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Drodzy Wielkopolscy Rolnicy! 
 

Dożynki niezwykle mocno wpisane są w naszą narodową tradycję,  
to jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu polskiej wsi. Pamięć  
o zwyczaju dziękczynienia za plony świadczy o naszym przywiązaniu  
do tradycji i polskości.  

W tym roku dożynkowe uroczystości odbywają się w cieniu pandemii, 
która na nas wszystkich wymusza wiele ograniczeń. Tym bardziej ważny jest 
powrót do najważniejszej wartości, jaką niesie ze sobą dożynkowy obrzęd,  
do dziękczynienia za plony i podziękowania dla tych, którzy swoją 
codzienną, ciężką pracą dbają o to, aby nie zabrakło nam pożywienia. 

Wszystkim wielkopolskim rolnikom i ich rodzinom składam szczere 
wyrazy szacunku i podziękowania za całoroczny trud. Życzę Państwu,  
by Wasza codzienna praca owocowała dostatkiem oraz była źródłem dumy  
i zadowolenia. 

                   Szczęść Boże! 

                                                 Piotr Walkowski 
                                              Prezes  

                                              Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
 

Wielkopolskie Dziękczynienie za Plony odbędzie się 5 września 2020 roku w Nowych Skalmierzycach 
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Sytuacja na rynkach rolnych i komunikat żniwny
Żniwa w Wielkopolsce prawie na 

ukończeniu. Zebraliśmy informacje 
z naszych biur powiatowych o tym, 
co się dzieje na polach. Rolnicy ze-
brali zboża ozime, których plony są 
zaskakująco dobre. W zależności od 
klasy gleby wynoszą od 5 t/ha na-
wet do 10 t/ha. Jest to zapewne wy-
nik korzystnych warunków atmosfe-
rycznych, czyli dobrej, jak na ostatnie 
lata, sumy opadów w sezonie wegeta-
cyjnym oraz umiarkowanych tempe-
ratur. W zależności od powiatu żni-
wa albo już się zakończyły, albo są 
na ukończeniu. Jeśli chodzi o zbo-
ża jare, to plony nie są już tak do-
bre, jak w przypadku zbóż ozimych, 
ale rolnicy bardzo nie narzekają. Jak 
można się spodziewać wraz ze wzro-
stem plonów spada cena oferowana 
w skupach. Rolnicy sprzedają jęcz-
mień w granicach 540–600 zł/t. Na 
przykład Elewarr, który skupuje jęcz-
mień w powiecie ostrzeszowskim, 
oferuje rolnikom cenę 550 zł/t. Z tej 
sytuacji cieszą się rolnicy posiada-
jący produkcję zwierzęcą. Bardzo 
chętnie kupują oni dzisiaj jęczmień 
w tych cenach, w celu uzupełnie-
nia własnej bazy paszowej. Rozpo-
czął się również zbiór rzepaku. Na 
przykład w powiecie tureckim plony 
wynoszą około 3 t/ha przy średnim 
zaolejeniu powyżej 40%. Ceny sku-
pu rzepaku w tym powiecie sięgają 
1700 zł/t. W tym roku ceny rzepaku 
sprzedawanego bez umowy są wyższe 
od tych, które obowiązują w kontrak-
tach. Na lekkich glebach, na przykład 
w powiecie ostrowskim, rozpoczyna 
się powoli zbiór żyta. Przewidujemy, 
że w tygodniach 30. i 31. zakończą się 

zbiory pozostałych zbóż. Ze względu 
na wysokie tegoroczne plony należy 
spodziewać się stosunkowo niskich 
cen skupu w czasie żniw. Progno-
zy dla rynku zbóż w Unii Europej-
skiej wskazują na stabilną sytuację 
i nieznaczne zmiany w porównaniu 
z latami ubiegłymi. To może ozna-
czać brak szczególnych wzrostów cen 
w kolejnych miesiącach. Nieco ina-
czej ma się sprawa z rzepakiem. Tu 
ze względu na wiosenne przymrozki 
prognozuje się najgorsze od wielu lat 
plony, co już skutkuje wzrostem ceny. 

Obfite opady na niektórych tere-
nach województwa wielkopolskiego 
powodują lokalne podtopienia i za-
lania gruntów rolnych oraz łąk i pa-
stwisk. Z tych terenów nie da się już 
wiele zebrać. W szczególności doty-
czy to górnej części doliny Baryczy. 

Trwa również zbiór owoców mięk-
kich. Niestety, tutaj obserwujemy 
spadki cen. Właściciel sadu czere-
śniowego z powiatu grodziskiego 
zaznaczył, że zbiory są dużo niższe, 
dużo czereśni najpierw przemarzło, 
a z kolei ostatnie częstsze opady spo-
wodowały, że owoce popękały. Cena 
za kilogram czereśni to 7–8 zł, wi-
śnie 6 zł/kg. Ceny za owoce mięk-
kie podane przez plantatora z powia-
tu pilskiego wynosiły odpowiednio: 
truskawki 7 zł/kg (zbiór się kończy), 
maliny 20 zł/kg, agrest 5 zł/kg (zbiór 
się kończy), porzeczka czarna i czer-
wona – zbiór zakończony, a ostatnie 
ceny: porzeczka czerwona 3 zł/kg, 
porzeczka czarna 6 zł/kg. Kończą się 
zbiory truskawek. W chwili obecnej 
ceny skupu wynoszą około 7 zł/kg. 
Z uzyskanych informacji wynika, 

że plony są dobre, ale problem jest 
ze zbytem, gdyż chłodnie prowadzą 
skup w ograniczonym zakresie, a na 
giełdzie jest duża podaż owoców co 
wpływa na niższe ceny, niż planta-
torzy oczekują. W tym powiecie jest 
sporo sadów czereśniowych i wiśnio-
wych, cena czereśni to 8–9 zł/kg, 
a wiśni 7 zł/kg. Plony czereśni i wi-
śni są niższe niż w latach poprzed-
nich, gdyż w okresie wiosennym 
wystąpiły przymrozki. W punkcie 
skupu prowadzonym na terenie po-
wiatu pilskiego owoce są bardzo ta-
nie (np. agrest 0,50–0,80zł/kg, wiśnia 
1,20 zł/kg, czereśnia 4–8zł/kg). We-
dług plantatorów cena ta pokrywa 
tylko koszt pracy pracownika przy 
zbiorze, a rolnik nic praktycznie 
z tego nie ma, jedynie sprzedaż owo-
ców do chłodni i na giełdzie gwaran-
tuje odpowiednie ceny. W powiecie 
słupeckim zebrana jest cebula zimo-
wa z dymki i cebula zimowa z siewu. 
Plon wynosi około 25–35 t/ha. Po-
czątkowo cena wynosiła 0,45 zł/kg, 
a w chwili obecnej waha się w oko-
licy 0,37 zł/kg. Niskie ceny są ofero-
wane za ziemniaki, ogórki czy młodą 
kapustę. Wahają się one w zależności 
od kanału zbytu, jakości i przezna-
czenia tych płodów. 

Ciągle nie najlepsza sytuacja wy-
stępuje na pozostałych rynkach rol-
nych. W ostatnich dniach wyhamo-
wał spadek cen oferowanych za tucz-
niki. Cena na dzisiaj wynosi około 
4,30–4,60 zł/kg żywej wagi. Do pracy 
wracają ubojnie koncernu Tönnies, 
którego działalność sparaliżował ko-
ronawirus. To powinno chociaż czę-
ściowo rozładować nadwyżkę tuczni-

ków na rynku. Portale informacyjne 
podają wiadomości o ograniczaniu 
produkcji wieprzowiny przez rolni-
ków w Chinach, co powinno sprzyjać 
wzrostowi eksportu na ten olbrzymi 
rynek. Problem polega natomiast na 
tym, że Chiny zdają się skutecznie 
lawirować pomiędzy importem ze 
Stanów Zjednoczonych i z Europy, 
co może powodować kolejne zawiro-
wania na tym rynku i skoki cenowe. 
Ceny żywca wołowego przestały spa-
dać, ale do poziomu sprzed roku jesz-
cze im daleko. Drób wyszedł z za-
paści cenowej, ale jego obecna cena 
zaledwie pokrywa koszty produkcji. 
Sytuacja na rynku mleka wydaje się 
obecnie w miarę stabilna. Rynki te 
cały czas są pod wpływem skutków 
epidemii koronawirusa. Gastrono-
mia, mimo że zaczęła funkcjono-
wać, nie działa jeszcze na 100%, a to 
jest dzisiaj jeden z głównych odbior-
ców eksportowanego z Polski drobiu 
i żywca wołowego. Jeśli rzeczywiście 
czeka nas kolejna fala epidemii, to 
na rynkach tych zaczną się kolejne 
spadki cenowe. 

Sytuację dochodową rolników ma 
poprawić nowe działanie w ramach 
programu PROW. Właśnie trwają 
konsultacje rozporządzenia w tym 
zakresie. Jego projekt znajdą Pań-
stwo na naszej stronie interneto-
wej. W ramach tego działania rolni-
cy prowadzący produkcję zwierzęcą 
oraz producenci kwiatów i sadzonek 
będą mogli się ubiegać o zastrzyk go-
tówki do 7000 euro. 

Informacje z biur powiatowych WIR 
zebrał i podsumował  

Andrzej PRZEPIÓRA 

Nowe działanie PROW pomoże rolnikom 
zrekompensować część strat poniesionych 

w wyniku pandemii COVID-19
Wielkopolska Izba Rolnicza oraz 

inne organizacje rolnicze wielo-
krotnie wnioskowały do premiera 
oraz ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi o objęcie rolników taką samą 
pomocą, jaką otrzymują przedsię-
biorcy w formie prostego zastrzyku 
gotówki, ratującego płynność finan-
sową przedsiębiorcy czy gospodar-
stwa, która została zagrożona na 
skutek pandemii. Nasze wnioski 
były jak najbardziej uzasadnione, 
ponieważ ceny wielu płodów rol-

nych, w tym nowalijek, sadzonek, 
kwiatów, żywca drobiowego i woło-
wego, mleka czy też żywca wieprzo-
wego od początku pandemii ostro 
pikowały. Komisja Europejska 
umożliwiła państwom członkow-
skim przeznaczenie części środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na bezpośrednią pomoc dla 
poszkodowanych sektorów w mak-
symalnej wysokości do 7 000 euro 
na gospodarstwo rolne i 50 000 euro 
na firmę przetwórczą. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyko-
rzystało tę szansę i wynegocjowało 
kwotę 1 mld zł wsparcia, które bę-
dzie udzielane rolnikom w ramach 
nowego działania PROW. Zgodnie 
z założeniami planuje się, że wspar-
ciem zostaną objęci rolnicy nastę-
pujących sektorów (rodzaje produk-
cji rolnej):

 ■ bydło mięsne (wołowina),
 ■ krowy mleczne (krowy)
 ■ świń (prosięta/lochy),
 ■ owiec,

 ■ kóz,
 ■ drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi 
i indyki),
 ■ drobiu nieśnego (produkcja jaj kur 
mięsnych) oraz
 ■ upraw roślin ozdobnych (pod osło-
nami ogrzewanymi).
Obecnie trwają prace nad projek-

tem rozporządzenia, które będzie re-
gulowało szczegóły udzielania tej po-
mocy. Projekt rozporządzenia prze-
widuje następujące kwoty wsparcia, 
które będą uzależnione od spełnienia 
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minimalnej skali produkcji w gospo-
darstwie:

 ■ co najmniej 3 szt. bydła mięsne-
go płci męskiej w wieku od 12 do 
24 miesięcy – od 5100 zł;
 ■ co najmniej 3 krowy typu użyt-
kowego mlecznego lub typu użyt-
kowego kombinowanego w wieku 
powyżej 24 miesięcy – od 1000 zł;
 ■ co najmniej 21 świń urodzonych 
w gospodarstwie rolnika – od 
4500 zł;
 ■ co najmniej 10 owiec płci żeń-
skiej w wieku od 12 miesięcy – od 
1800 zł;
 ■ co najmniej 5 kóz płci żeńskiej 
w wieku od 12 miesięcy – od 
1000 zł;
 ■ co najmniej 1000 szt. drobiu rzeź-
nego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 
2200 zł; 
 ■ co najmniej 1000 szt. drobiu nieś
nego (w przypadku produkcji jaj 
wylęgowych kur mięsnych) – od 
2200 zł;
 ■ co najmniej 25 m2 powierzchni 
upraw roślin ozdobnych w szklar-
niach ogrzewanych lub co naj-
mniej 50 m2 powierzchni upraw 
roślin ozdobnych w ogrzewanych 
tunelach foliowych – od 1400 zł.

Jako Wielkopolska Izba Rolnicza 
zgłosiliśmy szereg uwag do tego pro-
jektu. Najważniejsze z nich publiku-
jemy poniżej.

 ■W wykazie brak producentów 
tuczników w cyklu otwartym, któ-
rzy również odczuwają skutki pan-
demii. Aby nie dotować produkcji 
pochodzącej z prosiąt wyhodo-
wanych za granicą, zwracamy się 
o wsparcie tylko tych producen-
tów, których produkcja bazuje na 
prosiętach pochodzących z ho-
dowli rodzimej. 
 ■Rozporządzenie pomija produ-
centów jaj wylęgowych gęsi. Pro-
blem tego sektora wynika z tego, 
że nieśność gęsi przypada na 
okres od początku lutego do koń-
ca czerwca, co przypadło w roku 
bieżącym na okres największych 
ograniczeń spowodowanych wy-
buchem epidemii. Hodowcy gęsi 
reprodukcyjnej w tym czasie, 
z powodu bardzo małej możliwo-
ści sprzedaży, zmuszeni zosta-
li do niszczenia swojej produk-
cji oraz sprzedaży jaj po cenie 
znacznie poniżej kosztu produk-
cji. Dlaczego hodowcy kaczek zo-
stali pominięci? Kaczki są towa-

rem eksportowym, który również 
został wstrzymany. Cena kaczek 
również mocno spadła.
 ■W naszej ocenie uprawnienia do 
otrzymania pomocy w ramach 
tych środków powinni uzyskać 
także rolnicy produkujący wa-
rzywa i owoce, którzy z powodu 
pandemii cierpią na brak rąk do 
pracy oraz ponoszą wyższe kosz-
ty pracownicze wynikające z ko-
nieczności stosowania skompli-
kowanych procedur sanitarnych. 
Ceny warzyw spadły z dnia na 
dzień. Ze względu na zamknię-
cie restauracji wielu producen-
tów straciło odbiorców. Stanął 
eksport warzyw, a na rynku po-
jawiły się warzywa z zagranicy. 
Do tej pory restauracje nie dzia-
łają pełną parą, przemysł rów-
nież nie wrócił do sytuacji sprzed 
pandemii, popyt na warzywa jest 
wciąż mniejszy. W sytuacji pro-
ducentów rolnych, w których 
cykl produkcji trwa kilka miesię-
cy, załamanie rynku, jakie miało 
miejsce w wyniku kryzysu wy-
wołanego COVID-19, powoduje 
ogromne straty, których nie da 
się odrobić. Dlatego pominięcie 

producentów warzyw we wskaza-
nym rozporządzeniu jest dla nich 
niezrozumiałe.
 ■Maksymalna skala pomocy w wy-
sokości 7 000 euro na gospodar-
stwo oraz określenie górnego pu-
łapu dla liczby zwierząt, powy-
żej którego pomoc nie będzie już 
przyznawana, oznacza, że naj-
większe gospodarstwa towarowe, 
które ponoszą największe koszty, 
inwestują i muszą spłacać kredyty, 
w praktyce pozostaną bez pomocy 
państwa. 
 ■Okres rozpatrywania wniosków 
przez kierownika biura powiato-
wego ARiMR jest zdecydowanie 
zbyt długi. Rolnicy ponoszą stra-
ty finansowe od marca br. Jeśli 
wnios ki będą składane we wrze-
śniu i rozpatrywane 150 dni, po-
moc zostanie wypłacona w mar-
cu przyszłego roku. Firmy, które 
wnioskowały o pomoc do Polskie-
go Funduszu Rozwoju, otrzymy-
wały ją w ciągu 3–4 dni. 
Wnioski o dofinansowanie będzie 

można składać prawdopodobnie na 
przełomie sierpnia i września w biu-
rach powiatowych ARIMR. 

Przygotował Andrzej PRZEPIÓRA

Prawo do zasiłku dla rolnika z tytułu objęcia obowiązkową 
kwarantanną w związku z COVID-19

Jak informuje na swojej stro-
nie internetowej Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy 
i domownicy ubezpieczeni w KRUS 
mają prawo do zasiłku, jeśli zostali 
objęci obowiązkową kwarantanną, 
hospitalizacją lub nadzorem epide-
miologicznym z powodu zagrożenia 
COVID-19 w okresie nie wcześniej-
szym, niż przed dniem 18 kwietnia 
2020 r.

Zasiłek z tytułu objęcia kwaran-
tanną przysługuje ubezpieczonemu 
(z mocy ustawy lub na wniosek) rol-
nikowi i domownikowi, który:

 ■ został objęty obowiązkową kwa-
rantanną z powodu:

 ■ powrotu do kraju z zagranicy,
 ■ zakażenia koronawirusem,
 ■ podejrzenia o zakażenie korona-
wirusem;

 ■ został objęty nadzorem epidemio-
logicznym;
 ■ został hospitalizowany;
 ■wspólnie zamieszkiwał lub gospo-
darował z osobą, która odbywa 
lub odbywała obowiązkową kwa-
rantannę po przekroczeniu grani-
cy albo na podstawie decyzji pań-
stwowego inspektora sanitarnego.

Zasiłek z tytułu objęcia kwaran-
tanną przysługuje w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, tj. w wysokości 1300 zł.

Postępowanie w sprawie przy-
znania i wypłaty zasiłku z tytułu 
objęcia kwarantanną wszczyna się 
na pisemny wniosek. Do wniosku 
należy również dołączyć decyzję 
państwowego inspektora sanitar-
nego lub państwowego graniczne-
go inspektora sanitarnego o zaka-
żeniu koronawirusem lub izolacji 
osoby przebywającej na terytorium 
Polski.

Osoba, której przyznano prawo 
do zasiłku z tytułu objęcia kwaran-
tanną, jest zobowiązana poinformo-
wać niezwłocznie KRUS o wszelkich 
zmianach mających wpływ na prawo 
do zasiłku z tytułu objęcia kwaran-
tanną, w tym m.in. o:

 ■ uzyskaniu prawa do zasiłku choro-
bowego przyznanego przez ZUS, 
inny organ rentowy lub przez pra-
codawcę,
 ■ objęciu innym ubezpieczeniem 
społecznym.

Elżbieta BRYL
Źródło: www.krus.gov.pl

Szacowanie szkód z powodu suszy  
tylko w aplikacji

Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
w ślad za zgłaszanymi uwagami 
z wojewódzkich izb rolniczych, 
również z Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej, skierowała pismo do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego w spra-
wie konieczności zgłaszania szkód 
spowodowanych przez suszę za po-

mocą aplikacji internetowej, z proś-
bą o rozpatrzenie zmiany przepisów 
w tym zakresie. Uzasadniając wnio-
sek, wskazała między innymi na 
poważne utrudnienie dla wielu rol-
ników, jakim jest korzystanie z In-
ternetu. Zdaniem rolników człon-
ków izb, zgłaszanie szkód suszo-
wych mogłoby się odbywać na po-

dobnych zasadach jak wypełnianie 
e-wniosku w przypadku dopłat bez-
pośrednich. Kolejnym argumentem 
podnoszonym są terminy zgłaszania 
szkód, niepokrywające się z różny-
mi terminami zbiorów zbóż, kuku-
rydzy itd., oraz tylko jednorazowe 
dokonania zgłoszenia, bez możliwo-
ści jego skorygowania.

W odpowiedzi Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi na zgłaszane 
postulaty czytamy:

(...) informuję, że na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 
3 czerwca 2020 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie szczegółowego 

> dokończenie na str. 4
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zakresu i sposobów realizacji niektó-
rych zadań Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 
poz. 1009) uruchomiona została pu-
bliczna aplikacja, za pośrednictwem 
której producenci rolni mogą zgłaszać 
wnioski o oszacowanie szkód powsta-
łych w wyniku suszy. Powyższa apli-
kacja umożliwia weryfikację zgłoszeń 
z zasięgiem klimatycznego bilansu 
wodnego (KBW) i ustalonym pozio-
mem strat w plonach, a następnie udo-
stępni producentowi rolnemu protokół 
określający wysokość szkód w jego go-
spodarstwie powstałych w wyniku su-
szy w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich.

Należy podkreślić, że (...) aplikacja 
zasilana jest nie tylko danymi z Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dotyczącymi powierzchni 

działek będących w posiadaniu dane-
go rolnika, ale również danymi Insty-
tutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej – Państwowego 
Instytutu Badawczego o średniej wiel-
kości produkcji rolnej dla danej uprawy 
lub kierunku produkcji zwierzęcej, jak 
również dane Instytutu Uprawy, Na-
wożenia i Gleboznawstwa – Państwo-
wego Instytutu Badawczego dotyczące 
wysokości szkód powstałych w wyniku 
suszy, w danej uprawie, na danej kate-
gorii gleb na danym obszarze.

A zatem obecnie nie ma możliwo-
ści wprowadzenia proponowanych (...) 
zmian.

Przedstawiając powyższe, uprzej-
mie informuję, że Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zwrócił się do Prezes 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Prezesa Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dy-

rektora Generalnego Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa oraz Dyrekto-
rów wojewódzkich ośrodków doradz-
twa rolniczego z prośbą o udzielenie 
pomocy producentom rolnym w zakła-
daniu profilu zaufanego, który jest nie-
zbędny do uzyskania dostępu do ww. 
aplikacji. Prezes Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa pod-
jął działania, aby przede wszystkim 
w biurach powiatowych, ale również 
w oddziałach regionalnych i centrali tej 
agencji utworzyć punkty potwierdzają-
ce profil zaufany.

W przypadku zgłaszania szkód 
w uprawach i płodach rolnych, któ-
re zostały spowodowane przez inne 
niekorzystnie zjawiska atmosferycz-
ne, tj.: grad, deszcz nawalny, ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki 
wiosenne, powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi lub lawinę, któ-

re wystąpiły, uszkadzając plantacje, 
szacowanie szkód będzie odbywało 
się na dotychczasowych zasadach. 
W tym celu należy złożyć wnio-
sek o oszacowanie szkód do urzędu 
gminy. Ustalenia wysokości szkody 
komisja dokonuje poprzez lustrację 
poszkodowanej uprawy. Komisja 
szacuje wszystkie szkody spowodo-
wane niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi, które wystąpiły 
w gospodarstwie rolnym lub dzia-
le specjalnym produkcji rolnej (tj. 
w uprawach, zwierzętach i w środ-
kach trwałych), gdyż za podsta-
wę określenia zakresu i wysokości 
szkód w produkcji rolnej przyjmu-
je się całość produkcji prowadzonej 
w gospodarstwie rolnym, tj. zarów-
no w produkcji roślinnej, jak i zwie-
rzęcej.

Opracowanie Marta CEGLAREK

Innowacyjne rozwiązania problemu suszy
Na początku czerwca br. prezes 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr 
Walkowski, wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski oraz przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Czesław Cieślak odbyli wizytę w fir-
mie Artagro Polska sp. z o.o., która 
zajmuje się innowacyjnymi techno-
logiami w zakresie poprawy stosun-
ków wodnych w glebie. To zagadnie-
nie jest szczególnie istotne w pracach 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz 
wszystkich środowisk rolniczych 
w Wielkopolsce ze względu na po-
wtarzające się z roku na rok susze 
i stepowienie obszaru województwa 
wielkopolskiego. Nasi przedstawicie-
le lustrowali plantacje z zastosowa-
niem produktów tej firmy. 

W przypadku każdej z upraw jed-
nym z ważniejszych i krytycznych 
punktów pozwalających na prawi-
dłowy rozwój roślin, a tym samym 
na otrzymanie zadowalającego plo-
nu jest woda z dostępem do której 
rośliny mają coraz większy problem, 
a rolnicy muszą szukać rozwiązań, 
aby zoptymalizować uprawy. Susza 
na terenie Polski to nie tylko niewiel-
kie opady w ostatnich wiosennych 
miesiącach lub ich całkowity brak. 
To przede wszystkim powtarzające 
się od kilku lat anomalie klimatycz-
ne. Bezśnieżne zimy skutkują małą 
ilością wody, jaką może zgromadzić 
ziemia w okresie roztopów wiosen-
nych. Obserwowany wzrost średnich 
temperatur w okresie miesięcy zi-
mowych dodatkowo negatywnie od-
bija się na warunkach wodnych pa-
nujących w glebie, przyczyniając się 

do nadmiernego parowania wody. 
Według najnowszych badań IMGW, 
średnia z trzech miesięcy zimowych 
2019/2020: grudnia, stycznia i lute-
go, była najwyższa od czasu prowa-
dzenia analiz i wyniosła 3,1°C. Kiedy 
niedobór deszczu staje się cykliczny, 
a temperatury wysokie, zaczyna uby-
wać wody w rzekach (susza hydrolo-
giczna), w glebie (susza rolnicza) oraz 
w poziomach wodonośnych (susza hy-
drogeologiczna). Wszytko to prowa-
dzi do ograniczenia plonowania roś-
lin i negatywnie wpływa na rozwój 
rolnictwa w Polsce. Należy też wspo-
mnieć o jakości gleb, których natu-
ralne zdolności sorpcyjne są ograni-
czone, a niski poziom próchnicy do-
datkowo obniża naturalną pojemność 
wodną gleb. Optymalizacja sposobu 
prowadzenia upraw to nie tylko bu-
dowa systemów nawadniających, to 
również sięganie do nowatorskich 
i innowacyjnych rozwiązań działają-
cych u źródła, czyli... w glebie.

Nie ma jednego, najlepszego roz-
wiązania problemu suszy rolni-

czej. To raczej muszą być komplekso-
we działania po stronie rolnika oraz 
instytucji otoczenia rolnictwa. Dzia-
łania po stronie rolnika obejmują 
między innymi właściwy dobór od-
mian, zmianowanie, terminowe wy-
konywanie zabiegów agrotechnicz-
nych, stosowanie agrotechniki bez-
orkowej, nawadnianie upraw. Jeśli 
te czynności są już wdrożone, moż-
na pomyśleć o bardziej zaawansowa-
nych, innowacyjnych technologiach 
zatrzymania wody w glebie. 

Cechy, jakimi produkty Artagro 
Polska wyróżniają się na rynku, to 

wysoka chłonność – 1 g hydrożelu 
AgroNanoGel Basic może zmagazy-
nować nawet do 500 ml wody (pa-
rametrem jakościowym dla super-
absorbentów jest absorpcja wody 
demineralizowanej), jest to jedna 
z najwyższych chłonności super-
absorbentów w oferowanych na ryn-
ku polskim, a także zagranicznym. 
Dodatkowo produkty jako jedyne 
cechują się, potwierdzonymi wyni-
kami badań: biodegradacją, brakiem 
negatywnego wpływu na mikroorga-
nizmy glebowe, a przede wszystkim 
dopuszczeniem do wprowadzenia 

Nanogel w formie handlowej oraz po uwodnieniu

Rozsada kapusty pekińskiej – produkcja z wykorzystaniem AgroNanoGel 
Basic Multi Post jako dodatku do podłoża
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do obrotu jako środek wspomagają-
cy właściwości gleby wydanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Mówiąc o superabsorbentach 
dedykowanych uprawom, nie można 
zapominać o bardzo istotnej cesze, 
jaką jest retencja i oddawanie wody. 
Wiele superabsorbentów, ze względu 
na swój skład i budowę, jest w sta-
nie zmagazynować wodę, natomiast 
nie mogą oddawać jej roślinom. Pro-
dukt AgroNanoGel wykonuje ty-
siące cykli chłonięcia i oddawania 
wody. Z zatrzymanej przez AgroNa-
noGel Basic wody rośliny mogą wy-
korzystać ponad 92%. Zastosowanie 
nanogelu w uprawach niesie wiele 
korzyści. Zastosowany doglebowo 
powoduje zwiększenie pojemności 
wodnej gleby, a tym samym przyczy-
nia się do zatrzymania większej ilo-
ści wody w jej profilu. Nanogel wy-
łapuje wodę z nawodnień oraz opa-
dów atmosferycznych, gromadzi ją 
w swojej strukturze, a następnie od-
daje roślinom. Superabsorbent może 
ograniczyć podlewanie o 20–50%. 
Przyczyniając się do lepszej gospo-
darki zasobami wodnymi, pozwala 

uzyskać wysokie i wyrównane plo-
ny, szczególnie w przypadku wystą-
pienia niekorzystnych warunków, ta-
kich jak susza i okresowe braki wody. 
Zastosowanie nanogelu niesie wiele 
korzyści zarówno ekonomicznych, 
jak i środowiskowych. Możliwości 
absorpcji wody i roztworów glebo-
wych przez superabsorbent przyczy-
niają się do ograniczenia wymywa-
nia i strat związanych z nawożeniem, 
pozwalając na redukcję używanych 
nawozów nawet do 30%. Magazyny 
wody, jakim są kryształy superab-
sorbentu w glebie, są realną pomocą, 
jaką mogą wykorzystać rolnicy i pro-
ducenci rolni szczególnie w okresie 
tak silnych zmian klimatycznych.

Najszerzej wykorzystywanym 
produktem jest superabsorbent Ba-
sic. Efekty jego zastosowania wi-
doczne są choćby w takich upra-
wach, jak kukurydza, ziemniaki, 
uprawy warzyw. Dzięki zastoso-
waniu produktu na całe pole pod-
czas uprawy brokuła (sezon 2019) 
na poletku gospodarz zaobserwo-
wał o wiele mniejsze wypadnie roz-
sady, co znacząco przełożyło się na 

plon z pola. W porównaniu z polem, 
na którym nie zastosowano nanoge-
lu, odnotowano około 10–15% mniej 
wypadów rozsady roślin. Również 
rośliny okopowe bardzo pozytywnie 
reagują na dodatek nanogelu Basic 
do gleby. Zastosowanie go w uprawie 
ziemniaka odmiany Skawa w Mie-
czewie koło Poznania pozytywnie 
wpłynęło na wielkość i jakość plonu. 
Z obserwacji i porównania zbioru 
przez właściciela wynika, że upra-
wa z dodatkiem superabsorbentu 
dała o około 10–12% większe zbiory, 
a dodatkowo odnotował on wyższą 
zawartość skrobi, co w przypadku 
odmian przemysłowych wpływa na 
lepszą cenę uzyskaną w skupie. Uży-
cie super absorbentów w uprawach 
roślin możliwe jest w różnoraki spo-
sób. Produkt można mieszać z pod-
łożem używanym w produkcji roz-
sad lub produkcji roślin ozdobnych 
i krzewów. Zastosowanie produktu 
to również bezpośredni rozsiew na 
polu uprawnym na całej powierzchni 
lub w rzędy roślin. Wysiew w rzędy 

możliwy jest także podczas wysiewu 
nasion takich roślin, jak np. kuku-
rydza, burak cukrowy lub pastewny, 
rzepak i wiele innych. W przypad-
ku kukurydzy główną zaletą uży-
cia produktów firmy Artagro Polska 
jest zwiększenie plonu – ziarna oraz 
masy zielonej. W okresie braku opa-
dów, szczególnie w miesiącach let-
nich, rośliny rosnące z dodatkiem 
nanogelu zachowują lepszą kondycję 
oraz lepiej znoszą panującą suszę. 
Zastosowanie superabsorbentu po-
zwala na zwiększenie plonu i ogra-
niczenie start wynikających z suszy 
i ograniczonych opadów. W jednym 
z gospodarstw na terenie wojewódz-
twa lubelskiego użycie produktu Ba-
sic (2018) w uprawie kukurydzy po-
zwoliło na znaczną poprawę wilgot-
ności gleby w profilu glebowym, co 
przyczyniło się do równomiernego 
kiełkowania nasion, uzyskania sil-
niejszych i wyższych roślin nawet 
o 70–100 cm, co z kolei zaowocowa-
ło wzrostem zarówno masy zielonej, 
jak i masy nasion.

Od lewej: rośliny rzepaku – uprawa z użyciem produktów Artagro Polska 
sp. z o.o.; po prawej: rośliny kontrolne

Uprawa kukurydzy z użyciem AgroNanoGel Basic (po prawej)

Uprawa kukurydzy z użyciem AgroNanoGel Basic – system korzeniowy (po 
prawej)

Uprawa rzepaku z użyciem AgroNanoGel Basic oraz otaczanych nasion 
AgroNanoGel Seed Coat
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2 sierpnia 2020 roku w Parku 
Wiejskim im. Rodziny Szembe-
ków w Wysocku Wielkim odbyły 
się zawody jeździeckie organizowa-
ne w ramach operacji: „Rekreacja 
konna tradycja i współczesność”, 
mającej na celu promocję sportów 
hipicznych oraz oferty ośrodków 
jeździeckich i gospodarstw agro-
turystycznych oferujących różne 
formy turystyki konnej. Głównym 
punktem imprezy był popularny 
w regionie południowej Wielkopol-
ski Turniej zrywania kaczora.

Turniej zrywania kaczora to dyscy-
plina jeździecka, która w południo-
wej Wielkopolsce ma ponad 200 lat 
tradycji. Narodziła się w okolicach 
powiatów ostrowskiego, ostrzeszow-
skiego oraz milickiego i to właśnie 
tutaj do dzisiaj rozgrywane są te wi-
dowiskowe zawody. 

Zawody w Wysocku Wielkim ro-
zegrane zostały w czterech katego-
riach. Na początek w szranki stanęli 
najmłodsi uczestnicy na kucach. Naj-
lepszą w tej kategorii okazała się Ta-
tiana Stefańska. W kolejnej kategorii 
zaprezentowali się jeźdźcy na małych 
koniach. W tej kategorii zwyciężyła 
Ida Marek. W ostatniej, juniorskiej 
kategorii rywalizowali jeźdźcy do 
18. roku życia na koniach dużych. 
Najlepszy okazał się Adam Dolata.

Do seniorskiego Turnieju zrywa-
nia kaczora przystąpiło 15 uczestni-
ków. Królem został Karol Królak, 
a wicekrólem Adam Bizan.

Oprócz turniejowych zmagań ro-
zegrany został konkurs pod nazwą 
„Wielka gonitwa”. Wygrał go Ro-
bert Bednarek, drugi czas osiągnęła 
Angelika Gruszczyńska, a trzeci był 

Krystian Kulas. Uczestnicy konkur-
sów hipicznych otrzymali pamiątko-
we floo oraz dyplomy, a laureaci do-
datkowo nagrody rzeczowe oraz pu-
chary.

Przez cały czas trwania zawodów 
czynny był punkt informacyjny do-
tyczący szeroko rozumianej turysty-
ki konnej. W ramach projektu in-

formowaliśmy o ofercie ośrodków 
jeździeckich i gospodarstw agro-
turystycznych oraz infrastrukturze, 
jaka na potrzeby turystyki konnej 
powstaje w naszym rejonie. Powsta-
ła również wystawa, na którą złoży-
ły się pamiątki związane z Turnieja-
mi zrywania kaczora oraz dorobkiem 
hodowców koni i właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych.

Projekt, którego celem jest pro-
mocja rekreacji konnej, realizowany 
był przez Wielkopolską Izbę Rolni-
czą przy wsparciu partnerów: Sto-
warzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Poznaniu oraz Konwentu 
Powiatów Województwa Wielkopol-
skiego.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Rekreacja konna tradycja i współczesność

Kaczka na talerzu 
Pod tym hasłem Wielkopolska 

Izba Rolnicza zorganizowała im-
prezę promującą spożycie mięsa 
kaczego i jego przetworów. Wy-
darzenie odbyło się 2 sierpnia br. 
w Wysocku Wielkim i zostało sfi-
nansowane ze środków Funduszu 
Promocji Mięsa Drobiowego.

Impreza „Kaczka na talerzu” ma 
na celu przekonać konsumentów, że 
mięso kacze jest smaczne, zdrowe i ła-
two je przygotować. Dlatego też głów-
ną atrakcją imprezy były degustacje 
i pokazy kulinarne. Do degustacji 
przygotowane zostały różne potra-
wy z kaczki. Była pieczona, smażona 
i grillowana kaczka, do tego gulasz 

Uczestnicy Turnieju zrywania kaczora

Uczestnicy konkursu kulinarnego udowodnili, że kaczkę można przygoto-
wać na wiele różnych sposobów
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na kaczych podrobach i smarowidło 
do chleba. Obok degustacji odbywa-
ły się pokazy kulinarne przygotowane 

przez Pawła Powroźnika, właściciela 
restauracji P jak Pysznie, oraz pre-
lekcje dotyczące wartości dietetycz-

nych mięsa kaczego. W organizację 
wydarzenia zaangażowały się koła 
gospodyń wiejskich, które w ramach 

konkursu kulinarnego przygotowały 
potrawy nawiązujące do dziedzictwa 
kulinarnego Wielkopolski, w którym 
kaczka zajmuje ważne miejsce. Potra-
wy przygotowane w ramach konkursu 
po ocenie zostały również przekazane 
do degustacji uczestnikom impre-
zy. Laureaci konkursu przygotowali 
tradycyjną kaczkę z jabłkami, kacz-
kę w sosie pieczarkowo-paprykowym 
oraz kaczkę z nadzieniem, w któ-
rym wykorzystano pomidory, ogórki, 
a także buraczki.

Dla najmłodszych uczestników 
przygotowane zostały konkursy 
rysunkowe tematycznie związane 
z kaczką. Całość uzupełniły liczne 
atrakcje festynowe dla dzieci oraz 
bogaty program artystyczny przy-
gotowany przez Krzysztofa Ogór-
kiewicza.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Nasze regionalne bogactwo na stoły!
Pod tym hasłem Wielkopolska Izba 

Rolnicza wspólnie z partnerami re-
alizuje cykl czterech imprez promo-
cyjnych, których ideą jest przybliże-
nie konsumentom lokalnych produk-
tów żywnościowych. Imprezy plene-
rowe, na które składają się jarmark 
lokalnych produktów oraz konkurs 
kulinarny, mają na celu stworzyć 
płaszczyznę do współpracy w zakre-
sie tworzenia krótkich łańcuchów do-
staw produktów spożywczych. W ten 
sposób wychodzimy naprzeciw po-
trzebom konsumentów, którzy zaczy-
nają poszukiwać żywności naturalnej 
i takiej, którą mogą zidentyfikować 
z konkretnym rolnikiem czy prze-
twórcą. Stanowi to dla nich potwier-
dzenie jakości produktu oraz procesu 
jego produkcji. Taka postawa sprzy-
ja skróceniu łańcucha dostaw, co jest 
korzystne zarówno z punktu widze-
nia konsumentów, jak i producentów 
żywności. Operacja ma także na celu 
popularyzację działalności grup pro-
ducenckich, które mogą być formą 
współpracy rolników, np. w zakresie 
podejmowania wspólnych działań 
marketingowych i sprzedażowych. 

Motywem przewodnim poszcze-
gólnych spotkań są ogórek, pieczar-
ka, pomidor oraz burak. Do organi-
zacji imprez zaproszeni zostali lokal-
ni producenci oraz przetwórcy tych-
że produktów. W ten sposób chcemy 
pokazać, jak funkcjonuje dana bran-
ża, oraz stworzyć okazję do spotka-
nia konsumenta i producenta. Jest to 
niezwykle ważne, ponieważ w trak-
cie takich spotkań konsument może 
poznać i posmakować dany produkt, 
dowiedzieć się, jak jest produkowany 

i jak można go użyć w swojej kuchni. 
Takie spotkania budują więź i zaufa-
nie pomiędzy producentem i konsu-
mentem. Konsument ma wiedzę, kto 
wytwarza dany produkt i jak to robi. 
Producent przestaje być anonimo-
wy. Takie spotkania są też potrzeb-
ne samym producentom, ponieważ 
pozwalają na wymianę doświadczeń, 
informacji oraz podjęcie wspólnych 
działań marketingowych i sprzeda-
żowych.

Odbyły się już dwie z czterech im-
prez: 18 lipca w Michalczy (powiat 
gnieźnieński) z motywem ogórka 
oraz druga, z motywem pieczarki, 
25 lipca w Wielichowie (powiat gro-
dziski). Obu wydarzeniom towarzy-
szyły jarmark lokalnych produktów 
oraz konkurs kulinarny skierowany 

do kół gospodyń wiejskich i orga-
nizacji działających w środowisku 
wiejskim. 

Ogórek w Michalczy
Michalcza i cała gmina Kłecko 

w powiecie gnieźnieńskim to ogór-
kowe zagłębie. Miejscowi rolnicy 
zrzeszeni są w Grupie Producentów 
Owoców i Warzyw „Chrobry”. Dzię-
ki ich uprzejmości uczestnicy wyda-
rzenia „Nasze regionalne bogactwo 
na stoły!” mieli okazję przyjrzeć się 
uprawie ogórka, m.in. podczas po-
kazów polowych, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem odwie-
dzjących. Ponadto odbył się jarmark 
produktów spożywczych, którego 
oferta obejmowała warzywa i owo-
ce z lokalnych gospodarstw. Ogó-

rek i jego przetwory był motywem 
przewodnim konkursu kulinarnego 
skierowanego do organizacji działa-
jących na terenach wiejskich. W kon-
kursie wzięło udział 10 podmiotów. 
Celem konkursu było przygotowa-
nie najbardziej różnorodnych po-
traw z lokalnych warzyw, przede 
wszystkim ogórków, oraz pokazanie 
wszechstronnego zastosowania ogór-
ka w kuchni wielkopolskiej. Uczest-
nicy konkursu wznieśli się na wyży-
ny kulinarnych możliwości i przy-
gotowali dania, takie jak: chłodniki, 
muffinki, zupy kremy, sałatki, pikle 
itp. Wszystko to na bazie ogórka su-
rowego lub kiszeniaka. Wszystkie 
potrawy wywarły duże wrażenie na 

> dokończenie na str. 8

Konkurs na najlepszą potrawę z kaczki
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KOWR – pierwokup  
i nabycie nieruchomości rolnych

Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego reguluje m.in. obrót okre-
ślonymi ustawą nieruchomościami 
rolnymi na rynku prywatnym, tj. 
jeśli nabycie takich nieruchomości 
rolnych następuje między osobami 
fizycznymi oraz osobami prawnymi.

Do nabycia nieruchomości rol-
nej może dochodzić m.in. w wyni-
ku: sprzedaży, zamiany, darowizny, 
zasiedzenia, zniesienia współwłas-
ności, stwierdzenia nabycia spadku, 
działu spadku, podziału majątku 
wspólnego, przysądzenia własności, 
wniesienia nieruchomości jako aport 
do spółki prawa handlowego, podzia-
łu spółki, przekształcenia spółki cy-
wilnej w spółkę kapitałową, łączenia 
spółek kapitałowych.

Uwaga! Z dniem 26 czerwca 
2019 roku nastąpiła istotna zmiana 
przepisów ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego. Poniższe informa-
cje odnoszą się do umów zawartych 
po 25 czerwca 2019 roku i innych 
czynności prawnych dokonanych po 
tym dniu, a także zdarzeń prawnych, 
które nastąpiły po tym dniu.

W przypadku sprzedaży nierucho-
mości rolnej Krajowemu Ośrodko-
wi Wsparcia Rolnictwa przysługuje 
prawo pierwokupu tej nieruchomo-
ści. Natomiast Krajowemu Ośrodko-
wi Wsparcia Rolnictwa przysługuje 
prawo nabycia nieruchomości rol-
nej, jeżeli nabycie danej nierucho-
mości rolnej następuje w wyniku:

 ■ zawarcia umowy innej niż umowa 
sprzedaży lub
 ■ jednostronnej czynności prawnej, 
lub
 ■ orzeczenia sądu albo organu admi-
nistracji publicznej albo orzecze-
nia sądu lub organu egzekucyjnego 

wydanego na podstawie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym, lub
 ■ innej czynności prawnej lub in-
nego zdarzenia prawnego (w tym 
zasiedzenia, dziedziczenia oraz 
zapisu windykacyjnego, podzia-
łu, przekształcenia bądź łączenia 
spółek handlowych).
Powyższe uprawnienia (tj. prawo 

pierwokupu i prawo nabycia) polega-
ją na tym, iż w przypadkach określo-
nych w ustawie KOWR przysługuje 
prawo „wejścia” w miejsce nabywcy 
i nabycia nieruchomości na warun-
kach określonych (m.in. przez strony 
umowy) oraz za zapłatą ceny danej 
nieruchomości rolnej.

Jeżeli cena nieruchomości nie 
wynika z treści czynności prawnej 
(np. z orzeczenia sądu lub orzecze-
nia organu administracji publicz-
nej), określenia wartości rynkowej 

tej nieruchomości dokonuje KOWR 
przy zastosowaniu sposobów ustale-
nia wartości nieruchomości przewi-
dzianych w przepisach o gospodarce 
nieruchomościami, tj. na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzo-
nego przez rzeczoznawcę majątko-
wego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa może skorzystać z prawa 
pierwo kupu i prawa nabycia (tj. zło-
żyć oświadczenie o nabyciu danej 
nieruchomości rolnej) w terminie 
miesiąca od otrzymania warunko-
wej umowy sprzedaży lub stosowne-
go zawiadomienia.

Prawo pierwokupu 
nieruchomości rolnej

Jeżeli KOWR przysługuje prawo 
pierwokupu określonej nieruchomo-
ści rolnej, strony transakcji (tj. sprze-

członkach komisji konkursowej. Nie 
sposób było wybrać tylko jednego 
zwycięzcy, w związku z tym wszyscy 
uczestnicy zdobyli równorzędne ty-
tuły laureatów konkursu oraz nagro-
dy rzeczowe. Przez cały czas trwania 
imprezy czynny był punkt informa-
cyjny, w którym pracownicy Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej udzielali 
informacji o funkcjonowaniu grup 
producentów rolnych. Całości towa-
rzyszyły degustacje produktów przy-
gotowanych z sezonowych owoców 
i warzyw oraz atrakcje dla najmłod-
szych.

Pieczarka – regionalne 
bogactwo Wielichowa

Wielichowo w powiecie grodzi-
skim często nazywane jest niekoro-
nowaną stolicą pieczarki. Mieszkań-
cy są dumni z tego produktu i nazy-
wają pieczarkę „białą królową”. W so-
botę 25 lipca na Stadionie Miejskim 
w Wielichowie odbyło się spotkanie 
„Nasze regionalne bogactwo na sto-
ły! – PIECZARKA”. W ramach wy-
darzenia przygotowane zostały sto-
iska wystawiennicze ze strefą do 

konsultacji i dyskusji. Zorganizowa-
ne zostały degustacje potraw z pie-
czarek przygotowanych przez koła 
gospodyń wiejskich, a także konkurs 
kulinarny na najlepszą potrawę z pie-
czarek. Uczestnicy wydarzenia wzię-
li udział w jarmarku produktów spo-
żywczych wytworzonych w ramach 
grup producentów rolnych oraz mie-
li możliwość odwiedzenia stoisk lo-
kalnych producentów i przetwórców 
pieczarek. Wielkopolska Izba Rolni-
cza również zaprezentowała stoisko 
wystawiennicze – punkt informa-
cyjny, w ramach którego stworzono 
platformę do wymiany doświadczeń 
dotyczących prowadzenia działalno-
ści w ramach grup producentów rol-
nych. Drugim ważnym elementem 
projektu był konkurs „Nasze regio-
nalne bogactwo na stoły” na najbar-
dziej różnorodne potrawy z piecza-
rek, w którym udział wzięły panie 
z lokalnych kół gospodyń wiejskich. 
Zaprezentowały dania, w których 
pieczarka odgrywała główną rolę. 
Trzeba przyznać, że panie wykaza-
ły się pomysłowością i oczywiście 
wyczuciem smaku. Potrawy oce-

niała komisja konkursowa, w któ-
rej skład weszli: Piotr Walkowski, 
prezes WIR, Honorata Kozłowska, 
burmistrz Wielichowa, oraz Grze-
gorz Herman, dyrektor CK w Wie-
lichowie. Jury zgodnie stwierdziło, 
że nie sposób wybrać tylko jednego 
zwycięzcy konkursu – wszystkie po-
trawy zrobiły niesamowite wrażenie 
i zasłużyły na wyróżnienie. Nagrody 
w postaci podgrzewaczy do żywności 
odebrali zatem wszyscy uczestnicy 
konkursu.

Operacja „Nasze regionalne bogac-
two na stoły!” współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Schematu II Pomocy Technicz-
nej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Poprzez 
realizację operacji chcemy uświado-
mić konsumentom, że w ich sąsiedz-
twie znajdują się gospodarstwa i lo-
kalne przetwórnie oraz zachęcić ich 
do wybierania lokalnych produktów. 
Ponadto chcemy zachęcić rolników 
do tworzenia grup producentów rol-
nych oraz do poszerzania działalno-
ści już istniejących. W najbliższych 
tygodniach odbędą się jeszcze dwie 
imprezy plenerowe z motywem prze-
wodnim buraka i pomidora. O ich 
terminie i miejscu będziemy infor-
mować za pośrednictwem strony in-
ternetowej www.wir.org.pl

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

W Wielichowie stoisko wypełnione było potrawami z pieczarek
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dający i kupujący) zawierają najpierw 
warunkową umowę sprzedaży, która 
powinna być niezwłocznie przesła-
na do KOWR. Warunkową umowę 
sprzedaży nieruchomości rolnej na-
leży przesłać do oddziału terenowe-
go KOWR właściwego ze względu na 
miejsce położenia danej nierucho-
mości. 

Prawo pierwokupu nieruchomo-
ści rolnej KOWR może wykonać 
w ciągu miesiąca od otrzymania za-
wiadomienia o treści zawartej wa-
runkowej umowy sprzedaży. Prze-
pisy Kodeksu cywilnego dotyczące 
pierwokupu nieruchomości stosuje 
się w takim wypadku odpowiednio. 
Oświadczenie KOWR o nabyciu da-
nej nieruchomości rolnej na podsta-
wie przysługującego prawa pierwo-
kupu składane jest w formie aktu 
notarialnego. KOWR wysyła zobo-
wiązanemu z prawa pierwokupu ww. 
oświadczenie przesyłką poleconą 
nadaną za potwierdzeniem odbio-
ru w placówce pocztowej operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy 
z 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we, a następnie publikuje na stronie 
podmiotowej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej KOWR. Uważa się, 
że zobowiązany z prawa pierwokupu 
zapoznał się z treścią oświadczenia 
KOWR o wykonaniu prawa pierwo-
kupu z chwilą jego publikacji na stro-
nie podmiotowej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej KOWR.

Jeżeli cena sprzedaży nierucho-
mości rażąco odbiega od jej wartości 
rynkowej, KOWR może w terminie 
14 dni od dnia złożenia oświadczenia 
o wykonaniu prawa pierwokupu wy-
stąpić do sądu o ustalenie ceny tej 
nieruchomości.

Niezłożenie w powyższym termi-
nie przez KOWR ww. oświadczenia 
o nabyciu danej nieruchomości, pi-
semne poinformowanie zobowiąza-
nego o niekorzystaniu przez KOWR 
z prawa pierwokupu lub upływ okre-
ślonego terminu bez reakcji ze strony 
KOWR oznacza możliwość zawar-
cia przez strony docelowej umowy 
przenoszącej własność nierucho-
mości.

Prawo pierwokupu nie przysługu-
je KOWR, m.in. jeżeli:

 ■nabywcą nieruchomości rolnej 
jest:

 ■ rolnik indywidualny i w wyni-
ku nabycia następuje powięk-
szenie gospodarstwa rodzinne-
go do powierzchni nie większej 
niż 300 ha użytków rolnych, 
a nabywana nieruchomość rol-
na położona jest w gminie, 
w której ma miejsce zamieszka-
nia nabywca, lub w gminie gra-
niczącej z tą gminą,

 ■ osoba bliska zbywcy,
 ■ jednostka samorządu teryto-
rialnego,

 ■ Skarb Państwa,
 ■ Spółka Celowa, o której mowa 
w ustawie z 10 maja 2018 r. 
o Centralnym Porcie Komuni-
kacyjnym,

 ■ spółdzielnia produkcji rol-
nej, nabywająca wkład grun-
towy od członka tej spółdziel-
ni lub nabywająca nierucho-
mość rolną w wykonaniu prawa 
pierwokupu, o którym mowa 
w art. 147 § 2 ustawy z 16 wrześ-
nia 1982 r. Prawo spółdzielcze,

 ■ członek spółdzielni produk-
cji rolnej – nabywający wkład 
gruntowy od innego członka tej 
samej spółdzielni;

 ■nabycie następuje za zgodą dy-
rektora generalnego KOWR, 
wyrażoną w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego, albo za 
zgodą, o której mowa w art. 29a 
ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (dotyczy 
nieruchomości rolnych nabytych 
po 30.04.2016 r. z Zasobu WRSP);
 ■ sprzedaż następuje między oso-
bami prawnymi, działającymi na 
podstawie przepisów o stosunku 
państwa do Kościoła katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku państwa do innych Kościo-
łów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia 
i wyznania – tego samego Kościo-
ła lub związku wyznaniowego.

Prawo nabycia 
nieruchomości rolnej

Jeżeli następuje nabycie nierucho-
mości rolnej, w stosunku do której 
KOWR przysługuje prawo nabycia, 
niezwłocznie zawiadamia się o tym 
KOWR. Zawiadomienia dokonuje 
nabywca nieruchomości rolnej albo 
sąd, organ administracji publicznej 
lub organ egzekucyjny. Do zawiado-
mienia, obok dokumentu potwier-
dzającego nabycie nieruchomości 
rolnej, dołącza się wypisy z ewiden-
cji gruntów i budynków dla wszyst-
kich działek będących przedmiotem 
nabycia. Zawiadomienie o nabyciu 
nieruchomości rolnej wraz z ww. 
wypisami z ewidencji gruntów nale-
ży przesłać do oddziału terenowego 
KOWR właściwego ze względu na 
miejsce położenia danej nierucho-
mości. 

Prawo nabycia nieruchomości 
rolnej KOWR może wykonać w cią-
gu miesiąca od otrzymania sku-
tecznego zawiadomienia. Przepisy 

dotyczące pierwokupu nieruchomo-
ści stosuje się w takim przypadku 
odpowiednio. Oświadczenie KOWR 
o nabyciu danej nieruchomości rol-
nej na podstawie przysługującego 
prawa nabycia składane jest w formie 
aktu notarialnego. KOWR wysy-
ła właścicielowi nieruchomości ww. 
oświadczenie przesyłką poleconą 
nadaną za potwierdzeniem odbio-
ru w placówce pocztowej operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy 
z 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we, a następnie publikuje na stronie 
podmiotowej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej KOWR. Uważa się, że 
właściciel nieruchomości zapoznał 
się z treścią oświadczenia KOWR 
o wykonaniu prawa nabycia z chwilą 
jego publikacji na stronie podmioto-
wej w Biuletynie Informacji Publicz-
nej KOWR.

Jeżeli cena nieruchomości rolnej, 
wynikająca z treści czynności praw-
nej, rażąco odbiega od wartości ryn-
kowej tej nieruchomości, KOWR 
może w terminie 14 dni od dnia zło-
żenia oświadczenia o wykonaniu pra-
wa nabycia wystąpić do sądu o usta-
lenie ceny dla tej nieruchomości.

Niezłożenie w powyższym termi-
nie przez KOWR ww. oświadczenia 
o nabyciu danej nieruchomości lub 
pisemne poinformowanie właścicie-
la nieruchomości o niekorzystaniu 
przez KOWR z prawa nabycia lub 
upływ określonego terminu bez re-
akcji ze strony KOWR oznacza, że 
KOWR nie skorzystał z możliwości 
nabycia tej nieruchomości.

Prawo nabycia nie przysługuje 
KOWR, m.in. jeżeli nabycie nieru-
chomości rolnej następuje:

 ■ przez rolnika indywidualnego, 
w wyniku czego powiększa on go-
spodarstwo rodzinne, a nabywa-
na nieruchomość jest położona 
w gminie, w której ma on miejsce 
zamieszkania, lub w gminie grani-
czącej z tą gminą;
 ■ przez rolnika indywidualnego 
w wyniku zapisu windykacyjnego;
 ■w wyniku dziedziczenia ustawo-
wego albo dziedziczenia przez rol-
nika indywidualnego;
 ■ przez osobę bliską zbywcy;
 ■ za zgodą dyrektora generalnego 
KOWR, wyrażoną w drodze decy-
zji administracyjnej, o której mowa 
w art. 2a ust. 4 ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego, albo za 
zgodą, o której mowa w art. 29a 
ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o gospoda-
rowaniu nieruchomościami rolny-
mi Skarbu Państwa (dotyczy nie-
ruchomości rolnych nabytych po 
30.04.2016 r. z Zasobu WRSP);
 ■ przez Spółkę Celową, o której 
mowa w ustawie z 10 maja 2018 r. 

o Centralnym Porcie Komunika-
cyjnym;
 ■ przez spółdzielnię produkcji rol-
nej, nabywającą wkład grunto-
wy od członka tej spółdzielni lub 
nabywającą nieruchomość rolną 
w wykonaniu prawa pierwokupu, 
o którym mowa w art. 147 § 2 usta-
wy z 16 września 1982 r. Prawo 
spółdzielcze;
 ■ przez członka spółdzielni produk-
cji rolnej – nabywającego wkład 
gruntowy od innego członka tej 
samej spółdzielni;
 ■w wyniku wykonania umo-
wy z następcą, o której mowa 
w art. 84 ustawy z 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników;
 ■ pomiędzy osobami prawnymi 
działającymi na podstawie prze-
pisów o stosunku państwa do Ko-
ścioła katolickiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o stosunku pań-
stwa do innych Kościołów i związ-
ków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyzna-
nia – tego samego Kościoła lub 
związku wyznaniowego.

Skutki niezawiadomienia 
KOWR o prawie pierwokupu 

i prawie nabycia
Zgodnie z art. 599 Kodeksu cy-

wilnego, jeżeli zobowiązany z tytu-
łu prawa pierwokupu sprzedał rzecz 
osobie trzeciej bezwarunkowo albo 
jeżeli nie zawiadomił uprawnionego 
o sprzedaży lub podał mu do wiado-
mości istotne postanowienia umowy 
sprzedaży niezgodnie z rzeczywisto-
ścią, ponosi on odpowiedzialność za 
wynikłą stąd szkodę. Jednakże je-
żeli prawo pierwokupu przysługuje 
z mocy ustawy Skarbowi Państwa 
lub jednostce samorządu terytorial-
nego, współwłaścicielowi albo dzier-
żawcy, sprzedaż dokonana bezwa-
runkowo jest nieważna.

Powyższe stosuje się odpowied-
nio do prawa nabycia.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, m.in. 
nabycie własności nieruchomości 
rolnej, udziału we współwłasności 
nieruchomości rolnej, użytkowania 
wieczystego dokonane niezgodnie 
z przepisami ustawy jest nieważne. 
W szczególności nieważne jest naby-
cie nieruchomości rolnej w oparciu 
o nieprawdziwe oświadczenia albo 
fałszywe lub potwierdzające nie-
prawdę dokumenty. Z powództwem 
o stwierdzenie nieważności czynności 
prawnej z przyczyn, o których mowa 
powyżej, oprócz osób mających inte-
res prawny, może wystąpić KOWR.

Opracowanie Barbara IDCZAK
Źródło: www.kowr.gov.pl
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Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami  
zaprasza  do udziału w spotkaniu 

 

pn. Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi 
które odbędzie się 

5 września 2020 roku  
w Gospodarstwie Rolnym Pana Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach, 

 ul. 1 maja 2, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce (powiat ostrowski) 

Unia Europejska 

Zgłoszenia:  
za pośrednictwem Biur Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

lista Biur wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: 
 

http://www.wir.org.pl/biurawir/ 

W programie: 
 prezentacja działań i projektów realizowanych przez organizacje działające na terenach wiejskich,  
 przegląd kulinarnych tradycji związanych ze Świętem Plonów, 
 prezentacja rękodzieła wykonanego przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich, 
 punkt informacyjny dotyczący prowadzenia działalności w formie stowarzyszenia lub koła gospodyń wiejskich. 

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

Operacja pn. „Organizacje pozarządowe dla wielkopolskiej wsi” mająca na celu stworzć platformę do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i integracji między organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenach wiejskich, , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Przewidywany wynik operacji: zorganizowane zostanie spotkanie  o charakterze  informacyjnym i integracyjnym, w którym wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich 
 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na apel 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej o wsparcie branży drobiarskiej

W pierwszych dniach kwiet-
nia sytuacja w branży drobiarskiej 
uległa gwałtownemu pogorszeniu. 
Cena żywca kurcząt rzeźnych wyno-
siła wtedy średnio 1,93 zł/kg, a i tak 
producenci drobiu mieli problem 
z jego zbyciem. W połowie maja 
Wielkopolska Izba Rolnicza wystą-
piła do premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego z apelem o wsparcie fi-
nansowe producentów drobiu, któ-
rzy zmuszeni zostali do sprzedaży 
swojej produkcji ze znaczną stratą. 
Apelowaliśmy także o wprowadze-
nie systemowych rozwiązań stabi-
lizujących ceny skupu produktów 
rolnych.

Po dwóch miesiącach otrzyma-
liśmy odpowiedź podpisaną przez 
dyrektora Departamentu Przetwór-

stwa i Rynków Rolnych w MRiRW 
Waldemara Gubę. W piśmie zwró-
cono uwagę, że zgodnie z art. 38q 
ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o organizacji niektórych rynków 
rolnych, dostarczenie produktów 
rolnych wymaga zawarcia pisemnej 
umowy – zapisy te obejmują także 
sektor mięsa drobiowego. Mini-
sterstwo rolnictwa uważa, że wielu 
producentów żywca drobiowego nie 
dopełniło tego obowiązku. W kon-
sekwencji producenci, którzy nie 
zawarli umów, mieli ograniczone 
możliwości zbycia żywca i nieko-
rzystne warunki finansowe. Mini-
sterstwo zwraca uwagę, że jeśli rol-
nik zawrze taką umowę, jej wypo-
wiedzenie bądź zmiana warunków, 
np. finansowych, może zostać zgło-

szona do Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Ministerstwo rolnictwa poinfor-
mowało, że prezes UOKiK wszczął 
postępowania sprawdzające pod-
mioty z sektora rolno-spożywczego 
w zakresie terminowego wypłaca-
nia rolnikom należności. Zamierza 
także badać zasadność spadku cen 
skupu takich produktów, jak drób, 
wieprzowina i warzywa, oraz spraw-
dzić, czy w okresie epidemii polity-
ki handlowe i cenowe nie zmieniły 
się na niekorzyść mniejszych kon-
trahentów.

Odnosząc się do wskazywanej 
przez nas konieczności wprowadze-
nia systemowych rozwiązań stabi-
lizujących ceny skupu produktów 
rolnych, zwrócono uwagę, że rolni-

cy, z wyjątkiem przedstawicieli pro-
ducentów owoców i warzyw, nega-
tywnie odniesli się do utworzenia 
i wdrożenia w życie ustawy o fun-
duszach ochrony przychodów rolni-
czych, niemniej istnieją podstawy, 
aby wznowić prace nad projektem 
tej ustawy.

W piśmie poinformowano rów-
nież o trwających pracach związa-
nych z opracowaniem rozporządze-
nia wykonawczego dotyczącego wy-
jątkowego tymczasowego wsparcia 
dla rolników oraz małych i śred-
nich przedsiębiorstw, szczególnie 
dotkniętych kryzysem związanym 
z COVID-19. Zaplanowane wsparcie 
obejmie także sektor drobiarski.

Opracowanie  
Maria DERESIŃSKA
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4 - 5 września 2020 roku 
 

Nowe Skalmierzyce, ul. 1 maja 2 
 Gospodarstwo Rolne Jana Chlasty 

ORGANIZATORZY: 

 Gospodarstwo 
 Rolne  

Jana Chlasty 

KONTAKT DO ORGANIZATORA:   
Wielkopolska Izba Rolnicza tel. 62 592 80 18, e- mail: wirost@wir.org.pl  

 

 
Minister Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi  
 

PATRONAT HONOROWY: 

 

 
Saatbau Polska Sp. z o.o. 

 

EURALIS Nasiona Sp. z o.o. 
 

 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni 
 

 

PROGRAIN ZIA Spółka z o.o. oddział Polska 
 

FarmSaat Polska 
 
 

BASF Polska Sp. z o.o. 
 
 

ADOB Sp. z o.o. 
 

 

Gospodarstwo Badawczo-Rozwojowe NITRAZA 
 dr inż. Robert Cysewski 

  

Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix Niepołomice 
 
 

BIOFOOD S.C. Wałcz 
 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe OBROL 
Kulczyński Sp. j.  

 

Agro Efekt Sp. z o.o. 
 
 

 

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
 

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego  
Brwinów Oddział w Poznaniu 

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział 

Kalisz 
 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Poznaniu 

 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu 
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9 września 2020 r. (środa) 
Gniezno, Plac Świętego Wojciecha    

 
 

W programie: 
 prezentacja projektów rozwoju lokalnego realizowanych  

przez KGW 
 porady z zakresu zakładania i rejestracji kół gospodyń wiejskich, 

zarządzania organizacją oraz finansowania działalności organizacji 
 program artystyczny przygotowany przez KGW 
 przegląd rękodzieła wykonanego KGW 
 przegląd potraw kulinarnych 

 
 

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

Operacja pn. „Poprzez tradycję w nowoczesność – Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich” mająca na celu stworzenie platformy do nawiązania współpracy,  
wymiany doświadczeń i integracji między kołami gospodyń wiejskich działającymi w całej Wielkopolsce, , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

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

Przewidywany wynik operacji: zorganizowane zostanie spotkanie  o charakterze  informacyjnym i integracyjnym,  
w którym wezmą udział członkinie kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski 

 

Poprzez tradycję w nowoczesność 

Konferencja Kół Gospodyń Wiejskich 

www.wir.org.pl   


