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Wielkanoc to najważniejsze święto 
chrześcijańskie, w naszej tradycji to święto 

rodzinne, wspólnie spotykamy się  
na uroczystościach kościelnych  

oraz w domach przy wielkanocnym stole. 
Tegoroczne Święta obchodzić będziemy  

w cieniu walki z pandemią koronawirusa. 
W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji 

niech nie zabraknie nam wzajemnej 
życzliwości. Niech ten wielkanocny czas, 

na przekór uciążliwościom,  
będzie czasem radości i nadziei.  

Wszystkim Wielkopolskim rolnikom  
oraz ich rodzinom życzę dobrego zdrowia  

i spokoju. Niech Zmartwychwstanie 
Pańskie napełni nas wszystkich wiarą  
oraz da siłę w pokonywaniu trudności  

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość 

życzy 

Piotr Walkowski 
Prezes 

Wielkopolskiej  
Izby Rolniczej 
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Jajka w tradycji wielkanocnej

Jajko jest symbolem Wielkano-
cy ściśle związanym z obrzędowo-
ścią tych najważniejszych w tra-
dycji chrześcijańskiej świąt. Jajko, 
jako symbol odradzającego się ży-
cia i Zmartwychwstałego Chrystu-
sa, jest podstawą tradycyjnej świę-
conki, którą spożywamy w rodzin-
nym gronie podczas śniadania wiel-
kanocnego. Poświęconym dzień 
wcześniej jajkiem dzielimy się z naj-
bliższymi, składając sobie wzajem-
nie najlepsze życzenia. Trudno so-
bie wyobrazić Wielkanoc bez jajek, 
tymczasem aż przez dwieście lat 
po chrzcie Polski ich jedzenie pod-
czas Wielkanocy było zabronione. 
Wszystko dlatego, że kojarzono je 
z pogańskimi kultami. 

Jajko jeszcze na długo przed chrze-
ścijaństwem było symbolem życia 
i płodności. Tkwi w nim zarodek ży-
cia, dlatego w wielu kulturach czczo-
ne było jako źródło wszelkiego po-
czątku, rozkwitu i sił rozrodczych. 
W kulturze słowiańskiej wierzono, 
że jajka chronią przed złymi moca-
mi i wykorzystywano je do magicz-
nych praktyk, szczególnie tych zwią-
zanych z równonocą. Z tego względu 
Kościół nie pozwalał na spożywanie 
jaj czy jakiekolwiek praktyki z nimi 
związane w okresie wielkanocnym. 
Próby zwalczania tych pogańskich 
zwyczajów nie przyniosły jednak 

rezultatu i – jak w przypadku wielu 
innych pogańskich wierzeń i symbo-
li – poddano je inkulturacji (według 
definicji Słownika języka polskiego: 
przekształcenie wartości kulturowych 
jakiejś społeczności w wartości chrześci-
jańskie). Ostatecznie Kościół dopu-
ścił w celebracji Wielkanocy używa-
nie jajek, jednak bezwzględnie trze-
ba było je poświęcić.

Także zwyczaj malowania jajek 
wywodzi się z tradycji przedchrze-
ścijańskiej i łączy się z obrzędami 
związanymi z nastaniem wiosny i od-
radzaniem się przyrody. Jajko jako 
symbol sił witalnych traktowane było 
jako amulet przeciw złym mocom. 
Symbole, które się na jajkach poja-
wiały, miały charakter magiczny – 
chroniły przed chorobami i uroka-
mi. Słowianie wierzyli, że powtarza-
ne każdej wiosny obrzędy związane 
z jajami umożliwiają odradzanie się 
świata oraz przyrody po zimie i są 
warunkiem trwałości ludzkiej egzy-
stencji. W trakcie przesilenia wiosen-
nego jajka zakopywano przed pro-
gami domów i w obejściu, skorupki 
rozsypywano na polach i w ogrodach 
oraz pod drzewami i krzewami, żeby 
zapewnić obfite plony. Jaja toczono po 
grzbietach zwierząt gospodarskich, 
żeby były zdrowe i dorodne.

Przez lata sposoby barwienia i de-
korowania jaj się zmieniły, pojawia-

jące się na nich obecnie symbole też 
mają już inne znaczenie. Zdobione 
jajka z magicznego amuletu stały się 
z czasem małymi dziełami sztuki 
i obecnie są bardzo często elemen-
tem dekoracji czy prezentu dla naj-
bliższych. W uproszczeniu wszystkie 
kolorowe wielkanocne jajka nazywa-
my pisankami, jednak w zależności 
od techniki ozdabiania oraz regionu 
Polski wyróżnić można kilka rodza-
jów pisanek: w północnej części kra-
ju są kraszanki, w okolicach Krakowa 
i Łowicza nalepianki, a na Mazow-
szu – wyklejanki. Najprościej przy-
gotować kraszanki. Wystarczy zanu-
rzyć jajka w wywarze, który zabarwi 
ich skorupkę. Najlepiej przygotować 
go z naturalnych składników. W za-
leżności od koloru, jaki chcemy uzy-
skać, mogą to być łuski cebuli, zielone 
pędy żyta, bławatek lub łupiny orze-
cha włoskiego. Nalepianki zdobione 
są kolorowymi wycinkami z papieru, 
a wyklejanki – włóczką bądź rdze-
niem sitowia. Jedną z najpopularniej-
szych technik zdobienia pisanek jest 
pokrycie jajka wzorem z roztopione-
go wosku, a następnie zanurzenie go 
w barwniku. Po wyschnięciu usuwa 
się wosk, dzięki czemu powstaje biały 
wzór na kolorowym tle. 

Pisanki to nie tylko element świę-
conki i wielkanocnego śniadania. 
Wiąże się z nimi także wiele gier 
i zabaw, w tym najpopularniejsza 
tzw. walatka, czyli rozbijanie pisan-
ki o pisankę. Najmłodsze dzieci chęt-
nie szukają ukrytych w ogrodach pi-
sanek czy czekoladowych jajeczek, 
a te starsze używają pisanek do „wy-
kupu” przed śmigusem-dyngusem 
w Poniedziałek Wielkanocny. 

Wielkanocne tradycje związa-
ne z jajami są bardzo bogate i łączą 
w sobie wiele symboli, dlatego jajek 
nie może zabraknąć na świątecznym 
stole. Ich magiczne właściwości dzi-
siaj już traktujemy z przymrużeniem 
oka, ale wartości odżywczych odmó-
wić im nie można, dlatego warto je 
jeść nie tylko od święta.

Opracowanie K. STRZYŻ
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PROZDROWOTNE 
WŁAŚCIWOŚCI JAJEK:

 ■ są jednymi z najbardziej pożyw-
nych pokarmów, dostarczają 
praktycznie wszystkich potrzeb-
nych witamin i minerałów;
 ■ są pełne witamin, minerałów, 
wysokiej jakości białka, dobrych 
tłuszczów i innych, mniej zna-
nych składników odżywczych;
 ■ zawierają prawie wszystkie wita-
miny i składniki mineralne nam 
potrzebne, m.in. wapń, żelazo, 
potas, cynk, mangan, witami-
nę E oraz kwas foliowy;
 ■duże jajo to 77 kcal, 6 g białka 
wysokiej jakości, 5 g tłuszczu 
i śladowe ilości węglowodanów;
 ■w wielu badaniach potwierdzo-
no, że jedzenie jaj nie wpływa 
na ryzyko chorób serca, prze-
ciwnie – jaja zostały powiązane 
z korzyściami zdrowotnymi;
 ■ zawierają cholinę – ważną sub-
stancję odżywczą dla mózgu;
 ■ zawierają wysokiej jakości biał-
ka o doskonałym profilu amino-
kwasowym;
 ■ żółtka jaj zawierają luteinę i zea-
ksantynę, które chronią oczy.

Według danych GUS, spożycie jaj kurzych w Polsce w 2017 roku kształ-
towało się na poziomie 139 sztuk rocznie na jednego mieszkańca. Jesz-
cze w 2010 były to 202 sztuki. Od wielu lat Polacy jedzą coraz mniej jaj, od 
2005 do 2015 roku ich spożycie spadło aż o jedną czwartą.

Źródło: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-jajka,27,5.html
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Sytuacja epidemiologiczna na ca-
łym świecie na niespotykaną dotąd 
skalę wymusza na nas stosowanie 
się do określonych zasad i procedur. 
Nasze zdrowie i życie jest w tym 
czasie najważniejsze. Z drugiej stro-
ny produkcji rolniczej nie da się 
wyłączyć guzikiem. W szczególno-
ści dotyczy to produkcji zwierzęcej. 
Tym bardziej my, rolnicy, musimy 
dbać o siebie i o swoje rodziny. 

Rząd wprowadza – i słusznie 
– szereg ograniczeń dotyczących 
przemieszczania się i kontaktowa-
nia. Stosujmy te zasady. Odwołaj-
my wszelkie spotkania towarzyskie 
czy rodzinne. Ograniczmy naszą 
aktywność do niezbędnego mini-
mum w sprawach zawodowych oraz 
prywatnych. Zróbmy wszystko, aby 
nie znaleźć się w sytuacji kwaran-
tanny, a co gorsza – zakażenia się 
wirusem. Izolacja i ograniczenie 
aktywności to najlepsze sposoby 
uniknięcia problemów. Pamiętaj-
my, że w wielu przypadkach domy 
rolników mają charakter wielo-
pokoleniowy. Znajdują się w nich 
dzieci, które doskonale przenoszą 
wirusa, ale same nie chorują, osoby 
w średnim wieku, które prowadzą 
gospodarstwo rolne, i osoby star-
sze, które są szczególnie narażone 
na złe skutki COVID-19. Zadbajmy 
szczególnie o osoby starsze. Na ile 
to możliwe, odizolujmy je na ten 
trudny czas od otoczenia zewnętrz-
nego i kontaktu z dziećmi. 

Jako Wielkopolska Izba Rolnicza 
zalecamy Państwu w tej sytuacji:

 ■ absolutne ograniczenie do mi-
nimum kontaktów zawodowych 
i prywatnych,

 ■ zamknięcie bram, ograniczenie 
kontaktów międzysąsiedzkich lub 
osób postronnych, 
 ■ przejazd na pole w zamkniętej ka-
binie ciągnika lub innego sprzętu 
bez zatrzymań, dyskusji z osobami 
postronnymi,
 ■mierzenie temperatury, bieżące 
kontrole stanu zdrowia rodziny 
oraz własnego,
 ■ po powrocie do domu niezwłoczne 
umycie dłoni mydłem oraz środ-
kiem do dezynfekcji; przechowy-
wanie odzieży wierzchniej osobno,
 ■ podczas odstawy płodów rolnych 
oraz innych produktów żywca, 
mleka itp. zachowanie szczególnej 
ostrożności oraz, jeśli zajdzie taka 
okoliczność, poinformowanie swo-
jego odbiorcy, że jest się objętym 

kwarantanną, tak żeby ta osoba 
mogła się na to przygotować. 
Jeśli jednak już dojdzie do kwa-

rantanny rolnika lub jego domow-
nika, to na wniosek izb rolniczych 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi opracowało wytyczne dla rol-
ników będących w stanie kwaran-
tanny. Te wytyczne przekazujemy 
poniżej:

 ■Nie opuszczaj terenu swojego go-
spodarstwa. Możesz zajmować się 
inwentarzem na jego terenie. Mo-
żesz uprawiać swoje pole. Według 
dostępnej wiedzy choroba nie 
przenosi się z człowieka na zwie-
rzęta gospodarskie oraz zwierzęta 
domowe, np. psy czy koty.
 ■Nie wychodź do sklepu.
 ■Nie spotykaj się z innymi osobami 
i nie zapraszaj nikogo do domu.
 ■ Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę 
możliwości ogranicz z nią kontakt 
i zachowaj bezpieczny odstęp wy-
noszący minimum 2 metry.
 ■Używaj oddzielnych naczyń niż 
pozostałe osoby przebywające 
w mieszkaniu.
 ■ Jeśli masz możliwość, korzystaj 
z osobnej łazienki/toalety niż po-
zostali domownicy, jeśli nie masz 
takiej możliwości – po skorzysta-
niu z toalety/łazienki zdezynfekuj 
ją dostępnym środkiem czystości.
 ■Wietrz mieszkanie kilka razy 
dziennie.
 ■Zachowuj zasady higieny.
 ■Często myj ręce i dezynfekuj po-
wierzchnie dotykowe, w tym bla-
ty i klamki. Dezynfekuj również 
sprzęty, takie jak: telefon, laptop 
czy klawiatura i myszka kompute-
ra stacjonarnego, pilot do TV.

 ■Mierz temperaturę ciała minimum 
2 razy dziennie i zapisuj wyniki 
pomiarów.
 ■W przypadku wystąpienia go-
rączki, kaszlu lub duszności nie-
zwłocznie skontaktuj się telefo-
nicznie z powiatową stacją sani-
tarno-epidemiologiczną lub zgłoś 
się na oddział zakaźny najbliż-
szego szpitala, unikając transpor-
tu publicznego (jeśli to możliwe, 
swoim samochodem). 
 ■Udzielaj informacji o swoim stanie 
zdrowia dzwoniącym do Ciebie 
pracownikom Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej.
 ■W weryfikacji przestrzegania kwa-
rantanny pomagają funkcjonariu-
sze policji – mogą Cię odwiedzić 
w czasie kwarantanny.
 ■Za nieprzestrzeganie kwarantan-
ny grozi grzywna w wysokości 
30 000 zł.
 ■W przypadku potrzeby kontaktu 
z lekarzem skorzystaj z teleporady 
(dzwoń do swojego lekarza z po-
radni zdrowia). Lekarz może wy-
stawić Ci e-receptę i e-zwolnienie. 
Lista placówek POZ udzielających 
teleporad w Twojej okolicy jest do-
stępna na stronie NFZ: https://
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu-
alnosci-centrali/teleporady-doty-
czace-koronawirusa-w-przychod-
niach,7621.html. Więcej o e-zdro-
wiu na pacjent.gov.pl.
Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta 

nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc 
osoby będące na kwarantannie, zgod-
nie z nakazami Inspekcji Sanitarnej, 
nie mogą opuszczać domu i zajmować 
się zwierzętami w obejściu, powinny 
zgłosić to do urzędu gminy.

Urząd gminy będzie musiał zna-
leźć rozwiązanie w zależności od 
okoliczności, tj. albo skierować do 
gospodarstwa osoby, które będą mo-
gły opiekować się zwierzętami, albo 
znaleźć miejsce, w które będzie moż-
na przenieść zwierzęta. 

Przypominamy, że kwarantanna 
odbywana w domu oznacza, że je-
steś osobą zdrową i miałeś kontakt 
z osobą zarażoną lub właśnie wró-
ciłeś z zagranicy. To czas, w którym 
mogą, ale nie muszą wystąpić obja-
wy zarażenia.

W weryfikacji przestrzegania kwa-
rantanny pomagają funkcjonariusze 
policji lub służby sanitarne. Mogą 
Ciebie odwiedzić i sprawdzić, czy 
przestrzegasz określonych zasad. 

Lucyna ŻMUDZIŃSKA, 
Tomasz CZEKAŁA, 

Andrzej PRZEPIÓRA, 
Kornel PABISZCZAK

Uwaga na koronawirusa

Rolnik na kwarantannie może pracować w swoim gospodarstwie. Może zaj-
mować się inwentarzem na jego terenie oraz uprawiać swoje pole

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało wytyczne dla rolników 
poddanych kwarantannie
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Rolnicy też potrzebują wsparcia
Światowa epidemia koronawiru-

sa z pewnością mocno odbije się na 
gospodarce. Prognozy ekonomistów 
są, co prawda, różne, ale wszystkie 
wskazują na czekającą nas recesję 
i trudne czasy dla wielu branż i go-
spodarek. Póki co, w mediach mówi 
się najwięcej o małych przedsiębior-
cach i osobach zatrudnionych na tzw. 
umowach śmieciowych, a niewielu 
wspomina o rolnikach. 

Rząd polski zapowiedział pakiet 
pomocowy zwany tarczą antykryzy-
sową. Jej wartość to 212 mld zł, przy 
czym już wiemy, że fizycznie niewiel-
ka część tej kwoty to bezpośrednia, 
finansowa pomoc dla przedsiębior-
ców i pracowników. Zapowiedzi rzą-
dowe nie uwzględniają prawie w ogó-
le branży rolniczej. Specustawa przy-
gotowana przez rząd tylko w jednym 
miejscu wymienia rolnika w kontek-
ście zasiłku w wysokości zachorowa-
nia na COVID-19 lub kwarantanny 
w wysokości wynagrodzenia mini-
malnego w gospodarce. Proponowa-
ne rozwiązania dla przedsiębiorców, 
w tym małych firm działających na 
wsi, są skomplikowane i dalece nie-
wystarczające. 

W rzeczywistości rolnicy będą do-
tknięci kryzysem podobnie jak cała 
gospodarka. Trzeba bowiem pamię-
tać, że system gospodarczy to system 
naczyń połączonych. Jeśli na kryzy-
sie stracą konsumenci, to stracą rów-
nież rolnicy i przetwórcy żywności. 

Wielkopolska Izba Rolnicza na bie-
żąco monitoruje, co się dzieje na ryn-
ku rolnym. Temu tematowi było po-
święcone w dużej mierze posiedzenie 
zarządu WIR, które odbyło się w nie-
dzielę 22 marca 2020 roku. Członko-
wie zarządu omówili w szczegółach 
sytuację, która zapanowała na ryn-

kach rolnych. Pierwszym dotknię-
tym sektorem są producenci kwia-
tów. Pozamykały się kanały dystry-
bucji, takie jak kwiaciarnie w cen-
trach handlowych, a teraz nawet lo-
kalne rynki i ryneczki. Z dnia na 
dzień producenci kwiatów stracili 
swoich odbiorców i możliwość sprze-
daży. Producenci kwiatów szklarnio-
wych ponoszą zimą i na przednówku 
olbrzymie koszty ogrzewania i na-
świetlania swoich upraw. W przypad-
ku braku sprzedaży mogą teraz odno-
tować olbrzymie straty. Ze względu 
na zamknięcie się lokalnych rynków 
i wielu małych sklepów i hurtowni 
mniejsi producenci nowalijek, wa-
rzyw i owoców również utracili swo-
je kanały zbytu. Duże sieci detalicz-
ne zaopatrują się w warzywa i owoce 
za granicą, ponieważ potrzebują do-
staw dużych ilości wystandaryzowa-
nego produktu. Polscy producenci 
nie są na dzień dzisiejszy dostatecz-
nie zorganizowani w grupy produ-
centów, które mogłyby stworzyć od-
powiednią ofertę dla sieci. Rolnicy 
w obawie o to, co będzie się działo, 
nie kupują rozsad i nasion. Nie chcą 
ryzykować, ponieważ nie wiedzą, 
czy będzie dostępna siła robocza do 
pielęgnacji plantacji oraz zbioru wa-
rzyw i owoców. Zamknął się rynek 
Berlina, na który dostarczano z na-
szego regionu pieczarki oraz szpara-
gi. W bardzo trudnej sytuacji znaleź-
li się plantatorzy truskawek. Wczesne 
zbiory tych owoców ruszają już pod 
koniec kwietnia, kiedy to sytuacja 
epidemiologiczna może być najgor-
sza. Może wtedy nie być ani zbytu, 
ani pracowników do zbioru truska-
wek. Ograniczenia w logistyce i sytu-
acja w innych krajach zaczynają bar-
dzo mocno wpływać na nasz eksport. 
Drastycznie spadły ponownie ceny 
żywca wołowego, między innymi ze 
względu na sytuację we Włoszech, 
które są dużym odbiorcą i pośred-
nikiem w handlu tym produktem 
w Europie. Mleczarnie i proszkow-
nie zapychają się mlekiem w prosz-
ku, a przecież szczyt produkcji mleka 
dopiero przed nami. Mniejsze spół-
dzielnie mleczarskie są w złej kon-
dycji finansowej, która może nie po-
zwolić im przetrwać kryzysu, a duże 
koncerny w chwili obecnej niechęt-
nie będą przyjmowały nowych do-
stawców. Spada cena skupu trzody 
chlewnej ze względu na zawirowania 
w handlu zagranicznym i transpor-
cie. Wysokie ceny warchlaków po-
wodują, że rolnicy nie wstawiają no-
wych partii do tuczu. Spada również 
cena żywca drobiowego, którego nie 

można teraz dostarczać do Wielkiej 
Brytanii ze względu na brexit i kor-
ki na granicach. Rolnicy mogą rów-
nież napotkać problemy przy zakupie 
środków produkcji. Wiele substancji 
czynnych produkowanych jest w Chi-
nach i z powodów pandemii może nie 
dotrzeć na czas do Europy. Rolnicy, 
którzy zainwestowali środki finanso-
we w założenie plantacji, a nie będą 
mogli ich dostatecznie chronić z po-
wodu braku środków ochrony roślin, 
nie osiągną zakładanych plonów. Ko-
lejnym zagrożeniem dla płynności 
finansowej producentów rolnych są 
ograniczenia w pracy administracji. 
Wiele zrealizowanych wniosków in-
westycyjnych czeka na wizytacje te-
renowe, co wstrzymuje refundację 
poniesionych przez rolnika kosztów 
zakupu maszyn i urządzeń. Ograni-
czone możliwości działania mają do-
radcy rolniczy, którzy przygotowują 
dla rolnika szereg wniosków, w tym 
dla nowo uruchamianego działania 
„Dobrostan zwierząt”. Wiele plano-
wanych do złożenia wniosków wyma-
ga przygotowania dokumentów, pro-
jektów, pozyskania opinii i pozwoleń, 
co w chwili obecnej jest niemożliwe. 

Przewidując i analizując wymie-
nione zagrożenia, Wielkopolska Izba 
Rolnicza podjęła już szereg działań, 
których celem jest zwrócenie uwa-
gi instytucjom odpowiedzialnym 
za tworzenie prawa i rozwiązywa-
nie problemów rolników na zagroże-
nia dla naszej branży. Zwróciliśmy 
się z pismem do ministra finansów 
z wnioskiem o wyłączenie rolników 
z możliwości stosowania przez od-
biorców ich płodów rolnych podzie-
lonej płatności. Takie rozwiązanie 
poprawi nieco i tak słabą już płyn-
ność finansową gospodarstw rol-
nych. Zwróciliśmy się z pismem do 
przewodniczącego Rady Społecznej 
przy KRUS Wiktora Szmulewicza 
z absolutną dezaprobatą oraz nega-
tywną opinią działań zmierzających 
do podniesienia części składkowej 
KRUS przy jednoczesnym podnie-
sieniu do symbolicznej zupełnie 
kwoty 15 zł za jeden dzień chorobo-
wego powstałego na skutek zachoro-
wania na COVID-19. Zwróciliśmy się 
z pismem do ministra Ardanowskie-
go o zmianę harmonogramu naboru 
wniosków PROW w związku z utrud-
nieniami, jakie rolnicy napotyka-
ją przy ich kompletowaniu. Wielo-
krotnie zwracaliśmy się z wnioskiem 
o wypłatę pomocy suszowej za ubie-
gły rok. Mamy w tej chwili informa-
cję o wznowieniu przez ARiMR tych 
wypłat od 10 marca 2020 roku. Wy-

stąpiliśmy do Wielkopolskiego Od-
działu KOWR o bezwzględne wpro-
wadzenie zasady przeprowadzania 
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa ofertowych przetargów 
ograniczonych na wszystkie prze-
znaczone do dzierżawy nieruchomo-
ści rolne z Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa. Krajowa Rada 
Izb Rolniczych, działając w naszym 
imieniu, wystąpiła o kolejne uła-
twienia dla rolników w postaci moż-
liwości odraczania spłaty kredytów, 
zwiększenia dostępnej pomocy de 
minimis, a także:

 ■ dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go w przypadku zamknięcia żłob-
ka, przedszkola, szkoły lub klubu 
dziecięcego dla pracującego rodzi-
ca dzieci w wieku do 8 lat dla osób 
ubezpieczonych w KRUS,
 ■ odroczenia przez banki spłaty rat 
kredytów do 6 miesięcy,
 ■ przyspieszenia wypłaty zaległych 
płatności obszarowych za rok 2019, 
pomocy de minimis (materiał siew-
ny, pomoc suszowa), 
 ■ odroczenia płatności na ubezpie-
czenie społeczne KRUS, 
 ■ objęcia specjalnym nadzorem sku-
pu i cen płodów rolnych, stosow-
nych kar na przedsiębiorców nie-
zasadnie zawyżających ceny pło-
dów rolnych, jak również zawyża-
jących ceny niezbędnych środków 
i narzędzi do produkcji rolnej.
W zależności od rozwoju sytuacji 

będziemy w kolejnych naszych wy-
stąpieniach zwracać się do insty-
tucji z wnioskami o podejmowanie 
działań zmierzających do łagodzenia 
skutków pandemii dla producentów 
rolnych w Wielkopolsce. Prosimy 
o śledzenie naszych stron interneto-
wych, na których będziemy umiesz-
czać aktualne informacje o naszych 
działaniach. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną oraz ograniczenia 
w zakresie poruszania się i kontak-
towania prosimy o przesyłanie do 
nas mailami Państwa spostrzeżeń 
i problemów wynikających z obec-
nej trudnej sytuacji. Bardzo prosi-
my również, abyście Państwo dba-
li o zdrowie swoje i swoich rodzin. 
Wiemy, że produkcja rolnicza wy-
maga od Was aktywności, ale stosuj-
cie się do zaleceń władz sanitarnych. 
W innym artykule zamieszczamy 
również szereg wskazówek na wypa-
dek, gdyby ktoś z Was lub Waszej ro-
dziny znalazł się z sytuacji kwaran-
tanny. Niestety produkcji rolniczej, 
a szczególnie zwierzęcej, nie da się 
wyłączyć jednym guzikiem. 

Andrzej PRZEPIÓRA
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Przymrozki czy złe przezimowanie?
W ostatnich dniach wystąpiły ni-

skie temperatury, w niektórych miej-
scach Wielkopolski nawet do –8°C. 
Wegetacja roślin, zwłaszcza rzepa-
ku, jest daleko zaawansowana mimo 
wczesnej kalendarzowej pory roku. 
Rolnicy boją się także o uprawy sa-
downicze, gdyż pąki są prawie roz-
winięte, a kwiaty są przecież bardzo 
wrażliwe. Plantacje brzoskwini, wiś-
ni, moreli, leszczyny, porzeczki czy 
borówki amerykańskiej oraz innych 
upraw sadowniczych zapewne ucier-
piały, ale na dzień dzisiejszy nie je-
steśmy w stanie określić stopnia 
szkód – mówią rolnicy.

Jeśli chodzi o rzepak, to z informa-
cji uzyskanych od rolników wynika, 
że jest on wegetacyjnie bardzo mocno 
zaawansowany, mimo że jest dopiero 
koniec marca. Ostatnie wystąpienie 
temperatur ujemnych, nazywanych 
potocznie przymrozkami, kwalifiko-
wanych ze względu na datę wystąpie-
nia jako skutki złego przezimowania, 
mogło mieć wpływ na rośliny. Na 
tę chwilę nie można określić wpły-
wu niskiej temperatury na wegeta-
cję roś lin. Rolnicy jednak mają na-
dzieję, że te ujemne temperatury nie 

wyrządziły w uprawach znaczących 
szkód. Z obserwacji rolników wyni-
ka, że stożek i pędy boczne jeszcze nie 
są mocno rozwinięte, a liście boczne 
ochroniły wrażliwe części roślin. Jed-
nak będzie można to potwierdzić do-
piero, gdy temperatury się unormują.

Jest jednak jeszcze jeden nierozwią-
zany problem. Dotyczy definicji przy-
mrozków i skutków złego przezimo-
wania. Definicja przymrozków wio-
sennych stosowana w ustawie o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich stanowi, że są to „szko-
dy spowodowane przez obniżenie się 
temperatury poniżej 0°C, w okresie 
od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerw-
ca, polegające na całkowitym lub czę-
ściowym zniszczeniu roślin lub cał-
kowitej utracie plonu lub jego części”.

O ile dla upraw ozimych w przy-
padku złego przezimowania sytuacja 
jest jasna, bo w zależności od daty 
wystąpienia szkody kwalifikuje się ją 
albo jako skutki złego przezimowa-
nia, albo jako szkody spowodowane 
przymrozkami, o tyle w przypadku 
upraw jarych jest inaczej. Jeśli wy-
siejemy, np. zboże jare, wcześniej, 
bo warunki atmosferyczne na to po-

zwalają, a przymrozek wystąpi przed 
15 kwietnia i uszkodzi młode rośliny, 
nie możemy się ubiegać o pomoc czy 
odszkodowanie, bo zgodnie z defini-
cją nie był to przymrozek wiosenny, 
a rośliny jare nie podlegają skutkom 
złego przezimowania. Postępujące od 
kilku lat zmiany klimatyczne wska-
zują na znaczne, nawet sześciotygo-
dniowe przyspieszenie sezonu wege-
tacyjnego. Skutkiem tego optymalne 
terminy siewu roślin jarych ulegają 
na tyle dużemu przyspieszeniu, że 
jeszcze przed 15 kwietnia kończą one 
wschody i wchodzą w stadium pełne-
go wzrostu.

Niektórzy rolnicy, obawiając się 
niedoboru opadów, zasiali już zboża 
jare z uwagi na odpowiednie uwil-
gocenie wierzchniej warstwy gleby. 
Wczesne wysianie upraw na wiosnę 
daje roślinom możliwość wcześniej-
szego rozwoju, a ich system korze-
niowy ma wtedy warunki i czas, by 
się przystosować do penetracji głęb-
szych warstw gleby w poszukiwaniu 
wody. Jest to jeden z mechanizmów 
obronnych roślin przed niedobora-
mi wody, który, o ile brak opadów 
nie jest długotrwały, daje możliwość 

przetrwania roślinom w oczekiwa-
niu na deszcz. Takie wczesne zasia-
nie jednak jest ryzykowne z uwagi na 
duże prawdopodobieństwo wystąpie-
nia temperatur poniżej zera.

Wielkopolska Izba Rolnicza, ma-
jąc na uwadze te kwestie, wystąpiła 
w tej sprawie do MRiRW pismem 
z dnia 24 stycznia 2020 roku, jednak 
nie otrzymaliśmy jeszcze na nie od-
powiedzi.

Jest jeszcze jeden problem wy-
magający rozwiązania: jak mają 
funkcjonować komisje klęskowe 
w sytuacji ograniczeń obowiązują-
cych w związku z wystąpieniem pan-
demii koronawirusa?

Zarząd WIR, mając na uwadze 
powyższe kwestie, wystąpił 25 mar-
ca br. do wojewody wielkopolskiego 
z prośbą o pilne opracowanie i roz-
powszechnienie jednolitych zasad 
funkcjonowania tzw. komisji klęsko-
wych w sytuacji ograniczeń zwią-
zanych ze stanem epidemii. Takie 
uregulowania pozwolą poszkodowa-
nym przez panującą aurę rolnikom 
ubiegać się o należne im wsparcie.

Marta CEGLAREK, 
Kornel PABISZCZAK

Wycofanie ze sprzedaży i stosowania 
niektórych środków ochrony roślin

Państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej zostały zobowiązane do wy-
cofania zezwoleń na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin, 
w skład których wchodzą wymie-
nione w poniższej tabeli substancje 
czynne.

Desmadifam jest stosowany do 
zwalczania chwastów w burakach cu-
krowych. Wchodzi w skład m.in. ta-
kich preparatów, jak: Betenal Maxx 

Pro czy Kemifam Super Koncentrat, 
Abrams 320 SE, Beetup Compact 
160 S.C., Safen Compact 160 S.C.

Chlorprofam jest składnikiem 
preparatów do zapobiegania kieł-
kowaniu bulw ziemniaka, takich 
jak: Chlorprofin Fog 300, Chlor-
profin Fog 300-I, Chlorprofin Fog 
300-II, Etna 300 HN, Etna Duo 
300 HN, Gro-Stop 300 EC, Gro-Stop 
300 HN, Gro-Stop Basis, Gro-Stop 

Electro, Gro-Stop Fog, MitoFOG 
323,5 HN, Neo-Stop 120 RTU, Neo-
-Stop 500 HN, Stopper 01 DP, Tu-
berprop Basic 300 EC, Tuberprop-M 
500 HN, oraz na chwasty w cebuli: 
Alliacine 400 EC, Criptic 400 EC.

Chlorotalonil jest substancją 
grzybo bójczą wchodzącą w skład 
licznej grupy preparatów, takich jak: 
Abringo, Agrotalonil, Amistar Opti, 
Ascom Optimum, Atleta, Avoca, Ay-

lora, Balear, Banko, Bravo, Chloro-
flash, Chron, Cigal, Crotalo, Disko-
bol, Divexo, Doolin, Dove, Eminent, 
Fezan Plus, Guliver, Gwarant, Mixa-
nil, Olympus Perseo, Polonil, Proce-
ed, Rialto, Rotazol, Sinconil, Talonil, 
Tonga, Travis, Treoris, Zakeo Opti.

Dimetoat jest środkiem owadobój-
czym zwalczającym m.in. mszyce. 
Wchodzi w skład takich preparatów, 
jak: Bi 58, Bros, Danadim, Diego, 
Hunter, Insektor, Markiz, Rodan, 
Rogor.

Metiokarb jest składnikiem pre-
paratu Mesurol stosowanego do za-
prawiania nasion kukurydzy przeciw 
ptakom i ploniarce zbożówce.

Jeżeli środki ochrony roślin zawie-
rające wyżej wymienione substancje 
czynne będą stosowane po wskaza-
nych terminach, należy liczyć się 
z określonymi sankcjami. Fakt ten 
będzie sprawdzany między innymi 
poprzez zapisy w ewidencji stosowa-
nia środków ochrony roślin. Niezu-
żyte w terminie środki zawierające 

> dokończenie na str. 6

Nazwa 
substancji 

czynnej
Data wycofania Terminy sprzedaży 

i stosowania środków Termin na zużycie istniejących zapasów

desmedifam 1 stycznia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.
sprzedawanie i dystrybuowanie do 1 maja 2020 r.; 
stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie do 1 lipca 
2020 r.

chlorprofam 
(chloroprofam) 8 stycznia 2020 r. do 8 października 2020 r.

sprzedawanie i dystrybuowanie do 8 lipca 2020 r.; 
stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie do 
8 października 2020 r.

chlorotalonil 20 listopada 2019 r. do 20 maja 2020 r.
sprzedawanie i dystrybuowanie do 20 kwietnia 2020 r.; 
stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie do 
20 maja 2020 r.

dimetoat 31 grudnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
sprzedawanie i dystrybuowanie do 30 maja 2020 r.; 
stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie do 
30 czerwca 2020 r.

metiokarb 3 stycznia 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r.
sprzedawanie i dystrybuowanie do 3 marca 2020 r.; 
stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie do 
3 kwietnia 2020 r.
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wymienione wyżej substancje będą 
musiały być przekazane do utyliza-
cji na koszt ich posiadacza. Możli-
wość utylizacji przeterminowanych 
środków ochrony roślin oferuje mię-
dzy innymi Zakład Utylizacji Odpa-
dów sp. z o.o. w Koninie. Kontaktu-
jąc się z firmą, należy ustalić rodzaj 
i ilość środków do utylizacji. Na tej 

podstawie nastąpi wycena kosztów 
oraz umówiony termin ich dostar-
czenia. Orientacyjny koszt usługi to 
10 zł/kg.

Przy okazji należy wspomnieć, że 
wykonywanie zabiegów z użyciem 
środków ochrony roślin jest możli-
we tylko przez osoby, które ukończy-
ły odpowiednie szkolenie. Zaświad-
czenia z tych szkoleń ważne są przez 
5 lat. W związku z zagrożeniem za-

każeniem koronawirusem wstrzy-
mane zostało przeprowadzanie szko-
leń chemizacyjnych, a tym samym 
możliwość otrzymania zaświad-
czenia i przedłużenia uprawnień. 
W związku z tym osoby, którym 
skończyła się w tym roku ważność 
zaświadczeń, a nie zdążyły wziąć 
udziału w przeprowadzanych szko-
leniach, proszone są o kontakt z po-
wiatowymi inspektoratami ochro-

ny roślin lub biurami izby rolniczej 
i zgłoszenie faktu niemożności od-
bycia szkolenia przy braku ważno-
ści zaświadczenia. Będzie to brane 
pod uwagę przy ewentualnych czyn-
nościach kontrolnych i zapobiegnie 
sankcjom. Osoby te będą powiado-
mione o terminach szkoleń, jak tyl-
ko ich przeprowadzenie będzie po-
nownie możliwe.

Paweł DOPIERAŁA

> dokończenie ze str. 5

Opiniowanie rocznych planów łowieckich 2020/2021
Zgodnie z ustawą Prawo łowiec-

kie, roczny plan łowiecki jest spo-
rządzany przez dzierżawcę obwodu 
łowieckiego po zasięgnięciu opi-
nii wójtów (burmistrzów, prezy-
dentów miast) oraz właściwej izby 
rolniczej i podlega zatwierdzeniu 
przez nadleśniczego Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Pań-
stwowe w uzgodnieniu z Polskim 
Związkiem Łowieckim. 27 marca 
2020 roku Wielkopolska Izba Rolni-
cza zakończyła proces opiniowania 
rocznych planów łowieckich. Łącz-
nie na dzień 1 kwietnia 2020 r. na 

godzinę 10.00 wydano 475 opinii, 
w tym 11 negatywnych oraz 464 po-
zytywnych. Niestety, z 4 kół łowiec-
kich nie otrzymaliśmy dokumenta-
cji związanej z rocznymi planami 
łowieckimi. 

Głos rolników w sprawach łowiec-
twa jest coraz częściej zauważany 
i doceniany w strukturach myśli-
wych. W związku z negatywną opi-
nią Rady Powiatowej WIR w Śremie 
dotyczącej rocznego planu łowiec-
kiego dla obwodu 327, Polski Zwią-
zek Łowiecki Zarząd Okręgowy 
w Poznaniu oraz Nadleśnictwo Pia-

ski zdecydowały o uwzględnieniu 
uwag Rady i nastąpiła korekta planu 
dla tego obwodu.

Współpraca samorządu rolnicze-
go ze wszystkimi zarządami okrę-
gowymi PZŁ i myśliwymi w Wiel-
kopolsce jest przykładem, że w toku 
dyskusji oraz rzeczowych argumen-
tów możliwe jest osiągnięcie poro-
zumienia i kompromisu. Czas po-
kazał, że przyjęte rozwiązania doty-
czące opiniowania rocznych planów 
łowieckich sprawdziły się w prakty-
ce, a w tym trudnym czasie zagroże-
nia epidemiologicznego wyprzedziły 

wręcz zalecenia Ministra Klimatu 
w tej kwestii. Oczywiście obie stro-
ny zdają sobie sprawę z konieczności 
dalszej pracy na tym polu, jednakże 
satysfakcjonującej, gdyż przynoszą-
cej korzyści zarówno środowisku rol-
niczemu, jak i myśliwskiemu.

Dziękujemy wszystkim osobom 
biorącym udział w procesie przygo-
towania oraz opiniowania rocznych 
planów łowieckich, gdyż ich praca 
trwała w trudnym okresie związa-
nym z zagrożeniem epidemiologicz-
nym.

Biuro WIR

Trzynasta edycja  
Wielkopolskich Forów Rolniczych

3 marca br. w Bułakowie w gmi-
nie Pogorzela odbyło się Forum 
Rolnicze Powiatu Gostyńskiego, 
było to ostatnie spotkanie w tego
rocznym cyklu Wielkopolskich 
Forów Rolniczych. Planowane na 
14 marca Forum Rolnicze Powiatu 
Kaliskiego, mające jednocześnie 
być podsumowaniem wszystkich 
spotkań, ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w naszym kraju 
zostało odwołane. 

Wielkopolskie Fora Rolnicze na 
stałe wpisały się w kalendarze wiel-
kopolskich rolników. W okresie zi-
mowego przestoju w pracach polo-
wych rolnicy chętnie uczestniczą 
w takich spotkaniach, gdyż mogą 
pozyskać wiele przydatnych infor-
macji. Uzbrojeni w aktualną i przy-
datną wiedzę, mogą lepiej organizo-
wać i prowadzić swoje gospodarstwa. 
Tegoroczna edycja forów rozpoczęła 
się w połowie stycznia od Forum 
Rolniczego Powiatu Ostrowskiego. 
W kolejnych tygodniach spotkania 
odbyły się w większości powiatów 
naszego województwa. W sumie zor-
ganizowanych zostało 21 spotkań, 
w których wzięło udział trzy tysiące 
wielkopolskich rolników.

W programie forów znalazły się 
m.in. następujące tematy:

 ■ działania uruchamiane w ramach 
PROW, 
 ■ działalność KOWR oraz możliwo-
ści zagospodarowania nierucho-
mości z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa,
 ■ działalność WIORiN i Międzyna-
rodowy Rok Zdrowia Roślin,
 ■ problematyka chorób zakaźnych 
zwierząt oraz wymagania dotyczą-
ce bioasekuracji, 
 ■ program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 

wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych,
 ■ zwiększenie wykorzystania kra-
jowego białka paszowego, w tym 
promocja uprawy soi non-GMO,
 ■wsparcie działalności kół gospo-
dyń wiejskich,
 ■ usługi finansowe dla rolnictwa, 
w tym kredyty preferencyjne oraz 
produkty ubezpieczeniowe.
Ideą Wielkopolskich Forów Rolni-

czych jest stworzenie możliwości spo-
tkania rolników z przedstawicielami 
instytucji działającymi w obszarze 
rolnictwa. W poszczególnych spotka-

niach uczestniczyli parlamentarzyści 
oraz przedstawiciele agend i instytu-
cji pracujących na rzecz rolnictwa, 
działacze samorządu terytorialnego 
i rolniczego, przedstawiciele organi-
zacji społeczno-zawodowych i związ-
kowych działających w otoczeniu 
rolnictwa. Omawiano działania po-
szczególnych instytucji oraz aktualną 
sytuację w rolnictwie. W zależności 
od specyfiki danego powiatu podczas 
dyskusji dominowały różne tematyki, 
np.: sprawy związane z obrotem zie-
mią rolną, bioasekuracja, ASF, spra-
wy łowieckie, problemy z melioracja-
mi, zagrożenie suszą itd.

Spotkania zaowocowały sformuło-
waniem i przyjęciem 44 wniosków 
dotyczących bieżących problemów 
związanych z funkcjonowaniem rol-
nictwa. Wnioski odnoszą się zarówno 
do lokalnych problemów związanych 
z obrotem ziemią czy zadbania o cie-
ki wodne, jak również do rozwiązań 
prawnych dotyczących wszystkich 
rolników czy poszczególnych branży 
rolnictwa. Realizując wnioski, prze-
kazaliśmy je wraz z uzasadnieniem 
do odpowiednich instytucji.

Nowością tegorocznej edycji fo-
rów było wprowadzenie tematyki 
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dotyczącej działalności kół gospo-
dyń wiejskich oraz promocji kuchni 
regionalnej i dziedzictwa kulinarne-
go. Kilku spotkaniom towarzyszyły 
konkursy kulinarne skierowane do 
lokalnych KGW. Uzupełnieniem te-
matyki prezentowanej przez przed-
stawicieli instytucji działających 
w otoczeniu rolnictwa były wystąpie-
nia przedstawicieli firm, banków czy 
towarzystw ubezpieczeniowych, któ-
rzy prezentowali swoją ofertę skiero-
waną do rolników.

Szczęśliwie udało nam się prze-
prowadzić cykl forów od 15 stycznia 
do 3 marca br. Niestety, w związku 
ze wzrastającym zagrożeniem epide-
micznym w kraju, ze względu na bez-
pieczeństwo uczestników odwoła-
ne zostało ostatnie spotkanie w Sta-
wiszynie, które miało podsumować 
cały cykl. Na tę okoliczność przygo-
towaliśmy specjalną wystawę doku-
mentującą trzynastą edycję Wielko-
polskich Forów Rolniczych na 23 ta-
blicach. Niestety, nie mogliśmy jej 
zaprezentować uczestnikom.

Patronat honorowy nad Wielko-
polskimi Forami Rolniczymi objął 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski. Partnerami 
projektu byli: Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Państwowa Inspekcja Weterynaryj-
na, Wojewódzki Inspektorat Ochro-

ny Roślin i Nasiennictwa, Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Stowa-
rzyszenie Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, Centrum Doradz-
twa Rolniczego Oddział w Poznaniu 
oraz Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego.

Patronat medialny nad forami obję-
ły: „Top Agrar Polska”, „Tygodnik Po-
radnik Rolniczy”, Gospodarz.pl i biu-
letyn WIR „Siewca Wielkopolski”.

Wnioski z Forów Rolniczych 
– ciąg dalszy

Poniżej zamieszczamy wnioski 
wypracowane podczas spotkań w po-
wiatach pilskim, średzkim i gostyń-
skim. Wnioski z wcześniejszych fo-
rów publikowane były w dwóch po-
przednich wydaniach „Siewcy”. 

1. Wprowadzenie zmian w „Pro-
gramie działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu” dotyczą-
cych terminu stosowania nawozów. 
W wyniku zmian klimatu znacznie 
wcześniej rusza wiosenna wegetacja 
roślin oraz wcześniej rozpoczynają 
się prace agrotechniczne przygoto-
wujące stanowisko pod siew zbóż ja-
rych. W związku z powyższym, rol-
nicy wnioskują o możliwość wcześ-
niejszego stosowania nawozów na 
wiosnę, W opinii rolników termin 
stosowania nawozów powinien być 
uzależniony od panujących warun-

ków atmosferycznych, a nie ustala-
ny sztucznie. Wnioskują również, 
aby termin stosowania obornika na 
gruntach ornych w okresie jesien-
nym wydłużyć do końca listopada, 
gdyż jesień jest najlepszym okresem 
do jego stosowania. (Wniosek z Fo-
rum Rolniczego Powiatu Pilskiego).

2. Wprowadzenie regulacji uła-
twiających zbycie odpadów pocho-
dzących z gospodarstw rolnych 
o powierzchni mniejszej niż 75 ha. 
Rolnik będący wytwórcą odpadów 
gospodarujący na obszarze poniżej 
75 ha jest zwolniony z obowiązku 
wpisu do Rejestru podmiotów wpro-
wadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (Rejestr BDO) i nie ma na-
danego indywidualnego numeru re-
jestrowego. W związku z tym rolnicy 
niewpisani do rejestru mają problem 
z utylizacją zużytego oleju i filtrów 
olejowych, gdyż firmy zajmujące się 
utylizacją nie chcą odbierać odpadów 
od osób, które nie posiadają indywi-
dualnego numeru rejestrowego. Rol-
nicy wnioskują więc o wprowadzenie 
rozwiązań, które umożliwią oddanie 
zużytego oleju oraz filtrów olejowych 
do firmy, która wprowadza te pro-
dukty do obrotu, tak jak ma to miej-
sce w przypadku środków ochrony 
roślin lub akumulatorów. (Wniosek 
z Forum Rolniczego Powiatu Pil-
skiego).

3. Wsparcie do upraw roślin wy-
sokobiałkowych. Rząd przyjął naro-
dowy program białkowy i jednocześ-
nie zmniejszono dopłaty do upraw 
roślin wysokobiałkowych, które nie 
rekompensują poniesionych nakła-
dów na ich uprawę. Rolnicy zwra-
cają uwagę na niskie plony, jakie 
uzyskują z upraw (szczególnie przy 
obecnie panujących warunkach kli-
matycznych). W takiej sytuacji rol-
nicy nie będą zainteresowani uprawą 
roślin wysokobiałkowych. (Wniosek 
z Forum Rolniczego Powiatu Średz-
kiego).

4. Większe zaangażowanie w wal-
kę z afrykańskim pomorem świń. 
Rząd przyjął specustawę, ale braku-
je środków finansowych. Myśliwi nie 

prowadzą wystarczająco intensywnie 
odstrzałów, m.in. z powodu braku 
chłodni, w których mogą być prze-
chowywane do czasu badania od-
strzelone dziki, oraz zbyt dużo ogra-
niczeń z tym związanych nałożonych 
na nich przez państwo i działań eko-
logów. (Wniosek z Forum Rolnicze-
go Powiatu Średzkiego).

5. Konieczność interwencji ze 
strony ministerstwa rolnictwa 
w sprawie importu zbóż z Ukrainy. 
Import z Ukrainy odbywa się bez 
żadnych badań, tymczasem polski 
producent musi mieć badania fitosa-
nitarne na wszystkie produkty rolne. 
(Wniosek z Forum Rolniczego Po-
wiatu Średzkiego).

6. Program „Dobrostan zwie-
rząt” w ramach PROW 2014–2020. 
Rolnicy zwracali uwagę, że w projek-
cie nie ma ustalonego limitu zwie-
rząt, do których otrzyma się dopła-
tę. To może być wykorzystane przez 
bardzo duże gospodarstwa i obniży 
kwotę pomocy dla gospodarstw ro-
dzinnych. W wielu przypadkach 
szybkie zwiększenie powierzchni 
w mniejszych gospodarstwach bę-
dzie niemożliwe ze względu na ko-
nieczność uzyskania odpowiednich 
zezwoleń do czasu złożenia wnio-
sku. Problemem wydaje się też mała 
liczba doradców rolniczych, którzy 
muszą wykonać plan dla gospodar-
stwa, i ich obciążenie pracą w okre-
sie, kiedy trwa akcja składania wnio-
sków o dopłaty obszarowe. Zasta-
nawiano się również, czy wypłata 
dopłat dla gospodarstw starających 
się o „Dobrostan” nie będzie opóź-
niona. Może to wynikać z daty usta-
lania stanu zwierząt. Rozwiązaniem 
byłoby rozdzielenie wypłat bezpo-
średnich i dobrostanowych. (Wnio-
sek z Forum Rolniczego Powiatu 
Gostyńskiego).

Wnioski ze wszystkich spotkań 
zostały przekazane do właściwych 
instytucji. O otrzymanych odpo-
wiedziach będziemy informować za 
pośrednictwem naszej strony inter-
netowej. 

Opracowanie: Katarzyna STRZYŻ, 
Grzegorz WYSOCKI
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Dobrostan zwierząt – dla kogo dobry?
W tegorocznym naborze wnios-

ków dla płatności bezpośrednich 
i płatności obszarowych PROW 
2014–2020 pojawiła się możliwość 
ubiegania się o wsparcie finansowe 
na poprawę warunków utrzymania 
zwierząt ponad wymagane normy.

Wnioski można składać elektro-
nicznie już od 15 marca, jednak-

że osoby, które same nie obsługują 
aplikacji eWniosekPlus, mają utrud-
niony kontakt z doradcami rolnymi 
z uwagi na konieczność zachowania 
ostrożności w związku z panującą 
pandemią koronawirusa. Mając na 
uwadze te trudności, Wielkopolska 
Izba Rolnicza wnioskowała do mini-
stra rolnictwa o przesunięcie termi-

nów naborów wszystkich wniosków 
prowadzonych przez ARiMR.

Celem uruchomienia działania 
„Dobrostan zwierząt” jest zachę-
cenie rolników do stosowania pod-
wyższonych warunków dobrostanu 
zwierząt. Wielkopolska Izba Rolni-
cza jeszcze w trakcie konsultacji spo-
łecznych projektu do tego wsparcia 

podkreślała, że działanie to stawia 
rolników w złym świetle, gdyż spo-
łeczeństwo, zwłaszcza to niezwią-
zane z rolnictwem, będzie utrzy-
mane w przekonaniu, że normy do-
brostanu obowiązujące w całej Unii 
Europejskiej, które spełnić muszą 

> dokończenie na str. 8
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wszyscy rolnicy, są niekorzystne dla 
zwierząt. Ponadto we wsparciu tym 
nie uwzględniono pokrycia kosztów 
związanych ze zmianą warunków 
utrzymania zwierząt. Dopłaty będą 
jedynie w części rekompensować do-
datkowe poniesione przez rolnika 
koszty lub utracone dochody zwią-
zane z wprowadzeniem podwyższo-
nego dobrostanu. 

W bieżącym roku uruchomiono 
pięć wariantów płatności dobrosta-
nowej, z możliwością realizacji wię-
cej niż jednego wariantu równocześ-
nie. W związku z występowaniem 
w Polsce ASF warianty płatności za 
stosownie wybiegu dla loch i tuczni-
ków nie zostały wdrożone. 

Pakiet 1. Dobrostan świń 
W pakiecie tym można realizować 

dwa warianty: 
 ■wariant 1.1. Dobrostan loch – 
zwiększona powierzchnia w bu-
dynkach,
 ■wariant 1.2. Dobrostan tuczników 
– zwiększona powierzchnia w bu-
dynkach. 
W wariancie 1.1. Dobrostan loch – 

zwiększona powierzchnia w budyn-
kach stawka płatności będzie wyno-
sić 301 zł/lochę/rok.

W gospodarstwie realizującym 
ten wariant należy zapewnić wszyst-
kim lochom i loszkom po pokryciu 
utrzymywanym w gospodarstwie 
powierzchnię bytową o co najmniej 
20% większą w stosunku do mini-
malnej powierzchni wymaganej dla 
tych zwierząt określonych w Rozpo-
rządzeniu MRiRW z dnia 15 lutego 
2010 r. w sprawie wymagań i sposobu 
postępowania przy utrzymaniu ga-
tunków zwierząt gospodarskich. 

Wymóg zwiększonej powierzchni 
dotyczy: loch prośnych, loch w okre-
sie porodu i odchowu prosiąt ssą-
cych, loch luźnych, loch i loszek po 
pokryciu. Powierzchnie bytowe dla 
jednej lochy i loszki po pokryciu po-
winny wynosić: 

 ■ 4,2 m2 kojec pojedynczy dla lochy 
w okresie porodu i odchowu pro-
siąt ssących,
 ■ 2,7 m2 kojec pojedynczy dla lo-
chy i loszki po pokryciu (może 
być stosowany tylko w gospodar-
stwach utrzymujących mniej niż 
10 loch lub loszek prośnych od 4. 
tygodnia po pokryciu do tygodnia 
przed przewidzianym terminem 
porodu),
 ■ 2,7 m2 w kojcu, gdzie lochy utrzy-
mywane są grupowo; w przypadku 
gdy w kojcu utrzymywane są lo-
chy prośne, co najmniej 1,3 m2 po-
wierzchni kojca stanowi stałe pod-

łoże i nie więcej niż 15% tego pod-
łoża – otwory odpływowe,
 ■ 3 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo do 5 loch; w przypadku 
gdy w kojcu utrzymywane są lo-
chy prośne, co najmniej 1,3 m2 po-
wierzchni kojca stanowi stałe pod-
łoże i nie więcej niż 15% tego pod-
łoża – otwory odpływowe,
 ■ 2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo powyżej 39 loch; w przy-
padku gdy w kojcu utrzymywa-
ne są lochy prośne, co najmniej 
1,3 m2 powierzchni kojca stanowi 
stałe podłoże i nie więcej niż 15% 
tego podłoża – otwory odpływowe,
 ■ 2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo do 5 loszek po pokryciu, 
przy czym 0,95 m2 stanowi stałe 
podłoże i nie więcej niż 15% tego 
podłoża – otwory odpływowe,
 ■ 2 m2 w kojcu, gdzie utrzymywa-
ne są grupowo loszki po pokryciu, 
przy czym 0,95 m2 stanowi stałe 
podłoże i nie więcej niż 15% tego 
podłoża – otwory odpływowe,
 ■ 1,8 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się 
grupowo powyżej 39 loszek po po-
kryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi 
stałe podłoże i nie więcej niż 15% 
tego podłoża – otwory odpływowe. 
Pozostałe grupy technologiczne 

świń muszą dysponować minimal-
nymi powierzchniami określony-
mi prawem krajowym wynikającym 
z przepisów o dobrostanie zwierząt. 

Na dzień składania wniosku 
o przyznanie płatności dobrostano-
wej w ramach tego wariantu rolnik 
musi posiadać co najmniej jedną lo-
chę indywidualnie oznakowaną i za-
rejestrowaną w ARiMR kolczykiem 
z indywidualnym numerem identyfi-
kacyjnym lochy. Żadna z loch w go-
spodarstwie nie może być utrzymy-
wana w systemie jarzmowym. 

Do wniosku w aplikacji eWnio-
sekPlus rolnik musi załączyć kopie 
odpowiednich stron planu poprawy 
dobrostanu zwierząt. Plan popra-
wy dobrostanu zwierząt musi zostać 
przygotowany przy udziale doradcy 
rolniczego na odpowiednich drukach 
udostępnionych przez ARiMR. Rol-
nik będzie mógł ubiegać się o zwrot 
kosztów transakcyjnych poniesio-
nych w związku z koniecznością spo-
rządzenia planu, wysokość takiego 
zwrotu jednak nie będzie mogła prze-
kroczyć 15% wypłaconej płatności za 
dobrostan zwierząt i kwoty 1000 zł. 

Wielkopolska Izba Rolnicza zwró-
ciła uwagę ministrowi rolnictwa, że 
okres składania wniosków obszaro-
wych jest okresem wzmożonej pracy 
w ośrodkach doradztwa rolniczego, 
w związku z czym może się okazać, 
że rolnikom nie zostanie udzielo-
na pomoc przy sporządzeniu planu, 

zwłaszcza że w powiatowych zespo-
łach doradztwa rolniczego zatrudnia-
nych jest coraz mniej pracowników. 
W odpowiedzi minister podkreślił, 
że w Polsce jest 3100 doradców, a ich 
dane są udostępnione na stronie CDR 
w Brwinowie. Niestety nie otrzymali-
śmy informacji, ilu z tych doradców 
zostało przeszkolonych w zakresie 
sporządzania planu poprawy dobro-
stanu. Wniosek należy złożyć w ter-
minie od 15 marca do 15 maja.

W ramach wariantu 1.1. Dobro-
stan loch rolnik nie może utrzymy-
wać w gospodarstwie więcej loch, niż 
wynika to z opracowanego planu do-
brostanu zwierząt. Płatność przyzna-
wana jest rolnikowi do średniej liczby 
loch w gospodarstwie od dnia złoże-
nia wniosku do 14 marca roku na-
stępnego. W okresie realizacji wymo-
gów ARiMR będzie sprawdzać, czy 
nie została przekroczona maksymal-
na liczba loch (stan dzienny) określo-
na w załączonym do wniosku o płat-
ności planie. Uchybienie w przestrze-
ganiu wymogów będzie skutkowało 
zmniejszeniem płatności. 

Składając wniosek, rolnik zo-
bowiązuje się, że od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie płatności do-
brostanowej w ramach tego warian-
tu do 14 marca kolejnego roku za-
pewni wszystkim lochom i loszkom 
po pokryciu utrzymywanym w go-
spodarstwie we wszystkich siedzi-
bach stada warunki podwyższonego 
dobrostanu. 

Wariant 1.2. Dobrostan tucz-
ników – zwiększona powierzchnia 
w budynkach. Stawka do tego wa-
riantu wynosić będzie 24 zł/tucznika.

Należy zaznaczyć, że płatności 
w ramach tego wariantu będą przy-
sługiwały tylko do tuczników pocho-
dzących od loch „dobrostanowych”. 
Rolnik, który nie realizuje warian-
tu 1.1., aby skorzystać z wariantu 
1.2., musi zakupić prosięta z gospo-
darstw, które z tego wariantu korzy-
stają. Obecnie ceny warchlaków są 
rekordowo wysokie, dlatego istnieją 
poważne wątpliwości, czy rolników 

będzie stać na zakup prosiąt „do-
brostanowych”, których ceny zapew-
ne będą adekwatne do ponoszonych 
kosztów utrzymania. 

Obowiązek zapewnienia ulepszo-
nych warunków dobrostanu doty-
czy także tych warchlaków i tucz-
ników, które nie pochodzą od loch 
„dobrostanowych”, mimo że płat-
ności im nie przysługują. Płatność 
będzie przysługiwała do tuczników 
oddanych do uboju bezpośrednio 
do rzeźni lub z przemieszczeniem 
przez co najwyżej jednego pośred-
nika. Dopuszczony jest także ubój 
w gospodarstwie. W tym warian-
cie rolnik musi posiadać opracowa-
ny przy udziale doradcy rolniczego 
plan poprawy dobrostanu zwierząt. 
Określa się w nim m.in., ile warchla-
ków i tuczników można utrzymywać 
jedno cześnie w danym gospodar-
stwie, tak aby zapewnić tym zwierzę-
tom ulepszone warunki dobrostanu.

W pierwszym roku realizacji przez 
rolnika wariantu 1.2. do płatności 
uwzględniane są tuczniki oddane do 
uboju po upływie 4 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie płat-
ności dobrostanowej do dnia poprze-
dzającego dzień złożenia przez rol-
nika wniosku o taką płatność w ko-
lejnym roku lub do 15 maja – jeżeli 
rolnik nie złoży kolejnego wniosku 
w ramach wariantu 1.2.

Wszystkie świnie w gospodar-
stwie muszą być oznakowane i zare-
jestrowane zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami w zakresie rejestracji 
i identyfikacji zwierząt. Rolnik od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie 
płatności dobrostanowej w ramach 
tego wariantu zapewnia wszystkim 
warchlakom i tucznikom utrzymy-
wanym w tym gospodarstwie rol-
nym powierzchnię bytową zwiększo-
ną o co najmniej 20% w stosunku do 
minimalnej powierzchni wymaganej 
na podstawie obowiązujących prze-
pisów w tym zakresie.

Powierzchnia bytowa kojca w bu-
dynkach inwentarskich w przelicze-
niu na jedną sztukę w przypadku 

> dokończenie ze str. 7
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utrzymywania grupowego warchla-
ków i tuczników wynosi co najmniej:

 ■ 0,18 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała do 10 kg,
 ■ 0,24 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała powyżej 10 do 20 kg,
 ■ 0,36 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała powyżej 20 do 30 kg,
 ■ 0,48 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała powyżej 30 do 50 kg,
 ■ 0,66 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała powyżej 50 do 85 kg,
 ■ 0,78 m2 – w przypadku świń o ma-
sie ciała powyżej 85 do 110 kg,
 ■ 1,2 m2 – w przypadku świń o masie 
ciała powyżej 110 kg.
Powierzchnia bytowa w budyn-

kach inwentarskich dla innych niż 
warchlaki i tuczniki grup techno-
logicznych świń utrzymywanych 
w gospodarstwie musi być zgodna 
z odpowiednimi obowiązkowymi 
wymogami. 

Pakiet 2. Dobrostan krów
Hodowcy przystępujący do które-

goś z wariantu pakietu 2. są zobo-
wiązani do dokonania zmiany typu 
użytkowego tych krów na mleczny 
lub mięsny lub określenia kierunku, 
w jakim użytkują krowy. Nie mogą 
posiadać krów typu kombinowane-
go w żadnej z siedzib. Zwierzęta mu-
szą być oznakowane i zarejestrowane 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Rolnik musi przestrzegać ter-
minowości dokonywania zgłoszeń 
w przypadku zmian w stadzie. Pozo-
stałym zwierzętom, nieobjętym płat-
nościami do podwyższonego dobro-
stanu, trzeba zapewnić minimalne 
warunki utrzymania określone prze-
pisami krajowymi.

Wariant 2.1. Dobrostan krów 
mlecznych – wypas. W tym warian-
cie rolnik otrzyma 185 zł za krowę 
mleczną rocznie. 

Gospodarstwa realizujące ten 
wariant muszą zapewnić wszyst-
kim krowom mlecznym, we wszyst-
kich siedzibach stad gospodarstwa 
120 dni wypasu w okresie od 1 kwiet-
nia do 15 października, przez co naj-
mniej 6 godzin dziennie. W ramach 
tego wariantu nie sporządza się pla-
nu poprawy dobrostanu, jednak ho-

dowca jest zobowiązany do prowa-
dzenia dziennika wypasu i przedło-
żenia go w ARiMR do 31 październi-
ka. W dzienniku wskazuje się w od-
niesieniu do każdej krowy mlecznej 
dni, w których dana krowa była wy-
pasana, oraz dni, w których nie była 
wypasana, wraz ze wskazaniem przy-
czyn jej niewypasania.

Wariant 2.2. Dobrostan krów 
mlecznych utrzymywanych grupowo. 
Stawka za zwiększoną powierzchnię 
w budynkach będzie wynosić 595 zł 
za krowę mleczną rocznie.

Chcąc realizować ten wariant, na-
leży zapewnić wszystkim krowom 
mlecznym, we wszystkich siedzi-
bach stad utrzymanie w systemie 
bezuwięziowym oraz powierzch-
nię odpasowo-ruchową zwiększoną 
o 20% w stosunku do minimalnych 
wymagań określonych w przepisach 
krajowych. Minimalna powierzch-
nia odpasowo-ruchowa dla każdej 
krowy utrzymywanej w systemie 
wolnostanowiskowym z wydzielo-
nymi legowiskami musi wynosić co 
najmniej 4 m², a legowiska co naj-
mniej 2,1 m długości i 1,1 m szero-
kości.

Wariant 2.3. Dobrostan krów ma-
mek. Na jedną krowę mamkę rocznie 
można otrzymać 329 zł. 

Realizując ten wariant, trzeba za-
pewnić wszystkim krowom mam-
kom, cielętom, jałówkom oraz opa-
som do 300 kg 140 dni wypasu re-
alizowanego w okresie od 1 kwietnia 
do 15 października. Wypasanie musi 
odbywać się bez uwięzi na trwa-
łych użytkach zielonych lub grun-
tach ornych, na których występu-
ją trawy lub inne zielne rośliny pa-
stewne. W okresie zimowym, tj. od 
16 października do 14 marca kolejne-
go roku, zwierzęta z wymienionych 
wcześniej grup technologicznych 
muszą mieć dostęp do środowiska 
zewnętrznego: pastwisk, wybiegów 
lub okólników o powierzchni zwięk-
szonej o 20%. To oznacza, że mini-
malna wielkość zimowej zewnętrznej 
powierzchni bytowej dla cieląt to co 
najmniej 6 m²/szt., dla jałówek i opa-
sów do 300 kg – 12 m²/szt., a dla krów 
mamek – 18 m²/szt.

W trakcie opiniowania projektu 
rozporządzenia dotyczącego wspar-
cia do poprawy warunków utrzymy-
wania zwierząt ponad normy przyjęte 
przez krajowe przepisy Wielkopolska 
Izba Rolnicza podkreślała, że powi-
nien zostać wprowadzony także pa-
kiet dla wyższych standardów dobro-
stanu opasów, dzięki czemu rozporzą-
dzenie mogłoby objąć gospodarstwa, 
które nie utrzymują krów mamek, ale 
kupują cielęta i prowadzą opas. 

Wracając do naszego pytania za-
wartego w tytule artykułu, wydaje 
się, że to działanie zawiodło w szcze-
gólności oczekiwania producen-
tów trzody chlewnej w Wielkopol-
sce. Ministerstwo, pomimo naszych 
uwag, twardo stoi na stanowisku, że 
maciora w okresie okołoporodowym 
nie może być utrzymywana w syste-
mie jarzmowym. To kryterium wy-
klucza z objęcia wsparciem towarowe 
gospodarstwa trzodowe w naszym 
regionie, które prowadzą produkcję 
w cyklu zamkniętym. Powrót do koj-
ców porodowych przy dużej produk-
cji i braku siły roboczej jest niemoż-
liwy. Drugie rozczarowanie to brak 
wsparcia dla bydła opasowego utrzy-
mywanego na pastwiskach. Wspar-
cie naliczane jest bowiem wyłącznie 
do krowy mamki. To wielka szkoda, 
ponieważ brakuje nam w krajobrazie 
rolniczym stad bydła opasowego wy-
korzystującego trwałe użytki zielone, 
pastwiska, a nawet zarastające drze-
wami nieużytki. Biorąc udział w pro-
jekcie Inno4grass, mieliśmy okazję 
poznać wiele przykładów dobrych 
praktyk w zakresie właśnie produkcji 
żywca wołowego w oparciu o trwałe 
użytki zielone. Przykłady te można 
zobaczyć na filmach i w opisach na 
specjalnym portalu www.encyclope-
diapratensis.eu. Szczególnie poleca-
my film zrealizowany w Zakładzie 
Doświadczalnym Brody (https://
www.youtube.com/embed/i0Mt--o-
aFc0). Kto zatem w naszym regio-
nie może skorzystać z takiego wspar-
cia? Naszym zdaniem będą to przede 
wszystkim producenci mleka, któ-
rzy w ostatnich latach zainwestowali 
w nowe, wolnostanowiskowe obory. 
Oni mają szansę na zwiększenie po-

wierzchni dla utrzymywanych krów. 
Jest to również działanie korzystane 
dla mniejszych gospodarstw mle-
czarskich produkujących mleko eko-
logiczne i stosujące wypas. Przykład 
takiego gospodarstwa znajdą Pań-
stwo również na www.encyclopedia-
pratensis.eu (https://www.youtube.
com/embed/aKF9lvv1haQ). Filmik 
ten pokazuje mleczarskie gospodar-
stwo ekologiczne państwa Futymów, 
w którym stosowany jest właśnie wy-
pas. Podobnie można tam obejrzeć 
filmik z gospodarstwa ekologicznego 
pana Nowaka (https://www.youtube.
com/embed/3xvhMoySsgU), który 
jest pasjonatem ekologii i utrzymy-
wania krów na pastwiskach. 

Wracając jeszcze do trzody chlew-
nej, można wskazać połączenie pro-
gramu „Dobrostan zwierząt” z moż-
liwością uruchamiania małych rzeź-
ni rolniczych. W takim przypadku 
rolnik, produkując trzodę chlewną, 
ale sprzedając mięso i przetwory 
w ramach rolniczego handlu deta-
licznego, może nawet przy małej ska-
li uzyskać godziwe zyski. 

Na koniec kilka refleksji o charak-
terze ekonomicznym. Podniesienie 
standardu utrzymywania zwierząt 
oznacza zmniejszenie produkcji. Pa-
trząc na oferowane dopłaty, nie po-
kryją one tej straty. Ministerstwo 
utrzymuje, że to rynek i klienci mają 
zapłacić więcej za takie produkty. 
Ale do tego droga daleka, wiodąca 
przez zachowania pośredników i sa-
mych klientów. Ważne, aby rolnik 
miał na to przynajmniej częścio-
wy wpływ poprzez zorganizowanie 
się w grupy producentów rolnych 
i oznakowanie produktów pochodzą-
cych z chowu o podniesionym dobro-
stanie zwierząt. W teorii konsument 
zwraca uwagę na dobrostan zwierząt, 
ale w praktyce w państwach, które 
takie systemy stosują już od dawna, 
tylko marginalna część konsumen-
tów sięga rzeczywiście głębiej do kie-
szeni. Na zachętę możemy podać, że 
kaszanka ekologiczna na Zielonym 
Rynku w Poznaniu kosztuje 33 zł/kg 
– i są kolejki. 

Maria DERESIŃSKA
Andrzej PRZEPIÓRA

Organizacja pracy instytucji powiązanych 
z rolnictwem w czasie epidemii

W związku z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego, 
w celu minimalizacji ryzyka zarażeń 
koronawirusem większość instytucji 

działających w obszarze rolnictwa 
wprowadziła ograniczenia w bezpo-
średniej obsłudze interesantów. 

Poniżej przedstawiamy zestawie-
nie informacji na temat organizacji 

pracy tych instytucji oraz dane kon-
taktowe. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa (KOWR) – kontakt poprzez 
korespondencję tradycyjną, mailo-

wą, e-PUAP i infolinię. Zawieszono 
do odwołania czynności związane 
z organizacją i funkcjonowaniem rad 

> dokończenie na str. 10
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Pielgrzymka sołtysów do św. Józefa 
14 marca br. w Sanktuarium Świę-

tego Józefa w Kaliszu odbyły się uro-
czystości związane z Dniem Sołtysa. 
Tegoroczna pielgrzymka sołtysów, 
z uwagi na sytuację, jaka obecnie pa-
nuje w naszym kraju, miała bardzo 
okrojony charakter. We mszy świę-
tej, która w ubiegłych latach groma-
dziła sołtysów z całej Wielkopolski, 
wzięli udział tylko nieliczni przed-
stawiciele Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 
z prezesem Jarosławem Maciejew-
skim na czele oraz organizatorzy 
wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski 
i prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski. 

Msza święta, której przewodniczył 
ks. bp. Edward Janiak, odprawio-

na została w intencji wielkopolskich 
sołtysów i rolników oraz zmarłej 
w ubiegłym roku śp. Justyny Urba-
niak, burmistrz Stawiszyna.

Ze względu na zagrożenie epide-
miologiczne organizatorzy podję-
li decyzję o odwołaniu spotkania, 
które miało się odbyć po mszy świę-
tej. Spotkanie integracyjne z okazji 
Dnia Sołtysa według wcześniejszych 
planów miało się odbyć w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej przy Zespole 
Szkół w Stawiszynie, jednak analiza 
bieżącej sytuacji dotyczącej wykry-
wania coraz większej liczby przy-
padków koronawirusa na terenie 
Polski skłoniła organizatorów wy-
darzenia do podjęcia decyzji o jego 
odwołaniu.

Katarzyna STRZYŻ Fo
t. 

W
IR

Rolnicy będą zwolnieni z opłacania składek KRUS
Rolnicy zostaną zwolnieni z obo-

wiązku opłacenia składek na ubez-
pieczenie emerytalno-rentowe za 
II kwartał 2020 r., o czym poinfor-
mował minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 
Zwolnienie z tych opłat wydaje się 
istotną pomocą państwa dla środo-

wiska rolniczego w aspekcie obowią-
zującego stanu epidemii w związku 
z zagrożeniem koronawirusem. 

W projekcie nowelizacji usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, znalazł się zapis o „zwolnieniu 
z opłacania składek na ubezpiecze-
nie emerytalno-rentowe za II kwar-
tał 2020 r. osób objętych ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym”. Skład-
ki na ubezpieczenie emerytalno-ren-

towe za ten okres sfinansuje budżet 
państwa za pośrednictwem Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego.

Przekazując tę informację, mini-
ster zaznaczył, że jest to propozycja 
na obecny stan epidemii. Nie można 
bowiem przewidzieć dalszego jej roz-

społecznych działających przy od-
działach terenowych oraz Dyrekto-
rze Generalnym KOWR.

Dane kontaktowe:
 ■www.kowr.gov.pl
 ■ telefoniczny punkt informacyjny: 
22 376 76 76 (czynny w dni robocze 
w godz. 8.00–16.00)
 ■OT KOWR w Poznaniu: 
61 856 06 01 (dni robocze 7.30–15.30)
 ■ e-mail: poznan@kowr.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Zmiany dotyczą przede wszystkim 

przyjęć interesantów w jednostkach 
organizacyjnych ARiMR, tzn.:

 ■ ograniczona została możliwość 
osobistego załatwiania spraw 
w biurach powiatowych, oddzia-
łach regionalnych oraz centrali 
ARiMR – jednostki te pracują bez 
kontaktu z interesantami;
 ■ kontakt z ARiMR – wyłącznie te-
lefoniczny lub pisemny (za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej lub 
elektronicznej), numery telefonów 
i adresy e-mail są dostępne w wi-
docznym miejscu przy wejściu do 
placówek terenowych Agencji;
 ■w sytuacji braku możliwości sko-
rzystania z powyższych rozwiązań 

we wszystkich jednostkach orga-
nizacyjnych ARiMR udostępnio-
ne zostały wrzutnie/urny, w któ-
rych możliwe jest pozostawienie 
dokumentów/wniosków/oświad-
czeń.
Większość spraw związanych 

z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, 
a także z rejestracją zwierząt można 
wykonać przez Internet za pomocą 
aplikacji eWniosekPlus lub Portal 
IRZplus. Osoby, które nie korzysta-
ją z komputera, mogą skontaktować 
się telefonicznie z doradcą rolniczym 
lub z pracownikiem biura powiato-
wego ARiMR.

Dane kontaktowe:
 ■www.arimr.gov.pl
 ■ e-mail: alert@arimr.gov.pl 
 ■ tel.: 22 595 06 99
 ■ infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 
22 595 06 11
Wielkopolski Oddział Regionalny:
 ■ tel. 61 845 38 33 
 ■ e-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS)
Kontakt za pomocą:
 ■ sy s temu i n for m at yc z ne g o 
e-KRUS, który obsługuje płatno-
ści on-line, zgłoszenia pomocni-
ków rolnika oraz daje możliwość 
wygenerowania zaświadczenia 

o okresach podlegania ubezpiecze-
niu społecznemu rolników,
 ■ profilu zaufanego e-PUAP z jed-
nostkami organizacyjnymi Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, 
 ■ telefonu, poczty elektronicznej 
oraz udostępnionych w jednost-
kach organizacyjnych wrzutni na 
dokumenty.
Oddział Regionalny w Poznaniu:
 ■ tel.: 61 853 09 20 
 ■ e-mail: poznan@krus.gov.pl
 ■ informacja telefoniczna z zakresu: 

 ■ ubezpieczeń: 61 852 51 02
 ■ świadczeń: 61 852 51 46
 ■ prewencji, rehabilitacji i orzecz-
nictwa: 61 852 50 13

Wielkopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego (WODR)

Kontakt i realizacja zadań odby-
wa się telefonicznie lub za pośrednic-
twem poczty elektronicznej.

Jak podaje WODR, dotychczas 
było przyjęte, że sporządzenie „Pla-
nów poprawy dobrostanu zwierząt” 
oraz „Planów działalności ekolo-
gicznej i rolnośrodowiskowej” po-
winno wiązać się z wizytą dorad-
cy w gospodarstwie. W tej trudnej 
dla wszystkich sytuacji zagrożenia 
COVID-19 rolnicy mogą przekazy-
wać dane niezbędne do sporządzenia 

planów drogą elektroniczną. Wszel-
kie dostarczone przez rolnika infor-
macje muszą być rzetelne i dokładne, 
gdyż od tego zależy opracowanie po-
prawnego i kompletnego planu.

Przy sporządzaniu wniosków 
o płatności bezpośrednie oraz in-
nych wniosków o płatności w ramach 
działań PROW zaleca się korzystanie 
z drogi elektronicznej.

Dane kontaktowe:
 ■Centrala WODR: tel.: 61 868 52 72, 
61 863 04 11 
 ■ e-mail: wodr@wodr.poznan.pl
 ■www.wodr.poznan.pl
Wojewódzka Inspekcja Ochrony 

Roślin
Egzaminy potwierdzające wiedzę 

niezbędną do oceny zdrowotności 
w celu wydawania paszportów roś-
lin, które przeprowadzane są przez 
WIORIN w Poznaniu (i komórki te-
renowe), zostały zawieszone. Termin 
wznowienia egzaminów zostanie po-
dany na stronie.

Dane kontaktowe:
 ■ tel.: 61 860 59 00, 61 860 59 11
 ■ e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl 
www.piorin.gov.pl/wielkopolskie

Opracowanie  
Magdalena KOŁODZIEJEK

Źródło: informacje pochodzą ze stron 
internetowych poszczególnych instytucji.

> dokończenie ze str. 9
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Plan strategiczny WPR 2021–2027
W bieżącym roku kończy się ak-

tualna siedmioletnia perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej. Komi-
sja Europejska oraz kraje członkow-
skie rozpoczęły prace nad zasadami 
wykorzystywania funduszy unijnych 
w nowej perspektywie. Dotyczy to 
również budżetu rolnego Wspólnoty. 
Niestety, do chwili obecnej nie udało 
się ustalić rzeczy zasadniczej, a mia-
nowicie wysokości kwot na poszcze-
gólne polityki unijne, w tym rolnic-
two. Komisja Europejska zapropono-
wała obniżenie budżetu zarówno na 
politykę spójności, jak i Wspólną Po-
litykę Rolną. Posiedzenie Rady Unii 
Europejskiej, które odbyło się w lu-
tym, nie przyniosło żadnego kompro-
misu i gotowych ustaleń. Pandemia 
koronawirusa spowodowała wyha-
mowanie tych prac. Nie wiemy, kiedy 
kraje członkowskie usiądą znowu do 
stołu i w jaki sposób pandemia wpły-
nie na budżet Unii Europejskiej. 

Pomimo tych okoliczności Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi roz-
poczęło prace nad przygotowaniem 
dokumentów strategicznych niezbęd-
nych do pozyskania funduszy unij-
nych na rolnictwo i obszary wiejskie 
w nowej perspektywie finansowej. 

Cele nowej WPR zorientowane 
są na rentowność i dochody gospo-
darstw rolnych, skuteczniejszą reali-
zację polityki w zakresie ochrony śro-
dowiska i klimatu, a także na zrówno-
ważony rozwój obszarów wiejskich. 
Przekrojowym celem jest wspieranie 
wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich.

Nowa WPR będzie dążyć do reali-
zacji dziewięciu celów szczegóło-
wych:

 ■wspieranie godziwych dochodów 
gospodarstw rolnych i odporności 
w całej Unii (w celu wzmocnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego);
 ■ zwiększenie zorientowania na rynek 
i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania nauko-
we, technologię i cyfryzację;
 ■ poprawa pozycji rolników w łańcu-
chu wartości;

 ■ przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywa-
nia się do niej, a także do zrówno-
ważonej produkcji energii;
 ■wspieranie zrównoważonego roz-
woju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak 
woda, gleba i powietrze;
 ■ przyczynianie się do ochrony różno-
rodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochro-
na siedlisk i krajobrazu; 
 ■ przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiej-
skich;
 ■ promowanie zatrudnienia, wzro-
stu, włączenia społecznego i roz-
woju lokalnego na obszarach wiej-
skich, w tym biogospodarki 
i zrówno ważonego leśnictwa;
 ■ poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żyw-
ności i zdrowia, w tym bezpiecz-
nej, bogatej w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, jak też 
dobrostanu zwierząt.
W celu wsparcia przygotowania pla-

nu został powołany Zespół do spraw 
opracowania Planu Strategiczne-
go Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2021–2027 (Zarządzenie nr 72 Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 września 2019 r. w sprawie powo-
łania Zespołu do spraw opracowania 
Planu strategicznego Wspólnej Poli-
tyki Rolnej na lata 2021–2027), które-
go członkami są: 1) dyrektorzy depar-
tamentów MRiRW, 2) przedstawiciele 
jednostek naukowych, 3) przedstawi-
ciele ARiMR, KOWR, CDR, 4) inne 
osoby (niebędące członkami Zespołu, 
w szczególności przedstawiciele orga-
nów administracji rządowej i samo-
rządowej, środowisk naukowych oraz 
organizacji społecznych, branżowych 
i pozarządowych). W konsultacjach 
biorą również udział przedstawiciele 
izb rolniczych. 

Poniżej zamieszczamy sformuło-
wane na tym etapie prac potrzeby 
dla każdego z 9 celów szczegółowych 
WPR oraz w sektorze pszczelarskim, 

sektorze owoców i warzyw oraz w po-
zostałych sektorach. Są to potrzeby, 
które zdaniem Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi są ważne z punktu 
widzenia rozwoju polskiego rolnic-
twa i obszarów wiejskich, niezależ-
nie od tego, w jaki sposób będą osta-
tecznie zaspokajane przez politykę 
publiczną i czy zostaną objęte wspar-
ciem w ramach Planu. 

Publikujemy te potrzeby 
z prośbą do naszych Czytelni-
ków o nadsyłanie uwag, co dla 
Państwa jest ważne i jakie cele 
z niżej wymienionych uważają 
Państwo za najważniejsze, biorąc 
pod uwagę rozwój gospodarstw 
rolnych w Wielkopolsce. Pań-
stwa uwagi i spostrzeżenia prosi-
my przesyłać na adres mailowy: 
a.przepiora@wir.org.pl. 

Cel 1. Wspieranie godziwych do-
chodów gospodarstw rolnych i ich 
odporności w całej Unii w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa żyw-
nościowego.

 ■Zwiększenie indywidualnego do-
chodu w rolnictwie w celu zapew-
nienia rolnikom godnego poziomu 
życia i wyrównywania szans roz-
wojowych, ekonomicznych, spo-
łecznych.
 ■Rozwój produkcji rolnej metodami 
przyjaznymi dla środowiska natu-
ralnego, zapewnienie bezpieczeń-
stwa żywnościowego i dostępu do 
wysokiej jakości i przystępnej ce-
nowo żywności.
 ■Zmniejszanie różnic w dochodach 
między gospodarstwami rolniczy-
mi o różnych kierunkach produk-
cji rolnej oraz między gospodar-
stwami prowadzącymi działalność 
na obszarach o różnych uwarunko-
waniach naturalnych.
 ■Utrzymanie produkcji w sekto-
rach produkcji rolnej szczegól-
nie istotnych ze względów gospo-
darczych, społecznych lub śro-
dowiskowych, a znajdujących się 
w trudnej sytuacji.

 ■Poprawa pozycji ekonomicznej rol-
nictwa unijnego względem rolnic-
twa światowego w związku z prze-
wagą kosztową rolnictwa świato-
wego, wynikającą m.in. z różnic 
w standardach produkcji związa-
nych z ochroną środowiska i kli-
matu.
 ■Zapewnienie stabilności docho-
dów gospodarstw przez łagodzenie 
skutków ryzyka cenowego (wyni-
kającego ze zmienności koniunk-
tury) i produkcyjnego (wynikają-
cego ze zmienności uwarunkowań 
klimatyczno-pogodowych oraz wy-
stępowania klęsk żywiołowych, in-
wazji szkodników, chorób zwierząt 
i roślin).
 ■Upowszechnienie stosowania in-
strumentów zarządzania ryzy-
kiem.
 ■Utrzymanie potencjału produkcyj-
nego rolnictwa i przeciwdziałanie 
zaniechaniu prowadzenia działal-
ności rolniczej na obszarach pery-
feryjnych i o niekorzystnych wa-
runkach gospodarowania.
 ■Przeciwdziałanie spadkowi opła-
calności produkcji rolnej w gospo-
darstwach utrzymujących zwierzę-
ta, w szczególności na obszarach 
o niekorzystnych warunkach go-
spodarowania, w celu zmniejsze-
nia presji na środowisko poprzez 
bardziej równomierne rozłożenie 
terytorialne produkcji zwierzęcej.
Cel 2. Zwiększenie zorientowania 

na rynek i konkurencyjność, w tym 
większe ukierunkowanie na badania 
naukowe, technologię i cyfryzację.

 ■Wzrost efektywności czynników 
wytwórczych w rolnictwie.
 ■Wzmocnienie innowacyjności 
i zaawansowania technologicznego 
produkcji rolnej.
 ■Podnoszenie kwalifikacji przez 
rolników oraz łatwo dostępne 
i profesjonalne wsparcie doradcze.
 ■Ułatwienie dostępu do kapitału.
 ■Zwiększanie dochodowości po-
przez bezpieczne dla konsumen-
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woju. Negatywne skutki tego stanu 
wpływają w sposób bardzo istotny na 
wszystkie dziedziny gospodarki i nie 
omijają również rolnictwa.

Minister dodał, że trwają także 
prace nad innymi rozwiązaniami. 

– Kłopoty mają całe branże, np. 
kwiaciarstwo czy szkółkarstwo, 
i tym producentom rolnym także bę-
dziemy chcieli dać wsparcie. Obec-
nie oczekujemy na dodatkowe środki 

z UE na wsparcie rolnictwa dotknię-
tego spadkiem dochodów. Podczas 
najbliższego posiedzenia Rady Mi-
nistrów Rolnictwa UE, które odbę-
dzie się w formie telekonferencji, 
będę wnioskował o dodatkowe środ-
ki unijne na wsparcie rolnictwa do-
tkniętego spadkiem dochodów oraz 
o umożliwienie przesunięcia niewy-
korzystanych do tej pory środków 
z PROW na te działania, które są 

w danych krajach szczególnie istotne 
– powiedział minister.

Żywność będzie zawsze potrzeb-
na, szczególnie w czasie epidemii, 
kiedy inne branże znajdują się w fa-
zie przestoju. Rolnictwo nie może za-
przestać produkcji – z jednej strony ze 
względu na jego specyfikę, a z drugiej 
na konieczność produkcji żywności na 
potrzeby kraju. Jednak zrywające się 
łańcuchy powiązań pomiędzy produ-

centami, dostawcami i wreszcie kon-
sumentami, a także problemy z prze-
twórstwem, mogą dotkliwie wpły-
nąć na dochody rolników, zwłaszcza 
tych utrzymujących się tylko z gospo-
darstw. Zwolnienie ze składki KRUS 
– jak na razie na 3 miesiące – z pewno-
ścią korzystnie wpłynie na kondycję 
finansową gospodarstw.

Na podstawie materiałów MRiRW
Marta CEGLAREK
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ta i efektywne przedłużanie trwa-
łości produktów, przechowalnic-
two oraz lepsze przygotowanie do 
sprzedaży (w tym bezpośredniej).
 ■Zwiększenie skali produkcji i war-
tości dodanej w produkcji żywno-
ści wysokiej jakości wytwarzanej 
w ramach unijnych i krajowych 
systemów jakości.
 ■Pokonanie ograniczeń rozwoju, 
związanych z niewielką skalą pro-
dukcji gospodarstw rolnych i firm 
przetwórczych, utrudniającą przej-
mowanie najnowszych technologii 
i stosowanie nowych modeli orga-
nizacyjnych i biznesowych, w tym 
poprzez promocję współdziałania.
 ■Poprawa dostępu do ziemi oraz 
tworzenie korzystniejszych wa-
runków gospodarowania w rolnic-
twie i leśnictwie.
 ■Zmniejszenie ryzyka związanego 
z prowadzeniem działalności rol-
niczej.
 ■Zapewnienie promocji produktów 
żywnościowych i nieżywnościo-
wych (pochodzących z rolnictwa) 
na rynkach światowych.
Cel 3. Poprawa pozycji rolników 

w łańcuchu wartości.
 ■ Stymulowanie wspólnych działań 
rolników w ramach różnych form 
współpracy i kooperacji.
 ■Wspieranie alternatywnych łań-
cuchów wartości, w tym krótkich 
łańcuchów żywnościowych zwią-
zanych z wytwarzaniem produk-
tów wysokiej jakości.
 ■Rozwój współpracy w ramach łań-
cucha wartości, w tym przez anga-
żowanie się producentów rolnych 
w sektorze przetwórstwa produk-
tów rolnych i poprawa jego konku-
rencyjności.
 ■Wspieranie rozwoju zorganizowa-
nych form handlu.
 ■Doradztwo, coaching, współpra-
ca z liderami środowisk naukowo- 
-biznesowych.
Cel 4. Przyczynianie się do łago-

dzenia zmiany klimatu i przystoso-
wywania się do niej, a także wyko-
rzystanie zrównoważonej energii.

 ■Zwiększenie retencji wodnej.
 ■Ochrona gleb bogatych w węgiel 
(głównie hydrogenicznych).
 ■Ograniczenie emisji GHG z rolnic-
twa.
 ■Zalesianie najsłabszych gruntów 
rolnych oraz odtwarzanie lasów 
prywatnych zniszczonych w wyni-
ku katastrof naturalnych.
 ■Podnoszenie wiedzy w zakresie ła-
godzenia zmian klimatu i adapta-
cji do nich.
 ■Rozwijanie alternatywnych możli-
wości produkcji energii.

 ■Rozwój biogospodarki w oparciu 
o nieżywnościowe zastosowania 
biomasy rolniczej.
Cel 5. Wspieranie zrównoważo-

nego rozwoju i wydajnego gospo-
darowania zasobami naturalnymi, 
takimi jak woda, gleba i powietrze.

 ■Poprawa jakości gleb.
 ■Poprawa gospodarki wodnej na ob-
szarach wiejskich.
 ■Poprawa jakości wód.
 ■Ograniczanie zanieczyszczeń po-
wietrza.
 ■Potrzeba ciągłej edukacji miesz-
kańców obszarów wiejskich w za-
kresie racjonalnego wykorzystania 
zasobów naturalnych – wody, gle-
by, powietrza.
 ■Potrzeba zwiększenia poziomu 
wiedzy technologicznej i innowa-
cji w rolnictwie.
 ■Zapobieganie porzucaniu grun-
tów.
Cel 6. Przyczynianie się do 

ochrony różnorodności biologicz-
nej, wzmacnianie usług ekosys-
temowych oraz ochrona siedlisk 
i krajobrazu.

 ■Rozwój rolnictwa i obszarów wiej-
skich ukierunkowany na ochro-
nę i zrównoważone korzystanie 
z zasobów naturalnych, krajobrazu 
i zapewnienie usług ekosystemo-
wych.
 ■Ochrona gleb, wód i powietrza 
w warunkach zmiany klimatu.
 ■Zapewnienie utrzymania użytko-
wania rolniczego gruntów o ni-
skiej wartości produkcyjnej i cen-
nych przyrodniczo, z uwzględnie-
niem potrzeb ich ochrony.
 ■Zachowanie i gospodarcze wyko-
rzystanie zasobów genetycznych 
roślin i zwierząt.
 ■Edukacja, świadomość ekologicz-
na, doradztwo, rozwój wiedzy.
Cel 7. Przyciąganie młodych rol-

ników i ułatwianie rozwoju działal-
ności gospodarczej.

 ■Dostęp do kapitału.
 ■Dostęp do wiedzy.
 ■Dostęp do ziemi.
 ■Zmniejszenie ryzyka związanego 
z podjęciem działalności rolni-
czej i inwestowaniem w gospodar-
stwie.
 ■Rozwój przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich – poprawa do-
stępu do usług związanych z rol-
nictwem i leśnictwem oraz dywer-
syfikacja dochodów gospodarstw 
rolnych.
Cel 8. Promowanie zatrudnienia, 

wzrostu, włączenia społecznego 
i rozwoju lokalnego na obszarach 
wiejskich, w tym biogospodarki 
i zrównoważonego leśnictwa.

 ■Poprawa warunków życia i pracy 
mieszkańców obszarów wiejskich.

 ■Rozwój przedsiębiorczości na ob-
szarach wiejskich poprzez tworze-
nie miejsc pracy na obszarach wiej-
skich.
 ■Włączenie osób z grup defawory-
zowanych lub wykluczonych na 
obszarach wiejskich.
 ■ Stymulowanie rozwoju gospodar-
czego i innowacyjności miejscowo-
ści na obszarach wiejskich z wyko-
rzystaniem potencjału społeczne-
go, ekonomicznego, kulturowego 
i środowiskowo-krajobrazowego 
oraz narzędzi cyfrowych.
 ■Rozwój biogospodarki w oparciu 
o nieżywnościowe zastosowania 
(odpadowej) biomasy rolniczej.
Cel 9. Poprawa reakcji rolnictwa 

UE na potrzeby społeczne dotyczą-
ce żywności i zdrowia, w tym bez-
piecznej, bogatej w składniki od-
żywcze i zrównoważonej żywności, 
zapobiegania marnotrawieniu żyw-
ności, jak również dobrostanu zwie-
rząt.

 ■Wspieranie redukcji stosowania 
antybiotyków w produkcji zwie-
rząt gospodarskich według zasady 
„tak mało, ile to konieczne”.
 ■Produkcja żywności pochodzenia 
zwierzęcego z wyższym poziomem 
dobrostanu zwierząt.
 ■Produkcja żywności i pasz bez 
GMO.
 ■Zrównoważone stosowanie środ-
ków ochrony roślin i nawozów.
 ■Reagowanie na zapotrzebowanie 
konsumentów na żywność wyso-
kiej jakości.
 ■Wsparcie budowy grup producen-
tów i ich relacji horyzontalnych 
pomiędzy producentami, grupami 
i otoczeniem.
 ■Promocja i informacja dotycząca 
żywności wysokiej jakości.

Potrzeby dla Planu 
strategicznego Wspólnej 

Polityki Rolnej na lata 
2021–2027 

Potrzeby w sektorze pszczelar-
skim.

 ■Planowanie i organizacja produk-
cji, której celem jest jej dostosowa-
nie do popytu pod względem jako-
ści i ilości, optymalizacja kosztów 
produkcji i zwrotu inwestycji oraz 
stabilizacja cen producenta.
 ■Koncentracja podaży i dystrybucja 
produktów w formie bezpośred-
niego marketingu.
 ■Poprawa konkurencyjności kosz-
towej w średnim i długim okresie, 
w tym poprzez inwestycje moder-
nizacyjne.
 ■Wzmocnienie pozycji przetargo-
wej pszczelarzy w łańcuchu do-
staw.

 ■Rozwój zrównoważonej technolo-
gii produkcji poprzez wdrożenie 
innowacyjnych praktyk i technik, 
które są przyjazne dla środowiska 
naturalnego w zakresie metod pro-
dukcji produktów pszczelich oraz 
utylizacji produktów ubocznych 
i odpadów, zrównoważonego wy-
korzystania zasobów naturalnych 
(gleby i wody) oraz zachowania 
bioróżnorodności.
 ■Działania na rzecz łagodzenia 
niekorzystnych zmian klimatycz-
nych, a tym samym redukcji ryzy-
ka produkcyjnego.
 ■Poprawa wartości handlowej i ja-
kości produktów, w tym wprowa-
dzanie na rynek produktów z chro-
nioną nazwą pochodzenia i ozna-
czeniem geograficznym lub obję-
tych krajowymi systemami jako-
ści.
 ■Promocja i bezpośredni marketing 
produktów.
 ■Działania minimalizujące ryzyko 
występowania sytuacji kryzyso-
wych oraz działania na rzecz za-
rządzania ryzykiem kryzysowym.
Potrzeby w sektorze owoców i wa-

rzyw oraz w pozostałych sektorach. 
 ■Planowanie i organizacja produk-
cji, której celem są dostosowanie 
do popytu pod względem jako-
ści i ilości, optymalizacja kosztów 
produkcji i zwrotu inwestycji oraz 
stabilizacja cen producenta.
 ■Koncentracja podaży i dystrybucja 
produktów w formie bezpośred-
niego marketingu.
 ■Poprawa konkurencyjności kosz-
towej w średnim i długim okresie, 
w tym poprzez inwestycje moder-
nizacyjne.
 ■Wzmocnienie pozycji przetargo-
wej gospodarstw rolnych w łańcu-
chu dostaw.
 ■Rozwój zrównoważonej technolo-
gii produkcji poprzez wdrożenie 
innowacyjnych praktyk i technik, 
które są przyjazne dla środowiska 
naturalnego.
 ■Działania na rzecz łagodzenia 
niekorzystnych zmian klimatycz-
nych, a tym samym redukcji ryzy-
ka produkcyjnego.
 ■Poprawa wartości handlowej i ja-
kości produktów, w tym wprowa-
dzanie na rynek produktów z chro-
nioną nazwą pochodzenia i ozna-
czeniem geograficznym lub obję-
tych krajowymi systemami jako-
ści.
 ■Promocja i bezpośredni marketing 
produktów.
 ■Działania minimalizujące ryzyko 
występowania sytuacji kryzyso-
wych oraz działania na rzecz za-
rządzania ryzykiem kryzysowym.

WIR
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