej wówczas działalność 
w naszym regionie. Z tej okazji został 

> dokończenie na str. 8

Jan Krzysztof Ardanowski – MRiRW, Czesław Cieślak – przewodniczący 
KRiRW SWW, Piotr Walkowski – prezes WIR, Grzegorz Majchrzak – pre-
zes WZHTCh
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ufundowany pamiątkowy medalion, 
którym Piotr Walkowski uhonorował 
ministra Ardanowskiego. 

Wstępem do dyskusji okazało się 
wystąpienie ministra Jana Krzyszto-
fa Ardanowskiego, który na począt-
ku zadeklarował, że będziemy roz-
mawiać o realnych problemach i szu-
kać rozwiązań, by im zaradzić.

– Jestem związany z izbami od wie-
lu lat. Zakładałem izby rolnicze, by-
łem prezesem w swoim wojewódz-
twie, jak i prezesem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. Przykro mi, że poja-
wiły się głosy, że izby należy zlikwi-
dować – mówił minister. – Jeśli ko-
muś się nie podoba funkcjonowanie 
izb, to przecież może wystąpić w wy-
borach na delegatów czy prezesów. 
Izby rolnicze są samorządem zawodo-
wym, który ma inne zadania aniżeli 
związki zawodowe. Izby są dla mnie 
najważniejszym i wiarygodnym part-
nerem do rozmów, bo reprezentują 
interesy wszystkich rolników, a nie, 
jak związki zawodowe, tylko własne 
działki – podkreślał jeszcze kilka-
krotnie podczas spotkania minister. 

W Europie, jak i w Polsce panuje 
duża niewiedza na temat obecnego 
stanu rolnictwa i jego przyszłości. 
Zmienia się ono na naszych oczach. 
Jeszcze niedawno koszty transpor-
tu produktów były tak duże, że nie 
opłacało się sprowadzać zboża czy 
mięsa z tak odległych krajów, jak 
Australia czy Argentyna. Dziś to się 
całkowicie zmieniło.

Rolnictwo w Rosji odgrywa bar-
dzo istotną rolę na światowym ryn-
ku żywności. Rosja ma duże obsza-
ry i dobre gleby, nie tak słabe jak 
w Polsce czy Wielkopolsce. Jeśli ktoś 
myśli, że łatwo sprzeda z Polski np. 
jabłka, to się myli. Uzbekistan ku-
puje polskie sadzonki jabłek, które 
za 2–3 lata będą owocowały. Bardzo 
chętnie kupują cielne jałówki, na-
sienie buhajów czy sadzeniaki ziem-
niaków. Rozwijają własną produkcję, 
ograniczając import. W wielu innych 
częściach świata jest rozwijana pro-
dukcja rolna na wielką skalę. Tam 
jest lepszy klimat, lepsze gleby.

W państwach starej Unii znaczenia 
nabiera przekonanie, że nie potrzeba 
już tyle pieniędzy na rolnictwo. Wieś 
ma się dobrze, żywności jest dużo. 
Większe środki należy przeznaczać 
na walkę z ocieplaniem klimatu, ga-
zami cieplarnianymi, pomoc imi-
grantom czy walkę z terroryzmem. 
Polska jest tym krajem Unii, któ-
ry ma coraz więcej do powiedzenia. 
Jednak nasza żywność wcale nie ma 
najlepszej marki. Jesteśmy jedynym 
krajem w UE, który eksportuje mię-

so wołowe do krajów arabskich. Dla-
tego pozostajemy przy uboju rytual-
nym. Choć obecnie mamy 10 mld zł 
nadwyżki eksportu nad importem, 
polskie rolnictwo musi jeszcze bar-
dziej konkurować z innymi krajami.

Każdy pretekst jest wykorzysty-
wany przeciwko Polsce. Afera braku 
nadzoru nad ubojem bydła odbiła się 
głośnym echem w Europie i świecie. 
Wskutek tego dziś mówi się w nie-
których krajach, że Polska żywność 
jest trująca! Afera rozdmuchana zo-
stała przez jedną ze stacji telewizyj-
nych. Z przeprowadzonej kontroli 
wynika, że zwierzęta nie były cho-
re, tylko kontuzjowane, pourazowe. 
Tego już telewizja nie podała.

Minister, odnosząc się do handlu 
wieprzowiną z Litwą, powiedział, że 
złamał europejskie przepisy i czaso-
wo wstrzymał handel z czerwonych 
stref. Jednak to nie minister sprowa-
dza mięso z zagranicy, lecz polskie 
zakłady przetwórcze. Niech rolnicy 
sami zapytają, dlaczego tym zakła-
dom nie odpowiada polskie mięso. 
Minister obiecał, że udostępni naszej 
izbie rolniczej listę takich zakładów 
w Wielkopolsce. Listę tę publikuje-
my na stronie internetowej WIR.

W kwestii uboju z konieczności 
minister oczekuje wsparcia ze stro-
ny rolników i samorządu rolniczego. 
Zakłady nie są zainteresowane takim 
ubojem, ale w resorcie trwają prace 
nad stworzeniem sprawnie funkcjo-
nującego sytemu.

Potrzebne jest też silne wsparcie 
dla spółek wodnych. Bardzo istotną 
pomoc dla spółek stanowi samorząd 
województwa, który udziela dotacji 
na ich funkcjonowanie.

W kwestii pomocy dla poszko-
dowanych przez suszę i inne nieko-
rzystne warunki atmosferyczne mi-
nister wyraził przekonanie, że po-
moc powinna pochodzić z dwóch 
źródeł: od państwa i samorządów 
wojewódzkich. Tak jest np. w Niem-
czech, gdzie do pomocy państwa do-
kładają się poszczególne landy. Po-
moc suszowa za rok 2018 wyniosła 
2 mld 215 mln zł, co jest kwotą re-
kordową nawet w skali europejskiej. 
Trwają prace nad wykorzystaniem 

w Polsce systemów satelitarnych do 
szacowania skutków takich klęsk, jak 
susza. Przeciwdziałanie jej skutkom 
to także hodowla i wprowadzanie do 
uprawy odmian roślin odpornych 
na suszę. Potrzebne są pieniądze na 
tzw. małą retencję, czyli urządzenia 
lokalnie piętrzące wodę. Nadszedł 
czas, aby Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie zakończyły 
proces organizacji i zaczęły działać.

Minister odniósł się także do sy-
tuacji ekonomicznej gospodarstw 
rolnych. Dochód rolniczy powinien 
przede wszystkim pochodzić z pro-
dukcji lokowanej na rynku, a nie 
z pomocy UE, która powinna być tyl-
ko jego uzupełnieniem. Dla małych 
gospodarstw została wprowadzona 
możliwość sprzedaży bezpośredniej, 
której zasady są najlepsze w Europie. 
Procedura nie jest skomplikowana, 
trzeba tylko zachować odpowiednią 
czystość. Kontrole weterynaryjne 
nie mają straszyć i karać rolników 
mandatami, ale starać się podpowie-
dzieć, co trzeba jeszcze zrobić. 

Obrót rolny na Zachodzie to zorga-
nizowany rynek stworzony i prowa-
dzony przez rolników. We francuskiej 
Bretanii cała sprzedaż masowa odby-
wa się przez miejscową giełdę. Z kolei 
duńscy rolnicy całość swojej produk-
cji sprzedają poprzez spółdzielnie.

Co do kwestii ASF, to nie ma do-
tąd skuteczniejszego sposobu niż 
duża redukcja populacji dzika. Mi-
nister nie widzi innej drogi. Europa 
zauważa, że ASF to problem między-
narodowy i z podziwem przygląda 
się skutecznym działaniom Polski 
w tym zakresie.

Odnosząc się do tegorocznego pro-
blemu z uzyskaniem zwrotu akcyzy 
za olej napędowy wykorzystywane-
go do produkcji rolnej, minister po-
informował, że na najbliższym po-
siedzeniu Sejmu zostanie zmieniona 
ustawa, przez co zostaną uwzględ-
nione wszystkie kody dla oleju na-
pędowego, zaś obecny termin skła-
dania wniosków zostanie wydłużo-
ny o miesiąc. Należy nadmienić, że 
w sprawie tej bardzo istotna okazała 
się interwencja podjęta u premiera 
przez Wielkopolską Izbę Rolniczą.

Po wystąpieniu ministra głos za-
brał Grzegorz Majchrzak, prezes 
Wielkopolskiego Związku Hodow-
ców Trzody Chlewnej. Dokonał eko-
nomicznej analizy rynku w ostatnich 
kilku latach i podał kilka propozy-
cji poprawy opłacalności produk-
cji trzody chlewnej. Zaproponował 
m.in. nałożenie na sklepy wielkopo-
wierzchniowe obowiązku sprzedaży 
polskiego mięsa, odbudowanie po-
głowia krajowych ras wbp i pbz oraz 
dopłaty do hodowli tych ras. 

Ostatnią część spotkania stanowiła 
obszerna dyskusja. Poniżej najważ-
niejsze jej wątki.

Członkini rady powiatowej WIR 
z powiatu wągrowieckiego: Chów 
świń w systemie tuczu nakładczego 
rozkłada naszą produkcję. Nie jest to 
produkcja rolna, to usługa. Wykonu-
jący ją rolnicy powinni płacić ZUS 
i rozliczać się z tego w urzędzie skar-
bowym.

W odpowiedzi minister Ardanow-
ski stwierdził, że jest przeciwnikiem 
tuczu nakładczego – bez względu na 
to, czy to korporacja zagraniczna, czy 
też polska. Wystąpił w tej sprawie do 
ministra finansów o opodatkowanie 
takiej produkcji 23procentowym 
podatkiem VAT.

Kolejne pytanie związane z ustawą 
o ochronie zwierząt skierowane było 
głównie do posłów: Czy do waszych 
domów może zawsze każdy wejść? 
Bo włosy na głowie się jeżą, gdy czy-
tamy ustawę o ochronie zwierząt da-
jącą takie uprawnienia organizacjom 
„animalsów”.

Minister Ardanowski także jest 
przeciwny tej ustawie. Należy wy-
wierać nacisk na posłów. Muszą oni 
usłyszeć donośny głos rolników. Jak 
dotąd, słyszą tylko głosy ekologów.

Odpowiadając na pytanie dotyczą-
ce płatności do zwierząt, Jan Krzysz-
tof Ardanowski zauważył, że dofi-
nansowanie do ras krajowych jest 
tylko możliwe w I filarze. Obiecał, że 
będzie pracował nad innymi możli-
wymi rozwiązaniami tej kwestii.

Minister wskazał możliwą drogę 
rozwoju gospodarstw trzodowych do 
wielkości 210 DJP. Należy umożliwić 
rolnikom budowanie takich chlew-
ni. Potrzebne są jednak uzgodnie-
nia międzyresortowe. Minister sta-
wia także na konieczność budowy 
biogazowni przy każdym większym 
gospodarstwie z produkcją zwierzę-
cą. Ich wsadem powinny być przede 
wszystkim odpady powstające przy 
tej produkcji (np. gnojowica). Taka 
technologia znakomicie wpisuje się 
w pozyskiwanie energii ze źródeł od-
nawialnych.

Kilka z pytań dotyczyło obrotu zie-
mią, dzierżaw i dużych gospodarstw. 

> dokończenie ze str. 7

Spotkanie trwało ponad cztery i pół godziny. Zdecydowana większość 
uczestników wytrwała do samego końca
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13 lutego 2019 roku odbyła się 
w Poznaniu debata o wielkopolskim 
rolnictwie z udziałem Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego. Poniżej kil-
ka moich, bardzo subiektywnych, 
komentarzy na temat poruszanych 
przez ministra zagadnień. 

1. Minister wykazał się bardzo do-
brą orientacją w zakresie sytuacji eu-
ropejskiego i światowego rolnictwa 
i bardzo otwarcie przyznał, że jego 
wpływ na tę sytuację jako ministra 
rolnictwa kraju będącego członkiem 
UE jest niewielki. W dobie globali-
zacji, otwierania się rynków, nad-
produkcji żywności minister bar-
dziej skupia się na administrowaniu 
Wspólną Polityką Rolną niż kreowa-
niu rynku i gwarantowaniu opłacal-
ności produkcji rolnej. 

2. Myślę, że bardzo trafnie mini-
ster zdefiniował różnicę pomiędzy 
rolnikami polskimi a rolnikami ze 
starych krajów UE. Ta różnica po-
lega na stopniu zorganizowania się 
i współpracy gospodarczej rolni-
ków. Mimo długich lat i tradycji ta-
kiej współpracy w Polsce obecnie ona 
prawie nie funkcjonuje, podczas gdy 
większość rolników starej Unii two-
rzy silne związki gospodarcze, któ-
re poprawiają ich sytuację rynkową. 
Ustawa o spółdzielniach rolników 
nie zmieni tego stanu rzeczy, jeśli 
nie zmieni się mentalność rolników 
w tym zakresie. Szkoda, że minister 
zaczął swoje funkcjonowanie od kry-
tyki istniejących grup producentów 
rolnych, a obecny rząd od samego 
początku nasyła na te grupy wszelkie 

możliwe kontrole, które skutecznie 
zniechęciły rolników i zarządy tych 
grup do współpracy. 

3. Minister wyraził krytykę co-
raz częściej stosowanego przez rol-
ników tuczu nakładczego ale poza 
krytyką oraz zapowiedzią opodatko-
wania tego modelu funkcjonowania 
producentów trzody chlewnej nie 
pokazał żadnych argumentów w tej 
sprawie. Z drugiej strony Pan Mi-
nister często podkreślał, że rolnicy 
i przetwórcy muszą się umawiać co 
do ilości, jakości i ekonomiki współ-
pracy w danej branży. Te warunki 
właśnie spełnia tucz nakładczy. Rol-
nik dokładnie wie co, ile i za ile ma 
wyprodukować i pozbywa się ryzyka 
rynkowego. Podczas spotkania z Pa-
nem Ministrem na sali było kilku-
nastu rolników, którzy taki tucz pro-
wadzą. W Wielkopolsce jest to już 
spora grupa bo około 30%. Niestety 
żaden z nich nie miał odwagi zabrać 
głosu i powiedzieć co go skłoniło do 
takiego rozwiązania. W kuluarach 
rozmawiałem z rolnikami obecnymi 
na spotkaniu, którzy już funkcjonu-
ją w tym systemie, i którym ten tucz 
uratował ich gospodarstwa. Poza sta-
bilnymi i w ich ocenie przyzwoity-
mi dochodami uzyskali spokój i po-
czucie bezpieczeństwa a także do-
datkowy bufor finansowy w postaci 
zysków z własnej produkcji polowej. 
Myślę, że należy uszanować ich wy-
bór i zrozumieć ich motywacje i opi-
nie na ten temat zanim podejmie 
się jakiekolwiek decyzje, na przy-
kład opodatkowania czy zwiększe-

nia stawki KRUS.4. Coraz rzadziej 
minister wypowiada się w sprawach 
budowy polskiego holdingu spożyw-
czego. To był kluczowy punkt w jego 
wystąpieniach zaraz po objęciu teki. 
Na spotkaniu w Poznaniu te wy-
powiedzi były już bardzo ostrożne. 
Osobiście bardzo się cieszę z tej ewo-
lucji poglądów ministra. Patrząc, jak 
interwencja rządu skutecznie rozwa-
liła hodowlę i pozycję rynkową koni 
arabskich, nie należy dopuszczać 
państwa do gospodarki rynkowej. 
Budowa takiego holdingu została 
poruszona w kontekście złej sytuacji 
na rynku trzody chlewnej i budowy 
państwowej ubojni jako recepty na 
poprawę tej sytuacji. To droga doni-
kąd i minister słusznie to podkreślił. 
Dzisiaj w sektorze ubojowym nie ma 
nadzwyczajnych zysków, a państwo 
nie będzie lepszym operatorem niż 
właściciel prywatny. Jest natomiast 
miejsce na organizowanie się rolni-
ków i walkę o lepsze ceny na rynku 
środków produkcji oraz na rynku 
zbytu.

5. Dyskusyjna jest teza ministra 
o strategicznym znaczeniu rolnictwa 
dla polskiej gospodarki i o tym, że 
nie za bardzo mamy co eksportować, 
poza żywnością właśnie. Gdyby mi-
nister miał rację, nasze perspektywy 
jako kraju byłyby marne. Tylko dla 
biednych krajów rolnictwo jest sek-
torem strategicznym. Żywność, któ-
rą eksportujemy na rynkach świa-
towych, jest dzisiaj tania, a do jej 
produkcji importujemy bardzo dro-
gie technologie, maszyny, wiedzę. 

Staliśmy się trochę tanim dostawcą 
żywności w Europie, a ten eksport 
z pewnością nie napędzi polskiej go-
spodarki, tym bardziej że produk-
cja żywności w UE podlega znaczą-
cym regulacjom prawnym w zakre-
sie ochrony środowiska, co powoduje 
wzrost kosztów jej produkcji. Dodat-
kowo polską żywnością handlują za-
chodni operatorzy, ponieważ nasza 
własna pozycja rynkowa jest słaba. 
W tym miejscu należy zdecydowa-
nie poprzeć ministra w budowaniu 
silnych polskich przedstawicielstw 
handlowych przy ambasadach. To 
bardzo dobry pomysł z początku jego 
urzędowania, o którym chyba zapo-
mniał. 

6. Bardzo pozytywnie należy 
ocenić starania ministra w zakre-
sie uproszczenia reguł rolniczego 
handlu detalicznego. To jest szan-
sa dla niewielkiej, ale jednak grupy 
rolników, którzy mają czas i ochotę 
coś przetwarzać w gospodarstwie 
i z tego tytułu zarabiać na rynku. 
W Poznaniu minister powiedział 
bardzo ważną rzecz – instytucje 
kontrolujące produkcję żywności, 
takie jak inspekcja sanitarna czy we-
terynaryjna, powinny być dla rolni-
ków partnerem w spełnianiu reguł 
higienicznych, a nie policją wysta-
wiającą mandaty. To ważne, aby mi-
nisterstwo w taki sposób przygoto-
wało te służby do współpracy z rol-
nikami w ramach lokalnego prze-
twórstwa. 

> dokończenie na str. 10

Wielkopolskie rolnictwo wobec współczesnych zagrożeń – garść 
refleksji po spotkaniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

Minister odpowiedział, że nie jest 
przeciwny dużym, dobrze prosperu-
jącym gospodarstwom. Powinny ist-
nieć, bo produkują duże partie jedno-
litych produktów. Co do tych dzier-
żawców, którzy źle gospodarują, to 
dzierżawa zostanie im odebrana lub 
nieprzedłużona. Jeżeli gospodarstwo 
takie dysponowało budynkami, zo-
stanie pozostawione tyle areału, aby 
wystarczyło na utrzymanie zwierząt 
inwentarskich. Reszta zostanie po-
dzielona na mniejsze działki do wy-
dzierżawienia rolnikom indywidual-
nym. Dzierżawcom, którzy nie wy-
wiązali się z 30procentowych wy-
łączeń, zgodnie z prawem dzierżawa 
zostanie odebrana i ziemia wróci do 
Zasobu Skarbu Państwa do ponow-
nego rozdysponowania. Minister od-
niósł się także do zarzutu preferencji 
dla związków wyznaniowych w prze-
kazywaniu ziemi. Jeżeli Kościół po-

trzebuje ziemi na powiększenie cmen-
tarza czy budowę domu dla księży 
emerytów albo na boisko sportowe dla 
młodzieży, nie widzi on przeciwwska-
zań do przekazania ziemi. Natomiast 
nie ma zgody na przekazywanie Ko-
ściołowi dużych areałów ziemi, bo to 
działa na jego szkodę.

Minister zapowiedział także 
stworzenie porozumienia rolnicze-
go, w którym będą reprezentowane 
wszystkie organizacje rolnicze.

W trakcie gorącej dyskusji wypły-
nęły również inne wnioski:

 ■Umowy kontraktacyjne muszą 
wiązać zarówno producenta, jak 
i przetwórcę.
 ■Powiększenie i wzmocnienie kom-
petencji oraz roli izb rolniczych.
 ■Przeprowadzenie kampanii ukie-
runkowanej na zrozumienie przez 
społeczeństwo roli i problemów 
rolnictwa.

 ■Zwiększenie środków na małą re-
tencję i melioracje dające możli-
wość nawadniania.
 ■Zmiana metodyki obliczania do-
chodu rolniczego, tak aby wyniki 
odzwierciedlały realia danego roku.
 ■Ograniczenie za pomocą odpo-
wiednich przepisów wpływu or-

ganizacji ekologicznych na chów 
i hodowlę zwierząt gospodarskich.
Spotkanie trwało ponad cztery 

i pół godziny. Zdecydowana więk-
szość uczestników wytrwała do sa-
mego końca. I zapewne, jak zwykle 
po takich spotkaniach, część rolni-
ków opuściła salę z przeświadcze-
niem, że minister, sam będąc rolni-
kiem, doskonale zna wszystkie bo-
lączki polskiej wsi i naprawdę robi, 
co może dla rozwiązania nawet naj-
trudniejszych problemów naszego 
środowiska zawodowego. Inni pozo-
stali nieprzekonani, twierdząc że tyl-
ko usłyszeli dużo słów. 

Jedno jest pewne: sam resort rol-
nictwa, bez autentycznego zaangażo-
wania samych rolników, nie rozwią-
że kryzysu, z którym od dłuższego 
czasu boryka się polskie rolnictwo.

Marta CEGLAREK 
Kornel PABISZCZAK

Grzegorz Majchrzak zaproponował 
m.in. nałożenie na sklepy wielkopo-
wierzchniowe obowiązku sprzedaży 
polskiego mięsa, odbudowanie po-
głowia krajowych ras wbp i pbz oraz 
dopłaty do hodowli tych ras
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7. Minister negatywnie odniósł się 
do ograniczania budżetu na Wspól-
ną Politykę Rolną, w sytuacji gdy na 
rolników nakłada się coraz więcej 
obowiązków. Pełna zgoda. Nie jest 

łatwo być dzisiaj rolnikiem w Eu-
ropie. Widać to wyraźnie w krajach 
starej Unii, gdzie tereny wiejskie pu-
stoszeją i liczba gospodarstw rolnych 
spada. Rolnicy zachodni z ambicja-
mi przenieśli się do USA, Kanady, 
na Ukrainę, gdzie ziemia jest tania, 

a wymogi ochrony środowiska zna-
cząco mniejsze. Podobny proces za-
czyna się też w Polsce. Wielu moich 
znajomych rolników nie ma następ-
ców. Problemem staje się brak na-
jemnej siły roboczej. Cierpi na tym 
produkcja zwierzęca i produkcja wa-

rzyw. Młodzi rolnicy wolą uprawiać 
duże areały kukurydzy i zbóż, a nie 
podejmować trudnych wyzwań. Jeśli 
rzeczywiście będzie mniej środków 
w PROW, konieczna jest debata, jak 
lepiej wydać te mniejsze środki.

Dr. inż Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 9

Wybory w sołectwach
21 października ubiegłego roku 

odbyły się wybory samorządowe. 
Wybrani zostali włodarze gmin 
i miast oraz radni gminni, powia-
towi i sejmików województw. Zgod-
nie z kalendarzem wyborczym do 
końca marca br. przeprowadzane 
są wybory w sołectwach, w trak-
cie których wybierani są sołtysi 
i członkowie rad sołeckich. Sołtys 
pełni funkcję gospodarza sołectwa 
i – najogólniej rzecz ujmując – re-
prezentuje interesy mieszkańców 
sołectwa w gminie oraz powiecie. 
Obecnie w Polsce urzęduje ponad 
4 tysiące sołtysów.

Cieszą się oni dużym zaufaniem 
społecznym i autorytetem w lokal-
nych społecznościach. Postrzegani są 
jako osoby aktywne i mające dosko-
nałe rozeznanie w potrzebach miesz-
kańców sołectwa. Często są inicja-
torami działań podejmowanych na 
terenach wiejskich – zarówno tych 
związanych z inwestycjami przepro-
wadzanymi w sołectwie, jak i z dzia-
łaniami kulturalnymi i integrujący-
mi jego mieszkańców.

Krajowe Stowarzyszenie Sołty-
sów podaje, że funkcja sołtysa w Pol-
sce pojawiła się już w XIII wieku. 
„Sołtysi są jedyną z najstarszych, 
jeśli w ogóle nie najstarszą instytu-
cją państwa polskiego od XIII po 
XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiello-
nów, państwo krzyżackie, Andega-
wenów, Wazów, królów elekcyjnych, 
państwo rozbiorowe i PRL”, czyta-

my na stronie Krajowego Stowarzy-
szenia Sołtysów (www.kss.org.pl). 
Na przestrzeni wieków rola sołtysa 
zmieniała się w ślad za zmieniającą 
się rzeczywistością. Od 1990 roku 

sołtys jest organem wykonawczym 
sołectwa, czyli jednostki pomocni-
czej gminy. Wybierany jest przez ze-
branie wiejskie, a swoje działania re-
alizuje przy wsparciu rady sołeckiej. 

Sołtys – gospodarz sołectwa
Sołtys jest swego rodzaju łączni-

kiem między wsią a gminą czy powia-
tem. To do niego zwracają się miesz-
kańcy, m.in. w sprawach dotyczących 
utrzymania infrastruktury na terenie 
miejscowości. Rolą sołtysa jest tak-
że inicjowanie i doglądanie wykona-
nia wszelkich inwestycji publicznych 
realizowanych w sołectwie. Ponadto 
sołtysi często angażują się w działa-
nia kulturalnospołeczne w sołectwie, 
a więc organizowanie różnego rodzaju 
uroczystości i imprez okolicznościo-
wych. Szczegółowy zakres obowiąz-
ków sołtysa różni się w poszczegól-

nych gminach, jednak można przyjąć, 
że te najbardziej podstawowe kompe-
tencje są następujące:

 ■ reprezentowanie sołectwa na ze-
wnątrz,

 ■ zwoływanie zebrania wiejskiego,
 ■ realizacja uchwał rady gminy do-
tyczących sołectwa oraz umożli-
wienie mieszkańcom sołectwa za-
poznania się z uchwałami rady,
 ■ pobór podatków w zakresie ustalo-
nym przez radę gminy,
 ■ uczestniczenie w sesjach rady gmi-
ny, a także w pracach jej organów 
bez prawa do głosowania,
 ■ uczestniczenie w posiedzeniach 
komisji rady gminy, jeśli rozpatry-
wane są sprawy sołectwa.

Wybory sołtysa
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, wybory 
sołtysa i członków rady sołeckiej są 
powszechne, równe, bezpośrednie, 
większościowe i odbywają się w gło-
sowaniu tajnym. Wybór sołtysa i rady 
sołeckiej na nową kadencję odby-

wa się na zebraniu wiejskim zwoły-
wanym nie później niż 14 dni przed 
upływem kadencji sołtysa i rady so-
łeckiej. Prawo wybierania (czynne 
prawo wyborcze) sołtysa i członków 
rady sołeckiej ma każdy obywatel 
polski (albo Unii Europejskiej), któ-
ry najpóźniej w dniu wyborów koń-
czy 18 lat i stale mieszka na obszarze 
sołectwa. Aby wybory były ważne, 
wymagane jest oddanie głosów przez 
co najmniej 1/10 osób posiadających 
prawo wybierania. Jeśli nie uzyska-
no wymaganej liczby głosów, wójt, po 
upływie 7 dni, zwołuje drugie zebra-
nie wiejskie – warunek minimalnej 
liczby oddanych głosów w tym przy-
padku już nie obowiązuje. 

Wybory sołtysa i rady sołeckiej 
przeprowadza trzyosobowa komisja 
wybrana spośród obecnych na zebra-
niu osób posiadających prawo wybie-
rania. Członkiem komisji nie może 
być osoba kandydująca na sołtysa 
lub członka rady sołeckiej, a także 
małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń-
stwo oraz powinowaty w tej samej li-
nii lub stopniu kandydata na sołtysa 
lub członka rady sołeckiej, jak rów-
nież osoba pozostająca z kandydatem 
w stosunku przysposobienia. 

Wybór sołtysa i członków rady so-
łeckiej odbywa się spośród nieogra-
niczonej liczby kandydatów mają-
cych prawo wybieralności, zgłoszo-
nych ustnie na zebraniu wiejskim. 
W pierwszej kolejności przeprowa-
dza się głosowanie mające na celu 

Skuteczna interwencja WIR w sprawie paliwa rolniczego
Po otrzymaniu sygnałów z kil-

ku urzędów gmin oraz od rolników 
Wielkopolska Izba Rolnicza podjęła 
pilną interwencję w celu przywróce-
nia możliwości ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej. W myśl 
przepisów obowiązujących od po-
czątku bieżącego roku, zwrot podat-
ku akcyzowego przysługuje do oleju 
napędowego oznaczonego kodami 
CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz 
CN 3826 00. Tak więc faktury z 2019 
roku na olej napędowy oznaczony 

innymi kodami nie są uwzględnia-
ne przy składaniu wniosków w urzę-
dach gmin.

Reagując na te niepokojące infor-
macje dotyczące problemów rolni-
ków ubiegających się o zwrot podat-
ku akcyzowego dla paliw oznaczo-
nych określonymi kodami, prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wy-
stosował 8 lutego br. pismo do pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

Już kilka dni później, 13 lutego br., 
na debacie rolniczej w Poznaniu zor-
ganizowanej przez WIR i UMWW, 
szef resortu rolnictwa Jan Krzysz-

tof Ardanowski przekazał informa-
cję, że przystąpił do zmian legisla-
cyjnych w zakresie uzupełnienia 
brakujących kodów oraz wydłuże-
nia terminu przyjmowania faktur do 
końca marca br. Z informacji prze-
kazanych przez ministra Ardanow-
skiego w trakcie debaty wynika, że 
stosowny projekt ustawy został już 
przygotowany i znalazł się w porząd-
ku obrad najbliższego posiedzenia 
Sejmu. W związku z powyższym, 
WIR zaapelowała do urzędów gmin, 
aby przyjmowały faktury od rolni-
ków i ich nie odrzucały. Dziękujemy 

także tym urzędom gmin oraz rolni-
kom, którzy zgłosili problem do sa-
morządu rolniczego. Dzięki Państwu 
mogliśmy pilnie zareagować i pomóc 
skutecznie rozwiązać ten problem. 
Zapraszamy do dalszej współpracy 
dla dobra wielkopolskiego rolnictwa.

Sejm uchwalił podczas 77. posie-
dzenia (22 lutego) nowelizację usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 26 lutego Senat przyjął ustawę 
bez poprawek. Ustawa weszła w życie 
z dniem 6 marca br. WIR
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wybór sołtysa. Następnie przepro-
wadzane się wybory członków rady 
sołeckiej. Za wybranego na sołtysa 
uważa się kandydata, który uzyskał 
największą liczbę głosów. 

Należy pamiętać, że organizację 
i zakres działania sołectwa określa 
rada gminy. Decyduje ona m.in. o za-
sadzie i trybie wyborów organów da-
nej jednostki, w tym również o ter-
minie oraz o częstotliwości wyborów 
w sołectwach. W większości sołectw 
kadencja trwa 4 lata, ale funkcjonują 
również inne rozwiązania.

Stowarzyszenie sołtysów
W 1991 roku powstało Stowarzy-

szenie SpołecznoKulturalne Soł-
tysów Województwa Konińskie-
go, które dzięki „Gazecie Sołec-
kiej” i „Poradnikowi Sołtysa” zy-
skało naśladowców w całym kraju. 
W 1994 roku w Licheniu w trakcie 
pielgrzymki sołtysów i środowisk 
wiejskich powołano komitet założy-
cielski Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. Rok później odbyło się 
pierwsze walne zebranie KSS. Kra-
jowe Stowarzyszenie Sołtysów dzia-
ła na arenie ogólnopolskiej i sku-
pia stowarzyszenia sołtysów z całe-
go kraju. Stowarzyszenie podejmuje 

się doradztwa społecznoprawne-
go w odniesieniu do prawidłowego 
funkcjonowania organów sołectwa, 
uregulowań prawnych dotyczących 
samorządu terytorialnego oraz roli 
i zadań sołtysów. Ponadto organizu-
je fachową pomoc sołtysom z zakre-
su korzystania ze środków funduszu 
sołeckiego, ubiegania się o dodatko-
we wsparcie dla sołectw czy zarzą-
dzania projektami.

2 czerwca 1997 roku z inicjatywy 
sołtysów byłego województwa po-
znańskiego powstało Stowarzysze-
nie Sołtysów Województwa Wielko-
polskiego, któremu przewodniczył 
Franciszek Sztuka, sołtys Skotnik 
w gminie Miłosław. Za cel stowa-
rzyszenie przyjęło reprezentowa-
nie i obronę wspólnych społecznych 
i prawnych interesów sołtysów jako 
przedstawicieli społeczności wiej-
skiej i samorządów lokalnych oraz 
podejmowanie działań na rzecz pod-
noszenia kwalifikacji oraz sprawno-
ści kulturalnospołecznej i samorzą-
dowej służby sołtysów. Stowarzysze-
nie prowadzi działalność szkolenio-
wą we współpracy z lokalnymi samo-
rządami i instytucjami pracującymi 
na rzecz rolnictwa i rozwoju obsza-
rów wiejskich. Obecnie Stowarzy-

szenie zrzesza około 1800 członków 
z całej Wielkopolski.

Wielkopolska Izba Rolnicza wyso-
ko ceni sobie współpracę ze stowarzy-
szeniem sołtysów i samymi sołtysa-
mi. Bezpośredni kontakt z gospoda-
rzami wsi umożliwia nam dotarcie do 
rolników z bieżącymi informacjami. 
Współpracujemy z sołtysami także 
przy okazji organizacji szkoleń i spo-
tkań informacyjnych oraz inicjatyw 
promujących tradycje wielkopolskiej 
wsi. Wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego i Urzędem Marszałkowskim 
organizowaliśmy w 2016 roku cykl 
szkoleń pt. „Sołtys liderem unowo-
cześniania wielkopolskiej wsi”. 

W dzisiejszej rzeczywistości sołtys 
wyrasta na lidera w środowisku wiej-
skim i staje się motorem zmian w śro-
dowisku lokalnym. Dzięki pracy soł-
tysów i ich zaangażowaniu wielko-
polska wieś zmienia się na lepsze. 
Powstają nowe, atrakcyjne obiekty, 
poprawia się infrastruktura drogo-
wa, odnawiane są świetlice wiejskie 
i boiska sportowe. Z inicjatywy soł-
tysów realizowane są także projekty 
aktywizujące i integrujące społecz-
ność lokalną. Działalność sołtysów 
nie ogranicza się tylko do wypełnia-

nia obowiązków administracyjnych, 
biorą oni również aktywny i świado-
my udział w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Przypadający 11 marca Dzień Soł-
tysa to doskonała okazja do złożenia 
podziękowań wszystkim sołtysom za 
zaangażowanie oraz codzienną pracę 
dla lokalnej społeczności. Z tej oka-
zji prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej przy współpracy z wicemarszał-
kiem województwa wielkopolskiego 
Krzysztofem Grabowskim oraz bur-
mistrzem Stawiszyna Justyną Urba-
niak 9 marca w Stawiszynie organi-
zuje spotkanie okolicznościowe.

Dziękując wszystkim Wiel-
kopolskim Sołtysom za dobrą 
i konstruktywną współpracę, 
zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej z okazji Dnia Sołtysa ży-
czy dużo zdrowia oraz pomyśl-
ności w życiu osobistym, pracy 
zawodowej i społecznych ak-
tywnościach. Niech podejmo-
wane przez Państwa działania 
będą powodem do dumy oraz 
źródłem satysfakcji z dobrze 
wypełnionych obowiązków!

Opracowanie K. STRZYŻ
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Zapraszamy na 
 

Ś N I A D A N I E  W I E L K A N O C N E  Ś R O D O W I S K  W I E J S K I C H  
które odbędzie się 

w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 

w Hali Sportowej w Grabowie nad Prosną (ul. Przemysłowa 1A) 

 
 

 

         Pod honorowym patronatem: 

Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba 

oraz 

Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 

Maksymilian Ptak 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Grabów nad Prosną 

Lech Janicki 
Starosta Ostrzeszowski 

 

 

Piotr Walkowski 
Prezes 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 

 
Jarosław Maciejewski 
Prezes Stowarzyszenia 

Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego 

 

 

Marian Bochen 
Przewodniczący  

RP WIR w Ostrzeszowie 
 

 

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki  
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

Rusza kolejna, trzynasta już, edy-
cja Konkursu na najlepszy obiekt 
turystyki na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce, organizowany przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. 

Konkurs adresowany jest do wła-
ścicieli obiektów turystyki wiej-
skiej zlokalizowanych na terenie 
Wielkopolski. Jego celem jest pro-
mocja obiektów, w których właści-
ciele dbają o utrzymanie wiejskich 
klimatów, rodzinnej, a nie tyl-
ko hotelowej gościnności, serwu-
ją smaczne lokalne potrawy, dbają 
o to, co jest unikatowe, co może za-
oferować tylko wieś. Przez ostatnie 
12 lat do konkursu zgłosiło się po-
nad 500 obiektów z całej Wielkopol-
ski, do tej pory nagrodzono lub wy-
różniono łącznie blisko 190 obiek-
tów turystycznych.

Aby wziąć udział w konkursie, 
wystarczy zgłosić obiekt w ramach 
trzech kategorii:

 ■Gospodarstwo agroturystyczne 
funkcjonujące w gospodarstwie 
rolnym,

 ■Obiekt bazy noclegowej o charak-
terze wiejskim,
 ■Obiekt na terenach wiejskich o cha-
rakterze np. terapeutycznym, edu-
kacyjnym, rekreacyjnym itp. wyko-
rzystujący tradycje i walory wsi. 
Zgłoszenia można składać do 

30 kwietnia 2019 roku. Właścicie-
le obiektów mogą do konkursu zgła-
szać się samodzielnie lub za pośred-
nictwem wskazanych w regulaminie 
podmiotów, w tym Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej. W naszych biurach 
powiatowych istnieje możliwość 
uzyskania szczegółowych informa-
cji oraz pomocy przy przygotowaniu 
zgłoszenia. Dla laureatów konkursu 
i wyróżnionych przewidziano atrak-
cyjne nagrody finansowe o łącznej 
wartości 88 000 zł (suma nagród we 
wszystkich kategoriach konkurso-
wych). Obsługę konkursu prowadzi 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Wielkopolskiego. Zgłosze-
nia należy nadsyłać na adres: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 
61714 Poznań z dopiskiem „Konkurs 
agroturystyczny”. Szczegółowe infor-
macje dotyczące konkursu znajdują 
się w regulaminie, w arkuszu zgłosze-
nia obiektu, kryteriach oceny oraz na 
stronie internetowej www.umww.pl.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Laureat ubiegłorocznej edycji konkursu – Rodzinny Park Przygód i Edukacji Górecznik, położony w powiecie 
ostrowskim


