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Sprawozdanie
z działalności statutowej Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
za rok 2015

Ważniejsze działania i interwencje
Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
W dniu 31 maja 2015 r. w odbyły się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dla
potrzeb wyborów powołano 1.171 członków komisji wyborczych różnego szczebla (od wojewódzkiej,
poprzez okręgowe, aż do obwodowych). Całością prac związanych z przeprowadzeniem wyborów
kierowała Wojewódzka Komisja Wyborcza. Łącznie zostało wybranych 410 delegatów Rad Powiatowych
w 221 okręgach, gdyż w pięciu gminach nie zgłoszono kandydatów.
Informacje na temat wyborów do izb rolniczych przekazywane były rolnikom z nakazami płatniczymi
podatku rolnego w lutym 2015 r. oraz składek KRUS w kwietniu 2015 r. Informacje przekazane były także
przez urzędy gmin, starostwa powiatowe, organizacje branżowe oraz kurendami poprzez sołtysów. W
sumie wydrukowano i rozprowadzono 300 tys. ulotek informacyjnych na temat wyborów z podaniem
terminarza wyborczego. Od połowy 2014 roku informacje na temat wyborów do izb rolniczych
zamieszczane były w kolejnych numerach Siewcy Wielkopolskiego oraz w serwisie internetowym Izby
pod adresem www.wir.org.pl. Temat wyborów poruszany był podczas cyklu Wiosennych Forów
Rolniczych 2015. Wykorzystywano także media branżowe i portale społecznościowe, aby dotrzeć z
informacją do jak największej liczby osób. O wyborach do izb rolniczych informowały plakaty, które w
ilości ponad 13 tys. zostały przekazane do wszystkich gmin województwa wielkopolskiego.
Skorzystaliśmy również z przychylności proboszczów parafii na terenie Wielkopolski, gdzie w trakcie
nabożeństw (w ogłoszeniach parafialnych) przekazywano informacje dotyczące zbliżających się wyborów.
Wybory do izb rolniczych udało się zorganizować przy dużym wsparciu samorządów gminnych. W
zdecydowanej większości przypadków współpraca przebiegała poprawnie. W wyniku prowadzonych
negocjacji przez działaczy i pracowników WIR większość gmin udostępniła spisy uprawnionych do
głosowania oraz przygotowała lokale wyborcze bez pobierania opłat od samorządu rolniczego. O zwrot
kosztów wystąpiły jedynie urzędy w Borku Wlkp., Granowie, Grodzisku Wlkp., Kamieńcu, Kościanie
Gm., Rakoniewicach, Ryczywole, Wielichowie i Włoszakowicach.
Susza
Rok 2015 był rokiem bardzo trudnym z uwagi na wystąpienie głębokiej suszy. Dlatego też
Wielkopolska Izba Rolnicza, w trosce o kondycję wielu wielkopolskich gospodarstw podjęła działania na
wielu płaszczyznach, które miały na celu złagodzenie finansowych skutków wystąpienia suszy.
W odpowiedzi na napływające ze strony rolników postulaty, Zarząd zwrócił się w dniu 16 lutego 2015
r. z pismem do MRIRW z prośbą o podjęcie inicjatywy zmierzającej do poszerzenia katalogu roślin
wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt, o trawy nasienne.
Zarząd WIR, kierowany niepokojem swoich członków, wystąpił 12.06.2015 r. do Wojewody
Wielkopolskiego z informacją o występującej z coraz większą intensywnością suszy, w szczególności w
centralnej i południowo-wschodniej części Wielkopolski.
W związku z problemami z funkcjonowaniem tzw. komisji klęskowych Zarząd WIR wystosował w
dniu 24 lipca 2015 r. pismo do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie systemowych
rozwiązań, które ujednoliciłyby funkcjonowanie tychże komisji od strony organizacyjnej i formalnej.
Zarząd zaznaczył także, że koniecznym jest określenie źródeł finansowania ich działalności.
W odpowiedzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że Wojewoda powołuje komisje szacujące
szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i
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Modernizacji Rolnictwa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.)
W związku z napływającymi do biura WIR informacjami o problemach z szacowaniem szkód suszy w
wielu gminach województwa wielkopolskiego, Zarząd WIR w dniu 29 lipca 2015 r. wystąpił do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uwzględnienie wyników szacowania przez Komisje skutków suszy
odzwierciedlonych w protokołach, a nie jedynie w oparciu o monitoring IUNG. Wskazał również na
konieczność zmodyfikowania metodyki określania występowania suszy oraz na brak jednolitych
przepisów, regulujących prace komisji klęskowych od strony organizacyjnej i finansowej.
W odpowiedzi Minister Rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 577) suszę oznaczają
szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30
września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i gleb. Na mocy ww. ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa został
zobowiązany do ogłaszania w drodze obwieszczenia w okresie od 1 czerwca do 20 października w
terminie 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu wskaźników klimatycznego bilansu wodnego
dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na podstawie danych
przekazanych przez IUNG Puławy. Zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, komisja jest zobowiązana do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi
lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W
przypadku gdy monitoring dla danej rośliny nie jest prowadzony, to szkody można szacować, jeżeli
monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.
Wyjaśnienia dotyczące szacowania szkód w odniesieniu do roślin dla których nie jest prowadzony
monitoring suszy, są zawarte w informacji dla Komisji szacujących szkody, jak również znajdują się na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Niekorzystne Zjawiska
Atmosferyczne – Pomoc”.
Zarząd WIR wystosował w dniu 5 sierpnia 2015 r. pismo do Wojewody Wielkopolskiego pana Piotra
Florka, w którym wskazał na nierozwiązane dotąd problemy związane pracą tzw. komisji klęskowych, w
głównej mierze na interpretację definicji suszy opartej na monitoringu IUNG w Puławach oraz niemożność
wykazania w protokole szacowania zakresu i wysokości szkód faktycznego obniżenia dochodu
gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.
Wobec licznych monitów swoich członków, Zarząd WIR wystąpił w dniu 10 sierpnia 2015 r. do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne zajęcie stanowisk w następujących sprawach: monitoringu
suszy prowadzonego przez INUNG Puławy, określenia procentowego poziomu strat z uwzględnieniem
produkcji zwierzęcej, konieczności szacowania przez komisje strat w oparciu o monitoring IUNG wobec
faktycznego stanu plantacji, który wykazuje wysokie straty, możliwości nie wyrażenia zgody przez
wójta/burmistrza/prezydenta miasta na uruchomienia prac komisji klęskowej. Odpowiedź była podobna,
jak na pisma WIR z dnia 24 i 29 lipca 2015 r.
Zarząd WIR realizując wniosek przyjęty podczas spotkania w dniu 17 sierpnia 2015 r. dotyczący
uznania Wielkopolski jako obszaru dotkniętego stanem klęski żywiołowej wywołanym suszą, przekazał
wniosek w tej sprawie Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Realizując wniosek Rady Powiatowej WIR w Śremie Zarząd WIR w dniu 19 sierpnia 2015 r.
wystosował pismo do Wojewody Wielkopolskiego o wskazanie przeszkód prawnych uniemożliwiających
przyjęcie wniosku bądź szacowanie przez komisje szkód, spowodowanych przez suszę w uprawach
kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych. Wojewoda Wielkopolski w odpowiedzi przesłanej do BP
WIR w dniu 16.09.2015 r. poinformował, że wykres 9 i 10 raportowania suszy wymienia, że uprawy są
zagrożone suszą i nie ma przeszkód do oszacowania strat.
Zarząd, rozumiejąc potrzebę wyjaśnienia wielu kwestii związanych z szacowaniem skutków suszy,
zorganizował w dniu 17 sierpnia 2015 r. w Auli Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w
Poznaniu spotkanie poświęconej tej tematyce. Na zaproszenie Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej pana
Piotra Walkowskiego w spotkaniu uczestniczyli między innymi: pani Dorota Kinal – Wicewojewoda
Wielkopolski, pan Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie
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Marszałkowskim, pan Ryszard Jaworski – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pan
Cezary Siniecki – Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
pan Zbigniew Król – Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego w Urzędzie Wojewody, oraz specjaliści
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Przedstawiciele komisji klęskowych powołanych przez
Wojewodę stwierdzali, że susza faktycznie wystąpiła, bo starty były widoczne. Natomiast definicja suszy
rolniczej oraz monitoring prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w
komunikatach opartych na przyjętej metodyce oceny zjawisk klimatycznych w wielu przypadkach jej nie
wykazywały, mimo widocznych zmian: wyschnięcia i zahamowania wzrostu i rozwoju wielu roślin. Stan
wód powierzchniowych obniżył się tak drastycznie, że dotknął również roślin o głębokim i rozbudowanym
systemie korzeniowym jak drzewa owocowe. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wniosków, które
wysłano do gremiów decyzyjnych.
Zarząd WIR, wyrażając swoje zaniepokojenie ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
dniu 25 sierpnia 2015 r. pakietem pomocowym dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy,
wystosował w dniu 31 sierpnia 2015 r. pismo do MRiRW z obawami, że w myśl przyjętych zasad,
jedynymi odbiorcami pomocy będą gospodarstwa prowadzące wyłącznie produkcję roślinną. Wykluczona
zostanie zdecydowana część gospodarstwa zajmująca się produkcją zwierzęcą. Dlatego też Zarząd zwrócił
się o ponowne wnikliwe przeanalizowanie zaistniej sytuacji i wypracowanie takich rozwiązań, by w realny
sposób wesprzeć producentów rolnych, w tym także hodowców zwierząt.
Z uwagi na zawiłość procedur przy szacowaniu szkód spowodowanych przez suszę oraz tym, że wiele
upraw i obszarów zagrożonych suszą zostało ujętych dopiero w 10 komunikacie IUNG, Zarząd w dniu
16.09.2015 r. zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie składania
wniosków o pomoc finansową do ARiMR. Zarząd KRIR również wystąpił w tej sprawie do Ministra.
Minister w piśmie z dnia 21.09.2015 r. adresowanym do Prezesa KRIR odpowiedział, że nie przewiduje
się wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc.
Reagując na tragiczną sytuację w akwakulturze związaną z wystąpieniem suszy, Zarząd WIR
zaapelował w piśmie z dnia 17.09.2015 r. do Prezesa Rady Ministrów pani Ewy Kopacz o podjęcie
natychmiastowych rozwiązań w sprawie zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy poszkodowanym
gospodarstwom rybackim. W odpowiedzi Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi poinformował, iż producenci
rolni prowadzący chów i hodowlę ryb słodkowodnych na podstawie obowiązujących przepisów mogą się
ubiegać o pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ulg
podatkowych w podatku rolnym oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego na rzecz ANR, rozłożenia na
raty płatności z tytułu umów sprzedaży bądź dzierżaw nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
W dniu 01.10.2015 r. Zarząd WIR, po dokonaniu analizy przebiegu w gospodarstwach rolnych akcji
szacowania szkód będących skutkiem tegorocznej suszy, zwrócił się do Pani Premier Ewy Kopacz w
następujących sprawach: przebudowy sytemu monitoringu suszy tak, aby odzwierciedlał faktyczny stan
opadów, poprawy organizacji pracy komisji szacujących straty oraz zasad określania kwoty utraty dochodu
z gospodarstwa, utworzenia zaplecza administracyjnego pracy komisji wraz ze wskazaniem źródła
finansowania, poszerzenia listy instytucji zobowiązanych do delegowania swoich przedstawicieli do pracy
komisjach klęskowych, stworzenia podstaw prawnych dających możliwość wykorzystania komisji
powołanych przez wojewodów do dokumentowania strat w gospodarstwach zamierzających się ubiegać
wyłącznie o pomoc oferowaną przez ANR, KRUS. Zarząd wnioskował także o odstąpienie od
egzekwowania kar za niewywiązanie się z umów kontraktacyjnych oraz zamianę algorytmu określania
kwoty utraty dochodu z tytułu dodatkowych kosztów poniesionych, np. na zakup paszy lub zmniejszenia
się wydajności produkcji takiej jak np. mleko.
Współpraca oraz sprawy związane z Agencją Nieruchomości Rolnych
Zarząd WIR odpowiadając na pismo ANR dotyczące opracowywania zasad przeprowadzania
przetargów ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, po
przeprowadzeniu konsultacji podtrzymał wcześniejsze stanowisko dotyczące kryteriów i wag stosowanych
w przypadku przeprowadzania przetargów ofertowych w piśmie z dnia 4 sierpnia 2015 r. wystosowanym
do ANR OT w Poznaniu.
W związku z ciągle trwającymi dyskusjami wokół sprzedaży gruntów z zasobów ANR, Prezes WIR
Piotr Walkowski zaprosił w dniu 17 sierpnia 2015 r. na spotkanie poświęcone tematowi
rozdysponowywania gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Dyrektora OT ANR w Poznaniu
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Tomasza Dutkiewicza. Ustawa o ustroju rolnym państwa, jak i ustawa o gospodarowaniu
nieruchomościami Skarbu Państwa, zawiera wiele nieścisłości, luk prawnych, w wielu też miejscach jest
niedoprecyzowana. Z tego powodu obrót ziemią pochodzącą z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
wywołuje sporo emocji. Agencja chce jak najlepiej dla rolników, ale jest ograniczona przepisami.
Zobowiązana jest także do wprowadzenia do budżetu ok. 2,5 mld złotych, z czego ok. 1/5 pochodzi z
rozdysponowania gruntów w Wielkopolsce. Rozmawiano o przetargach ofertowych i kryteriach.
Wskazano, iż do tej pory nie ma określonych zasad dla całego kraju.
Wychodząc naprzeciw postulatom naszych członków, Zarząd w dniu 26 sierpnia 2015 r. doprowadził
do spotkania Rady Powiatowej WIR we Wrześni z dyrekcją Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości
Rolnych w Poznaniu. Tematem spotkania był obrót ziemią z zasobów ANR na terenie powiatu
wrzesińskiego. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Poseł pan Piotr Walkowski przedstawił uczestnikom
spotkania stanowiska Wielkopolskiej Izby Rolniczej w/s zaniechania sprzedaży przez ANR gruntów
rolnych dzierżawcom do czasu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. O swoich
staraniach idących w tym samym kierunku, poinformował uczestników spotkania także pan Andrzej
Frąckowiak Delegat do KRIR i jednocześnie Przewodniczący Zespołu Roboczego przy ANR. W trakcie
spotkania poruszono również kwestie sprzedaży gruntów będących w dzierżawie spółki Agropol. Rada
Powiatowa WIR we Wrześni wyraziła swoje oburzenie sprzedażą przez ANR jednej spółce prawie tysiąca
hektarów gruntów rolnych oraz pojawiającymi się informacjami o zamiarze sprzedaży kolejnych gruntów.
Prezes pan Piotr Walkowski zapowiedział przygotowanie stanowiska w tej sprawie, które skierowane
zostanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie wstrzymania
procedur sprzedaży gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyłączeniem
nieruchomości pochodzących z tzw. 30% i przeznaczonych do rozdysponowania dla rolników
indywidualnych w przetargach ograniczonych, ponowił w dniu 02.11.2015 r. prośbę do Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego o bezwzględne wstrzymanie procedur sprzedaży do czasu wejścia w życie
Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r.
W związku z wnioskiem Rady Powiatowej w Szamotułach, w sprawie organizacji przetargów
ograniczonych ofert pisemnych na grunty pochodzące z tzw. 30% na terenie gmin Kaźmierz oraz
Szamotuły, Zarząd zwrócił się w tej sprawie do Dyrektora OT ANR w Poznaniu – Tomasza Dutkiewicza.
(04.11.2015).
W dniu 17 listopada br. w trakcie obrad II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V
Kadencji podpisano porozumienie pomiędzy WIR a Agencją Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu w
sprawie przyjęcia kryteriów i wag przy ocenie ofert składanych w przetargach ofertowych organizowanych
przez Agencję na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały wyłączone
z umów dzierżawy w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
Nr 233, poz. 1382). Podpisane porozumienie jest wynikiem wielomiesięcznej pracy Zespołu Roboczego
WIR i ANR, w skład którego wchodzi również Andrzej Frąckowiak Delegat do KRIR. Porozumienie ma
charakter ramowy - otwarty, co oznacza, że w razie powstania potrzeby jego zmiany lub uzupełnienia w
jakimkolwiek zakresie WIR i ANR przystąpią do wspólnych konsultacji w tym zakresie.
Dyrektor ANR OT w Poznaniu w piśmie z dnia 19 listopada 2015 r. odpowiedział, iż procedowanie
spraw rozdysponowania gruntów wyłączonych w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011 r. o
wyłączeniu 30% użytków rolnych, odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami z
przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na terenie Gminy Kaźmierz przetargi ograniczone ofert
pisemnych planowane są w porozumieniu z WIR w III i IV kwartale 2016 r. a na terenie gmin Szamotuły i
Obrzycko jeszcze w grudniu 2015 roku.
Zarząd, realizując wniosek Rady Powiatowej WIR w Koninie w sprawie ustosunkowania się Agencji
Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu do przeprowadzanej obecnie w trybie pilnym procedury
sprzedaży na rzecz spadkobierców 700 ha gruntów rolnych pochodzących z gospodarstwa Chodów,
wystąpił w dniu 5 listopada 2015 r. do Dyrektora OT ANR - Tomasza Dutkiewicza z prośbą o odniesienie
się do wyżej wymienionej kwestii. Dyrektor ANR OT w Poznaniu odpowiedział w piśmie doręczonym w
dniu 11 listopada 2015 r., że procedura sprzedaży przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych i przedmiot
sprzedaży został zaakceptowany przez Biuro Prezesa, a Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu działa
jako pełnomocnik, posiadając w tym zakresie stosowne umocowanie. Wobec takiej sytuacji Zarząd
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Wielkopolskiej Izby Rolniczej w piśmie wystosowanym w dniu 12 listopada 2015 r. do Prezesa ANR
Leszka Świętochowskiego wyraził swoje oburzenie i zdecydowany sprzeciw w kwestii sprzedaży dużych
areałów przed wejściem w życie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 r.
Oburzenie wywołane było udzieleniem przez Prezesa ANR pełnomocnictwa dla kierownictwa ANR OT w
Poznaniu na sprzedaż na zasadach bezprzetargowych, w trybie pierwszeństwa nabycia nieruchomości
Chodów o łącznej pow. 494,7323 ha.
Zarząd WIR, wobec braku odpowiedzi MRiRW na pismo w sprawie wstrzymania procedur sprzedaży
nieruchomości powyżej 150% średniej krajowej w trybie pierwokupu do momentu nowelizacji
obowiązujących przepisów i usunięcia powstałej luki prawnej, zwrócił się w dniu 11.09.2015 r. z prośbą
do Prezesa Rady Ministrów pani Ewy Kopacz z prośbą o interwencję w tej sprawie.
Rada Powiatowa WIR w Obornikach zwróciła się do z prośbą o informację – o jakiej powierzchni
nieruchomości rolne Skarbu Państwa pozostają w dzierżawie Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego
Imieniem Jedność z siedzibą w Świerkówkach. Zarząd, realizując prośbę Rady, wystąpił z pismem w dniu
08.12.2015 r. do Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu Tomasza
Dutkiewicza.
ANR OT odpowiedział, iż Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Imienia Jedności w Świerkówkach nie
dzierżawi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W dniu 25
listopada wpłynął akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie
gmin Oborniki i Suchy Las o łącznej pow. 1.572,4818 ha stanowiących własność RKS Jedność w
Świerkówkach.
Na prośbę Rady Powiatowej WIR w Jarocinie, Zarząd zwrócił się do Dyrektora OT ANR w Poznaniu
T. Dutkiewicza z pismem o udzielenie informacji dotyczących rozdysponowania gruntów położonych w
gminie Żerków w miejscowości Raszewy.
ANR OT w Poznaniu udzieliła odpowiedzi, iż została wszczęta procedura mająca na celu
wydzierżawienie nieruchomości przejętych z umowy dzierżawy obejmującej zorganizowany obiekt o
nazwie „Kompleks Rolny Raszewy”. Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu ofert
pisemnych.
Szkody łowieckie
Odpowiadając na narastające problemy związane ze szkodami w rolnictwie wyrządzonymi przez
zwierzęta dzikie, Zarząd WIR podjął działania, które pozwolą rolnikom posiąść potrzebną wiedzę na temat
szkód łowieckich. Wystąpił między innymi:
- w dniu 7 lipca 2015 r. do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego
oraz Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z zapytaniem o posiadanie przez te
instytucje w swoich zasobach kadrowych specjalistów w zakresie szacowania szkód łowieckich. Pytał
również o możliwość przeszkolenia delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Wychodząc naprzeciw problemom delegatów z szacowaniem szkód łowieckich Zarząd WIR w dniu 7
lipca 2015 r., wystąpił z inicjatywą do konsorcjantów, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Oddział w Poznaniu i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o rozważenie możliwości
aplikowania o środki finansowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie szacowania szkód
łowieckich na terenie województwa wielkopolskiego.
- w dniu 22 lipca 2015 r. do Zarządu Okręgowego w Poznaniu Polskiego Związku Łowieckiego z
propozycją zorganizowania wspólnych szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Zarząd WIR
zaproponował także, aby jeden prelegent był ze strony PZŁ, a drugi ze strony WIR. Przedstawiciel WIR
omawiałby kwestię kalkulacji kosztów i nakładów na produkcję, zaś przedstawiciel PZŁ omówiłby zasady
szacowania szkód łowieckich.
- w dniu 27 lipca 2015 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wygospodarowanie środków
finansowych na przeprowadzenie szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich. W odpowiedzi z dnia
14 sierpnia 2015 r. Minister Rolnictwa wskazał, iż powyższe szkolenia powinni przeprowadzić
rzeczoznawcy z zakresu szacowania szkód łowieckich. Pouczył także, że pismo w tej sprawie należałoby
skierować do Ministra Środowiska lub Dyrekcji Lasów Państwowych. W odpowiedzi Zarząd WIR
poprosił Ministra Rolnictwa o uzgodnienia międzyresortowe w tym zakresie.
- w dniu 15.12.2015 r. w piśmie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela ponowił prośbę
o przeszkolenie doradców rolniczych w świetle projektu ustawy o szkodach łowieckich, ubezpieczeniach
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obowiązkowych od szkód łowieckich, Łowieckiego Funduszu Odszkodowawczego oraz zmiany
niektórych ustaw we wspomnianym zakresie.
Sprawy różne
W zawiązku z sytuacją panującą na rynkach rolnych Zarząd przesłał Wicewojewodzie
Wielkopolskiemu następujące dokumenty: informację na temat zawiązania komitetu protestacyjnego
rolników w związku z obecną sytuacją oraz postulaty ze spotkania w Środzie Wlkp. w dniu 5 stycznia
2015 r., pismo Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, Stanowisko Zarządu
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie pogarszającej się sytuacji na rynku żywca wieprzowego,
Stanowisko XVI Walnego gromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej IV Kadencji z dania 22 grudnia
2014 roku w sprawie kryzysu na rynku żywca wieprzowego i mleka, informacje o planowanym proteście
na dzień 22 stycznia 2015 r. W związku z sytuacją Zarząd zaproponował również konsultacje społeczne w
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem przedstawicieli branżowych organizacji rolniczych.
Zarząd w dniu 27 stycznia 2015 r. przesłał do Ministra Środowiska opinię wspierającą Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w sprawie uwag do projektu ustawy Prawo Wodne przedstawionych przez Związek
Producentów Ryb.
Zarząd realizując wnioski Rady Powiatowej WIR w Gostyniu wystąpił w dniu 30 stycznia 2015 r. z
pismem do Prezesa ARiMR w następujących sprawach: zmiany przepisów dotyczących zgłaszania
przemieszczeń zwierząt, tak by również w przewoźnicy zostali włączeni w łańcuch przekazywania
informacji i ponosili konsekwencje zaniedbania w tym zakresie oraz umożliwienie rolnikom dostępu do
systemu Agencji w celu sprawdzenia historii sztuk swoich zwierząt.
Zarząd WIR, w związku z planowanym cyklem szkoleń informacyjnych w sezonie jesiennym na temat
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zwrócił się w dniu 17 lipca 2015 r. do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz
Dyrektora OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z prośbą o wsparcie
merytoryczne, współpracę i pomoc przy realizacji wspomnianego zamierzenia.
W nawiązaniu do stanowiska Rady Powiatowej w Jarocinie wyrażającego negatywną opinię co do
przekazania kompetencji nadzorczych nad Spółkami Wodnymi ze szczebla powiatowego na szczebel
gminny bez wskazania źródła finansowania, Zarząd WIR skierował w dniu 14 lipca 2015 r. pismo do
Prezesa KRIR o podjęcie działań mających na celu uregulowanie spraw związanych ze spółkami
wodnymi.
Zarząd WIR w dniu 3 sierpnia 2015 r., w związku z trudną sytuacją w sektorze mleczarskim zwrócił się
do Prezesa Rady Ministrów pani Ewy Kopacz o pilne przygotowanie oferty pomocy dla producentów
mleka, podobnie jak miało to miejsce w przypadku producentów jabłek czy czarnej porzeczki.
W związku z deficytem pasz spowodowanym tegoroczną suszą, Zarząd WIR w dniu 07.09.2015 r.
wystąpił do Dyrektora OT ARiMR w Poznaniu z zapytaniem o możliwość wykorzystania biomasy
pochodzącej z zazielenień i programów rolnośrodowiskowych na paszę dla zwierząt.
Dyrektor odpowiedział, że rośliny wysiewane jesienią do zbioru lub wypasu nie mogą być jednocześnie
deklarowane jako obszary proekologiczne. Nie jest możliwe wykorzystanie poplonu ścierniskowego w
terminie do 1 października oraz poplonu ozimego w terminie do 15 lutego jako paszy. Natomiast po tych
terminach nie ma ograniczeń co do wykorzystania biomasy. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie
biomasy z pakietu Ochrona gleb i wód w wariancie międzyplony to wymóg zakazu wznawiania zabiegów
powinien być rozumiany w taki sposób, iż od momentu zasiewu (który powinien nastąpić do dnia 15
września) odpowiednich roślin do dnia 1 marca, nie należy wykonywać żadnych zabiegów
agrotechnicznych, w tym zbierania i przechowywania ziemiopłodów.
Ponadto w dniu 12 listopada 2015 r. wpłynęła odpowiedź na pismo, które WIR skierowała do MRiRW
w sprawie możliwości zaorania wyschniętych, a tym samym zdegradowanych łąk cennych przyrodniczo.
Minister odpowiedział, że przepisy dotyczące zazielenia nie przewidują wyrażenia zgody na zaoranie łąki
stanowiącej TUZ cenny przyrodniczo. Nie można również zaorać łąk w ramach realizacji zobowiązań
rolno-środowiskowych/rolno-środowiskowo-klimatycznych, gdyż przyoranie w takim przypadku byłoby
równoznaczne z przerwaniem realizacji zobowiązania. Rolników gospodarujących na trwałych
użytkowanych zielonych zlokalizowanych na obszarach Natura 2000 obowiązują przepisy ochrony
przyrody odnoszące sie do zachowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących
przedmiot ochrony, dlatego również nie mogą oni zaorać łąki.
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Krajowa Rada Izba Rolniczych, w związku z prośbą Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
zwróciła się do WIR o opracowanie diagnozy stanu wielkopolskiego rolnictwa oraz wskazania
konkretnych rozwiązań wskazanych problemów w obszarach: ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów
rolnych, zaopatrzenia wsi w środki do produkcji w tym melioracje i zaopatrzenia wsi w wodę, skupu
płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
przemysłu spożywczego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej
ludności wiejskiej, określenia demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością,
oraz problematyki oświaty rolniczej. Wielkopolska Izba Rolnicza w odpowiedzi na prośbę przesłała pismo
zawierające odpowiedź we skazanych tematach.
Zarząd WIR, na prośbę Rady Powiatowej WIR w Szamotułach oraz członków samorządu rolniczego
zwrócił się z prośbą do Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych o wznowienie prac nad
ustawą o izbach rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, że należy bezwzględnie dążyć
do wzmocnienia o rozszerzenia kompetencji Izb rolniczych.
Krajowa Rada w piśmie z dnia 22.12.2015 r. poinformowała, że w IV kadencji została powołana
Komisja problemowa ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, która wypracowała projekt zmiany
ustawy. Zarząd KRIR w porozumieniu z Komisją zdecydował, że z uwagi na baraku woli politycznej nie
będzie nadawał biegu politycznego. Jednocześnie zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z klubami
politycznymi w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.
Walne Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Zgodnie z zapisem statutowym w roku 2015 odbyły się 4 Walne Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej: 30 marca 2015 r. XVII IV Kadencji, Walne Zgromadzenie Wyborcze – 1 lipca 2015 r. oraz II
WZ WIR V kadencji w dniu 17 listopada 2015 r. i III WZ WIR V kadencji w dniu 17 grudnia 2015 r.
W sumie przyjęte zostały przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 64 wnioski oraz 29
uchwał.
Tematyka Walnych Zgromadzeń koncentrowała się głównie wokół następującej problematyki:
- wybory do Rad Powiatowych Wielopolskiej Izby Rolniczej,
- sprawy związane z obrotem ziemią pochodzącą z zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- kwestie suszy i związanych z tym problemów między innymi – kwestie niejasnych i niespójnych
przepisów określających zasady i sposób szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę;
- nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy państwa dla rolników, którzy ponieśli straty na skutek
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,
- sytuacji na rynkach rolnych: mleka, trzody chlewnej, bydła;
- melioracji wodnych – głównie nawodnień i zapobieganiu skutkom suszy,
- planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski,
- wzmocnienia roli i wizerunku Izb Rolniczych w Wielkopolsce i Polsce.
Stanowiska
W omawianym okresie sprawozdawczym zostały przyjęte następujące stanowiska:
 Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyjęte na posiedzeniu w dniu 12 stycznia
2015 r. w sprawie planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska
Górka.
 Stanowisko samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie
przyjęte w dniu 26 stycznia 2015 r.
 Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej do projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej
Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 1 lipca 2015 r. w
sprawie planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski,
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 1 lipca 2015 r. w
sprawie sytuacji na rynku mleka.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 1 lipca 2015 r. w
sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej.
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 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z dnia 1 lipca 2015 r. w
sprawie obrotu ziemią rolną.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 17 listopada 2015 r. w
sprawie nieprawidłowości przy udzielaniu pomocy państwa dla rolników, którzy ponieśli straty na
skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 17 listopada 2015 r. w
sprawie konieczności regularnego prowadzenia konserwacji i modernizacji cieków.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 17 listopada 2015 r. w
sprawie obrotu ziemią rolną.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 17 listopada 2015 r. w
sprawie konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej.

Ważniejsze spotkania, konferencje, imprezy
Fora Rolnicze 2015
W marcu 2015 r. zakończył się cykl forów rolniczych, które Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała
wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Od 2 lutego do 31 marca 2015 r. odbyło się w
sumie 20 forów o zasięgu powiatowym i 3 fora o zasięgu gminnym. Ta inicjatywa w Wielkopolsce jest
dobrze już znana i cieszy się dużym zainteresowaniem. W spotkaniach uczestniczyło ok. 3.000 osób.
Uczestnicy forów wielokrotnie podkreślali, że takie spotkania, jeszcze przed rozpoczęciem prac polowych
i w gronie zainteresowanych osób, dają możliwość rozmów i dyskusji o aktualnych problemach wsi i
rolnictwa.
Spotkania koncentrowały się głównie wokół następujących tematów: Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu ANR, sytuacja na
rynkach rolnych, wybory do izb rolniczych 31.05.2015, produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu
rolnictwa. Spotkania zaowocowały wypracowaniem wniosków, które poprzez Walne Zgromadzenie oraz
Zarząd i biuro WIR zostały skierowane do odpowiednich organów.
Targi, pikniki, itp.
Wielkopolska Izba Rolnicza jako samorząd wychodzi z inicjatywą organizowania wielu przedsięwzięć
o zasięgu lokalnym, regionalnym subregionalnym i wojewódzkim. W szeregu imprez uczestniczyła z
powodzeniem jako współorganizator.
Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich
W niedzielę 29 marca 2015 r. odbyło się Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Od siedmiu lat
w niedzielę palmową na wspólnym śniadaniu spotykają się samorządowcy, działaczki Kół Gospodyń
Wiejskich, strażacy i społecznicy związani z wielkopolską wsią. Na miejsce tegorocznego spotkania
wybrano Stawiszyn w powiecie kaliskim. Organizatorami świątecznego spotkania była Wielkopolska Izba
Rolnicza oraz Burmistrz Stawiszyna. O przypomnienie kulinarnych tradycji wielkanocnych zadbały panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Stawiszyn, które przygotowały poczęstunek dla uczestników
spotkania. W ramach imprezy odbył się także przegląd kulinarny „Wielkanocny sernik”, w ramach którego
przygotowanych zostało 40 pysznych serników.
Wiosenne Targi Agromarsz
Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 12 kwietnia 2015 r. odbyły się
w Marszewie Wiosenne Targi Agromarsz. Z roku na rok Targi cieszą się olbrzymim zainteresowaniem,
a goście przybywają niemalże z całej Wielkopolski. Rolno-Ogrodnicze Targi obejmowały prezentację
maszyn i urządzeń rolniczych, oferty firm produkujących materiały budowlane, oferty firm produkujących
paszę dla zwierząt, itp. oraz kiermasz ogrodniczy, który cieszył się największym zainteresowaniem
odwiedzających. Sadzonki drzew owocowych, krzewów, cebule kwiatów, byliny, nasiona warzyw
i kwiatów to wachlarz różnorodności zaprezentowanych przez producentów rolnych, ogrodniczych
i sadowniczych dla ogródków i działek. Swoje stoiska konsultacyjno - informacyjne posiadały ARiMR,
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KRUS, WIR oraz ARR. Organizatorem Targów był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu oraz Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie.
XVIII edycja Wiosennych Targów Rolniczych i Działkowych „Pamiętajcie o ogrodach”
Impreza odbyła się 25 i 26 kwietnia 2015 r. na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku. Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku
oraz Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Organizatorzy corocznie zapraszają
wystawców i producentów z całej Polski. Imprezie towarzyszy Rajd Ogrodników, konkurs na najlepszy
produkt targów oraz konkurs na najlepszą aranżację stoiska. Wśród stoisk informacyjno-doradczych nie
zabrakło stoiska Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu gdzie zainteresowani mogli
zasięgnąć informacji i porad na tematy rolnicze.
Piknik Zbożowy w Gorzycach Wielkich
W niedzielę 5 lipca 2015 r. w Gorzycach Wielkich odbył się Piknik Zbożowy, impreza promocyjna,
skierowana do konsumentów w celu popularyzacji spożycia produktów z polskich zbóż. Organizatorem
Pikniku była Wielkopolska Izba Rolnicza, a cały projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji
Zbóż i Produktów Zbożowych. Impreza wpisała się w organizowany przez Stowarzyszenie
Qultura 21 i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gorzycach Wielkich - Festiwal Chleba. Organizatorzy
Pikniku w przystępnej formie przekonywali konsumentów do sięgania na co dzień po bogate w wartości
odżywcze i zdrowotne produkty spożywcze, pochodzące z dobrze nam znanych zbóż. Dla gości pikniku
przygotowane zostało stoisko informacyjne, gdzie dostępne były broszury zawierające informacje na temat
produktów zbożowych oraz przepisy na przysmaki ze zbóż.
Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
W dniach 22-23 sierpnia 2015 r. w Wilkowicach koło Leszna odbył się kolejny XVI Festiwal Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Wielkopolska Izba Rolnicza była obecna na
imprezie poprzez stoisko obsługiwane przez Radę Powiatową w Lesznie. Tradycyjnie ufundowany został
również puchar WIR. W tym roku został wręczony przez Przewodniczącego RP WIR w Lesznie,
Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi Sikorskiemu za długoletni aktywny udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.
Wszechobecny ziemniak
W powiecie pleszewskim niedziela 23 sierpnia 2015 r. należała do XXII Krajowych Dni Ziemniaka. W
Marszewskim Centrum Edukacyjno-Wystawowym królował ziemniak. Obecny był zarówno na poletkach
uprawowych, stoiskach wystawowych, a nawet na stołach - gdzie występował w formie kulinarnej. Firmy
z „branży ziemniaczanej” prezentowały tradycyjne jak i nowe odmiany jadalne oraz skrobiowe ziemniaka.
Obyły się również seminaria szkoleniowe dla producentów i przedsiębiorców. Tematyka spotkań
dotyczyła m.in. konkurencyjności uprawy ziemniaków na tle innych gatunków roślin uprawowych, jak i
sposobów zmniejszania zagrożeń występowania chorób w uprawach czy występowania szkodników w
uprawie ziemniaka. Święto Ziemniaka połączone zostało z konkursem Jakości Kulinarnej nowych odmian
ziemniaka i wyborem najsmaczniejszej jego odmiany oraz z Festiwalem Smaków „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”.
Wojewódzko-Archidiecezjalne dożynki wielkopolskie w Buku
W niedzielę 30 sierpnia 2015 r. na stadionie miejskim w Buku odbyły się XVII Wielkopolskie
Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki. Starostami tegorocznego Święta Plonów, reprezentującymi
wielkopolskich rolników byli: pani Justyna Jóźwiak oraz pan Andrzej Bogacz. Uroczystości rozpoczęła
Msza Święta dziękczynna za zebrane plony oraz w intencji wielkopolskich rolników, którą odprawił
Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. W trakcie uroczystości miało również
miejsce poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez rolników reprezentujących
wielkopolskie powiaty. Pośród wielu wystawców reprezentujących producentów oraz instytucje
administracji rolniczej, swoje stoisko przygotowała także Wielkopolska Izba Rolnicza. Nasze stoisko
odwiedzili: Poseł na Sejm pan Stanisław Kalemba, pani Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz liczni przedstawiciele samorządu Województwa
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Wielkopolskiego z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na czele a także przedstawiciele instytucji
działających w otoczeniu rolnictwa.
Dzień Kotlina – Święto Pomidora 2015
W dniu 29 sierpnia 2015 r. odbyły się kolejne obchody Dnia Kotlina-Święto Pomidora.
Współorganizatorem tej imprezy była Wielkopolska Izba Rolnicza. W związku z bardzo
rozpowszechnioną na terenie gminy Kotlin uprawą pomidora oraz znanymi w całym kraju Zakładami
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego słynącymi, m.in. z produkcji ketchupu oraz innych przetworów
pomidorowych po marką „Kotliński Specjał”, przetworów warzywnych, dań gotowych oraz dżemów
powstała idea organizacji cyklicznego święta z tym warzywem w roli głównej. Na przybyłych gości
czekało wiele atrakcji, m.in. degustacja potraw z pomidorem przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich, konkursy dla dzieci i dorosłych, występy artystyczne. Atrakcją imprezy była też zabawa
taneczna. Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było poczęstować się pyszną grochówką
ufundowaną przez Prezesa WIR i zarazem Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego.
Dożynki Jasnogórskie 2015
W Dożynkach Jasnogórskich tradycyjnie brała udział także delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej z
powiatów: konińskiego, szamotulskiego i tureckiego. W sobotę 5 września 2015 r. delegacja uczestniczyła
w spotkaniu na temat PROW 2014-2020, z udziałem Z-cy Dyr. w Departamencie Rozwoju Obszarów
Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Pawła Ściańskiego. Omówione zostały kryteria
dostępu do poszczególnych działań oraz planowane terminy naborów. Poruszane były również tematy
bieżące, głównie temat suszy. Tego samego dnia otwarta została XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza oraz
kiermasz produktów regionalnych. W niedzielę 6 września 2015 r. delegacja WIR brała czynny udział w
uroczystej Mszy Dożynkowej. Reprezentująca Zarząd WIR pani Jolanta Nawrocka wraz z rolniczkami
powiatu konińskiego wręczyła celebrantom oprócz chleba, owoców i ziół, także miód i produkty z mleka,
zgodnie z hasłem „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Nasi delegaci zawieźli do stóp
Jasnogórskiej Pani piękny wieniec ze zbóż wyrosłych na wielkopolskiej ziemi. W uroczystościach brał
również udział poczet sztandarowy WIR.
Agro Show 2015
W 2015 roku międzynarodową wystawę rolniczą Agro Show w Bednarach k. Poznania, której
organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych odwiedziło, jak się szacuje
ok. 140 tys. osób. Na 120 ha prezentowało się ponad 800 wystawców. Jest to jedna z największych tego
typu wystaw w Europie. Wśród setek tysięcy prezentowanych maszyn każdy zainteresowany mógł znaleźć
to, czego potrzebuje do swojego gospodarstwa. Prócz tradycyjnych stoisk informacyjnych i wystawowych
towarzyszyły imprezie seminaria, wykłady na różne tematy i panele dyskusyjne. Od wielu lat główną
atrakcją Agro Show są jednak pokazy maszyn rolniczych podczas pracy. Wśród stoisk informacyjnych
było również stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza, jak co roku,
pomogła w obsłudze izbowego stoiska. Goście odwiedzający punkt Izbowy pytali głównie jakie działania
podejmuje samorząd rolniczy w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy. Temat ten
przewijał się w prawie każdej rozmowie na targach. Rozmawiali o niej zwiedzający wystawę rolnicy,
również sami wystawcy.
Szczaw, mirabelki i karp z Przygodzic na tegorocznych Smakach Regionów
W niedzielę 20 września 2015 r. scena kulinarna na poznańskich Targach Smaki Regionów należała do
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, które wspólnie z Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej
panem Piotrem Walkowskim oraz panem Witoldem Wróblem – Członkiem Polskiej Akademii Smaku,
poprowadziły pokaz kulinarny pod hasłem „Szczaw i mirabelki w królewskim karpia towarzystwie”. W
trakcie dwugodzinnego pokazu przygotowana została zupa szczawiowa, kompot z mirabelek, karp w złotej
panierce, pyra parowana oraz surówka. Zaproponowany przez organizatorów zestaw potraw ma
uświadomić konsumentom jak z prostych, regionalnych produktów przygotować smaczny,
charakterystyczny dla wielkopolskiej kuchni obiad. W trakcie degustacji rozdano ponad 300 porcji zupy
oraz smażonego karpia z dodatkami. Targi Smaki Regionów są świętem miłośników tradycyjnej, polskiej
kuchni oraz żywności przyrządzanej według dawnych receptur. W trakcie targów odbywają się pokazy
kulinarne prowadzone przez znakomitych kucharzy, kiermasz produktów regionalnych oraz imprezy
10

promocyjne. Wielkopolska Izba Rolnicza z powodzeniem wpisuje się w założenia Targów, w ubiegłym
roku na Smakach Regionów promowaliśmy świnię złotnicką.
Konkurs na najsmaczniejsza zieloną zupę
W dniu 4 października 2015 r. podczas Jesiennych Targów w Marszewie (powiat pleszewski) odbyło
się podsumowanie oraz wręczenie nagród w „Konkursie na najsmaczniejszą zieloną zupę”. Spotkanie
połączone było z degustacją konkursowych zup przygotowanych przez laureatów konkursu. Zupa w
kolorze zielonym była przedmiotem konkursu kulinarnego, który trwał od lutego do września 2015 r.
W tym czasie w trakcie różnego rodzaju uroczystości, spotkań, targów czy dożynek odbywały się
degustacje przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, sołectwa, itp. W sumie w całej
Wielkopolsce odbyło się ponad 40 spotkań, w trakcie których częstowano zieloną zupą. Pomysły na
zieloną zupę były różne, od ogórkowej poprzez krem z zielonego groszku i brokułu do bardziej
wyszukanych: z pokrzywy, jarmużu czy topinamburu. Najciekawsze przepisy zamieszczone zostały na
naszej stronie internetowej w zakładce „Zielona zupa”.
Cicha noc – wigilijne spotkanie środowisk wiejskich w Raszkowie
W sobotę 5 grudnia 2015 r. po raz siódmy odbyła się Wielkopolska Wieczerza Środowisk Wiejskich.
Tym razem goście z całego województwa przybyli do Raszkowa, gdzie na Sali sportowo-widowiskowej
zasiedli do uroczystej kolacji. Organizatorami spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina i
Miasto Raszków. Ponad 1200 uczestników wigilijnego spotkania przywitali Sygnaliści z Klubu
Myśliwskiego nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Muzyki Dawnej EFFASCINATO, działający
przy raszkowskim ośrodku kultury. O tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym
Narodzeniem opowiedziała Teresa Palacz z wielkopolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
bogate tradycje kulinarne wieczerzy wigilijnej przybliżyli Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku oraz
Juliusz Podolski ekspert w dziedzinie kulinariów. O muzyczną oprawę świątecznego spotkania zadbali
wokaliści z raszkowskiego zespołu TREMA. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy
przygotowane pod okiem Ambasadora Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska Piotra
Walkowskiego. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.
Wręczone zostały odznaczenia pod nazwą „Order Serca Matkom Wsi”. Panie, które otrzymały to
odznaczenie to wzorowe matki, żony, gospodynie ale także działaczki społeczne zasłużone w pracy na
rzecz mieszkańców swojej wsi i gminy. W ramach spotkania odbył się także pokaz rękodzieła. Wystawę
ręcznie wykonanych ozdób oraz kartek świątecznych przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Jaskółek.
Podsumowano także Konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Laureatami Konkursu zostali: Koło Gospodyń
Wiejskich w Jaskółkach, Irena Kozłowska, Katarzyna Lis, Katarzyna Pol, Lucyna Roszczka, KGW Konin
– Grojec oraz KGW Kruszewo.

Konferencje, spotkania
Rolnicy będą protestować
W poniedziałek 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej spotkała się Komisja
Koordynacyjna Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Piotr Walkowski.
Komisja dyskutowała o tragicznej sytuacji na rynkach rolnych. Z inicjatywy rolników w Środzie
Wielkopolskiej został zawiązany Komitet Protestacyjny Rolników, którego przewodniczącym został
Stefan Kominek. Rolnicy są bardzo niezadowoleni z obecnej sytuacji oraz z braku reakcji władz. Dlatego
też postanowili wyrazić dostępnymi środkami pokojowymi swoje niezadowolenie. Jeżeli te działania nie
przyniosą żadnych skutków, to protesty zaostrzą się. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem Stanowiska
samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie. Uczestnicy
spotkania ustalili, że stanowisko zostanie wręczone starostom wszystkich powiatów oraz zostanie
rozesłane do wszystkich gmin województwa wielkopolskiego. Zaplanowano również pokojowe pikiety,
które mają pokazać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowi RP, że sytuacja w polskim
rolnictwie jest dalece niepokojąca.
Spotkanie z Ministrem
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Trudna sytuacja na rynkach rolnych była tematem rozmów na spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, które odbyły się 23 i 30 stycznia 2015 r. W spotkaniach uczestniczyli także rolnicy z
Wielkopolski. Podczas rozmów poruszano kwestie zmiany zasad spłaty kredytów preferencyjnych oraz
wsparcia dla grup producentów rolnych. Ze strony MRiRW padły deklaracje o przyspieszeniu prac nad
przepisami dotyczącymi grup producentów rolnych oraz podjęciu rozmów w kwestiach kredytów
preferencyjnych z ARiMR oraz bankami. Padły także pytania dotyczące zasad sprzedaży państwowych
gruntów rolnych oraz walki z afrykańskim pomorem świń i nowych przepisów o uboju zwierząt bez
ogłuszania. Rozmowy z ministerstwem nadal są kontynuowane, odbywają się kolejne spotkania. Powołany
został Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rolników Wielkopolski i Kujaw, którego Przewodniczącym
został Stefan Kominek rolnik z powiatu średzkiego.
Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone pogarszającej się sytuacji w
polskim rolnictwie
Powołanie trzech zespołów roboczych dotyczących odpowiednio trzody chlewnej, produkcji mleka oraz
zmniejszenia populacji dzika to jedna z propozycji Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego przedstawiona
na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzenie Sejmowej Komisji w dniu
5 lutego 2015 r. w całości poświęcone było pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. W obradach Komisji
uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wraz z pracownikami Ministerstwa oraz
prezesi agencji rolniczych. W obradach Komisji uczestniczyła także grupa rolników z Wielkopolski,
członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy poruszyli szereg problemów, z jakimi borykają się
producenci rolni. Grzegorz Majchrzak - Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Trzody Chlewnej
przedstawił problem nieprzestrzegania zasad łańcucha żywnościowego przez przetwórców, pośredników i
dystrybutorów żywności. Stefan Kominek – Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników
Wielkopolski i Kujaw przedstawił problem przetwórców żywności, w głównej mierze mleczarni
oraz zaproponował spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami, celem omówienia kwestii
związanych z produkcją mleka. Bogdan Fleming Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wskazał na
konieczność łączenia się rolników i niepoddawania nastrojom politycznym wywoływanym przez
poszczególne opcje polityczne. Sławomir Szyszka z Krotoszyna poruszył kwestie rozdziału płatności
cukrowych i poprosił o rozważenie możliwości przydziału kwot buraczanych do tonażu, a nie jak w
propozycjach ustawowych do powierzchni. Zbigniew Stajkowski z Gniezna poruszył problemy
producentów ziemniaków skrobiowych oraz producentów owoców i warzyw, odniósł się także do kwestii
związanych z płatnościami do skrobi.
Spotkanie samorządu rolniczego z Premierem Piechocińskim
W dniu 10 lutego 2015 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb
Rolniczych spotkali się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w celu
omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował członek Zarządu Krzysztof Przygoński. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, dostrzegając trudną sytuację na wielu
rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, przekazali Panu
Premierowi następujące wnioski do natychmiastowej realizacji:
1. Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków
ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej, poprzez:
o zmniejszenie populacji dzików w Polsce do liczby 80 tys. sztuk i wypłata zaległych odszkodowań
w woj. podlaskim;
o natychmiastowe przeprowadzenia procesu legislacyjnego dotyczącego programu bioasekuracji;
o natychmiastowy wykup trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona)
niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za
wygaszenie produkcji za trzy lata.
2. Przeprowadzić proces legislacyjny ustawy Prawo łowieckie zapewniającej poszanowanie własności
prywatnej oraz niezależną, prawidłową wycenę szkód łowieckich.
3. Wesprzeć rodzimą produkcję trzody chlewnej:
o pomoc dla tych zakładów przetwórczych, które podpiszą umowy kontraktacyjne na rodzimą
produkcję z polskimi rolnikami;
o natychmiastowe dopracowanie przepisów umożliwiających sprzedaż bezpośrednią i małe
przetwórstwo.
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4. Rozwiązać problem obrotu ziemią rolną w Polsce
o rozwiązać problem handlu roszczeniami w zakresie obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa;
o podjąć decyzje polityczne i prawne zmierzające do uregulowania obrotu ziemią rolniczą po
2016r., zgodnie z interesami narodowymi.
5. Wniosek do Pana Premiera o kolejne spotkanie z samorządem rolniczym w terminie dwóch tygodni od
przedstawienia wniosków w celu omówienia stanu ich realizacji.
Praca w zespołach roboczych powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W związku z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie oraz trwającymi protestami rolniczymi, w dniu 11
lutego 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele 17 organizacji i związków
zawodowych powołali 7 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie mechanizmów
rozwiązujących problemy rolników. W sumie odbyło się ponad 100 spotkań w ramach poszczególnych
zespołów, w których uczestniczyli także przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Efekty pracy zespołów to m.in. formułowane wnioski oraz propozycje rozwiązań systemowych w
sprawie komisji trójstronnej. Zespół zajmujący się rynkiem trzody chlewnej zaproponował powrót do
wsparcia w zakresie modernizacji gospodarstw z tego sektora, których żywotność ekonomiczna wynosi do
300 tys. euro, a nie jak jest w obecnej propozycji PROW 2014-2020 do 200 tys. euro.
Zespół ds. Bioasekuracji i Łowiectwa zwrócił uwagę na konieczność przyspieszenia prac
parlamentarnych w zakresie odszkodowań za szkody łowieckie oraz w sferze odpowiedzialności za
utrzymanie odpowiedniego stanu populacji dzikich zwierząt.
W odniesieniu do rynku mleka będą kolejne wnioski do Komisji Europejskiej o uruchomienie wobec
Polski podobnej pomocy, jaką otrzymały kraje bałtyckie oraz o refundacje wywozowe.
Zespół Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i Współpracy z Sieciami
przygotowuje prawne regulacje w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy przetwórcami a sieciami
wielkopowierzchniowymi. Zwrócił także uwagę na możliwości zespołowych inwestycji w ramach nowego
PROW na lata 2014-2020.
Zespół Obrotu Ziemią pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby na to, aby ziemia rolna
sprzedawana była według jej wartości produkcyjnej, a nie ceny spekulacyjnej. Nabywcy mieliby też
uniemożliwiony wielokrotny zakup ziemi z wykorzystaniem prawa pierwokupu.
Ponadto Zespół ds. Dialogu Społecznego wypracował projekt ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu
Społecznego w Rolnictwie oraz przedyskutował i usystematyzował kwestie związane z usprawnieniem
prowadzenia dialogu przedstawicieli strony społecznej, gospodarczej i rządowej.
Minister Rolnictwa Marek Sawicki w Wielkopolsce
W dniu 13 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki spotkał się
z wielkopolskimi rolnikami w Środzie Wielkopolskiej. Na spotkanie przybyło ponad 600 rolników
z Wielkopolski i Kujaw oraz przedstawiciele instytucji działających w sektorze rolnictwa. W trakcie
spotkania Minister przedstawił wyniki prac 7 specjalnych zespołów roboczych powołanych w związku
z trudną sytuacją na rynkach rolnych oraz projektów ustaw przygotowanych przez resort rolnictwa. Szef
resortu rolnictwa odniósł się także do postulatów środowiska, omawiając sytuację na rynku wieprzowiny,
kwestie wykupu ziemi rolnej od Skarbu Państwa oraz rozłożenia na raty unijnych kar za nadprodukcję
mleka. Minister przedstawił również założenia PROW 2014-2015, które preferują grupy producentów
rolnych, wskazał także na działania skierowane do producentów trzody chlewnej.
Powołanie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Poznaniu
W dniu 27 sierpnia 2015 roku w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się
posiedzenie założycielskie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
Indywidualnym. Uczestniczył w nim p. Piotr Walkowski, Poseł na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej i zarazem Przewodniczący już istniejącej Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Do udziału w przedmiotowym
spotkaniu zaproszeni również zostali przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze
rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego: Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wojewódzki
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Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Związek OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski oraz Państwowa Inspekcja Pracy
– Główny Inspektorat Pracy oraz Oddział Okręgowy Poznań. Zadaniem nowo powstałej Komisji będzie
inicjowanie działań mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań i rozwiązań podczas
wykonywania pracy przez rolników oraz członków ich rodzin. Działania te będą wdrażane za
pośrednictwem bazy, jaką mają do dyspozycji poszczególne instytucje, reprezentowane przez swoich
przedstawicieli.
Protest w Brukseli
W omawianym okresie WIR przygotowała zorganizowany wyjazd w dniu 7 września 2015 r. na
zainicjowany przez Copa i Cogeca protest rolników w Brukseli. Autokar z 50 chętnymi do udziału w
proteście udał się w wyznaczonym czasie do Brukseli. W sumie w Brukseli protestowało ok. 6 tysięcy
rolników z całej UE, domagając się podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji na rynkach rolnych, ze
szczególnym uwzględnieniem rynku mleka, wieprzowiny, wołowiny oraz warzyw i owoców.
Udział w konsultacjach RZGW
W dniu 21 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Warta odbyło się seminarium wodne o charakterze
informacyjno-konsultacyjnym w sprawie projektów dokumentów dotyczących warunków korzystania z
wód zlewni zbiornika Jeziorsko. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyły w spotkaniu:
członek Zarządu WIR – Jolanta Nawrocka oraz kierownik biura WIR w Koninie – Elżbieta Bryl. W jego
trakcie omówiono zakres terytorialny i działania RZGW w Poznaniu, prognozę oddziaływania na
środowisko projektu warunków korzystania z wód zlewni zbiornika Jeziorsko oraz omówiono sam projekt
rozporządzenia. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat projektu. Przedstawicielki WIR zgłosiły
następujące poprawki do projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
sprawie warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko: Należy wykreślić pkt. 5 w § 12
„Ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli istniejąca lub prognozowana sytuacja meteorologiczna nie
gwarantuje wielkości napełnienia zbiornika na dzień 16 kwietnia do rzędnej 119,5 metrów n.p.m,
zapewniającej zgromadzenie w zbiorniku zasobów dyspozycyjnych umożliwiających zaspokojenie
gwarantowanych potrzeb na minimalnym poziomie” oraz § 13.1. „Ogranicza się w okresie od 16 kwietnia
do 30 czerwca wielkości zrzutów wody ze zbiornika, dopuszczając tylko te, które będą utrzymywać w tym
okresie stały poziom wody w zbiorniku osiągnięty na dzień 16 kwietnia”.
Wielkopolscy rolnicy przeszkoleni w zakresie „Modernizacji gospodarstw rolnych”
Od 7 do 22 października 2015 r. odbył się cykl szkoleń kierowanych do potencjalnych beneficjentów
programów PROW 2014-2020. Szkolenia przeprowadzone we wszystkich 31 powiatach Wielkopolski
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie ze szkoleń skorzystało 3,5 tysiąca rolników. Szkolenia
zorganizowane zostały w ramach porozumienia z dnia 31 lipca zawartego między Prezesem
Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotrem Walkowskim, Dyrektorem OT Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa – Piotrem Łykowskim oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego – Ryszardem Jaworskim. Wspólne spotkania rolników, członków WIR – potencjalnych
beneficjentów działań, służb doradczych oraz pracowników ARiMR zaowocowały licznymi uwagami do
rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu. W wyniku dyskusji, jakie odbywały się w trakcie szkoleń,
nasunęło się wiele zastrzeżeń co do procedury wydawania rozporządzeń wprowadzających poszczególne
działania.
Nowa inicjatywa w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej
Na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2015 r. Walne Zgromadzenie delegatów V Kadencji
Wielkopolskiej Izby Rolniczej powołało stałą Komisję Problemową ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku
Wiejskim w składzie: pani Jolanta Nawrocka z powiatu konińskiego, pani Anna Majer z powiatu
wągrowieckiego, pani Małgorzata Brząkała z powiatu kępińskiego, pan Sławomir Szyszka z powiatu
krotoszyńskiego, pan Szymon Tomaszewski z powiatu wolsztyńskiego, pan Adam Kachniarz z powiatu
gnieźnieńskiego oraz pan Janusz Popiół z powiatu grodziskiego. Nowo powstała Komisja planuje podjąć
współpracę z działającymi na terenie województwa wielkopolskiego stowarzyszeniami i organizacjami
kobiecymi. Zależy im również na udziale kobiet spoza WZ WIR w pracach tejże komisji.
14

Konferencja w Toruniu
W dniach 27-28 listopada 2015 roku obyła się w Toruniu konferencja przewodniczących rad
powiatowych izb rolniczych poświęcona ocenie sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Z Wielkopolski w spotkaniu uczestniczyło kilkunastu Przewodniczących Rad Powiatowych. Jednym z
tematów który poruszono była sytuacja dochodowa rolników i opłacalność produkcji w polskim rolnictwie
w ostatnich pięciu latach oraz przewidywania na najbliższą przyszłość dla najważniejszych kierunków
produkcji. Dyskutowano również jak poprawić skuteczność i wizerunek samorządu rolniczego oraz
omówiono zadania izb rolniczych w świetle obowiązujących przepisów. Zwrócono szczególną uwagę na
wyzwania dla izb rolniczych, jakie stawiają nowe przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
w kwestii obrotu ziemią rolną. Kolejnym sprawą, jaką zajęli się przewodniczący była tematyka
ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa - co zrobić, aby miały one charakter powszechny.
Omówione zostały najnowsze rozwiązania prawne oraz Związki Wzajemności Członkowskiej „TUW” na
terenach wiejskich.
W przeddzień Jubileuszu
W Pałacu Myśliwskim Ustronie położonym koło Łęki Opatowskiej (powiat kępiński) siedzibie Ośrodka
Naukowo – Edukacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zorganizowano 15.12.2015r.
konferencję poświęconą 120-leciu istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich. Organizatorem spotkania
było Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ oraz Wielkopolska Izba Rolnicza
przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci Rad
Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego z oraz
ostrowskiego. Konferencja poświęcona była przygotowaniom do obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia
izb rolniczych na ziemiach polskich, W spotkaniu uczestniczyli również: Herbert Czaja Prezes Izby
Rolniczej w Opolu, Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Sławomir Kowalewski Członek
Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Wiceprezes Ryszard Borys i Dyrektor Urszula
Solińska - Marek reprezentujący Dolnośląską Izbę Rolniczą.
Podczas obrad omówiono założenia spotkań, konferencji naukowych, prelekcji, itp., które
zorganizowane zostaną w 2016 roku. Do wspólnej organizacji obchodów zaproszone zostały Zarządy
sąsiadujących z Wielkopolską izb rolniczych tj. opolskiej, dolnośląskiej, kujawsko-pomorskiej oraz
lubuskiej izby rolniczej.
Kolonie letnie i zimowiska dla dzieci
Za pośrednictwem Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych 64 dzieci z Wielkopolski
wyjechało na letni wypoczynek do Jarosławca oraz 28 na ferie zimowe do Doliny Kościeliskiej. 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 Wielkopolskiej Izby
Rolniczej.
W terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała:
 108 opinii dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w tym 17 opinii negatywnych),
 23 opinie dla Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przedłużenia dzierżawy bądź sprzedaży
ziemi (w tym 4 opinie negatywne),
 8 opinii pozytywnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprzedaży gruntów,
 8 opinii w sprawie uzgodnienia granic obwodów łowieckich.
Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała 147 wniosków rolników w sprawie przyjęcia niektórych
form zabezpieczeń na kredyty udzielane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na zakup ziemi z jej
zasobów (wszystkie opinie pozytywne).
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Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w 175 posiedzeniach Komisji Przetargowych
przy Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu.

Szkolenia i projekty
Na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej WIR zrealizowała projekt pt. „Podniesienie wiedzy w
zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz
prowadzenia działalności finansowej i marketingowej”. W ramach projektu Wielkopolska Izba Rolnicza
przeprowadziła w styczniu nabór na 6 szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie.
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 zakończyła realizację operacji szkoleniowej pt. „Nowoczesna i kompleksowa
produkcja prosiąt”. W ramach projektu Wielkopolska Izba Rolnicza w drugiej połowie 2014 i w
pierwszym kwartale 2015 roku zorganizowała 37 dwudniowych szkoleń, w których uczestniczyło ponad
1.000 rolników. Projekt szkoleniowy był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach Konsorcjum z CDR, WODR oraz SITR Kalisz zakończyła w
miesiącu marcu 2015 r. realizację szkoleń z zakresu „Stosowania środków ochrony roślin z
uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin”. W ramach projektu przeprowadzono 45 szkoleń, w których
uczestniczyło ok. 1300 osób.
Wielkopolska Izba Rolnicza w miarę zgłaszanych potrzeb, jak i pojawiających się w tym zakresie
możliwości aplikuje o środki finansowe na szkolenia. W związku z planowanym cyklem szkoleń
informacyjnych w sezonie jesiennym w temacie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, biuro
WIR zwróciło się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu i Dyrektora Wielkopolskiego OR ARiMR z prośbą o wsparcie eksperckie,
współpracę i pomoc przy realizacji wspomnianego zamierzenia. W wyniku naszej inicjatywy w
październiku 2015 r., przy współpracy OR ARiMR oraz WODR, przeprowadzono 31 szkoleń z zakresu
PROW 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Modernizacji Gospodarstw Rolnych.
Wielkopolska Izba Rolnicza analizując zgłaszane potrzeby w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów
oraz ich tematykę, jak i pojawiające się w tym zakresie możliwości, aplikuje o środki finansowe na
różnego rodzaju działania. Opracowaliśmy i wystąpiliśmy z wnioskami o dofinansowanie w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego na następujące przedsięwzięcia:
 Wystawa pt. „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”;
 Aktywizacja rolników w zakresie zrzeszania się oraz realizacji wspólnych inwestycji w
gospodarstwach rolnych;
 Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości
oraz rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich;
 Sołtys liderem wielkopolskiej wsi;
 Śniadanie Wielkanocne – wielkopolska tradycja;
 Wieczerza Wigilijna – kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.
W listopadzie Wielkopolska Izba Rolnicza z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
podpisała umowę partnerską i wspólnie złożyła projekty na finansowanie w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w tematach:
 SPEC – doradca rolniczy w Wielkopolsce. Wymiana wiedzy i wzmocnienie współpracy
pomiędzy nauką, doradztwem rolniczym i rolnikami;
 Innowacyjne technologie w produkcji rolniczej przyjazne dla środowiska – Targi Rolnicze,
Dni Pola w Marszewie 2016;
 Edukacja rolników i mieszkańców wsi w zakresie przetwórstwa produktów rolniczych w
gospodarstwie rolnym – centrum przetwórstwa w Sielinku;
 Smaczne i zdrowe bo regionalne i ekologiczne – stoisko informacyjno-promocyjne.
Działająca przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej spółka ROL-WIR zorganizowała 4 szkolenia dla osób
nabywających i stosujących środki ochrony roślin sprzętem naziemnym, w których uczestniczyło 97 osób.
W tym roku spółka wprowadziła szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyło się jedno
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spotkanie pilotażowe w Chodzieży. W 2015 roku poprzez spółkę świadczono usługi dla rolników
polegające na wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i rolnośrodowiskowe, planów
rolnośrodowiskowych i innych opracowań i wniosków, z którymi rolnicy zwracali się do biur. Łącznie
wykonano 116 usług. Spółka wygrała przetarg na wynajem sprzętu multimedialnego na szkolenia
„Nowoczesna i kompleksowa obsługa prosiąt”. Spotkania odbywały się na terenie województwa
wielkopolskiego.
Na bieżąco Izba prowadziła nabór chętnych chcących uzyskać uprawnienia dla operatorów kombajnów
zbożowych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi
kombajnów zbożowych. W roku 2015 uprawnienia uzyskało 60 kursantów. Ponadto jest również
możliwość zorganizowania kursu dla operatorów sieczkarni polowych.

Współpraca z zagranicą
W dniach od 20 do 24 kwietnia 2015 roku odbył się wyjazd do Dolnej Saksonii na zaproszenie
tamtejszej Izby Rolniczej, z którą Wielkopolska Izba Rolnicza ma podpisaną umowę o współpracy.
Wyjazd ten dotyczył gospodarstw ekologicznych w Dolnej Saksonii. W skład delegacji weszli: Witold
Przybył – były Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Międzychodzie,
Mirosław Serafinowicz – właściciel gospodarstwa ekologicznego „ECO GRABINA”, laureat konkursu
„Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce rok 2013 Ekologia – Środowisko”, Krzysztof
Kałużny – właściciel gospodarstwa ekologicznego w gminie Przykona, Katarzyna Szudra-Borowczak –
Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie i Grodzisku Wlkp., Iwona
Świechowska – specjalista Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Lucyna Grudzień-Kozaczka –
specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Uczestnicy odwiedzili Centrum
Szkoleniowe w Echem, majątek KWS w Wiebrechtshausen, w którym prowadzona jest od ponad 150 lat
produkcja nasion dla ekologicznych gospodarstw strefy umiarkowanego klimatu. Kolejnym punktem
wizyty było gospodarstwo Torsten Marienhagen w Northeim, w którym występuje ekologiczna uprawa:
pszenicy, ziemniaków, pszenżyta i grochu na 110 ha, w gospodarstwie prowadzona jest również hodowla
krów rasy mięsnej – mamka. W gospodarstwie znajdują się również kury nioski – 6200 szt. Ostatniego
dnia delegacja złożyła wizytę w Ministerstwie Żywności, Rolnictwa i Ochrony Praw Konsumenckich
w Hanowerze.
W dniach od 23 do 25 czerwca 2015 r. miała miejsce wizyta honorowych członków Dolnosaksońskiej
Izby Rolniczej. W składzie 25 osobowej grupy znaleźli się pracownicy gospodarstw rolnych
i ogrodniczych oraz osoby związane zawodowo z leśnictwem. Delegacji przewodniczył Pan Heinrich
Grupe – Wiceprezydent Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej oraz dr Matthias Heyder.
Pierwszego dnia delegacja odwiedziła Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie, gdzie
zapoznała się z funkcjonowaniem doradztwa rolniczego w Wielkopolsce. Zwiedziła poletka
demonstracyjne ziemniaków przygotowane na XXIII Krajowe Dni Ziemniaka. Wzięła również udział w
pikniku organizowanym z okazji zakończenia roku akademickiego Ostrowskiego Uniwersytetu III Wieku.
Podczas wizyty w Południowej Wielkopolsce, delegacji ze strony WIR towarzyszył Prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski. W drugim dniu pobytu delegacji towarzyszył Wiceprezes pan
Bogdan Fleming. Na terenie powiatu obornickiego, goście udali się z wizytą m.in. do tłoczni soków
Katarzyny i Tomasza Rembowskich oraz zapoznali się z działalnością edukacyjną Nadleśnictwa Oborniki.
Uczestników zapoznano także z fauną i florą naszych lasów i ogólnymi zasadami gospodarki leśnej.
Goście odwiedzili także Centrum Konferencyjne Olandia w Prusimiu. Gospodarze tego obiektu
przedstawili historię osadnictwa olenderskiego na ziemi międzychodzkiej. Delegacja odwiedziła także
firmę „Agro-Danmis” Gramowscy, która zajmuje się skupem, przerobem i dystrybucją wyrobów z mleka
koziego. Firma posiada własne stado liczące 1.200 kóz dojnych. Wizyta została zakończona na terenie
powiatów międzychodzkiego i szamotulskiego pod opieką Delegata do KRIR p. Andrzeja Frąckowiaka.
Nasi goście spotkali się z Prezesem Zarządu LGD Puszcza Notecka p. Jackiem Kaczmarkiem oraz
przebywali w gospodarstwie rybackim p. Bernarda Dorożały. Delegacja zapoznała się również z pracami
hodowlanymi (bydło mleczne) i działalnością Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „GAŁOPOL”
Spółka z o.o. z siedzibą w Gałowie.
W ramach projektu z Regionalną Izbą Rolniczą Bretanii (Francja), 8 grudnia 2015 r. we francuskim
Loudeac odbyła się zorganizowana z inicjatywy Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii międzynarodowa
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konferencja drobiarska pt. „Jak produkować mięso drobiowe w 2016 roku?”. Wielkopolską Izbę Rolniczą
na konferencji reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Romana Rzeszowskiego – delegata na
Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Członka Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń
Hodowców i Producentów Drobiu, któremu towarzyszyli eksperci w zakresie produkcji drobiu: Andrzej
Danielak – Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu oraz Anna Zubków –
Członek Zarządu tegoż związku. W konferencji uczestniczyli hodowcy drobiu, grupy producenckie oraz
doradcy i przedstawiciele środowisk naukowych związanych z produkcją drobiu, a także firm
współpracujących z hodowcami w zakresie zaopatrzenia i zbytu. Rozmawiano o koniunkturze na
produkcję drobiu we Francji i w Europie oraz o perspektywach rozwoju branży drobiarskiej. Francuscy
hodowcy zwrócili uwagę, że we Francji kładzie się duży nacisk na ochronę środowiska, pobierane są
próby wody i gleby na zawartość substancji chemicznych (azotanów, azotynów, fosforanów), ze względu
na częstsze przekroczenia ich dopuszczalnych poziomów możliwość budowy nowych ferm jest
ograniczana. W trakcie rozmów podsumowujących konferencję francuscy hodowcy zwracali uwagę na
niższe koszty produkcji drobiu w Polce oraz konieczność zharmonizowania rozwoju polskiego drobiarstwa
z francuskim. O tym jak to osiągnąć będzie okazja porozmawiać już w maju 2016 roku, kiedy to będziemy
gościć przedstawicieli francuskich hodowców w Wielkopolsce. Według danych podanych przez Agencję
Rynku Rolnego, w pierwszej połowie 2015 roku krajowa produkcja mięsa drobiowego wzrosła o 12
procent i osiągnęła 1,4 mln ton, do końca 2015 roku prognozowano wzrost o kolejne 7 procent. Wzrost
produkcji drobiu spowodowany jest wzrostem eksportu żywca, mięsa oraz przetworów drobiowych.
Według danych ARR, eksport produktów drobiowych w 2015 roku wyniósł 1 mln ton i był o 17 procent
wyższy niż w 2014 roku. Eksperci przewidują dalszy wzrost eksportu produktów drobiowych na co wpływ
ma konkurencyjność naszych cen na rynkach UE oraz rosnący popyt ze strony państw Azji i Afryki.
Zawarta została także umowa partnerska pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a Lubuską Izbą
Rolniczą, której przedmiotem jest „Wzmocnienie pozycji producentów rolnych w łańcuchu
żywnościowym poprzez zrzeszanie się w grupy i wspólne realizowanie inwestycji. Wyjazd studyjny do
Dani” w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017. Na mocy
tej umowy przygotowywany jest, wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą, projekt obejmujący między innymi
współpracę z duńskimi organizacjami rolniczymi i grupami producentów, którego jednym z elementów
będzie wyjazd studyjny wielkopolskich i lubuskich rolników do Danii.
Ponadto, w ramach porozumień trwa na bieżąco robocza wymiana korespondencji mailowej z Izbą
Rolniczą Dolnej Saksonii w Niemczech oraz z Regionalną Izbą Rolniczą Bretanii we Francji. Tematami
korespondencji są między innymi: realizacja wspólnych projektów, możliwości wzajemnych wyjazdów
studyjnych i wizyt roboczych.
W dniu 8 grudnia 2015 r. we francuskim Loudeac odbyła się zorganizowana z inicjatywy Regionalnej
Izby Rolniczej Bretanii międzynarodowa konferencja drobiarska pt. „Jak produkować mięso drobiowe w
2016 roku?” Wielkopolską Izbę Rolniczą na konferencji reprezentowała delegacja pod przewodnictwem
Romana Rzeszowskiego. W drugim etapie realizacji tego projektu w II kwartale 2016 roku odbędzie się
misja hodowców bretońskich do Wielkopolski.

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