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Nowe podejście do szacowania skutków suszy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi przedstawiło do konsultacji 
społecznych projekt rozporządzenia 
zmieniającego dotychczasowe zasa-
dy szacowania skutków klęski suszy. 
Ogólne założenia projektu wychodzą 
naprzeciw zgłaszanym wielokrotnie 
przez WIR postulatom uproszczenia 
całego systemu obsługi poszkodowa-
nych przez tę klęskę i ograniczenia 
błędów przy sporządzaniu protoko-
łów. Ponadto należało przyjąć nowe 
rozwiązania, zgodne z obowiązują-
cymi ograniczeniami związanymi 
z pandemią COVID-19.

Ministerialny projekt śmiało 
można nazwać rewolucyjnym. Otóż 
zakłada on, że rolnik, posługując 
się „publiczną aplikacją” dostępną 
na stronie internetowej „urzędu ob-
sługującego ministra właściwego do 
spraw informatyzacji”, sam wygene-
ruje wniosek, który automatycznie 
z systemu informatycznego ARiMR 
pobierze dane o działkach rolnych 
i zwierzętach gospodarskich. Rol-
nik we wniosku poda oszacowa-
ny przez siebie procent strat, który 
zostanie skonfrontowany z danymi 
zawartymi w Systemie Monitorin-
gu Suszy Rolniczej (SMSR). Jeżeli 

podany przez rolnika procent strat 
będzie wyższy niż przyjęty w mo-
nitoringu, aplikacja skoryguje tę 
wartość do wysokości wynikającej 
z SMSR. Podobna korekta nastąpi 
automatycznie, gdy rolnik zawyży 
liczbę zwierząt czy poda zawyżone 
dodatkowe koszty w produkcji zwie-
rzęcej. Projekt rozporządzenia za-
wiera wykaz gatunków zwierząt, dla 
których straty w produkcji pasz ob-
jętościowych czy soczystych będzie 
można uznać za dodatkowe koszty 
poniesione w związku z wystąpie-
niem suszy.

Powstały w ten sposób wniosek zo-
stanie przez rolnika podpisany elek-
tronicznie podpisem zaufanym i bę-
dzie podstawą do sporządzenia pro-
tokołu przez komisję klęskową. Do 
wniosku rolnik będzie mógł dołą-
czyć dokumentację fotograficzną.

Jak podkreśla resort rolnictwa, 
aplikacja znacznie usprawni proces 
szacowania szkód powstałych w wy-
niku suszy – przede wszystkim po-
przez ograniczenie błędów i wyeli-
minowanie udziału w szacowaniu 
komisji klęskowej umożliwi skróce-
nie czasu na uzyskanie informacji 
o wysokości szkód stanowiącej pod-

stawę do ubiegania się o pomoc. Ko-
misja klęskowa, dysponując wszyst-
kimi danymi, bezzwłocznie sporzą-
dzi protokół oszacowania szkód.

W oparciu o protokół wygenero-
wany przez aplikację publiczną pro-
ducent rolny, także poprzez tę apli-
kację, będzie mógł złożyć wniosek 
o preferencyjny kredyt na wznowie-
nie produkcji. Dopłaty do preferen-
cyjnego oprocentowania będą mogły 
być stosowane przez 4 lata od dnia 
30 września roku, w którym wystą-
piła susza. Preferencyjne oprocento-
wanie określono w projekcie na 0,5% 
w skali roku, o ile rolnik spełni obo-
wiązek ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych 
uprawianych w plonie głównym od 
ryzyka suszy (z wyłączeniem wielo-
letnich użytków zielonych). W prze-
ciwnym razie oprocentowanie bę-
dzie ustalane w oparciu o wskaźnik 
WIBOR, nie będzie jednak wyższe 
niż 2,855% rocznie. Zwróćmy uwa-
gę, że w dotychczas obowiązujących 
przepisach nie było wymogu ubez-
pieczenia upraw od ryzyka suszy.

W podobny sposób będzie moż-
liwe wnioskowanie także o pomoc 
w formie dotacji. Także w tym przy-

padku uzyskanie pomocy w pełnej 
wysokości uzależnione będzie od 
ubezpieczenia przynajmniej połowy 
powierzchni upraw od ryzyka su-
szy. Planuje się także zróżnicowanie 
stawki pomocy w przypadku użyt-
ków zielonych od obsady zwierząt 
z gatunku bydło, owce lub kozy.

Powyższe formy pomocy będą do-
stępne dla producentów rolnych, któ-
rzy w wyniku suszy ponieśli szkody 
w wysokości większej niż 30% śred-
niej rocznej produkcji rolnej w go-
spodarstwie.

Wielkopolska Izba Rolnicza, opi-
niując projekt rozporządzenia, 
przede wszystkim wyraziła obawę 
o to, czy elektroniczna obsługa wnio-
sku nie będzie barierą dla uzyskania 
pomocy przez tych rolników, któ-
rzy jeszcze nie posiadają kompute-
rów lub nie potrafią posługiwać się 
tego typu internetowymi aplikacja-
mi. Najbliższe tygodnie pokażą, czy 
rewolucjonizowany system obsłu-
gi udzielanej przez państwo pomo-
cy „suszowej” zda egzamin, czy też 
z jego powszechnym wprowadze-
niem trzeba będzie poczekać przy-
najmniej do następnego roku.

Kornel PABISZCZAK

Susza w Wielkopolsce potwierdzona przez IUNG
Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-

boznawstwa prowadzący System Mo-
nitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) 
opublikował pierwszy raport obejmu-
jący okres od 21 marca do 20 maja br. 
Wynika z niego, że zagrożenie suszą 
występuje w centralnej i zachodniej 
części Wielkopolski. Szczególnie wy-
sokie jest w pasie gmin położonych 
na zachód od Poznania. Raport po-
daje, że zagrożenie suszą jest najwyż-

sze dla zbóż jarych i jest notowane 
w 163 gminach (72% liczby gmin) na 
łącznej powierzchni stanowiącej bli-
sko 37% powierzchni naszego regio-
nu. Dla wielu gmin wskazano zagro-
żenie suszą obejmujące ponad 80% 
ich powierzchni. Poza zbożami jary-
mi susza obejmuje także zboża ozime, 
truskawki, drzewa i krzewy owocowe.

Biorąc pod uwagę procentowy 
udział zagrożonych powierzchni, 

gorsza sytuacja suszowa występuje je-
dynie w województwie lubuskim. Su-
sza występuje także w północno-za-
chodniej części Polski, w południo-
wej części Niziny Śląskiej, w północ-
nej części Wyżyny Krakowsko-Czę-
stochowskiej, na Polesiu Lubelskim, 
Wyżynie Lubelskiej oraz w północ-
nych terenach Wyżyny Małopolskiej.

W najlepszej kondycji znajdu-
ją się uprawy położone w południo-

wo-wschodniej części Wielkopolski. 
W tym rejonie w kwietniu i maju wy-
stąpiły dość znaczne opady deszczu, 
które oddaliły, przynajmniej na ra-
zie, obawy o spadek plonów. 

Z zagrożeniem suszą upraw 
w poszczególnych gminach można 
zapoznać się na internetowej stronie 
SMSR: www.susza.iung.pulawy.pl/
wykazy/2020,30.

Kornel PABISZCZAK

Jest pomoc czy jej nie ma?
W przestrzeni publicznej funkcjo-

nuje powtarzana przez najwyższych 
rangą polityków polskich informa-
cja o zrekompensowaniu rolnikom 
strat powstałych po ubiegłorocznej 
klęsce suszy. Tymczasem do zarządu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wciąż 
napływają informacje, że wielu rol-
ników nadal oczekuje zrealizowania 
pomocy. W tej sytuacji Izba wystą-
piła do dyrektora Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Poznaniu z prośbą o prze-
słanie informacji o stanie realizacji 

programu pomocowego w Wielko-
polsce.

W odpowiedzi uzyskaliśmy nastę-
pujące dane:

 ■Po ubiegłorocznej klęsce suszy 
i innych klęskach (przymrozki, 
grad) wielkopolscy rolnicy złożyli 
72 635 wniosków o bezzwrotną po-
moc państwa. Łączna wnioskowa-
na kwota pomocy opiewała na po-
nad 627 mln 560 tys. zł.
 ■Z tej liczby obsłużono dotąd w ca-
łości, z uwzględnieniem odmów, 
redukcji przedeklarowania, bez 
zaliczek, 51 081 wniosków, wy-

płacając pomoc w łącznej kwo-
cie 311 mln 706 tys. zł. Liczba 
wnios ków zrealizowanych czę-
ściowo w formie zaliczek wynio-
sła 9400, na kwotę 23 mln 500 tys. 
zł. Liczba w ogóle niezrealizo-
wanych dotąd wniosków wyno-
si 12 154 i przewidywana kwota 
przeznaczona na ich obsługę wy-
nosi blisko 107 mln 157 tys. zł – 
z zastrzeżeniem, że pozycja ta do-
tyczy pomocy realizowanej w for-
mule de minimis, stąd kwota wnio-
skowanej pomocy może istotnie 
różnić się od finalnej wysokości 

środków niezbędnych do obsługi 
tego mechanizmu.
Spróbujmy, choć pobieżnie, prze-

analizować powyższe dane. Biorąc 
pod uwagę liczbę złożonych wnios-
ków, można stwierdzić, że pomoc 
w pełnej wysokości otrzymało po-
nad 70% rolników. Gdy jednak spoj-
rzymy na wypłacone kwoty, stano-
wią one niespełna 50% ich potrzeb. 
Zauważmy także, że żadnej pomo-
cy nie otrzymało dotąd prawie 17% 
poszkodowanych i należna im kwo-
ta także stanowi 17% potrzeb. Po-
równując sumę wypłaconych kwot 
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Niesprawna śluza na rowie melioracyjnym w parku Słopanoskim (powiat 
szamotulski)

Zapory na rowach melioracyjnych i rzece Dąbroczna u ujścia do Orli (po-
wiat rawicki) nie budzą zastrzeżeń

(z zaliczkami) wynoszącą 335 mln 
206 tys. zł z sumą wnioskowanej po-
mocy (627 mln 560 tys. zł) możemy 
się dowiedzieć, że do wypłaty pozo-
stały jeszcze 292,4 mln zł, co stanowi 
ponad 47% potrzeb.  W Wielkopolsce 
z tytułu pomocy po ubiegłorocznej 

klęsce suszy wypłacono więc dotąd 
nieco połowę, bo 53% wnioskowanej 
kwoty.

Reprezentujący obóz władzy opty-
miści przeprowadziliby inną anali-
zę: pomoc otrzymało blisko 60,5 tys. 
rolników (nieważne, że 934 tys. tylko 

zaliczki), co stanowi 83% wnioskują-
cych.

Tymczasem brak pomocy suszo-
wej to nie jedyne nie spełnione przez 
rząd obietnice. Nie będzie rekom-
pensaty spadku cen skupu trzody 
chlewnej w niebieskiej strefie ASF, 

nie będzie dodatkowych dopłat na 
wiosenne ubezpieczenia rolnicze, nie 
będzie nadzwyczajnych dotacji dla 
poszkodowanych przez tegoroczne 
klęski, niepewne są także dopłaty do 
materiału siewnego.

Kornel PABISZCZAK

Stan urządzeń melioracyjnych

Mimo że z suszą borykamy się już od 
kilku lat, a wcześniej również zdarzały 
się lata, w których opadów było mało, 
nadal nie nauczyliśmy się racjonal-
nie i oszczędnie gospodarować wodą. 
Brakuje podstawowych urządzeń ją 
zatrzymujących, a nawet gdy takowe 
istnieją i są sprawne, nie zawsze są 
uruchamiane, kiedy jest taka potrze-
ba. Brakuje zbiorników tzw. małej re-
tencji. Nieco inaczej jest w przypadku 
nadmiaru wody. Dysponujemy zbior-
nikami oraz urządzeniami służącymi 
spłaszczaniu fali powodziowej i zapo-
bieganiu zalaniom. Co prawda, urzą-
dzenia te wymagają w wielu przypad-
kach napraw i konserwacji, ale w razie 
potrzeby można je uruchomić.

Mała retencja jest jednym z naj-
szybszych i najtańszych sposobów 
zatrzymania wody opadowej, tym-
czasem, według danych Wód Pol-
skich, aż 94% wody opadowej spływa 
do Bałtyku (dla porównania Hisz-
panie zatrzymują ponad 48% wody 
opadowej). Mała retencja wyma-
ga współpracy rolników, instytucji, 
samo rządów. W reakcji na otrzymy-
wane od naszych delegatów zastrze-
żenia co do funkcjonowania urzą-
dzeń do podpiętrzania i zatrzymy-
wania wody oraz próśb o interwencję 
w sprawie regulowania zastawek na 

ciekach wodnych, wystosowaliśmy 
pismo do ministra gospodarki i że-
glugi śródlądowej Marka Gróbarczy-
ka z prośbą o zobowiązanie jedno-
stek PGW Wody Polskie do urucho-
mienia urządzeń piętrzących wodę, 
które pomogłyby zatrzymać wodę po 
wiosennych opadach. 

Co do możliwości podpiętrzania 
wód w ciekach, stawach, oczkach 
wodnych, zależna ona jest od tego, 
kto za dane cieki czy zbiorniki jest 
odpowiedzialny. Jeżeli zbiornik lub 
ciek leży w gestii spółek wodnych, 
a w przypadku ich braku – w gestii 
właściciela gruntu, to odpowiedzial-
na jest spółka wodna lub właściciel, 
a jeśli jest to woda należąca do PGW 
WP, tymi wodami zawiadują Wody 
Polskie. 

W najbliższych dniach planowane 
jest również spotkanie prezesa WIR 
Piotra Walkowskiego z dyrekcją Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w celu omówie-
nia działań, które należy podjąć, aby 
usprawnić zarządzanie urządzeniami 
wodnymi, co ma ogromne znaczenie 
w kontekście zapobiegania suszy rol-
niczej. Za ten proces odpowiedzialne 
w głównej mierze są Wody Polskie. 

W celu usprawnienia komunika-
cji pomiędzy tą instytucją a rolni-

kami podjęliśmy działania polega-
jące na stałym monitoringu cieków 
wodnych pod kątem zatrzymywania 
wody i zapobiegania suszy rolniczej. 
Nasze spostrzeżenia przekazaliśmy 
RZGW w Poznaniu. 

Wystąpiliśmy także z wnioskiem 
do PGW WP, który wypłynął pod-
czas kolejnej edycji Wielkopolskich 
Forów Rolniczych, w sprawie zarzą-
dzania budowlami piętrzącymi wodę 
na następujących ciekach wodnych: 
rzece Obrze, Kanale Obrzańskim 
oraz Czarnym Rowie Ia. 

Wielkopolska Izba Rolnicza apli-
kowała do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o dofinansowanie organiza-
cji konferencji poświęconej sprawom 
wody, w tym zagadnieniom związa-
nym z tzw. małą retencją. Konferen-
cja pn. „Wielkopolski Szczyt Wod-
ny” dotyczyć będzie przede wszyst-
kim ochrony zasobów wodnych 
i przeciwdziałania skutkom suszy, 
a także świadomego zarządzania za-
sobami wodnymi na poziomie gospo-
darstwa rolnego. 

Jako samorząd rolniczy zgłosili-
śmy również uwagi do projektu Pla-
nu Przeciwdziałania Skutkom Suszy 
(PPSS). Nasze uwagi dotyczyły mię-
dzy innymi:

 ■Braku określenia finansowania 
zapisanych w nim działań. Już na 
etapie projektowania, dla płynnej 
realizacji zaplanowanych przedsię-
wzięć, powinno się zapewnić/po-
zyskać środki na realizację przyję-
tych zadań.
 ■Braku jasno wynikającej płynno-
ści realizacji zadań. Powinno się 
na etapie wykonywania jednego 
zadania projektować i pozyskiwać 
środki na kolejne zadanie, tak by 
płynnie móc przejść po zakończe-
niu realizacji jednego zadania do 
realizacji następnego. W przeciw-
nym razie realizacja poszczegól-
nych przedsięwzięć będzie nie-
możliwa do wykonania w założo-
nym 6-letnim okresie.
 ■Braku odniesienia zgodności pla-
nu do dokumentów strategicz-
nych o zasięgu europejskim, tj.: 
Strategii na rzecz integralnego 
i zróżnicowanego rozwoju sprzy-
jającego wyłączeniu społecznego 
Europa 2020 i lata następne oraz 
tzw. SPA Strategiczny Plan Ada-
ptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do roku 
2030.

Materiały zebrały:  
E. BRYL i M. CEGLAREK
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Od poprzedniego wydania „Siew-
cy” minął już miesiąc. W tym czasie 
Wielkopolska Izba Rolnicza prowa-
dziła bardzo intensywne działania 
związane z łagodzeniem skutków 
wybuchu ogniska ASF w Więckowi-
cach dla producentów trzody chlew-
nej z tego terenu. Te działania były 
realizowane w dwóch zasadniczych 
kierunkach. Po pierwsze, zwracali-
śmy się do służb weterynaryjnych, 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz 
wojewody wielkopolskiego z prośba-
mi o podjęcie działań pozwalających 
na maksymalne skrócenie obszarów 
zagrożenia wyznaczonych zarządze-
niem wojewody. Takie skrócenie jest 
możliwe pod warunkiem podjęcia 
intensywnych badań próbek krwi 
zwierząt objętych strefą. Z satysfak-
cją przyjęliśmy informację, że woje-
wódzki lekarz weterynarii podjął ta-
kie badania. Biorąc pod uwagę liczbę 
tych próbek, szacowaną na 12 000, 
ich koszty i logistyka są znaczące, 
tym bardziej doceniamy ten wysiłek. 
Jeśli wyniki będą negatywne, strefy 
zagrożenia wyznaczone rozporzą-
dzeniem będą mogły być zniesione. 
Jest to warunek konieczny, aby moż-
liwa była sprzedaż tuczników z tego 
terenu. Po drugie, skierowaliśmy pi-
smo bezpośrednio do Komisji Euro-
pejskiej z wnioskiem o jak najszybsze 
zniesienie strefy niebieskiej wyzna-
czonej właśnie przez Komisję. Zde-
cydowaliśmy się na bezpośrednie wy-
stąpienie do Komisji głównie w celu 
wskazania kontekstu ekonomicznego 
i skutków wyznaczenia strefy niebie-
skiej na stosunkowo dużym obszarze 
dwóch powiatów. Naszym zdaniem 

tak duży obszar nie jest uzasadniony, 
szczególnie że do wybuchu ogniska 
doszło na jednej fermie w strefie bia-
łej, czyli takiej, gdzie nie występuje 
ASF u dzików. W naszym stanowi-
sku podkreślamy, jak duże znacze-
nie ma produkcja trzodowa dla go-
spodarstw rodzinnych z terenu obję-
tych strefą niebieską powiatów. Przy 
słabych glebach i relatywnie niskich 
areałach stanowi ona jedyne możliwe 
źródło pozyskania dochodów w go-
spodarstwie. 

Przypadek ogniska i wyznaczenia 
stref zbiegł się z kolejną dużą zapa-
ścią na rynku trzody chlewnej. Nasza 
analiza, o której piszemy w innym 
artykule, wskazuje, że Chiny rozpo-
częły odbudowę własnej produkcji 
trzody chlewnej i zintensyfikowały 
wymianę handlową ze Stanami Zjed-
noczonymi. W krytycznym momen-
cie tej zapaści ceny tuczników spa-

dły nawet do 3,50 zł/kg wagi żywej. 
Rolnicy, którzy kupowali warchlaki 
w cenach 400–450 zł, przy tak ni-
skich cenach sprzedaży żywca wie-
przowego ponoszą tylko straty. W tej 
sprawie zarząd WIR przyjął stosow-
ne stanowisko, kierując je do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi. Z komu-
nikatu prasowego ministerstwa wie-
my, że skierowany został przez pol-
ską stronę wniosek do Komisji Euro-
pejskiej o objęcie wieprzowiny i dro-
biu systemem dopłat do prywatnego 
składowania. Do tej pory te surowce 
rolne nie były objęte taką interwen-
cją. W połowie maja Komisja Euro-
pejska ogłosiła uruchomienie tych 
mechanizmów dla mleka w proszku, 
masła, wołowiny i jagnięciny. Nieste-
ty, do tej pory Komisja nie zareago-
wała na te wnioski. 

Musimy, niestety, zakładać, że Ko-
misja Europejska może nie zadzia-

łać tak szybko, jakbyśmy sobie tego 
życzyli, i strefa niebieska pozostanie 
na dłużej. Według oficjalnych infor-
macji może ona najszybciej zniknąć 
po 3 miesiącach. W najtrudniejszej 
sytuacji znaleźli się mali i średni ho-
dowcy, którzy nie mogli zapewnić 
minimum transportowego zwierząt, 
co jest wymogiem ich wywiezienia 
poza strefę. W związku z powyższym, 
zarząd WIR oraz delegaci z Rad Po-
wiatowych WIR w Poznaniu i Sza-
motułach rozpoczęli rozmowy wielo-
kierunkowe o możliwościach odbioru 
świń z tych gospodarstw. Rozmowy 
prowadzono z potencjalnymi zakła-
dami z całego kraju, z powiatowymi 
lekarzami weterynarii, z punktami 
skupu itp. Największym wyzwaniem 
jednak okazała się organizacja punk-
tu gromadzenia zwierząt w powiecie 
szamotulskim oraz cena skupowa-
nych zwierząt. Rolnikom nie sprzyja-

Brak rąk do pracy przy zbiorze!
Polskie rolnictwo, szczególnie 

uprawa warzyw i owoców, opiera się 
na pracownikach sezonowych, któ-
rych większość stanowią obecnie 
cudzo ziemcy. Ich możliwość przy-
jazdu i pracy w Polsce ma kluczowe 
znaczenie dla większości profesjo-
nalnych upraw i plantacji, począw-
szy od truskawek, poprzez ogórki, 
a na jabłkach skończywszy. W takiej 
samej sytuacji są ogrodnicy z pozo-
stałych krajów UE, takich jak Niem-
cy, Hiszpania czy Włochy. Komisja 
Europejska, dostrzegając problem 
już na początku pandemii, wyda-
ła zalecenie, aby sprawę cudzoziem-
ców pracujących w rolnictwie kraje 
członkowskie potraktowały priory-
tetowo i zezwalały na ich swobodne 
przemieszczanie się. Zarząd Wielko-

polskiej Izby Rolniczej wielokrotnie 
zajmował się sprawą zatrudniania 
cudzoziemców. Na skutek między 
innymi naszej interwencji minister 
rolnictwa we współpracy z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym przygo-
tował wytyczne dla producentów rol-
nych zatrudniających cudzoziemców 
przy pracach sezonowych. Wytycz-
ne te są odpowiedzią na sytuację za-
grożenia wirusem SARS-Cov-2 oraz 
potrzebę zapewnienia pracowników 
głównie przy zbiorach owoców mięk-
kich. Poniżej przedstawiamy naj-
ważniejsze elementy tych procedur 
związane z zapewnieniem transpor-
tu i warunków kwarantanny, w tym 
badaniem na obecność koronawiru-
sa, oraz ograniczeniem rozpowszech-
niania się koronawirusa, zwracając 

przy tym uwagę, że po naszych ko-
lejnych interwencjach minister rol-
nictwa i rozwoju wsi zapowiedział, 
że koszt testu na obecność SARS 

(punkt 7 procedury A) będzie pokry-
ty przez budżet państwa. Pełna wer-
sja procedur znajduje sią na naszej 
stronie internetowej www.wir.org.pl. 

Poza kosztami badań najbardziej 
niepokoił naszą Izbę sposób ich or-
ganizacji przez rolnika. W materia-
le, który ukazał się na stronach Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
27.05.2020 r., uzupełniono procedu-
ry o szczegółową instrukcję pobiera-
nia próbek w systemie drive through. 
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie 
plantacji, na których zatrudniani są 
pracownicy sezonowi, oraz stosunko-
wo niewiele takich punktów pobrań, 
mamy cały czas obawy, jak ten proces 
będzie przebiegał w praktyce. 

Paweł DOPIERAŁA
Andrzej PRZEPIÓRA
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ASF – czy damy radę?
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ła, niestety, ogólna sytuacja na rynku 
trzody chlewnej i drastyczne obniżki 
cen skupu żywca wieprzowego.

Dzięki m.in. Pawłowi Zagórskie-
mu, przewodniczącemu RP WIR 
w Szamotułach, oraz Marcinowi Ka-
lembie, delegatowi z RP WIR w Po-
znaniu, i ich pracy poświęconej na 
godziny rozmów, pertraktacji i ści-
słej współpracy z powiatowymi leka-
rzami weterynarii osiągnięto i w tym 
zakresie sukces. Na chwilę obecną 
oba powiaty objęte restrykcjami dys-
ponują punktami, w których możli-
we jest gromadzenie zwierząt przed 
dalszym ich transportem do zakładu 
ubojowego. Coraz więcej zakładów 
deklaruje chęć zakupu świń z tych 
terenów, co przekłada się na cenę. 
Oczywiście rolnicy zdają sobie spra-
wę, że będzie ona niższa niż zwie-
rząt poza strefą, jednakże wcześniej-

sze stawki na poziomie 2–2,5 zł były 
nieakceptowalne. Kluczowa w tych 
działaniach była współpraca człon-
ków Rad Powiatowych WIR z Sza-
motuł i Poznania, rolników oraz po-
wiatowych lekarzy weterynarii oraz 
wsparcie zarządu WIR.

Sytuacja hodowców trzody chlew-
nej w regionie nadal nie napawa 
optymizmem. Musimy być jednak 
przygotowani na kolejne przypadki 
oraz ogniska w naszym wojewódz-
twie i konieczność zaangażowania 
się każdej ze stron. Wspólne, wielo-
kierunkowe działania są dowodem 
na to, że możliwe jest wypracowanie 
rozwiązań, które przyczynią się do 
chociaż chwilowego złagodzenia rol-
nikom negatywnych skutków afry-
kańskiego pomoru świń. Wydaje się, 
że kluczowym rozwiązaniem będzie 
pozyskanie na terenie Wielkopolski 

ubojni, która będzie gotowa do od-
bioru tuczników ze stref niebieskich, 
jeśli takie się pojawią. Wstępną de-
klarację takiej możliwości złożyli 
na spotkaniu u wojewody przedsta-
wiciele zakładów mięsnych. Jednak 
stawiają oni swój warunek w zakresie 
minimalnej liczby tuczników, którą 
będą w stanie skupić. Spełnienie tego 
warunku będzie zależało od dobrej 
kontynuacji podjętej przez rolników 
współpracy. 

Nie tylko strefa niebieska jest 
kłopotem wielkopolskich hodow-
ców trzody chlewnej. Rozszerza się 
również zasięg strefy czerwonej po 
tym, jak znaleziono padnięte dziki 
w powiecie leszczyńskim, a ostatni 
w powiecie kościańskim, w gminie 
Śmigiel. Również w tych strefach 
aktywnie działa Rada Powiatowa 
WIR w Lesznie pod przewodnic-

twem Stanisława Ciesielskiego, or-
ganizując spotkania z rolnikami 
oraz powiatowymi władzami wete-
rynaryjnymi i przedstawicielami 
myśliwych. 

Zbliża się lato, co zazwyczaj ozna-
cza lepsze warunki rozprzestrzenia-
nia się wirusa ASF. Widzimy, jak bar-
dzo wprowadzanie stref zagrożenia 
utrudnia sprzedaż tuczników i wpły-
wa negatywnie na cenę. W związ-
ku z powyższym, ponownie zwraca-
my się do rolników, myśliwych oraz 
wszystkich osób mających kontakt ze 
środowiskiem, w którym bytują dzi-
ki, o przestrzeganie zasad bioaseku-
racji. Wszelkie materiały i filmy in-
formacyjne oraz instruktażowe znaj-
dą Państwo na naszych stronach in-
ternetowych: www.wir.org.pl. 

Barbara IDCZAK
Andrzej PRZEPIÓRA

Pandemia niszczy rynki rolne
Pandemia koronawirusa zachwiała 

całą światową gospodarką. Jej skut-
ki ekonomiczne będą jeszcze długo 
odczuwalne. Branża rolno-spożyw-
cza nie jest wyjątkiem. Poszczególne 
działy produkcji rolniczej i spożyw-
czej w Polsce i na świecie odczuwa-
ją wpływ pandemii poprzez spadek 
popytu, utrudnienia w logistyce, za-
kazy i nakazy dotyczące poruszania 
się konsumentów czy też korzysta-
nia z gastronomii. Wielkopolska Izba 
Rolnicza na bieżąco monitoruje rynki 
rolne i podejmuje interwencje w celu 
wskazania problemów rolników i spo-
sobów ich rozwiązania. Zarząd Izby 
na każdym posiedzeniu dokonuje 
analizy bieżących wydarzeń, sytuacji 
rynkowej i podejmuje decyzje o kie-
runkach naszych działań mających 
na celu łagodzenie skutków kryzysu. 
Poniżej zamieszczamy skrót analiz 
przygotowanych przez naszych spe-
cjalistów w zakresie poszczególnych 
rynków rolnych. Pełne wersje tych 
materiałów znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.wir.org.pl. 
Analizy te dały podstawę do przy-
gotowania stanowisk zarządu WIR 
w zakresie trudnej sytuacji na rynku 
mleka, drobiu czy też trzody chlew-
nej. Nasze stanowiska znajdą Pań-
stwo również na naszej stronie inter-
netowej www.wir.org.pl.

Rynek mleka i wołowiny
Epidemia koronawirusa i obo-

strzenia z tym związane wpłynęły 
również na branżę mleczarską. Od-
notowano spadki cenowe. Sytuacja 
pogorszyła się wraz w rozprzestrze-
nianiem wirusa w krajach Unii Eu-

ropejskiej – większość z tych państw 
wprowadziła ograniczenia w prze-
mieszczaniu ludności i transportu 
produktów. W ocenie rynku przez 
krajowych producentów, najwięk-
szy wpływ epidemii będzie doty-
czył mleka w proszku i masła. Polska 
jest znaczącym unijnym producen-
tem zarówno odtłuszczonego mle-
ka w proszku, jak i serwatki. Pro-
dukty te są sprzedawane na rynkach 
między narodowych. Produkcja mle-
ka w Polsce się zwiększa. Nadwyżki 
mleka trafiały zazwyczaj do prosz-
kowni. Towar zgromadzony w ma-
gazynach trudno będzie sprzedać za 
granicę, bo cały świat dotknęło spo-
wolnienie, a na wewnętrznym ryn-
ku popyt jest bardzo ograniczony. 
Naprzeciw tym problemom wyszła 
Komisja Europejska, wprowadzając 
pakiet wsparcia dla rynków rolnych 
w UE. Od 7 maja uruchomiono me-

chanizm dopłat do prywatnego prze-
chowywania odtłuszczonego mleka 
w proszku, masła, serów. Europej-
ska Rada ds. Mleka (EMB) twierdzi, 
że podjęte przez Komisję Europej-
ską środki nie zatrzymają kryzysu. 
Zakłócenia gospodarcze w sekto-
rze mleka i przetworów mlecznych 
mogą spowodować również trudno-
ści finansowe, problem z płynno-
ścią, a przy tym pogorszenie sytu-
acji finansowej rolników. Z naszych 
danych, pozyskanych od producen-
tów mleka pod koniec maja, wynika, 
że sytuacja nieco się ustabilizowała. 
Ceny mleka w skupie wahają się na 
poziomie 1,30–1,40 zł/l, w zależności 
od podmiotu. Ze względu na suszę, 
która miała miejsce przed majowymi 
opadami, nie odnotowujemy znaczą-
cej wiosennej zwyżki produkcji. 

Podobnie rynek wołowiny w ostat-
nim czasie nie jest w dobrej kondycji. 

Od momentu wystąpienia epidemii 
koronawirusa w Europie, a w szcze-
gólności we Włoszech, gdzie trans-
port mięsa z Polski był ograniczony, 
ceny drastycznie spadły. Poza niską 
ceną występuje również problem ze 
zbytem z zakładów przemysłu. Ma-
gazyny są przepełnione. Niektóre 
zakłady wstrzymały skup na okres 
7–14 dni lub go zmniejszyły. Komisja 
Europejska, przyjęła pakiet działań 
na rynkach rolnych. Wprowadzono 
dopłaty do prywatnego przechowy-
wania mięsa bydła w wieku ośmiu 
miesięcy i starszego. Dopłaty do pry-
watnego przechowywania są jednym 
z elementów działań interwencyjnych 
na rynkach rolnych w Unii Europej-
skiej. Wsparcie pozwoli zakładom 
przetwórczym przetrzymać dany to-
war i wprowadzić go na rynek w do-

> dokończenie na str. 6
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godniejszym dla określonego sektora 
czasie – podało ministerstwo rolnic-
twa. Ograniczenia w przemieszcza-
niu osób wpłynęły również na do-
stępność siły roboczej w rzeźniach 
i w przetwórstwie, zmniejszyły się 
zdolności transportowe i logistyczne 
– Komisja Europejska upatruje moż-
liwości utrzymania balansu na rynku 
poprzez przechowywanie mięsa prze-
znaczonego dla branży hotelarsko- 
-gastronomicznej. Dlatego też pod-
jęto decyzję o przyznaniu dopłat do 
prywatnego przechowywania. Jedno-
cześnie wyraziła zgodę na przesunię-
cie jedynie 100 mln euro z PROW na 
cały sektor rolno-spożywczy. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że 80% pro-
dukcji wołowiny w Polsce przeznacza 
się na eksport. To w bardzo dużym 
stopniu wystawia naszych producen-
tów na ryzyko cenowe i znaczące wa-
hania cen. Zważywszy na długi cykl 
produkcyjny żywca wołowego, jest to 
w dłuższej perspektywie sytuacja bar-
dzo niekorzystana. 

Magdalena KOŁODZIEJEK

Rynek wieprzowiny i drobiu
Sytuacja na rynku wieprzowiny 

w dobie pandemii COVID-19 jest 
bardzo niestabilna, a początkowe po-
zytywne prognozy dotyczące wzro-
stu cen spowodowanego niską poda-
żą żywca się nie sprawdziły. Po po-
czątkowym wykupywaniu wieprzo-
winy na zapas popyt na wieprzowi-
nę zarówno w Europie, jak i w Pol-
sce zaczął spadać. Powiązane jest to 
z zamknięciem restauracji i punktów 
gastronomicznych, brakiem organi-
zowanych imprez, jak i opóźnionym 
sezonem grillowym. 

Spadek cen w Europie rozpoczął 
się od początku marca. W Polsce 
ceny żywca sukcesywnie wzrastały 
do drugiego tygodnia marca, potem 
stopniowo ulegały obniżeniu, nato-
miast gwałtowne spadki zanotowano 
w połowie kwietnia. Rozbieżność cen 
wówczas była duża, w skupie rolnicy 
otrzymywali od 4,0 do 5,06 zł według 
wagi żywej świń.

Wysokie ceny tuczników w marcu 
niekoniecznie szły w parze z opłacal-
nością, gdyż w okresie najwyższych 
cen w skupie tuczników koszt 1 tony 
poekstrakcyjnej śruty sojowej wyno-
sił blisko 2000 zł. W pierwszym ty-
godniu maja br. średni koszt takiej 
śruty wynosił już 1690 zł. Znaczący 
spadek cen wieprzowiny w Europie 
związany był także z zaburzeniami 
logistycznymi, spadkiem aktywno-
ści portowej zarówno w Europie, jak 
i Azji, ograniczeniem w przemiesz-
czaniu i brakiem siły roboczej, który 

dotknął najbardziej Niemcy i Holan-
dię, ponieważ niektórzy pracownicy 
ze Wschodu nie byli w stanie dotrzeć 
do swoich miejsc pracy przed wyda-
niem zakazu przemieszczania się. 
Epidemia COVID-19 wpłynęła rów-
nież na koszty logistyki spowodowa-
ne brakiem kierowców ciężarówek. 

Obecnie cena jest ciągle niestabil-
na. Największym zagrożeniem dla 
unijnego rynku jest aktualnie ta-
nia wieprzowina pochodząca z USA 
i Brazylii. Stany Zjednoczone, po-
dobnie jak Europa, zmagają się z pro-
blemami logistycznymi i pozrywany-
mi łańcuchami dostaw w czasie walki 
z COVID-19, jednakże nie przeszka-
dza to w eksporcie wieprzowiny na 
rynek chiński. W roku bieżącym eks-
port ten wyniósł 264 tys. ton, w roku 
ubiegłym w tym samym okresie wy-
nosił zaledwie 56 tys. ton. Rekor-
dowo niskie ceny w skupie w USA 
– 0,75 $/kg (w.b.c.), stworzyły silną 
konkurencję amerykańskiej wieprzo-
winy na rynkach światowych. 

Prognozy na przyszłość nie napa-
wały optymizmem, letnie podwyżki 
cen stały pod znakiem zapytania ze 
względu na nieprzewidywalne za-
chowania konsumentów. Mimo iż 
wraz z ostatnimi dniami maja na-
stąpiły podwyżki cen w skupie świń, 
w dalszym ciągu istnieje obawa, że 
z powodu zwiększenia się bezrobo-
cia lub obawy przed utratą pracy 
coraz więcej ludzi zacznie zaciskać 
pasa i ograniczać zakup wieprzowi-
ny. Eksport wieprzowiny z Polski 
może być utrudniony przez rozprze-
strzenianie się afrykańskiego pomo-
ru świń (ASF) w zachodniej Polsce. 
Wystąpienie ogniska ASF w Wielko-
polsce, gdzie hoduje się i produkuje 
jedną trzecią świń w kraju, jest sytu-
acją krytyczną. Rozprzestrzenienie 
się wirusa na kolejne obszary nasze-
go województwa spowoduje destabi-
lizację branży w całej Polsce.

Z powodu rozwoju pandemii ko-
ronawirusa, zamknięcia restauracji 
i hoteli eksport drobiu z Polski prak-
tycznie zamarł. Pierwsze dni epide-
mii w Polsce spowodowały wzrost 
popytu konsumenckiego, który po 
kilku dniach spadł do niskiego po-
ziomu, wraz z nim krytycznie obni-
żyły się także ceny skupu brojlerów 
kurzych. Ceny żywca drobiowego 
spadły w Polsce o około 60%, przy 
przepełnionych chłodniach i mroź-
niach wielu rolnikom i producentom 
grozi bankructwo.

Dramatyczne spadki cen żyw-
ca kurcząt rzeźnych rozpoczęły 
się w pierwszych dniach kwietnia, 
a w drugiej połowie kryzys osiągnął 
apogeum. Wolny rynek skupu prak-
tycznie przestał istnieć. W drugiej 
dekadzie kwietnia producenci dro-
biu, którzy znaleźli odbiorcę, otrzy-
mali średnio 1,93 zł/kg. Hodowcy 
podkreślali swój dramat, podając, że 
koszt wyprodukowania kilograma 
towaru wynosił 3,50 zł. 

Dramatyczna sytuacja w branży 
drobiarskiej to efekt nie tylko pande-
mii, ale także braku możliwości eks-
portu spowodowanego występowa-
niem ognisk ptasiej grypy w Polsce. 
Import drobiu z powodu ptasiej gry-
py zamknęły przed nami największe 
rynki zbytu krajów trzecich, takie 
jak RPA czy Chiny.

Z początkiem maja br. ceny w sku-
pie nieco wzrosły, są to jednak sym-
boliczne podwyżki. Dalszej poprawy 
nie wróży sytuacja na rynku USA, 
gdzie mięso drobiowe sprzedawane 
w hurcie jest tańsze niż mięso brazy-
lijskie, co stanowić będzie poważną 
konkurencję dla unijnego mięsa. 

Maria DERESIŃSKA

Rynek warzyw i owoców
Polska jest ważnym producen-

tem i eksporterem warzyw i owo-
ców w Europie. Na rynku globalnym 

jesteśmy przede wszystkim znani 
z koncentratu jabłkowego oraz mro-
żonych warzyw i owoców. Ekspor-
tujemy też świeże pieczarki, szpara-
gi i owoce jagodowe. Produkujemy 
najlepszą dla przetwórstwa odmianę 
truskawek. Ze względu na zmianę 
stylu życia udział warzyw i owoców 
w diecie Polaków rośnie. Kanały 
dystrybucji warzyw i owoców, poza 
eksportem, to sieci detaliczne, ale 
również ciągle mające duże znacze-
nie rynki i ryneczki lokalne. W coraz 
większym stopniu warzywa i owoce 
trafiają do gastronomii, gdzie coraz 
więcej z nas spożywa posiłki. Pan-
demia nie oszczędziła i tej branży. 
Ze względu na wprowadzenie ogra-
niczeń w handlu na lokalnych ryn-
kach mocno ucierpieli producenci 
kwiatów oraz nowalijek. Spadek po-
pytu w gastronomii oraz trudności 
w logistyce spowodowały, że konse-
kwencje pandemii odczuwa już cała 
branża. Dodatkowym utrudnieniem 
jest brak pracowników sezonowych. 
Co roku do Polski przyjeżdżało oko-
ło 500 000 pracowników, głównie 
zza naszej wschodniej granicy, tylko 
w charakterze pracowników sezono-
wych do zbiorów warzyw czy owo-
ców. Ze względu na epidemię polskie 
konsulaty są zamknięte i nie wydają 
wiz, a przekroczenie polskiej grani-
cy wiąże się z odbyciem 14-dniowej 
kwarantanny. Podobne problemy 
odczuwają rolnicy w innych krajach 
unijnych. Komisja Europejska wy-
dała zalecenie, aby przemieszcza-
nie się pracowników sezonowych 
potraktować w sposób strategiczny 
i zaleciła krajom członkowskim po-
luzowanie rygorów w tym przypad-
ku. Niektóre kraje, np. Niemcy, or-
ganizują transport lotniczy pracow-
ników sezonowych z Rumunii i po-
magają w organizacji kwarantanny. 
Wielkopolska Izba Rolnicza inter-
weniowała już w tej sprawie. Więcej 

> dokończenie ze str. 5
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Komisja ogłasza założenia nowego budżetu 
Unii Europejskiej

Szefowa Komisji Europejskiej 
ogłosiła nowe założenia do budżetu 
Wspólnoty na lata 2021–2027. Jego 
głównym celem ma być odbudowa-
nie Europy po katastrofalnych skut-
kach pandemii koronawirusa. 

Cały budżet Unii Europejskiej na 
lata 2021–2027 ma wynosić 1,1 bilio-
na euro.

Dodatkowe środki, tj. 750 mld 
euro, będą możliwe do uzyskania 
przez państwa członkowskie w gran-
tach i pożyczkach dla ożywienia go-
spodarek. Dla Polski proponuje się 
63,8 mld euro.

W tym rozdaniu Komisja chce 
ukierunkować wydatki na odbudowę, 
by przyspieszyły one transformację 
gospodarczą UE. Mają to być przed-
sięwzięcia, które mają przede wszyst-
kim zadbać o to, aby Unia Europejska 
była neutralna klimatycznie, ucyfro-
wiona, prospołeczna. Komisja chce, 
aby UE w przyszłości była liczącym 
się silnym graczem na świecie.

Komisja proponuje zwiększenie 
Funduszu Sprawiedliwej Transfor-
macji do 40 mld euro (o 32,5 mld 
więcej), celowaną na pomoc pań-
stwom członkowskim w przyspiesze-
niu neutralności klimatycznej.

Komisja zaproponowała też In-
strument Odbudowy i Odporności 
w wysokości 560 mld euro, który 
zapewni wsparcie finansowe dla in-
westycji i reform, w tym tych zwią-
zanych z Europejskim Zielonym 

Ładem i nowymi technologiami. 
Wsparcie w ramach instrumentu, 
w tym kredytowe, będzie dostępne 
dla wszystkich państw członkow-
skich, ale skoncentrowane będzie na 
tych krajach, które zostały najbar-
dziej dotknięte kryzysem. 

Komisja Europejska chce przezna-
czyć 55 mld euro na uzupełnienie 
obecnych programów polityki spój-
ności do 2022 r. w ramach nowej ini-
cjatywy REACT-EU. Środki te mają 
zostać przyznane „w zależności od 
nasilenia społeczno-ekonomicznych 
skutków kryzysu”, w tym poziomu 
bezrobocia młodzieży i dobrobytu 
państw członkowskich. 

Kolejnym pomysłem Komisji Eu-
ropejskiej jest zwiększenie budżetu 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
kwotą 15 mld euro w celu wsparcia 
obszarów wiejskich w dokonaniu 
niezbędnych zmian strukturalnych 
w kontekście Europejskiego Zielone-
go Ładu. Elementem tego pomysłu 
ma być stworzenie nowego programu 
zdrowotnego EU4Health, który bę-
dzie miał na celu wzmocnienie bez-
pieczeństwa zdrowotnego i przygoto-
wania się na przyszłe kryzysy zdro-
wotne. Na ten cel zaplanowana zosta-
ła kwota 9,4 mld euro. 

Komisja chce także powiązać wy-
płaty unijnych funduszy z przestrze-
ganiem praworządności. Przestrze-
ganie praworządności przez państwa 
członkowskie ma być kluczowym 
elementem propozycji przyszłych 
unijnych ram finansowych. Komisja 

w tym przypadku podtrzymuje swoje 
stanowisko. Obecnie Komisja Euro-
pejska pracuje nad podziałem środ-
ków na poszczególne państwa. 

Czy rolnicy mogą się już cieszyć? 
To zależeć będzie od tego, czy KE bę-
dzie konsekwentnie wdrażała strate-
gie bioróżnorodności oraz „Od pola 
do stołu”, które ogłosiła kilka dni 
wcześniej. O tych strategiach szcze-
gółowo piszemy w innym miejscu. 
Ich realizacja znacząco obciąży rol-
ników. Zarząd Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej będzie uważnie monitoro-
wał i opiniował szczegółowe rozwią-
zania wynikające z założeń nowych 
strategii pod kątem zabezpieczenia 
interesów wielkopolskich rolników. 

M.C. AP
Źródło: PAP. Forbes

piszemy o tym w osobnym artykule. 
Obserwując półki w sieciach deta-
licznych, można zaobserwować duży 
udział warzyw i owoców pochodzą-
cych z importu. Jest to między in-
nymi wynik słabego stopnia zorga-
nizowania się producentów warzyw 
w Polsce. Podobnie jak w innych 
krajach rozwiniętych, sieci detalicz-
ne podlegają silnej koncentracji po-
przez zwiększanie liczby placówek 
i udziału w rynku. Dla przykładu 
firma Jeronimo (właściciel Biedron-
ki) obejmuje sieć ponad 3000 skle-
pów. Wymogi logistyczne sprawia-
ją, że sieć ta poszukuje dostawców, 
którzy są w stanie zagwarantować 
stałe dostawy dużych partii jedno-
rodnego produktu. Taki dostawca 
musi być odpowiednio zorganizowa-
ny. Musi posiadać bazę produkcyjną 
w postaci rolników, ale również bazę 
przechowalniczą oraz przetwórczą. 
W Polsce nie ma dużo tego typu or-

ganizacji. Pozytywnym przykładem 
takiej współpracy jest Grupa Produ-
centów Warzyw „Chrobry”. Rolni-
cy z tej grupy uprawiają w jednolitej 
technologii ogórki gruntowe, dynię, 
buraczki czerwone, a sama grupa 
dysponuje bazą przetwórczą i prze-
chowalniczą zapewniającą właściwą 
logistykę i przechowywanie produk-
tów. Grupa uruchomiła produkcję 
serii produktów pakowanych próż-
niowo i gotowanych w autoklawie 
pod marką Dobrodzieje. Są to pro-
dukty, które pozwalają konsumento-
wi na zaoszczędzenie czasu przy nie-
wygodnych czynnościach, takich jak 
płukanie czy obieranie warzyw, ale 
z drugiej strony dają mu możliwość 
tworzenia własnych dań. Grupie 
udało się już z części supermarketów 
wyprzeć podobne produkty dostar-
czane na polski rynek przez grupy 
hiszpańskie czy francuskie. Reagu-
jąc elastycznie na sytuację pande-

mii, „Chrobry” uruchomił sprze-
daż internetową swoich produktów 
– www.dobrodzieje.com. 

Mirosława ŻUREK 
Andrzej PRZEPIÓRA 
Wojciech KAZUBSKI

Podsumowanie  
– lekcja na przyszłość

Koronawirus zaskoczył świat. 
Globalizacja, której doświadczamy, 
szczególnie na rynku rolno-spożyw-
czym, tym razem okazała się naszym 
wrogiem. Problemy polskiej bran-
ży rolno-spożywczej uwidoczniły 
się przede wszystkim w tych sekto-
rach, które są nastawione na eksport. 
To dobra lekcja dla rolników i prze-
twórców. W biznesie trzeba zawsze 
dywersyfikować ryzyko. Boleśnie 
przekonali się o tym chociażby pro-
ducenci wołowiny, która w 80% jest 
eksportowana, ponieważ rynek kra-
jowy nie był do tej pory traktowany 

przez nich poważnie. Przekonaliśmy 
się również o tym, jak bardzo jeste-
śmy zależni w rolnictwie od dzia-
łań pomocowych Unii Europejskiej. 
Polskie tarcze antykryzysowe skupi-
ły się na przedsiębiorcach i osobach 
zatrudnionych. Praktycznie wyeli-
minowano z nich rolników. Unia Eu-
ropejska, poza kosmetycznymi ru-
chami i uruchomieniem dopłat do 
prywatnego przechowywania niektó-
rych produktów, nie zrobiła wiele dla 
rolników w czasie kryzysu. Kryzys 
na rynkach ujawnił również skutki 
słabego zorganizowania się rolników 
w grupy i spółdzielnie producentów. 
Takie organizacje mają szansę na po-
zyskiwanie dotacji i budowanie fun-
duszy zapasowych, które mogą być 
uruchamiane w trudnych czasach, 
lub mają dostęp do mechanizmów 
wycofywania produktu z rynku za 
odszkodowaniem, jeśli nie można go 
sprzedać. 
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Stosowanie ustawy  
o kształtowaniu ustroju rolnego

W lutym 2020 r. Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz 
Krajowa Rada Notarialna przyjęły 
wspólne stanowisko w sprawie stoso-

wania ustawy o kształtowaniu ustro-
ju rolnego.

 ■Wskazano, że reżimowi ustawy 
podlegają przede wszystkim nie-
ruchomości gruntowe (również 

zabudowane), które mogą być wy-
korzystane do działalności rolni-
czej. Przy współwłasności w czę-
ściach ułamkowych uwzględnia 
się powierzchnię całej nierucho-

mości, a nie jedynie powierzchnię 
odpowiadającą wielkości udziału 
we współwłasności. Stwierdzono, 
że przepisów ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego nie należy sto-

Zielony (nie)Ład 
w rolnictwie

20 maja 2020 r. Komisja Europej-
ska ogłosiła założenia dwóch no-
wych strategii: strategii bioróżno-
rodności oraz „Od pola do stołu”. 
Mają one być odpowiedzią Wspól-
noty na negatywne efekty zmian 
klimatycznych oraz wyzwania zwią-
zane z pandemią koronawirusa. Nie 
mamy żadnych wątpliwości, że re-
alizacja obu tych strategii w zna-
czący sposób będzie wpływała na 
produkcję i przetwórstwo żywności 
w Unii Europejskiej. 

Strategia bioróżnorodności ma 
na celu przywrócenie europejskiej 
bioróżnorodności na ścieżkę powro-
tu do zdrowej równowagi, do roku 
2030, z korzyścią dla ludzi, klimatu 
oraz planety. Zakłada:

 ■ objęcie 30% powierzchni Ziemi 
i mórz większą ochroną zasobów 
naturalnych,
 ■ odnowę zdegradowanych ekosys-
temów lądowych i wodnych w ca-
łej Europie poprzez: rozwój rol-
nictwa ekologicznego i bioróżno-
rodności terenów rolniczych, 
zatrzymanie i odwrócenie ten-
dencji spadkowej populacji owa-
dów zapylających, zniesienie re-
gulacji rzek na łącznym odcinku 
25 000 km, zredukowaniu wy-
korzystania pestycydów o 50% 
do roku 2030, posadzeniu 3 mld 
drzew do roku 2030,
 ■przeznaczanie 20 mld euro rocz-
nie na zwiększanie bioróżnorod-
ności z różnych źródeł unijnych, 
krajowych i prywatnych,
 ■postawienie Unii Europejskiej 
w roli światowego lidera w za-
kresie poprawy bioróżnorodności 
w skali globalnej. 
Równolegle do strategii bioróżno-

rodności Komisja Europejska zapre-
zentowała strategię „Od pola do sto-
łu”, która jest ściśle skierowana do 
branży rolno-spożywczej w celu jej 
transformacji w kierunku zdrowsze-
go, bardziej zrównoważonego sys-

temu produkcji żywności. Cele tej 
strategii to:

 ■ zapewnienie zdrowszej, zrówno-
ważonej i dostępnej cenowo żyw-
ności,
 ■ ograniczenie wpływu rolnictwa 
na zmiany klimatu,
 ■ ochrona środowiska i bioróżno-
rodności,
 ■ sprawiedliwy podział dochodów 
w łańcuchu spożywczym,
 ■ rozwój rolnictwa ekologicznego. 
Komisja Europejska nakreśliła 

również narzędzia, poprzez które 
osiągane będą założone cele. Komi-
sja planuje:

 ■ ograniczenie wykorzystania 
pestycydów w rolnictwie: tych 
chemicznych o 50% do roku 
2030 i tych najbardziej ryzykow-
nych i szkodliwych o 50% do 
2030 r.,
 ■ ograniczenie straty składników 
pokarmowych o 50% i nawożenia 
o 20% do 2030 r., 
 ■ ograniczenie o 50% sprzedaży an-
tybiotyków stosowanych w chowie 
i hodowli zwierząt i ryb,
 ■ rozwój rolnictwa ekologicznego 
do minimum 25% użytków rol-
nych w roku 2030,
 ■wdrożenie znakowania żywno-
ści w taki sposób, aby konsument 
mógł dokonywać racjonalnych 
wyborów produktów zdrowych 
i zrównoważonych,
 ■ ograniczenie o 50% skali marno-
wania żywności na poziomie han-
dlu detalicznego i konsumentów,
 ■przeznaczenie 10 mld euro na ba-
dania i rozwój, wsparte doradz-
twem rolniczym i budowaniem 
sieci partnerskich,
 ■promowanie transformacji w ska-
li globalnej, m.in. poprzez współ-
pracę z krajami trzecimi oraz 
wdrożenie jednakowych zasad 
znakowania żywności. 
Wspólne zaprezentowanie tych 

dwóch strategii przez Komisję Eu-

ropejską wskazuje, że Komisja ści-
śle łączy kwestię bioróżnorodności 
i ochrony klimatu z działalnością 
rolniczą. Być może wynika to z fak-
tu, że wspólna polityka rolna jest 
jak do tej pory jedynym naprawdę 
wspólnotowym narzędziem oddzia-
ływania Komisji Europejskiej na 
gospodarki poszczególnych krajów 
członkowskich oraz największym 
odbiorcą unijnego budżetu. Jest też 
faktem, że rolnictwo łączy się z na-
turą i jedno wpływa na drugie. Wąt-
pliwości budzi jednak skala zapro-
ponowanych zmian w stosunku do 
skali oddziaływania rolnictwa na 
zmiany klimatyczne. Według eks-
pertów, rolnictwo odpowiada tylko 
za 10% emisji gazów cieplarnianych. 
Duże wątpliwości budzi też bardzo 
krótki czas na wdrożenie tak am-
bitnych celów, biorąc pod uwagę, 
że narzędzia ich osiągania są sfor-
mułowane w sposób bardzo ogólny. 
Dzisiaj UE jako całość jest eksporte-
rem netto żywności. Wynika to czę-
ściowo z warunków naturalnych ko-
rzystnych dla produkcji żywności, 
ale również ze stosowanych tech-
nologii oraz wiedzy i umiejętności 
rolników. Proponowane przez Ko-
misję zmiany mogą doprowadzić do 
zmniejszenia skali produkcji żyw-
ności oraz podniesienia kosztów jej 
wytwarzania. To z kolei spowodu-
je, że eksport unijny na rynki trze-
cie w najlepszym razie ustanie lub 
Wspólnota stanie się importerem 
żywności z krajów trzecich, takich 
jak USA, Kanada, kraje Ameryki 
Południowej, Ukraina, Nowa Ze-
landia czy Australia. Proponowane 
strategie mogą zatem zachwiać bez-
pieczeństwem żywnościowym Eu-
ropy. Biorąc pod uwagę fakt wzrostu 
populacji światowej i konieczność 
jej wyżywienia oraz brak warunków 
do produkcji żywności na dużym 
obszarze globu, należy się raczej za-
stanowić, czy Europa nie powinna 

wziąć na siebie części odpowiedzial-
ności za wyżywienie świata, zamiast 
skupiać się na produkcji ekologicz-
nej, dostępnej tak naprawdę dla naj-
lepiej zarabiających elit. Polska jest 
jednym z największych eksporte-
rów żywności w skali UE. Po wej-
ściu Polski do UE polskie rolnictwo 
podlegało dynamicznej moderni-
zacji. Rolnicy inwestowali w nowe 
maszyny, budynki, infrastruktu-
rę oraz ziemię. Polskie rolnictwo, 
dzięki stosowanym technologiom 
i kosztom produkcji, jest dzisiaj 
konkurencyjne na rynku europej-
skim i światowym. Wdrożenie tak 
drastycznych ograniczeń w stosowa-
niu pestycydów, nawozów oraz an-
tybiotyków może spowodować spa-
dek produkcji, wzrost jej kosztów 
oraz utratę naszej konkurencyjno-
ści na rynkach zewnętrznych. Popyt 
krajowy nie zrekompensuje utraty 
możliwości eksportowych, co bę-
dzie oznaczało bankructwo towaro-
wych gospodarstw rodzinnych, któ-
re w poprzednich latach inwestowa-
ły w intensywną produkcję rolniczą. 
W Polsce pomimo wzrostu zaintere-
sowania produktami ekologicznymi 
spada ich produkcja i rośnie import. 
Obawy budzi również zaproponowa-
na skala. Jeśli nawet uda się poprzez 
zachęty finansowe osiągnąć ten cel, 
oznaczać to będzie znaczący spadek 
produkcji rolnej oraz bardzo duży 
wzrost cen. Z pewnością w najbied-
niejszych krajach UE nie znajdzie 
się rynku na tak dużą ofertę produk-
tów ekologicznych. Stawianie takie-
go celu jest nieracjonalne z punktu 
widzenia rynku. 

Przedstawione strategie będą 
przez nas wnikliwie analizowane 
pod kątem obrony interesów wiel-
kopolskich rolników. Wypracowa-
ne w ich wyniku stanowisko będzie 
przedmiotem obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia WIR. 

Andrzej PRZEPIÓRA
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Rada Związku Wzajemności Członkowskiej 
„Gospodarna Wielkopolska”

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej powołał Radę Związku Wza-
jemności Członkowskiej „Gospo-
darna Wielkopolska”. Jej głównym 
zadaniem jest reprezentowanie 
Związku na forum Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 
Powołanie rady jest konsekwen-
cją wypełniania zapisów umowy 
o utworzeniu Związku Wzajemno-
ści Członkowskiej „Gospodarna 
Wielkopolska”, która 25 stycznia 
2019 roku podpisana została przez 
Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW”, a której celem 
jest umożliwienie członkom WIR 
korzystanie z ochrony ubezpiecze-
niowej opartej na zasadzie wzajem-
ności w ramach utworzonego w ob-
rębie Towarzystwa Związku Wza-
jemności Członkowskiej. 

Uchwałą zarządu Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej na członków Rady 
Związku Wzajemności Członkow-

skiej „Gospodarna Wielkopolska” 
powołani zostali: Piotr Walkowski 
– przewodniczący Rady, Zbigniew 
Stajkowski – zastępca przewodniczą-
cego, oraz członkowie Grzegorz Wy-
socki, Wioletta Melcer i Katarzyna 
Strzyż.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” prowadzi swo-
ją działalność na zasadzie wzajem-
ności, tzn. że każdy ubezpieczony 
członek staje się współwłaścicielem 
Towarzystwa. Członkowie Towarzy-
stwa mogą organizować się w gru-
py, tworząc Związki Wzajemności 
Członkowskiej oparte o wspólno-
tę interesów ich członków połączo-
nych więzią terytorialną, zawodo-
wą bądź środowiskową. Na forum 
Towarzystwa związek reprezentu-
je Rada Związku. Jednym z takich 
właśnie związków jest powołany 
w ubiegłym roku Związek Wzajem-
ności Członkowskiej „Gospodar-
na Wielkopolska”, w skład którego 

mogą wchodzić członkowie Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. Jego ce-
lem jest wzajemna ochrona ubez-
pieczeniowa oraz upowszechnienie 
wiedzy o ubezpieczeniach wzajem-
nych. Związki Wzajemności Człon-
kowskiej umożliwiają swoim człon-
kom kontrolę nad związkiem i gwa-
rantują wpływ na jego działalność. 
Członkowie związku decydują m.in. 
o sposobie wykorzystania nadwyż-
ki finansowej, którą mogą przezna-
czyć np. na obniżenie składki lub 
inny wspólny cel – prewencję, szko-
lenia, promocję ubezpieczeń itp. Są 
uprawnieni do negocjowania wa-
runków umów, a także współdecy-

dują o podejmowanych działaniach 
upowszechniających wzajemność 
ubezpieczeniową i działalność pre-
wencyjną.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” powstało w 1992 r., 
prowadzi działalność non profit (czyli 
nie kieruje się osiągnięciem zysku). 
Celem jego działalności jest ubez-
pieczanie swoich członków na zasa-
dzie wzajemności. Wzajemnościo-
wa działalność ubezpieczeniowa jest 
nastawiona na zaspokojenie potrzeb 
osób ubezpieczonych. Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
ma w swojej ofercie produkty skiero-
wane do rolników obejmujące ubez-
pieczenia:

 ■ budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego,
 ■ odpowiedzialność cywilną rolni-
ka,
 ■maszyn i sprzętu rolniczego,

> dokończenie na str. 10

sować do nieruchomości rolnych 
Skarbu Państwa.
 ■W stanowisku wyraźnie zazna-
czono, że w przypadku sprzeda-
ży nieruchomości obarczonej pra-
wem pierwokupu na rzecz KOWR 
na sprzedającym ciąży obowiązek 
zawiadomienia KOWR o tej umo-
wie. W takiej sytuacji notariusz 
sporządzi umowę sprzedaży po-
między sprzedającym a kupują-
cym, pod warunkiem że KOWR 
nie skorzysta z prawa pierwo-
kupu. Następnie należy zawia-
domić KOWR, co za zgodą obu 
stron umowy może uczynić no-
tariusz. W przypadku nieskorzy-
stania z prawa pierwokupu w ter-
minie miesiąca od zawiadomie-
nia KOWR strony umowy mogą 
przenieść własność danej nieru-
chomości zgodnie ze swoją wolą. 
Natomiast w razie gdyby KOWR 
zamierzał skorzystać z prawa 
pierwokupu, samodzielnie składa 
u notariusza oświadczenie o sto-
sownej treści, o którym zawiada-
mia się strony umowy.
 ■W razie zaistnienia sytuacji, kie-
dy uprawnionym do pierwokupu 
jest kilku podmiotów (np. dzier-
żawca, a następnie KOWR), ko-
nieczne jest zawiadomienie po ko-
lei wszystkich uprawnionych. Do-
piero jeżeli nikt z tych podmiotów 
nie skorzysta z prawa pierwokupu, 

strony mogą zawrzeć umowę prze-
noszącą własność.
 ■W przypadku zawarcia umowy 
przenoszącej własność nierucho-
mości rolnej innej niż umowa 
sprzedaży prawo nabycia – sto-
sownie do art. 4 ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego – na ana-
logicznych do pierwokupu warun-
kach również służy KOWR, przy 
czym obowiązek zawiadomienia 
ciąży na nabywcy nieruchomości. 
W tym przypadku również strony 
mogą polecić wykonanie tej czyn-
ności notariuszowi.
 ■Odnośnie do zgód KOWR wyda-
wanych w drodze decyzji admini-
stracyjnych na nabycie oraz zby-
cie nieruchomości wyjaśniono, 
że jeżeli zachodzi sytuacja, kiedy 
sprzedającym jest osoba, na któ-
rej ciąży przez 5 lat obowiązek 
osobistego prowadzenia działal-
ności rolniczej na gruncie rol-
nym wcześniej nabytym za zgo-
dą KOWR, a który teraz ma być 
przedmiotem dalszej sprzedaży 
i to na rzecz nierolnika indywi-
dualnego, potrzebne są dwie de-
cyzje KOWR: decyzja zwalniają-
ca sprzedającego z ww. 5-letniego 
obowiązku oraz decyzja aprobują-
ca nabywcę jako osobę niebędącą 
rolnikiem indywidualnym.
 ■Co istotne, w stosunku do osób, 
które nabyły nieruchomości rol-

ne w latach 2016–2019, kiedy to 
art. 2b ustawy przewidywał aż 
10-letni okres obowiązkowego pro-
wadzenia działalności rolniczej na 
nabytych gruntach, obecnie zasto-
sowanie znajdzie skrócony, 5-letni 
okres.
 ■Odnotować należy, że w stanowi-
sku uznano dopuszczalność po-
działu majątku, w tym nierucho-
mości rolnych, pomiędzy byłych 
małżonków, nawet jeśli wcześniej 
w trakcie trwania małżeństwa 
nieruchomość ta została nabyta 
w reżimie nakładającym obowią-
zek osobistego prowadzenia dzia-
łalności rolniczej na niej odpo-
wiednio 5- lub 10-letniego (w za-
leżności od czasu nabycia). W tym 
przypadku przyjmuje się, że nie 
dochodzi do zbycia w rozumieniu 
art. 2b ust. 2 ustawy.
 ■W odniesieniu do oświadczeń 
składanych przy zawieraniu umo-
wy nabycia nieruchomości rolnej 
ustalono, że oświadczenia o posia-
daniu statusu rolnika indywidu-
alnego (oświadczenia o osobistym 
prowadzeniu gospodarstwa rolne-
go, które spełnia kryteria gospo-
darstwa rodzinnego) mogą stano-
wić załączniki do aktu notarialne-
go, jak również mogą zostać ujęte 
w samym akcie. 
 ■Analogicznie jak w punkcie powy-
żej należy postępować przy oświad-

czeniu nabywcy z art. 7 ust. 6 usta-
wy, czyli o nieposiadaniu statusu 
rolnika indywidualnego. Oświad-
czenie to musi być zawarte w ak-
cie notarialnym lub załączone do 
niego. W szczególności dotyczy 
to umowy warunkowej sprzedaży 
nieruchomości rolnej, albowiem 
oświadczenie to podlega następnie 
badaniu przez KOWR przy ustala-
niu zasadności skorzystania z pra-
wa pierwokupu.

r. pr. Wojciech LIGNOWSKI
Wielkopolska Izba Rolnicza
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Dobiegła końca weryfikacja 
wniosków złożonych w ramach 
konkursu nr 4/2020 dla partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich. Urząd Marszałkowski, który 
jest organizatorem konkursu, poin-
formował partnerów KSOW o jego 
wynikach i przystąpił do podpisy-
wania umów na realizację poszcze-
gólnych operacji. Wielkopolska 
Izba Rolnicza w bieżącym roku re-
alizować będzie cztery operacje do-
finansowane z Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. 

W ramach tegorocznego naboru 
WIR złożyła pięć propozycji opera-
cji. Wszystkie wnioski zostały po-
zytywnie ocenione i uzyskały do-
finansowanie, jednakże z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną w kraju 
i zmieniające się obostrzenia doty-
czące organizacji spotkań i zgroma-
dzeń zmuszeni zostaliśmy zweryfi-
kować sposób realizacji planów. I tak 
już dzisiaj wiadomo, że operacja pn. 
„Wielkopolski Rolnik Roku narzę-
dziem upowszechniania dobrych 
praktyk w rolnictwie” nie zostanie 
zrealizowana. Jest to następstwem 
decyzji władz samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego o przeniesie-
niu organizacji gali podsumowującej 

konkurs Wielkopolski Rolnik Roku 
2019 na przyszły rok. W związku 
z tym, że operacja nieodłącznie wią-
że się z udziałem w gali, zmuszeni je-
steśmy zrezygnować z jej realizacji. 
Pozostałe cztery operacje, tj. „Orga-
nizacje pozarządowe dla wielkopol-
skiej wsi”, „Rekreacja konna – tra-
dycja i współczesność”, „Poprzez tra-
dycje w nowoczesność – konferencja 
kół gospodyń wiejskich” oraz „Nasze 
regionalne bogactwo na stoły!”, za-
mierzamy zorganizować, mając na 
uwadze przede wszystkim bezpie-
czeństwo ich uczestników. 

Organizacje pozarządowe 
dla wielkopolskiej wsi

Celem operacji jest organizacja spo-
tkania o charakterze informacyjnym 
i integracyjnym, które zaktywizuje 
i wskaże kierunki działań oraz stwo-
rzy platformę do nawiązania współ-
pracy, wymiany doświadczeń i inte-
gracji między organizacjami działa-
jącymi na terenach wiejskich w całej 
Wielkopolsce. W ramach spotkania 
zamierzamy wskazać na potencjał 
organizacji działających na terenach 
wiejskich, w szczególności w zakresie 
dbania o zachowanie tradycji i tożsa-
mości kulturowej wielkopolskiej wsi. 

Rekreacja konna – tradycja 
i współczesność

Celem operacji jest organizacja 
plenerowej imprezy hipicznej pro-
mującej rekreację i turystykę konną. 
W ramach imprezy odbędą się zawo-
dy jeździeckie, w tym turniej zry-
wania kaczora. Realizacja projektu 
nakierowana będzie także na dzia-
łania aktywizujące rolników, zachę-
cające do współpracy, wspólnej re-
alizacji inicjatyw oraz zrzeszania się. 
W ramach wydarzenia zaprezento-
wana zostanie działalność ośrodków 
jeździeckich i gospodarstw agrotury-
stycznych z terenu Wielkopolski. 

Poprzez tradycje 
w nowoczesność – 
konferencja KGW

Celem operacji jest organizacja 
spotkania o charakterze informacyj-
nym i integracyjnym, które zaktywi-
zuje i wskaże kierunki działań oraz 
stworzy platformę do nawiązania 
współpracy, wymiany doświadczeń 

i integracji między kołami gospodyń 
wiejskich działającymi w całej Wiel-
kopolsce. W ramach spotkania za-
mierzamy wskazać na potencjał kół 
gospodyń wiejskich i ich zaangażo-
wanie w działania zmierzające do za-
chowania tradycji i tożsamości kul-
turowej wielkopolskiej wsi. 

Nasze regionalne bogactwo 
na stoły!

Celem operacji jest organizacja czte-
rech imprez promujących wielkopol-
skie produkty, takie jak pieczarki, po-
midory, buraczki i ogórki. Do udziału 
w imprezach zaproszeni zostaną pro-
ducenci, przetwórcy oraz konsumenci. 
Każdorazowo w ramach wydarzenia 
zorganizowany zostanie jarmark re-
gionalnych produktów oraz konkurs 
kulinarny dla kół gospodyń wiejskich 
i lokalnych organizacji działających 
na terenach wiejskich. Poprzez reali-
zację operacji popularyzować będzie-
my także działalność grup producen-
tów rolnych. Szczegółowe informacje 
o realizowanych przedsięwzięciach 
zamieszczone zostaną na naszej stro-
nie internetowej (www.wir.org.pl) 
w zakładce „Operacje realizowane 
przy wsparciu KSOW”.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Spotkanie w nowym biurze WIR w Rawiczu
27 maja br., w 30. rocznicę od-

rodzenia samorządu terytorialne-
go w Polsce, w Biurze Powiatowym 
WIR w Rawiczu odbyło się spotka-
nie prezesa WIR Piotra Walkowskie-

go ze starostą rawickim Adamem 
Sperzyńskim i przewodniczącym 
Rady Powiatowej WIR w Rawiczu 
Łukaszem Rojdą. Podczas spotka-
nia omawiano wiele kwestii zwią-

zanych z problemami, z którymi 
borykają się obecnie wielkopolscy 
rolnicy. Między innymi dyskutowa-
no o problemie ASF, który wystąpił 
w sąsiednim powiecie leszczyńskim. 

Starosta rawicki poinformował, że 
zwrócił się do GDDKiA o naprawę 
zagród przejść dla zwierząt nad dro-
gą S5, które zostały częściowo uszko-
dzone przez nieznanych sprawców. 

Operacje realizowane  
z dofinansowaniem KSOW

 ■ upraw, w tym z dopłatami,
 ■ zwierząt, w tym z dopłatami,
 ■ dobrowolne ubezpieczenie zwie-
rząt,
 ■ drobiu,
 ■ ubezpieczenie kompleksowe Bez-
pieczna Zagroda.
Szczegółowe informacje dotyczą-

ce oferty Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” dostępne są 
na stronie internetowej www.tuw.pl, 
gdzie znaleźć można również adresy 
i numery telefonów do poszczegól-
nych placówek w naszym wojewódz-
twie.

Historia ubezpieczeń 
wzajemnych 

Ubezpieczenia wzajemne oparte 
są o wzajemność, czyli zasadę „je-

den za wszystkich, wszyscy za jed-
nego”. Ich początków należy się do-
szukiwać w działalności tzw. kas 
ogniowych, które początkowo mia-
ły zapobiegać pożarom, ale z cza-
sem rozszerzyły swoją działalność 
o rekompensatę szkód. Przełom na-
stąpił w 1803 r., kiedy Polska była 
pod zaborami. W zaborze pruskim 
wprowadzono przymusowe ubezpie-
czenia budynków od ognia, co do-
prowadziło do powstania Towarzy-
stwa Ogniowego Miast, a wkrótce 
(w roku 1804) również Towarzystwa 
Ogniowego Wsi. Instytucje te obej-
mowały swoim zasięgiem znaczny 
obszar ziem polskich, w tym War-
szawę i Poznań. W drugiej połowie 
XIX wieku w zaborze pruskim po-
wstało prywatne towarzystwo ubez-

pieczeniowe oparte w całości na pol-
skim kapitale – Bank Wzajemnych 
Zabezpieczeń „Vesta” – które funk-
cjonowało aż do drugiej wojny świa-
towej. W okresie międzywojennym 
ubezpieczenia wzajemne weszły 
w fazę bardzo dynamicznego rozwo-
ju. W 1921 r. powołano Polską Dy-
rekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, 
która stanowiła organ samorządowy, 
obejmujący swoim zasięgiem obszar 
całego kraju poza dawnym zaborem 
pruskim. W 1927 r. instytucja ta zo-
stała przekształcona w Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 
W okresie II RP ubezpieczenia opar-
te na wzajemności dominowały na 
krajowym rynku ubezpieczeń (65%). 
Funkcjonowało ponad trzydzieści 
Towarzystw, największym z nich był 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, którego oferta obejmo-
wała w zasadzie wszystkie dziedziny 
życia społecznego i gospodarczego. 
Był to największy ubezpieczyciel 
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Po drugiej wojnie światowej 
władze komunistyczne dążyły do 
stłumienia wszelkich inicjatyw spo-
łecznych, nie inaczej było z ubezpie-
czeniami wzajemnymi, które zanik-
nęły na 50 lat i dopiero na początku 
lat 90. XX wieku się odrodziły. Jako 
pierwsze powstało Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
będące połączeniem spółki akcyjnej, 
spółdzielni i stowarzyszenia. 

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ
Na podstawie informacji znajdujących się  

na stronie www.tuw.pl
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Staraniem starostwa przegrody zo-
stały zamontowane kilka miesięcy 
temu, a już wymagają naprawy. Pre-
zes WIR poinformował o trwających 
negocjacjach WIR z zakładami prze-
twórczymi odnośnie do uboju trzody 
z tzw. niebieskiej strefy ASF. Poru-
szano także problemy szkód łowiec-
kich oraz przepisów określających 
zmiany granic obwodów łowieckich, 
które przewidują rejonizację obwo-
dów w stosunku do granic danego 
województwa.

Uczestnicy spotkania wyrazi-
li wolę szeroko pojętej współpracy 
w zakresie obszarów wiejskich na te-
renie powiatu. Prezes WIR zadekla-
rował pomoc przy tworzeniu progra-
mu retencji wody opadowej w powie-
cie rawickim. Program jest inicjaty-
wą starosty rawickiego, który w ten 
sposób chce pomóc rolnikom w wal-
ce z coraz większą suszą w ostatnich 
latach. Jednym z tematów spotkania 
była koncepcja wspólnej organizacji 
uroczystości religijnej w podzięko-

waniu za zebrane tegoroczne plony, 
która miałaby się odbyć pod koniec 
tego roku, oczywiście z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa związa-
nych z COVID-19. Byłoby to kolejne 
wydarzenie zorganizowane wspól-
nie dla społeczności rolniczej. Na-
leży pamiętać, że w grudniu zeszłe-
go roku Wielkopolska Izba Rolnicza 
przy współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym w Rawiczu zorganizowa-
ła Wieczerzę Wigilijną Środowisk 
Wiejskich w Sierakowie koło Rawi-
cza na 1600 osób. 

Adam Sperzyński poparł inicja-
tywę szycia maseczek dla rolników 
i delegatów WIR. Wszyscy uczest-
nicy spotkania byli pełni podziwu 
dla bezinteresownej pracy włożo-
nej przez Stowarzyszenie K.L.A.R. 
z Kawcza w uszycie prawie 5000 ma-
seczek.

Spotkanie odbyło się w nowym 
biurze WIR w Rawiczu przy ulicy 
Sarnowskiej 2, gdzie obecnie stwo-
rzyło się swego rodzaju centrum ob-
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Adam Sperzyński – Starosta Rawicki, Łukasz Rojda – Przewodniczący RP 
WIR w Rawiczu, Piotr Walkowski – Prezes WIR

sługi rolnictwa. Obok biura WIR 
znajduje się biuro Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, biuro Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa, biuro Spółek Wodnych, sie-
dziba Wód Polskich, Bank Spółdziel-
czy oraz geodezja, biuro rachunko-

we, kancelaria notarialna, radca 
prawny i inne biura, a także siedzi-
ba komornika sądowego – oby z tym 
biurem rolnicy mieli jak najmniej do 
czynienia. Do pozostałych serdecz-
nie zapraszamy!

Michał PAWLICZUK
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18 lipca (sobota), godz. 10:00 
Michalcza, powiat gnieźnieński 

 
 W programie imprezy: 

 
 jarmark produktów spożywczych 

wytworzonych w ramach grup 
producentów rolnych 

 punkt informacyjny dot. prowadzenia 
działalności w ramach grup producentów 
rolnych 

 pokazy i konkursy kulinarne - konkurs 
kulinarny dla KGW 

 bezpłatne degustacje produktów 
przygotowanych z sezonowych warzyw  
i owoców 

 konkursy dla dzieci i młodzieży 
 

Szczegółowe informacje: www.wir.org.pl 

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

Operacja pn. „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” mająca na celu organizację imprez plenerowych promujących produkty pochodzące od lokalnych producentów i 
przetwórców oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy producentami i konsumentami, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przewidywany wynik operacji: promocja lokalnych produktów, stworzenie sieci powiązań pomiędzy lokalnymi producentami i konsumentami 

 


