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Jednogłośne absolutorium dla zarządu!

26 kwietnia 2022 roku w Poznaniu 
obradowało IX Walne Zgromadzenie 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI ka-
dencji. Przewodniczącym obrad został 
Jerzy Kostrzewa – członek zarządu 
WIR oraz przewodniczący Rady Po-
wiatowej WIR w Grodzisku Wielko
polskim. Sekretarzem wybrany został 
Jan Pauliński – członek zarządu WIR 
i jednocześnie przewodniczący Rady 
Powiatowej WIR w Słupcy.

W pierwszej części spotkania de-
legaci zapoznali się z informacją 
o sposobie realizacji wniosków przy-
jętych przez VIII Walne Zgromadze-
nie WIR VI kadencji 29 listopada 
2021 roku oraz sprawozdaniem z pra-
cy zarządu WIR w okresie od 11 listo
pada 2021 do 31 marca 2022 roku.

W kolejnym punkcie Walne Zgro-
madzenie po krótkiej dyskusji przy-
jęło do wiadomości sprawozdanie 
zarządu WIR z działalności statuto-
wej i finansowej Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej za 2021 rok.

W dalszej części delegaci przyjęli 
następujące uchwały:

 ■w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu członka Walnego 
Zgromadzenia Włodzimierza Szy-

chowiaka – dyskusja i głosowanie 
nad projektem uchwały;
 ■w sprawie zatwierdzenia sprawo
zdań zarządu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej z działalności statuto-
wej i finansowej Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej za rok 2021 – dys-
kusja i głosowanie nad projektem 
uchwały.
Po przegłosowaniu tych uchwał 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Anna Majer przedstawiła wniosek 
Komisji o udzielenie absolutorium za-
rządowi za rok 2021. Przewodnicząca 
podkreśliła, że gospodarka finansowa 
izby w roku 2021 prowadzona była 
racjonalnie, z zachowaniem płynno-
ści finansowej. Ponadto, analizując 
sprawozdanie z działalności statuto-
wej, Komisja stwierdziła, że zostało 
ono opracowane dokładnie i obejmuje 
zdecydowaną większość podejmowa-
nych i realizowanych działań Wielko-
polskiej Izby Rolniczej w 2021 roku. 
Zawiera zarówno inicjatywy zarządu, 
jak i rad powiatowych WIR. Podsu-
mowując, przewodnicząca w imieniu 
Komisji poprosiła Walne Zgromadze-
nie o udzielenie absolutorium dla za-
rządu za rok 2021.

Następnie przewodniczący obrad 
Walnego Zgromadzenia Jerzy Ko-
strzewa przedstawił projekt uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium 
dla zarządu Wielkopolskiej Izby Rol-
niczej za rok 2021.

Walne Zgromadzenie przyjęło wy-
żej wymienioną uchwałę, tym sa-
mym udzielając absolutorium zarzą-
dowi za rok 2021!

Po przyjęciu sprawozdań z dzia-
łalności zarządu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej za rok 2021 delegaci po wy-
mianie poglądów i dyskusji jedno-
głośnie przyjęli stanowisko Walne-
go Zgromadzenia dotyczące wyzwań 
stojących przed rolnictwem oraz 
Wspólną Polityką Rolną w związku 
z agresją Rosji na Ukrainę. Podczas 
Walnego Zgromadzenia zostało także 
zgłoszonych kilka wniosków, między 
innymi te wymienione poniżej.

Rada Powiatowa  
w Kościanie

W związku z licznymi sygnałami 
od rolników z powiatu kościańskie-
go zwraca się z wnioskiem do Wal-
nego Zgromadzenia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej o interwencję związa-

ną z tematem rewaloryzacji emerytur 
rolniczych.

Prezes KRUS komunikatem 
z 17 lutego br. ogłosił, że kwo-
ta rolniczej emerytury podstawo-
wej od 1 marca br. wynosi 1084 zł 
i 58 gr – jest to wzrost o 7%. Nato-
miast do biura powiatowego WIR 
w Kościanie trafiają wiadomości od 
rolników pobierających emeryturę 
z KRUS, że podwyżka wyniosła nie-
wiele ponad 3–4% zamiast 7%.

Rada Powiatowa w Śremie
Rada Powiatowa Wielkopolskiej 

Izby Rolniczej w Śremie prosi o wy-
stąpienie w imieniu hodowców trzo-
dy chlewnej z gmin Dolsk, Śrem 
i Brodnica z wnioskiem o zniesienie 
tzw. niebieskiej strefy ASF.

Na koniec spotkania prezes Piotr 
Walkowski podsumował najważniej-
sze w ostatnim czasie sprawy i wyda-
rzenia dotyczące rolnictwa. Mówił 
między innymi o: ciągle wadliwym 
działaniu tzw. aplikacji suszowej, ak-
tualnie procedowanej pomocy dla 
rolników poszkodowanych w wyniku 
suszy, zasadach dopłat do nawozów.

Marta CEGLAREK

Delegaci podczas obrad Walnego ZgromadzeniaPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Majer przedstawia wniosek 
o udzielnie absolutorium zarządowi WIR za rok 2021
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Stanowisko IX Walnego Zgromadzenia  
Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

dotyczące wyzwań stojących przed rolnictwem  
oraz Wspólną Polityką Rolną w związku z agresją Rosji na Ukrainę
Walne Zgromadzenie Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej z głębokim nie-
pokojem obserwuje sytuację związa-
ną z wojskową agresją Rosji na Ukra-
inę. Skutki tej wojny odczuwamy 
wszyscy. Już dostrzegamy ogromne 
zawirowania na wszystkich rynkach, 
w tym na rynku rolnospożywczym. 
Zarówno Rosja, jak i Ukraina są kra-
jami, których udział w światowym 
handlu zbożami wynosi blisko 20%. 
Spowodowane wojną ograniczenie 
podaży zboża oraz kukurydzy do-
prowadzi nie tylko do podwyższenia 
cen tych surowców, a tym samym cen 
żywności, ale również stworzy zagro-
żenie dla poziomu produkcji zwie-
rzęcej – tak ważnej dla polskiego rol-
nictwa i eksportu. Dodatkowo należy 
pamiętać, że aktualnie obserwujemy 
potężny napływ uchodźców, których 
też trzeba będzie wykarmić.

Walne Zgromadzenie Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej uważa, iż wzrost 
cen żywności, który obecnie obser-
wujmy, jest efektem zeszłorocznych 
podwyżek cen środków produkcji, 
a prawdziwe podwyżki, które wynik-
ną z wojny w Ukrainie, dopiero przed 

nami. Oprócz znaczącego wzrostu 
cen żywności sytuacja geopolityczna 
doprowadzi do głodu w niektórych 
częściach świata – nie tylko w tym 
roku, ale także w kolejnych latach. 
W takiej sytuacji należy czasowo od-
stąpić od wdrażania zmian Wspólnej 
Polityki Rolnej w proponowanym 
obecnie kształcie. Jak wynika bo-
wiem z analiz, spowoduje to obniże-
nie wielkości produkcji rolniczej na-
wet o 15–20%.

Wojna w Ukrainie napędza dro-
żyznę i inflację – dostrzegamy dra-
stycznie rosnące ceny gazu, ropy 
oraz węgla. Widzimy rosnące ceny 
pasz oraz zbóż. Zauważamy także 
zerwanie łańcuchów dostaw surow-
ców rolnych, co w najbliższym cza-
sie pogłębiać będzie trudną sytuację 
w polskim oraz europejskim rolnic-
twie. Bezpieczeństwo żywnościowe 
w obecnej sytuacji może zostać po-
ważnie zachwiane.

Wielkopolska Izba Rolnicza do-
strzega, iż kraje członkowskie nie 
mogą pozwolić sobie na zmniejszenie 
produkcji żywności, ekologię i pozo-
stanie elitarnym klubem konsumen-

tów o wysokich dochodach. W obec-
nej niespokojnej i niestabilnej sytu-
acji bezpieczeństwo żywnościowe 
nabiera strategicznego znaczenia 
i musi być wszelkimi sposobami za-
pewnione. Musimy się przygotować 
na funkcjonowanie w gospodarce 
niedoboru i drożyzny z tym związa-
nej. Wielkopolski samorząd rolniczy 
proponuje, aby rozważyć możliwość 
wprowadzenia mechanizmów ogra-
niczających wywóz zbóż z Europy 
oraz stworzenie instrumentów, które 
zapewnią odpowiednie zapasy zbóż 
konsumpcyjnych oraz paszowych 
w krajach europejskich.

W związku z powyższym Walne 
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej wzywa Rząd RP do pilne-
go przedstawienia realnych działań 
w celu zabezpieczenia bezpieczeń-
stwa żywnościowego naszych oby-
wateli, a także milionów uchodźców 
szukających schronienia w naszym 
kraju. Nie możemy marnować poten-
cjału produkcyjnego żywności, gdyż 
obecnie nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć, jak rozwinie się sytuacja zwią-
zana z agresją Rosji na Ukrainę.

W szczególności apelujemy 
o podjęcie działań zmierzających 
do opóźnienia wdrożenia Krajowe-
go Planu Strategicznego w obecnej 
postaci lub podjęcie dialogu z Ko-
misją Europejską w celu zmiany po-
dejścia do nowej Wspólnej Polityki 
Rolnej, z uwzględnieniem skutków 
wojny w Ukrainie, a nie tylko celów 
klimatycznych i środowiskowych. 
Naszym priorytetem powinno być 
zagwarantowanie Polsce, Europie 
oraz krajom trzecim bezpieczeństwa 
żywnościowego.

Apelujemy również o objęcie rol-
ników działaniami osłonowymi, ła-
godzącymi skutki znacznego wzro-
stu kosztów produkcji, w tym nawo-
zów, paliwa i energii. Jako wojewódz-
two, dla którego produkcja trzody 
chlewnej ma strategiczne znaczenie, 
wnosimy o utrzymanie na stałe me-
chanizmu dopłaty do loch. Taki me-
chanizm w sytuacji gwałtownych 
skoków cen skupu i kosztów produk-
cji wprowadza pewien element sta-
bilizujący warunki hodowli trzody 
chlewnej.

WIR

Program dopłat do nawozów – złóż wniosek do 16 maja 2021 roku 
Komisja Europejska zatwierdziła 

polski program o wartości 836 mln 
euro (około 3,9 mld zł) przeznaczo-
ny na wsparcie sektora rolnictwa 
w kontekście agresji Rosji na Ukra-
inę. Oznacza to, że rolnicy będą 
mogli ubiegać się o dopłaty do na-
wozów. 

Program został zatwierdzony na 
podstawie przepisów o tymczaso-
wych kryzysowych ramach praw-
nych dotyczących pomocy państwa 
przyjętych przez Komisję Europej-
ską 23 marca br. 

Pomoc będzie przeznaczona dla 
rolników prowadzących działal-
ność w Polsce, którzy odczuli skutki 
wzrostu kosztów nawozów spowodo-
wanego obecnym kryzysem geopoli-
tycznym i związanymi z nim sank-
cjami. 

Co wiemy o dopłatach?
Wnioski o dopłatę mają być skła-

dane do biur powiatowych ARiMR 
od 25 kwietnia br. do 16 maja br. 
Za datę złożenia wniosku uznaje się 
datę wpływu tego wniosku do biu-

ra powiatowego Agencji właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę producenta rolnego.

Warunkiem złożenia wniosku 
o dopłaty do nawozów jest wcześniej-
sze złożenie wniosku o płatności ob-
szarowe.

Wysokość pomocy ma być usta-
lana i nie może przekroczyć iloczy-
nu ilości ton zakupionych nawozów 
mineralnych (z wyłączeniem wap-
na nawozowego) i różnicy ceny wy-
nikającej z faktur zakupu w okre-
sie od 1 września 2021 do 15 maja 
2022 roku w porównaniu z ceną 
z faktur z okresu od 1 września 
2020 do 15 maja 2021 roku. Jeśli rol-
nik nie posiada faktur sprzed roku 
– średnia cena będzie ogłoszona 
przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Dodatkowo projekt przewiduje 
maksymalny limit pomocy:

 ■ 500 zł na 1 ha powierzchni upraw 
rolnych, z wyłączeniem łąk i pa-
stwisk oraz traw na gruntach or-
nych,

 ■ 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, 
pastwisk i traw na gruntach or-
nych, z wyłączeniem powierzchni 
wspieranych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 w zakresie działa-
nia rolnośrodowiskowoklima-
tycznego.
Te dwa wyżej wymienione warun-

ki stosuje się łącznie. To znaczy, że 
jeśli na przykład 40hektarowe go-
spodarstwo zakupiło w bieżącym 
roku nawozy za kwotę 56 000 zł 
(4000 zł/t), a w sezonie 2020/2021 za 
kwotę 28 000 zł (2000 zł/t), to po-
mimo że różnica w zakupie wynio-
sła 28 000 zł, gospodarstwo otrzy-
ma tylko 25 000 zł dopłaty (50 ha × 
500 zł).

Jakie mamy wątpliwości 
do programu?

 ■ Samorząd rolniczy z niepokojem 
przyjął informację o tym, iż tak 
ważny projekt dla polskiego rol-
nictwa nie został poddany konsul-
tacjom społecznym. Wielkopolska 
Izba Rolnicza uważa, że należało-

by opracować przykłady obliczania 
wysokości stawki pomocy, żeby zo-
brazować procedurę przyznawania 
środków – ile otrzyma rolnik go-
spodarujący na 40 ha, który zaku-
pił nawozy w sierpniu 2021 roku, 
a ile ten, który zrobił to później, 
przy dużo wyższych cenach (tyle 
samo hektarów).
 ■Dodatkowym utrudnieniem jest 
konieczność dołączenia do wnios
ku faktur zakupu nawozów wysta-
wianych imiennie, na konkretne 
gospodarstwo rolne. Wielu rolni-
ków ryczałtowych nie brało takich 
faktur, a jedynie paragony fiskal-
ne, które nie są imienne.
 ■W wielu przypadkach rolnicy ku-
powali nawóz wspólnie i faktura 
była wystawiana tylko na jednego 
z nich.
 ■Będą też przypadki, że już po za-
kupie nawozów gospodarstwo zo-
stało przekazane następcy, który 
takich faktur nie będzie posiadał.
 ■ Jeśli złożone wnioski przekroczą 
limit, jaki rząd przeznaczył na 
program, stawki pomocy będą ob-
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niżone, co spowoduje, że pomoc ta 
będzie miała bardzo ograniczone 
znaczenie w kontekście tak du-
żych podwyżek cen nawozów.

 ■wprowadzenie limitu pomocy 
250 zł na 1 ha powierzchni łąk 
oraz pastwisk i traw na grun-
tach ornych jest niesprawiedli-

we w przypadku gospodarstw 
z produkcją zwierzęcą. Aby ze-
brać trzy pokosy, trzeba stoso-
wać nawozy mineralne. Bez tego 

nie ma odpowiedniej produkcji 
pasz.

Aleksander POZNAŃSKI
Andrzej PRZEPIÓRA

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji 
Rynku Mięsa Wieprzowego

13 kwietnia br. odbyło się pod 
przewodnictwem prezesa Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Piotra Walkow-
skiego kolejne posiedzenie Zespołu 
ds. Stabilizacji Rynku Mięsa Wie-
przowego. Gościem na tym spotka-
niu był minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryk Kowalczyk. Obecny na 
spotkaniu był również Lech Antoni 
Kołakowski, sekretarz stanu w mini-
sterstwie, który objął merytoryczną 
opiekę nad pracami zespołu. 

Jako wprowadzenie do dyskusji 
prezes Piotr Walkowski przedsta-
wił prezentację aktualnej sytuacji 
w sektorze trzody chlewnej przygo-
towaną pod jego kierunkiem przez 
zespół specjalistów z Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. Prezes zwrócił uwa-
gę, że pomimo podwyżek cen skupu 
rentowność produkcji nadal jest pod 
kreską ze względu na dramatyczny 
wzrost kosztów produkcji. Jak za-
uważono, w ostatnim tygodniu ceny 
skupu się ustabilizowały, a nawet za-
częły ponownie spadać, co może być 
oznaką braku akceptacji rynku i sie-
ci detalicznych dla jeszcze wyższych 
cen mięsa. 

W tabeli prezentujemy ekonomi-
kę produkcji w zależności od modelu 
produkcji dla gospodarstwa trzodo-
wego w Wielkopolsce o skali produk-
cji tysiąca tuczników rocznie. 

Minister Henryk Kowalczyk po-
informował, że w ramach urucho-
mionego programu dopłat do loch 
(w wysokości 1000 zł do każdych 
10 urodzonych prosiąt) wpłynę-
ły 20 542 wnioski na łączną kwotę 
nieco ponad 300 mln zł. Minister 

zwrócił uwagę, że program musi być 
rozliczony do końca czerwca, po-
nieważ te środki wydawane są w ra-
mach mechanizmu unijnego pomo-
cy COVID19 i dlatego nie moż-
na wydłużyć okresu przyjmowania 
wniosków do końca maja, co zgła-
szali uczestnicy spotkania. Istnieje 
więc niebezpieczeństwo, że kwota 
400 mln zł przeznaczonych na te do-
płaty nie zostanie wykorzystana. 

Minister poinformował członków 
zespołu, że między innymi w ra-
mach wniosku wypracowanego przez 
zespół podjęte będą prace w celu 
zmniejszenia obciążeń dla rolników 
produkujących trzodę chlewną w wa-
runkach podwyższonego dobrosta-
nu. Jest to działanie premiowane już 
obecnie i będzie kontynuowane w ra-
mach Krajowego Planu Strategicz-
nego od przyszłego roku jako jeden 
z dobrowolnych ekoschematów. To 
działanie stanowi pewnego rodzaju 
furtkę dla pomocy w tym sektorze, 
na którą zgadza się Komisja Euro-
pejska. Przypominamy, że zespół już 
wcześniej złożył wniosek o zezwo-
lenie na utrzymywanie loch w jarz-
mach w okresie okołoporodowym, 
również w przypadku podwyższone-
go dobrostanu. 

Henryk Kowalczyk zapowiedział 
także powołanie specjalnego zespo-
łu, który ma opracować plan odbudo-
wy hodowli trzody chlewnej w Pol-
sce. Zostanie formalnie ustanowio-
ny zaraz po świętach wielkanocnych, 
a w jego skład wejdą przedstawicie-
le instytucji publicznych (MRiRW, 
KOWR, ARiMR), świata nauki oraz 
praktycy. Zespół ma przygotować 
strategię odbudowy produkcji trzody 
chlewnej w Polsce w oparciu o włas
ną hodowlę. Takie pomysły były już 
zgłaszane przez rolników i izby rolni-
cze, również w ramach obecnego ze-
społu, od wielu lat z podaniem kon-
kretnych rozwiązań. W tym czasie, 
niestety, nie podejmowano żadnych 
działań i kolejna inicjatywa może 
okazać się już musztardą po obiedzie. 
Tym bardziej że, jak zauważył prezes 
Walkowski, z powodu braku działań 
rynek został zorganizowany na zasa-
dzie tuczy kontraktowych. 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi 
zapowiedział, że dysponuje rezer-
wą 200 mln zł na działania kryzy-
sowe. Planowane jest uruchomienie 
tej kwoty na pomoc producentom ja-
błek oraz właśnie trzody chlewnej. 
Nie podano jednak żadnych szcze-
gółów. Minister zauważył również, 

że na wyczerpaniu jest limit pomocy 
de minimis, co znacznie utrudni uru-
chamianie kolejnej pomocy dla rol-
ników. Wsparcie dla branży będzie 
również możliwe w ramach Krajo-
wego Planu Odbudowy – na zasa-
dzie dofinansowania krótkich łań-
cuchów. Na ten cel przeznaczono 
4,5 mld zł. Pieniądze te mają jednak 
trafić do przetwórstwa i nie ma pew-
ności, czy rzeczywiście skorzystają 
na tym rolnicy. Minister podkreślił 
również, że konieczne będzie wpro-
wadzenie umów kontraktacyjnych 
pomiędzy rolnikiem i zakładem 
przetwórczym. 

Na spotkaniu obecny był również 
główny lekarz weterynarii Paweł 
Niemczuk, który przekazał, że, zgod-
nie z licznymi postulatami zespołu, 
w przypadku ustanowienia strefy 
czerwonej ASF już po 3 miesiącach 
strona polska będzie składać wnio-
sek o jej zniesienie. Doktor Niem-
czuk dodał również, że podpisano 
porozumienie z 90 zakładami prze-
twórczymi, które będą skupowały 
trzodę chlewną ze stref czerwonych. 
Zakłady te zobowiązały się, że różni-
ca w cenie skupu nie będzie większa 
niż 20–30 gr/kg. 

Przewodniczący zespołu Piotr 
Walkowski zaapelował o jak naj-
szybsze wydanie rozporządzeń przez 
powiatowych lekarzy weterynarii 
w sprawie sanitarnego odstrzału dzi-
ków. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
pozwoli na wejście myśliwych na 
pola i aktywną ochronę gruntów rol-
nych przed szkodami. 

Andrzej PRZEPIÓRA

Roczny zysk lub 
strata/koszt produkcji 

1 tucznika
Cykl otwarty Cykl zamknięty

maj 2021 18 410 zł/568 zł 79 592 zł/492 zł

październik 2021 –24 846 zł/520 zł –153 328 zł/649 zł

luty 2022  –119 886/603 zł –248 368/732 zł

marzec 2022 –101 000/894 zł –50 000/843 zł 

Produkcja ogrodnicza spod osłon zagrożona
Sytuacja na rynkach rolnych staje 

się coraz trudniejsza. Dotyka prak-
tycznie wszystkich segmentów ryn-
kowych oraz producentów. Do tej 
pory producenci warzyw radzili so-
bie ze wzrostem cen środków pro-
dukcji, energii czy paliwa. Aktualnie 
jednak mamy do czynienia ze skoko-
wym wzrostem kosztów produkcji 
w gospodarstwie, który w zależności 
od kierunku produkcji sięga od 30 do 

50%. Natomiast w warzywach ciepło-
lubnych może to być aż 80%! 

W szczególności jeżeli chodzi 
o uprawy szklarniowe, gdyż rośliny 
trzeba dogrzać, doświetlić, a koszty 
energii są ogromne. Według infor-
macji uzyskanych od producentów 
warzyw spod osłon, cena miału, któ-
ry zazwyczaj służy do ogrzewania 
tuneli i szklarni, wzrosła z poziomu 
około 400 zł/t w ubiegłym roku do 

nawet ponad 2000 zł/t obecnie. Do 
tego dochodzi problem dostępności 
tego opału. Obecnie składy z opa-
łem są puste, a ogrodnicy muszą się 
wpisywać na listy kolejkowe. Jeśli sy-
tuacja się nie zmieni do zimy, spory 
potencjał polskiego rolnictwa pozo-
stanie pusty. 

Do tego dochodzą problemy zwią-
zane z brakiem dostępności do siły 
roboczej, a należy pamiętać, że pro-

dukcja owoców i warzyw jest bardzo 
pracochłonna. Z rynku spożywczego 
wypada wiele małych, niezależnych 
sklepów spożywczych czy warzyw-
niczych, które tradycyjnie stanowiły 
miejsca zbytu dla mniejszych gospo-
darstw rolnych. W to miejsce coraz 
bardziej wdzierają się sieci detalicz-
ne, które wywierają ogromną presję 



SIEWCA WIELKOPOLSKI4 Nr 5 (211) maj 2022

> dokończenie ze str. 3

cenową na rolników. Ta sytuacja do-
prowadzi nie tylko do ograniczenia 
produkcji, ale także do podważenia 
jej sensowności oraz zastąpienia kra-
jowej produkcji importem warzyw. 

Polska jest czołowym unijnym 
producentem warzyw – zaraz po 
Hiszpanii i Włoszech. Należy pamię-
tać, że produkty polskiego warzyw-
nictwa czy też przetwórstwa warzyw-
nego cieszą się ogromnym uznaniem 
konsumentów – zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych. Są synonimem 
zdrowej, smacznej i – co najważniej-
sze – bezpiecznej żywności. Tym bar-
dziej należy zastanowić się nad uru-
chomieniem mechanizmów wspar-
cia, który doprowadzi do utrzyma-

nia lub zwiększenia zainteresowania 
uprawą warzyw ciepłolubnych. 

Wielkopolska Izba Rolnicza, ana-
lizując rynek rolny, zauważa, iż gi-
gantyczny wzrost kosztów produk-
cji nie przełoży się na ceny wypro-
dukowanych warzyw i owoców, co 
w konsekwencji doprowadzi do pro-
blemów finansowych wielu małych 
i dużych gospodarstw. Dlatego, zda-
niem samorządu rolniczego, należy 
wprowadzić mechanizmy wsparcia 
dla producentów warzyw ciepłolub-
nych. Analiza sytuacji na tym rynku 
skłoniła nas do wystosowania pisma 
z wnioskiem o interwencję w tej spra-
wie do ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryka Kowalczyka. 

Andrzej PRZEPIÓRA
Aleksander POZNAŃSKI

Cena miału, który zazwyczaj służy do ogrzewania tuneli i szklarni, wzrosły 
z poziomu około 400 zł/t w ubiegłym roku do nawet ponad 2000 zł/t
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Uwagi Komisji Europejskiej do Krajowych 
Planów Strategicznych dosyć zasadnicze

Komisja Europejska, zgodnie z za-
powiedzią, do końca marca br. wy-
słała krajom członkowskim uwagi do 
Krajowych Planów Strategicznych, 
które zastąpią PROW od 1 stycznia 
2023 roku. Nie znamy jeszcze kon-
kretnych uwag do polskiego KPS, 
natomiast Komisja opublikowała 
na swoich stronach internetowych 
podsumowanie dotyczące wszyst-
kich krajów. Pierwszy wniosek do-
tyczy zmiany kontekstu dla realiza-
cji nowej Wspólnej Polityki Rolnej, 
co wynika z agresji Rosji na Ukra-
inę. Przypominamy, że Wielkopol-
ska Izba Rolnicza wystąpiła z prośbą 
do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
o podjęcie działań w celu wydłuże-
nia obecnego PROW o kolejny rok 
w związku z koniecznością zabezpie-
czenia produkcji żywności. 

Komisja, w związku z sytuacją 
w Ukrainie, zwróciła się w swoich 
uwagach do państw członkowskich 
o ponowną analizę ich planów strate-
gicznych, pod kątem odporności sys-
temów rolniczych, redukcji uzależnie-
nia od nawozów sztucznych i zwięk-
szenia produkcji energii odnawialnej 
na obszarach wiejskich w sposób nie-
kolidujący z produkcją żywności. 

Kraje członkowskie zostały popro-
szone o dostarczenie bardziej roz-
winiętego uzasadnienia dla dopłat 
sektorowych w kontekście sytuacji 
w danym sektorze oraz jego potrzeb. 
Komisja oceniła, że uzasadnienia 
przedstawione w przesłanych pla-
nach są niewystarczające, szczegól-
nie w kontekście Dyrektywy Wodnej 
(2000/60/EC). 

Komisja zwraca uwagę na koniecz-
ność zawarcia w planach strategicz-
nych działań, które pomogą gospo-
darstwom rolnym uniezależnić się 
od paliw płynnych i innych surow-
ców zewnętrznych w kontekście woj-
ny w Ukrainie. 

Komisja docenia dążenia państw 
członkowskich do rozwoju produk-
cji roślin białkowych w celu unieza-
leżnienia się od importu. Z drugiej 
strony dostrzega konieczność zwró-
cenia większej uwagi na działania 
związane z zarządzaniem ryzykiem 
oraz włączenia rolników w takie 
schematy. Przypomnijmy, że w pol-
skim KPS przewidziano dopłaty do 
systemów ubezpieczeń wzajemnych 
tworzonych przez rolników, a Wiel-
kopolska Izba Rolnicza od lat współ-
pracuje z Towarzystem Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”. 

Komisja zwraca uwagę, że jednym 
z priorytetów WPR jest wzmocnienie 
pozycji rolnika w łańcuchu spożyw-
czym. Większość państw członkow-
skich planuje to robić poprzez dopła-
ty sektorowe, podczas gdy zdaniem 
Komisji należy tu zwrócić uwagę na 
zwiększanie współpracy rolników, 
ich udziału w przetwórstwie i skraca-
niu łańcucha spożywczego. Naszym 
zdaniem ten element jest akurat sil-
ną stroną polskiego KPS, w którym 
w ramach II filaru przewidziano 
środki na takie działania. 

Komisja ma szereg uwag do defi-
nicji „aktywnego rolnika” zaprezen-
towanych przez kraje członkowskie. 
Poproszono je o dalsze wyjaśnienia 
w tym zakresie, tak aby zagwaran-

tować, że wsparcie kierowane jest do 
właściwych podmiotów. 

Komisja ma zasadnicze wątpliwo-
ści co do docelowych wskaźników 
związanych z realizacją celów Zie-
lonego Ładu. Chodzi przede wszyst-
kim o cele reedukacyjne związane 
z nawożeniem, środkami ochrony 
roślin, antybiotykami oraz wzrost 
areału produkcji ekologicznej. Wie-
le krajów w ogóle ich nie przedsta-
wiło, w przypadku pozostałych są 
bardzo skromne. Tak jest również 
w przypadku polskiego KPS. Może-
my przypuszczać, że tu Komisja Eu-
ropejska poprosi o weryfikację pol-
skich założeń. 

Komisja poprosiła również o we-
ryfikację alokacji finansowej przed-
stawionej przez poszczególne kraje 
w zakresie ekoschematów. To wspar-
cie, zdaniem Komisji, nie zawsze zo-
stało dobrze opisane pod kątem osią-
ganych wskaźników. W takich przy-
padkach Komisja nie uwzględniła 
tych wydatków jako celowe. 

Generalnie Komisja Europejska 
poprosiła państwa o przedstawienie 
ambitniejszych i lepiej dopasowanych 
działań podejmowanych w ramach 
ekoschematów i działań rolnośro-
dowiskowych. Te działania powinny 
prowadzić do zwiększenia produkcji 
energii odnawialnej, redukcji zuży-
cia energii w produkcji rolnej oraz 
poprawy wykorzystania składników 
pokarmowych z uwzględnieniem go-
spodarki w obiegu zamkniętym. 

Komisja zwróciła uwagę na bra-
ki w zakresie działań związanych 
z podwyższonym dobrostanem zwie-

rząt. Kraje członkowskie będą mu-
siały uzupełnić dokumentację o lep-
sze zdefiniowanie podwyższonych 
warunków dobrostanu. Szczególnie 
dotyczy to trzody chlewnej oraz no-
wych gatunków włączonych do tego 
działania. 

Komisja zwróciła też uwagę na ko-
nieczność włączenia w proces two-
rzenia Krajowych Planów Strate-
gicznych zainteresowanych podmio-
tów, w tym rolników. Cały czas te 
dokumenty mogą być konsultowane 
oraz zmieniane. 

Mamy nadzieję, że konkretne 
uwagi do polskiego Krajowego Pla-
nu Strategicznego zostaną wkrótce 
opublikowane i będziemy mogli się 
do nich odnieść. Cieszy nas, że Ko-
misja Europejska bierze pod uwagę 
kontekst bezpieczeństwa żywnościo-
wego i wojny w Ukrainie, a nie tylko 
aspekty klimatyczne i środowisko-
we. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza 
z pewnością włączymy się w kolejne 
etapy konsultacji. Podtrzymujemy 
jednak tezę, że wdrożenie tej reformy 
powinno poczekać. Wyrażamy też 
obawy, czy system doradczy i wdro-
żeniowy będzie gotowy do przygo-
towania rolników do funkcjonowa-
nia w ramach nowych zasad. Jako 
Wielkopolska Izba Rolnicza w kon-
sorcjum z Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie wygraliśmy 
przetarg na organizację szkoleń dla 
rolników w zakresie bioróżnorod-
ności. Szkolenia ruszą jesienią tego 
roku i będą się odbywały na terenie 
całej Wielkopolski.

Andrzej PRZEPIÓRA
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Kółko Rolnicze w Sobótce powsta-
ło 8 marca 1862 roku. Przez 160 lat 
działalności przyczyniło się do roz-
woju gospodarstw swoich członków. 
Wspierało również inicjatywy spo-
łeczne i gospodarcze, dbając o roz-
wój i potrzeby lokalnego środowi-
ska. Ciągły rozwój organizacji był 
możliwy dzięki zaangażowaniu, ak-
tywności i przedsiębiorczości rolni-
ków – członków kółka oraz miesz-
kańców Sobótki. Kółko w Sobótce 
to najstarsze kółko rolnicze w Polsce. 
Stanowi przykład pięknej, rodzimej 
tradycji samoorganizacji rolników, 
która na przestrzeni 160 lat była i jest 
ciągle żywa.

Uroczystości obchodów jubi-
leuszu 160lecia kółka odbyły się 
9 kwietnia 2022 roku w Zespole 
Szkół w Sobótce. 

Komitet Organizacyjny Obcho-
dów 160lecia Kółka Rolnicze-
go w Sobótce oraz 160lecia spół-
dzielczości na ziemi wielkopolskiej 
w składzie: Piotr Walkowski, prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ire-
na Frąszczak, prezes Regionalnego 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Kaliszu, podjął 
się zorganizowania uroczystości.

Natomiast w Komitecie Hono-
rowym Obchodów 160lecia Kółka 
Rolniczego w Sobótce oraz 160le-
cia spółdzielczości na ziemi wielko-
polskiej znaleźli się: Krzysztof Gra-
bowski, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego, Paweł Rajski, staro-
sta ostrowski, Piotr Walkowski, prze-
wodniczący rady powiatu ostrow-
skiego, Piotr Kuroszczyk, wójt gmi-
ny Ostrów Wielkopolski, Wacław 
Doliński, prezes Kółka Rolniczego 
w Sobótce, Barbara Jaworska, prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Sobótce.

Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele kółek rolniczych oraz 
spółdzielczości z całej Wielkopolski, 
Kujaw i województwa łódzkiego.

Uroczyste obchody kółkowego ju-
bileuszu rozpoczęła msza święta od-
prawiona w kościele parafialnym pw. 
Narodzenia NMP i św. Józefa w So-
bótce. Mszę świętą w intencji kółek 
i organizacji rolniczych oraz rol-
ników odprawił proboszcz parafii 
ks. kanonik Jan Ignasiak.

Uroczystej mszy świętej towarzy-
szyły liczne poczty sztandarowe, tak-
że Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Następnie wszyscy przeszli pod ta-
blicę upamiętniającą Ludwika Szy-

moniaka – niestrudzonego działacza 
społecznego i wnuka pierwszego pre-
zesa Kółka Rolniczego w Sobótce, 
gdzie złożono kwiaty oraz zapalono 
specjalnie na tę okazję przygotowany 
znicz z okolicznościową dedykacją 
i odśpiewano hymn państwowy. Ta-
kie same znicze zostały przekazane 
uczestnikom jubileuszu, aby zostały 
zapalone w różnych częściach Wiel-
kopolski na grobach zasłużonych 
działaczy kółek rolniczych i spół-
dzielczości.

Następnie rozpoczęła się część ofi-
cjalna uroczystości, którą poprowa-
dzili Katarzyna i Krzysztof Zawa-
dowie.

Podczas obchodów wysłuchano 
między innymi referatu okoliczno-
ściowego z okazji jubileuszu 160le-
cia, Kółka Rolniczego w Sobótce, 
który wygłosiła Irena Frąszczak, 
prezes Regionalnego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Działania na rzecz współpracy mię-
dzy rolnikami i organizacjami rolni-
czymi – rozwój spółdzielczości omó-
wił Tadeusz Panowicz, regionalista 
z powiatu gnieźnieńskiego. O możli-
wościach oddziaływania organizacji 
rolniczych na wielofunkcyjny roz-
wój wsi – roli organizacji rolniczych 
w reprezentowaniu interesów wsi 
i rolnictwa – opowiedział uczestni-
kom Piotr Walkowski, prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej. Nowe pola 
działania dla organizacji rolniczych 
oraz o przyszłości spółdzielczości 
w Unii Europejskiej przedstawił An-
drzej Grzyb, poseł na Sejm RP. 

Jan Grzesiek, prezes Banku Spół-
dzielczego w Jarocinie, zreferował 
rolę bankowości spółdzielczej. Ideę 
ubezpieczeń wzajemnych przybliżył 
uczestnikom Filip Cichy z Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”, a działalność kół gospodyń 
wiejskich w świetle ustawy z 9 listo-
pada 2018 r. przedstawiła Katarzyna 
Zawada. Pierwszy prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej Józef Waligó-
ra omówił system społecznoekono-
micznych reform, zmian prawa, któ-
re spowodowały ograniczenia w dzia-
łaniu spółdzielczości.

Od samego początku powstania 
działalność Kółka Rolniczego w So-
bótce nakierowana była na integrację 
lokalnej społeczności rolniczej, pra-
cy na rzecz mieszkańców wsi, upo-
wszechniania wiedzy z zakresu pro-
wadzenia gospodarstw oraz rozwoju 
wsi przy jednoczesnym kultywowa-
nia lokalnych tradycji. 

Podczas jubileuszowego spotkania 
padło wiele ciepłych słów, gratula-
cji i podziękowań, które w imieniu 
członków kółka przyjmował prezes 
Wacław Doliński. Przy tej okazji po-
stanowiono wyróżnić najbardziej za-
służonych działaczy Kółka w Sobót-
ce oraz lokalnych działaczy z całej 
Wielkopolski odznaczeniem „Meda-
lion im. dr. Aleksandra hr. Szembe-
ka za działalność na rzecz rolnictwa 
i rozwoju wsi wielkopolskiej”, które 
wręczył prezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Piotr Walkowski. 

9 października 2009 r. XI Wal-
ne Zgromadzenie WIR III kadencji 

przyjęło uchwałę w sprawie ustano-
wienia wyróżnienia Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej pod nazwą „Medalion 
im. dr. Aleksandra hr. Szembeka za 
działalność na rzecz rolnictwa i roz-
woju wsi wielkopolskiej”.

Ustanawiając to wyróżnienie, 
Wielkopolska Izba Rolnicza pragnęła 
nawiązać do swej chlubnej poprzed-
niczki, jaką była działająca w odro-
dzonej Polsce ówczesna Wielkopol-
ska Izba Rolnicza. Jednym z pierw-
szym jej prezesów był właśnie dr 
Aleksander hr. Szembek – zasłużony 
Polak, patriota i działacz społeczny. 

Wyróżnienie to otrzymali: Kółko 
Rolnicze w Sobótce, Andrzej Bator, 
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Odznaczeni Medalionem im. dr. Aleksandra hr. Szembeka
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Jubileusz najstarszego kółka w Polsce –  
Kółka Rolniczego w Sobótce
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9 kwietnia br. w Szkole Podstawo-
wej im. Ludwika Szymoniaka w So-
bótce (gmina Ostrów Wielkopolski) 
odbyła się konferencja pt. „Współ-
praca rolników na wielkopolskiej 
wsi – rola i znaczenie spółdzielczo-
ści”. Jej organizatorami byli Wiel-
kopolska Izba Rolnicza oraz Regio-
nalny Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Kaliszu. 
Patronat honorowy nad wydarze-
niem objął wiceprezes Rady Mini-
strów minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Henryk Kowalczyk. Konferen-
cja miała na celu przyjrzenie się 
obecnej roli organizacji rolniczych 
i ich oddziaływania na rolnictwo 
i obszary wiejskie. Tematyka spo-
tkania koncentrowała się wokół ak-
tualnie obowiązujących rozwiązań 
prawnych dotyczących działalności 
spółdzielni i organizacji rolniczych 
z uwzględnieniem kontekstu histo-
rycznego zrzeszania się rolników 
w Wielkopolsce. 

Pierwszym z prelegentów była 
Irena Frąszczak, prezes Regionalne-
go Związku Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Kaliszu, która 
przedstawiła referat okolicznościo-
wy z okazji jubileuszu 160lecia Kół-
ka Rolniczego w Sobótce. W swoim 
wystąpieniu zwróciła uwagę, iż kół-
ka rolnicze od momentu powstania 
zawsze napotykały trudności i mu-
siały szukać możliwości do działa-
nia. Prezes Regionalnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych wskazała, że w pojedynkę 
rolnikowi bardzo trudno jest coś 
osiągnąć. Należy budować organiza-
cje i wspólnie działać, gdyż są ludzie, 
którzy takiej współpracy potrzebują. 
Prelegentka dodała, że koła gospo-
dyń wiejskich były, są i nadal będą, 
a to, jaką będą miały formę, jest 
sprawą drugorzędną. Jej zdaniem 
nie jest ważne, czy KGW działa przy 
kółku rolniczym, czy jest stowarzy-
szeniem – to tylko forma prawna. 

Najważniejsza jest działalność, sca-
lanie, integracja społeczeństwa oraz 
to, że potrafią działać dla dobra ogó-
łu. Na koniec wystąpienia prezes 
skierowała serdeczne podziękowania 

dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej, 
która od początku swojego istnienia 
cały czas bardzo dobrze współpracu-
je z kółkami i organizacjami rolni-
czymi.

> dokończenie ze str. 5

Mirosław Bąk, Czesław Fabiański, 
Barbara Jaworska, Roman Jerzykie-
wicz, Michał Pawliczuk, Jan Szyma-
nowski, Andrzej Waszak, Piotr Wi-
niecki, Stefan Wojtaszek, Edmund 
Stachowiak, Krzysztof Zawada, 
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Bank 
Spółdzielczy w Pleszewie.

Kapituła Odznaczeń Krajowej 
Rady Izb Rolniczych postanowiła 
również uhonorować najbardziej za-
służonych działaczy dla wielkopol-
skiej wsi: Jana Chlastę, Piotra Kop-
czyńskiego, Piotra Maja, Romana 
Rzeszowskiego, Krzysztofa Zawadę 
oraz Franciszka Szymkowiaka. Od-
znaczenia wręczyła Jolanta Nawroc-
ka – członek zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych.

Po tej części prezes Kółka Rolni-
czego w Sobótce przyjął wiele ser-
decznych i ciepłych życzeń, które na 
pewno były dla niego bardzo miłe 
i wzruszające.

Kółko Rolnicze w Sobótce jest naj-
lepszym przykładem bogatej i chlub-
nej tradycji ruchu kółkowego w Pol-
sce. Zawsze było i jest integralną 
częścią społeczności wsi Sobótka 
oraz ziemi ostrowskiej. Od począt-
ku swojego istnienia obrało sobie za 
cel dążenie do rozwoju wsi i rolnic-
twa. W zależności od potrzeb podej-
mowane były działania szkoleniowe, 

zaopatrzeniowe czy integracyjne. 
Burzliwa historia naszego kraju nie 
pozostała bez wpływu na działalność 
kółka. Powstało pod zaborem pru-
skim, przeciwdziałając germanizacji. 
W czasie pierwszej wojny światowej 
wielu jego członków walczyło o od-
zyskanie niepodległości. W wolnej 
Polsce kółko prężnie działało, a jego 
ówczesny prezes Wojciech Szymo-
niak wybrany został posłem do Wiel-
kopolskiego Sejmu Dzielnicowego. 
Druga wojna światowa przerwała 
działalność kółka. Jej wznowienie 
nastąpiło dopiero w 1957 r. Od tego 
czasu Kółko Rolnicze oraz powstałe 

przy nim Koło Gospodyń Wiejskich 
nieprzerwanie prowadzą działalność 
na rzecz mieszkańców Sobótki oraz 
całego regionu. Na przestrzeni lat 
zmieniały się zadania i rola kółka, 
nie zmieniały się jednak nadrzędne 
wartości, którym jego członkowie 
służą, oraz ich oddanie i chęć pracy 
na rzecz wielkopolskiej wsi.

Spotkanie zakończyła wspólna 
biesiada przygotowana przez okolicz-
ne koła gospodyń wiejskich. Biesia-
da miała charakter śniadania wielka-
nocnego z tradycyjnymi potrawami, 
między innymi: białą kiełbasą pa-
rzoną, żurkiem staropolskim, serni-

kami, babami wielkanocnymi, ma-
zurkami, szynkami i wieloma inny-
mi świątecznymi przysmakami. Pa-
nie z Kół Gospodyń Wiejskich w So-
bótce i Wtórku, prócz przygotowania 
potraw, zadbały także o uroczysty 
i świąteczny nastrój oraz charakter 
tego kółkowego jubileuszu, przystra-
jając w świąteczne akcenty salę. Nad-
zwyczaj pięknie prezentowała się sce-
na z iście wielkanocnymi akcentami.

Spotkaniu towarzyszyła wysta-
wa ręcznie wykonanych przez panie 
z KGW prac, wśród których domino-
wały ozdoby wielkanocne.

Na zakończenie uroczystości pre-
zes Kółka Rolniczego w Sobótce Wa-
cław Doliński w towarzystwie Ireny 
Frąszczak – prezes Regionalnego 
Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych, wręczyli wszyst-
kim instytucjom oraz współorgani-
zacjom okolicznościowe statuetki 
pamiątkowe przygotowane przez ko-
mitet organizacyjny jubileuszu. Wrę-
czono także podziękowania dla kół 
gospodyń wiejskich, które zadbały 
o część kulinarną jubileuszu. Prezes 
Kółka Rolniczego w Sobótce podzię-
kował wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego wydarzenia, 
a w szczególności Wielkopolskiej 
Izbie Rolniczej za nieoceniony jej 
wkład w przygotowanie, przeprowa-
dzenie i przebieg całej uroczystości.

Marta CEGLAREK

Pod tablicą upamiętniającą Ludwika Szymoniaka – niestrudzonego działa-
cza społecznego i wnuka pierwszego prezesa Kółka Rolniczego w Sobótce, 
złożono kwiaty oraz zapalono specjalnie na tę okazję przygotowany znicz 
z okolicznościową dedykacją i odśpiewano hymn państwowy

W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. Byli to rolnicy zaangażowani 
w działalność kółek oraz innych organizacji rolniczych, przedstawicielki 
KGW, a także osoby związane z działalnością spółdzielczą w Wielkopolsce, 
reprezentujące m.in. spółdzielczość gospodarczą, spółdzielnie kółek rolni-
czych, spółdzielczość bankową, spółdzielnie produkcyjne oraz spółdzielnie 
mleczarskie
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Kolejnym prelegentem konferencji 
był Tadeusz Panowicz – regionalista, 
nauczyciel i pasjonat historii, który 
omówił działania podejmowane na 
rzecz współpracy między rolnikami 
i organizacjami rolniczymi. Podkre-
ślał, jak ważne jest dokumentowanie 
historii, w tym tej dotyczącej współ-
pracy rolników. Poprzez dokumento-
wanie wydarzeń i doświadczeń histo-
rycznych następuje przekazywanie 
dorobku społecznogospodarczego 
kolejnym pokoleniom. Źródeł wie-
dzy historycznej należy poszukiwać 
wszędzie, łącznie ze strychami wiej-
skich domów. Ważne, aby młode po-
kolenia czerpały z historii dobre do-
świadczenia i uczyły się na błędach 
poprzedników. 

Następnie Piotr Walkowski, prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, omó-
wił możliwość oddziaływania orga-
nizacji rolniczych na wielofunkcyj-
ny rozwój wsi oraz odniósł się do roli 
organizacji rolniczych w reprezento-
waniu interesów wsi i rolnictwa. Na 
ziemiach wielkopolskich przez blisko 
70 lat – od początku XIX wieku do 
1873 roku – trwało uwłaszczenie chło-

pów. Wtedy właśnie powstał klimat 
do tworzenia grup spółdzielczych. 
Działanie w ramach współpracy daje 
większe możliwości i jest to podstawa 
jednoczenia się w osiąg nięciu okre-
ślonych celów. Połowa XIX wieku to 
czas, w którym powstawało dużo róż-
nego rodzaju organizacji rolniczych, 
które opierały się na współdziałaniu. 
Piotr Walkowski omówił pokrótce 
etapy rozwoju spółdzielczości rolni-
czej. Prezes WIR zwrócił uwagę, że 
rolnik od zawsze był najsłabszym 
ogniwem gospodarki, szczególnie 
łańcucha spożywczego, a tereny wiej-
skie rozwijały się znacznie wolniej od 
miast i aglomeracji. Te czynniki po-
wodowały konieczność organizowa-
nia się rolników i mieszkańców wsi 
w różne formy współpracy. Okres 
zaborów, a następnie dwudziestole-
cie międzywojenne, szczególnie na 
ziemiach Polski Zachodniej, zaowo-
cowały rozkwitem kółek rolniczych, 
spółdzielni, banków spółdzielczych 
czy kół gospodyń wiejskich. Te for-
my pozwalały na rozwój rolnictwa 
i przedsiębiorczości wiejskiej oraz 
poprawę jakości życia na terenach 
wiejskich. 

Niestety, druga wojna światowa, 
a następnie rządy komunistyczne za-
hamowały ten rozwój i uczyniły z ist-
niejących i nowych organizacji rolni-
ków pas transmisyjny rządów komu-
nistycznych na tereny wiejskie. Na-
stąpiła centralizacja kółek rolniczych 
oraz spółdzielni rolniczych, która na 
wiele kolejnych lat zniechęciła rolni-
ków do współpracy. 

Transformacja ustrojowa i wejście 
Polski do Unii Europejskiej to ko-
lejny etap rozwoju współpracy rol-
ników w oparciu o fundusze unijne. 
W tym okresie powstało wiele grup 
producentów rolnych, które korzy-
stają z dotacji. Niestety, wiele z nich 
po zakończeniu pięcioletniego finan-
sowania zrezygnowało z dalszej dzia-
łalności. Finansowanie rozwoju ob-
szarów wiejskich odbywa się poprzez 

inicjatywę Leader. Ten okres to kon-
solidacja spółdzielczości mleczarskiej 
wokół największych firm, co pozwo-
liło na zachowanie kontroli polskich 
rolników w tym sektorze rolnictwa. 
Rynek owoców i warzyw został zorga-
nizowany poprzez uznane grupy pro-
ducenckie. Konsolidowały się banki 
spółdzielcze, które pozostają ważny-
mi graczami na rynku usług finanso-
wych dla rolników i mieszkańców wsi. 
Z drugiej strony następuje kompletna 
marginalizacja kółek rolniczych czy 
gminnych spółdzielni SCH. Zaopa-
trzenie rolników w środki produkcji 
oraz skup płodów zostały sprywaty-
zowane przez pośredników i globalne 
korporacje, co fatalnie odbiło się na 
sile przetargowej rolników i ich finan-
sach. Przyczyny, które legły u podsta-
wy organizowania się rolników, pozo-
stają niezmienne. W przyszłości trud-
no sobie wyobrazić poprawę pozycji 
konkurencyjnej rolnika na rynku bez 
współpracy rolników. Istniejące obec-
nie oraz nowe grupy powinny podjąć 
współpracę na poziomie regionalnym 
i krajowym. Biorąc pod uwagę złe do-
świadczenia z okresu PRL, będzie to 
jednak duże wyzwanie. 

Na koniec swojej prelekcji pre-
zes Piotr Walkowski przypomniał 
uczestnikom, że na ziemi ostrowskiej 
w ostatnich latach mieliśmy osoby, 
które łączyły środowisko rolnicze. 
Wskazał, że bardzo dobra współpraca 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej z kół-
kami rolniczymi w regionie kaliskim 
to zasługa m.in. śp. posła na Sejm RP 
Józefa Gruszki, który łączył środowi-
ska i wspierał wzmocnienie pozycji 
izb rolniczych. 

Kolejnym prelegentem był Andrzej 
Grzyb, poseł na Sejm RP, który omó-
wił nowe pola działania dla organiza-
cji rolniczych oraz przyszłość spół-
dzielczości w Unii Europejskiej. Na 
początku swojego wystąpienia przy-
pomniał o Międzynarodowym Dniu 
Spółdzielczości, który przypada 1 lip-
ca. Święto to jednoczy ludzi na całym 

świecie. W skali świata ze spółdziel-
czością związanych jest miliard ludzi 
– są albo członkami spółdzielni, albo 
ich pracownikami, albo też udzia-
łowcami tych spółdzielni. Świadczy 
to o tym, że ta równościowa forma 
współpracy gospodarczej jest dla lu-
dzi ważna. Konieczność funkcjono-
wania spółdzielczości w szczególności 
ujawnia się w czasach kryzysu. Wtedy 
wyraźnie widać, jak sama organizacja 
ludzi, którzy mają niewielkie kapitały, 
może przynieść im profity. 

Rolę bankowości spółdzielczej 
omówił Jan Grzesiek, prezes Banku 
Spółdzielczego w Jarocinie. Wska-
zał, że bankowość, zwłaszcza banko-
wość spółdzielcza, przeszła niesamo-
witą transformację. Banki Spółdziel-
cze stają się obecnie również bankami 
uniwersalnymi z bogatą ofertą. Ban-
kowość spółdzielcza poprzez urucha-
mianie środków finansowych daje 
możliwości rozwoju gospodarki, rol-
nictwa i polskiej wsi. Prezes dodał, że 
banki spółdzielcze są własnością pol-
skich właścicieli i polskiego kapita-

> dokończenie na str. 8

Irena Frąszczak, prezes Regional-
nego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Kali-
szu, przedstawiła referat okoliczno-
ściowy z okazji jubileuszu 160-lecia 
Kółka Rolniczego w Sobótce

Piotr Walkowski, prezes Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej, omówił moż-
liwość oddziaływania organizacji 
rolniczych na wielofunkcyjny roz-
wój wsi oraz odniósł się do roli orga-
nizacji rolniczych w reprezentowa-
niu interesów wsi i rolnictwa
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łu – to powoduje, że spółdzielczość ma 
sens i ma wielką rolę do odegrania. 

Temat dotyczący ubezpieczeń wza-
jemnych przybliżył Filip Cichy z To-
warzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW”. 16 marca 1992 roku Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” wystawiło pierwszą poli-
sę ubezpieczeniową, co oznacza, że 
w tym roku obchodzi jubileusz 30le-
cia działalności na ziemiach polskich. 
To pierwsze towarzystwo, jakie podję-
ło się udanej próby przywrócenia za-
kazanych po wojnie ubezpieczeń wza-
jemnych. Podstawowym zadaniem 
towarzystwa jest realizowanie mi-
sji, jaka wynika z istoty wzajemności 

– działanie nie dla zysku, czyli działa-
nie non profit. Filip Cichy wskazał, że 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych dysponują szeroką siecią placó-
wek oraz mają bardzo konkurencyjną 
i szeroką ofertę ubezpieczeniową. 

Ostatnim prelegentem podczas 
konferencji była Katarzyna Zawada, 
która omówiła działalność kół gospo-
dyń wiejskich w świetle ustawy z 9 li-
stopada 2018 roku. Przypomniała, że 
koła gospodyń wiejskich jako dobro-
wolne, samorządne i niezależne ko-
biece organizacje społecznozawo-
dowe działają już od 1877 roku i do 
dzisiaj cieszą się dużym uznaniem 
wśród mieszkanek wsi. I chociaż 
przez te wszystkie lata zmienił się 
wizerunek typowej gospodyni wiej-

skiej, członkinie tych organizacji nie 
zapominają o realizacji tradycyjnych 
działań na rzecz aktywizacji środowi-
ska wiejskiego. Pierwsze na ziemiach 
polskich koło gospodyń wiejskich za-
łożyła w 1877 roku we wsi Janisławi-
ce działaczka socjalistyczna Filipina 
Płaskowicka, aczkolwiek podobna or-
ganizacja, pod nazwą Towarzystwo 
Gospodyń, działała już od 1866 roku 
we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdań-
skim. Dopiero pół wieku później, 
tj. w 1918 roku, organizacje kobiet 
wiejskich w Polsce przyjęły wspól-
ną nazwę koło gospodyń wiejskich. 
Od 29 listopada 2018 roku podstawą 
prawną działania kół gospodyń wiej-
skich jest ustawa o kołach gospodyń 
wiejskich. Na jej podstawie koło ma 

osobowość prawną i podlega wpisowi 
do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Wpisu dokonuje pre-
zes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Koło działa na 
podstawie statutu. Na terenie jednej 
wsi może działać tylko jedno koło. 
Ustawa gwarantuje kołom możliwość 
otrzymania pomocy finansowej, zwol-
nienie z podatku dochodowego oraz 
VAT, możliwość prowadzenia uprosz-
czonej ewidencji przychodów i kosz-
tów (UEPiK), możliwość prowadze-
nia działalności gospodarczej oraz 
opiekę pełnomocnika ARiMR do 
spraw kół gospodyń wiejskich w biu-
rach powiatowych Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Aleksander POZNAŃSKI 

160 lat spółdzielczości w Wielkopolsce
Spółdzielczość jest formą orga-

nizacji społecznej, której istotą jest 
dobro wolność i wnoszone udziały 
służące do prowadzenia działalności 
zarobkowej, społecznej i kulturalnej 
na rzecz swoich członków. 

Spółdzielczość jest formą własno-
ści, która istnieje od wieków – nie 
tylko w Polsce, ale także w innych 
krajach świata. W swojej pierwot-
nej formie odbiegała od stanu dzi-
siejszego. Po 1989 roku spółdzielnie 
postrzegane są z jednej strony jako 
pełno prawne przedsiębiorstwa dą-
żące do osiągania długofalowych zy-
sków, z drugiej stanowią podmioty, 
które swoim członkom i pracowni-
kom zapewniają coś więcej niż tylko 
pensje. Ich zobowiązania wynikające 
ze statutu odróżniają je od korporacji 
w obecnym znaczeniu. Ludzie nie po 
to tworzą spółdzielnie, by się boga-
cić, ale by się wspólnie bronić przed 
biedą. Spółdzielnia to nie kolejne ko-
mercyjne przedsiębiorstwo, w któ-
rym zyski generowane są za wszelką 
cenę, ale podmiot, dla którego liczy 
się dobro ludzi i współpraca.

Zorganizowana spółdzielczość po-
wstała w Europie w połowie XIX wie-
ku jako ruch samoobrony i samopo-
mocy uboższych i średnio zamożnych 
grup społecznych przeciwstawiający 
się skutkom rozwijającego się kapita-
lizmu. Formy spółdzielcze wywodziły 
się z istniejących od stuleci we wszyst-
kich społecznościach rolniczych 
i miejskich tradycji współdziałania 
gospodarczego i wzajemnej pomocy 
w razie pojawiających się okazjonal-
nie bądź cyklicznie potrzeb i zagro-
żeń. Ich twórcy nawiązywali zwykle 
do jednego z trzech wielkich prądów 
ideowych popularnych w tamtej epo-
ce: socjalizmu, liberalizmu i solida-

ryzmu chrześcijańskiego. Za pierw-
szą spółdzielnię na świecie uważa się 
powstałą w 1844 roku w Anglii spół-
dzielnię spożywców Roczdelskie Sto-
warzyszenie Sprawiedliwych Pionie-
rów. W tym samym czasie, a nawet 
wcześniej, w wielu krajach pojawiały 
się podobne inicjatywy. W Polsce czo-
łowym prekursorem spółdzielczości 
był Stanisław Staszic, założyciel Hru-
bieszowskiego Towarzystwa Rolni-
czego Ratowania się Wspólnie w Nie-
szczęściach (1816 rok). 

Na ziemiach polskich spółdziel-
czość najwcześniej rozwinęła się w za-
borze pruskim, w którym panowały 
bardzo trudne warunki polityczne 
i gospodarcze. Właśnie w tym zabo-
rze najintensywniej prowadzona była 
polityka wynaradawiania i wywłasz-
czania narodu polskiego. Pruska 
Komisja Kolonizacyjna na miejsce 
wywłaszczonych Polaków osiedlała 
sprowadzonych z głębi kraju Niem-
ców. Im Niemcy bardziej próbowali 
ograbić Polaków z ich polskości, tym 
silniejszy był opór narodu polskiego, 
a walka Polaków z uciskiem narodo-
wym i politycznym była wręcz hero-
iczna. Uwidoczniło się to szczególnie 
w obronie polskiej mowy, wiary, a tak-
że stanu posiadania. Zabór pruski zo-
stał najwcześniej włączony w ramy 
światowej gospodarki kapitalistycz-
nej. Na Śląsku rozwijało się górnictwo 
i hutnictwo, w Poznańskiem rozwijał 
się przemysł, który obejmował głów-
nie produkcję maszyn i narzędzi rol-
niczych oraz przetwórstwo produk-
tów rolnych. Polityka zaborcy pru-
skiego zmierzała do tego, by Poznań-
skie i Pomorze stały się prowincjami 
o charakterze rolniczym, bowiem 
rolnictwo osiągnęło tam stosunkowo 
wysoki poziom. W Poznańskiem i na 

Pomorzu pierwsze spółdzielnie po-
wstały w latach 1861–1865. Organizo-
wano je przy kółkach rolniczych, któ-
re zakładane i kierowane były przez 
obszarników. Kółka rolnicze spełnia-
ły w tym czasie ważną funkcję w sze-
rzeniu oświaty rolniczej na wsi. Za 
ich pośrednictwem uczono chłopów 
racjonalnej uprawy ziemi i hodow-
li. Kółka były także inicjatorami po-
wstania pierwszych spółdzielni rol-
niczohandlowych. Chociaż były one 
pod wyłącznym wpływem ziemiań-
stwa i bogatych chłopów, to jednak 
odgrywały ważną rolę w podnoszeniu 
poziomu produkcji i uświadamianiu 
narodowym. Pierwszą spółdzielnią 
rolniczohandlową była spółdzielnia 
w Gniewie na Pomorzu, która powsta-
ła przy kółku rolniczym w 1865 roku, 
a więc jeszcze przed przyjęciem nie-
mieckiej ustawy o spółdzielczości 
(1867 rok). Po ukazaniu się wspo-
mnianej ustawy powstawały podobne 
spółdzielnie w innych regionach za-
boru pruskiego. Głównym ich celem 
było zaopatrywanie rolników w nie-
zbędne produkty zarówno na uży-
tek gospodarstwa domowego, jak i do 
celów produkcyjnych w rolnictwie. 
Przy kółkach rolniczych powstawa-
ły też pierwsze spółdzielnie kredyto-
we i mleczarskie, jednak rozwój spół-
dzielczości, zwłaszcza kredytowej 
oraz rolniczej, przypadł na okres póź-
niejszy. Bardziej dojrzałe formy sto-
warzyszeń spółdzielczych powstały 
wśród rzemieślników, którzy dotknię-
ci byli bardzo wysoką lichwą kredy-
tową. Pierwsze takie stowarzyszenie 
spółdzielcze powstało w 1861 roku 
w Poznaniu pod nazwą Towarzystwa 
Pożyczkowego dla Przemysłowców 
Miasta Poznania. Pierwszą wzoro-
wą spółdzielnię kredytową założył 

w 1864 roku w Środzie ks. Augustyn 
Szamarzewski. Po dziesięciu latach 
takich spółdzielni było już 38 i w roku 
1871 założyły one Związek Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych. Tak 
nazywano wówczas spółdzielnie kre-
dytowe. Walne zjazdy tego związku, 
nazywane sejmikami, odbywały się 
co roku i wybierały komitet główny 
z patronem na czele. Pierwszym pa-
tronem był ks. Augustyn Szamarzew-
ski, następnym zaś ks. Piotr Waw-
rzyniak (1891–1910). Owe spółki za-
robkowe, nazywane później bankami 
ludowymi, wzorowały się w części na 
bankach ludowych SchulzegoDeli-
tascha. Poważną rolę w rozwoju ban-
ków ludowych odegrał wspomniany 
już Związek Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych, którego zadaniem 
było między innymi upowszechnia-
nie spółdzielczości na wsi i w mieście, 
wymiana doświadczeń wśród spół-
dzielni już istniejących, udzielanie 
kredytów, a także ułatwianie obiegu 
pieniężnego między spółdzielniami 
i wydawaniem pism spółdzielczych. 
Ważną rolę w związku odgrywał tak 
zwany patron. To on służył radą i po-
mocą w prowadzeniu ksiąg i rachun-
kowości, on też służył pomocą praw-
ną i czuwał, aby spółdzielnia i jej 
członkowie przestrzegali zasad spół-
dzielczych. Zwracał uwagę na pra-
cę rady nadzorczej, którą nazywano 
„wentylem bezpieczeństwa całej ma-
szynerii spółdzielczej”. Jednak szczu-
płość środków, jakie posiadały kasy 
spółdzielcze, uniemożliwiała im roz-
winięcie szerszej działalności kredy-
towej. Dopiero kiedy w roku 1885 po-
wstał Bank Związku Spółek Zarobko-
wych, otworzyły się nowe, lepsze per-
spektywy dla rozwoju spółdzielczości 
i pomocy kredytowej dla rolników. 
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Dzięki działalności Banku Spółek 
i samego związku cały system kredy-
towy funkcjonował doskonale, a środ-
ki finansowe były przekazywane tam, 
gdzie były szczególnie potrzebne. In-
stytucje te odegrały ważną rolę w roz-
woju polskich spółdzielni kredyto-
wych na terenie zaboru niemieckiego. 
Ze względu na zasięg, prężne współ-
działanie i rolę, jaką odegrały w obro-
nie społeczeństwa polskiego przed na-
porem niemieckim, określa się je czę-
sto mianem „systemu wielkopolskiej 
spółdzielczości”.

System wielkopolskiej spółdziel-
czości to nie tylko banki ludowe, 
ale też cały system gospodarki spo-
łecznej obejmujący różnego rodzaju 
instytucje, do których należy zali-
czyć spółdzielnie rolniczohandlowe 
„Rolnik”. Pierwsza taka spółdzielnia 
powstała w zaborze pruskim w Strze-
linie w 1894 roku. Jej członkami byli 
obszarnicy oraz chłopi – większość 
z nich to właściciele bogatych go-
spodarstw. Poza bankami ludowymi 
i spółdzielniami rolniczohandlowy-
mi „Rolnik” poważną rolę odgrywa-
ły w niektórych wsiach Poznańskiego 
i Pomorza spółdzielnie parcelacyjne.

Ich inicjatorem był Polak Teodor 
Kolkstein. Głównym celem ich dzia-
łania była pomoc w umożliwieniu 
Polakom kupna ziemi. W ten sposób 
starano się nie dopuścić do ubytku 
stanu posiadania, ponieważ, jak wia-
domo, w okresie tym bardzo silnie 
działała powołana przez rząd pru-
ski Komisja Kolonizacyjna. Rozwój 
spółdzielczości dokonał się także na 
Śląsku, gdzie w tamtym okresie roz-
wijał się przemysł i wyrastała nowa 
klasa robotnicza. Powstały tam spół-
dzielnie spożywców i spółdzielnie 
oszczędnościowopożyczkowe. Ich 
inicjatorem był znany działacz śląski 
Karol Miarka. W Poznańskiem też 
powstały pierwsze na ziemiach pol-
skich spółdzielnie pracy. Powstałe 
w zaborze pruskim spółdzielnie były 
silnymi organizacjami gospodarczy-
mi zrzeszającymi głównie warstwy 
średnie. Były to stowarzyszenia, któ-
rych zadaniem była obrona polskie-
go stanu posiadania drobnej wytwór-
czości w mieście i na wsi. 

We wszystkich niemal krajach eu-
ropejskich, a także na innych kon-
tynentach powstawało wiele spół-
dzielni różnych typów: spożywców, 
rolniczych, oszczędnościowokre-
dytowych, mieszkaniowych, pra-
cy itp. Zwykle w celu zwiększenia 
efektywności swojego działania two-
rzyły swoje organizacje regionalne 
i ogólno krajowe. W 1895 roku zało-
żony został Międzynarodowy Zwią-
zek Spółdzielczy (ang. International 
Co-operative Alliance – ICA), istnieją-

cy do tej pory jako największa (repre-
zentująca około miliarda spółdziel-
ców) i jedna z najstarszych organiza-
cji pozarządowych na świecie. 

Na ziemiach polskich spółdziel-
czość rozwijała się podobnie jak 
w krajach Europy Zachodniej (dzia-
łała w ramach legislacji państw za-
borczych). Obok wielu innych typów 
spółdzielni szczególnie znane stały 
się wielkopolskie banki ludowe (od 
1861 roku) i spółdzielnie „Rolnik” 
(od 1900 roku), w Królestwie – spół-
dzielnie spożywców (od 1869 roku), 
a w Galicji – Kasy Stefczyka (od 
1891 roku). Powstawały pierwsze 
spółdzielnie pracy (1872 rok), mle-
czarskie (1882 rok), mieszkanio-
we (1890 rok). Wszystkie odgrywa-
ły ogromną rolę nie tylko w awan-
sie gospodarczym i społecznym wsi 
i miast, ale również kulturalną i pa-
triotyczną polegającą na obronie pol-
skości. Pojawiały się „wzorowe wsie 
spółdzielcze”, jak słynne Lisków, 
Sterdyń, Handzlówka czy Albigowa, 
w których współistniały i współdzia-
łały ze sobą liczne formy spółdzielni. 
W spółdzielczość angażowało się wie-
lu czołowych działaczy społecznych 
i gospodarczych, ale i intelektuali-
stów tamtej epoki, takich jak Edward 
Abramowski, późniejszy prezydent 
RP Stanisław Wojciechowski, pisa-
rze Bolesław Prus, Maria Dąbrowska 
czy Stefan Żeromski. Doniosłą rolę 
przy tworzeniu spółdzielni odgrywa-
li księża – między innymi ks. Piotr 
Wawrzyniak. Jego działalność dale-
ko wykraczała poza zwykłe obowiąz-
ki duszpasterskie. Już w 1873 roku 
stanął na czele Towarzystwa Prze-
mysłowego św. Wojciecha w Śremie 
(przewodniczył mu przez 26 lat, do 
1899 roku), później w latach 1900–
1900 był kuratorem Towarzystwa 
Przemysłowego w Mogilnie. Korzy-
stając z pomocy ks. Augustyna Sza-
marzewskiego, zreorganizował lo-
kalną Kasę Oszczędności i Pożyczek 
w Śremie, przemieniając ją w Bank 
Ludowy oparty na nowoczesnych 
zasadach spółdzielczości. W tym sa-
mym roku został jego wicedyrek-
torem, a od 1876 roku dyrektorem. 
Bankiem Ludowym w Śremie kiero-
wał przez 20 lat do 1896 roku, póź-
niej aż do śmierci był prezesem jego 
Rady Nadzorczej. W 1878 roku ten-
że bank wszedł w skład zarządzane-
go przez Szamarzewskiego Związku 
Spółek Zarobkowych. W 1887 roku 
Wawrzyniak stał się wicepatro-
nem, a po śmierci Szamarzewskie-
go w 1891 roku patronem związku. 
To wydarzenie sprawiło, że stał się 
działaczem na skalę całego zaboru 
pruskiego. Za jego kadencji uporząd-
kowano system finansowy związku, 

zaczęto wydawać czasopismo „Porad-
nik dla Spółek” (od 1893 roku). Ak-
tywnie działał także na rzecz spółek 
parcelacyjnych dążących do utrzy-
mania ziemi w polskim posiadaniu 
oraz na rzecz spółdzielni „Rolnik”, 
czyli spółdzielni zaopatrzenia i zby-
tu rolniczego. Za jego kadencji zwią-
zek rozszerzył swoją działalność na 
Pomorze, Warmię, Mazury i Górny 
Śląsk. Ksiądz Wawrzyniak brał też 
udział w różnych akcjach mających 
na celu szerzenie oświaty i kultury.

Bardzo dużą rolę dla tworzenia 
spółdzielczości odegrał także ks. Au-
gustyn Szamarzewski. Urodził się 
w 1832 roku w Poczdamie. Po nagłej 
śmierci żony wstąpił do seminarium 
duchownego w Gnieźnie i przyjął 
święcenia kapłańskie w 1859 roku. 
Będąc wikariuszem w Środzie Wiel-
kopolskiej, dał się poznać jako spo-
łecznik. W 1863 roku działał na rzecz 
powstania styczniowego, a kiedy wy-
ruszył do Królestwa, został areszto-
wany. Uwolniony w 1864 roku wró-
cił do Środy Wielkopolskiej i zaan-
gażował się w tworzenie spółdziel-
czości kredytowooszczędnościowej. 
W latach walki Prusaków z Kościo-
łem występował przeciwko zabor-
cy, za co był więziony w twierdzy 
w Kłodzku. W 1872 roku spółki dzia-
łające pod jego kierunkiem połączyły 
się z założonym przez niego Związ-
kiem Spółek Zarobkowych i Gospo-
darczych. Od 1886 roku był probosz-
czem w Ostrowie Wielkopolskim. 
Odbywał liczne podróże po Wielko-
polsce, kształcąc rzesze spółdzielców. 
Zmarł nagle w 1891 roku w Ostrowie 
i tam został pochowany na starym 
cmentarzu farnym.

Ważnym Wielkopolaninem zasłu-
żonym dla spółdzielczości oraz or-
ganizowania kółek rolniczych był 
Maksymilian Jackowski. Urodził się 
11 października 1815 roku we wsi Słu-
pia w rodzinie Józefa, dzierżawcy fol-
warku, i Józefy z domu Brzezińskiej. 
Naukę rozpoczął w Gimnazjum św. 
Marii Magdaleny w Poznaniu, jednak 
go nie ukończył. Wcielony do pruskiej 
armii odbył służbę wojskową w Śre-
mie. Po jej zakończeniu uczył się jako 
jeden z praktykantów w eksperymen-
tującym z nowymi technikami rolny-
mi majątku w Turwi, którego właści-
cielem był gen. Dezydery Chłapow-
ski. Po jakimś czasie wydzierżawił 
folwark Pobereże znajdujący się na 
Podolu. W 1850 roku wrócił do Wiel-
kopolski, kupując za zaoszczędzone 
pieniądze majątek Pomarzanowice le-
żący koło Pobiedzisk. W tym okresie 
zaczął się również interesować dzia-
łalnością organicznikowską. Wstąpił 
do Towarzystwa Rolniczego, w któ-
rym pisał artykuły do organu pra-

sowego – „Ziemianina”. W 1861 zo-
stał jednym z członków założycieli 
Centralnego Towarzystwa Gospo-
darczego. Za działalność pomoco-
wą na rzecz powstańców stycznio-
wych został aresztowany i osadzony 
w poznańskiej Cytadeli, a następnie 
w berlińskim Moabicie. W 1864 roku 
stanął przed sądem w tzw. procesie 
berlińskim, w wyniku którego został 
uniewinniony z braku jednoznacz-
nych dowodów. Po powrocie do kraju 
w 1865 roku wszedł w skład zarządu 
Centralnego Towarzystwa Gospodar-
czego. W tym okresie współpracował 
również z Towarzystwem Moralnych 
Interesów, w ramach którego podjął 
się wydawania czasopisma „Orędow-
nik” (przejętego później przez Roma-
na Szymańskiego). W 1873 roku Cen-
tralne Towarzystwo Gospodarcze po-
wierzyło mu opiekę nad parafialnymi 
kółkami rolniczymi, którą sprawował 
do 1900 roku. W tym czasie ich licz-
ba wzrosła z 30 do 200. Realizując 
podstawowy cel – naukę racjonalnej 
gospodarki i samodzielności zrzeszo-
nych rolników – doprowadził również 
do wykształcenia się licznej grupy 
średnich i bogatych rolników dzia-
łających solidarnie oraz świadomych 
politycznie i narodowo. Z inicjaty-
wy Maksymiliana Jackowskiego po-
wstały czasopisma „Rocznik Kółek” 
(1875 rok) i „Poradnik Gospodarski” 
(1889 rok). 

Ważnym elementem spółdzielczo-
ści są również spółdzielnie mleczar-
skie. Pierwsze mleczarnie powstały 
w ostatnich 30 latach XIX wieku przy 
bogatych dworach ziemiańskich jako 
prywatne przedsięwzięcia, ziemiań-
skie spółki lub chłopskie spółdziel-
nie. Powstanie spółdzielni mleczar-
skiej było dużym wydarzeniem dla 
miejscowości i okolicy. Z inicjatywy 
spółdzielców budowano drogi, domy 
ludowe, świetlice itp. Istnienie spół-
dzielni mleczarskiej podnosiło po-
ziom życia z punktu widzenia ekono-
micznego, kulturalnego i oświatowe-
go. W zaborze pruskim spółdzielnie 
zrzeszały przeważnie rolników nie-
mieckich, zwłaszcza właścicieli du-
żych ziemskich majątków i bogatych 
rolników. Przyjmowano również pol-
skich chłopów jako udziałowców, ale 
ograniczano im prawa członkowskie, 
sprowadzając ich rolę do dostawców 
mleka. Do wybuchu pierwszej wojny 
światowej na terenie zaboru pruskie-
go zarejestrowano 29 polskich spół-
dzielni mleczarskich. W zaborze ro-
syjskim były największe trudności 
w organizowaniu spółdzielni mle-
czarskich, bowiem władze rosyjskie 
były wrogo nastawione do takich 
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organizacji. Dopiero od 1908 roku, 
za sprawą działaczy spółdzielczych 
i świetnych organizatorów: Edwar-
da Abramowskiego, Romualda Miel-
czarskiego i Stanisława Wojciechow-
skiego, nastąpił trwały rozwój spół-
dzielczości mleczarskiej na tych zie-
miach. Powstało wtedy Towarzystwo 
Kooperatystów, które opiekowało się 
spółdzielniami, również mleczarski-
mi, i udzielało im pomocy. Masowy 
rozwój spółdzielni mleczarskich od 
1909 roku był wynikiem pracy Zyg-
munta Chmielewskiego, ówczesne-
go sekretarza Komisji Mleczarskiej 
przy Wydziale Kółek Rolniczych 
Centralnego Towarzystwa Rolnicze-
go w Warszawie. W 1914 roku na te-
renach Królestwa Polskiego działało 
około 220 spółdzielni mleczarskich. 

Inaczej sytuacja przedstawiała się 
w zaborze austriackim, gdzie inicja-
torzy powstawania spółdzielni mle-
czarskich nie napotykali na utrud-
nienia ze strony władz. Początkowo 
mleczarnie zaczęły powstawać przy 
polskich dworach ziemiańskich, 
a od 1889 roku mleczarstwo orga-
nizowano w formie spółdzielczej. 
W 1896 roku Franciszek Stefczyk 
założył pierwsze udziałowe spółki 
chłopskie, które były zalążkiem wło-
ściańskich spółdzielni mleczarskich. 
Organizacje rolnicze, takie jak Patro-
nat Spółdzielni Rolniczych Wydzia-
łu Krajowego Sejmu Galicyjskiego, 
Towarzystwo Rolnicze Krakowskie, 
Towarzystwo Gospodarcze Lwow-
skie, szybko zainteresowały się dzia-
łalnością zakładanych spółdzielni 
i starały się udzielać im wszelkiej po-
mocy. Na tych terenach do wybuchu 
pierwszej wojny światowej powstały 
i działały 73 spółdzielnie, a w trakcie 
organizacji było następne 58.

Do wybuchu pierwszej wojny 
światowej udział spółdzielni w sku-
pie mleka nie był zbyt duży i wyno-
sił od 1,5% na południu Polski do 7% 
w Wielkopolsce i na Pomorzu. Na 
terenach wszystkich trzech zaborów 
istniało około 600 spółdzielni mle-
czarskich, które prowadziły prze-
twórstwo mleka w 770 zakładach. 
Na rok przed wybuchem drugiej woj-
ny światowej działało w Polsce już 
1475 spółdzielni mleczarskich, które 
zrzeszały około 700 tys. członków.

Spółdzielczość rozwijała się po-
myślnie również po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Wpływ 
na to miała aktywność wielu za-
angażowanych działaczy, a przede 
wszystkim przyjęcie 29 paździer-
nika 1920 roku ustawy o spółdziel-
niach. Była to w tamtym czasie jed-
na z najlepszych i najnowocześniej-

szych w skali Europy regulacji zasad 
prawnych dla spółdzielczości. Naj-
wyższym organem całej spółdziel-
czości stała się Państwowa Rada 
Spółdzielcza – instytucja o szczegól-
nym spółdzielczorządowym cha-
rakterze. Jak szacują źródła nauko-
we, przed wybuchem drugiej wojny 
światowej co piąty obywatel II RP 
był członkiem jakiejś spółdzielni. 
W tamtym czasie w handlu deta-
licznym udział spółdzielni sięgał do 
5%, w skupie produktów rolnych do 
12%, zaś 20% depozytów oszczędno-
ściowych złożone było w bankach 
i kasach spółdzielczych. Spółdziel-
nie mieszkaniowe nadawały kształt 
nowo budowanym dzielnicom, a Pol-
scy działacze odgrywali ważne role 
w Międzynarodowym Związku 
Spółdzielczym, uczestnicząc m.in. 
w opracowaniu zasad spółdzielczych 
przyjętych przez paryski Kongres 
Związku w 1937 roku.

Druga wojna światowa przerwa-
ła dynamiczny rozwój i przyniosła 
ogromne straty potencjałowi gospo-
darczemu i zasobom ludzkim spół-
dzielni. Wiele z nich kontynuowało 
jednak swoją działalność, współpra-
cując nieraz z polskim podziemiem 
niepodległościowym.

Po 1945 roku warunki działania 
spółdzielczości zostały mocno zmie-
nione i całkowicie podporządkowane 
polityce państwa. W ciągu kilkuna-
stu lat po wojnie spółdzielczość pod-
dana została odgórnym procesom 
centralizacji i biurokratyzacji, wy-
muszono na niej praktyczną mono-
polizację pewnych sfer życia społecz-
nogospodarczego (mieszkalnictwo, 
handel detaliczny, zaopatrzenie rol-
ników i skup produktów rolnych), co 
więcej na przełomie lat 40. włączono 
ją w próby siłowej kolektywizacji rol-
nictwa (poprzez rolnicze spółdziel-
nie produkcyjne).

W dniach 30 i 31 grudnia 1944 roku 
działacze wiejscy zorganizowali Zjazd 
Chłopski w Lublinie, podczas które-
go uchwalono „Orędzie do chłopów” 
i powołano organizację polityczno-
gospodarczą pod nazwą Związek 
Samo pomocy Chłopskiej (ZSCh), 
przy pomocy której władze przeję-
ły kontrolę nad tradycyjną chłopską 
spółdzielczością i kółkami rolniczy-
mi. Jednym z zadań ZSCh było zastę-
powanie dotychczasowych wiejskich 
spółdzielni nowym, zestandaryzowa-
nym modelem spółdzielni zaopatrze-
nia i zbytu, jakim stały się GS „Samo-
pomoc Chłopska”, które w niektórych 
regionach dodatkowo wzmocniono, 
przekazując im państwowe „resztki 
poparcelacyjne”. 

W 1946 roku utworzono Powiato-
we Związki Gminnych Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska” (PZGS). Po 
likwidacji powiatów zastąpiły je Wo-
jewódzkie Związki Gminnych Spół-
dzielni (WZGS). 

W maju 1948 roku Sejm Ustawo-
dawczy uchwalił ustawę o Central-
nym Związku Spółdzielczym i cen-
tralach spółdzielni. Na podstawie tej 
ustawy w lipcu 1948 roku Naczelna 
Rada Spółdzielcza kierowana przez 
Edwarda Ochaba powołała do życia 
osiem branżowych central spółdziel-
czych: 

 ■Centrala Rolnicza Spółdzielni 
„Samo pomoc Chłopska” (CRS 
„Samopomoc Chłopska”),
 ■Centrala Spółdzielni Mleczarsko-
Jajczarskich,
 ■Centrala Spółdzielni Ogrodni-
czych,
 ■Centrala Spółdzielni Spożywców 
„Społem”,
 ■Centrala Spółdzielni Pracy,
 ■Centrala Spółdzielni Księgarsko-
Wydawniczych,
 ■Centrala Spółdzielni Mieszkanio-
wych,
 ■Centrala Spółdzielni Wytwór-
czych „Solidarność” (spółdziel-
czość żydowska).
W 1976 roku w związku z przy-

łączeniem do CRS „Samopomoc 
Chłopska” spółdzielni mleczarskich 
i ogrodniczopszczelarskich powstał 
Centralny Związek Spółdzielni Rol-
niczych „Samopomoc Chłopska” 
(CZSR „Samopomoc Chłopska”). 
Z kolei po odłączeniu się spółdzielni 
mleczarskich i ogrodniczopszcze-
larskich w 1981 roku związek ten 
zmienił nazwę na Centralny Zwią-
zek Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”. Związek przestał istnieć na 
mocy ustawy o zmianach w organi-
zacji i działalności spółdzielczości 
z 1990 roku, która nakazała likwi-
dację wszystkich centralnych związ-
ków spółdzielczych. 

Czas reform politycznych z lat 
1989 i 1990 przyniósł także zmiany 
w strukturze spółdzielczości ban-
kowej. Istotne zmiany wprowadziła 
ustawa Prawo bankowe z 31 stycz-
nia 1989 roku, która zwiększyła au-
tonomię poszczególnych banków 
i umożliwiła im poszerzanie zakresu 
i przedmiotu działania.

Kolejnym ważnym aktem była 
ustawa o zmianach w organizacji 
i działalności spółdzielczości z dnia 
20 stycznia 1990 roku, która dopro-
wadziła do tego, że Bank Gospo-
darki Żywnościowej utracił funkcję 
Centralnego Związku Spółdzielcze-
go, uprawniającą m.in. do wykony-
wania lustracji wobec 1663 banków 
spółdzielczych. W marcu 1991 roku 
powołano Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych.

Mimo że spółdzielczość w Polsce, 
a zwłaszcza spółdzielczość banko-
wa, przeszła wiele transformacji spo-
łecznoekonomicznych, przemiany te 
i wynikające z nich liczne kryzysy nie 
zmieniły podstawowych cech ekono-
mii społecznej i społecznej odpowie-
dzialności, które charakteryzowały 
spółdzielczy segment rynku. Stabil-
ność relacji z klientami, zadowolenie 
lokalnych społeczności, budowanie 
kapitału społecznego, partnerstwo 
w rozwoju i wspólnym pokonywa-
niu przeszkód – to ciągle podstawowe 
wartości, jakie przypisywane są lokal-
nym bankom spółdzielczym.  WIR

W materiale wykorzystano publikacje:
Boczar K. Spółdzielczość. Problematyka 

społeczna i ekonomiczna. Warszawa 1986.
Boczar K. Spółdzielczość. Warszawa 1973.

Chyra-Rolicz Z. Pod spółdzielczym 
sztandarem. Z dziejów spółdzielczości 

polskiej do 1982 r. Warszawa 1985.
Chyra-Rolicz Z. Pomoc czy przeszkoda? 

Rola tradycji w odbudowie polskiej 
spółdzielczości. Siedlce 2004.

Chyra-Rolicz Z. Towarzystwo 
Kooperatystów a rozwój polskiego ruchu 
spółdzielczego. Spółdzielczy Kwartalnik 

Naukowy 1989;
Galos A. Zarys historii polskiego ruchu 

spółdzielczego w zaborze pruskim. W: Zarys 
historii polskiego ruchu spółdzielczego. 

Część I do 1918 r. Warszawa 1971.
Gójski J, Marszałek L. Spółdzielczość. 

Zarys rozwoju historycznego.  
Warszawa 1968.

Kowalak T. Dorobek spółdzielczości 
w trzydziestoleciu Polski Ludowej. 

Warszawa 1975.
Najdus W. Zarys historii polskiego ruchu 

spółdzielczego w zaborze austriackim.  
W: Zarys historii polskiego ruchu 
spółdzielczego. Część I: do 1918 r.  

Warszawa 1971.
Pichowski A. Źródła i nurty ideowe 

spółdzielczości w Europie i na ziemiach 
polskich. W: Duszyk A, Kupisz D 

(red.). Szkice z dziejów polskiego ruchu 
spółdzielczego. Radom 2004.

Piechowicz S. Związek Robotniczych 
Stowarzyszeń Spółdzielczych. Warszawa 

1963.
Rusiński W. Zarys historii polskiego ruchu 

spółdzielczego. Część II: 1918–1939. 
Warszawa 1980.

Stefczyk F. Początki i ogólne warunki 
rozwoju spółdzielczości w Polsce.  

Kraków 1925.
Szczepański J. Spółdzielczość. Poznań 1987.

Trocka H. Spółdzielczość polska w służbie 
ojczyzny i społeczeństwa. Warszawa 1987.

Tylicki J. Początki spółdzielczości i jej 
rozwój w Polsce. Warszawa 1968.

Wojciechowski S. Historia Spółdzielczości 
Polskiej do 1914 r. Warszawa 1939.

Żerkowski J. Najstarsze spółdzielnie 
spożywców w Polsce. Warszawa 1964.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

Operacja pn. „Nasze regionalne bogactwo na stoły!” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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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. 
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18 marca br. Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” rozpoczę-
ło wiosenną akcję zawierania z pro-
ducentami rolnymi umów ubezpie-
czenia gruntowych upraw rolnych od 
zdarzeń losowych, w tym z dopłatą 
z budżetu państwa wynoszącą do 65% 
wysokości składki.

Szczególnie teraz, gdy mamy za 
oknami wiosnę, a pogoda sprzyja 
wejściu upraw ozimych w okres we-
getacji, dając także możliwość prac 
polowych pod zasiewy upraw jarych, 
warto już ubezpieczyć uprawy rolne 
od niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” przygotowało na 
polskim rynku bardzo bogatą ofertę 
ubezpieczenia upraw rolnych, obej-
mującą kilkanaście wariantów ubez-
pieczenia, w tym nowość w ofercie 
– wariant grad i powódź (GP). Wybie-
rając ubezpieczenie upraw w TUW 
„TUW”, można zyskać, w zależności 
od wybranego wariantu ubezpiecze-
nia, możliwość ochrony produkcji ro-
ślinnej od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych przez grad, przy-
mrozki wiosenne, powódź, deszcz na-
walny, suszę, huragan, obsunięcie się 
ziemi, lawinę i piorun, a za dodatkową 
składkę zakres ubezpieczenia może 
być rozszerzony o odpowiedzialność 
za szkody od 8% ubytku plonu oraz od 
ryzyka ognia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” ubezpiecza roś
liny oraz plony roślin rolniczych 
i ogrodniczych uprawianych za-
równo w gruncie, jak i pod osłona-
mi. Umowa ubezpieczenia upraw 
może obejmować ochroną w okre-
sie od zasiewu lub wysadzenia roślin 
do ich zbioru uprawy roślin zbożo-

wych, oleistych, okopowych bulwia-
stych i korzeniowych, specjalnych 
(tytoń, chmiel i rośliny energetycz-
ne), strączkowych i motylkowych 
drobnonasiennych, włóknistych, zie-
larskich, ozdobnych i warzyw – za-
równo uprawianych w gruncie, jak 
i w szklarniach lub pod tunelami fo-
liowymi, owoców i nasadzeń drzew 
i krzewów owocowych oraz roślin ja-
godowych, trwałych użytków zielo-
nych, a także każdą inną nietypową 
uprawę – w takim przypadku TUW 
„TUW” może przygotować indywi-
dualną ofertą ubezpieczenia, skrojo-
ną na miarę potrzeb danego rolnika. 

W przypadku zawarcia umowy 
ubezpieczenia upraw rolnych i zaist-
nienia szkody wypłata odszkodowa-
nia będzie stanowić dla rolnika re-
kompensatę poniesionych strat, dając 
jednocześnie możliwość zachowania 
płynności finansowej i odtworzenia 
produkcji gospodarstwa.

Należy także podkreślić, iż każ-
da umowa dotowanych ubezpie-
czeń upraw rolnych zawarta w TUW 
„TUW” umożliwia spełnienie usta-
wowego obowiązku ubezpieczenia 
minimum połowy areału upraw rol-
nych wskazanych w ustawie o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich od co najmniej jedne-
go z ryzyk: gradu, przymrozków wio-
sennych, suszy i powodzi, a w okre-
sie jesiennym także i od ryzyka ujem-
nych skutków przezimowania.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych „TUW” obchodzi w tym 
roku jubileusz 30lecia istnienia, bę-
dąc jednocześnie pierwszym zakła-
dem ubezpieczeń, który w powojen-
nej historii rozpoczął działalność 
w formule wzajemnościowej. Pro-
ponuje szeroką i różnorodną ofertę 
ubezpieczeniową kierowaną zarówno 
do rolników indywidualnych oraz ich 
rodzin, jak i do dużych producentów 
rolnych oraz przedsiębiorców sekto-
ra rolnospożywczego. Celem TUW 
„TUW” jest zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa swoim członkom po-
przez dostarczanie ochrony ubezpie-
czeniowej idealnie dopasowanej do 
ich potrzeb, na bieżąco uaktualnianej 
i uatrakcyjnianej.

Informacja stanowi  
materiał promocyjny  

Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW”  

z siedzibą: 02-793 Warszawa,  
ul. H. Raabego 13

Wiosenny sezon 
ubezpieczeń upraw rolnych


