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Dobrego 2020 roku
8 stycznia 2020 roku odby-
ło się tradycyjne noworocz-
ne spotkanie samorządu rol-
niczego z przedstawicielami 
instytucji i organizacji dzia-
łających w otoczeniu rolnic-
twa. Tego rodzaju spotkania 
organizowane są od kilku lat 
w pierwszych dniach stycz-
nia i mają na celu podsumo-
wanie działań prowadzo-
nych w poprzednim roku oraz 
omówienie planów na najbliż-
sze miesiące. 

Prezes Piotr Walkowski przywitał 
zaproszonych gości, między innymi: 
m.in.: Józefa Waligórę – honorowe-
go prezesa WIR, Jarosława Macie-
jewskiego – wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Zbigniewa Króla – zastępcę 
dyrektora Wydziału Infrastruktury 
i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Adama Min-
kowskiego – dyrektora OR KRUS 
z Poznaniu, Monikę Paczyńską – 
dyrektor Departamentu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi UMWW, Wiesławę 
Nowak – dyrektor WODR, Mari-
usza Tatkę – dyrektora CDR Odział 
w Poznaniu, Bogdana Fleminga – 
dyrektora KOWR OT w Poznaniu, 
Ewę Konys – zastępcę dyrektora Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochro-

ny Roślin i Nasiennictwa w Pozna-
niu, prof. Marka Mrówczyńskiego 
– dyrektora IOR w Poznaniu, Mi-
chała Zielińskiego – dyrektora 
ARiMR OR Poznań, Stanisława Ste-
ca – prezesa zarządu Związku Re-
wizyjnego Spółdzielczości Rolniczej 
w Poznaniu, prof. Roberta Kmiecia-
ka z UAM, wielkopolskich łowczych 
okręgowych oraz przewodniczących 
i delegatów z rad powiatowych WIR 
z całej Wielkopolski.

Dokonał podsumowania współor-
ganizowanych przez Wielkopolską 
Izbę Rolniczą wydarzeń minionego 
roku. Przewodnikiem po ubiegło-
rocznych działaniach WIR było iz-
bowe wydawnictwo „Siewca Wielko-
polski”, które jest wydawane od 
1996 roku.

Dzięki porozumieniu ze szkołą 
„Da Vinci” i Zespołem Szkół Przy-
rodniczych wyremontowane zostało 
piętro tego budynku, za co prezes 
Piotr Walkowski serdecznie podzię-
kował pani Małgorzacie Wróblews-

kiej – przedstawicielce „Da Vin-
ci”, i dyrektorowi Zespołu Szkół 
Przyrodniczych Andrzejowi Ka-
bacińskiemu. 

Życzenia Noworoczne przekazuje Józef Waligóra – Honorowy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Okolicznościowy tort z życzeniami dobrego 2020 roku

Prezes Piotr Walkowski podsumo-
wuje miniony rok 
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– Nie wyobrażam sobie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej w innym miejs-
cu. Izba miała tutaj swoje lokum nie-
mal od początku i miejsce to kojarzy 
się z Wielkopolską Izbą Rolniczą – 
powiedział dyrektor Kabaciński.

W trakcie spotkania przedst-
awiciele poszczególnych instytucji 
przekazali życzenia noworoczne oraz 
najważniejsze informacje z obszaru 
ich działalności. Nie mogło zabrak-
nąć też życzeń od Józefa Waligóry, 
pierwszego prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, który podjął się orga-

nizowania samorządu rolniczego od 
podstaw. Wśród życzeń powtarzały 
się życzenia normalnego roku – bez 
suszy i nadmiernych opadów, bez 
ASF i ptasiej grypy. Wszyscy uznali, 
że skoro te same życzenia były wy-
powiedziane wiele razy, to zapewne 
się spełnią. Na koniec części oficjal-

nej toast noworoczny wygłosiła pani 
Jolanta Nawrocka – członek zarzą-
du Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
która reprezentowała prezesa Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych. Goś-
cie zostali zaproszeni na tort oko-
licznościowy z życzeniami dobrego 
2020 roku. WIR

Po trzech latach względnego spo-
koju wirus ptasiej grypy znowu dał 
o sobie znać. Początek roku przy-
niósł ogniska tej choroby w woje-
wództwie lubelskim oraz w Topo-
li Osiedle w gminie Ostrów Wlkp. 
Ta druga lokalizacja znajduje się 
w zagłębiu produkcji drobiarskiej, 
a jednocześnie w niedalekiej od-
ległości od rezerwuarów dzikiego 
ptactwa. Na chwilę obecną wiado-
mo, że kury nioski z dwóch kurni-
ków oraz jaja będą musiały być zu-
tylizowane. Łącznie jest to 65 tys. 
kur. Służby wytyczyły obszar zapo-
wietrzony – okręg o promieniu 3 km 
od ogniska choroby, i zagrożony – 
co najmniej 10 km od ogniska pta-
siej grypy. 3 stycznia 2020 r. o godzi-
nie 11.00 zebrał się sztab kryzysowy 
pod przewodnictwem wojewody 
wielkopolskiego Łukasza Mikołaj-
czaka. Korzystając z okazji, bardzo 
dziękujemy za umożliwienie przed-
stawicielowi Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej wzięcia udziału w tym 
sztabie. Podczas spotkania poinfor-
mowano o działaniach służb, które 
w tej chwili skupiają się na likwi-
dacji ogniska poprzez bezpieczną 
utylizację drobiu. Podjęto również 
działania mające na celu zabezpie-
czenie sąsiednich obiektów hodow-
lanych przed przeniesieniem się wi-
rusa. 

Przypominamy wszystkim ho-
dowcom oraz innym osobom ma-
jącym styczność z chowem drobiu 
o bezwzględnym przestrzeganiu za-
sad bioasekuracji. W tej sytuacji na-
leży przede wszystkim:

 ■ zabezpieczyć paszę przed dostę-
pem zwierząt dzikich,
 ■nie karmić drobiu na zewnątrz bu-
dynków, w których drób jest utrzy-
mywany,
 ■ stosować w gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne, a po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyć ręce wodą z my-
dłem,
 ■ stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach do budynków, w któ-
rych utrzymywany jest drób, i wyj-
ściach z nich,
 ■ chronić dzieci przed dostępem do 
miejsc przebywania drobiu oraz 
przed kontaktem z padłymi pta-
kami,
 ■wskazane jest przetrzymywanie 
drobiu w przeznaczonych do tego 
celu pomieszczeniach bez możli-

wości swobodnego poruszania się 
po otwartym wybiegu.
Warto wspomnieć, że Polska jest 

na dzień dzisiejszy wiodącym produ-
centem i eksporterem drobiu w Eu-
ropie. Powstawanie nowych ognisk 
i rozwój choroby może doprowadzić 
do zakazu importu drobiu z Polski 
na rynki państw europejskich i nie 
tylko. Oznaczałoby to katastrofę fi-
nansową dla wielu podmiotów pro-
dukcyjnych i przetwórczych, a także 
rolników produkujących zboża pa
szowe dla ferm drobiarskich. 

W związku z wykryciem ogniska 
ptasiej grypy we wsi Topola Osie-
dle w powiecie ostrowskim Wiel-
kopolska Izba Rolnicza wsparła 
apel hodowców drobiu z tego tere-
nu o potraktowanie wszystkich za-
siedlonych kurników w strefie za-
grożonej jako zakażonych wirusem. 
Obiekty te są położone bardzo blisko 
siebie, co w obecnych warunkach po-
godowych oraz natężenia przelotów 
i bytowania dzikiego ptactwa w tym 
terenie stwarza olbrzymie zagrożenie 

przeniesienia się wirusa na te fermy 
pomimo stosowania zasad bioaseku-
racji przez ich właścicieli. W chwi-
li obecnej żaden z zakładów ubojo-
wych nie jest zainteresowany odbio-
rem drobiu ze strefy zapowietrzonej. 
Większość zakładów ubojowych pro-
dukuje drób na eksport i nie będzie 
chciała ryzykować utraty pozwoleń 
eksportowych. Drób ze strefy zagro-
żonej musiałby zostać ubity osobno 
z zachowaniem okresu kwarantanny 
przed ubojem kolejnych partii żyw-
ca. Utrzymywanie stad przez kolej-
ne 21 dni będzie generowało dalsze 
koszty u hodowców. W wielu fer-
mach będą przekroczone normy do-
brostanu, co może się przyczynić do 
zwiększonych upadków, a finalnie po 
upływie wymaganych okresów ka-
rencyjnych i tak nie będzie nabyw-
ców. W związku z tym podjęcie de-
cyzji o likwidacji stad w strefie za-
powietrzonej zmniejszy ryzyko po-
wstania kolejnego ogniska w strefie, 
zmniejszy straty hodowców i pozwo-
li właścicielom ferm na wznowienie 

> dokończenie ze str. 1

Fo
t. 

M
. D

er
es

iń
sk

a

Ptasia grypa znowu dała o sobie znać
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Długo oczekiwana specustawa o ASF 
oczekuje na procedowanie w senacie

Od poprzedniego wydania „Siew-
cy” minął niecały miesiąc, a sytu-
acja związana z rozprzestrzenia-
niem się wirusa ASF nabrała nowej 
dynamiki. 4 grudnia potwierdzono 
pierwszy w Wielkopolsce przypadek 
wirusa ASF u dzika spod miejsco-
wości Kębłowo, powiat wolsztyński. 
Do dnia dzisiejszego potwierdzono 
tego wirusa u 23 dzików z tej samej 
okolicy. Wykrycie wirusa spowo-
dowało podjęcie kolejnych działań 
polegających na ogrodzeniu tere-
nu wokół miejsca znalezienia dzi-
ka i intensywnych poszukiwaniach 
kolejnych osobników w tym terenie. 
Dokończono również budowę płotu 
oddzielającego nasze województwo 
od województwa lubuskiego i da-
lej na północny zachód. Branden-
burgia zbudowała płot na granicy 
polskoniemieckiej. Takie działa-
nie ma strategiczne znaczenie dla 
rynku wieprzowiny w Europie. Je-
śli wirus zostanie wykryty w Niem-
czech i Chiny wykluczą niemiec-
ką wieprzowinę ze swojego rynku, 
ta znajdzie się na rynku europej-
skim, w tym polskim, i spowoduje 
drastyczny spadek cen. O sytuacji 
rynkowej związanej z ASF piszemy 
w oddzielnym artykule. 

Komisja Europejska wyznaczyła 
nowe strefy: czerwoną i żółtą. Aktu-
alną mapę zamieszczamy powyżej. 

Pod wpływem zaistniałego zagro-
żenia dla produkcji trzody chlew-
nej w kraju, a przede wszystkim jej 
zagłębiu, czyli Wielkopolsce, oraz 
presji rolników, w tym Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, sejm rozpoczął 
procedowanie specustawy mają-
cej na celu efektywniejsze zwalcza-
nie wirusa ASF. 20 grudnia 2019 r. 
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia 
zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt. Treść ustawy dostępna jest pod 
linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opi-
nie9.nsf/nazwa/87_u/$file/87_u.pdf, 
na stronach internetowych parla-
mentu. 

Ustawa została uchwalona w szyb-
kim trybie prac legislacyjnych. Obec-
nie została skierowana do senatu, 
który ma 30 dni na jej procedowa-
nie. Biorąc pod uwagę czas procedo-
wania ustawy w senacie oraz czas na 
jej podpisanie przez prezydenta RP, 
ustawa wejdzie w życie pod koniec 
lutego, kiedy tak naprawdę kończy 
się najlepszy czas na organizację po-
lowań zbiorowych. 

Uchwalona ustawa realizuje wiele 
naszych postulatów zgłaszanych od 
ponad 6 lat w celu skutecznej wal-
ki z ASF. W szczególności dotyczy 
to usprawniania i zwiększenia sku-
teczności działań zmierzających do 
redukcji populacji dzików, a także 
wdrożenie zasad bioasekuracji – nie 
tylko dla rolników, ale również my-
śliwych i służb zabezpieczających 
polowania sanitarne. Mimo bardzo 
szybkiej ścieżki legislacyjnej zgło-
siliśmy szereg uwag, które naszym 
zdaniem powinny doprecyzować za-
pisy ustawy oraz uzupełnić o nastę-
pujące kwestie:

 ■W zakresie przestrzegania zasad 
bioasekuracji przez pracowników 

lasów państwowych i związanych 
z nimi firm, np. zakłady usług leś
nych i inne podmioty wykonujące 
prace na terenie lasów, w tym służ-
by samorządowe, np. straże gmin-
ne czy miejskie.
 ■Przepisy wzmacniające państwo-
we służby weterynaryjne – szcze-
gólnie na obszarach zagrożonych 
przez ASF, a mających duże zna-
czenie dla produkcji trzody chlew-
nej. Wnosimy o zwiększenie obsa-
dy powiatowych inspekcji wetery-
naryjnych oraz ich wyposażenia 
w tych regionach. Szczególne zna-
czenie ma wyposażenie myśliwych 
w wystarczającą liczbę chłodni do 
przechowywania upolowanych 
dzików na okres ich badania. 
 ■Przepisy o zabezpieczeniu mate-
riałów do budowy ogrodzeń.
 ■Przepisy umożliwiające używanie 
tłumików na terenie całej Polski. 
 ■Przepisy nakazujące wojewodom 
włączenie przedstawicieli rolni-
ków (np. izb rolniczych) do skła-
dów wojewódzkich sztabów kry-
zysowych w zakresie zwalczania 
ASF – to już nastąpiło. Nowy wo-

jewoda wielkopolski, Łukasz Mi-
kołajczak, pozytywnie zareago-
wał na naszą prośbę i uwzględnił 
obecność naszego przedstawiciela 
w sztabie kryzysowym, za co ser-
decznie dziękujemy.
 ■W zakresie prawa budowlanego 
wprowadzenie przepisów uprasz-
czających budowę płotu powyżej 
2 m i innych budowli czy też urzą-
dzeń wspomagających dostoso-
wanie gospodarstwa do wymagań 
bioasekuracji, a nie tylko niecki. 
O załatwienie tych spraw będzie-
my również wnioskować do mini-
stra infrastruktury. 
 ■Wprowadzenie wymogu zasięgnię-
cia i uwzględnienia opinii właści-
wej terytorialnie izby rolniczej do 
określenia szczegółowych zasad, 
trybu i kryteriów oceny dzierżaw-
ców obwodów łowieckich. Przypo-
minamy, że 70% obwodów łowiec-
kich stanowią pola uprawne.
 ■Precyzyjne określenie czasu opi-
niowania powoływania i odwoły-
wania łowczego przez Naczelną 
Radę Łowicką do np. 14 dni. 
 ■Wprowadzenie surowych kary za 
wszelkie utrudnianie lub unie-
możliwianie polowania łącznie 
z koniecznością zwrotu dla kół ło-
wieckich kosztów organizacji polo-
wania. 
 ■Zapis dotyczący wydania rozpo-
rządzenia lekarza weterynarii od-
nośnie do zamykania przejść dla 
zwierząt należy uzupełnić o zapis 
o karach za ich umyślne niszczenie 
czy też otwieranie. 
 ■Konieczne jest wprowadzenie za-
pisów zobowiązujących zarządców 
parkingów znajdujących się przy 
drogach (krajowych, powiatowych, 
gminnych) do umieszczania koszy 
na śmieci, które uniemożliwią dzi-
kiej zwierzynie ich otwarcie i roz-
niesienie resztek oraz śmieci będą-
cych potencjalnym zagrożeniem 
wirusem ASF.

> dokończenie na str. 4

produkcji w przyszłości. Uważamy, 
że szybkie zadziałanie w chwili obec-
nej zapobiegnie szerzeniu się wirusa 
na większą skalę i potencjalne wyklu-
czanie polskiego drobiu z tak ciężko 
zdobytych rynków eksportowych. 

Z satysfakcją odnotowaliśmy za-
tem fakt, że powiatowy lekarz wete-
rynarii w Ostrowie podjął decyzję 

o wykupie drobiu z obszaru zagrożo-
nego ptasią grypą po wykryciu ogni-
ska wirusa w miejscowości Topola 
Kolonie. 

Tuż przed oddaniem tego numeru 
„Siewcy” do druku ukazała się infor-
macja o upadku 2 000 sztuk kaczek 
na fermie w miejscowości Zamość, 
gmina Sieroszowice. Badania pad-

niętych sztuk w laboratorium służb 
weterynaryjnych dały jednak wynik 
ujemny w kierunku wirusa ptasiej 
grypy. 

Natomiast 8 stycznia 2020 roku 
ukazało się Rozporządzenie Powiato-
wego Lekarza Weterynarii z Ostrowa 
Wielkopolskiego w sprawie zwalcza-
nia grypy ptasiej na terenie powiatu 

ostrowskiego (poz. 303 Dziennika 
Urzędowego Województwa Wielko-
polskiego (dokument tutaj:  http://
edziennik.poznan.uw.gov.pl/actby-
months. Rozporządzenie wyznacza 
obszary zapowietrzony i zagrożo-
ny oraz procedury postępowania na 
tych obszarach.

Andrzej PRZEPIÓRA
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 ■W przypadku odłowu, odstrzału, 
poszukiwania padłych zwierząt 
czy też transportu zwierząt lub 
też ich zwłok na gruntach prywat-
nych – konieczne jest w przypad-
ku dokonania uszkodzeń upraw 
lub płodów rolnych przyznanie re-
kompensaty z tego tytułu.
 ■W ustawie należy jasno sprecyzo-
wać działania, procedury w przy-
padku wypowiedzenia umowy 
dzierżawy obwodu łowieckiego 
w czasie trwania tej umowy – kto 
przejmuje odpowiedzialność na 
tym terenie w zakresie gospodarki 
łowieckiej, bioasekuracji, odszko-
dowań, aż do czasu wyłonienia ko-
lejnego dzierżawcy.
 ■Brak jest uregulowań dotyczących 
walki z ASF na terenach wyłączo-
nych z obwodów łowieckich oraz 
na terenach, na których zostały 
złożone oświadczenia o zakazie 
wykonywania polowania na wska-
zanych nieruchomościach.
 ■Konieczne jest wprowadzenie za-
pisów regulujących odłów zwie-
rząt w miastach. Niedopuszczal-
ne jest odławianie dzików w mia-
stach i wypuszczanie w innym te-

renie. Konieczne jest uśmiercanie 
i utylizacja odłowionych dzików 
w miastach.
 ■Nieprecyzyjna jest próba wpro-
wadzenia tą ustawą zmian do 
Prawa łowieckiego, które mają się 
nijak do zwalczania ASF. Mamy 
tu na myśli przepisy odnoszące 
się do zachowań, które mogą być 
traktowane przez myśliwych jako 
utrudnianie polowania (projek-
towany art. 42aa pkt 16). Przepis 
jest bardzo ogólnikowy, nie wy-
jaśnia, na czym miałoby polegać 
„celowe utrudnianie lub unie-
możliwianie” (czy spacer po le-
sie już będzie tak kwalifikowa-
ny?). Brak precyzji ustawodawcy 
w tej mierze może doprowadzić 
do sytuacji, w której przepis bę-
dzie martwy, albowiem potencjal-
ni utrudniający będą odmawiać 
przyjęcia mandatów, w sądzie zaś 
będzie niezwykle trudno wyka-
zać, że ktoś celowo utrudniał lub 
uniemożliwił polowanie.
Nasze uwagi do ustawy zgłosili-

śmy do Sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz przesłali-
śmy do wszystkich klubów parla-
mentarnych. Teraz będziemy inten-
sywnie pracować, aby zostały one 

uwzględnione na etapie pracy nad 
tą ustawą w senacie. Chcemy jedno-
cześnie podkreślić, że pomimo na-
szych konstruktywnych uwag z sa-
tysfakcją przyjmujemy pojawienie 
się tej ustawy oraz fakt, że zawiera 
zapisy, które znajdują się w naszych 
stanowiskach przyjmowanych od 
6 lat. 

Mamy nadzieję, że ustawa uspraw-
ni działania związane z walką z wi-
rusem. Zdajemy sobie jednak spra-
wę, że proces eliminacji choroby 
może potrwać dłuższy czas. Hisz-
panom walka z ASF zajęła 25 lat. 
Na dzień dzisiejszy nie mamy in-
formacji o przypadkach ASF poza 
ogrodzonym terenem w rejonie wsi 
Kłębowo. Pozytywnie odbieramy 
sygnały od myśliwych, którzy chcą 
polować. Warunkiem skuteczności 
tych polowań musi być jednak wy-
starczająca liczba chłodni do prze-
chowywania upolowanych zwie-
rząt na etapie badania ich na obec-
ność wirusa. Jesteśmy też jako izba 
w kontakcie z samorządami, które 
zaczynają rozumieć zagrożenie oraz 
jego wagę dla społeczności i gospo-
darki lokalnej. To jest ważne, ponie-
waż bioasekuracja musi dotyczyć 
wszystkich, nie tylko rolników. 

Przypominamy wszystkim rolni-
kom o stosowaniu zasad bioasekura-
cji. Jest to ważne z dwóch zasadni-
czych powodów. Po pierwsze, tylko 
redukcja populacji dzików połączo-
na z bioasekuracją pozwala na zna-
czące ograniczenie rozprzestrze-
niania się wirusa i jego wniknię-
cie na teren gospodarstwa rolnego. 
Po drugie, nieprzestrzeganie zasad 
bioasekuracji spowoduje brak od-
szkodowania w przypadku zaistnie-
nia ogniska choroby w stadzie i ko-
nieczności jego wybicia. Wszystkie 
informacje na temat bioasekuracji 
można znaleźć na naszych stronach 
internetowych. Nasze biura powia-
towe organizują szereg spotkań dla 
rolników, w których biorą udział 
powiatowi lekarze weterynarii. Nie-
długo rozpoczynamy, jak co roku, 
cykl forów rolniczych, których te-
matyka będzie dotyczyła między 
innymi ASF. Na pierwsze forum za-
praszamy już 15 stycznia 2020 roku 
do Wtórka w gminie Ostrów Wiel-
kopolski (sala wiejska) na godzinę 
12.00. Miejsca i czas kolejnych fo-
rów będziemy ogłaszali systema-
tycznie na naszych stronach inter-
netowych. 

Andrzej PRZEPIÓRA

> dokończenie ze str. 3

ASF rozdaje karty na światowym rynku  
trzody chlewnej 

Afrykański pomór świń jest na 
dzień dzisiejszy jednym z najważ-
niejszych czynników wpływających 
na rynek wieprzowiny na świecie. 
Ceny świń w Europie biją rekordy. 
W Niemczech pod koniec listopa-
da cena półtuszy przekroczyła re-
kordowy pułap 2 euro/kg, W Polsce 
ceny rosną, lecz wolniej. Na dzień 
30.12.2019 r. średnia cena skupu 
wynosiła około 6,00 zł/kg wagi ży-
wej i w wielu przypadkach prze-
kraczała granicę 6,20 zł/kg. Nieste-
ty, w strefach ochronnych w woje-
wództwie lubuskim cena oferowana 
za tuczniki jest już o kilkadziesiąt 
groszy niższa od średniej krajowej. 
Niższe ceny proponują odbiorcy, 
którzy chcą wykorzystać trudną sy-
tuację rolników prowadzących chów 
w czerwonej lub żółtej strefie ASF. 

Popyt obecnie przewyższa podaż 
ze względu na chłonny rynek azja-
tycki. Same Chiny zmniejszyły ofi-
cjalnie produkcję o 30%, a niektóre 
szacunki mówią nawet, że o 40%. 
Dla porównania jest to mniej wię-
cej tyle, ile produkuje się mięsa wie-
przowego w całej Europie. 

Przemysł mięsny w Polsce zaczy-
na analizować skutki pojawienia się 
wirusa w Lubuskiem i Wielkopol-
skiem – jeśli będzie to pojedyncze 
ognisko, skutki będą niewielkie, 
jeśli jednak powstaną kolejne ogni-
ska, klienci mogą zareagować re-
dukcją zamówień lub spekulacyjnie 
oczekiwać obniżki cen, argumentu-
jąc to ryzykiem. 

Branża przetwórcza również zna-
lazła się w trudnej sytuacji finan-
sowej. Brak surowca do przerobu 
i jego wysokie ceny wpływają ne-
gatywnie na jej kondycję finanso-
wą, szczególnie w sytuacjach gdy 
sieci detaliczne wywierają ciągle 
presję cenową, nie rozumiejąc sy-
tuacji rynkowej. Dla przykładu 
w ofertach promocyjnych tej samej 
sieci detalicznej 1 kg świeżej szyn-
ki wieprzowej w Polsce kosztuje 
w granicach 10 zł/kg, w Niemczech 
20,89 zł/kg, w Czechach 21,5 zł/kg, 
a w Wielkiej Brytanii 27,50 zł/kg. 
Warto wspomnieć, że w drugiej po-
łowie 2019 roku upadły dwie duże 
firmy mięsne, tj. ZM Kania oraz 
ZM Zbyszko. 

Sytuacja wywołana pojawieniem 
się wirusa w województwie lubu-
skim i dalej w Wielkopolsce ma 
również wpływ na decyzje bizneso-
we rolników. Producenci w Wielko-
polsce zaczynają poważnie rozwa-
żać, czy wstawić kolejny rzut – są 
rolnicy, którzy już podjęli decyzję 
o wycofaniu się z branży. 

Firmy tuczu kontraktowego po-
dejmują decyzje o skróceniu łań-
cucha, czyli pominięciu warchla-
karni. Prosię od producenta ma 
bezpośrednio jechać do tuczarni 
– nie wszystkie tuczarnie są jed-
nak przystosowane do odchowu 
prosiąt. Ograniczenie przemiesz-
czania zwierząt będzie miało klu-
czowe znaczenie dla zatrzymania 
wirusa. 

Co zatem czeka producentów 
trzody chlewnej w 2020 roku? Nie-
stety, nie ma na to pytanie jednej, 
precyzyjnej odpowiedzi. Wszystko 
zależy od tego, jak potoczy się sy-
tuacja z wirusem w ASF w Azji oraz 
w Polsce, a szczególnie w Wielko-
polsce, i Niemczech. Poniżej wy-
mieniono najważniejsze czynniki, 

które będą kształtowały rynek wie-
przowiny w najbliższej przyszłości.

 ■Bardzo prawdopodobny jest sce-
nariusz, że Chiny i inne kra-
je azjatyckie nie poradzą sobie 
z ASF w krótkim czasie. Warto tu 
wspomnieć, że Hiszpanom walka 
z wirusem zajęła 25 lat. W takim 
przypadku popyt na eksport wie-
przowiny z Europy na tamte ryn-
ki będzie kształtował cenę tuczni-
ków w Europie na obecnym, wy-
sokim poziomie. Polska nie jest 
krajem dopuszczonym do ekspor-
tu wieprzowiny na rynek chiński, 
ale przynajmniej nadwyżki taniej 
wieprzowiny nie trafiają na nasz 
rynek, a z kolei nasza wieprzowi-
na, póki co, uzupełnia podaż w in-
nych krajach europejskich. 
 ■Wyższe ceny nie oznaczają auto-
matycznie wyższych zysków rol-
nika. Po pierwsze, już w tej chwili 
około 30% trzody chlewnej pro-
dukowane jest w systemie tuczu 
kontraktowego, w przypadku któ-
rego rolnik dostaje „stałą pen-
sję” za udostępnienie pomiesz-
czeń oraz swoją pracę. Po drugie, 



SIEWCA WIELKOPOLSKI 5Nr 1 (183) styczeń 2020

wyższe ceny tuczników na rynku 
oznaczają wyższe koszty zakupu 
prosiąt czy warchlaków, a te po-
chodzą głównie z hodowli zagra-
nicznych. Niestety, brak polskiej 
hodowli oznacza, że śmietankę 
pochodzącą z wyższych cen tucz-
ników transferujemy do kieszeni 
rolników duńskich czy holender-
skich. 
 ■Sytuacja może się dramatycznie 
zmienić, jeśli wirus ASF dotrze 
do Niemiec i Chiny zakażą impor-
tu wieprzowiny z tego kraju. W ta-
kim przypadku może nas czekać 
zalew mięsa wieprzowego i dra-
styczny spadek cen. 
 ■ Jeśli utrzyma się wysoka cena 
żywca wieprzowego, a sieci deta-
liczne będą dalej wywierały pre-
sję cenową na produkty z wie-
przowiny, mogą upadać kolejne 
mniejsze zakłady mięsne. To jest 
zła wiadomość, szczególnie dla 
mniejszych producentów żywca, 
którzy ciągle dostarczają tuczniki 
do mniejszych ubojni. Ta sytuacja 
doprowadzi do jeszcze większej 
niż obecna koncentracji branży 
i wzrostu skali tuczu kontrakto-
wego. 
 ■Rozprzestrzenianie się wirusa 
w Wielkopolsce i dalej w woje-
wództwie kujawskopomorskim 
może spowodować znaczące ogra-
niczenia w podaży wieprzowi-
ny i dalszy wzrost jej ceny. Tutaj 
zasadniczą rolę będą odgrywa-
ły działania podejmowane przez 
wszystkie służby zaangażowane 
w walkę z wirusem oraz samych 
rolników. O działaniach WIR in-
formujemy w innym artykule. Je-
śli ten scenariusz się zrealizuje, 
oznaczać to będzie bardzo duże 
straty naszych gospodarstw rol-

nych. Warto przypomnieć, że nasz 
region produkuje 30% wieprzowi-
ny w skali kraju. Poza gospodar-
stwami zajmującymi się produk-
cją trzody chlewnej, ucierpią rów-
nież gospodarstwa wytwarzające 
zboża paszowe. Tym ważniejsze 
jest, aby nasza walka z ASF była 
skuteczna. 
 ■Popyt na wieprzowinę na rynkach 
azjatyckich będzie rekompenso-
wał potencjalny spadek spożycia 
tego mięsa w krajach Unii Euro-
pejskiej. Ten spadek zauważalny 
jest już w statystykach unijnych. 
Coraz więcej osób już przeszło 
lub zamierza przejść na wegeta-
rianizm lub weganizm. To już nie 
jest margines, ale znaczący seg-
ment konsumencki. Zmienia się 
również struktura spożycia mięsa. 
Bezwzględnym liderem jest drób, 
który jest postrzegany przez kon-
sumentów jako zdrowszy w po-
równaniu z mięsem czerwonym 
(wieprzowina, wołowina). Popu-
larność drobiu wynika również 
ze zmian klimatycznych (w wyż-
szych temperaturach konsumen-
ci poszukują produktów o mniej-
szej zawartości tłuszczu) oraz de-
mograficznych (rośnie w Europie 
udział muzułmanów, którzy z po-
wodów religijnych nie spożywają 
wieprzowiny). Te zmiany w spo-
sobie odżywiania się konsumen-
tów w Europie nie sprzyjają pro-
ducentom wieprzowiny. Tym bar-
dziej ważna jest współpraca bran-
ży i prowadzenie pozytywnych 
kampanii informacyjnych oraz 
promocyjnych w zakresie warto-
ści odżywczych i walorów smako-
wych mięsa wieprzowego. W per-
spektywie kilku, kilkunastu lat 
produkcja wieprzowiny w Azji 

odbuduje się i lokalni producen-
ci będą w stanie zaspokoić popyt 
na tym rynku, a co za tym idzie 
– ważne jest budowanie europej-
skiego rynku wewnętrznego wie-
przowiny. 
 ■W 2020 roku wejdą w życie prze-
pisy znacząco ułatwiające ubój, 
przetwórstwo i sprzedaż wie-
przowiny i jej przetworów bez-
pośrednio w gospodarstwie rol-
nym. Dodatkowo rolnicy będą 
mogli korzystać z nowego działa-
nia w ramach PROW „Dobrostan 
zwierząt” oferującego dopłaty dla 
gospodarstw stosujących podwyż-
szone warunki dobrostanu zwie-
rząt (więcej miejsca, wybiegi, ży-
wienie w oparciu o własne na-
turalne pasze). Te zmiany dadzą 
szansę małym gospodarstwom 
rolnym na pozyskanie wyższych 
cen za swoje produkty. Niewąt-
pliwie rośnie segment konsumen-
tów, którzy są zainteresowani ta-
kimi produktami i są gotowi pła-
cić za nie nieco wyższe ceny. Py-
tanie tylko, czy te wyższe ceny 
oraz dopłaty będą w stanie zre-
kompensować rolnikowi wyższe 
koszty oraz wydatki inwestycyj-
ne, a także czas związany z prowa-
dzeniem przetwórstwa, sprzedaży 
oraz marketingu swoich produk-
tów. Takie działania wymagają od 
rolnika czasu oraz podnoszenia 
swoich kwalifikacji i kompetencji. 
Liberalizacja przepisów nie ozna-
cza, że nie będą one obowiązywać 
w ogóle. W każdym przypadku 
rolnik będzie musiał spełniać mi-
nimalne wymogi sanitarne, wete-
rynaryjne oraz dobrostanu zwie-
rząt w momencie ich uboju. 
 ■Rok 2020 i kolejne lata upłyną pod 
znakiem dalszej integracji łańcu-

chów spożywczych. To może być 
zarówno integracja pozioma, po-
legająca na organizowaniu się rol-
ników w grupy producenckie, jak 
i pionowa, polegająca na jeszcze 
większym upowszechnianiu się 
tuczu kontraktowego. Obserwu-
jąc dynamikę zmian w strukturze 
rynku trzodowego, spodziewam 
się raczej tej drugiej. Przy spada-
jącej liczbie zakładów ubojowych 
i umocnieniu się na rynku glo-
balnych operatorów w tej branży 
będą oni zainteresowani zabezpie-
czeniem się w zakresie produkcji 
surowca na swoich zasadach. Jeśli 
rolnicy nie zawiążą grup trzodo-
wych, a nowe i istniejące grupy 
nie zaczną z sobą współpracować 
poprzez tworzenie związków re-
gionalnych i współpracę na part-
nerskich warunkach z niezależny-
mi podmiotami ubojowymi, czeka 
nas w dalszej perspektywie całko-
wite przechodzenie rolników na 
tucz kontraktowy. Tego z kolei nie 
należy demonizować. Wielu rol-
ników jest zadowolonych z funk-
cjonowania w ramach takiego 
kontraktu, ponieważ zdejmuje to 
z nich ryzyko cenowe i koniecz-
ność angażowania własnych środ-
ków finansowych. 
Co z tych tendencji wynika dla 

wielkopolskich rolników? Przede 
wszystkim muszą jako branża soli-
darnie stosować zasady bioasekura-
cji. Wejście wirusa do gospodarstw 
to najczarniejszy scenariusz, jaki 
możemy sobie wyobrazić. Bioase-
kuracja musi również dotyczyć tych 
najmniejszych gospodarstw, produ-
kujących tylko na własne potrzeby. 
Jeśli gospodarstwo nie radzi sobie 
z bioasekuracją, powinno na jakiś 
czas zaprzestać chowu trzody chlew-
nej. Tacy rolnicy muszą sobie zdać 
sprawę, że stanowią poważne zagro-
żenie dla swoich sąsiadów posiadają-
cych duże, towarowe hodowle. 

Producenci trzody chlewnej po-
winni z sobą współpracować po-
przez tworzenie grup i ich związ-
ków, aby osiągnąć lepszą pozycję 
negocjacyjną na rynku trzodowym, 
który podlega ciągłej koncentracji. 
Powinni również współpracować 
z sobą w zakresie promocji mięsa 
wieprzowego. 

Dla wielu rolników wyjściem 
może być tucz kontraktowy. Je-
śli posiadają odpowiednie budynki 
i kwalifikacje, ale z różnych powo-
dów nie są w stanie samodzielnie 
funkcjonować na rynku lub popadli 
w tarapaty finansowe, taki tucz po-
zwoli im na bezpieczne przetrwanie 
i osiąganie stałych dochodów. 

Dr Andrzej PRZEPIÓRA
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Walne Zgromadzenie  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

6 grudnia 2019 r. odbyło się II Wal-
ne Zgromadzenie Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej VI kadencji. Spotka-
nie miało miejsce w nowej siedzi-
bie WIR. Wielkopolska Izba Rol-
nicza w porozumieniu z Zespołem 
Szkół Przyrodniczych w Poznaniu 
przejęła nowe pomieszczenia w bu-
dynku 9E. W nowej siedzibie WIR 
zyskała większy metraż, dużą salę 
konferencyjną mieszczącą Walne 
Zgromadzenie WIR, wygodne, ja-
sne pomieszczenia biurowe. Ponadto 
nowy wynajmujący zagwarantował 
korzystną długoletnią umowę najmu 
powierzchni biurowej, co daje stabi-
lizację lokalową biura wojewódzkie-
go WIR.

II Walne Zgromadzenie Wielko-
polskiej Izby Rolniczej VI kadencji 
otworzył prezes Piotr Walkowski, 
który został wybrany przewodniczą-
cym spotkania. Funkcję sekretarza 
powierzono Janowi Paulińskiemu, 
członkowi zarządu WIR.

W pierwszej części walnego przyję-
to między innymi uchwałę w sprawie 
zmian w budżecie Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej na rok 2019, i uchwałę 

w sprawie przyjęcia budżetu Wielko-
polskiej Izby Rolniczej na rok 2020. 
Budżet zakłada dochody WIR na po-
ziomie 4 213 299,07 zł, a wydatki na 
poziomie 4 533 299,07 zł. Różnica 
będzie pokryta z kredytu krótkoter-
minowego.

W dalszej części spotkania człon-
kowie walnego zgromadzenia dysku-
towali o bieżących problemach wiel-
kopolskiego i polskiego rolnictwa. 
Dyskusja dotyczyła przede wszyst-
kim największego zagrożenia dla rol-
nictwa w Wielkopolsce, jakim jest 
ASF. Walne zgromadzenie przyjęło 
w tej sprawie stosowne stanowisko 
(opublikowane w poprzednim nume-
rze „Siewcy Wielkopolskiego”).

Przyjęto również:
 ■ Stanowisko w sprawie usuwania 
folii rolniczej i innych odpadów 
pochodzących z działalności rol-
niczej.
 ■ Stanowisko w sprawie udzielania 
przez państwo pomocy dla rolni-
ków poszkodowanych przez klęskę 
suszy (opublikowane w poprzed-
nim numerze „Siewcy Wielkopol-
skiego”).

 ■ Stanowisko w sprawie gospodaro-
wania nieruchomościami Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Walne Zgromadzenie VI kadencji 

przyjęło również uchwałę w sprawie 
powołania Komisji do Spraw Kobiet 
i Rodziny w Środowisku Wiejskim 
w składzie: Anna Majer, Jolanta Na-
wrocka, Janina Pawełczyk, Janusz 
Popiół, Szymon Tomaszewski, Mi-
chał Wróblewski i Adam Kachniarz.

Kolejnym punktem obrad było 
sprawozdanie z pracy Krajowej Rady 
Izb Rolniczej. Z uwagi na fakt, iż 
członkiem zarządu KRIR VI kaden-
cji została wybrana Jolanta Nawroc-
ka – delegat do KRIR z Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, przedstawiła po 
krótce najważniejsze działania po-
dejmowane przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych.

Walne zgromadzenie przyjęło rów-
nież kilkanaście wniosków zgłoszo-
nych przez rolników oraz rady po-
wiatowe izby rolniczej, w tym mię-
dzy innymi:

 ■Wniosek w sprawie nadania wy-
znaczonym przedstawicielom kół 
łowieckich (dwie, trzy osoby w da-

nym obwodzie łowieckim, w za-
leżności od wielkości obszaru ło-
wiska) uprawnień pozwalających 
skrócić cierpienie zwierząt poszko-
dowanych w wyniku zdarzeń dro-
gowych, kolizji m.in. z pojazdami 
mechanicznymi.
 ■Wniosek w kwestii umożliwienia 
na terenach wystąpienia wirusa 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
przeprowadzenia odstrzałów zwie-
rzyny z zachowaniem szczegól-
nych warunków bezpieczeństwa 
w odległości mniejszej aniżeli 
przewidywane 150 m od zabudo-
wań, z uwzględnieniem szczegól-
nych przypadków rozproszonej za-
budowy siedliskowej.
 ■W sprawie umożliwienia rolnikom 
prowadzącym produkcję zwierzę-
cą, którym gminne komisje klę-
skowe oszacowały straty spowodo-
wane wystąpieniem niekorzystne-
go zjawiska atmosferycznego, np. 
suszy, powyżej 20% strat w ogólnej 
produkcji gospodarstwa, ubiega-
nia się o wsparcie w formule po-
mocy publicznej.
 ■Wystąpić do ministra rolnictwa 
za pośrednictwem KRIR o infor-
mację, jak zaawansowane są prace 
nad satelitarnym systemem moni-
torowania sytuacji meteorologicz-
nej kraju.
 ■Zwrócić się do ministra rolnic-
twa i rozwoju wsi z wnioskiem 
o zwiększenie dotacji do materiału 
siewnego.
Na zakończenie prezes Piotr Wal-

kowski podziękował wszystkim za 
udział, złożył życzenia świąteczne 
oraz zaprosił na wigilię środowisk 
rolniczych, która odbyła się 14 grud-
nia 2019 roku w powiecie rawickim.

Marta CEGLAREK
Andrzej PRZEPIÓRA

Od lewej: Jerzy Kostrzewa – członek zarządu WIR, Jolanta Nawrocka – członek zarządu KRIR, Jan Pauliński – członek zarządu WIR, Piotr Walkowski 
– prezes WIR, Zbigniew Stajkowski – wiceprezes WIR, Bogdan Fleming – członek zarządu WIR
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Moment głosowania członków Walnego Zgromadzenia WIR
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Stanowisko II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
VI kadencji z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie gospodarowania 

nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Wielkopolska Izba Rolnicza, jako 

członek Terenowej Rady Społecznej 
działającej przy Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa Oddziale Tere-
nowym w Poznaniu, wyraża swo-
je negatywne stanowisko dotyczące 
zwiększenia progu powierzchnio-
wego nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy w formie prze-
targów ograniczonych ofertowych 
od średniej województwa, tj. obec-
nie 13,99 ha. Dotychczas obowiązu-
jące zasady organizacji przetargów 
ofertowych od 5 ha były racjonal-
ne pod względem sprawiedliwości 
społecznej i ekonomicznej, gdyż nie 
wiązały się z podbijaniem czynszów 
dzierżawnych w licytacjach, a co za 
tym idzie dostęp do gruntów Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
miał również rolnik o mniejszych 
możliwościach finansowych. Organi-
zacja przetargów ograniczonych ofer-
towych od tej powierzchni dawała 
również większą gwarancję rzetelnej 
oceny przyszłego dzierżawcy. Pod-
niesienie wyżej wymienionego progu 
wpłynie negatywnie na wzrost kosz-
tów dzierżawy dla rolników. Oczy-
wiście Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, realizując interesy pań-
stwa, dąży do osiągania jak najwyż-
szych przychodów, jednakże w takim 
przypadku należy również rozważyć 
konieczność rozdysponowania nie-
ruchomości Zasobu pod względem 
społecznym. Podniesienie progu 
przetargów ofertowych od 13,99 ha 
wprowadzi jeszcze jedno kryterium 
– ekonomiczne, które spowoduje wy-
kluczenie z przetargów ofertowych 

rolników posiadających nieduże go-
spodarstwa rolne. Ponadto z infor-
macji uzyskanych w Oddziale Tere-
nowym w Poznaniu wynika, że około 
80% nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy dla rolników indywi-
dualnych ma powierzchnię zbliżoną 
do tej granicy, a więc będą one roz-
dysponowane w przetargach ograni-
czonych licytacyjnych. 

W ocenie samorządu rolniczego 
konieczna jest weryfikacja kryte-
riów i wag przetargowych po kilku 
latach ich funkcjonowania. W trak-
cie oceny gospodarstw konieczne 
jest, zdaniem WIR, przyjęcie po-
dobnych instrumentów kontrolnych 
jak w przypadku grup producentów 
rolnych, a więc sprawdzenie, czy 
nie wystąpiły przesłanki świadczące 
o stworzeniu sztucznych warunków 
w celu uzyskania korzystniejszej 
punktacji w przetargach ofertowych. 
KOWR, badając ewentualne wystą-
pienie sztucznych warunków, powi-
nien brać pod uwagę między innymi, 
czy potencjalni dzierżawcy wykazują 
samodzielność, odrębność oraz nie-
zależność w prowadzeniu działalno-
ści rolniczej, tj. czy posiadają własną 
bazę produkcyjną (grunty, wyposa-
żenie techniczne, infrastrukturę), 
ponoszą koszty prowadzenia dzia-
łalności rolniczej (koszty produkcji, 
koszty eksploatacji), czy gospodar-
stwo nie zostało utworzone w wyni-
ku podziału wcześniej funkcjonu-
jącego gospodarstwa rolnego. Tak 
przeprowadzona weryfikacja pozwoli 
na wyeliminowanie osób, które wy-
korzystują przepisy do sięgnięcia po 

dzierżawę gruntów z Zasobu. WIR 
niekorzystnie ocenia również zmianę 
prowadzącą do rezygnacji z koniecz-
ności przedstawienia przez rolnika 
indywidualnego oświadczenia o oso-
bistym prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego i łącznej powierzchni użyt-
ków rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego poświadczone 
za zgodność z oryginałem przez wój-
ta/burmistrza, na rzecz oświadczenia 
samego rolnika. Konieczny jest po-
wrót do zapisów, które eliminowały 
osoby z przetargu, jeżeli są one dzier-
żawcami nieruchomości będących 
w Zasobie – przełoży się to na zwięk-
szenie dostępności działek. 

Rolnicy zwracają uwagę, że uczest-
nicy przetargu powinni otrzymywać 
informacje o punktach zdobytych 
przez poszczególnych uczestników 
przetargów, co pozwoli na ich wza-
jemną weryfikację i szybkie wskaza-
nie ewentualnych nieprawidłowości. 

Odnosząc się do kwestii Tereno-
wych Rad Społecznych, WIR z zado-
woleniem przyjęła realizację jej po-
stulatu o przyjęcie regulaminu prac 
Rady. Niestety, podczas prac nad 
jego tworzeniem wprowadzano na 
bieżąco zmiany odnoszące się do 
składu ilościowego rady i nie wery-
fikowano organizacji wchodzących 
w jej skład. Przyjęte zapisy skutku-
ją często paraliżem prac Rady, gdyż 
niemożliwe jest osiągnięcie kworum 
ze względu na częste nieobecności 
jej poszczególnych członków. Apelu-
jemy więc o konieczność zmian za-
pisów dotyczących organizacji rol-
niczych mogących zgłaszać swoich 

przedstawicieli do TRS. Niezbędne 
jest zawężenie, w przypadku Rad 
działających przy Oddziale Tereno-
wym KOWR, do organizacji o za-
sięgu wojewódzkim o liczebności co 
najmniej 700 członków w skali woje-
wództwa. W skład Rady wejdą w ta-
kim przypadku aktywne organizacje 
z danego województwa, co przełoży 
się na pracę tego gremium i będzie 
odzwierciedlało faktyczne zaangażo-
wanie tych podmiotów w terenie. 

Wielkopolska Izba Rolnicza zanie-
pokojona jest również doniesieniami 
z terenu dotyczącymi przedłużenia 
specjalnym pełnomocnictwem Dy-
rektora Generalnego KOWR dzier-
żawy podmiotowi, który nie wyra-
ził zgody na wyłączenie 30% po-
wierzchni użytków rolnych w myśl 
art. 4 i 5 Ustawy z dnia 16.09.2011 r. 
o zmianie ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skar-
bu Państwa oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 233, poz. 1382) i tym samym po-
winien stracić możliwość przedłuże-
nia umowy. Każdy z ministrów rol-
nictwa zapewniał, że nie będzie oko-
liczności, w której jeżeli dzierżawca 
nie wyłączy tzw. 30%, będzie miał 
przedłużaną dzierżawę. W tym przy-
padku złamano tę zasadę i stworzo-
no precedens, na którym będą mogły 
opierać się inni dzierżawcy będący 
w takiej sytuacji. Zdaniem wielko-
polskiego samorządu rolniczego na-
leży bezwzględnie przestrzegać usta-
leń i nie stwarzać warunków do ko-
lejnych takich sytuacji, które budzą 
sprzeciw rolników. WIR

Stanowisko II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
VI kadencji z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie programu 

utylizacji folii rolniczej
Wielkopolska Izba Rolnicza od 

wielu lat czyniła starania w celu roz-
wiązania problemu utylizacji folii 
rolniczej. Bardzo nas ucieszyło uru-
chomienie programu, którego ce-
lem jest rozwiązanie tego problemu 
z korzyścią dla rolników oraz ochro-
ny środowiska. Od momentu uru-
chomienia programu szeroko infor-
mujemy rolników oraz samorządy 
o możliwości pozyskania dotacji na 
ten cel, ponieważ bardzo nam zale-
ży na realizacji tego programu. Jest 
to dla nas ważne, ponieważ Wielko-

polska jest zagłębiem produkcji rol-
niczej, w tym produkcji zwierzęcej, 
co generuje bardzo duże ilości tego 
typu odpadów. Gospodarstwa rolne 
w naszym regionie zostały poszko-
dowane przez suszę przez dwa lata 
z rzędu i bardzo liczą na taką po-
moc. 

Mając świadomość rangi progra-
mu oraz dbając o jego dobre funk-
cjonowanie, II Walne Zgromadze-
nie VI Kadencji Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej zwraca uwagę na następu-
jące problemy z jego wdrażaniem: 

 ■Brak jest szczegółowych informa-
cji i instrukcji. Trudno jest na-
wet dodzwonić się do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, aby ta-
kie informacje uzyskać. Naszym 
zdaniem taki program powinien 
być wdrażany na poziomie regio-
nu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z którym gminy mają sta-
ły i bezpośredni kontakt. 
 ■ Samorządy obawiają się też dodat-
kowych kosztów, które musiałyby 

pokryć z własnych budżetów, cho-
ciaż zdają sobie sprawę z uciążli-
wości takich odpadów dla środo-
wiska naturalnego. Mamy sygnały, 
że dotacja w wysokości 500 zł/t nie 
pokryje kosztów zbiórki i utyliza-
cji tych odpadów. Zadanie pole-
gające na zbieraniu odpadów po-
chodzących z działalności gospo-
darczej nie leży w kompetencjach 
gmin, w związku z czym z powo-
dów formalnych nie mogą ponosić 

> dokończenie na str. 8
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Koniec roku pod znakiem odpadów
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żadnych kosztów związanych z ta-
kim działaniem. Poza tym gminy 
wskazują, że w wyniku między in-
nymi dodatkowych kosztów zwią-
zanych z reformą edukacji oraz ob-
niżeniem podatków nie dysponują 
żadnymi środkami własnymi na 
realizację tego zadania. 
 ■Wiele gmin nie dysponuje odpo-
wiednią infrastrukturą, czyli ogro-
dzonym i oświetlonym placem wy-
posażonym w wagę, co jest niezbęd-
ne do zebrania folii od rolników. 

 ■Naszym zdaniem beneficjentem 
programu powinny być również 
związki międzygminne, chociaż-
by z powodu różnej ilości tego 
typu odpadów w gminach. Związ-
ki komunalne gmin mają ponad-
to odpowiednią infrastrukturę do 
prowadzenia takich działań. Na-
leży również dopuścić składanie 
wspólnych wniosków przez są-
siadujące z sobą gminy. W takim 
przypadku koszty tych działań 
będą niższe. 
 ■Należałoby również rozważyć 
wdrażanie programu poprzez 

Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na zasadzie 
dotacji dla firm zajmujących się 
utylizacją folii rolniczej, tak jak 
funkcjonuje to w przypadku dota-
cji dla firm utylizujących odpady 
pochodzenia zwierzęcego. Należy 
bowiem pamiętać, że gminy, zgod-
nie z obowiązującym prawem, są 
odpowiedzialne za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych, ale 
nie tych pochodzących z działal-
ności gospodarczej. 
Jednocześnie Walne Zgromadze-

nie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

apeluje do wszystkich rolników, aby 
nie zaprzepaścili szansy na zagospo-
darowanie folii i ściśle współpraco-
wali z gminami już na etapie skła-
dania wniosku. Zapewne w wielu 
przypadkach potrzebne też będzie 
podjęcie rozmów, by zainteresować 
gminy przystąpieniem do progra-
mu, tym bardziej że budżet pro-
gramu, wynoszący dla całego kraju 
100 mln zł, z pewnością nie wystar-
czy dla wszystkich wnioskodaw-
ców. Tylko niezwłoczne złożenie 
wnios ku daje gwarancję otrzymania 
dotacji. WIR

> dokończenie ze str. 7

Wielkopolska Izba Rolnicza od 
lat postulowała uporządkowanie 
i dofinansowanie kwestii zbiera-
nia i utylizacji folii rolniczej i in-
nych odpadów związanych z dzia-
łalnością rolniczą. Bardzo nas więc 
ucieszyło uruchomienie programu, 
którego celem jest rozwiązanie tego 
problemu z korzyścią dla rolników 
oraz ochrony środowiska. Program 
zakłada 100procentowe dofinanso-
wanie takich działań poprzez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dofinanso-
wanie trafiać ma do gmin, które do 
20 grudnia miały czas na złożenie 
wniosków na ten cel. Od momentu 
uruchomienia programu szeroko in-
formujemy rolników oraz samorzą-
dy o możliwości pozyskania dotacji 
na ten cel, ponieważ bardzo nam 
zależy na realizacji tego progra-
mu. Jest to dla nas ważne, ponieważ 
Wielkopolska jest zagłębiem pro-
dukcji rolniczej, w tym produkcji 
zwierzęcej, co generuje bardzo duże 
ilości tego typów odpadów. Gospo-
darstwa rolne w naszym regionie 
zostały poszkodowane przez suszę 
przez dwa lata z rzędu i bardzo liczą 
na taką pomoc. 

Według naszych szacunków akces 
do programu w postaci wniosku zło-

żyło około 120 gmin z Wielkopolski. 
Gminy wcześniej prowadziły inwen-
taryzację ilości odpadów do usunię-
cia na swoim terenie. 

Nie wszystkie samorządy zdecy-
dowały się na podjęcie próby rozwią-
zania problemu i złożenia wniosku. 
Analizując sam program, zidentyfi-
kowaliśmy istotne bariery, które mo-
gły zniechęcić niektóre samorządy 
do udziału w tej akcji. Nasze uwa-
gi przekazaliśmy już do NFOŚiGW 
oraz stosownych ministerstw nadzo-
rujących jego pracę. Poniżej przed-
stawiamy zasadnicze kwestie, któ-
rych rozwiązanie usprawni działa-
nie programu w przyszłości.

 ■Brak jest szczegółowych informa-
cji i instrukcji. Trudno jest na-
wet dodzwonić się do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, aby ta-
kie informacje uzyskać. Naszym 
zdaniem taki program powinien 
być wdrażany na poziomie regio-
nu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, z którym gminy mają 
stały i bezpośredni kontakt. 
 ■Samorządy obawiają się też dodat-
kowych kosztów, które musiałyby 
pokryć z własnych budżetów, cho-
ciaż zdają sobie sprawę z uciążli-

wości takich odpadów dla środo-
wiska naturalnego. Mamy sygna-
ły, że dotacja w wysokości 500 zł/t 
nie pokryje kosztów zbiórki i uty-
lizacji tych odpadów. Zadanie po-
legające na zbieraniu odpadów po-
chodzących z działalności gospo-
darczej nie leży w kompetencjach 
gmin, w związku z czym z powo-
dów formalnych nie mogą ponosić 
żadnych kosztów związanych z ta-
kim działaniem. Poza tym gminy 
wskazują, że w wyniku między in-
nymi dodatkowych kosztów zwią-
zanych z reformą edukacji oraz 
obniżeniem podatków nie dyspo-
nują żadnymi środkami własnymi 
na realizację tego zadania. 
 ■Wiele gmin nie posiada odpo-
wiedniej infrastruktury czyli nie 
dysponuje placem, ogrodzonym 
i oświetlonym, wyposażonym 
w wagę, co jest niezbędne do ze-
brania folii od rolników. 
 ■Naszym zdaniem beneficjentem 
programu powinny być również 
związki międzygminne, chociaż-
by z powodu różnej ilości tego 
typu odpadów w gminach. Związ-
ki komunalne gmin mają ponad-
to odpowiednią infrastrukturę do 
prowadzenia takich działań. Na-
leży również dopuścić składanie 

wspólnych wniosków przez są-
siadujące z sobą gminy. W takim 
przypadku koszty tych działań 
będą niższe. 
 ■Należałoby również rozważyć 
wdrażanie programu poprzez 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na zasadzie 
dotacji dla firm zajmujących się 
utylizacją folii rolniczej, tak jak 
funkcjonuje to w przypadku dota-
cji dla firm utylizujących odpady 
pochodzenia zwierzęcego. Należy 
bowiem pamiętać, że gminy zgod-
nie z obowiązującym prawem są 
odpowiedzialne za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych, ale 
nie tych pochodzących z działal-
ności gospodarczej. 
Na dzień dzisiejszy nie mamy 

jeszcze informacji, ile wniosków 
faktycznie złożono i ile otrzyma do-
finansowanie. Jak tylko takie infor-
macje będą dostępne, opublikujemy 
je na naszych stronach interneto-
wych. 

Sporo zamieszania wśród rolni-
ków narobił również obowiązek 
rejestrowania się w bazie danych 
o odpadach (BDO). Znowelizowana 
ustawa nakłada bowiem taki obo-
wiązek na wszystkie podmioty pro-
wadzące ewidencję odpadów, w tym 
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gospodarstwa rolne o powierzchni 
powyżej 75 ha. Czas na rejestrację 
minął 31 grudnia 2019 roku. Sama 
baza o odpadach nie jest niczym no-
wym. Każdy przedsiębiorca wytwa-
rzający, zbierający lub przetwarzają-
cy odpady był i jest zobowiązany do 
ich ewidencji. Do końca 2019 roku 
była to ewidencja prowadzona 
w formie papierowej, a od stycznia 
2020 roku ta sama ewidencja ma być 
prowadzona w formie elektronicznej 
w ramach właśnie BDO. 

Obowiązkowi rejestracji w Bazie 
BDO podlegają wszystkie podmio-
ty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz 
art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. 
W art. 50 ustawy o odpadach wy-
mienia się szereg rodzajów działal-
ności, które podlegają wpisowi do 
RejestruBDO na wniosek. Wskaza-
ni w ustawie przedsiębiorcy muszą 
sami złożyć wniosek o wpis do Reje-
stru, który prowadzi marszałek wo-
jewództwa właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę 
podmiotu.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-
BDO objęte są nie tylko podmio-
ty, które wytwarzają odpady oraz 
prowadzą ewidencję tych odpadów, 
ale również wprowadzający na te-
rytorium kraju produkty w opa-
kowaniach, opony, oleje smarowe, 
pojazdy, baterie lub akumulatory, 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, producenci, importerzy i we-
wnątrzwspólnotowi nabywcy opa-
kowań. Dotyczy to również jedno-
osobowych działalności gospodar-
czych oraz większych gospodarstw 
rolnych.

Poniżej lista przykładowych pod-
miotów, które w wyniku prowadze-
nia swojej działalności są zobowią-
zane do uzyskania wpisu do Reje-
struBDO:

 ■ sklepy spożywcze,
 ■ sklepy wielkopowierzchniowe,
 ■firmy budowlane, remontowe,
 ■ gabinety lekarskie,
 ■ gabinety stomatologiczne,
 ■ gabinety kosmetyczne,
 ■ zakłady fryzjerskie,

 ■producenci baterii i akumulato-
rów,
 ■producenci pojazdów,
 ■producenci opakowań,
 ■producenci sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego,
 ■ importerzy wprowadzający pro-
dukty w opakowaniach,
 ■ rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 ■warsztaty samochodowe,
 ■warsztaty rzemieślnicze,
 ■ zakłady produkcyjne,
 ■prowadzący profesjonalną dzia-
łalność w zakresie transportu od-
padów.
Rolnicy mieli wątpliwości, czy 

mają się rejestrować, czy też nie. Jed-
nak po nowelizacji ustawy, która we-
szła w życie 13 sierpnia 2019 roku, 
doprecyzowano, że wytwórca od-
padów będący rolnikiem gospoda-
rującym na powierzchni poniżej 
75 ha jest zwolniony z obowiązku 
uzyskania wpisu do rejestru oraz 
prowadzenia ewidencji odpadów 
i sprawozdawczości w tym zakresie. 
Mimo tak jasnego zapisu okazuje się 

jednak, że ciągle funkcjonują jego 
różne interpretacje. Na przykład 
firma odbierająca padnięte brojlery 
zażądała od jej właściciela numeru 
rejestracji w BDO i zagroziła, że nie 
odbierze padniętych zwierząt, jeśli 
rolnik nie dokona takiej rejestracji. 
Podobną interpretację stosują nie-
które biura księgowe i informują 
rolników, że jednak powinni zare-
jestrować się w BDO. Pojawiają się 
też oferty firm konsultingowych ofe-
rujących usługi związane z ewiden-
cją odpadów, ich przechowywaniem 
czy przetwarzaniem i rejestracją 
w BDO, strasząc jednocześnie rol-
ników konsekwencjami niewywią-
zywania się z takich obowiązków. 
W każdym takim przypadku zale-
camy kontakt z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Wielkopol-
skiego, który prowadzi bazę BDO. 
Wszystkie informacje na ten temat 
oraz numery telefonów dostępne są 
na stronie internetowej urzędu: ht-
tps://www.umww.pl/rejestrbdo.

Andrzej PRZEPIÓRA

Wielkopolska Wieczerza Wigilijna  
Środowisk Wiejskich

W sobotę 14 grudnia 2019 roku 
odbyła się jedenasta Wieczerza Wi-
gilijna Środowisk Wiejskich zorga-
nizowana przez Wielkopolską Izbę 
Rolniczą. Tym razem organizato-
rzy zaprosili delegacje z całej Wiel-
kopolski do Sierakowa w powiecie 
rawickim. W świątecznym spotka-
niu wzięli udział rolnicy, delegaci 
rad powiatowych WIR, samorzą-
dowcy, sołtysi, przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji działających 
w otoczeniu wsi i rolnictwa oraz 
członkinie kół gospodyń wiejskich. 
W sumie do wspólnej wieczerzy za-
siadło 1600 osób reprezentujących 
środowiska wiejskie z całej Wiel-
kopolski. 

Gospodarzami uroczystości byli 
prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski, wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski, prezes Związku Pro-
ducentów Ryb Marek Trzcieliński, 
a także starosta rawicki Adam Spe-
rzyński, burmistrz gminy Rawicz 
oraz Rada Powiatowa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej w Rawiczu. 

Wśród gości uroczystości byli: 
poseł do Parlamentu Europejskiego 
Adam Jarubas oraz posłowie na Sejm 
RP Władysław Kosiniak Kamysz, 
Andrzej Grzyb, Krzysztof Paszyk 
oraz Dariusz Klimczak. W spotkaniu 

uczestniczył również honorowy pre-
zes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
i Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef 
Waligóra oraz prezes Lubuskiej Izby 
Rolniczej Stanisław Myśliwiec i wi-

ceprezes Dolnośląskiej Izby Rolni-
czej Ryszard Borys wraz z delegatem 
do KRIR Henrykiem Kowalikiem. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej Piotr Walkowski podziękował 

wszystkim gościom za przybycie na 
spotkanie. Podkreślił integracyjny 
charakter spotkania, które od po-

> dokończenie na str. 10

Wielkopolska Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich zgromadziła ponad 1600 osób
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czątku, czyli od jedenastu lat, ma na 
celu jednoczyć społeczność obszarów 
wiejskich oraz prezentować bogac-
two bożonarodzeniowych tradycji 
kulinarnych i kulturowych wielko-
polskiej wsi. 

Gospodarze Wieczerzy, będąc 
wiernym nakazom tradycji, świątecz-
ną kolację rozpoczęli od połamania 
się opłatkiem i złożenia życzeń. Za-
nim to jednak nastąpiło, ksiądz ka-
nonik Wojciech Prostak, proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Króla i Zwia-
stowania NMP w Rawiczu, poświęcił 
przygotowane opłatki. Po złożeniu 
sobie życzeń wszyscy zasiedli do sto-
łów, by skosztować tradycyjnych wi-
gilijnych potraw. Na stołach gościły: 
uszka z grzybami i czerwony barszcz, 
karp smażony, sałatka śledziowa, ka-
pusta z grochem oraz makiełki. 

Goście Wieczerzy Wigilijnej Śro-
dowisk Wiejskich skosztowali domo-
wych pierników, które przygotowały 
panie z kół gospodyń wiejskich z ca-
łej Wielkopolski. Domowe pierniki 
były nie tylko smaczne, ale również 
przepięknie przyozdobione bożona-
rodzeniowymi motywami, dzięki 
czemu stanowiły ozdobę wigilijnych 
stołów. 

Uroczystej kolacji towarzyszyły 
występy artystyczne. Spotkanie roz-
począł występ przygotowany przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Sierakowie, któ-
rzy przedstawili wzruszającą scen-
kę nawiązującą do najważniejszych 
wartości związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia. Następnie przed 
uczestnikami spotkania wystąpiła 
grupa „To i owo Szkaradowo” oraz 
„Gołaszyniacy”. 

Tak duże przedsięwzięcie, jakim 
jest organizacja Wieczerzy Wigilij-
nej Środowisk Wiejskich, nie mogło-
by się udać bez dodatkowego wspar-
cia. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej dziękuje staroście rawickiemu 
Adamowi Sperzyńskiemu, Grze-
gorzowi Kubikowi – burmistrzowi 
gminy Rawicz, oraz Radzie Powia-
towej Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
w Rawiczu za organizację spotkania. 
Podziękowania kierowane są również 

do następujących osób, firm i organi-
zacji, które włączyły się w przygoto-
wanie wydarzenia: 

 ■Romuald Krzyżosiak, burmistrz 
Jutrosina,
 ■Karol Skrzypczak, burmistrz 
Miejskiej Górki,
 ■Związek Producentów Ryb,
 ■Andrzej Szyszko, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Sierakowie, oraz nauczyciele 
i uczniowie, którzy przygotowali 
występ artystyczny,
 ■Dariusz Staśkowiak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawi-
czu,
 ■Agata Kubiak, dyrektor ZSPT 
CKU Bojanowo,
 ■Piotr Mosiek, dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych w Rawiczu, 

oraz nauczyciele Monika Świtała 
i Iwona Kurzawa,
 ■ koła gospodyń wiejskich z gminy 
Jutrosin,
 ■ Stowarzyszenie K.L.A.R z Kawcza,
 ■Andrzej Małecki Związek Planta-
torów Buraka Cukrowego,
 ■Marek Trzcieliński i Wiesław Mi-
chalski z Gospodarstwa Rybackie-
go w Przygodzicach,
 ■Zbigniew Rakowski,
 ■ Izabela oraz Zbigniew Stajkowscy,
 ■ Jan Chlasta,
 ■PFEIFER & LANGEN POLSKA 
SA,
 ■ Spółdzielnia Socjalna Smak Bistro,
 ■Paweł Powroźnik, właściciel re-
stauracji „P jak Pysznie”,
 ■ Spółdzielnia Mleczarska w Gosty-
niu,

W uroczystej Wieczerzy udział wzięły delegacje środowisk wiejskich z całej Wielkopolski

> dokończenie ze str. 9

Przygotowane opłatki poświęcił ksiądz kanonik Wojciech Prostak, pro-
boszcz parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu

Prezes WIR Piotr Walkowski złożył 
wszystkim serdeczne życzenia z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia
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Normy i wymogi wzajemnej zgodności
Wielkopolska Izba Rolnicza wraz 

z Wielkopolskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu 
oraz Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie Oddział w Poznaniu 
zorganizowała w listopadzie i grud-
niu 2019 roku cykl szkoleń pn. „Nor-
my i wymogi wzajemnej zgodności”. 
WIR przeprowadziła na terenie całej 
Wielkopolski 31 szkoleń, w których 
uczestniczyło ponad 770 osób.

Zbiór przepisów związanych 
z przestrzeganiem tzw. norm wza-
jemnej zgodności obowiązuje w Pol-
sce już od 10 lat, czyli od 2009 roku. 
Wtedy bowiem, zgodnie z reformą 
Wspólnej Polityki Rolnej, postano-
wiono o rozdzieleniu wielkości uzy-
skiwanych płatności od skali pro-
dukcji i uzależnieniu ich wysokości 
od spełniania określonych minimal-
nych norm. Normy te nie są czymś 
nowym, ale stanowią wybrany zbiór 
przepisów z obowiązującego prawa, 
który należy przestrzegać w celu 
otrzymania płatności w pełnej wy-
sokości. Przepisy te były wprowa-
dzane stopniowo w zależności od 
obszaru zagadnień, którego dotyczy-
ły: obszar A – ochrona środowiska, 
identyfikacja i rejestracja zwierząt 
– od 2009 r., obszar B – zdrowie pu-
bliczne, zdrowie zwierząt, zdrowot-
ność roślin – od 2011 r., obszar C – 
dobrostan zwierząt – od 2013 r. Od 
roku 2014 zaczęły obowiązywać rów-
nież zasady dotyczące integrowanej 
ochrony roślin. 

Najnowszymi z zasad obowiązu-
jących w ramach zasad wzajemnej 
zgodności są przepisy wprowadzone 
przez „Program działań mających 
na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 
Wymogi w nim zawarte obowiązują 

w całym kraju od 26 lipca 2018 roku. 
Program wprowadza szereg obowiąz-
ków związanych z przechowywaniem 
i stosowaniem nawozów naturalnych 
i azotowych. Właśnie te zagadnienia 
były najczęściej przyczynkiem do 
dyskusji w trakcie szkoleń. Przykła-
dowo ustalone w programie terminy 
stosowania nawozów ograniczone da-
tami są krytykowane przez rolników. 
Ich zdaniem przy nawożeniu powin-
na być brana pod uwagę pogoda, a nie 
sztywna data. Zwracano na ten pro-
blem uwagę już wcześniej i obecnie 
trwają rozmowy w ministerstwie, 
które być może doprowadzą do zmia-
ny podejścia do tych terminów.

Trochę niejasności występowało 
również przy określaniu limitu daw-
ki azotu. Program określa, że maksy-
malna roczna dawka nawozów natu-
ralnych wykorzystywanych rolniczo 
może zawierać nie więcej niż 170 kg 
azotu w czystym składników na 1 ha 
użytków rolnych. Należy zauważyć, 
że zapis ten odnosi się do dawki azo-
tu z nawozów naturalnych, a nie cał-
kowitej dawki azotu na hektar, co 
pojawiało się w niektórych wypowie-
dziach. Dawka ta może być większa, 
bo obejmuje zarówno azot z nawozów 
naturalnych, jak i azot z nawozów 
mineralnych stosowanych w gospo-
darstwie. W przypadku braku planu 
nawozowego można stosować dawki 
azotu zgodne z maksymalnymi daw-
kami określonymi w załączniku do 
Programu azotanowego.

Kolejne zagadnienie to kwestia 
pojemności zbiorników i powierzch-
ni miejsc przechowywania nawozów 
naturalnych. Powinny umożliwiać 
przechowanie tych nawozów przez 
okres, gdy ich rolnicze wykorzysta-
nie nie jest możliwe. Dla nawozów 
naturalnych płynnych jest to 6 mie-
sięcy, dla nawozów naturalnych sta-

łych – 5 miesięcy. Na dostosowanie 
do tych wymagań został ustalony 
okres przejściowy, uzależniony od 
wielkości produkcji. Pewnym uła-
twieniem będzie tu ostatnia zmiana 
przepisów w Prawie budowlanym. 
Pozwala ona na budowę płyt do skła-
dowania obornika, szczelnych zbior-
ników na gnojówkę lub gnojowicę 
oraz silosów na kiszonkę bez uzyska-
nia pozwolenia na budowę. 

Do czasu realizacji terminów do-
stosowania określonych w programie 
rolnicy prowadzący produkcję zwie-
rzęcą muszą zapewnić przechowywa-
nie płynnych nawozów naturalnych 
w szczelnych zbiornikach o pojem-
ności umożliwiającej gromadzenie 
co najmniej 4miesięcznej produk-
cji tego nawozu. Obornik natomiast 
można przechowywać w budynku in-
wentarskim na szczelnym podłożu, 
w przypadku stosowania głębokiej 
ściółki lub czasowo na pryzmie, bez-
pośrednio na gruncie rolnym. W ta-
kim przypadku należy jednak dosto-
sować się do określonych wymagań.

Poza Programem azotanowym 
w czasie szkoleń omawiano rów-
nież zagadnienia dotyczące tworze-
nia i utrzymania stref buforowych 
wzdłuż cieków wodnych, przestrze-
gania procedur wydawania zezwo-
leń wodnoprawnych w celu nawad-
niania, ochrony wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem niebez-
piecznymi substancjami (głównie 
środki ochrony roślin, oleje odpado-
we, oleje napędowe, benzyny). Zwra-
cano uwagę na kwestię utrzymania 
minimalnej pokrywy glebowej, chro-
niącej przed erozją gleb, prowadzenie 
upraw na gruntach ornych położo-
nych na stokach o nachyleniu powy-
żej 20° oraz zagadnienia utrzymania 
poziomu materii organicznej gleby 
poprzez zakaz wypalania gruntów 

rolnych. Obecnie obowiązuje bez-
względny zakaz wypalania. Rolni-
cy zgłaszają jednak potrzebę zmian 
w tym zakresie, dopuszczającą punk-
towe wypalanie resztek roślinnych 
(po uzgodnieniu ze strażą pożarną), 
co niekiedy ma bardzo duże znacze-
nie przy niszczeniu agrofagów, które 
w nich pozostają.

Kolejne tematy dotyczyły różno-
rodności biologicznej i obejmowa-
ły zagadnienia ochrony określonych 
gatunków ptaków, siedlisk przyrod-
niczych, gatunków zwierząt oraz ga-
tunków roślin poprzez przestrzega-
nie działań obligatoryjnych na obsza-
rach Natura 2000. Rolnicy, których 
gospodarstwa rolne lub ich części 
położone są na takim obszarze, zo-
bowiązani są do przestrzegania wy-
mogów wynikających z planów za-
dań ochronnych bądź planów ochro-
ny w zakresie dotyczącym gatunków 
ptaków objętych ochroną. Rolnikom 
zabrania się podejmowania działań 
mogących osobno lub w połączeniu 
z innymi działaniami znacząco nega-
tywnie oddziaływać na cele ochrony 
obszaru Natura 2000. Powyższy za-
kaz nie dotyczy tylko rolnika, któ-
ry realizuje działanie po uzyskaniu 
stosownego zezwolenia. W ramach 
szkolenia przedstawiono jeszcze te-
maty dotyczące zdrowia publiczne-
go, zdrowia zwierząt, zdrowotno-
ści roślin, identyfikacji i rejestracji 
zwierząt oraz dobrostanu. 

W celu dostarczenia rolnikom in-
formacji dotyczących zasad wzajem-
nej zgodności i możliwości szczegó-
łowego zapoznania się ze wszystkimi 
zagadnieniami poruszanymi na szko-
leniach WIR zamieściła na swojej 
stronie internetowej (www.wir.org.pl) 
obszerny materiał na ten temat. Za-
chęcamy do zapoznania się z nim.

Paweł DOPIERAŁA

 ■OSM Koło,
 ■Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” 
SA,
 ■Amatorska Grupa Teatralna „To 
i Owo Szkaradowo”,
 ■Zespół „Gołaszyniacy”,
 ■ Iwona TuszyńskaWałkiewicz, dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej 
w Osieku,
 ■Lucyna Nowak, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Pakówce,
 ■ Iwona Hejducka, kierownik warsz-
tatów terapii zajęciowej w Miej-
skiej Górce,
 ■Henryk Lipowczyc, kierownik Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Rawi-
czu,

 ■Tomasz Kwiecińsk, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Piaski,
 ■Ryszard Węcłaś, leśniczy Nadle-
śnictwa Piaski,
 ■Roman Kałużny,
 ■Wiesław Wolczyński,
 ■Paweł Jabłoński,
 ■Krzysztof Stępniak,
 ■Spółdzielnia Produkcyjna Śliw-
niki,
 ■Lazur – Spółdzielczy Związek 
Grup Producentów Rolnych.
Serdecznie dziękujemy również 

wszystkim Paniom i Panom z kół go-
spodyń wiejskich, które przygotowa-
ły pierniki. 

Katarzyna STRZYŻ Spotkanie  uświetniło wykonanie kolęd przez zespół „Gołaszyniacy”
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Wielkopolskie fora rolnicze styczeń – marzec 2020 (XIII edycja)
Tradycyjnie w okresie przestoju 

w pracach polowych Wielkopolska 
Izba Rolnicza, wspólnie z partnera-
mi instytucjonalnymi i społeczny-
mi oraz pod patronatem ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, organizu-
je cykl spotkań dla rolników pod 
nazwą „Wielkopolskie fora rolni-
cze”. Spotkania odbywać się będą 
w I kwartale 2020 roku w poszcze-
gólnych powiatach naszego woje-
wództwa. Będzie to już trzynasta 
edycja forów, których pomysłodaw-
cą i głównym organizatorem jest od 
lat Wielkopolska Izba Rolnicza. Cały 
cykl forów zainaugurowany zostanie 
15 stycznia 2020 r. na Sali Wiejskiej 
we Wtórku (gmina Ostrów Wielko-
polski).

Fora rolnicze to w Wielkopolsce 
inicjatywa bardzo dobrze znana, ma-
jąca swoją markę i ciesząca się dużym 
zainteresowaniem. Organizowane 
corocznie przez samorząd rolniczy 
spotkania są płaszczyzną do wymia-

ny informacji oraz okazją do dyskusji 
na temat aktualnych problemów wsi 
i rolnictwa. Stwarzają także możli-
wość bezpośredniego kontaktu rol-
ników i producentów z przedstawi-
cielami instytucji działających w ob-
szarze rolnictwa.

Tematyka tegorocznego cyklu fo-
rów koncentrować się będzie wokół 
następujących zagadnień:

 ■ działania uruchamiane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020,
 ■ działalność KOWR oraz możliwo-
ści zagospodarowania nierucho-
mości z zasobu Skarbu Państwa,
 ■ omówienie zadań instytucji dzia-
łających w otoczeniu rolnictwa na 
rok 2020,
 ■ problematyka chorób zakaźnych, 
w tym zagrożenie ze strony wirusa 
ASF i ptasiej grypy,
 ■ program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych oraz zapobiega-
niu dalszemu zanieczyszczeniu,
 ■ zwiększenie wykorzystania kra-
jowego białka paszowego, w tym 
promocja uprawy soi non GMO,
 ■wsparcie działalności kół gospo-
dyń wiejskich,
 ■ promocja kuchni regionalnej i pol-
skiego dziedzictwa kulinarnego,
 ■ usługi finansowe dla rolnictwa, 
w tym kredyty preferencyjne oraz 
produkty ubezpieczeniowe,
 ■ omówienie aktualnej sytuacji 
w rolnictwie oraz bieżących spraw 
dotyczących funkcjonowania rol-
nictwa.
Do zaproponowanej tematyki 

mogą dochodzić kwestie lokalne, 
które wynikają ze specyfiki rolnic-
twa danego subregionu, produkcji 
czy też podmiotów, z którymi rolni-
cy współpracują.

Do współpracy przy organizacji 
forów zapraszamy instytucje, które 
na co dzień pracują na rzecz rolnic-

twa, w tym: wielkopolskie oddziały 
ARiMR, KOWR, KRUS, Wojewódz-
ki Inspektorat Weterynarii, WIORiN, 
WODR w Poznaniu, Stację Chemicz-
noRolniczą, PZŁ, związki branżowe, 
parlamentarzystów, WUW, UMWW, 
gminy i powiaty z terenu Wielkopol-
ski, lokalne grupy działania, WAZE, 
SSWW, KGW, OSP i inne.

Liczymy na to, że nasza inicjaty-
wa, podobnie jak w latach poprzed-
nich, przyniesie pożytek dla wielko-
polskich rolników.

Serdecznie zapraszamy Państwa 
do udziału w poszczególnych spotka-
niach. Harmonogram forów będzie 
na bieżąco aktualizowany, począw-
szy od 9 stycznia 2020 r., na naszej 
stronie internetowej pod adresem 
wir.org.pl. Szczegółowych informa-
cji udzielają oraz zapisy uczestników 
prowadzą nasze biura powiatowe, 
do których kontakty dostępne są na 
stronie: wir.org.pl/biurawir.

Biuro WIR, Poznań

100 lat Kółka Rolniczego w Topoli Wielkiej
5 stycznia w Topoli Wielkiej od-

była się uroczystość Jubileuszu 
stulecia działalności miejscowego 
Kółka Rolniczego. W jubileuszo-
wym spotkaniu udział wzięli człon-
kowie tej organizacji oraz zaprosze-
ni goście, w tym poseł na Sejm RP 
Andrzej Grzyb, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotr Walkow-
ski, przewodniczący Rady Powiatu 
Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz 
wójt gminy Przygodzice Krzysztof 
Rasiak. Uroczystości przewodził 
prezes Kółka Rolniczego Krzysztof 
Niklewicz. 

Kółko Rolnicze w Topoli Wiel-
kiej rozpoczęło swoją działalność 
14 grudnia 1919 roku. W spotka-
niu założycielskim wzięło udział 
32 gospodarzy. Inicjatorem powsta-
nia Kółka był Antoni Bartosz, któ-
ry wybrany został jego pierwszym 
prezesem. Celem działalności orga-
nizacji określonym w dokumentach 
założycielskich było szerzenie po-
stępu rolniczego, sprowadzanie no-
wych odmian zbóż i ziemniaków, 
wspólny zakup maszyn, nawozów 
i węgla oraz sprzedaż płodów rol-
nych. Rolą Kółka Rolniczego było 
również jednoczenie mieszkańców 
wsi i wzajemna pomoc w rozwiązy-
waniu problemów. Wojna i okupacja 
spowodowały zawieszenie działal-
ności Kółka, które zostało reakty-
wowane w 1956 roku. Zadania, jakie 
postawiono wtedy przed Kółkiem, 
dotyczyły poprawy opłacalności 

produkcji rolnej. Od początku dzia-
łalności życie społeczne wsi Topola 
Wielka skoncentrowane było wokół 
działalności Kółka. Obecnie Kół-
ko Rolnicze w dalszym ciągu jest 
inicjatorem wielu działań mających 
na celu integracje mieszkańców wsi. 
Kółko współpracuje z samorządem 
gminy Przygodzice oraz z lokalnymi 
organizacjami działającymi na tere-
nach wiejskich. Jest inicjatorem or-
ganizacji szkoleń i spotkań informa-
cyjnych dla rolników i mieszkańców 
wsi. Współpracując z Biurem Powia-
towym Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, wspomaga organizację spotkań, 
konferencji i forów rolniczych. Kół-
ko włącza się także w organizację do-
żynek i spotkań okolicznościowych, 
jakie odbywają się na terenie gminy 
Przygodzice. 

W uznaniu zasług Kółka Rolni-
czego w Topoli Wielkiej dla rozwo-
ju rolnictwa Zarząd Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej przyznał tejże orga-
nizacji Medalion im. dr. Aleksandra 
hr. Szembeka za działalność na rzecz 
rolnictwa i rozwoju wsi wielkopol-
skiej. Medalion podczas uroczystości 
wręczył prezes WIR. Spotkanie ju-
bileuszowe było okazją nie tylko do 
podsumowania działalności Kółka, 
ale również do podziękowania jego 
członkom za zaangażowanie, z jakim 
realizują stawiane przed organizacją 
cele. Na wniosek prezesa Wielko-
polskiej Izby Rolniczej minister rol-
nictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski przyznał Odznakę Ho-
norową „Zasłużony dla Rolnictwa” 
Juliuszowi Bartoszowi, Tadeuszowi 
Kaczmarkowi, Jarosławowi Marci-

niakowi i Romanowi Młynarczyko-
wi. 

Prezes Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej Piotr Walkowski w imieniu 
swoim oraz Zarządu WIR złożył 
serdeczne podziękowania członkom 
Kółka za aktywne działania na rzecz 
rolnictwa i propagowania idei i du-
cha przedsiębiorczości w środowisku 
lokalnym. Gratulując zacnego jubi-
leuszu, wspomniał o wielu inicjaty-
wach oświatowych i społecznych słu-
żących rozwojowi miejscowych go-
spodarstw rolnych, które składają się 
na piękną historię Kółka Rolniczego. 
Życzył jednocześnie, by w kolejnych 
latach organizacja była niezmiennie 
miejscem wymiany nowoczesnej my-
śli rolniczej, współpracy i integracji 
środowiska rolniczego.

Opracowanie Katarzyna STRZYŻ

Pamiątkowa fotografia z uroczystości jubileuszu stulecia Kółka Rolniczego w Topoli Wielkiej
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