Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
XIV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
IV kadencji z dnia 30.03.2015 r.

Sprawozdanie
z działalności statutowej Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w 2014 roku
Ważniejsze działania i interwencje
Realizując postulat Walnego Zgromadzenia, Zarząd wystąpił z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z wnioskiem o ujednolicenie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa lub
samorządów terytorialnych.
Wobec licznych sygnałów dotyczących szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, Zarząd
zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o zwiększenie odstrzału saren i
jeleni. Jednocześnie Zarząd wystosował pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmniejszenie liczebności populacji bobra.
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji UE w sprawie najwyższych
dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach
spożywczych, Zarząd wystąpił do ówczesnego Premiera RP Donalda Tuska o podjęcie działań, których
celem będzie zachowanie możliwości produkowania żywności w sposób tradycyjny.
Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Zarząd wnioskował do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o doprowadzenie do zawarcia porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia przez ARiMR wykazu
podmiotów – producentów żywności pierwotnej.
W związku z podejrzeniem udziału tzw. „słupów” w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości w obrębie Tursko w gminie Gołuchów, Zarząd wystąpił do Agencji Nieruchomości
Rolnych o zablokowanie przetargu.
W związku z dramatyczną sytuacją na rynku trzody chlewnej Zarząd zaapelował do szeregu
instytucji o pilne podjęcie interwencji w celu poprawy sytuacji. Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku wieprzowiny zostało przekazane
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Gospodarki, Ministrowi Finansów, Ministrowi
Środowiska oraz Prezesowi Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zarząd wystąpił do Premiera RP Donalda Tuska z żądaniem niezwłocznej interwencji i podjęcia
konkretnych działań, które ochronią przed bankructwem polskich producentów trzody chlewnej.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego orzekającym o niezgodności przepisów ustawy
Prawo łowieckie z Konstytucją RP i z uwagi na archaiczność przepisów wskazanie konieczności przez
TK stworzenia nowego aktu prawnego, Zarząd zaapelował do Krajowej Rady Izb Rolniczych o prace nad
tworzeniem nowej ustawy, oferując jednocześnie wsparcie specjalistów WIR w tej sprawie.
Zarząd wobec skutków wprowadzenia embarga na import polskich produktów żywnościowych przez
Federację Rosyjską i Unię celną przekazał Prezesowi Rady Ministrów Ewie Kopacz swoje stanowisko w
wyżej wymienionej sprawie oraz przesłał do wiadomości MRiRW, Przewodniczącemu Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącemu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Prezesowi KRIR.
W związku z komunikatem RZGW w Poznaniu nr OKI-5224/3/2014 dotyczącym zwiększonych
zrzutów wody do koryta rzeki Warty Zarząd wystąpił Do Dyrektora RZGW w Poznaniu z pismem o
wyjaśnienie przyczyn intensywnych zrzutów wody.
W związku z ofertą zakupu udziałów złożoną przez spółkę „Agrolok” sp. z o.o. w Golubiu –
Dobrzyniu oraz zgodnie z Uchwałą prezydium Zarządu z dnia 05.06.2014r wraz ze zgodą Rady
nadzorczej „Agroplon” sp. z o.o. w Pile Zarząd WIR wystosował pismo z informacją o zamiarze
sprzedaży swych udziałów na zasadach zgodnych z otrzymaną ofertą.
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W związku z projektem raportu – „Efektywność zasobów w praktyce – zamknięcie cykli
mineralnych: wielkopolskie (Polska)” Zarząd przesłał pismo z uwagami do Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin w MRiRW.
Zarząd przekazał Ministrowi Środowiska Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej z dnia 30 września 2014r. w sprawie planów budowy kopalni odkrywkowej na terenach gmin
Wielkopolski.
W związku z zarządzonymi wyborami do Izb Rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku Zarząd podjął
już kroki przygotowawcze dotyczące wyborów. W dniu 10 grudnia 2014 roku zostało wystosowane
pismo do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast Wielkopolski z prośbą o pomoc w organizacji
wyborów tj, nieodpłatnego udostępnienia lokali dla okręgowych komisji wyborczych, pomieszczeń,
których komisje będą pełniły dyżury, zapewnienia lokalu do przeprowadzenia wyborów, oznakowania
lokali, sporządzenie list wyborczych
W dniu 23 grudnia 2014 roku Zarząd przesłał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanowisko XVI
Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV kadencji w sprawie kryzysu na rynku żywca
wieprzowego i mleka.
Ubój rytualny
Wielkopolska Izba Rolnicza w miesiącu lutym zakończyła akcję zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt w celu przywrócenia pozwolenia
na tzw. ubój rytualny na terenie RP. Łącznie w trakcie całej akcji udało się zebrać 29.686 ważnych
podpisów!
W dniu 28 maja 2014 roku podczas 68. Posiedzenia Sejmu RP, odbyło się pierwsze czytanie
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, pod którym swe podpisy złożyło
ok. 140.000 osób.
Zgodnie z art. 10 ust. Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej
przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) wniesiony w dniu 5 marca 2014 r. projekt ustawy o ochronie
zwierząt zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Stanowiska
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd przyjął następujące stanowiska:











List otwarty w sprawie rzekomej powszechności stosowania antybiotyków w żywieniu
zwierząt gospodarskich.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie najwyższych dopuszczalnych
poziomów wielkopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji powstałej na skutek
embarga Rosji i Białorusi na import wieprzowiny z państw UE.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia
interwencji na rynku wieprzowiny.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie sytuacji powstałej na skutek
embarga Rosji i Białorusi na import wieprzowiny z państw UE.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia
interwencji na rynku wieprzowiny.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wobec wprowadzenia przez Federację
Rosyjską i Unię Celną embarga na import polskich owoców i warzyw.
Stanowisko Zarządu w sprawie rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku
wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zawetowania przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy wprowadzającej możliwość odrolnienia
gruntów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha bez zgody MRiRW.
Petycja do Premiera Donalda Tuska w sprawie rosyjskiego embarga na sektor rolnospożywczy.
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Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej wobec skutków wprowadzenia embarga
na import polskich produktów żywnościowych przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
Stanowisko Zarządu WIR z dnia 15 września 2014 r. wobec skutków wprowadzenia embarga na
import polskich produktów żywnościowych przez Federację Rosyjską i Unię Celną.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 30 września
2014r. w sprawie planów budowy kopalni odkrywkowej na terenach gmin Wielkopolski.

Ważniejsze spotkania, konferencje, imprezy
Konferencja – „Założenia Wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020”
W dniu 1 lutego 2014r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, podczas trwania targów
Polagra Premiery, Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję na temat perspektyw nowego
PROW-u 2014-2020. Patronat nad konferencją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja
zgromadziła wielkopolskich samorządowców oraz licznych rolników, ponad 200 osób. Główny temat
spotkania zreferowała dr Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
która w skrócie przedstawiła najważniejsze założenia finansowe PROW i poinformowała o nowościach
jakie pojawiają się w programie. Drugim prelegentem był eurodeputowany Czesław Siekierski, który
omówił założenia polityki rolnej skierowanej do małych gospodarstw.
Wiosenne Fora Rolnicze 2014
W okresie od 1 lutego do 31 marca 2014r., wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi
oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała cykl
forów rolniczych (28 spotkań). Fora te służyły wymianie informacji i doświadczeń między rolnikami,
umożliwiły zapoznanie się z założeniami Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, służyły omówieniu
takich zagadnień jak: podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie w nowej perspektywie finansowej,
wymogi integrowanej ochronnych roślin, możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR,
kryzys na rynku trzody chlewnej. Podczas spotkań poruszono też wiele lokalnych kwestii, wynikających
ze specyfiki poszczególnych subregionów.
Rocznica strzelaniny w Cieni Długiej
12 lutego 2014r. minęła 11 rocznica strzelaniny w Cieni Długiej. Rolnicy na znak protestu wobec
rosnących cen żywności i prowadzonej polityce rolnej zablokowali drogę krajową nr 12 Kalisz- Sieradz.
Podczas starć z policją kilku rolników zostało rannych, jeden stracił oko. W uroczystości upamiętniającej
tamte wydarzenia wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej- Piotr
Walkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kaliszu- Mieczysław Łuczak.
Jeziorsko – spotkanie z Ministrem Środowiska
27 lutego 2014r., na wniosek Biura Powiatowego WIR w Koninie, odbyło się spotkanie Zarządu
Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Wiceministrem Środowiska- Stanisławem Gawłowskim. Głównym
celem obrad było znalezienie rozwiązania problemu występowania częstych powodzi w Dolinie Warty,
spowodowanych zdaniem rolników i samorządowców złym sposobem zarządzania zbiornikiem
Jeziorsko.
Wszystko dla Pań
Pod tym hasłem w dniu 8 marca 2014r. odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Kobiet
zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Posła na Sejm PR i Prezesa WIR Piotra
Walkowskiego oraz Wójta Gminy Ostrów Wlkp. Spotkanie z udziałem dwóch tysięcy pań z całej
Wielkopolski odbyło się w Zespole Szkół w Gorzycach Wielkich w gminie Ostrów Wlkp. Imprezie
towarzyszył Piknik Zbożowy, podczas którego rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ciasto domowe.
Kulinarną atrakcją wieczoru były przygotowane przez koła gospodyń potrawy z grzyba.
XII edycja konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
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Po raz kolejny przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej biorą udział w pracach Kapituły
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i
życia w gospodarstwach rolnych.
Wielkopolskie Święto Wsi
8 czerwca 2014 roku w dzień Zesłania Ducha Świętego, zwany popularnie Zielonymi Świątkami,
odbyło się Wielkopolskie Święto Wsi. Na miejsce tegorocznych uroczystości wybrano Wysocko Wielkie
w gminie Ostrów Wlkp. Wielkopolskie Święto Wsi rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji
mieszkańców Wielkopolski. Podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar Zarządu Wojewódzkiego
Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, który w dalszej części uroczystości
został przekazany Prezesowi wielkopolskich struktur Związku Piotrowi Walkowskiemu. Wręczenie
sztandaru zbiegło się z 20. rocznicą działalności organizacji.
Polski Kongres Rolnictwa 2014
W sobotę 14 czerwca 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi
odbył się Polski Kongres Rolnictwa 2014, którego organizatorem była Fundacja Zrównoważonego
Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Kongres pod honorowym patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego postawił sobie jako główny cel przedstawienie najnowszych prognoz oraz
informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych z rolnictwem
oraz sytuacją branży rolniczej w Polsce, a także branży przetwórstwa rolno-spożywczego. To był trzeci z
cyklu 10 organizowanych Kongresów w Polsce. Tematami spotkania były miedzy innymi: nowy kształt
Wspólnej Polityki Rolnej w tym płatności bezpośrednie i programy pomocowe dla polskiej wsi.
Omówione zostały zmiany społeczno-gospodarcze jakie zaszły w sektorze rolnictwa w przeciągu
ostatnich 25 lat. Prezes Piotr Walkowski podkreślił szczególną pozycję jaką zajmują w Wielkopolsce.
Marszewskie Dni Pola
W dniach 14-15 czerwca 2014 roku odbyły się Marszewskie Dni Pola. Na stoisku informacyjnym
Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było pozyskać informacje między innymi na tematy realizacji i
obsługi wniosków o płatności obszarowe z kampanii 2014, płatności rolno-środowiskowych i ONW,
spraw z zakresu IRZ oraz wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału kategorii elitarny lub kwalifikowanego mającego charakter pomocy de minimis w rolnictwie .
Spotkanie nt. systemu płatności bezpośrednich w Sejmie
W dniu 25 czerwca 2014r. w spotkaniu nt. systemu płatności bezpośrednich w Sejmie udział wzięli
przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Prezes Piotr Walkowski oraz Antoni Grzebisz, Andrzej
Kubiak, Sławomir Szyszka, Radosław Korzeniowski, Dariusz Dobrychłop i Paweł Karolczak. Tematyka
spotkania dotyczyła głównie przyszłości płatności bezpośrednich oraz płatności cukrowych, płatności do
owoców miękkich i pomidorów oraz płatności do krów mlecznych.
Konferencja Naukowa i Festiwal Wieprzowiny w Koźminie Wlkp.
W sobotę dnia 5 lipca 2014 roku odbyła się Konferencja Naukowa w ramach Festiwalu Wieprzowiny
w Koźminie Wlkp. Konferencja odbyła się w Centrum Biznesowo-Spotkaniowym, w Pałacu Dobrych
Praktyk w Koźminie Wlkp. W niedzielę 6 lipca 2014 roku odbył się Festiwal Wieprzowiny przy
urokliwym zamku z drugiej połowy XIV wieku
System płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020
Wielkopolska Izba Rolnicza przystąpiła do konsultacji społecznych na temat projektu "System
płatności obszarowych w Polsce w latach 2015-2020" podczas obrad XIV Walnego Zgromadzenia.
Wypracowane wówczas stanowisko zostało szeroko omówione i doprecyzowane podczas roboczego
spotkania poświęconego tej tematyce w dniu 8 lipca w siedzibie WIR. Do Biura Wojewódzkiego
napłynęły uwagi do projektu dokumentu, które zostały zebrane i przeanalizowane. Podczas merytorycznej
dyskusji podjęto m.in. tematykę dopłat powiązanych z produkcją, w szczególności dla producentów bydła
rzeźnego i krów mlecznych, płatności do skrobi ziemniaczanej i buraków cukrowych. System wsparcia
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dla tych gałęzi produkcji rolniczej jest niezbędny. Uczestnicy spotkania wnieśli również o wsparcie dla
producentów trzody chlewnej, gdyż sytuacja ekonomiczna tej gałęzi produkcji rolnej ulega
systematycznemu pogorszeniu. Wszystkie uwagi i sugestie zostały zebrane w stanowisku Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w sprawie projektu "Systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020",
które zostało przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
Spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Poznaniu
W środę 30 lipca 2014r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, odbyło
się otwarte spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, na którym
przedstawiono sprawy nurtujące wielkopolskich rolników. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu
WIR oraz delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.
Spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kole
31 lipca 2014r. w Kole odbyło się otwarte spotkanie rolników z powiatu kolskiego z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim oraz Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem
Grzeszczakiem, Europosłem Andrzejem Grzybem i Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Krzysztofem Grabowskim. Minister przedstawił nową perspektywę finansową na lata 2014-2020, której
celem będzie dalsze wsparcie przede wszystkim poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Znaczna
część środków zostanie skierowana na dalszą modernizację gospodarstw rolnych (małych i średnich).
Dużo większe środki niż dotychczas, zostaną przeznaczone na rozwój produkcji zwierzęcej (produkcja
prosiąt). Omówił też płatności bezpośrednie na lata 2015-2020 oraz bieżące informacje związane z
funkcjonowaniem rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej.
Akcja rozdawania jabłek
Informacja o wprowadzeniu z dniem 1 sierpnia 2014r. przez Federację Rosyjską embarga na polskie
owoce i warzywa stała się ogromnym problemem dla polskich producentów. W ramach wspierania
polskich sadowników Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w propagowaniu akcji „Jedz polskie
jabłka od polskich sadowników”. Jabłka były rozdawane wspólnie z członkami Związku Młodzieży
Wiejskiej z gminy Krotoszyn przy Kościele Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Akcja spotkała się
z ciepłym przyjęciem.
Pokojowa manifestacja w Kotlinie
W dniu 14 sierpnia 2014r. przed Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kotlinie odbył się
protest rolników, który miał charakter pokojowej manifestacji. Wydarzenie to miało zwrócić uwagę na
dramatyczną sytuację producentów, którzy z powodu nałożonego na Polskę rosyjskiego embarga mogą
zbankrutować. Jak podkreślił pan Piotr Walkowski ze Związku Zawodowego Centrum Narodowe
Młodych Rolników – „embargo wprowadzone przez Rosję na polskie produkty to olbrzymi problem” i w
związku z tym „oczekuje się od polskiego rządu jakiejś decyzji, która spowoduje, że polski rolnik nie
będzie poszkodowany, a przynajmniej koszty produkcji będą pokryte”. Poseł na Sejm RP i Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zwrócił się do rolników ostrymi słowami – „Gdyby do
Kotlina przyjechali wszyscy rolnicy, od których miałem telefony w ostatnich tygodniach, to tutaj
zabrakłoby miejsca”. Prezes podkreślił następnie – „Po styczniowych wpadkach z dzikami zaczęło się
embargo na dzika. Mówiło się, że będzie także embargo na przetwory mleczne
Sądy arbitrażowe – szybsze rozstrzyganie sporów gospodarczych
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w dniu 25 sierpnia 2014 r. odbyła się konferencja
otwierająca projekt "Centrum Arbitrażu i Mediacji". Współorganizatorem spotkania była Wielkopolska
Izba Rolnicza. Powstanie takiego organu jak Sąd Arbitrażowy jest inicjatywą wielu różnych
współpracujących ze sobą organizacji. Wyroki sądów arbitrażowych są uznawane przez Państwo. Mają
one taką samą moc jak wyroki sądów państwowych. Nie są one jednak związane takimi samymi
procedurami jak sądy państwowe. Wysokiej klasy specjaliści zaangażowani w ten projekt gwarantują
profesjonalizm i zaufanie do takich rozstrzygnięć, a procedura prowadzi do uczciwego postępowania i
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rozwiązania sporów. Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiedział, że takie sposoby
rozwiązywania sporów na pewno wpłyną korzystnie na rolnictwo nie tylko wielkopolskie, ale i krajowe.
Rolnicy mają duże trudności z uzyskaniem zapłaty od niektórych zakładów i podmiotów za sprzedane
produkty rolne. Najwięcej jednak jest problemów z uzyskaniem odszkodowań za wyrządzone szkody
przez zwierzynę łowną oraz przez zwierzęta będące pod całkowitą lub częściową ochroną. Zwieńczeniem
Konferencji było podpisanie Aktu Erekcyjnego utworzenia Centrum Arbitrażu i Mediacji w
Wielkopolsce. W ramach tego projektu powstanie początkowo sześć centrów CAM, a docelowo
szesnaście. Centra będą działać przy organizacjach naukowych, społecznych i gospodarczych. Zakłada
się również, że ośrodki te mogą być wykorzystywane także do mediacji konsumenckiej.
Wielkopolska Izba Rolnicza promuje wielkopolskie warzywa i owoce
25 sierpnia 2014r., w trakcie współorganizowanej przez WIR konferencji otwierającej projekt
"Centrum Arbitrażu i Mediacji", która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu do
spożycia wielkopolskich warzyw i owoców nikogo nie trzeba było specjalnie namawiać. Pięknie
wyeksponowane, kolorowe i pachnące warzywa i owoce, które do Poznania przyjechały z całej
Wielkopolski, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. W trakcie
spotkania spróbować można było także świeżo wyciskanych, przecierowych soków warzywnych oraz
przygotowanego na bazie warzyw i grzybów shiitake "Przysmaku Jutrosińskiego".
III edycja Święta Pomidora
30 sierpnia 2014r. Wielkopolska Izba Rolnicza współorganizowała "Święto Pomidora" w Kotlinie
(powiat jarociński). Święto pomidora stało się także okazją do wręczenia mieszkańcom Gminy Kotlin
odznaczeń "Zasłużony dla Rolnictwa". Odznaczenia wręczył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr
Walkowski. W trakcie festynu działały punkty informacyjne, m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na
stoisku Izby można było skosztować "Przysmaku Kotlińskiego" przygotowanego przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich pod wodzą Pani Danieli Krawczyk. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały
również degustacje potraw, których głównym składnikiem był pomidor.
Kolonie letnie dla dzieci
Za pośrednictwem Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych 70 dzieci z
województwa wielkopolskiego wyjechało na letni wypoczynek do Zakopanego, Pogorzelicy i Ustronia
Morskiego. Uczestnicy wyjazdów uzyskali dofinansowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
Piknik Drobiowy
W organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w 28.09.2014r. Pikniku Drobiowym na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestnicy Pikniku, o tym, że warto spożywać mięso
drobiowe mogli się przekonać mogli się przekonać odwiedzając Targi SMAKI REGIONÓW, które
kierowane są do miłośników tradycyjnej, polskiej żywności przyrządzanej według dawnych receptur.
Piknik sfinansowany został z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Wielkopolska Izba Rolnicza jako
organizator Pikniku poprzez przygotowane degustacje oraz porady kulinarne starała się przekonać
odwiedzających stoisko, że warto sięgać po mięso drobiowe ze względu na jego walory smakowe oraz
wartość odżywczą.
Zawodowe kształcenie rolnicze – perspektywy i wyzwania
7 października 2014r. z inicjatywy Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, odbyło
się spotkanie poświęcone problemom rolniczego szkolnictwa zawodowego. Zaproszone osoby, wśród
których byli dyrektorzy szkół rolniczych, przedsiębiorcy branży rolniczej oraz samorządowcy, gościły w
Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Formuła
spotkania przybrała kształt panelu dyskusyjnego, podczas którego, zaproszeni goście dyskutowali oraz
wymieniali poglądy i doświadczenia związane z wprowadzeniem nowej podstawy programowej
kształcenia zawodowego oraz wymagań technicznych związanych z nowymi egzaminami
potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. W tym kontekście poruszono istotną kwestię dotyczącą
możliwości pozyskania przez szkoły dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
6

2014 – 2020.Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej. Wieloletnia
współpraca pomiędzy Izbami: Wielkopolską i Dolnosaksońską, zaowocowała nawiązaniem współpracy
przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie w
zakresie wymiany praktykantów w zawodach rolniczych.
Kształcenie w szkołach rolniczych – wyzwania i oczekiwania
Pod tym tytułem 17 października 2014r. w Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w
Marszewie odbyła się konferencja, mająca na celu podsumowanie zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa
rolniczego na tle 25 lat przemian społeczno-gospodarczych i obecności Polski w Unii Europejskiej. W
konferencji uczestniczył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w
Marszewie. W obecnym systemie prawnym szkoły rolnicze w Polsce funkcjonują w obrębie
zainteresowania dwóch ministerstw: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej. W latach 2004-2005 Ministerstwo Rolnictwa opracowało program stworzenia wiodących
szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa, jednak większość samorządów powiatowych
nie zgodziło się na przejęcie szkół działających na ich terenie, tym samym koncepcja szkół
ministerialnych nie została w należyty sposób zrealizowana. Utrzymanie na wysokim poziomie szkoły
rolniczej często jest zbyt dużym wyzwaniem dla samorządu powiatowego, stąd też wskazywana przez
uczestników konferencji, konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie szkolnictwa
rolniczego w Polsce.
Wizyta Wicepremiera Janusza Piechocińskiego w Wielkopolsce
na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Posła na Sejm Piotra Walkowskiego oraz Członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego w dniu 20 października 2014r.
Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński gościł w Południowej Wielkopolsce.
Wicepremier uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Kaliszu, następnie spotkał się z przedsiębiorcami w Pleszewie, na zakończenie wizyty odwiedził
Janków Przygodzki, gdzie spotkał się z samorządowcami i mieszkańcami powiatu ostrowskiego. W
Jankowie Przygodzkim podczas spotkania, w którym uczestniczyli samorządowcy, lokalni działacze oraz
rolnicy.
Na świętego Marcina najlepsza gęsina
11 listopada 2014r. w Dniu Narodowego Święta Niepodległości odbył się festiwal pod nazwą „Na
świętego Marcina najlepsza gęsina”, na miejsce uroczystości wybrano Odolanów, miasto któremu
patronuje Święty Marcin. Patronat nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP, Dyrektor Zakładu Hodowli
Gęsi w Kołudzie Wielkiej Eugeniusz Kłopotek. Festiwal zorganizowany został przez Wielkopolską Izbę
Rolniczą przy współpracy Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Imienin Patrona Odolanowa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Grupy Producentów Rolnych GAYOR.
Ferie zimowe dla dzieci
Za pośrednictwem Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych 30 dzieci z
województwa wielkopolskiego wyjechało na ferie zimowe do Zakopanego i Zawoi. Uczestnicy
wyjazdów uzyskali dofinansowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Opiniowanie wniosków
Wielkopolska Izba Rolnicza na bieżąco opiniuje wnioski w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych oraz dotyczące dzierżawy lub sprzedaży gruntów. Wydawane są decyzje dotyczące
wytyczania granic oraz dzierżaw obwodów łowieckich oraz w sprawie sprzedaży gruntów
cudzoziemcom. Wszystkie opinie są konsultowane z właściwymi terytorialnie Radami Powiatowymi
WIR.
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W terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała:
99 opinii dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w tym 6 opinii negatywnych),
22 opinii dla Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przedłużenia dzierżawy bądź sprzedaży
ziemi (w tym 6 opinii negatywnych i 1 warunkowo pozytywna),
10 opinii w sprawie obwodów łowieckich (w tym wszystkie pozytywne).
9 opinię pozytywną dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprzedaży gruntów
cudzoziemcom ( w tym 2 opinie negatywne)
10 opinii w sprawie uzgodnienia granic obwodów łowieckich.

Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała 152 wniosków rolników w sprawie przyjęcia niektórych
form zabezpieczeń na kredyty udzielane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na zakup ziemi z jej
zasobów (wszystkie opinie pozytywne).
Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w ponad 200 posiedzeniach Komisji
Przetargowych przy Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu.
W danym okresie sprawozdawczym, Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowała projekty aktów
prawnych, między innymi:
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji
producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany
dochodzenia do uznania,
 projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Sprawie wysokości kar pieniężnych za
naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami
pochodnymi,
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych,
minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy
producentów rolnych,
 projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania
materiału siewnego odmian kukurydzy mon 810 (31),
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości
zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia
specjalnego (30),
 projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych,
które w przypadku uwolnienia do środowiska,
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie "Wspierania gospodarowania
na
obszarach
górskich
i
innych
obszarach
o
niekorzystnych
warunkach
gospodarowania ONW",
 ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020;
 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup
roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie
wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin;
 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
 projekt systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020;
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt,
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projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania
zwierząt;
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału
siewnego, jaka powinna być użyta do osiania lub obsadzenia 1 ha,
projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 20122014,
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015r,
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń,
projekt ustawy Prawo łowieckie,
poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany,
projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich,
projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami” objętego PROW 2014-2020.

Szkolenia i projekty
Wielkopolska Izba Rolnicza w Konsorcjum z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „POLSUS” – lider, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym oraz kilkoma
izbami rolniczymi, zrealizowała operację szkoleniową pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja
prosiąt”. W ramach projektu WIR w drugiej połowie 2014 i w pierwszej połowie 2015 roku
zobowiązała się do zorganizowania 37 dwudniowych szkoleń, w których udział weźmie ponad 1.000
rolników. Projekt szkoleniowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Wielkopolska Izba Rolnicza prowadziła nabór na szkolenia dla kombajnistów oraz operatorów
sieczkarni polowych. Szkolenia te prowadzone były we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w
Poznaniu. Uprawnienia kombajnisty uzyskało 97 osób.
Na bieżąco organizowane są szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich.
Działająca przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej spółka ROL-WIR prowadzi tzw. „szkolenia
chemizacyjne”.
Na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych Wielkopolska Izba Rolnicza zrealizowała 14 szkoleń z
tematyki „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”.
Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach Konsorcjum z CDR, WODR oraz SITR Kalisz jest w trakcie
realizacji szkoleń z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej
ochrony roślin”. W ramach projektu w sezonie zima-wiosna 2014/2015 przeprowadzonych będzie 46
szkoleń i przeszkolonych 1.380 osób.
Na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej WIR realizuje projekt pt. „Podniesienie wiedzy w zakresie
działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz
prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”. W ramach projektu WIR przeprowadziła nabór
na 12 szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie, w okresie od października 2014 r. do kwietnia 2015
roku.
W ramach współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy startu
zawodowego młodzieży, Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach zawartego porozumienia z Ochotniczymi
Hufcami Pracy na realizację projektu pn. „Gwarancje dla młodzieży” realizuje założenia projektu, który
zakłada m.in.: pomoc młodzieży w podnoszeniu swoich kwalifikacji oraz uzyskaniu zatrudnienia, naukę
aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy, przygotowanie do kształcenia ustawicznego,
wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
9

W ramach promowania polskich produktów żywnościowych, dniu 8 marca 2014 r., podczas obchodów
Dnia Kobiet w Gorzycach Wielkich, został zorganizowany Piknik Zbożowy. W imprezie wzięło udział
ponad 2 tys. osób. W ramach pikniku odbyła się degustacja różnorodnych wypieków m.in. chleba, bułek
ciast. Główną atrakcją Pikniku Zbożowego był konkurs na domowe ciasto. Do konkursu zgłoszono ponad
100 wypieków! Impreza sfinansowana była z Funduszu Promocji Produktów Zbożowych.

Współpraca z zagranicą
W kwietniu Bogdan Fleming- Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczył w wyjeździe
studyjnym do Bretanii. Organizatorem wyjazdu był Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Tematami przewodnimi wizyty polskiej delegacji we Francji były: „Podejście
regionalnej polityki do protestów społecznych związanych z budową farm wiatrowych”, „Perspektywy
rozwoju branży mleczarskiej w Europie po zlikwidowaniu kwot mlecznych” oraz „Rola rolnictwa w
ochronie dziedzictwa naturalnego i kulturowego na rzecz stworzenia i utrzymania miejsc pracy, a także
wzrostu jakości żywności”.
W dniach 6-10.2014 r. w Wielkopolsce gościła grupa nauczycieli szkół rolniczych z Dolnej Saksonii.
Jest to pokłosie współpracy Szkoły Rolniczej w Bojanowie, nawiązanej dzięki projektowi pt. „Rozwój
partnerstwa w kształceniu zawodowym pomiędzy Dolną Saksonią a Województwem Wielkopolskim” w
październiku 2013 r. Dzięki temu projektowi uczniowie ze Szkoły w Bojanowie mogą odbywać praktyki
zawodowe w Niemczech.
W dniach 18-19 listopada 2014 r. przebywała w Dolnej Saksonii w ośrodku DEULA w Nienburgu
grupa reprezentująca Wielkopolską Izbę Rolniczą, Uniwersytet Przyrodniczy, Technikum Agrobiznesu i
Inżynierii Środowiska, Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz KUHN Polska.
Celem spotkania było omówienie stworzenia centrum nowoczesnego kształcenia rolniczego we
współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami. Inicjatorami i pomysłodawcami tego projektu są
Technikum Ochrony Środowiska i Agrobiznesu i Wielkopolska Izba Rolnicza. W założeniach projekt ma
obejmować: zorganizowanie ośrodka, organizację nauczania, modułowe szkolenia i współpracę ze
szkołami zawodowymi, współpracę z dilerami i producentami maszyn i sprzętu rolniczego .

Opracowanie: Marta Ceglarek, we współpracy z pracownikami Biura Wojewódzkiego WIR
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