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Pierwsze lata Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Od kilku lat realizowany jest 
w Polsce proces tworzenia narodo
wych archiwów i bibliotek cyfro
wych. Ideą projektu jest elektronicz
ne kopiowanie archiwaliów i udo
stępnianie ich za pośrednictwem 
ogólnodostępnej sieci komputero
wej, jaką jest Internet. 

Dzięki temu uzyskaliśmy możli
wość zapoznania się ze sprawozda
niami z działalności przedwojen
nej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
które poszerzone o inne znalezione 
w Internecie informacje stały się 
rzetelnym źródłem bibliograficz
nym o początkach działalności sa
morządu rolniczego w Wielkopol
sce. Opracowując niniejszy tekst, 
wykorzystano także informacje 
pochodzące z ówczesnych nume
rów „Poradnika Gospodarskiego” 
i dzienników. 

Z rąk pruskich do polskich
Mówiąc o początkach działalności 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, nie 
sposób pominąć historycznych wy
darzeń związanych w powołaniem 
Naczelnej Rady Ludowej i wybu
chu powstania wielkopolskiego. Już 
w pierwszych dniach, gdy powsta
nie rozprzestrzeniło się na znacz
ne obszary Wielkopolski, Naczelna 
Rada Ludowa wobec zagrożenia sta
nem anarchii 3 stycznia 1919 roku 
ogłosiła decyzję o przejęciu władzy 
z rąk pruskich. Dekret w tej spra
wie ogłoszono 9 stycznia. Rozpoczę
ło to proces polonizacji administracji 
na obszarze Prowincji Poznańskiej. 
20 stycznia na mocy dekretu Wiel
kopolską Izbę Rolniczą przekazano 
Polakom. Do czasu przeprowadze

nia powszechnych wyborów orga
nów Izby ustanowiono zarząd komi
saryczny.

Jego pierwszym prezesem miano
wano Jana Chłapowskiego. W dniu 
wybuchu powstania wielkopolskiego 
ten pochodzący z zasłużonej dla Wiel
kopolski rodziny ziemiańskiej gościł 
w poznańskim Bazarze, by z rzeszą 
licznych osobistości być blisko Igna
cego Paderewskiego – muzyka, dzia
łacza niepodległościowego i premiera 
ówczesnego rządu. Na wieść o wybu
chu powstania większość gości zacią
gnęła się do szeregów powstańczych, 
zaś Jan Chłapowski samozwańczo 
ogłosił się komendantem Bazaru wo
bec zagrożenia atakiem wojsk pru
skich na ten poznański bastion pol
skości. Niestety, zły stan zdrowia nie 
pozwolił mu zbyt długo kierować 
izbą rolniczą. Zmarł 2 lipca 1919 roku 
w wieku niespełna 56 lat.

Z dniem 1 lipca funkcję komisa
rycznego prezesa powierzono hra
biemu Aleksandrowi Szembekowi – 
wywodzącemu się z Siemianic koło 
Kępna ziemianinowi, ale przede 
wszystkim gorącemu patriocie, któ
ry w grudniu 1918 roku udał się do 
Poznania z zamiarem wstąpienia 
w szeregi armii powstańczej. Jed
nak z racji wykształcenia powierzo
no mu kierowanie resortem rolnic
twa w Komisariacie Naczelnej Rady 
Ludowej. Jako prezes Izby Rolniczej 
Aleksander Szembek dążył do upo
rządkowania stosunków rolnych 
i przeciwstawiał się m.in. spekulacyj
nemu obrotowi ziemią poniemiecką. 
Zaangażował się także w ruch zmie
rzający do utworzenia Narodowego 
Stronnictwa Ludowego. Nawiązał 

kontakty z księdzem Piotrem Waw
rzyniakiem, by rozwinąć działalność 
Banku Ludowego w Siemianicach. 
Nieco wcześniej, w roku 1918, Szem
bek był inicjatorem powstania na 
Uniwersytecie Poznańskim Wydzia
łu Rolniczo-Leśnego.

Biorąc pod uwagę bardzo krótki 
okres urzędowania pierwszego pre
zesa, zapewne Aleksandrowi Szem
bekowi przypadło zorganizować in
stytucjonalne zaplecze Wielkopol
skiej Izby Rolniczej. Opracowano re
gulamin „o stosunkach służbowych 
urzędników Izby”, na mocy które
go zatrudniono pierwszego dyrek
tora – Wacława Dykiera. Powołano 
do życia kilka pierwszych jednostek 
organizacyjnych Izby, wśród nich 
wydziały: centralny, organizacji rol
niczych, hodowli inwentarza, rolny, 
leśnictwa, oświaty rolniczej i kultury 
murszy. Wkrótce powstały kolejne: 
ekonomiczny, ogrodniczy i budow
nictwa wiejskiego. Ponadto klasyfi
kację urzędników dostosowano do 
innych instytucji samorządowych 
działających wtedy w Wielkopolsce.

Na etapie organizowania prac Izby 
w nowych warunkach politycznych 
i gospodarczych za najważniejszą 
sprawę uznano podniesienie stanu 
gospodarstw włościańskich – dziś 
powiedzielibyśmy: rodzinnych. Było 
to o tyle ważne, że pruska izba rol
nicza zupełnie nie była zaintereso
wana gospodarzami polskiego po
chodzenia. Cel ten postanowiono 
uzyskać poprzez rozwój polskie
go szkolnictwa rolniczego oraz ści
słą współpracę z kółkami rolniczy
mi. Jedną z pierwszych decyzji w tej 
kwestii było przejęcie powstałej w li

stopadzie 1918 roku Szkoły Rolniczej 
w Wolsztynie i przyjęcie jej dyrek
tora Mariana Hozakowskiego w po
czet urzędników Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

W krótkim czasie przejęto także 
szkoły rolnicze w: Koźminie, Swa
rzędzu, Janowcu, Witkowie, Byd
goszczy, Chodzieży, Międzychodzie, 
Lesznie i Kępnie. Utworzono nowe 
szkoły w Inowrocławiu, Środzie 
i Nietążkowie.

Współpraca Izby z kółkami rolni
czymi polegała na przejęciu technicz
nej strony działalności kółek (prelek
cji, szkoleń, instrukcji), pozostawia
jąc wolną rękę w innych sprawach. 
Wielkopolska Izba Rolnicza odkupiła 
także od kółek czasopismo „Poradnik 
Gospodarski”, przyjmując do swego 
grona redaktora Kazimierza Brons
forda. Odtąd pismo stało się wspól
nym organem obu organizacji.

Pierwsze „Sprawozdanie z czynno
ści Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 
rok 1919–1920” autorstwa dyrekto
ra Wacława Dykiera zawiera bardzo 
rzeczowy opis warunków, w jakich 
funkcjonowało wielkopolskie rol
nictwo po odzyskaniu niepodległo
ści. Zdawało się, że oto będące kon
sekwencją pierwszej wojny światowej 
trudne czasy dla rolnictwa minę
ły bezpowrotnie i w krótkim czasie 
będzie można przywrócić racjonal
ną gospodarkę okresu przedwojen
nego. Tymczasem Wielkopolska zo
stała odseparowana od zachodu gra
nicą z Niemcami i jednocześnie od 
wschodu od byłego Królestwa Pol
skiego, potocznie nazywanego Kon
gresówką. Odcięcie od dostaw środ
ków produkcji i zachodniego ducha 

Marian Hozakowski i budynek szkoły w Wolsztynie. Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Fo
t. 

NA
C (

x2
)



SIEWCA WIELKOPOLSKI 3Nr 1 (171) styczeń 2019

Pan Jan Chlasta, delegat Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z Gminy Nowe Skalmie-
rzyce, w minionym roku obchodził 
podwójny jubileusz: 80. rocznicę 
urodzin oraz 65-lecie pracy w go-
spodarstwie. Pan Jan Chlasta jest 
najstarszym delegatem Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. Rolników 
z Gminy Nowe Skalmierzyce repre-
zentuje w jej strukturach nieprze-
rwanie od 1996 roku, czyli od reak-
tywacji izb rolniczych.

Jan Chlasta urodził się 9 grudnia 
1938 roku. Rodzice od najmłodszych 
lat wpajali mu głęboki patriotyzm 
i miłość do ziemi. Jego dziadek, oj
ciec oraz stryjowie walczyli w po
wstaniu wielkopolskim, za co wraz 
z wybuchem drugiej wojny światowej 
zostali aresztowani i wywiezieni do 
obozu w Dachau. Dziadek Tomasz 
i stryj Franciszek w obozie zginęli. 
Ojciec pana Jana, również Jan, z obo
zu wrócił. W latach powojennych był 
ofiarą prześladowań przez ówczesne 
władze. 

Po zakończeniu wojny gospodar
stwo państwa Chlastów zajmowa
ło powierzchnię 2,5 ha, domino
wała w nim produkcja sadownicza 
i ogrodnicza. Wysiłek gospodarzy 
koncentrował się na ciągłym rozwoju 
i powiększaniu gospodarstwa. Z cza
sem w posiadaniu rodziny znalazło 
się niespełna 15 ha (powyżej 15 ha 
byłoby już zaliczone jako gospodar
stwo kułackie). Pan Jan od najmłod
szych lat pomagał rodzicom w gospo
darstwie. W 1952 roku rozpoczął na

ukę w I Liceum Ogólnokształcącym 
w Ostrowie Wielkopolskim, jednak 
po roku musiał przerwać edukację. 
Powodem było aresztowanie i skaza
nie na półroczne więzienie jego mat
ki Marianny, której zarzucano, że 
jako kułaczka odciąga ludzi od pracy 
i organizuje pielgrzymki do okolicz
nych sanktuariów. W gospodarstwie 
brakowało rąk do pracy, a intensyw

na uprawa ogórka, kapusty czy po
midora wymagała nadzoru, w czym 
pan Jan pomagał ojcu. W 1953 roku 
w gospodarstwie pojawił się pierw
szy ciągnik marki Lanz Bulldog 
25 KM. Pan Jan został traktorzystą 
– obsługiwał własne gospodarstwo 
oraz świadczył usługi okolicznym 
rolnikom. Z czasem w gospodar
stwie została wybudowana kwaszar

nia do ogórków i kapusty, prowa
dzono również intensywną produk
cję zwierzęcą bydła (12 krów mlecz
nych, 30 opasów) i trzody chlewnej 
(50 tuczników). W 1959 roku pan 
Jan rozpoczął zasadniczą służbę woj
skową i przez dwa lata był kierowcą 
cenionym przez ówczesnych dowód

Pan Jan Chlasta swój jubileusz świętował w gronie rodziny i przyjaciół. Na uroczystości obecni byli również przedsta-
wiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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nowoczesnego rolnictwa wywołało 
w Wielkopolsce głęboki kryzys, któ
ry cofnął produkcję rolną o ćwierć 
wieku. Plony żyta spadły o 42% – do 
poziomu 10,7 dt z ha, plony buraków 
cukrowych o 44% – do 173,3 dt.

Trudności występowały wszędzie: 
brakowało węgla, nawozów sztucz
nych, maszyn i części zamiennych 
oraz innych niezbędnych w gospo
darstwie sprzętów. Kryzys na wsi 
pogłębiała powojenna polityka re
glamentacji żywności i utrzymy
wania jej cen na niskim poziomie 
przy jednoczesnym wzroście kosz
tów produkcji. Choć w krótkim cza
sie rząd polski odstąpił od tej po
lityki, pociąg nęło to za sobą gwał
towny wzrost kosztów robocizny. 
Na domiar złego – na skutek braku 
węgla w głębokim kryzysie znalazł 

się przemysł przetwórczy, przede 
wszystkim gorzelnictwo i cukrow
nictwo. Wielkopolska, szczycąca się 
dotąd wydajną produkcją rolną, stała 
się z bogatej biedną dzielnicą Polski. 

Po przyjęciu przez Sejm RP uchwa
ły z dnia 10 lipca 1919 roku w spra
wie wytycznych do przeprowadzenia 
reformy rolnej, Wielkopolska Izba 
Rolnicza podjęła intensywne działa
nia, by wymóc na władzach central
nych utrzymanie dotychczasowego 
poziomu rolnictwa wielkopolskiego, 
m.in. poprzez wyłączenie z parcela
cji gospodarstw nasiennych, hodow
lanych, rybnych oraz gospodarstw 
„wysoce uprzemysłowionych”, któ
rych upadek byłby niepowetowaną 
stratą nie tylko dla Wielkopolski, 
lecz także dla całego kraju. Przypo
mnijmy, że reforma zakładała mak

symalną wielkość gospodarstw od 60 
do 180 ha, w zależności od warun
ków lokalnych, i przewidywała par
celację majątków kościelnych, ziemi 
państwowej oraz wykupywanej przez 
państwo za połowę wartości gruntów 
od właścicieli ziemskich. Izba wysto
sowała także memoriał do Główne
go Urzędu Ziemskiego w Warszawie 
z żądaniem kontroli nad sprzedażą 
ziemi w celu zabezpieczenia rolnic
twa przed wykupem gruntów przez 
kapitał spekulacyjny.

Tak więc mimo sukcesów orga
nizacyjnych pierwsze lata działania 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej ze 
względów finansowych okazały się 
bardzo trudne. Problemy te wynika
ły nie tylko z niewydolnego systemu 
poboru podatków, ale przede wszyst
kim z hiperinflacji, która w latach 

1918–1923 wyniosła ponad 7000%. 
Sytuację finansową młodego pań
stwa ustabilizowała dopiero w roku 
1924 reforma Władysława Grabskie
go. Do tego czasu Izba stawała przed 
koniecznością cięć wydatków, skut
kiem czego nie było możliwe wyko
nanie zakładanych planów działania, 
zaś utrzymanie kadry urzędniczej 
wymagało zaciągania pożyczek. 

Mimo poważnych trudności Wiel
kopolska Izba Rolnicza przetrwa
ła ten trudny okres dzięki współ
pracy z instytucjami działającymi 
na rzecz rolnictwa, w szczególności 
z Poznańskim Ziemstwem Kredy
towym i Zjednoczeniem Producen
tów Rolnych, co zostało podkreślone 
w sprawozdaniu z działalności WIR 
w roku 1923.

Opracowanie Kornel PABISZCZAK

Żywot człowieka poczciwego.  
Jan Chlasta – rolnik z Nowych Skalmierzyc

> dokończenie na str. 4



SIEWCA WIELKOPOLSKI4 Nr 1 (171) styczeń 2019

ców LWP. W 1963 roku zawarł zwią
zek małżeński z Bronisławą. Mał
żonkowie wspólnie wychowali trzy 
córki. Pani Bronisława do tej pory 
wraz z mężem prowadzi liczące bli
sko 30 ha gospodarstwo. W kolejnych 
latach pan Jan uzupełnił wykształce
nie. W 1965 roku skończył naukę na 
Uniwersytecie Ludowym i otrzymał 
tytuł zawodowy mistrza ogrodnika. 
W 1977 roku ukończył Technikum 
Rolnicze w Przygodzicach i otrzy
mał tytuł technika rolnika. 

Pan Jan jest rolnikiem o ogromnej 
wiedzy i doświadczeniu. Mimo upły
wu lat nadal z prawdziwą pasją pro
wadzi gospodarstwo, które cały czas 
rozwija i modernizuje. W 2017 roku 
nabył nowy kombajn zbożowy, któ
ry osobiście obsługuje. Sam wykonu
je również większość prac polowych. 
Jest to już piąty kombajn użytkowa
ny w gospodarstwie. Gospodarstwo 
jest w pełni wyposażone w niezbęd
ne maszyny i urządzenia rolnicze. 
Wiele maszyn, które na co dzień wy
korzystywane są w gospodarstwie, 
zostało zbudowane lub udoskonalo
ne przez pana Jana. Niektóre z nich 
mają nawet kilkadziesiąt lat i nadal 
są użytkowane. Do ich wykonania 
posłużyły m.in. części ze starych 
maszyn rolniczych. Pan Jan swoimi 
pomysłami dzieli się z sąsiadami, 
ale również, poprzez prasę rolniczą, 
z rolnikami z całej Polski. 

Inicjatywy podejmowane przez 
pana Jana wykraczają daleko poza 
własne gospodarstwo. Pan Jan przez 
ponad 25 lat (1980–2005) był organi
zatorem Dni Pola, podczas których 
przy współpracy z instytucjami rol
niczymi, uczelniami i producenta
mi środków do produkcji roślin pre
zentował nowinki technologiczne 
oraz ich praktyczne zastosowanie na 
poletkach doświadczalnych i plan
tacjach w swoim gospodarstwie. 

W ubiegłym roku pan Jan podjął się 
uprawy soi NON GMO. W swoim go
spodarstwie zasiał kilka odmian tej 
rośliny. Co warto podkreślić – plan
tacja uprawiana była bez stosowa
nia chemicznych środków ochrony 
roślin. Efekty pracy zaprezentowa
ne zostały podczas Wielkopolskiego 
Święta Soi, w ramach którego mło
dzież ze szkół rolniczych i zainte
resowani rolnicy mogli prześledzić 
poszczególne fazy uprawy soi od mo
mentu siewu do zbioru.

Pan Jan od ponad 40 lat współ
pracuje z prasą rolniczą – najpierw 
z wydawnictwem „Gromada Rol
nik Polski”, a obecnie m.in. z „Top 
Agrar Polska” i „Tygodnikiem Po
radnikiem Rolniczym”. Aktywnie 
uczestniczy w wyjazdach studyjnych 
organizowanych przez „Top Agrar 
Polska”. Dzięki temu miał okazję 
zapoznać się z rolnictwem Argen
tyny, Brazylii, Urugwaju, USA, Ka
nady, większości krajów europej
skich, a także Egiptu, Turcji, Izraela. 
Z tych wyjazdów powstała bogata 
filmoteka. Oprócz filmów z podró
ży pan Jan nagrywa również ważne 
wydarzenia, uroczystości i konferen
cje, ale także codzienną pracę w go
spodarstwie. W ten sposób powstały 
filmy dokumentujące np. fazy wzro
stu roślin uprawnych. Zamiłowanie 
do dokumentowania otaczającej rze
czywistości w połączeniu z pasją do 
filmowania zaowocowało bogatą ko
lekcją nagrań, które są dumą auto
ra. Pan Jan od ponad 40 lat prowadzi 
również bardzo skrupulatne zapiski 
dotyczące przeprowadzanych w go
spodarstwie zabiegów agrotechnicz
nych, nawożenia, wielkości plonów, 
a nawet pogody. Informacje te stano
wią bogaty materiał do analizy i słu
żą do wyciągania wniosków dotyczą
cych prowadzenia upraw i zwiększe
nia wydajności.

Pan Jan jest aktywnym społeczni
kiem. Przewodniczył Radzie Nad

zorczej w Okręgowej Spółdziel
ni Mleczarskiej w Ostrowie Wiel
kopolskim, Rejonowej Spółdzielni 
Ogrodniczej i Spółdzielni Samopo
moc Chłopska. Od ponad 20 lat prze
wodniczy Zarządowi Gminnemu 
ZRKiOR. Jest również Członkiem 
Rady Powiatowej WIR. W uznaniu 
za zasługi dla swojej działalności za
wodowej i społecznej otrzymał liczne 
odznaczenia państwowe i branżowe, 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę 
Honorową Zasłużony dla Rolnictwa, 
Medal im. Aleksandra hr. Szembeka 
oraz wiele innych odznaczeń przy
znawanych przez instytucje i organi
zacje, z którymi współpracuje.

Jako potomek powstańców wiel
kopolskich pan Jan podejmuje wiele 
działań mających na celu zachowanie 

pamięci o tych wydarzeniach oraz 
ich bohaterach. Od blisko 20 lat peł
ni zaszczytną funkcję przewodniczą
cego Komitetu Opieki nad Pomni
kami i Mogiłami Powstańców Wiel
kopolskich w gminie Nowe Skalmie
rzyce. Był również inicjatorem budo
wy obelisku upamiętniającego ofiary 
obozu przejściowego, który mieścił 
się w Nowych Skalmierzycach. Osa
dzeni w obozie byli następnie wysie
dlani do Generalnej Guberni lub kie
rowani do obozów koncentracyjnych. 
Wiosną 1940 roku, po aresztowaniu 
przez niemiecką policję, zostali wy
wiezieni do obozu w Dachau m.in. 
uczestnicy powstania wielkopolskie
go, nauczyciele, młodzież gimnazjal
na, harcerze, duchowni oraz wybitni 
społecznicy ziemi skalmierzyckiej.

Kolejną z pasji pana Jana jest pro
dukcja wina gronowego ze szczepu, 
który w gospodarstwie jest od czte
rech pokoleń, czyli ponad 100 lat. 
Obecnie plantacja uzupełniona zo
stała o szczepy winogron francu
skich i niemieckich. Wino pana 
Jana wyprodukowane „z winogron 
z ziemi wielkopolskiej” jest cenione 
w naszym kraju i za granicą, czego 
dowodem są chociażby wyróżnienia, 
jak to przyznane przez kapitułę kon
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzic
two”.

Panu Janowi z okazji jubileuszu 
65 lat aktywnej pracy w rolnictwie 
oraz 80. rocznicy urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia i podzię
kowania za wieloletnią działalność 
na rzecz wielkopolskiego rolnictwa 
i społeczności lokalnej. Pana odda
nie w działalność organizacji rolni
czych jest najlepszym przykładem, 
jak pięknie żyć, myśląc o innych, jak 
dzielić się wiedzą i umiejętnościami 
i jak zarażać pasją do działania ko
lejne pokolenia. Jest Pan nieocenio
nym doradcą, pozostając jednocze
śnie podporą i drogowskazem dla 
innych.  WIR

> dokończenie ze str. 3

Konkurs kulinarny „Wielkopolska miodem 
i mlekiem płynąca – kulinaria patriotyczne”

Kulinaria patriotyczne to temat 
przewodni konkursu kulinarnego, 
który trwał przez cały 2018 rok. Te
mat wybrany został nieprzypadko
wo, gdyż ubiegły rok był rokiem ju
bileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz rokiem 
powstania wielkopolskiego. Kon
kurs miał na celu zachęcić miło
śników sztuki kulinarnej do pochy
lenia się nad historyczną kuchnią 

wielkopolską i jej bogatymi trady
cjami. 

Pojęcie Culinaria pro patria w od
niesieniu do tego konkursu nale
ży rozumieć szeroko. Jak wskazuje 
znawca kulinariów, członek Polskiej 
Akademii Smaku, Witold Wróbel, 
pod tym hasłem zawiera się posta
wa wobec kultury kulinarnej, która 
respektuje historyczne polskie dzie
dzictwo kulinarne oraz jego współ

czesne (i przyszłe) naturalne kon
tinuum obejmujące wszelkie formy 
uprawy, produkcji, kultywowania, 
respektowania rodzimej, zdrowej 
żywności powstającej w harmonii 
z naturą. Pierwszy człon tytułu kon
kursu, czyli „Wielkopolska miodem 
i mlekiem płynąca” odnosi się nato
miast do różnorodności i bogactwa 
wielkopolskich smaków i produk
tów, jakie na bazie rodzimego rol

nictwa możemy w Wielkopolsce wy
tworzyć.

W ramach konkursu należało 
przygotować dowolną potrawę na
wiązującą do wielkopolskiej trady
cyjnej historycznej potrawy oraz 
zorganizować degustację, w trakcie 
której promowana była zarówno idea 
potrawy, jak i sama idea konkursu. 

Do udziału w konkursie przystą
piło niespełna 50 uczestników, głów
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nie były to panie reprezentujące koła 
gospodyń wiejskich i lokalne stowa
rzyszenia. Uczestnicy zgłosili bar
dzo różnorodne potrawy: począwszy 
od zup i napojów, poprzez potrawy 
mięsne i dania obiadowe, na dese
rach skończywszy. Wartością dodaną 
konkursu była możliwość odświeże
nia przepisów, które już trochę dzi
siaj zapomniane, stanowią nieoce
niony dorobek wielkopolskiej tożsa
mości. Wśród konkursowych potraw 
znalazły się m.in.: tzw. napój żniwia
rzy, zupa ślepe ryby, zupa szczawio
wa, szare kluchy i pierogi, a także 
kaczka nadziewana podrobami. 

Podsumowanie konkursu odbę
dzie się 25 stycznia 2019 roku pod
czas organizowanych przez Wielko
polską Izbę Rolniczą uroczystości 
związanych z 100. rocznicą zwycię
skiego powstania wielkopolskiego 
oraz polonizacji samorządu rolnicze
go, które odbędą się w auli Zespołu 
Szkół Przyrodniczych w Poznaniu 
(ul. Golęcińska 9). Częścią spotkania 
będzie m.in. „Biesiada przy wielko
polskim stole”, podczas której bę
dzie można spróbować konkurso
wych potraw. 

Opracowanie  
Katarzyna STRZYŻ

Grupy producenckie  
zwiększają dochód rolników

Idea organizowania się rolników 
w celu poprawy swojej pozycji ryn
kowej ma już w Polsce i na świecie 
wieloletnią tradycję. Zorganizowa
na spółdzielczość powstała w Euro
pie w połowie XIX wieku jako ruch 
samo obrony i samopomocy uboż
szych i średnio zamożnych grup spo
łecznych wobec negatywnych dla 
nich skutków rozwijającego się ka
pitalizmu. Obecnie większość rol
ników zachodnioeuropejskich jest 
członkami różnego rodzaju spół
dzielni i grup producentów, które po
przez wspólne działania w obszarze 
zakupu środków produkcji i sprzeda
ży produktów skutecznie poprawiają 
ich finanse. Obecnie zaproponowany 
Plan dla Wsi słusznie identyfikuje 
problem słabej pozycji rynkowej po
jedynczego rolnika, natomiast jako 
jedyne narzędzie jej poprawy wska
zuje rolniczy handel detaliczny. Nie 
negujemy tego narzędzia, ale do
strzegamy jego ograniczenia do bar
dzo wąskiej grupy produktów i rol
ników. Należy bowiem pamiętać, że 
za potencjalnie wyższymi przycho
dami rolnika z takiego handlu stoją 
niewątpliwie znaczące koszty funk
cjonowania na rynku, opakowania 
produktu i jego oznakowania czy też 
dostarczenia do klienta. Plan dla Wsi 
zupełnie pomija obecny stan rozwo
ju grup producentów w Polsce i ich 
rolę jako narzędzia poprawy sytu
acji rolnika na rynku. Jest to naszym 
zdaniem istotna słabość tego planu. 
Po transformacji ustrojowej podjęto 
olbrzymi wysiłek ludzki, organiza
cyjny oraz finansowy, aby zachęcić 
rolników do tworzenia grup produ
centów i wspomóc finansowo ich roz
wój. Stan tych grup dzisiaj jest bar
dzo różny. Są takie, które wykreśliły 

się już z rejestru, konsumując jedynie 
dotacje. Są inne, które zamieniły się 
w biura podróży dla rolników i orga
nizatorów imprez noworocznych. Są 
też takie, które dalej skutecznie dzia
łają i się rozwijają, podejmując nowe 
wyzwania rynkowe. 

PPH Chrobry
Pozytywnym przykładem rozwo

ju i funkcjonowania grupy produ
centów jest PPH Chrobry. Grupa 

powstała pod koniec lat 90. ubiegłe
go wieku w Kłecku jako grupa pro
ducentów warzyw – wówczas głów
nie cebuli. Początkowo grupa liczy
ła kilkudziesięciu członków. Dalszy 
rozwój grupy był podyktowany zmie
niającymi się warunkami otoczenia 
rynkowego oraz zmianami struktury 
rolnictwa w Polsce. Kamienie milo
we w tym rozwoju to:

 ■ budowa przechowalni cebuli,  a na
stępnie rozbudowa obiektu prze
chowalniczego w kierunku prze
twarzania warzyw,
 ■ specjalizacja w kierunku profesjo
nalnej uprawy ogórka gruntowe
go, który dzisiaj jest fundamentem 
działalności grupy – PPH Chrobry 
jest jedną z niewielu firm oferują
cych duże partie wysokiej jakości 
ogórka w dowolnych kalibrażach,
 ■ ograniczenie liczby członków gru
py – do 7 udziałowców żywotnie 
zainteresowanych uprawą warzyw,
 ■ przetwarzanie warzyw i budowa
nie własnej marki na polskim ryn
ku detalicznym,
 ■ podjęcie współpracy z sieciami 
handlowymi w zakresie warzyw 
pakowanych próżniowo i gotowa
nych (burak czerwony, kukury
dza),
 ■ rozwój bazy surowcowej pod po
trzeby sieci detalicznych.
Grupa dzisiaj idealnie wpisuje się 

w preferencje konsumentów, którzy 
szukają produktów naturalnych oraz 
pochodzących z polskich upraw. Jest 
też wymarzonym partnerem dla no
woczesnego kanału dystrybucji, po
nieważ dysponuje dużymi partiami 
standardowych produktów oraz in
frastrukturą techniczną i handlową 
umożliwiającą współpracę z sieciami. 
Informacje o grupie można znaleźć 

na Facebooku (profil Dobrodzieje). 
Model organizacji rolników w posta
ci takiej grupy, jaką jest PPH Chro
bry, wydaje się właściwym rozwiąza
niem dla poprawy pozycji rynkowej 
rolników. O sukcesie grupy zadecy
dowało wiele czynników, takich jak: 
wysoka świadomość udziałowców, 
odpowiednie reagowanie na zmiany 
zachodzące na rynku spożywczym 
i wykorzystywanie szans rozwojo
wych, profesjonalne zarządzanie, 
wykorzystanie funduszy unijnych na 
sfinansowanie inwestycji umożliwia
jących handel z dużymi partnerami, 
wsparcie instytucji otoczenia rolnic
twa, takich jak Wielkopolska Izba 
Rolnicza czy Starostwo Powiatowe 
w Gnieźnie. 

Takich grup w Polsce jest z pew
nością więcej. Naszym zdaniem jest 
jeszcze czas, aby wykorzystać ich 
potencjał, którego zbudowanie po
chłonęło znaczące środki finansowe. 
Warunkiem wykorzystania tego po
tencjału jest m.in. konsolidacja grup 
wokół działalności zakupowej (środ
ki produkcji) oraz sprzedażowej. Nie 
tylko przepisy są tu potrzebne, ale 
również świadomość i konsekwen
cja rolników w działaniu, podobna 
do tej, którą wykazali się udziałowcy 
PPH Chrobry. Dobrym przykładem 
jest nasza (Chrobrego) konkurencja 
z Hiszpanii. W większości polskich 
sieci można było do tej pory zaku
pić buraka gotowanego pakowane
go próżniowo, którego producentem 
jest hiszpańska grupa producentów, 
a pośrednikiem w sprzedaży hisz
pańska spółdzielnia eksportowa, któ
ra ma swoje biuro w Polsce. Takich 
struktur handlowych nam brakuje. 

> dokończenie na str. 6

Wyroby PPH Chrobry oparte są na 
produktach pochodzących z gospo-
darstw Członków Grupy 
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Chwalimy się olbrzymim eksportem, 
który w większości jest realizowany 
przez holenderskich, francuskich czy 

niemieckich pośredników. Pozycja 
rynkowa polskich producentów na 
rynku polskim oraz rynkach zagra
nicznych, a co za tym idzie – osiąga
ne marże zależeć będą w przyszłości 

od profesjonalnych struktur handlo
wych będących własnością rolników. 
Istniejące jeszcze grupy producentów 
rolnych powinny rozpocząć współ
pracę w zakresie tworzenia takich 

struktur. Wielkopolska Izba Rolni
cza może służyć tutaj pomocą mery
toryczną oraz promocyjną. 

Andrzej PRZEPIÓRA
Zbyszek STAJKOWSKI 

> dokończenie ze str. 5

Budżet WIR na 2019 rok przyjęty
10 grudnia 2018 r. XV Walne Zgro

madzenie uchwaliło budżet Wielko
polskiej Izby Rolniczej na rok 2019. 
Jest on bardzo ważny, gdyż trzeba za
bezpieczyć w nim środki na wybory 
do samorządu rolniczego, które od
będą się w połowie roku. Samorząd 
rolniczy wybory, choć powszechne, 
finansuje z własnych środków. Nie 
otrzymuje niestety żadnego wsparcia 
na ten cel z państwowego budżetu.

Spotkanie odbyło się w gościnnych 
progach Zespołu Szkół Przyrodni
czych na poznańskim Golęcinie, tuż 
obok siedziby Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.

Przewodniczącym XV Walnego 
Zgromadzenia WIR został Zbigniew 
Stajkowski – członek Zarządu WIR, 
a zarazem przewodniczący Rady Po
wiatowej Wielkopolskiej Izby Rolni
czej w Gnieźnie. Sekretarzem obrad 
wybrano Annę Majer – delegatkę do 
Walnego Zgromadzenia WIR z po
wiatu wągrowieckiego. 

W pierwszej części Walne poświe
cone było zmianom w budżecie na 
rok 2018, które Komisja Budżetowa 
zaopiniowała pozytywnie. Potrze
ba wprowadzenia zmian wyniknę
ła z realizacji zadań zleconych, tzw. 
pikników finansowanych z branżo
wych funduszy promocji, na które 
WIR musiała wyłożyć środki, a do
piero po ich zrealizowaniu zostaną 
one zwrócone.

Kolejną uchwałą przyjętą przez 
XV Walne Zgromadzenie WIR 
V kadencji była uchwała budżetowa 

na rok 2019. Komisja Budżetowa za
opiniowała pozytywnie projekt bud-
żetu WIR na ten rok. W uchwale zo
stały zarezerwowane środki na tego-
roczne wybory do Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Uchwała pozwala 
również Zarządowi, w razie potrze
by, na przesunięcia pomiędzy po
szczególnymi paragrafami na kwotę 
do 50 tys. zł, a powyżej tej kwoty – 
po uzyskaniu opinii Komisji Budże
towej, oraz gdyby zaistniała potrze
ba, na zaciągnięcie zobowiązania 
kredytowego.

W dalszej części spotkania delega
ci dyskutowali o sytuacji ekonomicz
nej gospodarstw, o obowiązkach wy
nikających z dyrektywy azotanowej 

oraz o zmianach wynikających z no
wych zapisów Prawa łowieckiego.

Delegaci zauważyli, że Wielkopol
ska Izba Rolnicza opracowuje wiele 
stanowisk, proponuje sporo dobrych 
i racjonalnych rozwiązań dla sekto
ra rolniczego kraju, jednak nic z tego 
dalej nie wynika. Zarówno minister
stwo rolnictwa, jak i rząd nie biorą 
pod uwagę propozycji wielkopol
skiego samorządu rolniczego. 

– Nie może być tak, że minister 
nie wie, co zrobić, żeby było dobrze. 
Z jednej strony mówi, żeby przedsta
wić propozycje, a jak są przedstawia
ne, to nie bierze ich pod uwagę – mó
wił Jan Pauliński, delegat z powiatu 
słupeckiego. 

Zauważono również duży problem 
z importem żywca wieprzowego po 
cenach dumpingowych, co prowadzi 
do bankructwa wielu gospodarstw. 

– W ostatnim czasie z produkcji 
świń zrezygnowało ok. 75 tys. gospo
darstw – podkreślił prezes Wielkopol
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. 
– Ciągle walczymy z ASF. Niestety 
środki przeznaczone na bioasekurację 
zostały w wielu przypadkach wydane 
nieefektywnie. Gospodarstwa zakupi
ły np. myjki, zapas ubrań czy rękawic, 
a potem odeszły od hodowli świń, bo 
produkcja stała się nieopłacalna.

Prezes zwrócił również uwagę na 
nową ustawę o kołach gospodyń wiej
skich, która została uchwalona przez 
Sejm kilka dni temu. Z zapisów tej 
ustawy wynika, że KGW mogą uzy

skać dofinansowanie na swoją dzia
łalność, jednak muszą zrezygnować 
z dotychczasowych zasad działania 
opartych na kółkach rolniczych. 

Kolejną sprawą, jaką podnoszo
no podczas Walnego, była realizacja 
przepisów wynikających z nowego 
Prawa łowieckiego. Obecnie trwają 
szkolenia przedstawicieli ośrodków 
doradztwa rolniczego oraz w nie
wielkiej ilości przedstawicieli izb 
rolniczych w zakresie szacowania 
i wyceniania szkód łowieckich.

Prezes Piotr Walkowski zwrócił 
również uwagę na pojawiające się 
radykalne głosy mówiące o tym, że 
izby rolnicze nie są potrzebne. Po
prosił delegatów o szczególne zwró
cenie uwagi na tę sprawę i reagowa
nie na bieżąco oraz o informację do 
Biura WIR, jeżeli na danym terenie 
pojawią się działacze tego ruchu.

Jednocześnie prezes Piotr Wal
kowski podkreślił, że obecny mini
ster rolnictwa Krzysztof Ardanow
ski wywodzi się z izb rolniczych i był 
przez jakiś czas prezesem KRIR. Mi
nister uważa, że izby są jedyną or
ganizacją, która ma swoje struktury 
w całym kraju, w każdej gminie, któ
ra jest wiarygodna i z którą można 
rozmawiać.

W podobnym tonie wypowiedział 
się również wiceprezes WIR, a za
razem dyrektor OT KOWR w Po
znaniu Bogdan Fleming. Poprosił 
o uczestnictwo przedstawicieli WIR 
w komisjach przetargowych. Izby Członkowie Walnego Zgromadzenia podczas obrad

Piotr Walkowski, prezes WIR, Zbigniew Stajkowski, członek Zarządu WIR i przewodniczący obrad, Anna Majer, 
sekretarz obrad, Jerzy Kostrzewa, członek Zarządu WIR
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„Program działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszcze
nia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobie
ganie dalszemu zanieczyszczeniu” 
wszedł w życie 27 lipca 2018 r.  
Wielkopolska Izba Rolnicza kilka
krotnie zwracała uwagę na nie
korzystne dla rolników zapisy 

tego programu oraz zwracała się 
z prośbą o złagodzenie niektórych 
z nich. Niestety zasygnalizowane 
problemy nie zostały rozwiązane, 
a z upływem czasu pojawiły się ko
lejne.

Wprowadzenie skróconych ter
minów stosowania nawozów mine
ralnych oraz płynnych oznacza nie 

tylko problemy z przyspieszeniem 
wykonania prac polowych. W tym 
roku dochodzi także kwestia braku 
wiedzy rolników. Mimo starań izb 
rolniczych informacje nt. terminów 
stosowania nawozów oraz innych 
wymogów programu azotanowego 
nie dotarły do wszystkich produ
centów rolnych.

W spotkaniach informacyjnych 
organizowanych przez Wielkopol
ską Izbę Rolniczą w tej tematyce 
wzięło udział ponad tysiąc rolni
ków, jednakże ze względu na brak 
wytycznych oraz szczegółowych 
instrukcji przekazanych instytu

rolnicze są najbardziej wiarygodne 
i obowiązkowe z wszystkich rolni
czych organizacji.

Członek Zarządu Zbigniew Staj
kowski zwrócił uwagę na niedocenia
nie przez obecnie rządzących działań 
i potencjału grup producenckich. 

W toku rozległej dyskusji zostały 
wypracowane i przyjęte trzy stano
wiska Walnego Zgromadzenia:

 ■w sprawie realizacji przepisów Pra
wa łowieckiego,
 ■w sprawie nakładania kar za nie
przestrzeganie wymogów dyrekty
wy azotanowej,
 ■w sprawie sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw rolnych.

Walne przyjęło również kilka 
wniosków, w tym między innymi:

Rada Powiatowa w Lesznie
W związku z dramatycznym spad

kiem cen trzody, które nie pokrywają 
już kosztów bezpośrednich produk
cji – i to w sytuacji, gdy produkcja 
nie pokrywa krajowego zapotrzebo
wania, domagamy się:

 ■wprowadzenia obowiązkowych 
umów kontraktacyjnych z gwaran
towaną ceną uwzględniającą spe
cyfikę produkcji,
 ■monitorowania całego transportu 
żywych zwierząt i mięsa impor
towanych do naszego kraju pod 

względem jakości produktów spro
wadzanych, a także stosowania cen 
dumpingowych,
 ■wprowadzenia dopłaty do stada 
podstawowego,
 ■ opodatkowania podatkiem docho
dowym tuczu nakładczego (usłu
gowego),
 ■ udzielenia doraźnej dopłaty do 
każdej sprzedanej sztuki (tuczniki, 
prosięta).

Rada Powiatowa w Koninie
Wystąpić do ministra rolnictwa 

o zbadanie, czy na europejskim ryn
ku trzody chlewnej występuje dum
ping oraz nieuczciwa konkurencja.

Rada Powiatowa  
w Jarocinie

W związku z brakiem zakwali
fikowania upraw kukurydzy na te
renie gmin powiatu jarocińskiego: 
Jaraczewo, Jarocin, Kotlin (jak i se
tek innych na terenie zarówno woj. 
wielkopolskiego, jak i kraju) zwraca 
się z wystąpieniem do ministra Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego o podję
cie działań zmierzających do poczy
nienia zmian w systemie udzielania 
kredytów preferencyjnych produ
centom poszkodowanym w wyniku 
powstania niekorzystnych zdarzeń 
atmosferycznych.

Marta CEGLAREK

Stanowisko XV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej w sprawie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych

Walne Zgromadzenie Wielkopol
skiej Izby Rolniczej, przyjmując ni
niejsze stanowisko, pragnie zwrócić 
uwagę rządu i opinii publicznej na 
trudną sytuację ekonomiczną więk
szości wielkopolskich gospodarstw 
rolnych. Narastające od wielu lat 
i dotąd nierozwiązane problemy, 
z jakimi borykają się rolnicy, w roku 
2018 nabrzmiały do niespotykanej 
dotąd skali.

Długotrwała i wyjątkowo głębo
ka tegoroczna susza jest tylko jedną 
z przyczyn ekonomicznych proble
mów branży rolnej. Klęski spowo
dowane niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi są niezależne od 
tzw. czynnika ludzkiego i są wpisane 
w ryzyko zawodu rolnika. Jednak do
tkliwość tej klęski spotęgowana zo
stała przez wieloletnie zaniedbania, 
jakich dopuściło się nasze państwo 
wobec całego sektora rolnego.

Jedną z ważniejszych przyczyn 
obecnego kryzysu jest wyrażany 
przez nas we wcześniejszych stano
wiskach brak ochrony rodzimego 
rynku rolno-spożywczego i pozo
stawienie go samemu sobie wobec 

nie zawsze uczciwej konkurencji ze 
strony swobodnie działającego na 
rynku wspólnotowym handlu. Ob
jawia się to między innymi dużą 
podażą taniej tzw. śmieciowej żyw
ności, z którą bardzo często prze
grywają konkurencję produkty ro
dzimego rolnictwa. Skutkiem tych 
zaniechań jest trwający od lat kryzys 
w produkcji trzody chlewnej, który 
konsekwentnie wyniszcza rodzimą 
produkcję i zmusza rolników do po
dejmowania decyzji o prowadzeniu 
tuczu kontraktowego na rzecz pod
miotów reprezentujących obcy kapi
tał. Ceny skupu żywca wieprzowego 
spadły w stosunku do roku ubiegłe
go w przybliżeniu o 15% i utrzymu
ją się na poziomie, jaki notowano 
w roku 2001. Równie poważne pro
blemy dotyczące zbytu produkcji po 
opłacalnych cenach dotykają pol
skich warzywników i sadowników.

Frustrację panującą wśród produ
centów rolnych pogłębiają informa
cje o wyczerpaniu przez Polskę limi
tu pomocy de minimis w rolnictwie. 
W związku z tym powstają obawy 
o realizację rządowego programu po

mocy dla poszkodowanych w roku 
2018 przez suszę i powódź. Wykorzy
stanie puli pomocy de minimis skut
kuje także tym, że do czasu urucho
mienia z tego tytułu nowych środ
ków rolnicy mają zamkniętą drogę 
do uzyskania kredytów preferencyj
nych czy dopłat do materiału siewne
go. Znaczna liczba rolników nie uzy
skała dotychczas zaliczek na poczet 
płatności bezpośrednich, co oznacza, 
że na pieniądze z tego tytułu mogą 
czekać nawet do końca czerwca przy
szłego roku. Niepokojące sygnały na
pływają także z rynku paliw, na któ
rym wystąpiła nienotowana dotąd 
sytuacja, w której cena oleju napędo
wego przewyższyła cenę benzyny 95. 
Wielu rolników czekają poważne wy
datki związane z dostosowaniem go
spodarstw do wymogów programu 
działań mających na celu zmniejsze
nie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie
czyszczeniu.

Wszystkie te czynniki znacząco 
wpłyną na dalsze pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw rolnych. 

Tymczasem GUS podaje, że przecięt
ny dochód z pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeli
czeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł. 
Uważamy, że kwota ta w żaden spo
sób nie odzwierciedla rzeczywistego 
poziomu dochodu nawet ponadprze
ciętnego gospodarstwa rolnego, nie 
mówiąc o kilkunastohektarowych go
spodarstwach, które w Wielko polsce 
stanowią większość.

Apelujemy więc do polskiego rzą
du o głęboką refleksję nad stanem 
rolnictwa i wdrożenie własnej poli
tyki rolnej, która skutecznie chronić 
będzie producentów rolnych, stwa
rzając im warunki do otrzymywa
nia godziwej zapłaty za swoją cięż
ką pracę. Jeśli to nie nastąpi, Polska 
w krótkim czasie utraci swoją samo
wystarczalność żywnościową, a rol
nicy ustawią się w kolejce po pomoc 
socjalną.

Liczymy na podjęcie przez rząd 
szybkich, odważnych i skutecznych 
decyzji, które pozwolą na utrzyma
nie przez Wielkopolskę statusu re
gionu o wysoko rozwiniętym rolnic
twie. WIR

> dokończenie na str. 8
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cjom odpowiedzialnym za nadzór 
nad programem azotanowym, nie
które informacje były przekaza
ne połowicznie. Najlepszymi mie
siącami na organizację szkoleń 
dla rolników są miesiące zimowe, 
dlatego szereg szkoleń w zakresie 
ograniczania zanieczyszczeń wód 
azotanami rozpocznie się dopiero 
po Nowym Roku. Należy podkre
ślić, że wtedy także większość do
radców będzie szkolona w sprawie 
opracowywania planów nawożenia 
oraz prowadzenia odpowiedniej do
kumentacji w gospodarstwie. Fun
dacja na Rzecz Rozwoju Polskie
go Rolnictwa planuje rozpoczęcie 
kampanii szkoleniowej dla dorad
ców i rolników na początku 2019 r., 
a zakończenie w połowie 2020 r. 
Natomiast Wielkopolska Izba Rol
nicza w pierwszym kwartale bieżą
cego roku planuje przeprowadzać 
cykl spotkań pn. „Wielkopolskie 
Fora Rolnicze”. O udział w nich 
Izba prosi także instytucje zaanga
żowane w nadzór nad wdrażaniem 
wytycznych do programu azotano
wego.

Proces przekazywania wiedzy 
rolnikom wymaga odpowiednie

go zaplecza doradczego oraz czasu. 
Tym bardziej zadziwia fakt, że już 
obecnie za nieprzestrzeganie wy
tycznych dyrektywy azotanowej 
rolnik może zostać ukarany sank
cją podczas kontroli wzajemnej 
zgodności przeprowadzanej przez 
ARiMR. W przypadku kontroli na 
miejscu rolnik korzystający z płat
ności w ramach systemów wspar
cia bezpośredniego oraz PROW ma 
obowiązek spełniać wymogi prawa 
unijnego. 

Jeśli kontrola ARiMR wykaże 
nieprawidłowości, rolnik (w zależ
ności od wagi naruszeń) jest nara
żony na utratę 3% całkowitej kwoty 
płatności, w wyjątkowych przypad
kach wyniesie to 1% lub zostanie 
ona podwyższona do 5%. Kontroli 
takiej podlega rocznie 1% rolników, 
którzy nie wstąpili do systemu dla 
małych gospodarstw, czyli ponad 7 
tys. producentów rolnych. W tym 
roku wśród osób kontrolowanych 
znalazło się prawie 4800 produ
centów zwierząt. Poza tym docho
dzą także kontrole przeprowadzane 
przez Inspektoraty Ochrony Środo
wiska.

Wielkopolska Izba Rolnicza stoi 
na stanowisku, iż nowe wymogi dy
rektywy azotanowej stanowią zna

czące zmiany, dlatego nakładanie 
surowych kar za ich nieprzestrze
ganie powinno zostać wstrzymane. 
Dodatkowym argumentem przema
wiającym za tymczasowym zaprze
staniem wyciągania konsekwencji 
wobec rolników jest fakt, że zapisy 
dyrektywy azotanowej są niejedno
znacznie interpretowane przez or
gany, które tworzyły program, oraz 
te przeprowadzające kontrolę w te
renie. Chodzi o zapis odnoszący się 
do szczególnych terminów stoso
wania nawozów w przypadku wy
stąpienia niekorzystnych zjawisk 
pogodowych. 

W 2018 roku ze względu na suszę 
znaczna część rolników nie mogła 
zastosować nawozów naturalnych 
stałych na gruntach ornych w wy
znaczonym terminie (w przypadku 
Wielkopolski do 31 października), 
gdyż zbyt sucha gleba uniemożli
wiała jego przyoranie. Polepszone 
warunki na wykonanie tego zabie
gu pojawiły się z początkiem listo
pada, kiedy obowiązywał już za
kaz. Autorzy programu azotanowe
go, przewidując występujące coraz 
częściej w naszym kraju anomalie 
pogodowe, uwzględnili w szczegól
nych przypadkach zapis mówiący 
o możliwości stosowania nawozów 

stałych do końca listopada, o czym 
niejednokrotnie wspominał mini
ster rolnictwa i rozwoju wsi. Jed
nakże rolnicy, którzy zasięgali wie
dzy w biurach instytucji kontro
lujących, otrzymywali informacje 
sprzeczne.

Kolejną kwestią jest skompli
kowana i czasochłonna procedura 
wypełniania wymaganych doku
mentów związanych z wymogami 
dyrektywy azotanowej. Rolnicy 
zobowiązani są m.in. do wylicze
nia obrotu stada zwierząt, wyma
ganych powierzchni magazynów na 
nawozowy stałe oraz opracowania 
planu nawożenia azotem lub wyli
czeń maksymalnych dawek azotu. 
W dobie zaawansowanej cyfryzacji 
powyższe wyliczenia mogą zostać 
znacznie ułatwione dzięki specjal
nym programom i aplikacjom. Sa
morząd rolniczy postuluje zatem 
o wdrożenie modyfikacji do syste
mu ARiMR umożlwiających wyko
nanie niezbędnych obliczeń, które 
będą dostępne online dla każdego 
rolnika. Wprowadzenie jednego 
systemu obliczeń spowoduje elimi
nację błędów podczas żmudnych 
kalkulacji ręcznych oraz ujednolici 
sposób niezbędnych wyliczeń. 

WIR

> dokończenie ze str. 7
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Zgodnie z ustawą Prawo łowiec
kie izby rolnicze zostały włączone 
w proces wykonywania inwentaryza
cji zwierząt oraz opiniowania:

 ■ rocznych planów łowieckich spo
rządzanych przez dzierżawcę ob
wodu łowieckiego,
 ■wieloletnich łowieckich planów 
hodowlanych sporządzanych przez 
dyrektorów regionalnych Dyrekcji 
Państwowego Gospodarstwa Le
śnego Lasy Państwowe,
 ■wydzierżawiania obwodów łowiec
kich na wniosek Polskiego Związ
ku Łowieckiego,
 ■wypowiadania umów dzierżawy 
bez zachowania terminów wypo
wiedzenia przez wydzierżawiają
cego.
W związku z powyższym, w celu 

prawidłowego i rzetelnego wykona
nia wymienionych czynności istnieje 
konieczność dostarczenia odpowied
niej wiedzy w tym zakresie przedsta
wicielom izb rolniczych. Dodatko
wo konieczne jest również ustalenie 
procedur stosowanych przez strony 
zaangażowane w procesy ustawowe. 
Należy też skalkulować koszty admi
nistracyjne z tym związane.

Zwracamy się zatem do ministra 
środowiska o jak najszybsze podję
cie działań w wyżej wymienionych 
sprawach oraz organizację szkoleń 
dla izb rolniczych, które poprzez do
starczenie informacji i procedur uła
twią realizację przez samorząd rol
niczy powierzonych mu w ustawie 
zadań.

Kolejnym bardzo niepokoją
cym tematem jest brak rozporzą
dzenia wykonawczego związanego 
z szacowaniem szkód łowieckich. Od 
1 października 2018 r. straciło moc 
uprzednio obowiązujące rozporzą
dzenie ministra środowiska regulu
jące przepisy w tym zakresie. Jest to 
sytuacja nieprawdopodobna. Szaco
wanie szkód jest określone w ustawie 
Prawo łowieckie i musi być realizo
wane. Natomiast bez rozporządzenia 
wykonawczego jest to utrudnione lub 
wręcz niemożliwe.

Wzywamy do natychmiastowe
go ukończenia opracowywania tych 
przepisów oraz ich opublikowania. 
W naszym odczuciu niewystarcza
jące i karygodne jest sugerowanie 
przez ministra środowiska posłu
giwania się przy szacowaniu zasa

dami zawartymi w rozporządzeniu 
z 8 marca 2010 r., które już nie obo
wiązuje. Należy zauważyć, że cały 
proces kształtowania Prawa łowiec
kiego był i jest bardzo chaotyczny, 
prowadzi do dezinformacji wynika
jącej z częstych zmian ustawy (za
mieszanie kwietniowe), bezcelowych 
wydatków na przeszkolenie sołtysów 
i pracowników gmin. Brak jest na
wiązania wystarczającej współpracy 
podległych ministrowi służb Dyrek
cji Lasów Państwowych i regional
nych dyrektorów ochrony środowi
ska. 

Wielkopolska Izba Rolnicza cały 
czas postuluje o włączenie przed
stawicieli izb rolniczych do całego 
procesu szacowania szkód łowiec
kich, a nie tylko do procedury od
woławczej. W obecnie proponowa
nych zapisach dotyczących szaco
wania szkód łowieckich, gdy szacu
ją je przedstawiciele dzierżawcy lub 
zarządcy, a nie gmin, nie uwzględ
niono udziału przedstawicieli izby 
rolniczej. Osłabia to pozycję rolni
ków w konfrontacji z szacującymi 
szkodę myśliwymi, gdyż nie zawsze 
są zorientowani w przepisach. Obec

ność przedstawicieli izby na pewno 
wzmocni merytorycznie proces sza
cowania szkód i uczyni go bardziej 
obiektywnym. Może równocześnie 
pomóc myśliwym w wytłumaczeniu 
zasad szacowania poszkodowanym 
rolnikom.

W związku z ciągłym kształtowa
niem się przepisów łowieckich Wiel
kopolska Izba Rolnicza wnioskuje 
również o:

1. Wykreślenie z propozycji zmian 
w szczegółowych zasadach szacowa
nia szkód łowieckich zapisu o zgła
szaniu szkody w terminie uzależ
nionym od jej powstania. Zgłaszanie 
szkody powinno być uzależnione od 
stwierdzenia, zauważenia szkody, 
a nie od jej powstania. Nie jest moż
liwe ciągłe obserwowanie pól pod 
kątem powstania szkód, szczególnie 
gdy są one oddalone od gospodar
stwa lub w okresie późno jesienno- 
-zimowym.

2. Wprowadzenie zapisu w przepi
sach dotyczących szacowania szkód 
łowieckich tak, by wypłata odszko
dowania odbywała się do 30 dni od 
podpisania ostatecznego protokołu 
szacowania, niezależnie od złożenia 
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Zgodnie z wymaganiami progra
mu ograniczenia odpływu azotu 
(załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z 5 czerwca 2018 r., poz. 
1339), gospodarstwa z obsadą zwie
rząt przekraczającą 210 DJP muszą 
zabezpieczyć miejsce do przecho
wywania nawozów naturalnych do 
końca 2021 roku, natomiast te z ob
sadą poniżej 210 DJP na dostosowa
nie mają o 3 lata więcej (w tym przy
padku termin upływa 31 grudnia 
2024 roku). 

Nabór wniosków na wspar
cie inwestycji budowy zbiorników 
i płyt obornikowych miał ruszyć już 
w grudniu 2018, jednakże termin ten 
przesunięto na drugą połowę stycz
nia 2019. Wnioski ARiMR będzie 
przyjmować od 21 stycznia 2019 r. 
Na te inwestycje będzie można 
otrzymać zwrot poniesionych kosz
tów – nawet 100 tys. zł.

Chociaż na dostosowanie wielko
ści zbiorników i płyt obornikowych 
do wymagań programu azotanowe
go jest sporo czasu, trzeba wziąć pod 
uwagę, że budowa płyty, a szczegól
nie zbiornika, wymaga załatwienia 
szeregu formalności budowlanych 
i dlatego jest czasochłonna. Zatem 
nie można odkładać tych inwestycji 
na ostatnią chwilę. 13 grudnia ub.r. 
weszły w życie zmiany w działaniu 
„Inwestycje w gospodarstwach po
łożonych na obszarach OSN”, z któ
rego pochodzić będą pieniądze na 
wsparcie inwestycji dostosowaw
czych w gospodarstwach. 

Dofinansowanie przewidziano do:
 ■ kosztów budowy, przebudowy lub za
kupu zbiorników na nawozy natural
ne płynne oraz płyt obornikowych,
 ■ kosztów budowy, przebudowy lub 
zakupu płyt/zbiorników do prze
chowywania kiszonek – tylko 
w przypadku młodych rolników.
 ■ do zakupu wozów asenizacyjnych 
wyposażonych w aplikatory nawo
zów:
–  doglebowe redlicowe o zębach 

sztywnych,

–  doglebowe kultywatorowe o zę
bach sprężystych lub talerzowe,

–  węże wleczone,
–  wleczone płozowe,
–  szczelinowe tarczowe.
Dopuszczalny będzie także zakup 

samych aplikatorów, ale tylko urzą
dzeń z listy powyżej.

Zakup sprzętu w postaci wozów 
asenizacyjnych czy też samych apli
katorów z dofinansowaniem będzie 
możliwy dla tych gospodarstw, które 
już spełniają wymagania co do prze
chowywania nawozów. 

Pomoc udzielana w tym działaniu 
jest typową dotacją z PROW, dlate
go należy najpierw złożyć wniosek 
w ARiMR, podpisać z Agencją umo
wę i dopiero wtedy ruszyć z reali
zacją inwestycji. Przyznana dotacja 
będzie wypłacona po rozliczeniu się 
z poniesionych kosztów. 

Dofinansowanie wynosić będzie 
100 tys. zł, jednakże nie może prze
kroczyć 50% kosztów kwalifikowal
nych inwestycji, a w przypadku mło
dych rolników poziom ten będzie 
podniesiony do 60%. Za młodego rol
nika będzie uznawana osoba, która:

 ■ma nie więcej niż 40 lat,
 ■ posiada kwalifikacje rolnicze,
 ■ prowadzi gospodarstwo nie dłużej 
niż 5 lat.
W naborze uczestniczyć mogą za

równo rolnicy indywidualni, jak 
i firmy (osoby prawne oraz spółki 
osobowe) prowadzące działalność 
rolniczą zajmującą się produkcją 
zwierzęcą, z wyłączeniem chowu lub 
hodowli drobiu o wielkości powyżej 
40 tys. stanowisk oraz chowu świń 
powyżej 2 tys. stanowisk dla świń 
powyżej 30 kg, lub 750 stanowisk 
dla macior. W działaniu tym nie ma 
ograniczenia wielkości ekonomicz
nej gospodarstwa.

Maksymalna wielkość zbiorni
ka lub płyty, które mogą w danym 
gospodarstwie podlegać dofinan
sowaniu, musi być dostosowana do 
skali prowadzonej w gospodarstwie 
produkcji zwierzęcej (według stanu 

średniorocznego zwierząt w roku 
złożenia wniosku). Przepisy dopusz
czają budowę większych urządzeń 
pod warunkiem uzasadnienia takiej 
inwestycji (np. planowanym zwięk
szeniem skali produkcji). 

Na realizację inwestycji rolnik ma 
maksymalnie 2 lata, licząc od dnia 
podpisania umowy. Natomiast za
kończenie realizacji inwestycji nie 
może wypaść później niż ustalony 
w programie termin na dostosowa
nie. 

Jeżeli inwestycja jest realizowa
na przez młodego rolnika i dotyczy 
przechowywania kiszonek, na jej re
alizację beneficjent ma 24 miesiące 
– liczone od dnia rozpoczęcia przez 
niego prowadzenia gospodarstwa.

Do kosztów kwalifikowalnych 
w tym działaniu można zaliczyć in
westycje realizowane na gruntach 
będących własnością lub współwła
snością wnioskodawcy, będących 
w jego użytkowaniu wieczystym, 
dzierżawionych z zasobu Skarbu 
Państwa lub od jednostek samorządu 
terytorialnego (np. gminy) oraz na 
gruntach dzierżawionych od innych 
podmiotów – w tym od osób prywat
nych. Warunkiem zakwalifikowania 
inwestycji na gruntach dzierżawio
nych jest umowa dzierżawy zawarta 
na przynajmniej 7 lat, licząc od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie po
mocy w formie aktu notarialnego lub 
z datą pewną.

O kolejności rozpatrywania wnios-
ków decyduje punktacja. Teoretycz
nie, aby wniosek w ogóle zakwalifi
kował się do pomocy, wystarczy, aby 
otrzymał zaledwie jeden punkt na 
etapie oceny. Punkty przyznawane są 
za następujące kryteria: 

 ■ skala prowadzonej produkcji zwie
rzęcej:
a)  2 punkty, jeżeli jest ona równa 

przynajmniej 210 DJP,
 b)  1 punkt, jeżeli jest mniejsza niż 

210 DJP;
 ■ udział kosztów dostosowania do 
warunków przechowywania nawo

zów do całości kosztów inwestycji 
wynosi:
a)  powyżej 75% – 5 punktów,
b)  powyżej 60% do 75% – 4 punkty,
c)  powyżej 50% do 60% – 3 punkty,
d)  powyżej 40% do 50% – 2 punkty,
e)  od 25% do 40% – 1 punkt;
 ■ jeżeli wnioskodawca nie korzy
stał wcześniej z pomocy w ramach 
działania „Inwestycje na obsza
rach OSN”, otrzyma dodatkowo 
1 punkt. 
Do nowych warunków przechowy

wania nawozów naturalnych będzie 
musiało dostosować się aż 543 tys. 
gospodarstw. Z pomocy w tym dzia
łaniu, jak szacuje resort rolnictwa, 
skorzysta około 1600 gospodarstw 
w skali całego kraju.

Maria DERESIŃSKA 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej na operacje typu „Inwestycje 
w gospodarstwach położonych na obszarach 

OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Wsparcie na inwestycje na OSN

odwołania. W przypadku wstrzy
mania wypłaty po złożeniu odwoła
nia od wyników szacowania wypłata 
odszkodowania może bardzo przesu
nąć się w czasie, co jest niezmiernie 
niekorzystne dla rolników. Przy sza
cowaniu szkód przez zarządców lub 
dzierżawców obwodów bardzo trud
no jest założyć, że oszacują szkodę 
z niekorzyścią dla siebie, tym bar
dziej że udział przedstawiciela ODR 
nie jest konieczny.

3. Niezwłoczne ograniczenie po
pulacji dzików do zakładanej ilo
ści 1 sztuki na 1000 ha, a nie do 
2027 roku. Okres ten jest zbyt długi, 
co przełoży się na brak skuteczności 
w walce z ASF.

4. Uwzględnienie w przepisach 
dotyczących odszkodowań za szkody 
łowieckie muflonów. Populacja tych 
zwierząt jest coraz większa i powo
duje to coraz więcej strat w rolnic
twie.

5. Uwzględnienie przy wyznacza
niu i dzierżawie obwodów łowiec
kich następujących zasad:

 ■ powierzchnia obwodu łowieckiego 
wynosi 3 tys. ha z tolerancją mak
symalnie 10%,
 ■ do wyżej wymienionych powierzch
ni przypisanych jest 25 myśliwych,
 ■ zlikwidowanie dotychczasowych 
OHZ (przy Zarządzie Głównym 
PZŁ, Zarządach Okręgowych 
PZŁ, nadleśnictwach i innych) 

i utworzenie na terenie każdego 
z 49 Zarządów Okręgowych PZŁ 
jednego jednoobwodowego OHZ 
(do 3 tys. ha).
6. Wprowadzenie odpowiedzialno

ści ustawowej nadleśniczych za rze
telne przeprowadzenie inwentaryza
cji zwierząt, na podstawie których 
uchwalane są wieloletnie łowieckie 
plany hodowlane i realizowane są 
roczne plany odstrzału zwierzyny.

WIR

Wydawca: Wielkopolska Izba Rolnicza
Rada Programowa: Zarząd WIR
Redaktor naczelna: Marta Ceglarek
Adres redakcji: Wielkopolska Izba Rolnicza, 
ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań, 
tel. 61 227 01 30, faks 61 227 01 31, 
redakcja 61 227 01 24, 
e-mail: siewca@wir.org.pl
Druk: Drukarnia Sosnowiec
Artykuły zamieszczone w „Siewcy Wiel-
kopolskim” odzwierciedlają poglądy WIR, 
a redakcja „Tygodnika Poradnika Rolnicze-
go” nie ma wpływu na ich treść.
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W sobotę 15 grudnia 2018 roku już 
po raz dziesiąty odbyła się Wieczerza 
Wigilijna Środowisk Wiejskich zor
ganizowana przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą. Spotkanie miało miejsce 
w Grodzisku Wielkopolskim, uczest
niczyło w nim blisko 1200 osób repre
zentujących środowiska wiejskie z ca
łej Wielkopolski. W uroczystym spo
tkaniu wzięli udział rolnicy, delegaci 
rad powiatowych WIR, samorządow

cy, sołtysi, przedstawiciele organiza
cji i instytucji działających w otocze
niu wsi i rolnictwa oraz członkinie 
kół gospodyń wiejskich. 

Gospodarzami uroczystości byli: 
prezes Wielkopolskiej Izby Rolni
czej Piotr Walkowski, wicemarsza
łek województwa wielkopolskiego 
Krzysztof Grabowski, prezes Związ
ku Producentów Ryb Marek Trzcie
liński a także starosta grodziski 

Mariusz Zagański, burmistrz Gro
dziska Wielkopolskiego Piotr Hoj
na i Rada Powiatowa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Grodzisku Wielko
polskim. 

Zaproszenie na spotkanie przyję
li poseł do Parlamentu Europejskie
go Andrzej Grzyb, poseł na Sejm 
RP Krzysztof Paszyk oraz Stanisław 
Kalemba, poseł na Sejm I–VII ka
dencji i minister rolnictwa w latach 

2012–2014 oraz Stanisław Stec, poseł 
na Sejm II–VI kadencji, były wice-
minister finansów. W spotkaniu 
uczestniczył również honorowy pre
zes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef 
Waligóra oraz Jarosław Maciejewski, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Wo
jewództwa Wielkopolskiego i pre
zes Stowarzyszenia Sołtysów Woje
wództwa Wielkopolskiego.

X Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich

Wielkopolanie na proteście w Brukseli
13 grudnia ub.r. w Brukseli dele

gacja polskich izb rolniczych wzię
ła udział we wspólnym proteście izb 
rolniczych i organizacji rolniczych 
z Polski, Litwy, Czech, Słowacji 
i Łotwy.

Wśród protestujących nie mogło 
zabraknąć delegacji z Wielkopolski. 
Ośmioosobowa grupa rolników od
delegowana przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą aktywnie uczestniczyła 
w proteście przed budynkiem Komi

sji Europejskiej na placu Schumana. 
Uczestnicy protestu przedstawili in
stytucjom Unii Europejskiej wspólne 
stanowisko, w którym domagają się:

 ■ aby płatności bezpośrednie, któ
re rolnicy z naszych krajów otrzy
mają w okresie programowania 
2021–2027, były co najmniej równe 
średniej płatności bezpośrednich 
w UE;
 ■ aby wsparcie dla II filaru (Progra
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 

pozostało co najmniej na poziomie 
2014–2020;
 ■ ustanowienia jednolitego pułapu 
dla wszystkich form wsparcia rol
nictwa, które państwa członkow
skie finansują wyłącznie z budżetu 
państwa, a także jednolitego puła
pu współfinansowania z budże
tu państwa w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich;
 ■ radykalnego uproszczenia me
chanizmów wsparcia i zmniejsze

nia obciążeń administracyjnych 
zarówno dla administracji, jak 
i wnioskodawców/beneficjentów;
 ■ stworzenia specjalnych mechani
zmów finansowych i organizacyj
nych, aby zachęcić młodych rol
ników i ułatwić im podejmowanie 
działalności, jak również środków 
dla nowych podmiotów w sektorze 
rolnym, które nie są już objęte de
finicją „młodego rolnika”.
Podczas dwudniowej wizyty 

w Brukseli delegacja WIR wzięła 
także udział w spotkaniu w siedzibie 
Copa-Cogeca (europejskiej organiza
cji reprezentującej interesy polskich 
rolników w UE) odnośnie do sytuacji 
ASF w Europie. Dyskutowano o bio
asekuracji, roli myśliwych w walce 
z ASF, a także o doświadczeniach 
różnych krajów Europy w walce z tą 
chorobą.

Dzięki uprzejmości Andrzeja 
Szkotaka z biura poselskiego Euro
posła Czesława Siekierskiego delega
cja WIR miała okazję zwiedzić Eu
roparlament i zasiąść choć na chwilę 
w poselskich ławach.

Michał PAWLICZUKW proteście uczestniczyła grupa przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej
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W styczniu wchodzą w życie kolejne regulacje  
Programu azotanowego

Od 1 stycznia 2019 r. podmio
ty prowadzące chów lub hodowlę 
drobiu powyżej 40 000 stanowisk 
lub chów lub hodowlę świń powy
żej 2000 stanowisk dla świń o wa
dze ponad 30 kg lub 750 stanowisk 
dla macior zobowiązani są do opra
cowania planu nawożenia. Jest on 
opracowywany zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki rolniczej, na pod
stawie składu chemicznego nawo
zów oraz potrzeb pokarmowych ro
ślin i zasobności gleb, uwzględnia
jącymi stosowane odpady i nawozy. 
Musi on zostać pozytywnie zaopi
niowany przez okręgową stację che
miczno-rolniczą, a następie jego ko

pię wraz z kopią opinii dostarcza się 
wójtowi/burmistrzowi i wojewódz
kiemu inspektorowi ochrony śro
dowiska właściwemu ze względu na 
miejsce stosowania nawozów natu
ralnych.

Gospodarstwa o powierzchni po
wyżej 100 ha użytków rolnych (sta
nowiących własność, dzierżawio
nych lub będących w użytkowaniu 
rolnika), a także prowadzące uprawy 
intensywne, np. warzywa na grun
tach ornych na powierzchni powy
żej 50 ha lub utrzymujące obsadę 
zwierząt większą niż 60 DJP według 
stanu średniorocznego, również od 
1 stycznia mają obowiązek opraco

wania planu nawożenia azotem. Te 
gospodarstwa przygotowują jednak 
tzw. uproszczony bilans azotu.

Plany nawożenia azotem opraco
wywane muszą być corocznie, odręb
nie dla każdego pola i przechowywa
ne przez 3 lata od jego sporządzenia.

Właściciele gospodarstw o po
wierzchni większej lub równej 10 ha 
użytków rolnych lub utrzymują
cy zwierzęta gospodarskie w licz
bie większej lub równej 10 DJP we
dług stanu średniorocznego zgod
nie z Programem azotanowym już 
z momentem jego wejścia w życie, 
czyli 27 lipca 2018 r., zostali zobo
wiązani do:

 ■ posiadania planu nawożenia azo
tem albo obliczenia maksymal
nych dawek azotu;
 ■ prowadzenia ewidencji zabiegów 
agrotechnicznych związanych 
z nawożeniem azotem zawierającej 
informacje o:
a) dacie zastosowania nawozu,
b)  rodzaju uprawy i powierzchni 

uprawy, na której został zastoso
wany nawóz,

c) rodzaju zastosowanego nawozu,
d) zastosowanej dawce nawozu,
e)  terminie przyorania nawozu na

turalnego, w przypadku zasto
sowania tego nawozu na terenie 
o dużym nachyleniu. WIR
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W imieniu organizatorów wszyst
kich gości powitał Jerzy Kostrzewa, 
członek Zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej oraz przewodniczący 
Rady Powiatowej WIR w Grodzisku 
Wielkopolskim. Prezes Wielkopol
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow
ski, dziękując wszystkim uczest
nikom za przybycie na spotkanie, 
zwrócił uwagę, że organizowana już 
po raz dziesiąty Wieczerza Wigi
lijna Środowisk Wiejskich jest naj
lepszym przykładem na niezmien
ną potrzebę spotykania się i wspól
nego oczekiwania na te wyjątkowe 
święta. Wiceprezes WIR i zarazem 
dyrektor Wielkopolskiego Oddzia
łu Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Bogdan Fleming przeka
zał zgromadzonym życzenia świą
teczne od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. 

Spotkanie rozpoczął występ przy
gotowany przez uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Grodzisku Wielko
polskim, którzy przedstawili wzru
szającą interpretację jasełek. Następ
nie organizatorzy oraz zaproszeni 
goście złożyli wszystkim zgroma
dzonym życzenia na zbliżające się 
święta oraz Nowy Rok. 

Jak nakazuje tradycja, wieczerzę 
wigilijną rozpocząć należy od poła
mania się opłatkiem. Zanim opłatki 
zostały rozdane wśród uczestników 
spotkania, ksiądz dziekan Roman 

Gajewski, ksiądz Krzysztof Mako
sza oraz ksiądz Cezary Bukowski 
dokonali ich poświęcenia. Po złoże
niu sobie życzeń uczestnicy spotka
nia zasiedli do stołów, by skosztować 
tradycyjnych wigilijnych potraw. 
Były uszka z grzybami i czerwony 
barszcz, karp smażony, sałatka śle
dziowa, kapusta z grochem, makieł
ki oraz bożonarodzeniowe ciasta: 
pierniki, orzechowce i makowce. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewa
nia kolęd, sympatycznych rozmów 
i wspomnień. Uroczystej kolacji to
warzyszyły występy artystyczne 
przygotowane przez lokalne zespoły. 
Przed uczestnikami spotkania wy
stąpili: Orkiestra Dęta im. Stanisła

wa Słowińskiego w Grodzisku Wiel
kopolskim, Zespół Tańca Ludowe
go „Cybinka” w Grodzisku Wielko
polskim oraz Zespół Cheerleaderek 
40+ „Jak nie my to kto”.

Na zakończenie spotkania organi
zatorzy zaprosili na kolejną uroczy
stość – śniadanie wielkanocne, które 
odbędzie się w Niedzielę Palmową 
14 kwietnia 2019 roku w Grabowie 
nad Prosną w powiecie ostrzeszow
skim. Zaproszenie na to spotkanie 
przekazała wiceburmistrz Grabowa 
nad Prosną Anna Mądra. 

Tak duże przedsięwzięcie, jakim 
jest organizacja Wieczerzy Wigilij
nej Środowisk Wiejskich, nie mo
głoby się udać bez dodatkowego 

wsparcia. Zarząd Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej dziękuje staroście 
grodziskiemu Mariuszowi Zagaiń
skiemu, burmistrzowi Grodziska 
Wielkopolskiego Piotrowi Hojnowi 
oraz Radzie Powiatowej Wielkopol
skiej Izby Rolniczej w Grodzisku 
Wielkopolskim za organizację spo
tkania. Podziękowania kierowane są 
również do firm i organizacji, któ
re wsparły organizację wydarzenia, 
do zespołów, które uświetniły swo
im występem uroczystość, oraz kół 
gospodyń wiejskich, stowarzyszeń 
i przedstawicieli sołectw, którzy byli 
zaangażowani w przygotowanie spo
tkania.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Innowacje na start
Wszyscy zastanawiamy się nad 

kondycją polskiej branży rolno-
-spożywczej i wizją jej dalszego 
rozwoju oraz działań, które wszy-
scy operatorzy tego rynku mogą 
i powinni podejmować, aby war-
tość dodana tworzona przez ten 
sektor, a co za tym idzie – dochody 
rolników i firm przetwórczych były 
jak największe. Rozważając takie 
działania, warto popatrzeć na to, 

jakie czynniki będą kształtować 
sytuację dochodową w rolnictwie. 
Moje doświadczenie zawodowe 
i subiektywna ocena wskazuje na 
następujące uwarunkowania roz-
woju branży:

 ■ postępująca globalizacja rynków, 
a obecnie wojny handlowe,
 ■ dyktat sieci handlowych w łańcu
chu marketingowym produktów 
spożywczych,

 ■ rosnący udział rynku HORECA 
w sprzedaży żywności,
 ■ rozwijające się rynki azjatyckie,
 ■ zmieniający się konsument i jego 
wymagania (dobrostan zwierząt, 
produkty bez/z, czysta etykieta),
 ■ rosnące regulacje w zakresie warun
ków ochrony środowiska – ślad CO2,
 ■ rosnące wymagania w zakresie do
brostanu zwierząt,
 ■niejasna przyszłość UE i CAP.

Te czynniki powodują, że ren
towność produkcji rolniczej i prze
twórstwa spada. Oznacza to, że rol
nik czy przetwórca aby zarobić tyle 
samo, musi produkować coraz więcej 
oraz szukać możliwości redukowania 
i optymalizowania kosztów na każ
dym etapie wytwarzania produktu. 
Na początku mojej kariery zawodo

> dokończenie na str. 12

Z głębokim żalem informujemy, iż 
10 grudnia 2018 r. po ciężkiej choro
bie zmarł Andrzej Frąckowiak, nasz 
przyjaciel – obrońca wielkopolskich 
rolników. Od samego początku dzia
łalności Wielkopolskiej Izby Rolni
czej był jej członkiem, był również 
wieloletnim przewodniczącym Rady 
Powiatowej w Szamotułach, a także 
pełnił funkcję delegata WIR do Kra
jowej Rady Izb Rolniczych. Był prze
wodniczącym Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego oraz przewod
niczącym Terenowej Rady Społecz
nej działającej przy KOWR w Pozna

niu. Ze względu na swoją aktywność 
sprawował także wiele innych funk
cji społecznych. Jego zaangażowanie 
w sprawy rolnictwa i ogromna wie
dza stanowiły nieocenione wsparcie 
dla nas wszystkich. Zawsze powta
rzał, że „musimy walczyć o warsz
tat pracy rolników – ziemię, bo to 
jest najcenniejsze, co mamy”. I kon
sekwentnie pracował, aby te słowa 
wprowadzić w czyn. Będzie nam bra
kowało Jego wiedzy, stanowczości 
i determinacji, ale przede wszystkim 
– uśmiechu i życzliwości.

Spoczywaj w pokoju!

Wspomnienie śp. Andrzeja Frąckowiaka

Życzenia uczestnikom spotkania złożyli członkowie Zarządu WIR oraz za-
proszeni goście

W wieczerzy wigilijnej uczestniczyło blisko 1200 osób reprezentujących śro-
dowiska wiejskie z całej Wielkopolski
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Wielkopolskie Fora Rolnicze
Styczeń – marzec 2019 

XII edycja
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 pod nazwą 
„Wielkopolskie Fora Rolnicze”. Spo
tkania odbywać się będą w I kwartale 
2019 roku w poszczególnych powia
tach naszego województwa. Będzie 
to już dwunasta edycja cyklu forów.

Fora rolnicze to w Wielkopolsce 
inicjatywa bardzo dobrze znana, ma
jąca swoją markę i ciesząca się dużym 
zainteresowaniem. Organizowane 
corocznie przez samorząd rolniczy 
spotkania są płaszczyzną do wymia
ny informacji oraz okazją do dyskusji 
na temat aktualnych problemów wsi 
i rolnictwa. Stwarzają także możli
wość bezpośredniego kontaktu rol
ników i producentów z przedstawi
cielami instytucji działających w ob
szarze rolnictwa.

Tematyka tegorocznego cyklu fo
rów koncentrować się będzie wokół 
następujących 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 zanieczysz
czenia wód azotanami pochodzą
cymi ze źródeł rolniczych oraz za
pobieganie dalszemu zanieczysz
czeniu,
 ■ 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 
rolniczych, które odbędą się 
w 2019 roku,
 ■ omówienie aktualnej sytuacji 
w rolnictwie oraz bieżących spraw 
dotyczących funkcjonowania rol
nictwa.
Do zaproponowanej tematyki 

mogą dochodzić kwestie lokalne, 
które wynikają ze specyfiki rolnic

twa danego subregionu, produkcji 
czy też podmiotów, z którymi rolni
cy współpracują.

Do współpracy przy organizacji 
forów zapraszamy instytucje, któ
re na co dzień pracują na rzecz rol
nictwa, w tym: wielkopolskie od
działy ARiMR, KOWR i KRUS, 
Wojewódzki Inspektorat Weteryna
rii, WIORiN, WODR w Poznaniu, 
Stację Chemiczno-Rolniczą, PZŁ, 
związki branżowe, parlamentarzy
stów, WUW, UMWW, gminy i po
wiaty z terenu Wielkopolski, lokal
ne grupy działania, WAZE, SSWW, 
KGW, OSP i inne.

Liczymy na to, że nasza inicjaty
wa, podobnie jak w latach poprzed
nich, przyniesie pożytek wielkopol
skim rolnikom.

Serdecznie zapraszamy Państwa 
do udziału w poszczególnych spo
tkaniach. Harmonogram forów bę
dzie na bieżąco aktualizowany na 
naszej stronie internetowej pod ad
resem wir.org.pl. Szczegółowych 
informacji udzielają oraz zapisy 
uczestników prowadzą nasze biura 
powiatowe, do których kontakty do
stępne są na stronie: wir.org.pl/biu
rawir.

Biuro WIR, Poznań

1 stycznia 2019 r. weszła w życie 
ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy o zwrocie podatku akcyzowe
go zawartego w cenie oleju napędowe
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgod
nie z nią limit zużywanego oleju na
pędowego na jeden hektar upraw rol
nych wzrósł z 86 do 100 litrów oraz 
wprowadzono limit zużycia oleju na
pędowego w wysokości 30 litrów do 
jednej dużej jednostki przeliczenio
wej (DJP) w przypadku prowadzenia 
przez rolnika hodowli bydła.

Jak informuje ARiMR, aby zło
żyć wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na położenie gruntów, pro
ducent rolny musi wystąpić do kie
rownika biura powiatowego ARiMR 
o wydanie dokumentu zawierającego 
informację o liczbie DJP bydła. Wzór 
wniosku o to zaświadczenie dostęp
ny będzie od 2 stycznia 2019 r. w biu
rach powiatowych ARiMR oraz na 
stronie internetowej Agencji pod ad
resem: www.arimr.gov.pl/identyfika
cja-i-rejestracja-zwierzat.html

wej w połowie lat 90. ubiegłego wieku 
szacowaliśmy, że minimalna liczba 
krów w gospodarstwie mleczarskim 
zapewniająca dochodowość wynosi 
9 sztuk. Dzisiaj to już jest wielokrot
nie więcej. Poza skalą produkcji waż
na jest też technologia i dobra prak
tyka produkcyjna, które mają zasad
niczy wpływ na koszty produkcji. Je
stem przekonany, że innowacje w rol
nictwie będą w przyszłości decydo
wały o sukcesie finansowym rolnika. 
Wydaje się, że mamy dzisiaj dobry 
klimat dla innowacji na różnych po
ziomach łańcucha spożywczego. Ko
misja Europejska kładzie olbrzymi 
nacisk na wdrażanie innowacji oraz 
w coraz większym stopniu finansu
je rozwiązania innowacyjne. Inno
wacje są jednym z elementów Pla
nu dla Wsi. Tworzy się w Polsce sieć 
partnerów instytucjonalnych działa
jących na rzecz innowacji. Wielko
polska Izba Rolnicza bierze w tym 
procesie aktywny udział. Jesteśmy 
partnerem projektu Inno4Grass fi
nansowanego w ramach unijnego 

programu Horyzont 2020. Projekt 
realizowany jest przez 20 partnerów 
z 7 krajów. Skupia się na innowacyj
nych rozwiązaniach w zakresie pro
dukcji pasz dla zwierząt na trwałych 
użytkach zielonych – łąkach i pa
stwiskach. Użytki te stanowią dosko
nałe i tanie źródło paszy, pod wa
runkiem że są właściwie zarządzane. 
Dodatkowo odpowiadają na potrzeby 
konsumentów związane z dobrosta
nem zwierząt. Klienci coraz częściej 
sięgają po produkty mleczne, jeśli 
wiedzą, że zostały wyprodukowa
ne z mleka od krów przebywających 
na pastwiskach. Ważnym aspektem 
tego projektu jest współpraca nauki 
z praktyką. Projekt pokazuje inno
wacje wymyślone i stosowane przez 
konkretnych rolników oraz stawia 
na ich upowszechnienie oraz dalsze 
udoskonalenie przez świat nauki. 
W październiku ub.r. w ramach pro
jektu odbyły się dwa bardzo ciekawe 
spotkania z cyklu „Nauka i Prakty
ka”, zorganizowane przez Uniwersy
tet Przyrodniczy w Poznaniu, który 
jest naukowym partnerem projektu 
w Polsce. Spotkania pokazały, jak 

ważne jest właściwe wykorzystanie 
zasobów trwałych użytków zielo
nych w zależności od modelu pro
dukcji mleka w konkretnym gospo
darstwie, konkretnych warunkach 
przyrodniczych i dla konkretnej rasy 
krów. W gospodarstwie pana Mariu
sza Dudy obserwowaliśmy bardzo 
intensywny model produkcji mleka. 
Pasza z łąk stanowiła tam dodatek 
do żywienia opartego o kukurydzę 
i crm. Rolnik osiąga bardzo wyso
kie wyniki produkcyjne, co pokazu
je wydajność od sztuki na poziomie 
10 800 l mleka rocznie. Produkowa
na sianokiszonka musi być zatem 
najwyższej jakości. W tym celu pan 
Mariusz wraz ze swoim ojcem skon
struowali aerator przeznaczony do 
napowietrzania darni. W efekcie jego 
zastosowania w gospodarstwie moż
liwa jest produkcja większych ilości 
paszy podstawowej dla bydła, popra
wa jej jakości poprzez lepszy skład 
botaniczny runi oraz lepsze wyko
rzystanie stosowanych nawozów. 
W Rolniczym Zakładzie Doświad
czalnym w Brodach stosowany jest 
natomiast półdzienny wypas krów na 

trwałych użytkach zielonych położo
nych w bliskim sąsiedztwie zabudo
wań gospodarskich. Gospodarstwo 
posiada krowy z dolewem ras jersey 
oraz szwedzkiej czerwonej. Zwierzę
ta te lepiej czują się na pastwiskach 
w porównaniu z czystymi HF-ami. 
Wydajność od krowy jest niższa i wy
nosi 9 000 l mleka rocznie, ale natu
ralne zasoby gospodarstwa w postaci 
pastwisk są bardzo dobrze wykorzy
stane, co przekłada się na efekty eko
nomiczne. Szczegółowe opisy tych 
gospodarstw oraz szeregu innych 
innowacji w zakresie produkcji pasz 
na łąkach i pastwiskach znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej pro
jektu: www.inno4grass.eu/pl. Zachę
camy do lektury opisów innowacyj
nych gospodarstw rolnych z całej Eu
ropy. Myślę, że mogą one zainspiro
wać Państwa do wdrażania innowa
cji w swoich gospodarstwach w celu 
poprawy rentowności tej produkcji. 
Strona projektu będzie ciągle wzbo
gacana o nowe opisy oraz narzędzia 
łąkarskie, które możecie Państwo 
wykorzystywać w gospodarstwach. 

dr inż. Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 11

Zwiększony limit zwrotu akcyzy 
od paliwa rolniczego


