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Zagrożenie, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne zwierząt sprawiają, że 
rolnicy muszą strzec swoich hodowli. Aby zminimalizować ryzyko przedo-
stania się chorobotwórczych drobnoustrojów na teren gospodarstwa, istot-
ne jest zachowanie zasad bioasekuracji. Jedną z nich jest kontrola osób oraz 

środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa. W tym celu każ-
de gospodarstwo hodowlane na bramie wjazdowej powinno mieć umiesz-
czoną informację o zakazie wstępu osób postronnych oraz konieczności 
przestrzegania zasad bioasekuracji.
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Od naszego poprzedniego artyku-
łu sytuacja w zakresie ASF w Wiel-
kopolsce, wydaje się, uległa pewnej 
stabilizacji. Zastosowana przez na-
szą weterynarię metoda „czeska” 
walki z wirusem, polegająca na od-
gradzaniu miejsc, gdzie znaleziono 
dodatnie sztuki padniętych dzików, 
przeszukiwaniu tych rejonów oraz 
usuwaniu zwłok ze środowiska, wy-
daje się skuteczna. Pomimo obecno-
ści wirusa w środowisku nie mamy 
żadnego ogniska choroby w stadzie 
trzody chlewnej, co świadczy jed-
nak o stosowaniu zasad bioaseku-
racji przez rolników. Wielkopolscy 
myśliwi zdecydowanie poczuwają się 
do walki z wirusem i zwiększają od-
strzał. Wojewoda wielkopolski, mię-
dzy innymi na wniosek WIR, wydał 
rozporządzenie dotyczące odstrzału 
sanitarnego w całym województwie 
wielkopolskim. W tabeli poniżej za-
mieszczamy planowaną do odstrzału 
liczbę dzików w poszczególnych po-
wiatach zestawioną z liczbą 
trzody chlewnej utrzymy-
wanej w tych powiatach. 

Ze zdziwieniem stwier-
dzamy, że nie wszystkie po-
wiaty województwa zostały 
objęte odstrzałem. W szcze-
gólności dotyczy to połu-
dniowo-wschodniej części 
województwa wielkopol-
skiego. A tam właśnie zlo-
kalizowane są hodowle świń 
oraz liczne zakłady ubojowe 
i przetwórcze. Oczekiwa-
libyśmy również większe-
go odstrzału w strefach za-
grożonych, czyli na terenie 
powiatów wolsztyńskiego, 
leszczyńskiego czy nowo-
tomyskiego. Z informacji 
przedstawionej przez powia-
towego lekarza weterynarii 
podczas forum rolniczego 
w Gnieźnie wynika, że bę-
dzie jeszcze druga tura od-
strzału sanitarnego, w której 
liczba dzików ma być zwięk-
szona. 

Rolnicy z gospodarstw 
zlokalizowanych w strefach 
zgłaszają problem z cza-
sem oczekiwania na wyni-
ki badań laboratoryjnych 
zwierząt przeznaczonych 
do uboju przed ich odsta-
wieniem. To znacząco pod-
nosi koszty żywienia oraz 
utrudnia logistykę. Zwra-
caliśmy się już w tej sprawie 
do wojewódzkiego lekarza 
weterynarii oraz do główne-

go lekarza weterynarii z wnioskiem 
o uproszczenie tych badań oraz 
zwiększenie nakładów niezbędnych 
do ich prowadzenia. 

Pojawił się również na stronach 
Rządowego Centrum Legislacji pro-
jekt Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w zakresie wydatkowania 
w skali kraju 133 mln zł na walkę 
z ASF w roku 2020. Naszym zdaniem 
jest to kwota zbyt niska w stosunku 
do wagi problemu i wartości rynku 
trzody chlewnej w Polsce, a szcze-
gólnie w Wielkopolsce. Dodatkowo 
projekt likwiduje dopłaty do ustrze-
lonych dzików (poza samicami prze-
lotkami) w strefie białej. To bardzo 
zniechęci myśliwych do polowań 
na dziki. Ceny dziczyzny w skupie 
spadły nawet do 40–50 gr/kg i brak 
dopłaty spowoduje, że myśliwi nie 
będą w stanie pokryć kosztów zwią-
zanych z polowaniem na dziki i za-
chowaniem zasad bioasekuracji pod-
czas tych polowań. Zaopiniowaliśmy 

ten pomysł negatywnie i liczymy na 
zmianę rozporządzenia w tym zakre-
sie oraz na podniesienie kwoty środ-
ków finansowych przeznaczonych na 
zwalczanie wirusa. 

Temat walki z ASF jest jednym 
z wiodących tematów poruszanych 
podczas organizowanych przez WIR 

forów. Na każdym spotka-
niu przedstawiciel powiato-
wej inspekcji weterynaryjnej 
przedstawia rolnikom aktu-
alne działania w tym zakre-
sie oraz przypomina o pod-
stawowych zasadach bioase-
kuracji. Dodatkowo na spo-
tkaniach jest obecna firma 
Ecolab, która wspomaga rol-
ników i dostarcza produkty 
oraz usługi skutecznie zwal-
czające wirusa. Przypomina-
my rolnikom o obowiązku 
bioasekuracji. To jest bardzo 
ważne, ponieważ w przypad-
ku powstania ogniska ASF 
w gospodarstwie rolnym pro-
ducent nie otrzyma odszko-
dowania, jeśli nie przestrze-
gał zasad. Lekarze weteryna-
rii, którzy kontrolują obecnie 
gospodarstwa rolne, zwracają 
uwagę na obowiązek zgłasza-
nia przemieszczeń zwierząt, 
nasycanie mat dezynfekcyj-
nych właściwymi środkami, 
mycie kół pojazdów wjeżdża-
jących na fermę, mycie rąk, 
zabezpieczenie obiektu przed 
zwierzętami domowymi czy 
ptakami. Zasady bioaseku-
racji oraz filmy instruktażo-
we znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.
wir.org.pl. 

W związku z pojawiający-
mi się informacjami z tere-
nu prosimy rolników o nie-
wpuszczanie osób nieupo-
ważnionych na teren gospo-

darstw rolnych. A jeśli już Państwo 
takie osoby wpuszczają, muszą one 
bezwzględnie przestrzegać zasad sa-
nitarnych. Planujemy przekazać rol-
nikom nieodpłatnie tabliczki (wzór 
zamieszczamy na str. 1.) informujące 
osoby nieuprawnione o zakazie wstę-
pu do gospodarstwa rolniczego. 

Wracając do pytania z tytułu ar-
tykułu: zdecydowanie nie możemy 
zapomnieć o chorobie. Musimy pa-
miętać, że wirus będzie z nami przez 
wiele lat. Walka z tą chorobą w Hisz-
panii trwała kilkanaście lat. Musimy 
się wszyscy nauczyć żyć z tą sytuacją 
i funkcjonować normalnie, zacho-
wując wszystkie zasady bezpieczeń-
stwa. Sprzyja nam sytuacja rynko-
wa. Obecnie rośnie popyt na trzodę 
chlewną z krajów UE, generowany 
przede wszystkim przez Chiny i inne 
kraje azjatyckie, które nie radzą so-
bie z wirusem. Brak żywca powodu-
je, że podmioty skupowe muszą po-
zyskiwać trzodę również w strefach 
zagrożonych ASF. Jako rolnicy nie 
pozwólmy sobie obniżać cen z powo-
du tego wirusa. 

Tuż przed oddaniem do druku tego 
materiału ukazała się wiadomość, że 
Amerykanie opracowali szczepionkę 
przeciwko wirusowi ASF. Badania 
kliniczne wykażą, czy rzeczywiście 
będzie skuteczna. Jej wdrożenie do 
praktyki zajmie jeszcze kilka, jeśli 
nie kilkanaście, miesięcy. Ale to wca-
le nie zwalnia nas ze stosowania za-
sad bioasekuracji. Wraz ze wzrostem 
koncentracji produkcji oraz zmiana-
mi klimatu będą pojawiały się kolej-
ne zagrożenia chorobowe. 

Dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
walka z ASF jest zdecydowanie prio-
rytetem. Cały czas monitorujemy 
działania odpowiednich służb i sta-
ramy się zwracać uwagę na najważ-
niejsze wyzwania oraz proponujemy 
praktyczne rozwiązania tego proble-
mu.  Andrzej PRZEPIÓRA

Powiat

Liczba 
planowanych 
do odstrzału 

dzików 
w ramach 
odstrzału 

sanitarnego

Liczba sztuk 
trzody 

chlewnej

chodzieski 160  112 000 
czarnkowsko-trzcianecki 364  72 706 
gnieźnieński 167  88 000 
gostyński 120  283 000 
jarociński 0  119 000 
kaliski 0  104 000 
grodziski 160  101 500 
kolski 60  37 406 
koniński 183  44 279 
kępiński 0  56 000 
kościański 143  129 000 
leszczyński 150  130 000 
międzychodzki 340  100 000 
nowotomyski 420  76 000 
obornicki 220  84 000 
ostrzeszowski 0  76 063 
ostrowski 0  82 000 
pleszewski 0  90 000 
pilski 345  114 934 
poznański 507  141 000 
rawicki 5  128 000 
słupecki 70  62 000 
szamotulski 400  180 000 
średzki 0  78 000 
śremski 220  98 000 
turecki 48  120 800 
wągrowiecki 270  42 700 
wolsztyński 189  120 000 
wrzesiński 0  88 261 
złotowski 374  39 277 
RAZEM 4915  2 997 926 
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Czy możemy już zapomnieć o ASF?
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Wnioski z Forów Rolniczych – ciąg dalszy
Od połowy stycznia w całej Wiel-

kopolsce odbywają się spotkania 
informacyjne w ramach XIII edycji 
cyklu Wielkopolskie Fora Rolnicze. 
W toku dyskusji, jaka ma miejsce 
na spotkaniach, wypracowane zo-
stają wnioski dotyczące najbardziej 
aktualnych dla rolników kwestii, 
które następnie przekazywane są 
do instytucji, zgodnie z ich właści-
wością.

1. Umożliwienie wcześniejszego 
wysiewu nawozów azotowych mine-
ralnych oraz naturalnych. Umożli-
wienie wcześniejszego wysiewu nawo-
zów azotowych mineralnych oraz na-
turalnych w okresie wiosennym, w ra-
mach „Programu działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”. Z uwagi 
na obserwowane od wielu lat znacz-
ne przyspieszenie wiosennej wegeta-
cji roślin, spowodowane postępujący-
mi zmianami klimatycznymi (prze-
jawiającymi się wcześniejszym wy-
stępowaniem wyższych temperatur 
całodobowych, a także występowa-
niem cyklicznych susz) zasadne jest, 
aby „Program działań...” uwzględnił 
nowe terminy stosowania nawozów 
azotowych mineralnych oraz nawo-
zów naturalnych. Terminy te winny 
być elastyczne, jednakże w ścisłej ko-
relacji z panującymi warunkami at-
mosferycznymi oraz z zachowaniem 
pozostałych wymogów gwarantują-
cych środowisku naturalnemu bez-
pieczeństwo stosowania nawożenia. 
Dotychczasowe, bardzo sztywne, bo 
oparte na dacie kalendarzowej, ter-
miny rozpoczęcia wysiewu nawozów 
nie przystają w żaden sposób do obec-
nych warunków klimatycznych. Moż-
liwość zastosowania nawozów azoto-
wych mineralnych oraz naturalnych 
powinna być rozciągnięta nie tylko 
na grunty obsiane i pokryte roślin-
nością, ale również na grunty, na któ-
rych planowane są rośliny jare, np. 
kukurydza. (Wniosek z FR powiatów 
obornickiego, czarnkowsko-trzcia-
neckiego, wągrowieckiego oraz ko-
nińskiego i słupeckiego).

2. Przyspieszenie wypłat płatno-
ści końcowych dopłat bezpośred-
nich. (Wniosek z FR powiatu obor-
nickiego).

3. Zwiększenie nakładów na 
zbiórkę i utylizację w programie 
usuwania folii rolniczych. Wniosek 
dotyczy problemów odbioru odpadów 
rolniczych typu: folia z kiszonek, 
siatka ze słomy, worki od nawozów, 
itp. Rolnicy zaapelowali o zwiększe-

nie dofinansowania do programu 
zbiórki odpadów dla gmin. Aktualnie 
gminy nie mogą przekroczyć stawki 
500 zł do tony za zbiórkę, transport 
i utylizację, tymczasem stawka ryn-
kowa wynosi około 1200 zł do tony 
zagospodarowania takich odpadów. 
Problem dotyczy wielu gmin, które 
mają zinwentaryzowaną ilość produ-
kowanych śmieci oraz przygotowane 
miejsce do ich składowania, jednak 
nie znajdują firmy, która podpisała-
by umowę za dotychczasową stawkę. 
(Wniosek z FR powiatów konińskie-
go i słupeckiego).

4. Zaniechanie wprowadzenia 
podatku cukrowego. Planowane ob-
ciążenie w tym zakresie może dopro-
wadzić do ograniczenia wykorzysta-
nia cukru w przemyśle spożywczym, 
a co za tym idzie ograniczenie i spa-
dek już i tak bardzo niskich cen cu-
kru. Ma to bezpośredni wpływ na 
ograniczenie produkcji i spadek cen 
buraków. Wprowadzenie tego podat-
ku stanowi poważne zagrożenie dla 
polskich plantatorów buraka cukro-
wego z uwagi na utratę konkuren-
cyjności spowodowaną brakiem ta-
kiego podatku w innych krajach UE. 
(Wniosek z FR powiatów konińskie-
go i słupeckiego).

5. Przyspieszenie wypłat tzw. po-
mocy suszowej. Rolnicy oczekujący 
na należne im wsparcie materialne 
z powodu poniesionych i udokumen-
towanych strat wyrządzonych przez 
kolejną dotkliwą suszę są coraz bar-
dziej zniecierpliwieni zaistniałą sy-
tuacją. Mimo szumnych deklaracji 
zapowiadana pomoc, mająca choćby 
po części zrekompensować im ponie-
sione straty, jak dotąd nie nadeszła. 
Z tego też względu producenci rolni 
borykają się z coraz większymi trud-
nościami finansowymi, tym bardziej 
że w okresie wczesnowiosennym spo-
tęgowane są wydatki na zakup środ-
ków nieodzownych do wznowienia 
produkcji rolniczej w postaci na-
wozów, materiału siewnego czy też 
środków ochrony roślin. (Wniosek 
z FR powiatów konińskiego i słupec-
kiego oraz obornickiego i grodziskie-
go).

6. Przyspieszenie rozliczania do-
tacji do wapna. Niepokój rolników 
budzi kwestia niepodpisania umo-
wy w sprawie dotacji do wapna przez 
WFOŚiGW w Poznaniu. Wnioski są 
przyjmowane przez stację Chemicz-
no-Rolniczą, jednak nie mogą być 
rozliczane. (Wniosek z FR powiatów 
konińskiego i słupeckiego).

7. Pokrycie kosztów utylizacji 
padłych zwierząt łownych przez 

Skarb Państwa. Rolnicy wyrażają 
sprzeciw w związku z obciążeniem 
ich kosztami utylizacji padłych dzi-
kich zwierząt, które znaleziono na 
gruntach rolników. Właścicielem 
żywej zwierzyny łownej jest Skarb 
Państwa, jednak za utylizację mar-
twych zwierząt płaci właściciel grun-
tu, na którego polu znajduje się padłe 
zwierzę. W efekcie zdarza się, że aby 
uniknąć kosztów, padłe zwierzęta są 
przewożone, co stwarza zagrożenie 
roznoszenia chorób, w tym wirusa 
ASF. (Wniosek z FR powiatów ko-
nińskiego, słupeckiego oraz grodzi-
skiego i ostrzeszowskiego).

8. Przyspieszenie procedury uzy-
skiwania zgody na rozbiórkę przez 
rolników tam wodnych budowa-
nych przez bobry. Rolnicy mają pro-
blem z uzyskaniem zgody na rozbiór-
kę tam zbudowanych przez bobry. 
Z tego powodu zalewane są często 
łąki i pola uprawne. Procedura uzy-
skania zgody na taką rozbiórkę po-
winna być uproszczona, a decyzje 
w tej sprawie powinny być podejmo-
wane i wydawane przez najbliżej usy-
tuowaną placówkę PGW Wody Pol-
skie. (Wniosek z FR powiatów ko-
nińskiego i słupeckiego).

9. Równomierne rozmieszczenie 
stacji meteorologicznych, na pod-
stawie których IUNG w Puławach 
opracowuje System Monitoringu 
Suszy Rolniczej (SMSR). Obecnie 
nie ma żadnego punktu pomiarowe-
go na terenie powiatu konińskiego 
i jest zaledwie jeden na północy po-
wiatu słupeckiego. W ostatnich la-
tach poziom suszy w naszym regio-
nie wzrasta. Wszystko wskazuje na 
to, że w tym roku susza będzie jesz-
cze większa niż w latach poprzed-
nich, tymczasem pomiary poziomu 
opadów dokonywane są w oparciu 
o dane ze stacji położonych daleko 
od powiatu konińskiego i części po-
wiatu słupeckiego. (Wniosek z FR 
powiatów konińskiego i słupeckie-
go).

10. Objęcie kontrolą w zakresie 
przestrzegania zasad bioasekuracji 
myśliwych oraz inne służby związa-
ne z rolnictwem bądź leśnictwem. 
(Wniosek z FR powiatów grodziskie-
go i śremskiego).

11. Modernizacja systemów me-
lioracyjnych pod kątem stworze-
nia zamkniętego obiegu wody, któ-
ry pozwoli nawodnić lub odwodnić 
teren, a także magazynować wodę 
w celu jej późniejszego wykorzysta-
nia do nawadniania upraw w okre-
sach suszy. (Wniosek z FR powiatu 
grodziskiego). 

12. Zaprzestanie stosowania po-
dzielonej płatności (tzw. Split pay-
ment) przez podmioty, których pro-
dukty i usługi nie zostały wskaza-
ne w załączniku nr 15 do ustawy 
o VAT. Split payment jest to mecha-
nizm podzielonej płatności, w któ-
rym płatność nabywcy za określo-
ną grupę towarów lub usług doko-
nywana jest na dwa rachunki ban-
kowe sprzedawcy lub usługodawcy. 
Oznacza to, że rolnik który dokonuje 
transakcji (skup, sprzedaż) spośród 
grupy produktów i usług zawartych 
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, 
na kwotę większą niż 15 000 zł brut-
to, musi posiadać dwa konta, na któ-
re odprowadzana jest osobno kwota 
netto i osobno VAT. Firmy takie, jak 
np. cukrownia, mleczarnia, mimo 
że nie ma ich produktów na liście 
z załącznika, przelewają rolnikom 
zapłaty na ww. konta – takie działa-
nie winno być zabronione. (Wniosek 
z FR powiatu wrzesińskiego).

13. Wprowadzenie klarownych 
zasad dotyczących podatku od 
gruntu zajętego na działalność go-
spodarczą. Rolnik, który podpisuje 
umowę z firmą na wydzierżawienie 
swoich gruntów pod inwestycje, ta-
kie jak np. panele fotowoltaiczne, zo-
bowiązany jest do uiszczenia podat-
ku od gruntu zajętego na działalność 
gospodarczą w wysokości 0,79 zł/m2. 
W przypadku jeżeli inwestor z ja-
kichkolwiek przyczyn zaprzestanie 
płatności, opłacanie podatku (około 
8000 zł/ha) będzie po stronie rolnika. 
Należy poczynić odpowiednie kroki 
prawne związane z pomocą i wspar-
ciem dla rolników borykających się 
z takim problemem czy też dla osób, 
które rozważają zawarcie umów na 
wydzierżawienie. (Wniosek z FR po-
wiatu wrzesińskiego).

14. Utrzymanie ważności świa-
dectw zdrowia zwierząt wystawia-
nych w strefach ASF niezależnie 
od ustanawiania ich nowych gra-
nic. W przypadku wyznaczania czy 
rozszerzania stref ASF świadectwa 
zdrowia zwierząt wystawione po-
prawnie przed tym momentem po-
winny zachować swoją przepisową 
ważność. Obecnie dochodziło do sy-
tuacji, w których transporty zwierząt 
z wystawionymi ważnymi świadec-
twami były zawracane z ubojni, gdyż 
w międzyczasie ustanowiono nowe 
granice stref. (Wniosek z FR powia-
tu leszczyńskiego).

15. Termin ważności badania la-
boratoryjnych krwi w strefach ASF 

> dokończenie na str. 4
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powinien być liczony od dnia otrzy-
mania wyników przez rolnika, a nie 
od momentu pobrania materiału 
do badań. Obecnie obowiązujący 
termin 7 dni od momentu pobra-
nia prób w wielu przypadkach, przy 
ogromnym obciążeniu laboratoriów, 
prowadzi do tego, że tracą one waż-
ność przed sprzedażą partii zwierząt 
i muszą być powtarzane. (Wniosek 
z FR powiatu leszczyńskiego).

16. W przypadku dzików pozyska-
nych w strefach związanych z ASF 
oraz z odstrzału sanitarnego ich tu-
sze powinny być bezpośrednio po 
pozyskaniu utylizowane, bez kosz-
townego przechowywania w chłod-
niach. Próby pobierane w kierunku 
ASF winny stanowić 10–20% po-
zyskanych dzików z tych polowań. 
Przechowywanie tusz dzików do 
badań po odstrzale jest kosztowne, 
a niekiedy prowadzi do dużego po-
gorszenia jakości tusz, co uniemożli-
wia ich dalsze optymalne zagospoda-
rowanie. Na tusze pozyskane z tych 
terenów nie ma zapotrzebowania, 
a uzyskane ceny nie pokrywają nawet 
kosztów ich przechowywania w ocze-
kiwaniu na wyniki badania. (Wnio-
sek z FR powiatu leszczyńskiego).

17. Przywrócić trzytygodnio-
wy termin ważności badań drobiu 
przeznaczonego do uboju w kie-
runku salmonelli. Dwutygodnio-
wy termin ważności tych badań jest 
zbyt krótki, gdyż oczekiwanie na wy-
nik badania wynosi kilka dni (do 5). 
Gdy kurczaki sprzedaje się na 2 rzu-
ty w odstępie do 10 dni, przy drugiej 
sprzedaży świadectwo jest już nie-
ważne. (Wniosek z FR powiatu lesz-
czyńskiego).

18. Przy opiniowaniu planów ło-
wieckich przez rady powiatowe 
WIR należy zwrócić uwagę, czy koła 

łowieckie wykonały limit planu ło-
wieckiego oraz czy rolnicy zgłaszali 
dużą ilość szkód na danym terenie 
danego obwodu. (Wniosek z FR po-
wiatu wągrowieckiego).

19. Organizacja spotkania infor-
macyjnego z Państwowym Gospo-
darstwem Wodnym Wody Polskie 
dotyczącego warunków, jakie nale-
ży spełnić, by móc tworzyć zastaw-
ki na wodach i przepustach, aby 
gromadzić wodę. (Wniosek z FR 
powiatów wągrowieckiego i kościań-
skiego).

20. Ujednolicenie i uproszczenie 
procedur związanych z szacowa-
niem strat w gospodarstwach rol-
nych. Zdaniem włodarzy gmin pro-
cedury są zbyt skomplikowane i wią-
żą się z wysokimi kosztami po stronie 
samorządu gminnego. Urzędy gmin 
nie dysponują dostateczną liczbą 
pracowników, często muszą dokony-
wać przesunięć kadrowych, aby móc 
usprawnić weryfikacje wniosków zło-
żonych przez rolników. Członkowie 
komisji są obligowani do kilkukrot-
nego dojeżdżania w celu podpisania 
protokołów i poprawek do protoko-
łów. Dlatego członkowie komisji oraz 
rolnicy uważają, że należy opracować 
jednolite wnioski i instrukcje do nich. 
(Wniosek z FR powiatów pleszew-
skiego i śremskiego).

21. Podjęcie działań zmierzają-
cych do przeciwdziałania suszy po-
przez budowę zbiorników retencyj-
nych. Obserwowane zmiany klimatu 
uniemożliwiają odbudowę wilgoci 
w glebie. Dlatego też rolnicy wnios-
kują o podjęcie działań zmierzają-
cych do ograniczenia pogłębiają-
cego się problemu, tj. gromadzenia 
wody. Rolnicy uważają, iż należy po-
wziąć działania mające na celu bu-
dowę zbiorników. Susze wywołują 
duże szkody w roślinach, powodując 
znaczne obniżenie plonów. Budowa 
zbiorników jest rozwiązaniem pro-
blemu deficytu wody. Wielozadanio-
we zbiorniki wodne służyć będą po-
prawie warunków retencji, a także 
promocji rozwiązań polegających na 
zatrzymaniu wód przy użyciu tech-
nicznych urządzeń. Zbiorniki te wy-
korzystywane będą zarówno do ce-
lów rolniczych, jak i leśnych. (Wnio-
sek z FR powiatu pleszewskiego).

22. Uproszczenie procedur do-
tyczących budowy oczyszczalni 
przydomowych. Procedury dotyczą-
ce budowy oczyszczalni przydomo-
wych są z roku na rok rozbudowywa-
ne, a nowe przepisy przyczyniają się 
do nadmiernej biurokracji. Wyma-
gane od inwestorów operaty prawne 
i wodnoprawne na urządzenia wod-
ne i odprowadzanie wody do ziemi 
lub rowu generują koszty, a ewentu-

alne braki w jednym z nich prowa-
dzą do przedłużenia procedur nawet 
o 3 miesiące. (Wniosek z FR powiatu 
pleszewskiego).

23. Stworzenie na stronie inter-
netowej Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej podstrony dotyczącej KGW 
jako platformy informacyjnej dla 
działaczek wiejskich. Kobiety z ob-
szarów wiejskich wskazały na zbyt 
małą bazę informacyjną dotyczącą 
praktycznych zagadnień związanych 
z działalnością kół. Jest to szczegól-
nie potrzebne nowo powstałym or-
ganizacjom. (Wniosek z FR powiatu 
kolskiego).

24. Wystąpienie do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowa-
dzenie rozwiązań umożliwiających 
KGW udział w rolniczym handlu 
detalicznym (RHD). Rolniczy han-
del detaliczny to jedna z form handlu 
detalicznego, dla której w polskim 
porządku prawnym przyjęto odręb-
ne uregulowania w zakresie nadzoru 
organów urzędowej kontroli żywno-
ści oraz wprowadzono określone pre-
ferencje podatkowe. Rolniczy handel 
detaliczny nie obejmuje działalności 
kół gospodyń wiejskich. Działalność 
ta mogłaby być prowadzona w celach 
zarobkowych na rzecz rozwoju dane-
go koła. (Wniosek z FR powiatu kol-
skiego).

25. Uzyskanie jednolitej interpre-
tacji ustawy w sprawie obowiązków 
podatkowych, jakie mają KGW. In-
terpretacje ustawy w tym zakresie 
są mało zrozumiałe od strony prak-
tycznej dla kół gospodyń wiejskich. 
(Wniosek z FR powiatu kolskiego).

26. Prowadzenie działań w celu 
zwiększenia aktywizacji kobiet na 
terenach wiejskich. Większa ak-
tywność ze strony jednostek zajmu-
jących się działaniami KGW, zwięk-
szenie liczby projektów finansowych 
skierowanych dla kobiet z obszarów 
wiejskich. (Wniosek z FR powiatu 
kolskiego).

27. Doprowadzenie do sytuacji, 
aby w następnym budżecie PROW 
w ramach programu LIDER zna-
lazło się działanie dedykowane 
bezpośrednio KGW. Program Le-
ader w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich daje szansę na 
rozwój przedsiębiorczości w mniej-
szych miejscowościach, zatem słusz-
ne jest, aby był skierowany również 
bezpośrednio dla zarejestrowanych 
kół gospodyń wiejskich, które chcą 
prowadzić działalność gospodarczą. 
(Wniosek z FR powiatu kolskiego).

28. Wypracowanie zaleceń dla 
urzędów gmin dotyczących wyda-
wania warunków zabudowy dla bu-
dynków jednorodzinnych na grun-
tach przylegających bezpośrednio 

do gospodarstw rolnych. Sąsiedztwo 
działek inwestycyjnych przylegają-
cych do gospodarstw rolnych, w któ-
rych prowadzona jest intensywna 
produkcja zwierzęca (hodowla bydła, 
trzody) skutkuje bardzo często kon-
fliktami sąsiedzkimi, utrudnianiem 
prowadzenia działalności rolniczej 
oraz często uniemożliwia dalszy roz-
wój gospodarstwa. Urzędy gmin, 
wydając decyzje o warunkach zabu-
dowy, powinny brać pod uwagę po-
łożenie działek przeznaczonych pod 
zabudowę, aby z jednej strony umoż-
liwić rozwój gospodarczy i społeczny 
danego regionu, a z drugiej – dbać 
o dobro osób prowadzących gospo-
darstwo na danym terenie. (Wniosek 
z FR powiatu gnieźnieńskiego).

29. Wniosek rolników zrzeszo-
nych w Miejskim Gminnym Związ-
ku Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych w Śmiglu o wyco-
fanie programu zazielenienia oraz 
programu rolnośrodowiskowego. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację z ASF 
(ponieważ jest to proces długotrwa-
ły) należy zwrócić się do Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa o wycofanie dwóch 
programów: zazielenienia i rolnośro-
dowiskowego, na czas nieokreślony, 
do czasu zredukowania populacji 
dzików. Wycofanie wspomnianych 
programów w znaczący sposób uła-
twi odstrzał i redukcję dzików, któ-
re często znajdują schronienie na 
polach rolników obsianych poplo-
nem. Ponadto wspomniane progra-
my mają ujemne skutki – wyczerpują 
wodę z gleby i znacznie ją wysuszają. 
Środki, które pozostaną po zmniej-
szeniu dopłat z wyżej wymienionych 
programów, przeznaczyć należy na 
dopłaty bezpośrednie. (Wniosek 
z FR powiatu kościańskiego).

30. Zwolnienie rolników do ukoń-
czenia 30. roku życia z obowiąz-
ku opłacania składek KRUS. Od 
1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwol-
nienie z opodatkowania wynagro-
dzeń osób do ukończenia 26. roku 
życia (tzw. zerowy PIT). Rolnicy 
również domagają się dodatkowej 
ulgi. Ich zdaniem należy zachęcać 
młodych, aby przejmowali gospodar-
stwa i zostawali na wsi. Z roku na rok 
coraz mniej młodych podejmuje pra-
cę w gospodarstwie rolnym, dlatego 
takie działanie mogłby zachęcić mło-
dych do pracy w rolnictwie. (Wnio-
sek z FR powiatu kościańskiego).

31. Dofinansowanie laborato-
riów akredytowanych wykonują-
cych badania w kierunku ASF. Rol-
nicy, których gospodarstwa znalazły 
się w strefach czerwonej oraz nie-
bieskiej, mają problem ze zbytem do 
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rzeźni poza strefą. Ponadto, by do-
konać takiej sprzedaży, muszą wyko-
nać badania laboratoryjne zwierząt 
minimum 7 dni przed ubojem. Do 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej docho-
dzą sygnały, że po wyznaczeniu stref 
czerwonych na terenie Wielkopolski 
liczba prób pobranych od tuczników 
przerosła możliwości działających 
w Polsce laboratoriów akredytowa-
nych. Opóźnienie w wykonaniu ba-
dań uniemożliwiło sprzedaż zwierząt 
ze względu na przekroczenie ustalo-
nego przez KE terminu 7 dni, dlate-
go próby musiały być wysyłane drugi 
raz. Priorytetowym zadaniem rządu 
polskiego powinno być zabezpiecze-
nie odpowiedniej wydajności labo-
ratoriów akredytowanych, która po-
zwoli na wykonanie sprawnych badań 
w sytuacji kryzysowej, z jaką się bo-
rykamy. Ze względu na dużą koncen-
trację trzody w Wielkopolsce labora-
torium w Zakładzie Higieny Wetery-
naryjnej w Poznaniu powinno zostać 
dotowane w szczególności. Należy 
zwrócić uwagę na fakt, iż gdyby wi-
rus ASF przedostał się na większy ob-
szar Wielkopolski, gdzie znajduje się 
znacznie więcej gospodarstw utrzy-
mujących trzodę, rolnicy będą zmu-
szeni utylizować zwierzęta zdrowe 
przeznaczone do sprzedaży ze wzglę-
du na brak możliwości wykonania ba-
dań w odpowiednim terminie. Walka 
z ASF trwa już od 2014 r., a koniecz-
ność uruchomienia dodatkowych la-
boratoriów WIR sygnalizowała już 
kilka lat temu. (Wniosek z FR powia-
tu ostrzeszowskiego).

32. Wystąpić do Dyrektora 
RZGW w Poznaniu z prośbą o zdia-
gnozowanie stanu dna i brzegów 

rzeki Warty poniżej zapory czoło-
wej zbiornika Jeziorsko oraz spraw-
dzenie stanu Strugi Spicimier-
skiej i rozważenie zrzutu wody ze 
zbiornika Jeziorsko Strugą w celu 
zmniejszenia osuszania przyległych 
gruntów. Zbiornik Jeziorsko został 
oddany do użytku w 1986 roku. Po 
dziesięciu latach jego użytkowania 
okoliczni mieszkańcy oraz pracow-
nicy przeprawy promowej w Księ-
żych Młynach zauważyli, że na wy-
sokości miejscowości Łęg Piekarski 
dno koryta rzeki zostało pogłębione 
o 1 m – w chwili obecnej szacuje się, 
że w niektórych miejscach erozja dna 
rzeki może sięgać 3 m. Spowodowa-
ło to drastyczne obniżenie wód grun-
towych, co przy dzisiejszym deficy-
cie wody doprowadziło do tego, że 
grunty rolnicze położone w okolicz-
nych miejscowościach stały się bar-
dzo mało urodzajne. Istnieje również 
obawa, że przez nadmierne przesią-
kanie wód opadowych dochodzi do 
znacznego wypłukiwania azotanów 
i przenikania ich do rzeki. Erozji ule-
gają również skarpy rzeki, które tra-
cą stabilizację. Kolejnym problemem 
jest wysychająca, a tym samym dre-
nująca grunty rzeka, jaką jest Stru-
ga Spycimierska (Siekiernik), która 
w 1997 r. została poddana moderni-
zacji. Brzegi tej rzeki zostały utwar-
dzone, pogłębiono dno o około 70 cm 
i zainstalowano liczne jazy w celu re-
gulowania wody, tak by w sytuacji 
suszy była ona zatrzymywana, aby 
nie doprowadzić do spłukiwania wód 
gruntowych, a w chwilach nadmier-
nych opadów pełnić funkcję odwad-
niania. (Wniosek z FR powiatu tu-
reckiego).

33. Komisje szacujące szkody ło-
wieckie powinny być niezależne od 
myśliwych. Odszkodowania za szko-
dy powinien wypłacać Skarb Pań-
stwa jako właściciel dzikich zwie-
rząt, a nie koła łowieckie, które nie-
doszacowują szkód. Należy więc do-
pracować Prawo łowieckie. (Wniosek 
z FR powiatu tureckiego).

34. Wprowadzenie zmian w pro-
gramie zbiórki folii pochodzenia 
rolniczego. Uruchomiony na jesie-
ni ubiegłego roku rządowy program 
zbiórki folii rolniczej nie zapewnił 
wszystkim rolnikom możliwości 
ubiegania się o utylizację tworzyw 
sztucznych pochodzących z gospo-
darstw rolnych. Zadanie to przeka-
zano samorządom gminnym, jed-
nak znaczna ich część nie podjęła 
się wnioskowania o dofinasowanie 
z NFOŚiGW ze względu na koniecz-
ność pokrycia dodatkowych kosztów 
zebrania i utylizacji folii sięgających 
niejednokrotnie 100% przewidywa-
nej kwoty dofinansowania z fundu-
szu. Z tego powodu wielu rolników 
zostało pozostawionych samym so-
bie z rosnącymi zwałami folii, wor-
ków po nawozach oraz sznurków 
i siatek, których nie sposób zutyli-
zować ze względu na brak zaintere-
sowania podmiotów zajmujących się 
recyklingiem tego typu surowców. 
W opinii samorządu rolniczego po-
wyższe zadanie powinno zostać po-
wierzone organom administracji rzą-
dowej, np. ARiMR, która prowadzi 
obecnie bardzo sprawny program 
utylizacji padłych zwierząt gospo-
darskich. Przejęcie przez ten organ 
tego zadnia przyczyni się do zwięk-
szenia stopnia recyklingu tego typu 

surowców. (Wniosek z FR powiatu 
jarocińskiego).

35. Wniosek w sprawie udostęp-
nienia przez OT KOWR w Pozna-
niu aktualnego wykazu gruntów 
rolnych będących we władaniu 
Skarbu Państwa na terenie powiatu 
jarocińskiego wraz z danymi doty-
czącymi czasu dzierżawy i danymi 
dzierżawcy. (Wniosek z FR powiatu 
jarocińskiego).

36. Wniosek do Zarządu Zlew-
nie PGW Wody Polskie w Pozna-
niu o uruchomienie istniejących bu-
dowli piętrzących na Obrze, Kana-
le Obrzańskim oraz kanale Czarny 
Rów Ia na wysokości miejscowości 
Jaraczewo, Gola i Niedźwiady (gm. 
Jaraczewo) w związku z możliwo-
ścią wystąpienia w okresie wegeta-
cyjnym suszy znacząco ogranicza-
jącej plonowanie roślin uprawnych. 
Kilkumilionowe inwestycje wykona-
ne na przestrzeni ostatnich lat (po-
szerzenie, budowa nowych zasów, ja-
zów oraz innych urządzeń meliora-
cyjnych) nie są wykorzystane przez 
brak odpowiedniego zarządzania 
nimi. Za konieczne i pilne uznajemy 
ujęcie w planie robót przewidzianych 
na dany rok gospodarczy prac kon-
serwacyjnych kanału Czarny Rów 
Ia oraz Kanału Obrzańskiego na ca-
łej długości. Obecnie kanał jest zaro-
śnięty, co w porze zimowej powodu-
je jego wylewanie i blokowanie wody 
z rowów wpadających bezpośrednio 
do niego. Przeprowadzenie powyż-
szych prac przyczyni się do znaczącej 
poprawy sprawności kanału i popra-
wi poziom wód gruntowych. (Wnio-
sek z FR powiatu jarocińskiego).

Zebrała Katarzyna STRZYŻ

Dyrektywa azotanowa i stosowanie nawozów 
a przymrozki i niekorzystne warunki pogodowe

Zapadła wyczekiwana przez rolni-
ków decyzja o przyspieszeniu termi-
nu stosowania nawozów azotowych 
na polach. Już w styczniu zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, na 
wniosek m.in. Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, zwrócił się do resortu rol-
nictwa z wnioskiem o przyspieszenie 
możliwości stosowania nawozów azo-
towych. Tegoroczna, zupełnie niety-
powa zima skłoniła zarząd WIR do 
wystąpienia o przyspieszenie możli-
wości stosowania nawozów nawet już 
od 1 lutego. Wprawdzie jest zgoda od 
15 lutego, co też należy docenić, jed-
nak zdaniem WIR zapis o elastycz-
nym stosowaniu nawozów, zgodnie 
z sytuacją pogodową, należy wpro-

wadzić na stałe do „Programu dzia-
łań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu”. 

Z badań wynika, że aby azot mógł 
się przemieścić do zasięgu korze-
ni, powinien być zastosowany około 
2 tygodni przed ruszeniem wiosen-
nej wegetacji. Zatem 15 lutego w bie-
żącym roku, kiedy wegetacja prak-
tycznie trwa bez przerwy, to ostatnia 
chwila na jego zastosowanie. Termin 
aplikacji jest bowiem bardzo ważny, 
znacznie ważniejszy od zastosowa-
nej porcji startowej, gdyż po 2 tygo-
dniach od dawki startowej powin-

no się zastosować drugą, wiosenną 
dawkę azotu. Gdyby nie umożliwio-
no wysiewu nawozów od 15 lutego, 
pełną dawkę rolnicy zmuszeni byliby 
zastosować 1 marca. Takie działanie 
ma dwa negatywne skutki: po pierw-
sze: rośliny mogą nadmiernie się roz-
rosnąć, skutkiem czego w razie wy-
stąpienia wiosennych przymrozków 
będą w wysokim stopniu narażone na 
wymarznięcie. Po drugie, takie duże 
dawki azotu zastosowane jednora-
zowo zwiększają ryzyko zanieczysz-
czenia wód azotanami. Dzielenie da-
wek umożliwia bowiem stopniowe 
pobieranie nawozów przez rośliny 
i tym samym jest bezpieczniejsze dla 
środowiska. Zatem efekt dyrektywy 

azotanowej byłby odwrotny od za-
mierzonego. Należy także zauważyć, 
że zbyt późne wiosenne zastosowanie 
azotu wpływa niekorzystnie na roz-
wój roślin, które nie są w stanie odro-
bić w czasie opóźnień wegetacyjnych.

Pamiętajmy przy tym, że obowią-
zujące prawo określa też maksymal-
ne dawki azotu działającego, a duże 
gospodarstwa muszą obligatoryjnie 
sporządzać plany nawożenia azotem 
dla każdego pola.

Według wytycznych dyrektywy 
azotanowej, rolnicy nie tylko muszą 
stosować się do właściwych termi-
nów nawożenia, ale także: 

> dokończenie na str. 6
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 ■ zachować właściwe odległości: 
przy stosowaniu nawozów (5–
20 m) i przy myciu opryskiwaczy 
(25 m) od cieków wodnych,
 ■w bezpieczny dla środowiska spo-
sób przechowywać nawozy natu-
ralne oraz kiszonki,
 ■dawka nawozu naturalnego nie 
powinna przekraczać 170 kg azo-
tu/ha rocznie.
Dodatkowo mają szereg obowiąz-

ków związanych z prowadzeniem 
dokumentacji stosowania nawożenia 
azotowego: 

1. Rolnicy, którzy gospodarują na 
powierzchni większej lub równej 
10 ha użytków rolnych lub utrzymu-
ją zwierzęta gospodarskie w liczbie 
większej lub równej 10 DJP według 
stanu średniorocznego, mają obo-
wiązek posiadania planu nawożenia 
azotem albo obliczenia maksymal-
nych dawek azotu oraz prowadzenia 
ewidencji zabiegów agrotechnicz-
nych związanych z nawożeniem azo-
tem. 

2. Rolnicy, którzy posiadają go-
spodarstwo rolne o powierzchni 
powyżej 100 ha użytków rolnych, 
uprawiają uprawy intensywne na 
gruntach ornych na powierzchni 
powyżej 50 ha lub utrzymują obsa-
dę większą niż 60 dużych jednostek 
przeliczeniowych (DJP) według sta-
nu średniorocznego, lub nabywają 
nawóz naturalny lub produkt pofer-
mentacyjny do bezpośredniego rol-
niczego wykorzystania w celu nawo-
żenia lub poprawy właściwości gleby 
od podmiotu importującego nawóz 
naturalny lub produkt pofermenta-
cyjny – są obowiązane do opracowa-
nia planu nawożenia azotem. 

3. Podmiot prowadzący chów lub 
hodowlę drobiu powyżej 40 000 sta-
nowisk lub chów lub hodowlę świń 
powyżej 2000 stanowisk dla świń 
o wadze ponad 30 kg lub 750 stano-
wisk dla macior może zbyć do 30% 
gnojówki i gnojowicy do bezpośred-
niego rolniczego wykorzystania, 
a pozostałą ilość przeznaczyć we 
własnym zakresie lub przekazać in-
nemu podmiotowi do produkcji bio-
gazu rolniczego, lub zagospodaro-
wać na działkach rolnych, których 
jest posiadaczem i na których pro-
wadzi uprawę roślin. Podmiot ten 
jest obowiązany też do uzyskania 
pozytywnej opinii okręgowej stacji 
chemiczno-rolniczej o planie nawo-
żenia azotem – nie później niż do 
dnia rozpoczęcia stosowania nawo-
zów oraz do dostarczenia kopii tego 
planu wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta oraz właści-
wemu organowi Inspekcji Ochrony 
Środowiska, 

Rolnicy zobowiązani do posia-
dania planu nawożenia azotem lub 
obliczeń maksymalnych dawek azo-
tu muszą go przechowywać przez 
3 lata od dnia zakończenia nawoże-
nia wykonanego na podstawie po-
siadanego planu nawożenia azotem. 
Ewidencja powinna być prowadzo-
na w postaci papierowej w formie 
zapisów własnych, arkuszy, dzien-
ników lub książki nawozowej albo 
w postaci elektronicznej i powinna 
być przechowywana przez 3 lata od 
dnia zakończenia nawożenia wyko-
nanego na podstawie posiadanego 
planu nawożenia azotem albo obli-
czeń maksymalnych dawek azotu. 
Rolnik ma też obowiązek przecho-
wywania umowy, na podstawie któ-
rej zbył nawozy do bezpośrednie-

go rolniczego wykorzystania przez 
okres 3 lat od dnia zakończenia na-
wożenia wykonanego na podstawie 
posiadanego planu nawożenia azo-
tem. 

Cała dokumentacja jest dość 
skomplikowana. A przecież polscy 
rolnicy dbają o dobre wykorzystanie 
nawozów, bo ich stosowanie sporo 
kosztuje. Z pewnością nie są skłonni 
stosować ich w terminach, które spo-
wodują ich spłukanie do wód lub złe 
wykorzystanie. 

Od ponad roku pracownicy In-
spekcji Ochrony Środowiska oraz 
ARiMR w trakcie kontroli spraw-
dzają, czy rolnicy przestrzegają 
zapisów programu azotanowego, 
m.in.: czy mają plan nawożenia azo-
tem i przestrzegają reguł w nim za-
wartych lub wyliczone maksymal-
ne dawki azotu, czy prowadzą ewi-
dencję nawożenia azotem, a także 
czy we właściwy sposób przecho-
wują nawozy naturalne. Za niepra-
widłowości inspektorzy ochro-
ny środowiska mogą wydać de-
cyzję nakazującą ich usunięcie 
w wyznaczonym terminie lub na-
łożyć karę pieniężną. Maksymal-
ne stawki opłat za naruszenie pro-
gramu azotanowego – aktualizowa-
ne w każdym roku – ogłaszane są 
w Monitorze Polskim.

Od 2020 r. obowiązują następują-
ce kwoty:

 ■ 2072,64 zł (w 2019 r. było 2040 zł) 
za stosowanie nawozów niezgod-
nie z przepisami programu azota-
nowego i niezgodnie z planem na-
wożenia azotem,
 ■ 3108,96 zł (w 2019 r. było 3060 zł) 
za niezgodne z przepisami prze-
chowywanie odchodów zwierzę-
cych,

 ■ 518,16 zł (w 2019 r. było 510 zł) 
za niezgodnie z przepisami pro-
wadzenie dokumentacji realizacji 
programu działań,
 ■ 518,16 zł (w 2019 r. było 510 zł) za 
brak planu nawożenia azotem, je-
żeli jest wymagany. 
Dodatkowo ARiMR może nałożyć 

karę za niestosowanie się do przepi-
sów programu azotanowego kon-
trolowanego w ramach zasady wza-
jemnej zgodności (cross compliance). 
W przypadku stwierdzenia niezgod-
ności wynikającej z zaniedbania rol-
nika wysokość sankcji wynosi 3–5% 
płatności bezpośrednich. Jeśli rol-
nik celowo dopuści się stwierdzonej 
niezgodności, zmniejszenie to z za-
sady wynosi 20% całkowitej kwoty.

Wielkopolska Izba Rolnicza wy-
stąpiła o zmianę przepisów w zakre-
sie zmniejszenia produkcji nawozów 
naturalnych stosowanych w wyli-
czeniach programu. Ubiega się też 
o wpisanie na stałe do programu 
elastycznych terminów (zarówno je-
sienią, jak i wiosną) stosowania na-
wozów i ich dostosowanie do zmie-
niających się warunków klimatycz-
nych. Rolnictwo jest jedną z tych 
dziedzin gospodarki, których nie da 
się i nie wolno ująć w sztywne ramy 
przepisów i terminów. Praca na roli 
podlega bowiem prawom natury, 
które nie są przewidywalne. Jeśli 
nic się nie zmieni i nadal urzędni-
cy unijni zechcą narzucać przepisy, 
które zmuszają rolników do prowa-
dzenia trudnej do zaakceptowania, 
bo często błędnej, gospodarki rol-
nej, Europa straci swoją pozycję du-
żego producenta i eksportera żyw-
ności.

E. BRYL
Źródło: Agro porady TPR; ARiMR

Walka o wodę

> dokończenie ze str. 5

Pogłębiające się zmiany klimatycz-
ne, zwłaszcza te związane ze znacz-
nie mniejszymi opadami atmosfe-
rycznymi w różnych regionach świa-
ta, w tym także w Europie i Polsce, są 
na tyle znaczące, że pogłębia się brak 
dostępu do wody pitnej. Wiele rejo-
nów pustynnieje, a wiele rzek i jezior 
zanika, np. słynne wodospady Wik-
torii wysychają. Niestety taki stan 
rzeczy pogłębiają również działania 
człowieka, między innymi duża wy-
cinka i osuszanie lasów tropikalnych 
Amazonii, które są nie tylko płucami 
globu, ale też magazynują znaczne 
ilości wody.

Z drugiej zaś strony wzrost tem-
peratury i topniejące lodowce, co 
powoduje podwyższanie się pozio-

mu wód mórz i oceanów – taka rze-
czywistość, według świata nauko-
wego, wywoła masową migrację lud-
ności z terenów zatapianych przez 
podwyższający się poziom wody 
w morzach i oceanach, a z drugiej 
z terenów, gdzie nie będzie dostęp-
ności do wody pitnej. Również Eu-
ropa jest realnie zagrożona zalaniem 
wodą całkiem sporych terenów, cho-
ciażby tych położonych w Niderlan-
dach. Z doniesień wynika, że glo-
balnie suma opadów na świecie nie 
zmniejszyła się znacząco, jednak 
występują one w innych regionach 
świata i są coraz częściej nawalne, 
co powoduje duże szkody. Jest jesz-
cze jedna istotna kwestia, jeżeli cho-
dzi o deszcze ulewne – one niestety 

nie wsiąkają w glebę tylko spływają 
bardzo szybko.

Większość wód naszej planety, we-
dług danych encyklopedycznych, 
stanowi woda słona (morza i oce-
any) – około 97%. Woda słodka to 
zaledwie 2,5% zasobów wodnych 
Ziemi i jest zgromadzona w wodach 
powierzchniowych i podziemnych, 
z tego tylko około 1% jest zdatne 
do picia. Według naukowych sza-
cunków zapotrzebowanie na wodę 
pitną wzrośnie o 55% do 2050 roku. 
W Polsce 97% wody pochodzi z opa-
dów atmosferycznych, a 3% ze źródeł 
zagranicznych.

Na dzień dzisiejszy, o ile nie zmie-
ni się aura, w niektórych rejonach 
naszego kraju istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo zagrożenia 
niedoborów wody w kranach. W mi-
nionym roku już były problemy z do-
stępnością wody w kranach w wybra-
nych miejscowościach. 

Niektóre skutki niedoborów wody 
w przyrodzie można bardzo łatwo 
zaobserwować, np. obniżanie się po-
ziomu wód gruntowych, wysycha-
nie zbiorników wodnych, zmniejsza-
nie przepływu w rzekach, wysycha-
nie bagien itd. Wodowskaz na rzece 
Warcie w Uniejowie 24 lipca 2019 r. 
pokazywał jedynie 31 cm! Brak wody 
wpływa na stan środowiska natural-
nego, jego ekosystemy i co za tym 
idzie w pierwszej kolejności niedo-
bory wody odczuwa rolnictwo, które 
jest w pełni uzależnione od panują-
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cych warunków środowiskowo-kli-
matycznych.

Dlatego też należy zadbać o zasoby 
wodne Polski. W porównaniu z in-
nymi krajami europejskimi są nie-
wielkie. Wpływ na to ma położenie 
geograficzne kraju, ukształtowanie 
terenu i warunki klimatyczne. Pol-
ska leży w strefie ścierania się klima-
tu oceanicznego i kontynentalnego, 
zatem ilość opadów maleje w kierun-
ku wschodnim w głąb kontynentu, 
a rośnie na zachód, gdzie bardziej są 
odczuwalne wpływy oceanu. Dlatego 
w Europie Zachodniej w porówna-
niu z Polską opady są większe. Więk-
szość opadów występujących w Pol-
sce charakteryzuje duża intensyw-
ność, co powoduje, że w naszym kra-
ju woda w większym stopniu spływa, 
nie wsiąkając w glebę. Dlatego też 
procent wód podziemnych magazy-
nowanych w Polsce jest bardzo niski 
w porównaniu z innymi krajami eu-
ropejskimi. Mając na uwadze wpływ 
wielu różnych czynników, można po-
stawić tezę, że Polska to kraj zagro-
żony deficytem wody. Obecnie w Pol-
sce na jednego mieszkańca przypada 
około 1600 m³/rok wody, a w okre-
sach suszy wskaźnik ten spada poni-
żej 1000 m³/rok/osobę. Dla porówna-
nia, na jednego mieszkańca Europy 
przypada średnio w ciągu roku około 
4500 m³, a na Ziemi około 7300 m³.

W Polsce najwięcej wody zużywa 
się w przemyśle, przede wszystkim 
spożywczym, chemicznym i elektro-
maszynowym – aż 74% wody, w go-
spodarstwach domowych 12%, 
a w rolnictwie i leśnictwie – 11%. 
Polska zużywa najwięcej na świecie 
wody w energetyce przez wydoby-
cie węgla. Średnia światowa wyno-
si 7%, a średnia w Polsce to aż 70%. 
Opracowania naukowe wykazują, że 
co 3 minuty elektrownia węglowa 
zużywa wodę równą ilości jednego 
basenu olimpijskiego. Dla przykła-
du do wyprodukowania 1 kartki pa-
pieru potrzebne jest 10 litrów wody, 
a na 500 g plastiku zużywa się 91 li-
trów wody.

Polacy zużywają średnio 150 li-
trów wody na osobę dziennie, z cze-
go około 148 litrów trafia do kana-
lizacji, a zaledwie 1 do 3 litrów jest 
spożywane.

Każda kropla wody jest na wagę 
złota. Trzeba ją maksymalnie wyko-
rzystać. Z tego też względu wpływ 
na ilość zużytej wody pitnej ma całe 
społeczeństwo, począwszy od zwy-
kłego gospodarstwa domowego, 
przez wszelkie zakłady pracy, insty-
tucje, fabryki i oczywiście rolnictwo, 
a na elektrowniach skończywszy.

Niestety, woda jest marnowana, 
tłumaczy się to jako efekt wielolet-

nich zaniedbań, które rozpoczęły się 
jeszcze w poprzednim ustroju, kie-
dy na naszych ziemiach prowadzo-
no melioracje osuszające. Osuszo-
ne zostały znaczne tereny bagienne 
i podmokłe, które z punktu widze-
nia przyrody i jej równowagi były 
bardzo istotne. Bagna i mokradła to 
swoistego rodzaju gąbki magazynu-
jące wodę. Osuszone i zlikwidowane 
zostały małe stawy, stawki, śródpol-
ne oczka wodne itp. W tamtym cza-
sie melioracje polegały tylko na od-
wadnianiu, nie myślano, żeby budo-
wać urządzenia zatrzymujące wodę. 
Moim zdaniem osuszanie to nie tyl-
ko efekt rabującej przyrodę ówcze-
snej polityki. Początków tej nadmier-
nej melioracji prowadzonej jedno-
stronnie w kierunku odwadniania 
można się dopatrywać na początku 
powstawania kółek rolniczych. Wte-
dy to były bardzo nowatorskie roz-
wiązania, uważane za nowe techno-
logie stosowane w produkcji roślin-
nej. W tamtym czasie nikt nie my-
ślał o okresach, w których występuje 
brak opadów. Wtedy zwykle był ich 
nadmiar, stąd potrzeba osuszania 
terenów dla rozwijającego się co-
raz prężniej rolnictwa. Na terenach, 
gdzie działały jedne z pierwszych 
kółek rolniczych, tj. terenach dzisiej-
szego pogranicza Wielkopolski i wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, 
a chodzi o Kanał Bydgoski i tzw. od-
cinek Noteci Leniwej, gdzie według 
badań przeprowadzonych przez Uni-
wersytet Toruński poziom gruntu 
osiadł w stosunku do koryta o oko-
ło 2,5 m, tym samym sprawiając, że 
koryto cieku jest położone wyżej niż 
pola uprawne. Nadmiernie osuszony 
teren po prostu osiadł.

Wracając do tematu maksymalne-
go wykorzystania wody, zwłaszcza na 
terenach rolniczych – powstał pro-
gram przeciwdziałania skutkom su-
szy (PPSS) opracowany przez Wody 
Polskie. Obecnie dobiega końca etap 
konsultacji społecznych. Plan zawie-
ra, co prawda, szereg działań, któ-
rych realizacja niewątpliwie przy-
czyni się do złagodzenia niedoborów 
wody i skutków suszy. Analizując 
jednak zapisy projektu PPSS, zauwa-
ża się brak określenia finansowania 
zapisanych w nim działań. Już na 
etapie projektowania w celu płynnej 
realizacji zaplanowanych przedsię-
wzięć powinno się zapewnić/pozy-
skać środki na realizację przyjętych 
zadań.

Założenia planu: PPSS opracowy-
wany jest na 6 lat (2021–2027). Głów-
ny cel zawiera się już w samej jego 
nazwie jako przeciwdziałanie skut-
kom suszy. Cel główny PPSS dopre-
cyzowany jest przez 4 szczegółowe:

 ■ skuteczne zarządzanie zasobami 
wodnymi w celu zwiększenia do-
stępnych zasobów wodnych,
 ■ zwiększanie retencjonowania (ma-
gazynowania) wód,
 ■ edukacja w zakresie suszy i koor-
dynacja działań powiązanych z su-
szą,
 ■ stworzenie mechanizmów reali-
zacji i finansowania działań słu-
żących przeciwdziałaniu skutkom 
suszy.
Plan określa, gdzie i w jakiej ilo-

ści mamy zasoby wody dostępnej do 
użytkowania, jakie działania inwe-
stycyjne służące zwiększaniu ilości 
zasobów wodnych lub umożliwia-
jących korzystanie z nich są propo-
nowane do realizacji, wskazuje inne 
działania, które zwiększą zdolność 
zatrzymywania wody w okresie su-
szy (techniczne i nietechniczne); 
konkretne kierunki, działania i roz-
wiązania w zakresie przeciwdziała-
nia i ograniczania skutków suszy.

Jednak najważniejszym elemen-
tem PPSS jest katalog działań, w któ-
rym znajdują się konkretne, mierzal-
ne rozwiązania, które należy wdro-
żyć, aby ograniczyć skutki suszy. Za-
planowane zostały nowe rozwiązania 
z zakresu retencji – budowa zbiorni-
ków wielofunkcyjnych, które nie tyl-
ko będą stanowiły rezerwę wody na 
czas suszy, ale także będą zabezpie-
czały przed powodzią. Tam, gdzie 
będzie to możliwe, planowane jest 
przekształcenie suchych zbiorników 
przeciwpowodziowych w zbiorniki 
mokre. Duże zbiorniki retencyjne 
zapewniają stabilność poziomu wód 
podziemnych na terenach przyleg-
łych przez cały rok. Na ich powstaniu 
zyskują także użytkownicy ujmujący 
wody powierzchniowe – zbiorniki re-
gulują przepływ rzek z nich wypły-
wających, przez co opóźniają i ob-
niżają intensywność suszy hydrolo-
gicznej. Plan zawiera również potrze-
bę edukacji społeczeństwa w zakre-
sie oszczędnego i racjonalnego wy-
korzystywania wody w codziennym 
życiu. Więcej informacji na stronie: 
www.stopsuszy.pl.

Jeśli chodzi o rolnictwo, należało-
by w pierwszej kolejności odnowić 
urządzenia melioracyjne w kierun-

ku zatrzymywania wody. Odbudo-
wać śródpolne oczka wodne, zadrze-
wienia, zakrzaczenia, małe zagajni-
ki, niewielkie mokradła itd. Takie 
śródpolne struktury przyczyniają się 
nie tylko do zatrzymywania wody 
opadowej, ale też są bardzo istotnym 
elementem bioróżnorodności, szcze-
gólnie ważnym dla zapylaczy. Poza 
tym urozmaicają i wzbogacają rolni-
czy krajobraz. W drugiej kolejności 
należałoby wybudować sieć zbior-
ników retencyjnych, które mogłyby 
magazynować wodę w sytuacji jej 
nadmiaru.

Wiele cennych kropel wody mar-
nowane jest w codziennym życiu 
przy wykonywaniu zwykłych czyn-
ności albo z pozoru drobnych zanie-
dbań, np. z nieszczelności instalacji. 
Przez cieknący czy za słabo zakrę-
cony kran po kropelce wypływa cał-
kiem wartki strumień wody. Niepo-
trzebnie odkręcana jest i puszczona 
woda podczas takich czynności, jak 
mycie zębów i naczyń. Włączanie 
niezapełnionej pralki czy zmywarki 
skutkuje nadmiernym i niepotrzeb-
nym zużyciem wody.

W zakładach pracy, różnych in-
stytucjach czy dużych budynkach 
użyteczności publicznej nader czę-
sto woda kapie z kranów, wycieka 
ze spłuczek i nikt nie zwraca na to 
uwagi. 

Kolejnym niewykorzystanym źró-
dłem wody jest deszczówka. Może 
ona służyć na przykład do podle-
wania trawy czy spłukiwania toalet. 
Taka woda mogłaby być gromadzona 
i wykorzystana. 

Też w gospodarstwach domowych 
warto by pomyśleć o domowych 
oczyszczalniach z rozsączaniem, któ-
re mogłoby częściowo zastąpić pod-
lewania ogrodu.

Więcej na ten temat przeczytać 
można w tekście pt. „Oszczędzanie 
wody”, który zamieszczony został 
na stronie internetowej: www.wir.
org.pl.

Marta CEGLAREK
Materiały Źródłówe; Wod-kany. pl, 

Gospodarka wodna. pl, Wody Polskie.pl, 
 Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, 

kosmos.icm.edu.pl. hydrotech-group.com, 
pan.poznan.pl.

Zużycie wody w domu
Sposoby zużycia wody Średnia ilość zużytej 

wody [l]
prysznic 30 (5 min)
kąpiel w wannie 60
pranie w pralce 95
mycie zębów przy otwartym kranie 6
mycie zębów przy zamkniętym kranie 1
mycie zębów z wykorzystaniem kubka wody 0,2
cieknący kran (1 kropla/s) 12 tys. rocznie
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Po suszy i przed suszą
Zmiany klimatyczne na trwałe 

stały się elementem wielkopolskie-
go rolnictwa. Już na przedwiośniu 
tego roku poziom wód gruntowych 
jest niepokojąco niski, nie wspomi-
nając o braku jakiejkolwiek pokrywy 
śnieżnej. Wielkopolscy rolnicy mu-
szą uświadomić sobie, że postępują-
ce zmiany klimatyczne niosą ze sobą 
brzemienne w skutki zjawiska atmos-
feryczne i mogą spotkać ich kolejne 
klęski, przede wszystkim suszy. 

Mamy za sobą długie lata doświad-
czeń w zakresie funkcjonowania ko-
misji szacujących wysokość i zakres 
szkód w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rol-
nej. Szczególne były ostatnie dwa lata, 
gdy klęska suszy wystąpiła na tak 
dużą skalę. W zasadzie ubiegłoroczna 
kampania szacowania szkód jeszcze 
się nie skończyła. Ciągle trafiają się 
protokoły, które rolnicy i członkowie 
komisji muszą poprawiać, ponadto do-
tąd zrealizowano zaledwie 30% wnios-
kowanej pomocy. Mając na uwadze 
doświadczenia z poprzednich dwóch 
lat oraz wnioski wyrażane podczas or-
ganizowanych przez naszą Izbę Wiel-
kopolskich Forów Rolniczych, obrad 
Walnego Zgromadzenia czy posie-
dzeń rad powiatowych, w ocenie za-
rządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
system nie funkcjonuje tak, jak należy 
pomimo dobrej woli wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w prace ko-
misji klęskowych. 

Wielkopolska Izba Rolnicza wielo-
krotnie wskazywała na konieczność 
modyfikacji dotychczas funkcjo-
nującego systemu szacowania skut-
ków klęsk w rolnictwie, wnioskując 
o zmianę przepisów zarówno na po-

ziomie krajowym, jak i wojewódz-
kim. Niestety, jak dotąd niewiele się 
zmieniło, nie doszło też do spotkania 
prezesa WIR z wojewodą wielkopol-
skim, o które zabiegamy od dwóch 
lat. Tymczasem w pierwszym roku 
funkcjonowania VI kadencji naszej 
Izby do pracy w komisjach szacują-
cych szkody przystąpią dziesiątki no-
wych delegatów, których należałoby 
jak najlepiej przygotować do podjęcia 
tej odpowiedzialnej funkcji. Z tego 
powodu w piśmie wystosowanym do 
wojewody wielkopolskiego zarząd 
WIR sformułował kilka najistotniej-
szych postulatów, których spełnienie 
w znaczący sposób usprawniłoby pra-
cę komisji i zminimalizowało liczbę 
popełnianych błędów. Dotyczą nastę-
pujących zagadnień: 

 ■Opracowania jednolitego dla ca-
łej Wielkopolski wzoru zgłosze-
nia szkody. Nie powinien zawierać 
procentowej wartości strat ocenia-
nych przez wnioskodawcę, bo jest 
to źródłem licznych konfliktów 
pomiędzy członkami komisji a rol-
nikami. 
 ■Umożliwienia korzystania przez 
członków komisji przy sporządza-
niu protokołów z danych dotyczą-
cych powierzchni upraw, które po-
dali rolnicy, wnioskując do ARiMR 
o dopłaty obszarowe. Rolnicy czę-
sto podają do protokołu nieprecy-
zyjne dane, co wymaga korekt w sy-
tuacji gdy rolnik ubiega się o po-
moc ze strony państwa. Jest to o tyle 
ważne, że ARiMR weryfikuje pro-
tokoły w oparciu o dane z własnego 
systemu informatycznego. 
 ■Zabezpieczenia kosztów obsługi 
administracyjnej komisji (wydruk 

protokołów, wysyłka do akcepta-
cji wojewody, zwrot do rolników). 
Samorządy wielkopolskie nie go-
dzą się na przerzucanie na nie ko-
lejnych zadań i kosztów bez za-
pewnienia finansowania. Niektóre 
z nich wręcz zapowiadają, że nie 
udzielą komisjom żadnej pomocy 
w postaci pomieszczenia, kompu-
tera, drukarki czy papieru, jeśli nie 
otrzymają stosownego dofinanso-
wania z budżetu wojewody.
 ■ Stworzenia protokołu w wersji 
elektronicznej z możliwością jego 
podpisywania profilem zaufanym. 
Rolnicy będący członkami ko-
misji klęskowych są wielokrotnie 
wzywani do urzędów gmin w celu 
poprawiania i podpisywania pro-
tokołów. Osoby te muszą ponosić 
koszty dojazdów oraz tracić czas 
na zbędną mitręgę biurokratyczną. 
 ■Określenia, kto jest zobowiązany do 
archiwizacji dokumentacji związa-
nej z pracami zespołów komisji i po-
noszenia kosztów tej archiwizacji. 
 ■Doprecyzowania sposobu postępo-
wania w sytuacji szacowania strat 
w gospodarstwie członka komi-
sji klęskowej, gdy zespół pracuje 
w minimalnym – trzyosobowym 
składzie. Innymi słowy: czy do-
puszczalne jest wtedy szacowanie 
strat we własnym gospodarstwie?
 ■Opracowania przez wojewodę 
szczegółowej instrukcji dla człon-
ków gminnych zespołów komisji 
szacujących szkody w rolnictwie 
i działach specjalnych produkcji 
rolnej. Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, komisje nadal po-
pełniają liczne błędy, co przekłada 
się na przedłużenie procedury ak-

ceptacji protokołów „klęskowych” 
przez urząd wojewódzki. Corocz-
nie aktualizowana instrukcja po-
winna uwzględniać najczęściej po-
pełniane błędy i zgłaszane inter-
wencje.
 ■Ponowienia wniosku o zorganizo-
wanie szkoleń dla większej niż do-
tychczas liczby członków komisji. 
Szkolenia powinny odbywać się 
w miejscach, do których będzie ła-
twiej dotrzeć zainteresowanym, 
np. w Kaliszu, Koninie, Lesznie, 
Pile i Poznaniu. Postulujemy tak-
że uruchomienie infolinii, aby 
w przypadku pojawienia się pytań 
dotyczących procedur szacowania 
szkód ułatwić kontakt członków 
komisji ze służbami wojewody. Jak 
dotąd bowiem, do zarządu Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej docierają 
liczne głosy niezadowolenia człon-
ków gminnych zespołów komisji 
ze współpracy zarówno z Zespołem 
Koordynacyjnym, jak i z Urzędem 
Wojewódzkim w Poznaniu.
Jesteśmy przekonani, że wobec co-

raz częściej pojawiających się dotkli-
wych klęsk obejmujących znaczne 
obszary kraju prace komisji wyma-
gać będą jeszcze większego zaanga-
żowania sił, czasu i środków niż do-
tychczas. Przyjęcie jednolitych reguł 
pracy, wyczerpujące szkolenia czy uła-
twienie dostępu do informacji w zna-
czący sposób ułatwią pracę gminnym 
zespołom komisji, pozwolą uniknąć 
konfliktów i innych stresujących sy-
tuacji, które nierzadko powstawały 
pomiędzy członkami komisji a rolni-
kami poszkodowanymi przez warun-
ki atmosferyczne o charakterze klęski.

Opracowanie Kornel PABISZCZAK

Pakiet „Super Rolnik” 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-

jemnych TUW ma w swojej ofercie 
pakiet ubezpieczeń „Super Rolnik” 
dedykowany rolnikom, w których 
posiadaniu lub współposiadaniu jest 
gospodarstwo rolne. 

W ramach pakietu można ubezpie-
czać budynki wchodzące w skład go-
spodarstwa rolnego (w tym budynki 
mieszkalne i budynki gospodarcze, 
np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki, 
stodoły, szopy, szklarnie), na warun-
kach określonych w Ustawie z dnia 
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyj-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2060 z późn. zm.). Zakres ochro-
ny obowiązkowego ubezpieczenia bu-
dynków rolniczych można rozszerzyć 
o szkody powstałe na skutek dewasta-
cji, dymu i sadzy, fali ponaddźwięko-
wej, katastrofy budowlanej, przepię-
cia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, 
uderzenia pojazdu, upadku drzew 
i masztów, zalania i zapadania się zie-
mi. Ochroną można także objąć bu-
dowle i obiekty małej architektury. 

Dodatkowo, w ramach pakietu 
„Super Rolnik” można ubezpieczyć 
następujące mienie: ziemiopłody, 
zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolni-
czy, materiały i zapasy gospodarstwa 
rolnego, ruchomości domowe i stałe 
elementy wykończeniowe budynków. 

Ubezpieczenie zapewni ochronę mie-
nia od pożaru i innych (kilkunastu) 
zdarzeń losowych, z możliwością roz-
szerzenia o ryzyko powodzi. Zakres 
ubezpieczenia może obejmować rów-
nież kradzież z włamaniem, rabunek, 
rozbój uliczny oraz kradzież stałych 
elementów wykończeniowych (ze-
wnętrznych) budynku mieszkalnego. 
Ponadto, ochroną objęte będą tak-
że koszty: akcji ratowniczej, działań 

podjętych po szkodzie, odtworzenia 
dokumentacji i naprawy zabezpie-
czeń przeciwkradzieżowych. 

W pakiecie „Super Rolnik” można 
objąć ochroną ubezpieczeniową tak-
że szyby i przedmioty szklane (w tym 
baterie, kolektory słoneczne i ogniwa 
fotowoltaiczne) od stłuczenia. 

Oczywiście w pakiecie „Super Rol-
nik” można zawrzeć także umowę 
obowiązkowego ubezpieczenia OC 
rolnika, które wraz z dobrowolny-
mi ubezpieczeniami następstw nie-
szczęśliwych wypadków oraz OC 
w życiu prywatnym będzie stanowi-
ło dopełnienie ochrony rolnika i jego 
bliskich przed skutkami zdarzeń, 
w których będą uczestniczyć lub 
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Kredyt klęskowy
Kredyt klęskowy ma na celu 

wsparcie gospodarstw rolnych, któ-
re poniosły straty w wyniku nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych. 
To kredyt na wznowienie produkcji 
w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w któ-
rych wystąpiły szkody spowodowane 
przez: suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowania, przy-
mrozki wiosenne, powódź, huragan, 
piorun, obsunięcie się ziemi lub la-
winę. Poszkodowani rolnicy bardzo 
często potrzebują znacznych środków 

finansowych, aby wznowić produk-
cję bądź pokryć wyrządzone przez 
niekorzystne zjawiska atmosferycz-
ne straty. Kredyty klęskowe udzie-
lane są ze środków własnych banków 
współpracujących z Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Pomoc ze strony ARiMR polega na 
spłacie za kredytobiorcę części należ-
nego bankowi oprocentowania. Kre-
dyt klęskowy może zostać udzielony 
w ramach dwóch linii kredytowych: 
inwestycyjnej (K01) i obrotowej 
(K02) w celu wznowienia produkcji 

w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej.

Jednym z banków, w których rolni-
cy mogą starać się o kredyt klęskowy, 
jest BNP Paribas. Prowizja za udzie-
lanie kredytów w tym banku wynosi 
0,5%. Bank wymaga zawarcia polisy 
ubezpieczenia w Concordii (ubezpie-
czenie sprzętu, majątku, budynków 
bądź życia i zdrowia). Kredyt prze-

znaczony jest na finansowanie na-
kładów rzeczowych niezbędnych dla 
wznowienia produkcji po wystąpie-
niu niekorzystnych zjawisk atmos-
ferycznych. Maksymalna wysokość 
kredytu to 8 mln zł. Kredyt udziela-
ny jest w terminie do 12 miesięcy od 
daty oszacowania szkód. Okres spła-
ty to maksymalnie 4 lata od daty wy-
stąpienia szkody. Bank nie wymaga 
wkładu własnego.

K. STRZYŻ  
na podstawie materiałów 

informacyjnych PNB PARIBAS

które powstaną z ich winy, a w któ-
rych osobami poszkodowanymi będą 
osoby trzecie. Ubezpieczeniem, któ-
re także można zawrzeć w ramach 
pakietu, jest ubezpieczenie sprzętu 
rolniczego od wszystkich zdarzeń 
(Agrocasco), którym można objąć 
kombajny zbożowe, maszyny rolni-
cze samojezdne, sprzęt rolniczy (za-
gregowany z maszyną rolniczą samo-
jezdną) oraz ciągniki i przyczepy rol-
nicze – także od ryzyka kradzieży.

W przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia w pakiecie „Super 
Rolnik” rolnikowi przysługuje zniż-
ka specjalna za kompleksowe ubez-
pieczenie posiadanego mienia. Wy-
sokość zniżki może wynieść nawet 
15% – zgodnie z zasadą, że im więk-
sza liczba i rodzaj zawartych ubezpie-
czeń w pakiecie, tym większa zniżka 

(a w efekcie składka do zapłaty przez 
rolnika jest mniejsza).

Ponadto, przy zawieraniu umo-
wy ubezpieczenia w pakiecie „Super 
Rolnik” ubezpieczony otrzyma ku-
pon zniżkowy uprawniający do zwol-
nienia z opłaty składki członkowskiej 
w przypadku zawarcia w systemie in-
formatycznym Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych TUW następu-
jących umów ubezpieczenia:

 ■OC posiadacza pojazdu mecha-
nicznego i/lub autocasco (w tym 
pakiet „Razem w TUW”),
 ■ upraw rolnych z dopłatami do 
składki z budżetu państwa,
 ■ zwierząt gospodarskich z dopłata-
mi do składki z budżetu państwa.
Kupon zniżkowy może być wyko-

rzystany przez rolnika wielokrotnie, 
przy umowach ubezpieczenia zawie-

ranych na rzecz ubezpieczonego rol-
nika z rocznym okresem ważności 
kuponu.

Pakiet „Super Rolnik” jest ofertą 
atrakcyjną zarówno dla rolników bę-
dących już członkami, jak i dla tych, 
którzy dopiero wstąpią w poczet 
członków Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW. Pakiet zapew-
nia kompleksową ochronę ubezpie-
czeniową dostosowaną do indywi-
dualnych potrzeb rolników, a przy 
tym, co istotne, bardzo przystępną 
cenowo.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych TUW zaprasza do swoich 
jednostek terenowych i agentów na te-
renie całego kraju. Więcej informacji 
na stronie internetowej www.tuw.pl.

Wielkopolska Izba Rolnicza na-
leży do Związku Wzajemności 

Członkowskiej „Gospodarna Wiel-
kopolska”, który został utworzony 
w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych TUW. Celem Związku 
jest nie tylko dbanie o wzajemne in-
teresy ubezpieczeniowe, lecz także 
rozwijanie świadomości ubezpiecze-
niowej oraz upowszechnianie wiedzy 
o ubezpieczeniach wzajemnych i pro-
mowanie profilaktyki ubezpieczenio-
wej wśród rolników z terenu Wielko-
polski. Podpisanie stosownego poro-
zumienia miało miejsce w styczniu 
2019 r. podczas uroczystości upa-
miętniających setną rocznicę polo-
nizacji samorządu rolniczego. Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW jest partnerem WIR przy or-
ganizacji tegorocznej edycji Wielko-
polskich Forów Rolniczych.

TUW

Co oznaczają dla rolników nowe przepisy 
i obowiązki skarbowe i administracyjne

Na przełomie 2019 i 2020 roku 
weszło w życie wiele nowych 
przepisów i uregulowań dotyczą-
cych różnych kwestii związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Rolnicy często dzwo-
nią do nas z pytaniami, czy te 
przepisy również ich dotyczą i jak 
je zastosować w praktyce. Nieste-
ty, wiele z tych kwestii jest ure-
gulowane w sposób nieprecyzyj-
ny i podlega różnym interpreta-
cjom. Wynika to z dwóch przesła-
nek: po pierwsze – słabej jakości 
wprowadzanego w Polsce prawa, 
a po drugie – z wątpliwości, czy 
działalność rolnicza jest działal-
nością gospodarczą. Na te kwe-
stie nie mamy wpływu, ale w tym 
artykule postaramy się odpowie-
dzieć na najważniejsze pytania 
rolników.

Mikrorachunek
Mikrorachunek to przyporządko-

wany do każdego klienta rachunek 
służący do rozliczania się z fiskusem. 
Musi go posiadać każdy, kto wpłaca 
podatki z tytułu PIT, CIT i VAT do 
urzędu skarbowego. Dotyczy to rów-
nież rolników, którzy są płatnikami 
podatku VAT lub płacą jakiekolwiek 
inne podatki niezwiązane z działal-
nością rolniczą, takie jak PIT, CIT 
i VAT. Inne podatki, na przykład po-
datek od czynności cywilno-praw-
nych (przy zakupie samochodu oso-
bowego od osoby prywatnej) lub po-
datek od spadku czy darowizny, pła-
ci się na dotychczasowe konta właści-
wych urzędów skarbowych. Mandaty 
dalej wpłacamy na konto podane na 
bloczku mandatu. Jeśli rolnik prowa-
dzi działalność gospodarczą lub pra-
cuje na etacie czy w opraciu o umo-

wę-zlecenie, będzie musiał również 
posiadać taki rachunek. 

Mikrorachunek generuje się na 
portalu www.podatki.gov.pl w za-
kładce mikrorachunek-podatkowy. 
Jeśli dotyczy działalności gospo-
darczej lub/i podatku VAT, należy 
wpisać do generatora NIP gospo-
darstwa. Jeśli dotyczy osób prywat-
nych – PESEL. Numery te (NIP lub 
PESEL) będą częścią składową na-
szego indywidualnego mikrorachun-
ku podatkowego. 

Co ważne, jeśli to urząd skarbowy 
ma nam zwrócić nadpłacony poda-
tek, zrobi to jak do tej pory – na na-
sze konto lub w gotówce. 

Istotne jest też to, że jeśli zapo-
mnimy lub zgubimy numer swojego 
mikro rachunku, możemy go w każ-
dej chwili wygenerować na nowo 
i będzie to ciągle ten sam numer. 

Więcej na: www.podatki.gov.pl/
mikrorachunek-podatkowy.

Ważne – mikrorachunek nie obo-
wiązuje przy płatności podatku rol-
nego do gminy. 

Biała lista podatników VAT
Wszyscy podatnicy podatku VAT 

oraz kontrahenci, którzy wystawia-
ją nam faktury VAT, muszą być za-
rejestrowani w białej księdze po-
datników VAT. Sama baza danych 
dostępna jest tutaj: https://www.po-
datki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
-wyszukiwarka. Jeśli rolnik jest płat-
nikiem podatku VAT, musi zadbać, 
aby on i jego konto bankowe zwią-
zane z działalnością gospodarczą 
były widoczne w tej bazie. W innym 
przypadku może nie otrzymać płat-

> dokończenie na str. 10
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ności od firmy, której sprzedał pło-
dy rolne. Podobnie, płacąc za faktu-
rę VAT wystawioną przez dostawcę 
produktów lub usług (np. za paszę), 
rolnik powinien sprawdzić, czy jego 
kontrahent jest na tej liście i czy 
konto, które podał na fakturze, jest 
prawidłowe. Jeśli przelejemy naszą 
należność na konto, które nie wid-
nieje w białej księdze, możemy na-
razić się na różnego rodzaju konse-
kwencje podatkowe. W każdym ta-
kim przypadku przelew należy zgło-
sić do właściwego urzędu skarbowe-
go na druku ZAW-NR. 

Split payment
Mechanizm podzielonej płatności 

od 1 listopada ub.r. jest obowiązko-
wy dla płatności powyżej 15 000 zł 
i dla towarów i usług objętych za-
łącznikiem numer 15 do ustawy 
o VAT. Spis produktów można zna-
leźć pod linkiem: https://ksiego-
wosc.infor.pl/podatki/vat/split-pay-
ment/3080785,Towary-i-uslugi-ob-
jete-obowiazkowa-podzielona-plat-
noscia-od-1-listopada-2019-r.html. 
Załącznik nie zawiera płodów rol-
nych. Natomiast zawiera paliwa sta-
łe oraz benzyny i oleje napędowe. 
Oznacza to, że nasi dostawcy tych 
produktów są zobowiązani zamiesz-
czać na fakturze dopisek, że jest 
ona objęta mechanizmem podzie-
lonej płatności, pod warunkiem że 
jej kwota brutto wynosi powyżej 
15 000 zł. 

Baza danych o odpadach
Przedsiębiorcy, w tym rolnicy pro-

wadzący gospodarstwa rolne o po-
wierzchni powyżej 75 ha, od 1 stycz-
nia tego roku są zobowiązani do pro-
wadzenia ewidencji odpadów w elek-
tronicznej bazie o odpadach (BDO). 
Obowiązek papierowej rejestracji 
odpadów istnieje już od dawna, na-
tomiast od stycznia zmieniła się jego 
forma i podmiot oraz same odpady 
muszą być zarejestrowane w bazie 
elektronicznej. Warto wspomnieć, 
że nie wszyscy przedsiębiorcy muszą 
prowadzić ewidencję takich odpadów. 
Jeśli jest to na przykład biuro konsul-
tingowe, które wytwarza jedynie nie-
wielkie ilości odpadów o charakterze 
komunalnym, nie podlega obowiąz-
kowi ewidencji tych odpadów. Nie-
stety, w kwestii, kto musi, a kto nie 
prowadzić ewidencję odpadów, jest 
bardzo dużo wątpliwości i różnych 
interpretacji. W związku z powyż-
szym autor tego tekstu nie podejmie 
się jednoznacznie stwierdzić stanu 
faktycznego. W przypadku rolników 
sytuacja wydaje się prosta. Noweliza-
cja ustawy o odpadach z 13 sierpnia 
2019 roku zwalnia rolników prowa-
dzących gospodarstwa rolne poniżej 
75 ha z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji odpadów, a co za tym idzie – 
rejestracji w BDO. Nierozstrzygnięte 
jest natomiast pytanie, o jakie hekta-
ry chodzi. Własne i dzierżawione czy 
tylko własne? Fizyczne czy przeli-
czeniowe? Jeśli dzierżawione, to czy 
dzierżawy ustne też? Te, do których 
dostajemy dopłaty? Nikt, póki co, nie 

zna odpowiedzi na to pytanie. Z pew-
nością rolnik musi wziąć pod uwagę 
przynajmniej liczbę hektarów, któ-
re zgłasza do dopłat bezpośrednich. 
Znamy również przypadki, kiedy fir-
my odbierające odpady wymuszają 
na rolniku rejestrację w BDO, ponie-
waż same muszą się tam rejestrować 
i żądają tego od odbiorców swoich 
usług. W takim przypadku pewnie 
lepiej będzie się zarejestrować. Moż-
na to jeszcze zrobić, składając wnio-
sek wyłącznie przy użyciu rejestro-
wego formularza elektronicznego za 
pośrednictwem strony internetowej 
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Trafi-
ło również do nas pytanie o opony le-
żące na pryzmie z kiszonką. Zużyte 
opony są rzeczywiście odpadem i jeśli 
mamy gospodarstwo powyżej 75 ha, 
powinniśmy prowadzić ich ewiden-
cję. Jeśli opony te rozłożymy na pry-
zmie z kiszonką, to według ustawy 
dokonujemy przekształcenia odpadu 
w coś, co odpadem nie jest. Dopóki 
więc te opony leżą na pryzmie, nie 
ma problemu. Jeśli jednak po zdjęciu 
z pryzmy będziemy je gdzieś maga-
zynować, to jako odpad niebezpiecz-
ny podlegają stosownym regulacjom 
i powinniśmy je przechowywać zgod-
nie z procedurami. 

System monitorowania 
drogowego przewozu 

towarów
Prowadzony jest przez Krajową 

Administrację Skarbową w celu li-
kwidacji luki podatkowej w obrocie 
paliwami. Zgodnie z zasadami tego 

systemu każda dostawa paliwa musi 
być wcześniej zgłaszana. Aby to na-
stąpiło, dostawca i odbiorca paliwa 
(w tym przypadku rolnik) muszą 
być zarejestrowani w bazie danych 
pod adresem: www.puesc.gov.pl. 
Bez rejestracji, firma dostarczająca 
nam paliwo może odmówić dostawy. 
W czasie 24 godzin przed dostawą 
dostawca będzie musiał zarejestro-
wać tę dostawę w bazie danych i do 
tego będzie mu potrzebny nasz nu-
mer rejestracji. Co ciekawe, ustawa 
nakłada taki obowiązek na przed-
siębiorców. Krajowa Administracja 
Skarbowa wydała nawet interpreta-
cję korzystną dla rolników i zwalnia-
jącą ich z tego obowiązku, ale firmy 
paliwowe interpretują przepisy ina-
czej i nie dostarczą paliwa rolnikowi, 
który nie widnieje w  bazie. 

Każdy z przedstawionych powyżej 
krótko nowych przepisów i obowiąz-
ków administracyjno-skarbowych, 
które weszły w życie na przełomie 
roku 2019 i 2020, w mniejszym lub 
większym stopniu dotyka rolnika. 
Każdy dotyczy przedsiębiorców, 
w tym nawet niewielkie firmy dzia-
łające na obszarach wiejskich. Jeśli 
mają Państwo jakiekolwiek pytania 
czy wątpliwości, prosimy o kontakt 
przede wszystkim z odpowiednimi 
instytucjami. Warto pytać, zanim 
poniesie się przykre konsekwencje 
braku znajomości prawa. Zapraszam 
również do kontaktu ze mną poprzez 
skrzynkę mailową: a.przepiora@
wir.org.pl. 

Andrzej PRZEPIÓRA

Konkurs dla partnerów KSOW
Do 17 stycznia br. partnerzy 

KSOW, do których należy także Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, mogli składać 
wnioski o realizację operacji w ramach 
konkursu nr 4/2020 dla partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w ramach dwuletniego planu opera-
cyjnego na lata 2020–2021. Obecnie 
trwa weryfikacja złożonych wnios-
ków. Wielkopolska Izba Rolnicza do 
tegorocznego konkursu zgłosiła pięć 
propozycji operacji, które po uzyska-
niu wsparcia realizować będziemy na 
przestrzenie bieżącego roku. 

Wielkopolski Rolnik Roku narzę-
dziem upowszechniania dobrych 
praktyk w rolnictwie.

Celem operacji jest promocja wiel-
kopolskiego rolnictwa oraz gospo-
darnych i przedsiębiorczych rol-
ników. Realizując projekt, chcemy 
umożliwić rolnikom z całej Wielko-
polski udział w gali podsumowującej 
konkurs Wielkopolski Rolnik Roku. 

Podczas gali prezentowane są najlep-
sze gospodarstwa z całej Wielkopol-
ski. To jedno z największych wyda-
rzeń w branży rolniczej. Niezmien-
nie od kilkunastu już edycji konkurs 
promuje i inspiruje wielu rolników, 
pokazując, jak zmienia się nasze rol-
nictwo i obszary wiejskie. W celu 
umożliwienia udziału w uroczysto-
ści WIR zorganizuje w ramach ope-
racji nabór rolników oraz transport 
z miast powiatowych do Poznania. 
Wyjazdy będą organizowane w opar-
ciu o rady powiatowe WIR oraz part-
nerów projektu. 

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. 
Motywem przewodnim spotkania 
będą wielkopolskie tradycje związane 
z Wielkim Postem oraz Wielkanocą. 

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 nowoczes
ność – konferencja kół gospodyń 
wiejskich.

Celem operacji jest organizacja 
spotkania o charakterze informa-
cyjnym i integracyjnym, które zak-
tywizuje i wskaże kierunki działań 
oraz stworzy platformę do nawiąza-
nia współpracy, wymiany doświad-
czeń i integracji między kołami go-
spodyń wiejskich działającymi w ca-
łej Wielkopolsce. W spotkaniu, któ-
re odbędzie się na terenie powiatu 
gnieźnieńskiego, zakładamy udział 
450 przedstawicielek kół gospodyń 
wiejskich z terenu całej Wielkopol-
ski. W ramach spotkania zamierzamy 
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SIEWCA WIELKOPOLSKI 11Nr 3 (185) marzec 2020

Sołtys gospodarzem wielkopolskiej wsi
Społecznik, lider, sprawny orga-

nizator, często mentor i autorytet. 
Tymi słowami określa się dobrych 
sołtysów, gospodarzy wsi, którzy 
w dzisiejszej rzeczywistości często 
działają jak sprawni menedżerowie. 

Funkcja sołtysa w Polsce poja-
wiła się już w XIII wieku. Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów podaje, że 
„sołtysi są jedną z najstarszych, je-
śli w ogóle nie najstarszą instytucją 
państwa polskiego od XIII 
po XXI w. Przetrwali Pia-
stów, Jagiellonów, państwo 
krzyżackie, Andegawe-
nów, Wazów, królów elek-
cyjnych, państwo rozbio-
rowe i PRL”. Ta ciągłość 
sprawia, że funkcja sołtysa 
jest mocno zakorzeniona 
w świadomości mieszkań-
ców polskich wsi. Ich rola 
zmieniała się na przestrze-
ni wieków. Dzisiaj działalność sołty-
sa wykracza już poza same funkcje 
administracyjne. 

Sołtys reprezentuje mieszkańców 
sołectwa na szczeblu gminy, zabie-
ga, by postulaty mieszkańców reali-
zowane były przez władze samorzą-
dowe. Dobry sołtys musi być także 
sprawnym organizatorem i inicjato-
rem działań, które przyczyniają się 
do rozwoju i modernizacji sołectwa. 
Rolą sołtysa jest również motywo-
wać mieszkańców do włączenia się 
w sprawy wsi – zarówno te dotyczące 
inwestycji w sołectwie, jak i działań 
integracyjnych oraz przedsięwzięć 
kulturalnych. Wydawać by się mo-
gło, że być sołtysem nie jest trud-
no, jednak w rzeczywistości to cięż-
ka praca i wielka odpowiedzialność. 
Pracy sołtysa nie da się sformalizo-
wać ani ująć w żadne ramy. Działa-
nia, które podejmuje sołtys, zależą 
od wielu czynników i są odpowie-
dzią na potrzeby mieszkańców. Nie 
da się też wskazać ram czasowych – 
sołtys „działa” całą dobę, nieprze-
rwanie służy mieszkańcom. Taki 
stan rzeczy jest nie tylko akcepto-
walny, ale wręcz pożądany. Nie ule-
ga wątpliwości, że doprecyzowanie 
ram działania sołtysa mogłoby ogra-
niczyć jego skuteczność i kreatyw-

ność, a w konsekwencji zatrzymać 
rozwój sołectwa.

Dlatego też dobrych liderów wsi 
powinniśmy doceniać i wyróżniać, 
a ich działania stawiać jako wzór 
i inspiracje dla innych. Okazją do 
podziękowania jest m.in. obchodzo-
ne w marcu Święto Sołtysa. Od czte-
rech lat Wielkopolska Izba Rolnicza 
wspólnie z samorządem wojewódz-
twa wielkopolskiego, Stowarzysze-

niem Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskie-
go oraz gminą Stawiszyn 
organizuje w tym czasie 
pielgrzymkę sołtysów do 
św. Józefa. W wydarze-
niu udział biorą sołty-
si z całej Wielkopolski. 
W trakcie spotkania pre-
zentowane są sylwetki 
wielkopolskich sołtysów, 
którzy z wiekiem zaanga-

żowaniem i oddaniem służą lokalnej 
społeczności. W tym roku są to m.in. 
Janina Pawełczyk – sołtys wsi No-
wieczek w powiecie śremskim, oraz 
Bartosz Banaszak – sołtys miejsco-
wości Gola w powiecie jarocińskim. 
Oboje pełnią także funkcję przewod-
niczących rad powiatowych Wielko-
polskiej Izby Rolniczej. 

Janina Pawełczyk od 9 lutego 
2007 r. jest sołtysem wsi Nowieczek 
w powiecie śremskim. Obejmując 
tę funkcję, „przejęła” od swego po-
przednika wieś w nie najlepszej kon-
dycji. Drogi były w bardzo złym sta-
nie, nie było chodników, a świetlica 
wiejska od lat nie była remontowana. 
Życie kulturalne wsi praktycznie nie 
istniało. Swoim zapałem i pomysła-
mi pani Janina przekonała do pra-
cy społecznej najpierw radę sołecką, 
a później pozostałych mieszkańców. 
Dzięki temu jeszcze w 2007 r. miesz-
kańcy w czynie społecznym upo-
rządkowali plac za świetlicą, na któ-
rym zaczęto organizować spotkania 
integracyjne dla mieszkańców wsi. 
Przełomem okazała się organizacja 
we wsi Nowieczek Dożynek Gminy 
Dolsk. Był to pretekst do zacieśnie-
nia współpracy z władzami gminy, 
której efektem był remont świetli-
cy wiejskiej. Dzięki zaangażowaniu 

pani Janiny udało się wymienić okna 
w świetlicy, wyremontować kuchnię 
i odnowić elewację. Świetlica nabie-
rała całkiem nowego wyglądu i była 
gotowa na organizację uroczysto-
ści dożynkowych. Dożynki zorga-
nizowane pod kierownictwem pani 
Janiny okazały się sukcesem i udo-
wodniły, że pani sołtys jest dobrym 
gospodarzem wsi. Następne lata soł-
tysowania Janiny Pawełczyk w No-
wieczku przebiegały pod 
znakiem kolejnych in-
westycji: wybudowano 
chodniki wzdłuż drogi 
powiatowej, z kostki bru-
kowej wybudowano drogę 
w centrum wioski, utwar-
dzony został parking 
przed świetlicą, powstały 
tereny rekreacyjno-spor-
towe za świetlicą (wyko-
nane w ramach Wielko-
polskiej Odnowy Wsi w 2011 roku), 
systematycznie prowadzono również 
remonty kolejnych pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej. Janina Paweł-
czyk jest osobą, która potrafi zmo-
bilizować innych do pracy na rzecz 
wspólnego dobra, pozyskuje środ-
ki finansowe na materiały, a prace 
mieszkańcy wioski wykonują spo-
łecznie. Pani sołtys inicjuje i przy-
gotowuje projekty kolejnych inwe-
stycji, pozyskuje środki na dalsze 
doposażenie świetlicy wiejskiej, jest 
także inicjatorką i współorganizato-
rem imprez cyklicznych odbywają-
cych się w sołectwie. 

Bartosz Banaszak jest sołty-
sem miejscowości Gola w powie-
cie jarocińskim. W 2007 roku zo-
stał członkiem rady sołeckiej, co 
było początkiem jego zaangażowa-
nia w pracę społeczną. W 2011 roku 
decyzją mieszkańców wybrany zo-
stał sołtysem Goli I. W 2012 roku 
po połączeniu dwóch miejscowości: 
Gola I i Gola II, w jedno sołectwo, 
wybrany został sołtysem Goli. Funk-
cję tę pełni do dziś.

Jako sołtys jest dobrym organiza-
torem prac społecznych i inicjatyw 
niosących pomoc potrzebującym. 
Zachęca mieszkańców sołectwa do 
prac społecznych przy dbaniu o te-

ren zielony wokół świetlicy (wycin-
ka drzew, sadzenie nowych krze-
wów, regularne koszenie trawnika) 
oraz zagospodarowaniu miejsca do 
rekreacji (budowa placu do ogniska, 
boiska do piłki plażowej, postawie-
nie wiaty grillowej z ławkami). Sku-
tecznie zabiegał o remont świetlicy 
wiejskiej w Goli. Codziennie doglą-
dał prac remontowych, nie szczędząc 
przy tym uwag co do ich wykonania. 

Świetlica została oddana 
do użytku w 2014 roku. 
W późniejszym cza-
sie zadbał również o jej 
ogrodzenie oraz wykona-
nie placu zabaw dla naj-
młodszych oraz boiska 
i siłowni zewnętrznej. 
Z powodzeniem zabiegał 
również o położenie po-
wierzchni asfaltowej na 
drogach gminnych, za-

montowanie dodatkowego oświetle-
nia w najniebezpieczniejszych miej-
scach, budowę wiaty przy przystanku 
autobusu szkolnego, a także zadbał 
o wymianę notorycznie pękających 
rur azbestowych (koszt tej inwesty-
cji to około 300 000 zł). Aktualnie 
wnioskuje do władz gminy i powiatu 
o budowę ścieżki rowerowej łączącej 
Golę i Jaraczewo. Pragnieniem pana 
Bartosza jest chęć odnowy wsi, ale 
również integracja jej mieszkańców. 
Był inicjatorem organizacji doży-
nek wiejskich w Goli w 2011 – pierw-
szych po 12 latach przerwy. Dzięki 
jego staraniom w 2014 i 2019 roku 
w Goli odbyły się Gminne Dożynki 
Gminy Jaraczewo. Co roku wspólnie 
z radą sołecką i miejscowym KGW 
organizuje wydarzenia integrują-
ce mieszkańców, takie jak: Biesia-
da Wiejska „Świniobicie u Sołtysa” 
(w tym roku już 9. edycja), Dzień Ko-
biet, Dożynki Wiejskie, mikołajki, 
festyny oraz bale przebierańców dla 
najmłodszych. Bartosz Banaszak to 
również czynnie działający strażak 
OSP Gola, uczestnik wielu akcji ra-
tunkowych. Od 10 lat jako pilot bie-
rze udział w Nietypowych Rajdach 
Samochodowych, z sukcesami repre-
zentując LZS Jaraczewo.

 WIR

wskazać na potencjał kół gospodyń 
wiejskich i ich zaangażowanie w dba-
nie o zachowanie tradycji i tożsamo-
ści kulturowej wielkopolskiej wsi. 

Nasze regionalne bogactwo na 
stoły!

Celem operacji jest organizacja 
czterech imprez promujących wiel-

kopolskie produkty, takie jak pie-
czarki, pomidory, buraczki i ogór-
ki. Do udziału w imprezach zapro-
szeni zostaną producenci, przetwór-
cy oraz konsumenci. Każdorazowo 
w ramach wydarzenia zorganizowa-
ny zostanie jarmark regionalnych 
produktów oraz konkurs kulinarny 

dla kół gospodyń wiejskich i lokal-
nych organizacji działających na te-
renach wiejskich. Poprzez realizację 
operacji popularyzować będziemy 
także działalność grup producentów 
rolnych. 

Szczegółowe informacje o wszyst-
kich realizowanych przedsięwzię-

ciach zamieszczone zostaną na na-
szej stronie internetowej (www.wir.
org.pl) w zakładce „Operacje reali-
zowane przy wsparciu KSOW”. Tam 
znaleźć można również informację 
o realizowanych w latach ubiegłych 
operacjach.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Janina Pawełczyk Bartosz Banaszak
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie
Wszechstronny rozwój ucznia oraz 

nacisk na specjalistyczną wiedzę rol-
niczą z uwzględnieniem wszelkich 
nowinek technicznych są prioryte-
tami dla nauczycieli i wychowawców 
w Zespole Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego w Marszewie. Rów-
nie ważne są realizowane cele wy-
chowawcze: kształtowanie poczucia 
tożsamości narodowej i postawy pa-
triotycznej. 

Jakość kształcenia, wyposaże-
nie szkoły, jej nowoczesny wygląd 
i atmosfera jest doceniana nie tylko 
przez młodzież powiatu pleszewskie-
go, ale również powiatów ościennych 
(jedna trzecia uczniów i słuchaczy 
pochodzi spoza powiatu pleszewskie-
go), co daje szkole wymiar ponadre-
gionalnej. 

Szkoła prowadzi nabór na następu-
jące kierunki kształcenia: 

1. Technikum w zawodach: 
 ■ technik architektury krajobrazu, 
 ■ technik weterynarii, 
 ■ technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, 

 ■ technik technologii żywności, 
 ■ technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, 
 ■ technik rolnik oraz technik agro-
biznesu; 
2. Branżowa Szkoła I stopnia w za-

wodzie: 
 ■mechanik – operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, 
 ■ rolnik, 
 ■ ogrodnik. 
Szkoła prowadzi również bezpłat-

ne Kwalifikacyjne Kursy Zawodo-
we, nadające uprawnienia rolnicze 
oraz umożliwiające zdobycie nowego 
atrakcyjnego zawodu.

Przy Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego działa in-
ternat. Do dyspozycji uczniów znaj-
dują się pokoje mieszkalne 1-, 2- lub 
3-osobowe, łazienki, nowoczesny 
aneks kuchenny, stołówka, bezprze-
wodowy internet. W ramach aktyw-
nej organizacji czasu wolnego mło-
dzież ma możliwość korzystania 
z siłowni oraz z sali gimnastycznej 
w szkole. Pod opieką wykwalifiko-

wanej kadry uczniowie uczestniczą 
w okazjonalnych uroczystościach, 
grach, zabawach i zawodach sporto-
wych. Każdy z wychowanków znaj-
dzie tu spokój i ciszę, jaka potrzebna 
jest do nauki oraz wypoczynku.

Szczególnie intensywnie szko-
ła zaczęła rozwijać się od 1 stycznia 
2018 roku, kiedy została przejęta 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Zmodernizowano wnętrza 
budynków szkolnych, zakupiono 
specjalistyczny sprzęt oraz liczne po-
moce dydaktyczne, rozpoczęto budo-
wę hali dydaktyczno-warsztatowej.

Wysoki poziom kształcenia osią-
gany przez szkołę, którego świadec-
twem są kompetencje i kwalifikacje 
zawodowe jej absolwentów, przekła-
dają się na ich efektywną pracę w rol-
nictwie. Wykształcenie rolnicze na-
szych uczniów jest jedyną szansą na 
ciągłość w przekazywaniu gospo-
darstw rolnych, zakup ziemi, kredy-
tów inwestycyjnych, a także atrakcyj-
ną pracę w sektorze rolno-spożyw-
czym, a co za tym idzie – szansą na 

rozwój rolnictwa w naszym regionie 
zgodnie z wymaganiami Unii Euro-
pejskiej.

Ofertę kształcenia kierujemy także 
do rolników poprzez organizowane 
kursy: nabywanie i stosowanie środ-
ków ochrony roślin, operatora kom-
bajnów zbożowych i operatora ma-
szyn samobieżnych.

Dzięki współpracy z różnymi in-
stytucjami na terenie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego 
organizowane są fora rolnicze, plat-
formy żywieniowe oraz konferencje 
naukowe. Młodzież ma możliwość 
zdobywać wiedzę praktyczną pod-
czas praktyk, również zagranicz-
nych, oraz staży zawodowych. Dzięki 
współpracy z Państwową Powiatową 
Strażą Pożarną w Pleszewie od roku 
2019 uruchomiona została klasa stra-
żacka.

Zespół Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Marszewie za-
prasza na dni otwarte 5 kwietnia 
2020 roku.

Opracowanie ZSCK w Marszewie


