Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
VIII Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
V kadencji z dnia 20.04.2017 r.

Sprawozdanie
z działalności statutowej Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
za rok 2016
Rok 2016 był rokiem obfitującym w wiele wydarzeń, zarówno politycznych, jak i wdrażania nowych
zasad czy przepisów w otoczeniu rolnictwa, takich jak nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią,
bioasekuracji, czy przejęcie ośrodków doradztwa rolniczego przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi.
Wielkopolska Izba Rolnicza w ramach swoich kompetencji interweniowała w wielu sprawach dotyczących
wsi i rolnictwa. Konsultowaliśmy m.in. projekty nowego Prawa wodnego, Prawa łowieckiego czy
propozycje zmian do Ustawy o izbach rolniczych. Niestety nie wszystkie nasze wnioski i postulaty zostały
wzięte pod uwagę. Mimo to pojawiły się także i sukcesy naszej Izby.
Z poniższego opracowania wynika wiele zrealizowanych zadań, wniosków i postulatów oraz przykłady
pozytywnego odzewu ze strony władz, uwzględniającego zgłaszane przez samorząd rolniczy uwagi i
spostrzeżenia.
Rok 2016 był również rokiem Jubileuszu 120-lecia utworzenia i 20-lecia reaktywacji samorządu
rolniczego w Wielkopolsce. Uczciliśmy to wieloma wydarzeniami organizowanymi przez cały rok.

Ważniejsze działania i interwencje
Niekorzystne zjawiska atmosferyczne, szacowanie szkód
Zarząd WIR realizując ustawowy obowiązek sporządzania analiz, opinii i wniosków z zakresu produkcji
rolnej oraz przedstawiania ich organom administracji rządowej, poinformował Wojewodę Wielkopolskiego
Zbigniewa Hoffmana o wystąpieniu na przełomie roku bardzo niekorzystnych dla wegetacji roślin
warunków pogodowych i poprosił o utrzymanie w gotowości służb powołanych do oceny zakresu i
wysokości szkód w rolnictwie wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (05.01.2016 r.).
W związku z realizacją celów statutowych Zarząd WIR, powołując się na porozumienie o współpracy z
dnia 31 lipca 2015 r. zawarte pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, zwrócił się do Dyrektora
OR ARiMR z prośbą o kontynuację zapoczątkowanych jesienią ubiegłego roku działań szkoleniowych.
W dniu 08.02.2016 r. Dyrektor OR ARiMR w Poznaniu Krzysztof Adamkiewicz wyraził gotowość
kontynuowania spotkań informacyjnych.
Wielkopolska Izba Rolnicza, jako samorząd rolniczy zaniepokojony nie zakończonymi jeszcze
procedurami związanymi z obsługą protokołów komisji klęskowych, przesłanych do Urzędu
Wojewódzkiego po ubiegłorocznej suszy, zwróciła się do Wojewody Wielkopolskiego o wyjaśnienie
aktualnej sytuacji i szybkie zakończenie procedur związanych z obsługą tzw. „protokołów suszowych” i
wniosków o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem w roku ubiegłym klęski suszy rolniczej. Brak w
rękach rolników protokołów ze stosowną adnotacją Wojewody uniemożliwia im wnioskowanie o określoną
w przepisach pomoc ze strony KRUS, ANR (20.01.2016 r.).
W odpowiedzi Wojewoda poinformował, że dotychczas zweryfikowano 13 tysięcy protokołów, z których
prawie 5 tysięcy wymaga korekty. Wojewoda przypomniał także, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji
niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym zostały określone zasady
udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, w gospodarstwach lub działach
specjalnych produkcji rolnej, których powstały szkody spowodowane przez suszę w istotny sposób
wpłynęło na zakres pracy Zespołów Komisji. Do takiej sytuacji, zdaniem Wojewody przyczyniła się
również błędna interpretacja przez organizacje rolnicze obowiązujących przepisów prawa regulujących
szacowanie szkód, w tym szczególnie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia
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2010 roku w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin
uprawnych i gleb (wysłano do BP WIR 19.02.2016 r.).
W związku ze wstępnym rozeznaniem strat w uprawach w wyniku złego przezimowania, Zarząd
wystąpił w dniu 11.02.2016 r. do Wojewody Wielkopolskiego z inicjatywą zorganizowania spotkania,
którego celem będzie przekazanie informacji o najczęściej popełnianych błędach oraz sprawnej organizacji
pracy komisji klęskowych w świetle obowiązującego prawa.
Wojewoda odpowiedział, że w dniu 23 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie wojewodów w Ministerstwie w
sprawie modyfikacji systemu suszy rolniczej oraz szacowania szkód. Będzie możliwe spotkanie po
zakończeniu prac związanych z przygotowaniem zaleceń przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(odp. wpłynęła 04.03.2016 r.).
Z uwagi na dane zawarte w czwartym raporcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej mówiące o
stratach spowodowanych suszą w ponad osiemdziesięciu gminach województwa wielkopolskiego i
koniecznością szacowania strat, Zarząd w piśmie do Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2016 r.
ponowił postulat zorganizowania dla członków tzw. klęskowych komisji spotkania o charakterze
szkoleniowo-informacyjnym w celu omówienia procedur i najczęściej powtarzających się błędów w
protokołach.
Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 9 sierpnia 2016 r. poinformował, że ewentualne szkolenie dla
Członków Komisji szacujących szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne odbędzie się po zakończeniu prac nad
ujednoliceniem wzoru protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód na terenie wszystkich
województw.
W wyniku gradobić, jakie miały miejsce w Wielkopolsce, szczególnie w powiatach: wrzesińskim,
gnieźnieńskim i śremskim nastąpiły bardzo poważne starty w uprawach i plantacjach, Zarząd w dniu
13.07.2016 r. wystąpił z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o wypracowanie
przez Rząd RP instrumentów pomocowych, które chociaż częściowo zrekompensowałyby straty
poszkodowanym rolnikom.
W piśmie z dnia 22 lipca 2016 r. wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki w odpowiedzi na zapytania
dotyczące pomocy ze strony ministerstwa dla rolników poszkodowanych przez działania niekorzystnych
warunków atmosferycznych poinformował, że trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które będą
korzystniejsze dla rolników. W myśl obecnie obowiązujących przepisów rolnikowi, który poniósł stratę w
uprawie przekraczającą 30%, rolnicy mogą otrzymać pomoc w postaci de minimis (do równowartości 15
tys. euro w ciągu 3 kolejnych lat). Zmiany, które zapowiada ministerstwo zakładają, że odszkodowania
przysługiwać będą rolnikowi, gdy straty łącznie we wszystkich jego uprawach oszacowane zostaną na 70%.
Odszkodowania zostaną wypłacone w takim terminie, aby rolnicy mogli jeszcze uzyskać dochód w danym
roku (w dniu 28.07.2016 r. odpowiedź została zamieszczona na naszej stronie internetowej oraz przesłana
do BP WIR drogą elektroniczną).
Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 2 sierpnia 2016 r. odpowiedział, że szkody wyrządzone do
końca 2016 roku podlegają przepisom dotychczasowym. Z uwagi na konieczność dokonania stosownych
zmian statutowych i organizacyjnych w Urzędzie Wojewódzkim, pozwalających na prawidłową realizację
zdań wynikających z nowej ustawy celowym byłoby w pierwszej kolejności zorganizowanie spotkania
roboczego z przedstawicielami Izby Rolniczej w zakresie dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców, a
następnie po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych oraz opracowaniu niezbędnych dokumentów,
spotkań z rolnikami.
Zarząd, wypełniając ustawowy obowiązek przedstawiania organom administracji rządowej
dokonywanych przez Izbę analiz, opinii, ocen i wniosków z zakresu produkcji rolnej, poinformował w
piśmie z dnia 30 maja 2016 r. Wojewodę Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmana o wystąpieniu na
znacznych obszarach województwa wielkopolskiego wyraźnych objawów suszy rolniczej.
Wojewoda w piśmie z dnia 22 czerwca 2016 r. poinformował, iż monitoring suszy prowadzony jest przez
IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Ponadto w roku 2016 MRiRW zmodyfikowało system
monitoringu między innymi poprzez zwiększenie ilości stacji meteorologicznych o 93 stacje i obecnie dane
pochodzą z 447 stacji meteorologicznych. W związku z odnotowaniem do tej pory w dwóch raportach
monitoringu występującego zagrożenia suszą, Minister powołał Grupę Zadaniową ds. monitoringu suszy
pod przewodnictwem Podsekretarza Stanu Rafała Romanowskiego.
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ASF i bioasekuracja
W odpowiedzi na pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie uznania
województwa wielkopolskiego za region urzędowo wolny od choroby Aujeszkiego (chA), Zarząd po
zasięgnięciu opinii Rad Powiatowych, odniósł się negatywnie do tej kwestii. Uznanie Wielkopolski za
obszar wolny od chA pociągnie za sobą konieczność uzyskiwania przez rolników świadectw zdrowia świń,
w konsekwencji zwiększy koszty produkcji. Wg posiadanych informacji w 2017 r. nastąpi uwolnienie
całego kraju od tej choroby i wtedy przepisy zostaną ujednolicone (15.01.2016 r.).
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) WIR wystosowała
pismo do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z deklaracją włączenia się do akcji
informacyjnej. WIR zaproponowała m.in. akcję informacyjną na łamach Tygodnika – Poradnika
Rolniczego, Siewcy Wielkopolskiego, stronach internetowych WIR, WLW, TPR, organizację spotkań w 31
powiatach, zorganizowanie konkursu promującego bioasekurację (19.08.2016 r.).
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w piśmie z dnia 30 sierpnia odpowiedział, iż popiera propozycję
zorganizowania konkursu promującego bioasekurację, a w przypadku organizowania spotkań w powiatach
prosi o kontaktowanie się z właściwymi terytorialnie powiatowymi lekarzami weterynarii.
Zarząd WIR śledząc z niepokojem informacje o rozprzestrzenianiu się ognisk ASF, mając na uwadze,
iż ponad 35% krajowej produkcji trzody chlewnej pochodzi z Wielkopolski, zwrócił się z apelem do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bardziej energiczne zaangażowanie wszystkich służb dla
powstrzymania ekspansji wirusa w kierunku zachodnim oraz o konieczności przeprowadzenia w całym
kraju intensywnej akcji informującej rolników o zasadach bioasekuracji i jednoczesnym prowadzeniu
kontroli zwierząt żywych i padłych (31.08.2016 r.).
Zarząd, w związku z koniecznością zintensyfikowania działań informacyjnych, edukacyjnych i
profilaktycznych w celu upowszechnienia bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej wystosował
pismo do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, z informacją o kontaktowaniu się Kierowników BP WIR z
Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w celu domówienia szczegółów szkoleń. Zarząd poprosił również o
opracowanie karty oceny gospodarstwa konkursu promującego bioasekurację (21.09.2016 r.).
Z uwagi na wejście w życie od 18 października 2016 r. zmian w przepisach dotyczących rejestracji i
identyfikacji zwierząt, Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się z apelem do MRiRW Krzysztofa Jurgiela o
wydanie zaleceń instytucjom kontrolującym, aby w pierwszej kolejności rzetelnie informować rolników o
obowiązujących zaleceniach, a dopiero później ewentualnie karać rolników nieprzestrzegających zasad
bioasekuracji. Zarząd również wystąpił o zabezpieczenie środków na bioasekurację dla całego kraju, a nie
tylko dla województw zagrożonych oraz wyszedł z inicjatywą organizacji spotkania z hodowcami trzody
chlewnej w regionu wielkopolski i Kujaw, gdyż z tych regionów pochodzi 35% krajowej produkcji trzody
chlewnej (25.10.2016 r.).
Zarząd WIR śledząc z niepokojem informacje o rozprzestrzenianiu się ognisk ASF, mając na uwadze, iż
ponad 35% krajowej produkcji trzody chlewnej pochodzi z Wielkopolski, zwrócił się z apelem do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bardziej energiczne zaangażowanie wszystkich służb dla powstrzymania
ekspansji wirusa w kierunku zachodnim oraz o konieczności przeprowadzenia w całym kraju intensywnej
akcji informującej rolników o zasadach bioasekuracji i jednoczesnym prowadzeniu kontroli zwierząt
żywych i padłych ( 31.08.2016 r.).
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia 26 września 2016 r. poinformował, że w
przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu choroby w gospodarstwie, organy Inspekcji Weterynaryjnej
podejmują niezwłoczne odsiwienie czynności. W takim gospodarstwie jest zakaz przemieszczania się
zwierząt oraz pobierane są urzędowo próbki do badań w kierunku wykluczenia lub stwierdzenia choroby
ASF. W przypadku stwierdzenia choroby likwidowane jest stado, dezynfekowane i czyszczone są
pomieszczenia oraz otoczenie. Następnie wyznaczane są tzw. obszary zapowietrzone. Ponadto
organizowana jest szeroka kampania informacyjna. Organy Inspekcji weterynaryjnej, w ramach
posiadanych kompetencji ściśle współpracują ze wszystkimi instytucjami, w tym organami
samorządowymi, Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Dyrekcją Generalną Dróg i Autostrad odnośnie
zastosowania środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Podejmowane działania
mają na celu zapanowanie nad dalszym przemieszczaniem się wirusa ASF. Muszą być jednak realizowane
na wielu poziomach przy współpracy wszystkich służb oraz rolników.
Zarząd WIR realizując wniosek Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zwrócił się
19.12.2016 r. do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie w 2017 roku zakazu organizacji wystaw w
szczególności dla producentów trzody chlewnej w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń w
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Polsce. Wielkopolski samorząd rolniczy stoi na stanowisku, że działania zmierzające do zminimalizowania
ryzyka wprowadzenia i szerzenia się czynników chorobowych obejmować powinny również czasowe
zawieszenie organizacji imprez wystawienniczych.
Zarząd WIR realizując wniosek Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zwrócił się
19.12.2016 r. do Ministra Rolnictwa o doprecyzowanie przepisów mających zastosowanie przy udzielaniu
dodatkowej pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, gradobicia, huraganu,
deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania. W roku bieżącym warunkiem uzyskania
pomocy jest potwierdzenie w protokole wystąpienia w danej uprawie szkody w określonej rozporządzeniem
wysokości. Zdaniem samorządu rolniczego, doprecyzowania wymaga sformułowanie „w danej uprawie”.
Zarząd WIR wnioskował, by w przepisach zamiast różnie interpretowanego sformułowania „dana uprawa”
znajdowały się precyzyjne określenia np. „uprawa na działce rolnej wyszczególnionej we wniosku o
przyznanie płatności na bieżący rok”. W piśmie zawarty został także wniosek o wydłużenie czasu na
uzupełnienie złożonych przez rolników wniosków o protokoły szacowania szkód.
Wielkopolski alert w sprawie ASF
Wielkopolska Izba Rolnicza śledząc z dużym niepokojem doniesienia o kolejnych ogniskach
Afrykańskiego Pomoru Świń podjęła szereg działań mających na celu uświadomienie o zagrożeniu chorobą
oraz wyposażenie w potrzebną wiedzę rolników o tym jak ustrzec się wirusa w swoim gospodarstwie.
Tematowi zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń dla Wielkopolski poświęcona była pierwsza część VI
Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji, które miało miejsce w Instytucie
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznaniu w dniu 4 października 2016 r. Wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim oraz Wielkopolskim Związkiem Hodowców Trzody Chlewnej, Wielkopolska Izba
Rolnicza zaprosiła na spotkanie przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz
zapobiegania rozprzestrzenianiu i zwalczaniu wirusa ASF. Spotkanie poprowadził Prezes WIR Piotr
Walkowski. Wspólnie z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii WIR organizowała konkurs dla gospodarstw
dotyczący bioasekuracji, którego rozstrzygniecie jest przewidziane w pierwszych miesiącach 2017 roku.
Postulaty dotyczące dopłat bezpośrednich, rolnośrodowiskowych
Włączając się do konsultacji nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy
finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny, Zarząd w dniu 07.01.2016 r. zawnioskował do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o uwzględnienie w warunkach uzyskania pomocy finansowej
tych rolników, którzy w okresie od 1 października do końca grudnia 2015 r. przejęli gospodarstwa (np. od
rodziców) i wyłącznie z tego powodu nie spełnią wymogu aby w dniu 30 września posiadać zwierzęta.
Minister w odpowiedzi poinformował, że przedstawione w piśmie postulaty zostały uwzględnione projekcie
rozporządzenia (odp. przesłana do BP WIR w dniu 26.01.2016 r.).
Zarząd w dniu 9 lutego 2016 r. wystąpił z pismem do Prezesa ARiMR w sprawie ustalania kar
administracyjnych za pozostawienie naprzemienne dwóch nieskoszonych fragmentów łąki. ARiMR w
odpowiedzi poinformowała, że wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych rozpatrywane są w
oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego. W planowanej zmianie przepisów proponuje się
brzmienie: „pozostawienie 5-10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych
latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów
w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku”.
W związku z wieloma postulatami rolników, członków samorządu rolniczego Wielkopolska Izba
Rolnicza wystąpiła z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, z prośbą o podjęcie
działań w sprawie złagodzenia wymogów utrzymania obszarów proekologicznych oraz zmiany terminów
wysiewów międzyplonów, a w wyjątkowych sytuacjach o odstąpienie zastosowania dodatkowej praktyki,
jakim jest wysiew międzyplonów. W miesiącu lipcu 2016 r., warunki atmosferyczne były bardzo
niekorzystne, bardzo wysoka ilość opadów uniemożliwiła wjazd na pola kombajnów i zebranie plonów w
normalnym terminie. Prognozy pogody wskazują, że warunki atmosferyczne w miesiącu sierpniu będą
podobne do miesiąca lipca. W związku z tą utrzymującą się nadal sytuacją pogodową niemożliwy będzie
wjazd na pola i wysiew międzyplonu ścierniskowego w obowiązującym terminie (08.08.2016 r.)
Minister w piśmie z dnia 30 sierpnia 2016 r. odpowiedział, że jeżeli z powodu warunków
agrometeorologicznych nie można było dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie do 20
sierpnia, to rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o
płatność na inny obszar proekologiczny – np.: na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do
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dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany
gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki na której będzie
utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA. O zmianach należy poinformować Kierownika Biura
ARiMR. Ponadto, jeżeli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie
określonym w przepisach, a jednocześnie ma w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż 5%, ma on
możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA niezadeklarowanych we
wniosku o płatność w 2016 roku, w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu. Jeżeli
beneficjent nie może spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły
wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje prawo do wsparcia w odniesieniu do
obszaru, który był kwalifikowany w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności
(informacja zamieszczona na stronie internetowej w dniu 31 sierpnia 2016 r.).
Kryzys na rynku trzody chlewnej.
W reakcji na stale pogarszającą się sytuację w sektorze hodowli i produkcji świń w dniu 8 lutego 2016 r.
w Poznaniu odbyło się Wielkopolskie Forum Trzodowe. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem
wniosków, które Zarząd w dniu 11.02.2016 r. przesłał do MRiRW Krzysztofa Jurgiela (wnioski oraz relacja
są opublikowane na naszej stronie www.wir.org.pl). Odpowiedź MRiRW na postulaty przyjęte podczas
Forum została przesłana do BP WIR w dniu 18.03.2016 r.
W dniu 16 lutego 2016 r., w związku z wejściem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Realizacji
przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w
sektorach hodowlanych oraz pytaniami padającymi podczas forów rolniczych, Zarząd skierował pismo do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o ustosunkowanie się do kwestii możliwości
uzyskania pomocy dla rolników będących członkami grup producenckich sprzedających tuczniki poprzez
grupę oraz z pytaniem, czy rolnik w dniu 30 września posiadający ponad 2 tys. sztuk świń może ubiegać się
o wsparcie, sposobu udokumentowania liczby sprzedaży tuczników, gdy na fakturze widnieje tylko masa
poubojowa łączną, czy ze wsparcia mogą korzystać również rolnicze spółdzielnie produkcyjne?
W odpowiedzi Minister informuje: w przypadku grup producenckich każdy rolnik będzie miał ustalany
limit sprzedaży tuczników zgodnie z rozporządzeniem. Producent posiadający powyżej 2.000 sztuk świń nie
kwalifikuje się do uzyskania wsparcia. W przypadku, gdy na fakturze widnieje tylko masa poubojowa
ciepła, rolnik zgodnie z §8 ust.1 wskazuje liczbę świń, do których ubiega się o wsparcie z podziałem na
kody CN 0103 92 11 lub CN 0103 92 19. Spółdzielnie produkcyjne mogą skorzystać ze wsparcia pod
warunkiem posiadania numeru producenta i spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu (odp.
wpłynęła 10.03.2016).
Opowiadając na uwagi rolników dotyczące uruchomionego przez ARiMR naboru wniosków na
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN” w ramach PROW 2014-2020, Zarząd WIR w dniu
22.02.2016 r. wystosował pismo do MRiRW w sprawie umożliwienia wszystkim rolnikom, których
gospodarstwa są położone na obszarach OSN o ubieganie się o wsparcie, z tytułu wyżej wymienionego
działania. Niemożność aplikowania o środki wynika z braku ogłoszenia dla niektórych obszarów OSN
działań ochronnych.
Ministerstwo odpowiedziało, że rolnicy prowadzący działalność na OSN nie mają obowiązku dostosowania
się do wymagań, które nie zostały wprowadzone dla danego OSN w drodze aktu prawa miejscowego i
opublikowane w dzienniku urzędowym województwa. Z uwagi na ten fakt producenci gospodarujący na
OSN dla których nie ogłoszono programu działań, nie mogą być beneficjentami wsparcia w ramach
przedmiotowego instrumentu PROW 2014-2020. W kwestii ogłoszonego programu działań ochronnych dla
OSN jest właściwy dyrektor RZGW. Ponadto po przeanalizowaniu informacji odnośnie stopnia
wykorzystania środków, planuje się ogłoszenie kolejnego naboru wniosków.
Producenci mleka
Do biur WIR napłynęły sygnały niezadowolenia spowodowane projektem uchwały Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka spowodowane zapisami tego projektu
dotyczącymi umorzenia w całości lub części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat z tytułu przekroczenia
kwot mlecznych. Zapisy pkt. 5 tego projektu są nieprecyzyjne, dające możliwość stosowania uznaniowości.
Zdaniem samorządu rolniczego pomoc powinna być udzielana w sposób sprawiedliwy, wszystkim
producentom mleka, którzy potrzebują wsparcia (04.05.2016r.).
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Ministerstwo w odpowiedzi poinformowało, że w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu pomocy producentom mleka, iż w programie tym jednoznacznie wskazano, że umorzenie całości
albo w części pozostałej do uiszczenia opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot
indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, może być realizowane na podstawie art. 51-56 w związku z
art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
Przepisy ustawy o finansach publicznych określają przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby możliwe było
umorzenie należności. Pomoc na podstawie powyższej uchwały będzie mogła być udzielana po uzyskaniu
notyfikacji programu przez Komisję Europejską.
Zarząd zaniepokojony wieloma zapytaniami rolników o stopień zaawansowania prac związanych z
realizacją programu nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny, zwrócił się do Dyrektora
OT ARR w Poznaniu z prośbą o udzielenie informacji o terminie wypłat pomocy oraz zadeklarował
gotowość do podjęcia działań wspierających obsługę wniosków (11.05.2016 r.) Zarząd po otrzymaniu
odpowiedzi, która nie była wystarczająca, skierował ponownie pismo do ARR OT w Poznaniu z prośbą o
sprecyzowane informacje dotyczące ilości wniosków rozpatrzonych, wniosków zawierających błędy oraz
ile wniosków czeka jeszcze na weryfikację. Zarząd podtrzymał gotowość pomocy przy obsłudze wniosków
(30.05.2016 r.).
W piśmie, które nadeszło w dniu 07.06.2016 r., ARR OT w Poznaniu poinformowała, że ilość wniosków
przekracza liczbę 21,5 tys. Wydawanie decyzji nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa
termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, tj. do 18 czerwca 2016 r. Wtedy dopiero ARR
będzie mogła poinformować o dokładnej ilości zakwalifikowanych do wypłaty wniosków. Informacja o
wysokości dopłat będzie opublikowana na stronie internetowej. Co do deklarowanej pomocy w obsłudze
wniosków Agencja poinformowała, że istnieje możliwość pomocy z zewnątrz, jednakże byłaby wtedy
konieczność podpisania z takimi osobami umowy określającej warunki, m.in. odpowiedzialności,
ubezpieczenia, etc. Osoby te także musiałyby przejść odpowiednie przeszkolenie i uzyskać upoważnienie
dostępności do systemów.
W związku z trudnościami w wypełnianiu wniosków o nadzwyczajne wsparcie dla producentów mleka i
świń, Zarząd w dniu 24.02.2016 r. zwrócił się z prośbą do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o zamieszczenie
instrukcji i wskazówek wypełniania wniosków.
W wyniku naszej interwencji wskazówki dotyczące wypełniania wniosków zostały umieszczone na stronie
Agencji ze szczególnym uwzględnieniem największych trudności, o czym poinformował Prezes ARR (odp.
wpłynęła 07.03.2016 r.)
Wielkopolska Izba Rolnicza obserwując niepokojące tendencje odchodzenia od produkcji mleka i
powolny spadek opłacalności produkcji mleka przy jednoczesnym jego wzroście, wystąpiła do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z prośbą o wystąpienie do KE o wprowadzenie
nadzwyczajnych instrumentów wsparcia dla producentów mleka (24.03.2016).
Gospodarowanie wodami
Wobec docierających do Wielkopolskiej Izby Rolniczej licznych niepokojących sygnałów dotyczących
zjawiska wysychania jezior, zwłaszcza na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego oraz w związku z otrzymaną
również w tej sprawie korespondencją od Stowarzyszenia EKO-POJEZIERZE, Zarząd wystąpił do
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka z prośbą o wyrażenie opinii w tej kwestii
(28.07.2016 r.)
Marszałek Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 31 sierpnia poinformował, iż przygotowywana
jest inwestycja pn. „Budowa rurociągu tłoczonego w celu przerzutu wód z odkrywki węgla brunatnego PAK
KWB Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego”. Celem planowanego przedsięwzięcia jest odtworzenie
poziomu wody zbliżonego do naturalnego w jeziorze Wilczyńskim przy pomocy przerzutu części wód
kopalnianych pochodzenia z odwodnienia odkrywek PAK KWB Konin S.A. do wód powierzchniowych.
Opracowano szereg analiz, raportów i opinii, dzięki którym sformułowano szczegółową koncepcję.
Inwestycja będzie sfinansowana z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach programu priorytetowego. Wiele spraw formalnych nie zależy bezpośrednio od
tutejszego Organu, lecz od jednostek zewnętrznych, takich jak NFOŚiGW, nie jest możliwe jednoznaczne
określenie daty zakończenia inwestycji.
Odpowiadając na liczne postulaty rolników, w związku z podtopieniami i zalewaniem pól w wyniku
niedrożności Kanałów Obrzańskich, Zarząd WIR skierował pismo do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
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Urządzeń Wodnych w Poznaniu z prośbą o podjęcie działań mających na celu udrożnienie wyżej
wspomnianych kanałów (12.08.2016 r.).
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu odpowiedział w piśmie z dnia 9 września
2016 r., że przyczyną wysokiego poziomu wód w ciekach oraz podtopień użytków rolnych w dolinie
Kanałów Obry na terenie powiatów kościańskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego, było wystąpienie w
dniach 12-13 lipca 2016 r. opadu w wysokości 90 mm, który jest wartością równą miesięcznemu opadu
lipca z wielolecia. Tak duży opad w krótkim czasie powoduje spływ powierzchniowy wody do rzek i
kanałów, co powoduje znaczne podwyższenie poziomu wody w ciekach, niezależnie od stanu technicznego
kanałów. Dlatego też dla ochrony użytków rolnych w dolinie Kościańskiego Kanału Obry nadmiar wody w
okresie wezbrania kierowano Kanałem Przerzutowym do Zbiornika Wonieść, a w górnej partii
Kościańskiego Kanału Obry wodę magazynowano w zbiorniku Jeżewo na rzece Pogonie. Pozwoliło to na
uniknięcie zalania znacznych powierzchni użytków rolnych w dolinie. Jednakże brak możliwości w okresie
od marca do 15 sierpnia wykaszania porostów z dna i skarp rzek i kanałów (ustawa z 16 kwietnia 2004 r. z
późn. zm. Art. 118 b pkt. 4a) w zlewni Obry utrudnia w sposób istotny odpływ wód z doliny. Na bieżąco
była kontrolowana drożność kanałów na terenie w/w powiatów i usuwane były bieżąco powstające zatory
utrudniające odpływ wody. Ponadto w ubiegłym roku zostało wykonane odmulenie Kościańskiego Kanału
Obry na odcinku 3,5 km poniżej Krzywinia dla poprawienia odpływu wód z doliny. Udrożniony został
także odcinek kanału od Jurkowa do Żelazna dalej do Mszczyczyna na długości 15,5 km. Nadto na
Południowym Kanale Obry wykonano modernizację na dł. 5,0 km i zmodernizowano trzy jazy na terenie
gminy Przemęt.
Zarząd WIR, reagując na napływające prośby rolników dotyczące podjęcia interwencji w sprawie
nadmiernie wysokiego stanu rzeki Noteć na odcinku Nakło – Piła i nadmiernego uwilgocenia i podtopień
łąk nadnoteckich, zwrócił się z prośbą do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania sprawy (19.08.2016 r.).
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu w piśmie z dnia 8 września 2016 r. poinformował iż
tzw. odcinek Noteci Leniwej charakteryzuje się bardzo małym spadkiem podłużnym i minimalnymi
prędkościami wody. Z kolei grunty przyległe do rzeki charakteryzują się specyficzną budową geologiczną,
której przeważają głównie grunty łatwo nasiąkające wodą – m.in. torfy o miąższości kilku metrów i gytie.
Ponadto obsianie osuszonych terenów przyczynia się do braku zapewnienia odpowiedniego odpływu wód
opadowych z terenów przyległych. Wychodząc na przeciw zagrożeniom jakie wystąpić mogą w
konsekwencji sytuacji meteorologicznej – gwałtownych opadów deszczu oraz hydrologicznej – wzrost
stanów wody zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków występujących
zjawisk na newralgicznym odcinku Noteci. Prowadzone są roboty eksploatacyjne na stopniu Nowe, gdzie
czasowo jest obniżanie piętrzenia. Mając na uwadze sytuację hydrologiczną oraz zgłoszenia samorządów i
indywidualnych rolników sygnalizujących problem, Dyrektor RZGW w Poznaniu podjął w dniu 29 lipca
2016 r. decyzję o realizowaniu prac ze wzmożoną intensywnością, także w weekendy.
W związku z wystąpieniem Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp., Zarząd
zwrócił się z prośbą do rad Gmin w Rakoniewicach, Śmiglu, Kościanie, Przemęcie, Kamieńcu i
Wielichowie o podjęcie uchwały w sprawie właściwego utrzymania kanałów i rowów melioracyjnych przez
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Związek Spółek Wodnych w
Nowym Tomyślu i Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie. Wielkopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wyjaśnia, iż tegoroczny wysoki poziom wód w ciekach
wodnych oraz podtopienia użytków rolnych w dolinie Kanałów Obry na terenie powiatu kościańskiego,
grodziskiego i wolsztyńskiego był spowodowany wysokimi opadami, jednakże gdyby Kanały Obry były
drożne, sytuacja, która miała miejsce w tym roku by nie wystąpiła, bądź wystąpiła ale w znacznie
mniejszym skutku (19.10.2016 r.).
Interwencja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie braku konsultacji projektu nowelizacji Prawa
wodnego
W związku z nieprzekazaniem do konsultacji samorządowi rolniczemu projektu nowelizacji ustawy
Prawo wodne, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował do Pani Premier Beaty Szydło pismo, w
którym cytuję: „Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie
w sprawie nieuwzględnienia samorządu rolniczego, Związku Producentów Ryb i innych organizacji
rolniczych w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska, dotyczących
projektu ustawy Prawo wodne. Wobec tego Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z prośbą do pani Premier
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o umożliwienie rolnikom z Wielkopolski, jak i całego kraju udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących tego aktu prawnego. Projektowane zmiany w znaczący sposób wpłyną na zwiększenie
obciążenia poszczególnych działów produkcji rolnej, z uwagi na fakt, że woda jest podstawowym środkiem
wykorzystywanym w gospodarstwie do wytwarzania surowców. Reasumując – w myśl zasady „nic o nas
bez nas” żądamy zaprzestania dalszego procedowania projektu w obecnej formie i powrót do szerokich
konsultacji społecznych nowego Prawa wodnego”.
Pismo zostało przesłane do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska i
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Razem z pismem przesyłano także opracowanie WIR na temat
spodziewanych skutków nowelizacji Prawa wodnego. Oprócz wystąpienia do Pani Premier, Wielkopolska
Izba Rolnicza zgłosiła problem braku konsultacji oraz spodziewanych skutków nowelizacji Prawa wodnego
także Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Po naszej interwencji, w dniu 27 kwietnia 2016 r. projekt wyżej wspomnianej ustawy został przesłany do
konsultacji samorządowi rolniczemu.
Dzięki uwagom samorządu rolniczego, wdrożenie nowego prawa wodnego zostało przesunięte w czasie.
Zostały wzięte pod uwagę postulaty WIR i zrezygnowano z pierwotnych zapisów nowej ustawy
dotyczących bardzo wysokich opłat za korzystanie z wód, które mieliby uiszczać rolnicy.
Interwencja w sprawie niewystarczających środków na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych
Wielkopolska Izba otrzymawszy informacje o wyczerpaniu środków na dopłaty do ubezpieczeń
wystosowała pismo z prośbą o zabezpieczenie wystarczającej ilości środków finansowych na dopłaty do
ubezpieczeń w rolnictwie.
Minister w piśmie z dnia 27 października 2016 r. poinformował, że w ustawie budżetowej na rok 2016 na
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w tym dopłaty do składek producentów rolnych,
została przewidziana łączna kwota 200.717 tys. zł. Zgłoszony przez zakłady ubezpieczeń (PZU, TUW,
Concordia) limit dopłat na 2016 wynosi łącznie 200.717 tys. zł. .Mając na uwadze sygnały dotyczące
wyczerpania przez zakłady posiadanych limitów dopłat do skład ubezpieczenia, oraz mając na względzie
niewykorzystane środki z innych zadań, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie pracuje nad
przygotowaniem aneksów do zwartych umów z zakładami ubezpieczeniowymi. Informacja wysłana drogą
elektroniczną do BP WIR w dniu 02.11.2016 r.
Inne
W związku z zakazem używania do konserwacji mięsa azotanów i azotynów oraz pismem Adama
Szejnfelda Posła do Parlamentu Europejskiego, Zarząd WIR poparł działania Posła A. Szejnfelda w sprawie
kontynuowania produkcji mięsa peklowanego (12.04.2016r.).
Opowiadając na postulaty Rady Powiatowej WIR w Międzychodzie dotyczące nowelizacji prawa
łowieckiego w kwestii bezpośredniego wpływu przedstawicieli struktur powiatowych izb rolniczych na
ustalanie planu rocznego odstrzału zwierzyny łownej na danym terenie, Zarząd WIR zwrócił się do KRIR w
wyżej wymienionej sprawie (18.04.2016r.).
Zarząd podjął inicjatywę zorganizowania Ogólnopolskiego Forum Przewodniczących Rad Powiatowych
Izb Rolniczych pt. „Polska Wieś i Rolnictwo – Problemy, Zagrożenia, Szanse” i w związku z tym zwrócił
się do Rektorów Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego o objęcie Patronatem Honorowym konferencji (20.04.2014r.).
W związku z uruchomieniem prac legislacyjnych nad nowym sposobem finansowania mediów
publicznych, Zarząd WIR wyraził obawę co do sprawiedliwości proponowanego sytemu w świetle realiów
prowadzenia produkcji rolnej. Pismo w dniu 27 kwietnia 2016 r. zostało skierowane do Pani Premier Beaty
Szydło. W odpowiedzi od Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady otrzymaliśmy informację, że pismo
zostało przekazane wg kompetencji do właściwego resortu (13.05.2016r.).
Zarząd po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach, zgłosił swoje zastrzeżenia
Prezesowi KRIR. Między innymi: dotyczące zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w
żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego. Zarząd postuluje o uchylenie tego zakazu (23.05.2016r.)
W związku z uwagami dotyczącymi kwestii OZE zgłoszonymi przez Radę Powiatową WIR w Jarocinie,
Zarząd WIR w dniu 25.05.2016 r. wystosował pismo do Ministra Środowiska z uwagami do poselskiego
projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej oraz zwrócił się z prośbą o przyspieszenie
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prac związanych z realizacją przez NFOŚiGW rządowego programu „PROSUMENT” i wdrożenie stawek
gwarantowanych FIT.
Obserwując znaczący wzrost populacji zwierzyny łownej tj. dzików i saren i wnioskiem RP WIR w
Słupcy, Zarząd WIR wystąpił do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z postulatem
zwiększenia odstrzału wyżej wspomnianych zwierząt, a tym samym faktycznej redukcji ich liczebności
(25.05.2016r.)
Wielkopolska Izba Rolnicza, śledząc kolejne doniesienia prasowe dotyczące wprowadzenia czasowej
możliwości stosowania neonikotynoidów w uprawie rzepaku w wybranych krajach Unii Europejskiej –
Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa oraz Węgry, zwróciła się w dniu 18.07.2017 r. z prośbą do Pana
Ministra o wyjaśnienie przyczyn podtrzymywania decyzji o całkowitym zakazie stosowania
neonikotynoidów w uprawie rzepaku w Polsce. Stawia to bowiem polskich producentów rzepaku w bardzo
niewygodnym położeniu i czyni mniej konkurencyjnymi względem unijnych farmerów.
Minister w odpowiedzi zaznaczył, iż rozporządzenie Komisji nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 roku,
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania
substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam, imidachlopryd oraz zabraniającego stosowania i sprzedaży
nasion zaprawianych środkami ochrony roślin, zawierającymi te substancje czynne nadal obowiązuje w
krajach Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z
dnia 21 października 2009 r., w art. 53 dopuszczają natomiast w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin
możliwość wydania przez poszczególne państwa członkowskie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu na
okres 120 dni środka ochrony roślin w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania. Mocą tego
rozporządzenia dopuszczone zostało zastosowanie zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku jarego
w Finlandii, Łotwie, Litwie i Estonii ze wskazaniem jako organizmu szkodliwego pchełki. MRiRW nie ma
zaś informacji potwierdzających zastosowanie w 2016 roku przepisów o sytuacji nadzwyczajnej w ochronie
roślin w odniesieniu do użycia neonikotynoidów w rzepaku w Danii i na Węgrzech. Dopóki nie zostaną
rozstrzygnięte wątpliwości naukowe dotyczące wykorzystana substancji czynnych w ochronie roślin, zasada
ostrożności jest nadrzędna w stosunku do dążenia do poprawy produkcji roślinnej, czy też poprawy
warunków ekonomicznych i ograniczenia kosztów ochrony roślin (informacja została zamieszczona na
stronie internetowej WIR oraz przesłana do BP WIR w dniu 01.08.2016 r.)
W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, której przepisy
m.in. nadają przedstawicielom kompetencje dokonywania oględzin i szacowania wysokości szkód
spowodowanych prze zwierzęta łowne, a stronom postępowania dają prawo zwrócenia się do właściwej
izby rolniczej o uczestnictwo w komisji szacującej, Zarząd zwrócił się w dniu 18 lipca 2016 r. do
Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana o zorganizowanie spotkania z rolnikami nt. procedur i
przepisów oraz zasad postępowania w przypadku uczestniczenia przedstawicieli samorządu rolniczego w
procesie szacowania szkód.
W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi rolniczego wykorzystania komunalnych osadów
ściekowych na wniosek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Jarocinie, Zarząd zwrócił się z
prośbą do Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu o wskazanie zasad i wymogów
rolniczego zastosowania/wykorzystania komunalnych osadów ściekowych oraz o szersze dotarcie z
informacją do rolników o ewentualnych możliwościach stosowania osadów ściekowych w rolnictwie
(26.07.2016 r.).
Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w piśmie z dnia 31 sierpnia 2016 r. poinformował, iż
gospodarkę odpadami ściekowymi regulują 2 podstawowe akty prawne tj.: Ustawa z 14 grudnia 2012 roku
o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015roku roku w sprawie osadów
ściekowych. W przepisach tych zdefiniowano komunalne osady ściekowe jako pochodzące z komór
fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych, a także innych
ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. W myśl zapisów odzyskowi poprzez
stosowanie na glebach mogą być poddane komunalne osady ściekowe ustabilizowane oraz odpowiednio
przygotowane do tego przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu
procesowi, który obniża podatność osadu na zagniwanie, a także eliminuje zagrożenia dla środowiska i
zdrowia ludzi. Dyrektor przesłał również przykładowe opracowanie stosowania osadów ściekowych w
rolnictwie przygotowane przez IUNG w Puławach (informacja wysłana do BP WIR w dniu 06.09.2016 r.).
Wielkopolska Izba Rolnicza reagując na zapowiedzi Rządu RP pojawiające się w toku prac nad
prezydenckim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące
zniesienia możliwości przejścia przez rolników na wcześniejszą emeryturę, wystosowała pismo do Premier
9

o pozostawienie rolnikowi swobody decyzji, co do możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie
z obowiązującymi obecnie zasadami tj. 30 lat pracy i ubezpieczenia w KRUS i ukończenia wieku 55 lat dla
kobiet i 60 lat dla mężczyzn (27.07.2016 r.)
Pismo zostało przekazane do Ministra Rolnictwa, który odpowiedział, że Rada Ministrów opowiada się za
tym, aby nie przedłużać preferencyjnych zasad przechodzenia na emeryturę nie tylko dla rolników, ale
również wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów, którzy prawo takie mają
zagwarantowane także tylko do 31 grudnia 2017 r. Polityka Rządu ma bowiem na celu wprowadzenie
jednolitych i powszechnych zasad dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę. (odpowiedź przesłana
do BP WIR w dniu 22 sierpnia 2016 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej.
W związku z przepisami wprowadzonymi przez zmianę ustawy Prawo łowieckie, Zarząd wystąpił do
Wojewody Wielkopolskiego o zorganizowanie spotkania roboczego z przedstawicielami Wojewody,
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Polskiego Związku Łowieckiego w celu omówienia realizowania zadań
wynikających z nowych przepisów (04.08.2016 r.)
W nawiązaniu do nadesłanego wniosku przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Posła Jarosława Sachajko w sprawie udzielenia informacji publicznej, Zarząd z uwagi na
obszerność materiałów przesłał najważniejsze informacje, zgodnie z wnioskiem, drogą elektroniczną oraz
zaprosił Posła do siedziby WIR w celu szczegółowego zapoznania się z działalnością Wielkopolskiej Izby
Rolniczej (19.08.2016 r.)
Zarząd WIR, w związku z nieprzyjęciem przez Sejm RP wniosku o odrzucenie projektu ustawy o
zmianie ustawy o izbach rolniczych autorstwa Kukiz΄15, wystosował pismo do Prezesa KRIR o
zjednoczenie sił i wspólne działanie mające na celu niedopuszczenie do niekorzystnych zmian w ustawie o
izbach rolniczych (12.08.2016 r.)
Zarząd przesłał swoje stanowisko wypracowane w dniu 20 października 2016 r. w sprawie naboru
wniosków na wsparcie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” Przewodniczącemu Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosławowi Sachajko do wykorzystania w dalszych pracach
legislacyjnych (21.10.2016 r.)
W związku z zapowiedzią zwiększenia importu produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej,
Zarząd wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowane wystąpienie przeciwko tym planom
(25.10.2016 r.)
Zarząd w dniu 5 grudnia 2016 roku przesłał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska podjęte na
WZ WIR w dniu 28 listopada 2016 r. tj; w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji
Ustawy o ustroju rolnym; w sprawie planowanej reformy emerytalnej w Polsce; w sprawie zadań i
kompetencji izb rolniczych, w sprawie projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym.
Zarząd w dniu 20 grudnia 2016 r przesłał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko w sprawie
funkcjonowania grup producentów rolnych.
Zarząd przesłał swoje stanowisko wypracowane w dniu 20 października 2016 r. w sprawie naboru
wniosków na wsparcie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” Przewodniczącemu Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosławowi Sachajko do wykorzystania w dalszych pracach
legislacyjnych (21.10.2016 r.)
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w świetle informacji prasowych, jakie zostały umieszczone na
stronach ANR nt. „Szkoleń dla rolników w Zachodniopomorskiem” z dnia 3 października 2016 r.,
zaapelował ponownie do Dyrektora OT ANR w Poznaniu o organizację szkoleń dla rolników w każdym
powiecie (25.10.2016 r.).
W związku z zapowiedzią zwiększenia importu produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej,
Zarząd wystosował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowane wystąpienie przeciwko tym planom
(25.10.2016 r.)
Przyjęte stanowiska
W omawianym okresie zostały przyjęte następujące stanowiska:
 Stanowisko w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji.
 Stanowisko w sprawie nowych wytycznych ANR.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie negocjacji umów gospodarczych Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.
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 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz propozycji objęcia całego kraju strefą OSN.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zmianie ustawy Prawo
łowieckie.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o izbach rolniczych autorstwa Kukiz’15.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w
sprawie „Zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników
indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa”.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 4 października 2016 r. w
sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus afrykańskiego pomoru świń
(ASF).
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 4 października 2016 roku
w sprawie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych.
Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie naboru
wniosków na wsparcie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie planowanej reformy emerytalnej w Polsce.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zadań i kompetencji izb rolniczych.
 Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dnia 28 listopada 2016 r. w
sprawie projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym.
 Stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przyjęte na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016
r. w sprawie funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce.

Ważniejsze spotkania, konferencje, wydarzenia
Obrót ziemią
Sprawami obrotu ziemią Zarząd zajmował się bardzo skrupulatnie. Zgłaszał wiele uwag, propozycji i
rozwiązań. Organizował wiele spotkań, by omówić najbardziej drażliwe kwestie związane z obrotem
ziemią.
Dzięki działaniom Wielkopolskiej Izby Rolniczej udało się wprowadzić uproszczenia w przypadku
przekazania gospodarstwa następcom. Także dzięki staraniom Wielkopolskiej Izby Rolniczej wprowadzone
zostały przetargi ofertowe ograniczone na dzierżawę ziemi pochodzącej z zasobów Skarbu Państwa. Pomysł
ten wypłynął z Wielkopolskiej Izby Rolniczej – został umocowany odpowiednimi przepisami i obowiązuje
po zatwierdzeniu przez Terenową Radę Społeczną działającą przy Oddziałach Terenowych ANR.
Poniżej ważniejsze spotkania dotyczące obrotu nieruchomościami rolniczymi i ważniejsza
korespondencja dotycząca obrotu ziemią.
Obrót ziemią rolną w Polsce – stan obecny i planowane zmiany
W dniu 22 stycznia 2016 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych i Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowały
podczas Targów Polagra-Premiery specjalną konferencję. Spotkanie otworzył Prezes Krajowej Rady Izb
Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który powitał wszystkich przybyłych. W spotkaniu wzięło udział ok. 170
osób, z całej Polski, jednak najwięcej zainteresowanych było z Wielkopolski z Prezesem Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim na czele. Rolników głównie interesowała możliwość zakupu ziemi z
zasobów ANR na powiększenie gospodarstw rodzinnych, na budowę budynków inwentarskich
przeznaczonych np. na hodowlę trzody chlewnej. Zgłoszono również propozycję zmian w ustawie
dotyczącą możliwości zamiany ziemi oddanej np. pod budowę zbiornika retencyjnego czy kopalni
odkrywkowej na ziemię pochodzącą z zasobów ANR. Podnoszono także problem bezumownego
użytkowania gruntów i braku w tej sytuacji możliwości dzierżawy czy sprzedaży nieruchomości.
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Debata dotycząca obrotu ziemią
Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa były
tematem debaty, jaka odbyła się w dniu 17 lutego 2016 r. w Piekarach w gminie Gniezno. Pierwsza część
spotkania zorganizowana dla Przewodniczących Rad Powiatowych WIR poświęcona była zagadnieniom
związanym z pracami członków samorządu rolniczego w komisjach przetargowych. Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił uwagę, że delegaci WIR są stroną społeczną w komisjach i
ich praca jest niezwykle ważna. W drugiej otwartej części debaty uczestnicy spotkania mieli możliwość
bezpośredniego wyjaśnienia nurtujących ich problemów i pytań z przedstawicielami ANR. W tej części
uczestniczyli również Posłowie Paulina Hennig-Kloska, Tadeusz Tomaszewski asystent społeczny
Europosłanki Krystyny Łybackiej, a także w dalszej części debaty poseł Zbigniew Dolata. Zaproszenie
przyjęli również Franciszek Nowak Prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, Józef
Juszkiewicz Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA Zarządu Województwa
Wielkopolskiego oraz Ryszard Majewski Przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”
w Poznaniu.
Spotkanie Zarządu WIR z Dyrekcją ANR OT w Poznaniu
Spotkanie Zarządu WIR z Dyrekcją ANR OT w Poznaniu odbyło się w dniu 26 kwietnia 2016 r. i
dotyczyło najważniejszych problemów, z jakimi borykają się rolnicy w związku z obrotem ziemią.
Zasadnicza część rozmów dotyczyła organizacji przetargów ofertowych, tj. korzyści i problemów z nich
wynikających. Poruszono kwestie dotyczące wydawania przez ANR przedmiotów dzierżaw w takich
terminach, które będą pozwalały na przeprowadzenie właściwych zabiegów agrotechnicznych, a z drugiej
strony dla osób, które nie wygrały – szybki zwrot środków finansowych wpłaconych na wadia. Istotną część
rozmów stanowiła również Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta.
Obrót ziemią rolną podczas V WZ V kadencji WIR
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej miała miejsce debata na tematy
związane z obrotem ziemią i konsekwencji wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Omówiono kryteria oceny ofert
pisemnych przetargów ograniczonych na które składają się:
 ustawowe kryteria obligatoryjne, tj.:
1. Odległość siedliska gospodarstwa oferenta od oferowanej nieruchomości rolnej.
2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawianych z ZWRSP.
3. Intensywność produkcji zwierzęcej.
 obligatoryjne kryterium Biura Prezesa ANR:
4. Młody rolnik.
 kryterium fakultatywne Biura Prezesa ANR:
5. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym oferenta.
 kryterium dodatkowe uzgodnione z RS OT
6. Jedno kryterium do wyboru.
Spotkanie w Małachowie Złych Miejsc
Wielkopolska Izba Rolnicza, wychodząc naprzeciw wielu pytaniom rolników i niewiadomym w sprawie
rozdysponowania ziemi z zasobów Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnej OT w Poznaniu,
zorganizowała spotkanie z zainteresowanymi rolnikami w Małachowie Złych Miejsc w powiecie
gnieźnieńskim. Spotkanie odbyło się 11 października 2016 r. gromadząc blisko 200 osób. Debatę rolników
z Dyrektorem OT ANR w Poznaniu Panem Wojciechem Perczakiem otworzył i poprowadził Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Spotkanie miało na celu wyjaśnić niektóre kwestie i
znaleźć rozwiązania kompromisowe, na które pozwalają obowiązujące przepisy prawne.
Ważniejsza korespondencja dotycząca spraw związanych z obrotem ziemią
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpowiadając na pismo ANR OT w Poznaniu w sprawie
sprzedaży nieruchomości pochodzących z 30% wyłączeń w stosunku do których osobom uprawnionym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu określone w art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991r.
12

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wyraził stanowisko, że grunty należy
bezwzględnie przeznaczyć do dzierżawy rolnikom indywidualnym w przetargach ofert pisemnych
(05.01.2016 r.)
W związku ze spotkaniem delegacji Zarządu WIR z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz
obowiązującym moratorium na zakup ziemi, Zarząd w dniu 05.01.2016 r. wystąpił do Dyrektora OT ANR
w Poznaniu z prośbą wstrzymanie wszelkich prac związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych, jak
również wszystkich procedur dzierżaw gruntów pochodzących z 30% wyłączeń, gdzie określono terminy
krótsze niż 3 lata.
Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile zwróciła się z wnioskiem o wprowadzenie w
ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zapisów umożliwiających osobie korzystającej bezumownie z
gruntów będących w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa do powierzchni 1,00 ha nabycie bądź
wydzierżawienie gruntów. Zarząd przychylając się do prośby wystąpił z pismem w tej sprawie w dniu
05.01.2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.
Zarząd, w dniu 14.03.2016 r. wystąpił do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jarosława Sachajko z postulatem o głęboką analizę zapisów ustawy dotyczących praw własności. Ingerencja
w prywatny obrót ziemią pozbawia rolników możliwości stanowienia o swojej własności co budzi sprzeciw
środowiska rolniczego. Konieczne jest pilne przeprowadzenie konsultacji w celu wypracowania rozwiązań
zadowalających wszystkich zainteresowanych.
Zarząd, reagując na postulaty członków samorządu rolniczego, zwrócił się do prezesa Agencji
Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego z prośbą o rozważenie przesunięcia terminu płatności
czynszów dzierżawnych, z uwagi na zaliczkowanie przez ARiMR do końca listopada należności z tytułu
płatności obszarowych w wysokości 70% należnych środków każdemu ubiegającemu się dopłaty
14.10.2016 r.)
Realizując wniosek Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, Zarząd w dniu 20.10.2016 r. zwrócił się do
Dyrektora OT ANR w Poznaniu Wojciecha Perczaka z prośbą o przekazanie informacji czy Spółdzielnia
Kółek Rolniczych Duszniki dzierżawi grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a jeżeli tak, to do
kiedy obowiązuje umowa dzierżawy. Z licznie docierających sygnałów wynika, iż grunty leżą odłogiem, są
zachwaszczone i nie spełniają minimalnych wymogów dobrej kultury rolnej. Jest wielu rolników, którzy
deklarują wydzierżawienie wspomnianych gruntów.
W związku z przesłanym przez ANR OT w Poznaniu pismem w sprawie wytycznych dotyczących
„Zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę albo
sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Zarząd skierował pismo do MRiRW
Krzysztofa Jurgiela, w którym wyraził stanowczy protest przeciwko marginalizowaniu organizacji
rolniczych i czynnika społecznego w kwestii ustalenia sprawiedliwych i obiektywnych regulacji
dotyczących organizacji przetargów ofertowych. Pismo również przekazano Dyrektorowi OT ANR w
Poznaniu Wojciechowi Perczakowi (30.05.2016 r.).
Prezes ANR w piśmie z dnia 11 lipca 2016 r. odpowiedział, że w myśl zarządzenia nr 2/2016 Prezesa
ANR z dnia 18.01.2016 roku, podstawową formą zagospodarowania gruntów nierozdysponowanych o
charakterze rolnym, o powierzchni przekraczającej 1 ha, co do zasady powinny być przetargi ograniczone
na dzierżawę, organizowane dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwa rodzinne.
Obowiązuje zasada, że przetargi te powinny mieć formę licytacji. W ramach przetargów ograniczonych, art.
39 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 33 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
(Dz.U. 2015 r., poz. 1014 ze zm.), dopuszcza się możliwość zorganizowania przetargu ofert pisemnych.
Przetarg ograniczony ofert pisemnych na dzierżawę, OT ANR może przeprowadzić na wniosek rolników
indywidualnych, organizacji rolniczych lub terenowej rady społecznej działającej przy oddziale, stosując
kryteria i wagi uzgodnione przez oddział z terenową radą społeczną i zaakceptowane przez Prezesa ARR.
Należy też zwrócić uwagę, że w skład terenowych rad społecznych, mogą wchodzić przedstawiciele
związków i organizacji rolniczych, w tym przedstawiciele izb rolniczych. Izby rolnicze mogą poprzez
swoich członków uczestniczących w pracach terenowych rad społecznych, mają wpływ na zasady oceny
kryteriów ofert pisemnych. Na dzień datowania pisma OT ANR w Poznaniu nie przestawił kryteriów oceny
ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę, albo sprzedaż
nieruchomości Zasobu, jakie mają być stosowane w przetargach ofertowych w województwie
wielkopolskim i które mogły być w całości zaakceptowane przez Prezesa ANR. Pismo zostało również
przesłane do wiadomości MRiRW.
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W nawiązaniu do prośby Rady Powiatowej WIR w Słupcy Zarząd zwrócił się z pismem do Dyrektora
Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu Wojciecha Perczaka w sprawie powrotu do organizacji
przetargów dla rolników z regionu konińskiego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w
Malińcu.
W związku z pismem Rady Powiatowej w Gnieźnie w sprawie określenia statusu prawnego
Gospodarstwa Rolnego „Działpol” Sp. z o.o., a także gruntów dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez spółkę, Zarząd w dniu 06.06.2016 r. wystosował pismo do Dyrektora OT ANR w
Poznaniu z prośbą o wyjaśnienia: dlaczego przedłużona została umowa dzierżawy oraz dlaczego nie wzięto
pod uwagę opinii organizacji rolniczych, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zapytanie w tej sprawie
zostało również skierowane do Prezesa ANR Waldemara Humięckiego (07.06.2016 r.).
Dyrektor OT ANR w Poznaniu poinformował, że dnia 28 kwietnia 2016 r. w postępowaniu sądowym
została zawarta ugoda sądowa, zgodnie z którą oraz z aneksem do umowy została przedłużona dzierżawa do
dnia 30 listopada 2028 roku. W związku z ugodą sądową zawartą pomiędzy Działpol Sp. z o.o. a Agencją
Nieruchomości Rolnych, Zarząd WIR w dniu 30.06.2016 roku zwrócił się z prośbą do Dyrektora OT ANR
w Poznaniu Wojciecha Perczaka o podjęcie działań mających na celu zebranie opinii od organizacji
rolniczych w sprawie ewentualnego podziału wyłączonych działek na mniejsze areały, tak by możliwe było
przeprowadzenie przetargów przed proponowanym terminem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby rolnikom na
natychmiastowe podjęcie prac polowych na tych gruntach. Mając na uwadze wyżej wymienione względy
Zarząd zaproponował organizację spotkania z zainteresowanymi rolnikami.
Zarząd, reagując na pismo ANR OT w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie uzgodnień z
Terenowymi Radami Społecznymi dotyczącymi kryteriów oraz wag i zawartych w piśmie nieścisłości z
punktu widzenia przyjęcia założeń oceny ofert, a zapisów przebiegu spotkania Rady Społecznej, poprosił o
pilne ustosunkowanie się co do rozbieżności pomiędzy ustaleniami Rady Społecznej a kryteriami zawartymi
w wyżej wspomnianym dokumencie (08.06.2016 r.).
Odpowiadając na wniosek rolników z województwa wielkopolskiego zainteresowanych zakupem
nieruchomości w obrocie prywatnym w sprawie wydłużenia terminu uzupełnienia braków we wniosku
Zarząd skierował prośbę do Dyrektora OT ANR w Poznaniu Wojciecha Perczaka o wyrażenie zgody na
ww. czynność do 14 dni (13.06.2016 r.).
Zarząd wystąpił do Dyrektora ANR w Poznaniu z pismem z dnia 22.12.2016 r. dotyczącym konieczności
opracowania regulaminu pracy Terenowej Rady Społecznej, który powinien zostać przesłany do konsultacji
ze wszystkimi organizacjami rolniczymi wchodzącymi w jej skład.
Zarząd w odpowiedzi na prośby kierowane przez rolników powiatu gnieźnieńskiego wystąpił do
Dyrektora ANR w Poznaniu z pismem z dnia 22.12.2016 z prośbą o przesłanie informacji dotyczącej
wykonania przejęcia nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będących w
dzierżawie przez Gospodarstwo Rolne „Działpol” Sp. z o.o.
Realizując wniosek Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, Zarząd w dniu 20.10.2016 r. zwrócił się do
Dyrektora OT ANR w Poznaniu Wojciecha Perczaka o z prośbą o przekazanie informacji czy Spółdzielnia
Kółek Rolniczych Duszniki dzierżawi grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a jeżeli tak to do
kiedy obowiązuje umowa dzierżawy. Z licznie docierających sygnałów wynika, iż grunty leżą odłogiem i są
zachwaszczone i nie spełniają minimalnych wymogów dobrej kultury rolnej. Jest wielu rolników, którzy
deklarują wydzierżawienie wspomnianych gruntów.
Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w świetle informacji prasowych, jakie zostały umieszczone na
stronach ANR nt. „Szkoleń dla rolników w Zachodniopomorskiem” z dnia 3 października 2016 r.,
zaapelował ponownie do Dyrektora OT ANR w Poznaniu o organizację szkoleń dla rolników w każdym
powiecie (25.10.2016 r.).
Zarząd, po przeanalizowaniu zmian w ustawie dotyczącej obrotu ziemią, zwrócił się z wnioskiem o
organizację i przeprowadzenie 31 szkoleń powiatowych dla delegatów, pracowników oraz rolników w
tematyce nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (02.08.2016 r.).

Obchody jubileuszowe 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego
Konferencja otwierająca obchody 120-lecia izb rolniczych
W dniu 11 stycznia 2016 r. uroczystą Konferencją rozpoczęte zostały obchody Jubileuszu 120-lecia
powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych. W
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przeddzień 130 rocznicy urodzin patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej hrabiego Aleksandra Szembeka, w
Siemianicach, w jego rodzinnej miejscowości (powiat kępiński) odbyło się spotkanie poświęcone historii
izb rolniczych na ziemiach polskich. W spotkaniu udział wzięły delegacje samorządu rolniczego z całej
Wielkopolski oraz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby
Rolniczej i Izby Rolniczej w Opolu. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji dr Aleksandra hr.
Szembeka w 130 rocznicę urodzin, którą odprawił J.E. Ks. Biskup Łukasza Buzun. Po mszy świętej
delegacje przedstawicieli samorządu rolniczego, samorządu województwa oraz przybyli goście złożyli
wiązanki kwiatów na grobie dr Aleksandra hr. Szembeka, przy Kościele p.w. Św. Idziego w Siemianicach.
Następnie odbyła się Konferencja, podczas której mówiono o początkach samorządu rolniczego w
Wielkopolsce i jego współtwórcy Aleksandrze Szembeku. Konferencja rozpoczęła cykl spotkań,
konferencji naukowych, prelekcji, wystaw oraz różnego rodzaju wydarzeń, które zostały zorganizowane w
2016 roku.
Spotkania subregionalne
Subregion koniński
7 maja 2016r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich (powiat Turek) Samorząd
Rolniczy w Wielkopolsce zainaugurował obchody rocznicowe. Jubileusz 20-lecia Izby rolniczej subregionu
konińskiego (powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki) był okazją nie tylko do uczczenia reaktywacji Izb
Rolniczych w Polsce. W trakcie uroczystości jubileuszowych został zaprezentowany sztandar Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku i odczytany Akt Erekcyjny, w którym znalazły się
informacje o wyglądzie sztandaru, z czego i w jaki sposób został wykonany oraz co najważniejsze, dla
jakich celów powstał i czemu ma służyć. W uroczystość wzięło około 400 osób, którzy przy grillu i oprawie
muzycznej mieli okazję do wspomnień i wspólnej biesiady.
Subregion poznański
W sobotę 21 maja 2016 r. w gminie Opalenica odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia
reaktywowania izb rolniczych dla subregionu poznańskiego. Uroczystość zebrała prawie 500 osób, przede
wszystkim byłych i obecnych delegatów z powiatów: Gniezno, Września, Szamotuły, Środa Wlkp., Śrem,
Poznań, Międzychód, Nowy Tomyśl oraz Grodzisk Wlkp. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą
odprawioną w Kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Opalenicy przez Ks. Kanonika Sławomira Grośty
– duszpasterza rolników Archidiecezji Poznańskiej. Dalsze obchody uroczystości 20-lecia odbyły się w
Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. Uroczystość otworzył Prezes Piotr Walkowski, a gości
powitał Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący RP WIR w
Grodzisku Wlkp. Na koniec części oficjalnej Prezes Piotr Walkowski podziękował członkom samorządu
rolniczego za wkład w budowę wielkopolskiego samorządu rolniczego, za dbałość o interesy
wielkopolskich i polskich rolników. Część biesiadną jubileuszu uświetniły występy Zespołu „Kłosy”,
kabaretu „TO MY” i kapeli „Po Zagonach”.
Subregion pilski
W sobotę 11 czerwca 2016 r. odbyła się w Żernikach w powiecie obornickim regionalna uroczystość 20lecia reaktywowania izb rolniczych w Polsce. Brały w niej udział powiaty z północnej części Wielkopolski,
tj. chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, wągrowiecki i złotowski. Obchody rozpoczęły się
mszą świętą, odprawioną przez księdza proboszcza Przemysława Prętkiego w kościele w Łukowie. W
nabożeństwie brał udział poczet sztandarowy złożony z przewodniczących Rad Powiatowych z Chodzieży,
Czarnkowa i Piły. Dalsza część uroczystości miała miejsce w „Sołtysówce” w Żernikach. Wszystkich
przybyłych na tę uroczystość powitał wiceprezes Bogdan Fleming. Odczytano rys historyczny ówczesnej
Pilskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiono dokonania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w trakcie 20-lecia jej
istnienia. Po części oficjalnej ze swoim programem wystąpiła „Kapela zza Winkla” i zespół „Maniewiacy”.
Subregion kaliski
28 sierpnia 2016 r. w Liskowie na uroczystości Jubileuszu 20-lecia reaktywacji izb rolniczych spotkali się
rolnicy, obecni i byli delegaci izb rolniczych z powiatów Południowej Wielkopolski oraz zaproszeni goście.
Uroczystości Jubileuszowe połączone były z obchodami Wielkopolskich Dożynek WojewódzkoDiecezjalnych. Organizatorami spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, a gospodarzami Prezes WIR i
Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Walkowski oraz Przewodniczący Rad
Powiatowych: w Kaliszu - Mieczysław Łuczak, w Jarocinie - Marcin Krawczyk, w Kępnie - Małgorzata
Brząkała, w Krotoszynie - Sławomir Szyszka, w Ostrzeszowie - Marian Bochen oraz Olgierd Wajsnis
Przewodniczący RP w Pleszewie. okazji Jubileuszu reaktywacji izb rolniczych w Polsce wyróżniono
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odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” następujące osoby:
Elżbietę Cieślak, Józefa Marczaka, Karola Marczaka, Jerzego Florczaka, Mariana Latuska, Urszulę
Kmiecik, Bernarda Melkę oraz Mirosława Michalaka. Wielkopolska Izba Rolnicza w uznaniu zasług na
rzecz samorządu rolniczego nadała Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz
rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Odznaczenie z rąk Zarządu WIR otrzymali: Józef Jakóbek, Marian
Bochen, Władysław Olejnik oraz Kazimiera Bardzik.
Subregion leszczyński
W dniu 3 września 2016 r. miały miejsce obchody 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce w
subregionie leszczyńskim, które odbyły się na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie
(powiat rawicki). Obchody połączone były z festynem pt.: „Wielkopolska Wieś zaprasza” organizowanym
corocznie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uczestniczyli w nim rolnicy z powiatów
gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz członkowie rad z gmin,
które po podziale administracyjnym trafiły do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Po zakończeniu
tzw. części oficjalnej wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział we wspólnej biesiadzie, gdzie w przyjaznej
atmosferze wspominano dokonania, odnawiano kontakty i wymieniano doświadczenia związane z
dotychczasową działalnością izby.
Konferencja poświęcona profesorowi Tadeuszowi Konopińskiemu
Konferencja odbyła się 27 września 2016 r. w miejscowości Panienka w Gminie Jarczewo. Spotkanie
poprzedziła msza święta w intencji Profesora w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Panience.
Następnie w blisko 130 osób zebrało się w miejscowej sali wiejskiej, gdzie rozmawiano o zasługach
Profesora dla budowania samorządu rolniczego w Polsce. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba
Rolnicza. W konferencji uczestniczyli także goście z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Współorganizatorami
spotkania byli Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała oraz Przewodniczący Rady Gminy i
Miasta Jarczewo Roman Skrzypczak, a także Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Marcin Krawczyk.
Patronat honorowy na tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dolnośląska Izba
Rolnicza oraz Redaktor Naczelny Przeglądu Hodowlanego.
Izbowe Jubileusze
W ramach obchodów jubileuszu 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego członkowie Zarządu
Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpowiadając na nadsyłane zaproszenia, uczestniczyli w uroczystościach
zorganizowanych przez poszczególne wojewódzkie izby rolnicze oraz uroczystości zorganizowanej przez
Krajową Radę Izb Rolniczych.
Jubileuszowa Gala
W środę 14 grudnia 2016 r., w rocznicę uchwalenia przez Sejm RP II kadencji ustawy o izbach
rolniczych, Wielkopolska Izba Rolnicza świętowała Jubileusz 120 lat utworzenia i 20 lat reaktywacji
samorządu rolniczego w Wielkopolsce. Uroczysta Gala wieńcząca rok jubileuszowych obchodów odbyła
się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na uroczystość przybyło blisko tysiąc
osób z kraju i zagranicy. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz w osobach
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, Przewodniczącej Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk oraz przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego.
Zaproszenie przyjęli również: Stanisław Kalemba – Poseł na Sejm RP od I-VII kadencji, Stanisław Stec –
Poseł na Sejm od II-VII kadencji, Józef Waligóra- honorowy Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Na zaproszenie odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich instytucji
pracujących w otoczeniu rolnictwa. Specjalnie na uroczystość przyjechali z Dolnej Saksonii przedstawiciele
tamtejszej Izby Rolniczej: Klaus-Jürgen Hacke – Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 19911999, Fritz Stegen – Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 2000-2008 oraz Hans Georg
Hassenpflug – Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej. Gala była zwieńczeniem roku jubileuszowego
obchodów 20-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej po jej reaktywacji w 1996 roku. Przez cały
miniony rok odbywały się uroczystości subregionalne, różne konferencje, spotkania ze środowiskami
rolniczymi, które nie tylko podsumowywały wydarzenia na przestrzeni 20 lat, ale także pozwalały
dokładniej poznać działania, jakie Wielkopolska Izba Rolnicza podejmuje na rzecz rolnictwa i obszarów
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wiejskich. Gospodarzami uroczystej Gali byli: honorowy Prezes WIR Józef Waligóra oraz Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski. Należy tutaj dodać, że Józef Waligóra był pierwszym
Prezesem Poznańskiej, a później Wielkopolskiej Izby Rolniczej i zarazem Pierwszym Prezesem Krajowej
Rady Izb Rolniczych.

Walne Zgromadzenia
18 kwietnia 2016 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyły się
obrady IV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Przewodniczącym obrad był
Prezes Piotr Walkowski, sekretarzem Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa. W trakcie obrad Zarząd WIR
przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2015.
WZ WIR przyjęło sprawozdanie Zarządu oraz udzieliło absolutorium za rok 2015. Przyjęty został także
regulamin pracy delegatów w komisjach klęskowych. Walne przyjęło do realizacji ponad 20 wniosków
zgłoszonych w przez rady powiatowe. Dyskutowano również o nowych przepisach dotyczących obrotu
ziemią. Wspólnie uzgodniono, że po wejściu w życie nowych przepisów zorganizowane zostanie spotkanie
poświęcone nowym zasadom obrotu ziemią
W dniu 27 czerwca 2016 r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku odbyło się V Walne
Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Obradom przewodniczył Zbigniew Stajkowski – członek
Zarządu WIR a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej WIR Gnieźnie, sekretarzem WZ wybrano
Adama Kachniarza. W pierwszej części Walnego Zgromadzenia przyjęto uchwały w sprawie w sprawie
zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie zmiany Regulaminu Wyborów i
Odwołania Prezesa, Wiceprezesa, Trzech Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegata do Krajowej
Rady Izb Rolniczych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Druga cześć obrad poświęcona została debacie
dotyczącej następujących tematów: obrót ziemią rolną, prawo wodne i OSN, szkody łowieckie, umowa o
strefie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi (TTIP) i Kanadą (CETA) oraz projekt nowelizacji
ustawy o izbach rolniczych autorstwa Kukiz’15. W wyniku dyskusji wypracowano i przyjęto następujące
stanowiska dotyczące spraw poruszanych w toku dyskusji. Walne Zgromadzenie również zaakceptowało 22
wnioski zgłoszone podczas obrad.
VI Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 4 października 2016 r. w sali
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Przewodniczącym obrad WZ został
wybrany Jerzy Kostrzewa – członek Zarząd WIR a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej WIR
Grodzisku, a sekretarzem Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR i przewodniczący Rady
Powiatowej WIR w Gnieźnie. W pierwszej części spotkania odbyła się debata pt. „Wielkopolski alert w
sprawie ASF”. W drugiej części spotkania Walne Zgromadzenie przyjęło stanowiska w sprawie aktualnej
sytuacji na rynkach rolnych oraz w sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus
afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz kilkanaście wniosków między innymi: o ujednolicenie przepisów w
zakresie postępowania z odpadami poubojowymi dla rolników i myśliwych, o przywrócenie i odbudowanie
budowli piętrzących na ciekach, rowach i kanałach, wniosek do Ministra Rolnictwa o znalezienie sposobu
na zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania pomoru świń, o wprowadzenie zasady przestrzegania prawa
własności przy wyznaczaniu granic i dzierżaw obwodów łowieckich, o umożliwienie w gospodarstwie
uboju świń na własne potrzeby, na zasadach jakie obowiązywały przed wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 21 października 2010 r.) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).
W dniu 28 listopada 2016 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło
się VII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Obradom przewodniczył Prezes
Piotr Walkowski a funkcję sekretarza powierzono panu Zbigniewowi Stajkowskiemu – Przewodniczącemu
Rady Powiatowej WIR powiatu Gnieźnieńskiego.
W pierwszej części obrad Walne Zgromadzenie przyjęło kilka uchwał oraz kilkanaście wniosków
zgłoszonych przez Rady Powiatowe WIR i członków Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczyły:
przyjęcia budżetu WIR na rok 2017, zmian w statucie WIR, które dotyczyły między innymi zmiany logo
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz stanowisk: w przedmiocie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i
realizacji Ustawy o ustroju rolnym, planowanej reformy emerytalnej w Polsce, projektu ustawy o rolniczym
handlu detalicznym, w sprawie zadań i kompetencji izb rolniczych. W drugiej części spotkania
dyskutowano głównie o zagrożeniu wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, bioasekuracji, zmianach w
przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. Drugim ważnym tematem była gospodarka
ziemią, szczególnie zasady przeprowadzania przetargów ofertowych na dzierżawę lub kupno gruntów z
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zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Dyskutowano również z przedstawicielami wojewody o
zasadach szacowania szkód klęskowych, które występują w wyniku niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych oraz o szkodach wyrządzanych przez zwierzynę dziką. Tematem, który wywołał duże
emocje była sytuacja grup producenckich w obecnych warunkach ekonomiczno-finansowych w świetle
niedawnych doniesień medialnych.

Fora
Fora Rolnicze 2016
Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, zorganizowała
kolejny cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Fora Rolnicze". Spotkania te odbyły się w większości
powiatów oraz kilku gminach od połowy stycznia do końca marca 2016 roku. Fora Rolnicze to w
Wielkopolsce dobrze już znany stały punkt w kalendarzu wydarzeń. Tematyka tegorocznych spotkań
koncentrowała się głównie wokół następujących tematów: wsparcie dla producentów mleka i trzody,
problemy związane z szacowaniem szkód w rolnictwie, środki przeznaczone na rolnictwo w nowym
budżecie UE, ograniczenie potencjału rolniczego na gruntach OSN, zagadnienia dotyczące OZE na terenach
wiejskich, możliwości zagospodarowania ziemi pochodzącej z zasobów ANR, sytuacja na rynkach rolnych,
plany budowy kopalni odkrywkowych, produkty bankowe i ubezpieczeniowe w otoczeniu rolnictwa.
Łącznie zorganizowanych zostało 15 Forów, w których udział wzięło ok. 1700 osób.
Wielkopolskie Forum Trzodowe
O problemach branży, w dniu 8 lutego 2016 roku w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu, rozmawiali wielkopolscy producenci i hodowcy świń. Konferencja została zwołana
z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej i
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W Forum wzięli udział hodowcy,
przedstawiciele grup producenckich, podmioty skupowe oraz przetwórcy i wędliniarze, a także
przedstawiciele służb i agend działających w obszarze sektora produkcji trzody, w sumie ok. 170 osób z
całej Wielkopolski. Dyskutowano o potrzebie współpracy zakładów przetwórczych z producentami, o
umowach kontraktacyjnych, o stabilnych regułach gry, tak potrzebnych do planowania produkcji rolniczej.
Wnioskowano o wyrównanie szans w dostępie do unijnej pomocy przez grupy producenckie czy
spółdzielnie rolnicze. Liczni dyskutanci podejmowali także kwestię ograniczenia populacji dzików, jako
wektorów ASF. Konferencja zaowocowała także powołaniem zespołu monitorującego branżę trzody
chlewnej przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, w skład którego weszło jedenastu przedstawicieli
producentów, przetwórców i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Bezpieczeństwo pracy na obszarach wiejskich
Wielkopolska Izba Rolnicza promując zasady bezpiecznej pracy na wsi podejmowała jak i
współpracowała w wielu inicjatywach przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Walne Zgromadzenie Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski
Południowej
W dniu 25 lutego 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków Regionalnej Komisji ds. BHP przyjęto
sprawozdanie z działań komisji za miniony rok oraz zatwierdzono plan działań na rok 2016. W trakcie
posiedzenia wybrano nowy zarząd Komisji, który przez najbliższe cztery lata będzie kierować jej pracami.
W skład Prezydium Komisji weszli: Teodor Spaleniak z ramienia kaliskiego Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych, Janusz Kurzydłowski emerytowany inspektor PIP oraz Andrzej Cieślak emerytowany Dyrektor
Oddziału KRUS w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcje Sekretarza Komisji ponownie powierzono
Andrzejowi Zalewskiemu (PIP). Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali: Tomasz Kozłowski Kierownik
Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim oraz Jacek Beneke Kierownik Placówki Terenowej KRUS w
Ostrowie Wielkopolskim. Funkcję Przewodniczącego nadal pełni Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. Dokonano analizy wypadkowości w gospodarstwach rolnych na terenie południowej
Wielkopolski. Podjęto także decyzje o nawiązaniu współpracy w ramach Komisji z przedstawicielami
Państwowej Straży Pożarnej. Postanowiono również o nawiązaniu współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji
Rolników w Jedlcu w zakresie wspólnej realizacji programu profilaktycznego pn. PLECY, który to program
skierowany jest do rolników w wieku 30-40 lat i dotyczy profilaktyki bólu kręgosłupa.
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Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu
W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w
Rolnictwie Indywidualnym, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych,
samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in.
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na spotkaniu omówione zostały propozycje przedsięwzięć na rzecz
ograniczenia zagrożeń przy pracy w gospodarstwie w okresie letnim. Zaprezentowano stosowne materiały
oraz wskazano drogi jakimi będą one rozpowszechniane. Po raz kolejny szczególny akcent położony został
na zagadnienie ochrony dzieci przed zagrożeniami występującymi na wsi. Na spotkaniu zwrócono również
uwagę na wciąż powszechny problem polegający na stosowaniu przez rolników niewłaściwego ubioru
podczas stosowania oprysków środkami ochrony roślin, np. wyruszania na pole w klapkach, bez masek
ochronnych czy odzieży odsłaniającej znaczne partie ciała.
Bezpieczeństwo w rolnictwie
W siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie odbyło się 30 czerwca 2016 r. spotkanie Regionalnej
Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Obecni na nim byli
przedstawiciele izby rolniczej, samorządów i instytucji okołorolniczych z powiatów: leszczyńskiego,
gostyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Tematem posiedzenia było sprawozdanie z prac Komisji w
2015 roku oraz przedstawienie bieżących i planowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w
rolnictwie. Na posiedzeniu odbyły się również wybory nowego prezydium Rady. Z funkcji
przewodniczącego zrezygnował Krzysztof Kwiatoń, a na jego miejsce wybrano Janusza Perskiego.
Pozostali członkowie to Andrzej Szumski, Zbigniew Dominiak i Edmund Maciejczak. Z urzędu w
prezydium zasiadają również przedstawiciele PIP i KRUS.
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Komisje konkursowe w miesiącach kwietniu i maju zweryfikowały 74 gospodarstwa na etapie
regionalnym i wyłoniły 5 gospodarstw do etapu wojewódzkiego. Od wielu lat WIR współpracuje z Kasą
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwestii organizacji tego konkursu na terenie Wielkopolski. W
ramach wieloletniego współdziałania przedstawiciele WIR aktywnie pracują w regionalnych komisjach
konkursowych oraz w Komisji Wojewódzkiej. W poszczególnych regionach pracowały następujące osoby
zgłoszone do Komisji przez WIR: kaliski – Maria Deresińska, Kierownik BP WIR w Ostrzeszowie,
leszczyński Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu WIR, koniński – Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu
WIR, pilski – Bogdan Fleming – Wiceprezes Zarządu WIR i poznański – Zbigniew Stajkowski – Członek
Zarządu WIR. W Komisji Wojewódzkiej członkiem z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej był Prezes
Piotr Walkowski.
BHP w rolnictwie – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
XXII edycja konkursu wiedzy z zakresu BHP w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół
ponadgimnazjalnych Do konkursu przystąpiło 24 uczniów reprezentujących 8 szkół kształcących w
kierunkach rolniczych z terenu południowej Wielkopolski (w eliminacjach szkolnych wzięło udział 241
uczniów). W ramach konkursowych zmagań uczniowie sprawdzili swoją wiedzę z zakresu przepisów i
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy. W części praktycznej oceniane były umiejętności związane z prawidłową obsługą maszyn i
urządzeń rolniczych oraz stosowania środków ochrony roślin. Organizatorem konkursu jest Komisja do
Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej,
partnerami Wielkopolska Izba Rolnicza, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Targi, wystawy, inicjatywy promujące polską wieś
XIX Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe w Opatówku
W dniach 23 i 24 kwietnia 2016 r. na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku
odbyły się XIX Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe ”Pamiętajcie o ogrodach”.
Organizatorem targów było Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku oraz Zespół Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Zwiedzający mogli zapoznać się z oferta miedzy innymi:
szkółkarzy, ogrodników, producentów krzewów i drzew owocowych i ozdobnych, kwiatów, sadzonek roślin
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ozdobnych do uprawiania w ogrodach oraz zdobienia balkonów a także roślin pokojowych oraz cebul
kwiatowych i nasion. Nie zabrakło również stoiska informacyjnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Tegorocznym targom towarzyszyła akcja poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach
wiejskich województwa Wielkopolskiego. Akcji towarzyszył konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
przeciwpożarowym. Ponad 60 osób wzięło udział w konkursie. Inicjatorami akcji był Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż
Pożarna. Nagrodami w konkursie były gaśnice przeciwpożarowe do gospodarstwa.
Święto Pieczarki w Wielichowie
Tegoroczne Święto Pieczarki miało miejsce w dniach 21-22 maja 2016 r. Ta dwudniowa impreza, która
odbyła się już po raz dwudziesty drugi, ma na celu podkreślenie związku Miasta i Gminy Wielichowo z
produkcją pieczarek. Ze względu na dużą liczbę producentów pieczarek Wielichowo bywa nazywane
„niekoronowaną stolicą pieczarki”. Po raz pierwszy Wielkopolska Izba Rolnicza wzięła udział w Święcie
Pieczarki jako partner. Na swoim stoisku rozdawała m.in. darmowe lody dzieciom, które uczestniczyły w
korowodzie pieczarkowym.
Wiosenne targi w Sielinku
W dniach 4 i 5 czerwca 2016 r. odbyły się Wiosenne Targi Rolnicze oraz XXII Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych. Wystawom towarzyszyły również Dni Pola. Miejscem wydarzeń, jak co roku, było
Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku, gm. Opalenica, powiat nowotomyski. W tegorocznej XXII
Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych zostało wystawionych ponad 250 sztuk różnych zwierząt z
województw: lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego
i wielkopolskiego. Wystawiono między innymi: bydło mleczne, bydło mięsne, cielęta, konie, trzodę
chlewną, owce, króliki, alpaki oraz drób użytkowy: kaczki, gęsi, kury, przepiórki czy drób ozdobny.
Przyznanych zostało ogółem 79 tytułów w tym 48 to czempiony i 28 to wiceczempiony. Wśród
czempionów wybrano 3 superczempiony. Puchary Prezesa WIR Piotra Walkowskiego otrzymali: Paweł
Stopa za superczempiona w bydle mięsnym i Stadnina Koni Iwno, Sp. z o.o. Oddział Golejewko w kategorii
jałówki mleczne za uzyskany tytuł wiceczempiona.
Krajowe Święto Kaczki po raz czwarty
W niedzielę 12 czerwca 2016 r. po raz czwarty zorganizowane zostało w Antoninie, na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego LIDO, Krajowe Święto Kaczki. Organizatorzy: Wielkopolska Izba Rolnicza i Krajowy
Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza przy wsparciu Wójta Gminy Przygodzice oraz
hodowców zrzeszonych w grupach producentów rolnych: GAYOR Sp. z o.o. oraz TOP GAJOR Sp. z o.o.
W całodniowym Święcie Kaczki wzięło udział ok. 5.000 osób. Celem imprezy była promocja spożycia
mięsa z kaczki, poprzez przybliżenie jego walorów zdrowotnych i smakowych. Wśród atrakcji
przygotowanych przez organizatorów były m.in.: degustacje, pokazy kulinarne, konkursy dla dzieci i
występy artystycznie. Pod kierownictwem Witolda Wróbla – Członka Polskiej Akademii Smaków odbyły
się pokazy kulinarne, w trakcie których kucharze z różnych stron świata: Erik Witsoe z USA, Julian
Redondo Bueno z Hiszpani oraz Kasuan Perera ze Sri Lanki przygotowali kaczkę w egzotycznych smakach.
Tradycyjne potrawy z kaczek serwowane były podczas Przeglądu kulinarnego na najlepszą potrawę z
kaczki, który zorganizowany został przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Izba przygotowała także stoisko
gastronomiczne, na którym odwiedzający mogli skosztować flaki z żołądków i gulasz z kaczych podrobów
w sosie śmietanowo-koperkowym z parowanymi pyrami – w sumie wydano ok. 4.500 porcji tych dań.
XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach
W dniach 20-21 sierpnia 2016 roku odbył się w Wilkowicach koło Leszna jubileuszowy XV
Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Impreza
zgromadziła w Wilkowicach blisko 10 tys. osób. Wystawiono 270 kolekcjonerskich traktorów i innych
maszyn rolniczych. Przybyli również przedstawiciele kolekcjonerów spoza granic Polski (z Węgier i
Czech). Wielkopolska Izba Rolnicza ufundowała puchar, który został wręczony przez przewodniczącego
RP WIR w Lesznie Krzysztofa Kwiatonia panu Gabrielowi Reszczyńskiemu za aktywne propagowanie idei
kolekcjonowania zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych. Na naszym stoisku gościliśmy
przedstawicieli KRUS, PIP oraz WODR co spowodowało, że rolnicy w jednym miejscu mieli możliwość
uzyskania wielu informacji na interesujące ich tematy.
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Święto pomidora
W dniu 27 sierpnia 2016 r. odbyły się V obchody Dnia Kotlina – Święto Pomidora. Stoisko
zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Jarocinie. Na stoisku Wielkopolskiej Izby Rolniczej można było poczęstować się pyszną
grochówką z kotlińskimi pomidorami przygotowaną przez Kierownika BP WIR Roberta Hyżorka,
Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR – Marcina Krawczyka oraz Prezesa WIR Piotra Walkowskiego.
Obecnych na święcie plantatorom pomidorów oraz pozostałych uczestników tego wydarzenia poczęstowano
850 porcjami zupy.
Bednary 2016
W dniach 23-26 września 2016 r. ok. 150 tys. osób odwiedziło międzynarodową wystawę rolniczą Agro–
Show w Bednarach koło Poznania, której organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. Na 150 ha ekspozycji prezentowało się ponad 800 wystawców z kilkudziesięciu krajów. Mówi
się, że jest największa wystawa plenerowa w Europie. Tradycją jest, że wśród stoisk informacyjnych
prezentuje się także stoisko Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wielkopolska Izba Rolnicza, jak co roku
współobsługiwała izbowe stoisko. Rolnicy odwiedzający targi szukają informacji na temat tego, czym
aktualnie zajmuje się samorząd rolniczy, przekazują także swoje uwagi i spostrzeżenia, które są przydatne
w codziennej pracy samorządu rolniczego. Izby rolnicze, mimo krytycznych uwag niektórych opcji
politycznych, są coraz bardziej doceniane i zauważane przez rolników.
Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie
2 października 2016 r. w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie k. Pleszewa odbyła się
kolejna edycja jesiennych targów rolno-ogrodniczych, których tematem wiodącym jest szeroko rozumiana
energia odnawialna oraz zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią w gospodarstwach
rolnych i domowych. Tegorocznym targom towarzyszyło spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu Południowej Wielkopolski, które zorganizowane zostało z okazji jubileuszu 150-lecia
działalności tych organizacji oraz 120-lecia powstania Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
„Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2016
Dnia 8 października 2016 we wsi Piękocin, powiat milicki, odbyła się VIII edycja
„Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz XI edycja „Święta ziemniaka” połączona
z konkursem kulinarnym. W konkursie orki uczestniczyło 10 zaprzęgów konnych, w tym jedna kobieta, po
5 z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. W konkursie kulinarnym wzięło udział 15 pań.
Organizatorzy to: Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu, Wielkopolska Izba Rolnicza,
Rada Sołecka wsi Piękocin oraz „Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie”. Sześć nagród ufundowała
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, a cztery Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu.
XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
16 października 2016 r. w Lutogniewie pod hasłem „Gdzie słyszysz śpiew - tam wejdź, tam dobre serca
mają; Źli ludzie – wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają” odbył się XVI Powiatowy Przegląd Zespołów
Folklorystycznych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich, którego organizatorem był MiejskoGminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Krotoszynie. Akcentem w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych był Jubileusz 150-lecia
Kół Gospodyń Wiejskich oraz 30-lecie istnienia Zespołu „Lutogniewiacy”. Do rywalizacji przystąpiły 4
zespoły śpiewacze, 2 zespoły obrzędowe oraz 10 solistów. Zadaniem przeglądu było spotkanie się i wspólne
muzykowanie zespołów oraz ukazanie przemian zachodzących w kulturze ludowej ziemi krotoszyńskiej, a
przede wszystkim "Ocalenie od zapomnienia".

Dożynki
XVIII Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolski
Wielkopolskie święto plonów odbyło się 28 sierpnia 2016 r. w podkaliskim Liskowie. W dożynkowych
uroczystościach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści ziemi
wielkopolskiej, samorządowcy a także przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz
duchowieństwa. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Zarząd WIR z Prezesem Piotrem Walkowskim
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oraz delegaci rad powiatowych z subregionu kaliskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy z
terenu powiatu kaliskiego Magdalena Bruź i Jacek Grzelak. W trakcie uroczystości Prezes WIR Piotr
Walkowski wręczył J.E. Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi oraz Marszałkowi Województwa
Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz
rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolski. Wielkopolska Izba Rolnicza w trakcie Dożynek obchodziła Jubileusz
20-lecia działalności w subregionie kaliskim.
Delegacja z Wielkopolski na Dożynkach Jasnogórskich
Delegacja samorządu rolniczego z powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego pod przewodnictwem
Pawła Zagórskiego – Delegata na WZ wraz z Honorowym Prezesem Józefem Waligórą oraz z pocztem
sztandarowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, uczestniczyła w mszy świętej na Jasnej Górze z
błogosławieństwem wieńców żniwnych, którą koncelebrował Prymas Polski abp Wojciech Polak. Wiktor
Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w swoim wystąpieniu podkreślił, jak trudna i
uzależniona od wielu czynników jest praca na roli. Podczas Eucharystii zostały złożone przez
przedstawicieli instytucji rolniczych dary ołtarza, w tym przygotowane przez samorząd rolniczy kosze pełne
owoców, warzyw, a także chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych plonów. Wiktor
Szmulewicz – Prezes KRIR wręczył ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej na Dożynkach Prezydenckich w Spale
W dniach 10-11 września 2016 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W niedzielę 11 września
2016 roku uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji rolników w kościele polowym AK w Spale
odprawionej przez biskupa diecezji łowickiej Andrzeja Franciszka Dziuby, w której uczestniczył prezydent
Andrzej Duda z małżonką. Po uroczystej mszy św. dożynkowy korowód na czele z parą prezydencką
przeszedł na stadion COS. W korowodzie uczestniczyły również poczty sztandarowe izb rolniczych, w tym
naszej Izby. W uroczystościach wzięła udział delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej w składzie: Jerzy
Kostrzewa, Barbara Kostrzewa, Mirosław Sanok, Małgorzata Sanok i Katarzyna Szudra-Borowczak.
Kolonie letnie i zimowiska dla dzieci
W trakcie ferii zimowych 30 dzieci z naszego województwa wyjechało na wypoczynek w góry. W czasie
letnich wakacji 21 dzieci z Wielkopolski wyjechało na letni wypoczynek do Jarosławca oraz 46 do Białego
Dunajca. Wielkopolska Izba Rolnicza przeprowadziła nabór uczestników w ramach limitu miejsc
przyznanych dla naszej Izby przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Uczestnicy wyjazdów letnich i zimowych
uzyskali dofinansowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Warunkiem uczestnictwa dziecka
w wyjeździe był wiek do 16 lat oraz pochodzenie dziecka z rodziny, w której przynajmniej jeden rodzic jest
ubezpieczony w KRUS.

Inne
Srebrny Jubileusz Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej
9 stycznia 2016 roku w podpoznańskim Rosnówku odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25-lecia
istnienia Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. W uroczystości udział wzięli hodowcy
zrzeszeni w ramach Związku oraz przedstawiciele instytucji, firm oraz mediów współpracujących i
wspierających Związek na przestrzeni ćwierćwiecza jego działalności. Wręczono odznaczenia Zasłużony
dla Rolnictwa nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa WIR Piotr
Walkowskiego oraz odznaczenia przyznane przez Związek: złote, srebrne i brązowe medale „Zasłużony dla
WZHTCh”. Zarząd Związku skierował także podziękowania dla instytucji wspierających działalność
WZHTCh. Podziękowanie za patronat i pomoc w organizacji Jubileuszu w imieniu Wielkopolskiej Izby
Rolniczej odebrał Prezes Piotr Walkowski. Mając na uwadze wieloletnią, pomyślną współpracę między
WZHTCh a Wielkopolska Izbą Rolniczą, Zarząd WIR podjął uchwałę o nadaniu Wielkopolskiemu
Związkowi Hodowców Trzody Chlewnej Medalionu Honorowego im. dr Aleksandra hr. Szembeka za
działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Odznaczenie wręczyli Prezes WIR Piotr
Walkowski oraz Andrzej Frąckowiak Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zespół ds. trzody chlewnej przy WIR podjął działanie
Podczas obrad Wielkopolskiego Forum Trzodowego, które odbyło się w dniu 8 lutego 2016 r. w
Poznaniu, zawiązano zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji w branży i reagowanie na
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pojawiające się problemy. Zespół spotkał się na swym pierwszym, roboczym posiedzeniu w dniu 1 marca
2016. Obecni członkowie dyskutowali: którymi problemami należałoby zająć się w pierwszej kolejności
oraz jakie zjawiska mają istotny wpływ na trwający już od dłuższego czasu kryzys w chowie i hodowli
trzody chlewnej. Podkreślano, że polityka rolna ukierunkowana jest na mniejsze, rodzinne gospodarstwa,
tymczasem źródłem sukcesu jest specjalizacja i koncentracja produkcji.
Spotkanie Rady ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim powstałej przy Walnym Zgromadzeniu
WIR
W dniu 4 marca 2016 r w Licheniu Starym (pow. koniński) odbyło się posiedzenie Rady ds. Kobiet i
Rodziny w Środowisku Wiejskim powstałej przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Udział w posiedzeniu wzięły także członkinie Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny z Obszarów Wiejskich
przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Gośćmi spotkania były: Pani Elżbieta Karnafel-Wyka z Ministerstwa
Rolnictwa oraz Renata Grześkowiak-Sternalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu. Na spotkanie przybyły także członkinie Zarządu Głównego Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów, Przewodnicząca i członkinie Rady ds. Kobiet i Rodzin przy biurze powiatowym
WIR w Koninie, delegat do WZ WIR oraz delegatki do Rady Powiatowej WIR w Koninie.
Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskiwania funduszy UE na aktywizację kobiet z
obszarów wiejskich. Elżbieta Karnafel-Wyka przekazała informacje dotyczące prawodawstwa
europejskiego dotyczącego kobiet z obszarów wiejskich. Pani Renata Grześkowiak-Sternalska z UMWW w
Poznaniu poruszyła kwestie dotyczące programów PROW, EFS, WRPO, itp. skierowanych do kobiet
wiejskich. Zachęcała do aktywności oraz współpracy zwłaszcza z Lokalnymi Grupami Działania, które
działają obejmują swym działaniem prawie całą Wielkopolskę.
W trakcie spotkania jednogłośnie zatwierdzono regulamin pracy Komisji oraz plan pracy na 2016 rok.
Wielkopolski Rolnik Roku
W niedzielę, 13 marca 2016 r. podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów jubileuszowej XV edycji
konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Uroczystość, w której wzięli udział laureaci wraz z rodzinami,
samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk wiejskich, odbyła się w Sali Ziemi na Terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. W skład Kapituły wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy, a także przedstawiciel konwentu
starostów, którzy kompleksowo przyglądają się gospodarstwom. Kapitule przewodniczy Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorz Skrzypczak, z ramienia WIR w pracach kapituły
uczestniczy Prezes Piotr Walkowski. W uroczystości, dzięki zaangażowaniu WIR, wzięło udział ok. 1.700
uczestników z całej Wielkopolski.
Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu ustawowo wstrzymaniu
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw
Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmianie niektórych ustaw był przedmiotem debaty w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w dniu 16 marca 2016 r. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Zbigniew Stajkowski
Członek Zarządu WIR, Andrzej Frąckowiak Delegat do KRIR oraz rolnicy z powiatu wrzesińskiego.
W trakcie ożywionej dyskusji zebrani przedstawiciele rolniczych organizacji poparli założenia ustawy
dotyczące zakazu sprzedaży ziemi rolnej przez 5 lat, choć wiele głosów w tej kwestii było również
krytycznych.
WIR uhonorowała najlepszych uczniów
W piątek 29 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie szkoły dla klasy IV Technikum
Agrobiznesu w Poznaniu. Po czterech latach wysiłku i trudu edukację w klasie o specjalności technik
agrobiznesu zakończyło 21 uczniów. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby
Rolniczej-Grzegorz Wysocki. Pogratulował wszystkim ukończenia szkoły, życząc jednocześnie połamania
piór na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów kierunków studiów i pracy zawodowej.
Wielkopolska Izba Rolnicza objęła patronatem klasy Agrobiznesu i wspiera szkołę i jej uczniów w ramach
swoich możliwości. Na koniec Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył nagrody książkowe od
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Otrzymały je dwie uczennice: Hanna Grzegorczyk za bardzo dobre wyniki
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w nauce i 100% frekwencję przez okres czterech lat uczęszczania do szkoły oraz Sylwia Głowacka za
bardzo dobre wyniki w nauce.
Polska wieś i rolnictwo - problemy, zagrożenia, szanse
Pod takim tytułem w dniu 23 maja 2016 r. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję w
Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali naukowcy z
Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu. W konferencji, będącej częścią Ogólnopolskiego
Forum Przewodniczących Rad Powiatowych Izb Rolniczych, wzięli udział Delegaci z województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
„Rozwój systemów instytucjonalnego wsparcia rolnictwa” omówiła Zofia Szalczyk. Temat - „Rolnictwo
Polskie na tle rolnictwa Unii Europejskiej - stan i perspektywy” przedstawił prof. Walenty Poczta z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Polski sektor rolno-żywnościowy w kontekście zawarcia
transatlantyckiego porozumienia handlowo-inwestycyjnego TTIP” przedstawiła dr hab. Karolina Pawlak z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ostatnim tematem konferencji była „Sytuacja dochodowa w
rolnictwie wobec procesów liberalizacji w handlu międzynarodowym na świecie”, którą przedstawił dr inż.
Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zwrócił on szczególną uwagę na te rynki,
które mogą w znacznym stopniu ucierpieć na liberalizacji. Są to rynki zbóż, mięsa, cukru i roślin oleistych.
Nasze dodatnie saldo eksportu traci na znaczeniu, ponieważ udział produktów eksportowanych z Polski jest
nikły w skali globalnej. Mocną stroną polskiego rolnictwa jest fakt, że nie jest ono zadłużone. Dochód
rolniczy w przeliczeniu na gospodarstwo wzrasta, ale jest to wynik koncentracji produkcji. Udział dopłat
unijnych w dochodach polskich gospodarstw wynosi ok. 50%. Wnioski, które zostały wypracowane
podczas Ogólnopolskiego Forum Przewodniczących Rad Powiatowych pt. „Polska wieś i rolnictwo:
problemy, szanse, zagrożenia” oraz stanowisko ws. umów TTIP i CETA, w piśmie z dnia 02.06.2016 r.
Zarząd przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Jurgielowi. Odpowiedź na postulaty
została opublikowana stronie internetowej WIR w dniu 11 lipca 2016 r.
Spotkanie kobiet w Zwoli
W dniu 16 września 2016 r. w gminie Zaniemyśl w powiecie średzkim odbyło się posiedzenie działającej
przy WZ WIR Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim. Na spotkaniu poruszono tematy
związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się ASF. Zgodnie wskazywano na konieczność obowiązków
w zakresie odpowiedzialności za pozostałości poubojowe. Obecnie przepisy zobowiązują rolnika do
przekazania do zakładu utylizacyjnego odpadów poubojowych np. z cieląt. Zakopanie padłego zwierzęcia
grozi rolnikowi karą w wysokości od 3 do 11 tys. zł. Rygorystyczne przepisy dotyczą tez uboju świń na
własne potrzeby. Natomiast myśliwy może wypatroszyć ubitego dzika w miejscu jego zabicia i tam zakopać
odpady poubojowe. W sytuacji zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa ASF jest to niedopuszczalne.
Drugim ważnym tematem poruszanym na spotkaniu była kwestia wyborów do izb rolniczych. Podkreślano
potrzebę weryfikacji list uprawnionych do głosowania. Obecnie uprawnionymi do głosowania są także
posiadacze małych, nawet kilkunastoarowych działek, będących użytkami rolnymi. Natomiast żony
rolników, które nie są płatnikami podatku rolnego nie znajdują się na listach wyborczych. Zadaniem
uczestników spotkania konieczne jest także umożliwienie głosowania rolnikom – emerytom KRUS.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
W piątek 7 października 2016 r. Prezes Piotr Walkowski wziął udział w uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, którą tradycyjnie poprzedziła
msza święta, odprawiona w kościele pw. św. Jana Vianneya na poznańskim Sołaczu. Uroczystość rozpoczął
ustępujący Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który następnie przekazał prowadzenie nowemu
Rektorowi prof. dr hab. Janowi Pikulowi. Prezes WIR podziękował ustępującemu Rektorowi za owocną
współpracę w ciągu dwóch minionych kadencji, a nowemu Rektorowi życzył sukcesów i dalszego rozwoju
tak ważnej dla naszego rejonu i zawodu rolniczego Uczelni, jaką jest Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu. Prezes WIR przekazał także życzenia wszelkiej pomyślności dla całej społeczności akademickiej.
Uchwałą Zarządu WIR ustępujący Rektor UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak został
uhonorowany najwyższym odznaczeniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. Medalionem im. Dr Aleksandra
Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej. Medalion zostanie
wręczony Panu Profesorowi podczas uroczystej Gali wieńczącej Rok Jubileuszu WIR, która odbędzie się 14
grudnia 2016 r.
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Spotkanie sołtysów powiatu ostrzeszowskiego
12 października 2016 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie miało miejsce spotkanie
sołtysów z powiatu ostrzeszowskiego. Organizatorami spotkania byli Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski,
Marian Bochen Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrzeszowie oraz
Grażyna Jaszczyk Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń
oraz zasady bioasekuracji gospodarstw rolnych. Szkolenie przeprowadził Krzysztof Lamek Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Ostrzeszowie. Podczas spotkania sołtysi zapoznali się także z bieżącymi
informacjami inspekcji i służb okołorolniczych. Informacje nt. najbliższych szkoleń organizowanych przez
Zespół Doradczy WODR w Ostrzeszowie przekazał Tomasz Szymański. Andrzej Manikowski Kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrzeszowie poinformował o warunkach otrzymania
wsparcia na rozwój usług rolniczych. Monika Buchner Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Ostrzeszowie przypomniała o obowiązkach jakie ciążą na rolnikach w związku z
stosowaniem środków ochrony roślin oraz zasady obrotem sadzeniakami ziemniaków z państwami trzecimi.
V Konferencja Samorządu Rolniczego
W dniu 9 grudnia w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu pod honorowym patronatem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odbyła się V Konferencja Samorządu Rolniczego nt.
„Aktualna sytuacja w rolnictwie; rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”. W konferencji tej wzięli udział przedstawiciele Izb Rolniczych z całej Polski. Wielkopolską Izbę
Rolniczą reprezentowali Delegaci Rady powiatowej WIR w Kole; Przewodniczący Michał Wróblewski,
Sławomir Makarowicz, Mirosław Serafinowicz i Zbigniew Sewaściukiewicz. To cykliczne spotkanie
organizowane przez KRIR jest płaszczyzną do wymiany poglądów i dyskusji pozwalającej na skuteczne
rozwiązywanie problemów dotyczących poprawy życia na wsi. W tegorocznej konferencji udział wzięli
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
Ryszard Zarudzki oraz szefowie jednostek agencji działających na rzecz rolnictwa. Podczas konferencji
poruszono wiele zagadnień, między innymi likwidacje szkód powstałych w wyniku niekorzystnych
warunków atmosferycznych czy szkód łowieckich, ubezpieczenia upraw, kwestie opodatkowania
działalności rolniczej i środków do produkcji rolnej. Delegacja Wielkopolski przestawiła stanowiska
Wielkopolskiego Samorządu przyjęte ma Walnym Zgromadzeniu Izby w dniu 28 listopada 2016r.,
poruszyła kwestie sprzedaży bezpośredniej jak również zmian w ustawie o Izbie Rolniczej.
Pielgrzymki sołtysów
I Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
11 listopada w 98. rocznicę odzyskania niepodległości na zaproszenie JE Biskupa Ordynariusza Diecezji
Kaliskiej ks. Edwarda Janiaka odbyła się pierwsza pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w
Kaliszu. Pielgrzymka zorganizowana została przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego
oraz we współpracy z samorządami Wielkopolski Południowej.
Pielgrzymka Sołtysów do Grobu Świętego Wojciecha
W roku 1050. rocznicy Chrztu Polski odbyła się pielgrzymka sołtysów do Grobu Św. Wojciecha. W
niedzielę 27 listopada do Pierwszej Stolicy Polski przybyli sołtysi, członkowie rad sołeckich i
przedstawiciele samorządów z całego regionu byłego województwa poznańskiego. Mszę Świętą w
gnieźnieńskiej katedrze odprawił Biskup senior Bogdan Wojtuś. Inicjatorami i organizatorami pielgrzymki
była Wielkopolska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz lokalne samorządy.

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.
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Wszystkie opinie są konsultowane z właściwymi terytorialnie Radami Powiatowymi Wielkopolskiej Izby
Rolniczej.
W terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała:
 91 opinii dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (w tym 16 opinii negatywnych),
 33 opinie dla Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przedłużenia dzierżawy bądź sprzedaży
ziemi,
 10 opinii pozytywnych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sprzedaży gruntów (w
tym 1 opinia negatywna),
 64 opinii w udzielenia rękojmi w sprawie należytego prowadzenia działalności rolniczej (w tym 1
opinia negatywna).
Wielkopolska Izba Rolnicza zaopiniowała 6 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 78 posiedzeniach Komisji Przetargowych przy
Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu.

Projekty i szkolenia
Na dzień 1 stycznia 2017 roku zaplanowano uruchomienie projektu o akronimie Inno4Grass i tytule
„Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności trwałych użytków zielonych w
Europie”, w realizację którego zaangażowanych jest łącznie 20 partnerów – wiodące uczelnie i instytuty
naukowe, podmioty doradcze i organizacje rolnicze z ośmiu krajów Europy, tj. Niemiec, Irlandii, Belgii,
Holandii, Francji, Szwecji oraz Włoch. Po stronie polskiej partnerem związanym z praktyką rolniczą jest
Wielkopolska Izba Rolnicza, a partnerem naukowym Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Trwałe użytki zielone stanową znaczny udział w ogólnej powierzchni użytków rolnych w każdym z
wymienionych krajów, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego ma tam duże znaczne gospodarcze.
Celem projektu jest nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy podmiotami naukowymi oraz
organizacjami bezpośrednio związanego z praktyką rolniczą dla zapewnienia wdrożenia innowacyjnych
systemów produkcji na trwałych użytkach zielonych w Europie. W dłuższej perspektywie ma się to
przyczynić do zwiększenia dochodowości tych gospodarstw oraz zachowania cennych walorów
środowiska naturalnego. Zakres i tematyka projektu jest w pełni zgodna z wynikami pracy grupy
tematycznej „Trwałe użytki zielone” funkcjonującej w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego
na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), która wskazała na potrzebę wdrażania
innowacji celem zwiększenia dochodowości gospodarstw i zachowania przez nie stabilności.
Spodziewanymi efektami projektu będą między innymi:
- stworzenie sieci brokerów innowacji (Facilitator Agents),
- zorganizowanie licznych spotkań oraz imprez pod hasłem Nauka i Praktyka w każdym z krajów
biorących udział w projekcie,
- stworzenie strony internetowej projektu powiązanej linkiem z EIP-AGRI oraz nawiązanie współpracy z
krajowymi sieciami na rzecz innowacji,
- przygotowanie różnorakich materiałów edukacyjnych w formie ulotek, abstraktów opisujących dane
innowacje, filmów video dla rolników oraz doradców rolniczych,
- stworzenie sylabusa dla studentów uczelni rolniczych oraz doradców rolniczych,
- stworzenie programu wymiany doświadczeń na miejscu w ramach wyjazdów studyjnych,
- wzbogacenie krajowej oraz europejskiej Wikipedii o nowe terminy i pojęcia wraz z uaktualnieniem
Encyklopedii Pratensis,
- stworzenie programu badań naukowych wychodzących naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez
praktyków.
Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy. Środki finansowe na jego realizację pochodzą z programu
Horyzont 2020.
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Inne
Wielkopolska Izba Rolnicza analizując zgłaszane potrzeby w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów
oraz ich tematykę, jak i pojawiające się w tym zakresie możliwości aplikowała o środki finansowe na
różnego rodzaju przedsięwzięcia. W ramach otrzymanych środków zrealizowała stepujące
przedsięwzięcia:
Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich
W dniu 20 marca 2016 r. w Kiszkowie (powiat gnieźnieński) odbyło się uroczyste Śniadanie
Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Do świątecznego stołu zasiadły delegacje samorządu rolniczego z całej
Wielkopolski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenach wiejskich,
parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, w
sumie 1.200 osób. Organizatorem spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza. W ramach spotkania
realizowany był projekt pn. „Śniadanie wielkanocne – wielkopolska tradycja”, finansowany ze środków
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach projektu uczestnikom spotkania przybliżone zostały
tradycje kulinarne związane z Wielkim Postem oraz Wielkanocą, charakterystyczne dla naszego regionu. W
ramach poczęstunku przygotowane zostały potrawy, które zgodnie ze zwyczajem goszczą na
wielkanocnych stołach: żur z białą kiełbasą i jajkiem, jaja faszerowane, wędliny i pasztety, chrzan, ćwikła
oraz warzywne sałatki. Świątecznego nastroju dodawały ręcznie przygotowane dekoracje – kompozycje z
gałązek wierzby, bukszpanu oraz pisanki. W ramach projektu zorganizowany został konkurs na domowy
wypiek wielkanocny. Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 46 ciast przygotowanych w większości
przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie wypieki przeznaczone zostały do degustacji dla
uczestników spotkania. W części warsztatowej spotkania wzięło udział ponad 500 osób.
„Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości oraz
rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich”
W dniach 23 i 24 czerwca 2016 r. w Licheniu Starym z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło
się szkolenie pt. „Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój
przedsiębiorczości oraz rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich”. Szkolenie współfinansowane było
ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczyło 40 kobiet reprezentujących środowiska
wiejskie z całej Wielkopolski, w tym członkinie Komisji ds. Kobiet i Rodziny działającej przy WZ WIR. Na
tematykę szkolenia złożyły się trzy łączące się ze sobą elementy: przedsiębiorczość, rozwój osobisty oraz
tradycja.
„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa
wielkopolskiego”
Pod takim tytułem Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim i
Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z Jednostkami Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, zrealizowała w miesiącach czerwcu i lipcu 2016 r. wspólny projekt. W ramach tego
przedsięwzięcia w każdym powiecie zostały zorganizowane imprezy strażackie, które między innymi
obejmowały pokazy pierwszej pomocy, prezentacje sprzętu gaśniczego i sprzętu ratownictwa technicznego
oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Imprezy miały charakter plenerowy
połączony z piknikami, zawodami strażackimi, tak by zachęcić środowisko rolnicze do wzięciu udziału w
imprezach i jednocześnie poszerzyć wiedzę na temat zagrożenia pożarowego w rolnictwie.
Piknik Zbożowy
Piknik Zbożowy, którego celem jest promocja spożycia produktów zbożowych, odbył się 28 sierpnia
2016 r. w Liskowie w trakcie Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko–Diecezjalnych i połączony był z
Jubileuszem 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego w Południowej Wielkopolsce. Podczas Pikniku
Zbożowego można było nie tylko skosztować pysznych wyrobów zbożowych, ale również sprawdzić swoją
wiedzę dotyczącą roli produktów zbożowych w codziennej diecie. Na potrzeby Pikniku Zbożowego
przygotowano kilka stoisk, na których przekazywano materiały informacyjne dotyczące walorów
zdrowotnych i smakowych produktów zbożowych. Uczestnicy Pikniku mogli także wziąć udział w
konkursie pt. „Buszujący w zbożu” i odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących uprawy zbóż i
młynarstwa. W ramach Pikniku Zbożowego odbyły się także degustacje potraw przygotowanych na bazie
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produktów zbożowych i ich przetworów. Goście Pikniku mogli spróbować zupy krupniak z kaszą
jęczmienną i kukurydzą, żuru na zakwasie żytnim z białą kiełbasą, kaszy pęczak z gulaszem, zupy
pomidorowej z makaronem oraz tradycyjnej kaszanki.
Piknik Wieprzowy na Smakach Regionów
25 września 2016 r., podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza
zorganizowała Piknik Wieprzowy finansowany ze środków z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Celem pikniku było propagowanie odżywczych właściwości mięsa wieprzowego i jego roli w piramidzie
zdrowego żywienia oraz promocja produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych z terenu
wielkopolski. Podczas imprezy promowano smaczne i zdrowe produkty z wieprzowiny. W ramach pikniku
przygotowano także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dorosłych i dzieci.
Piknik Wieprzowy w Gołaszynie
3 września 2016 r. na terenie Centrum Wystawowo–Edukacyjnego w Gołaszynie odbył się tegoroczny
Piknik Wieprzowy zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Piknik odbył się w ramach V edycji
imprezy pt. „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Dla gości Pikniku przygotowano liczne konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami. Dorośli odpowiadali na pytania w ramach konkursu „Świński Ryjek”, który
dotyczył wiedzy z zakresu hodowli świń i wartości kulinarnych wieprzowiny. Do Kół Gospodyń Wiejskich
oraz organizacji działających w środowisku wiejskim skierowany był konkurs pt. „Świnia smakuje”.
Kulinarnym zadaniem dla uczestników konkursu było przygotowanie potraw z wieprzowiny z dodatkiem
pyry i korbola. Do konkursu przystąpiło 16 podmiotów i powstało 16 stoisk z konkursowymi potrawami.
Potrawy przygotowane w ramach konkursu przeznaczone zostały do degustacji wśród gości Pikniku.
W sumie wydano 2,5 tys. porcji degustacyjnych.
Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej
2 października 2016 r. podczas Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie
(powiat pleszewski) odbyło się podsumowanie Przeglądu Kulinarnego pt. „Pyra i korbol w kuchni
wielkopolskiej”. W Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie przygotowano kilkanaście stoisk na
których częstowano konkursowymi potrawami. Przegląd trwał od lutego do września 2016 r. W tym czasie
w trakcie różnego rodzaju uroczystości, spotkań, targów czy dożynek odbywały się degustacje potraw z
pyrą i korbolem. Organizatorem Przeglądu kulinarnego „Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej” była
Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Gospodyni”. Patronat honorowy nad Konkursem objął Poseł do
Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski. Galeria zdjęć z podsumowania Konkursu dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiej
Izby Rolniczej.
Spotkania informacyjne nt biosekuracji i ASF
W całym województwie, w miesiącach październiku i listopadzie 2016 r. Wielkopolska Izba Rolnicza
wspólnie z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii realizowano spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu
bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Szczególnie omówiono zagrożenie wirusem Afrykańskiego
Pomoru Świń oraz jakie środki ostrożności należy zastosować, aby wirus miał małe szanse przedostania się
do gospodarstw trzodziarskich. Spotkania odbyły się w każdym powiecie. W sumie w szkoleniach wzięło
udział blisko 2 tys. rolników.
„Sołtys liderem unowocześnienia wielkopolskiej wsi”
W miesiącach październiku i listopadzie 20016 r odbywały subregionalne spotkania pt. „Sołtys liderem
unowocześnienia wielkopolskiej wsi” organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą we współpracy z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego. Spotkania były finansowane przez UMWW z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w
ramach realizowanego projektu pod tym samym tytułem.
W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
 Subregion Pilski – 22.10.2016 w Tarnówce, powiat złotowski,
 Subregion kaliski: 11.11.2016 w Kaliszu,
 Subregion koniński: 20.11.2016 w Żychlinie w powiecie konińskim,
28

Subregion leszczyński: 25-11-2016 w Nietążkowie w, powiecie kościańskim,
Subregion poznański: 27-11-2016 w Piekarach w powiecie gnieźnieńskim.
W szkoleniach udział wzięli sołtysi i członkowie rad sołeckich, samorządowcy oraz przedstawiciele
organizacji działających na terenach wiejskich. Szkolenie obejmowały następujące zagadnienia:
 harmonogram działań PROW,
 stan wdrażania PROW 2014-2020 w Wielkopolsce i możliwości pozyskania środków finansowych
na realizacje zadań publicznych w sołectwie, gminie i powiecie,
 aktualne działania w ramach strategii rozwoju lokalnego PROW 2014-2020,
 przykłady zrealizowanych projektów – strategii sołeckich,
 dobre praktyki działań wielkopolskich sołtysów i projekty zrealizowane z programu Wielkopolska
Odnowa Wsi, konkursów: „Pięknieje wielkopolska wieś”, „Odnowa wsi szansą dla aktywnych
sołectw” i „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.



Bożonarodzeniowe Tradycje – Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich
Ponad 1100 osób z całej Wielkopolski zasiadło do Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, która w
tym roku odbyła się 3 grudnia 2016 r. , na terenie gminy Przygodzice w miejscowości Wysocko Małe.
Wśród uczestników spotkania znalazło się ponad 800 pań reprezentujących przeszło 200 Kół Gospodyń
Wiejskich z Wielkopolski, rolnicy, członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, samorządowcy,
parlamentarzyści, a także goście z Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Milicza i Trzebnicy. Podczas wspólnej
wieczerzy uczestnicy mieli okazję skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych. Z okazji 150-lecia Kół
Gospodyń Wiejskich oraz 120-lecia utworzenia samorządu rolniczego na ziemiach polskich,
Wielkopolska Izba Rolnicza wybiła okolicznościowy medal, którym uhonorowano 201 Kół Gospodyń
Wiejskich całej Wielkopolski.
W ramach spotkania realizowany był projekt pn. Wieczerza wigilijna – kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych, które miało na celu przybliżenie bożonarodzeniowych zwyczajów
charakterystycznych dla Wielkopolski. W ramach projektu przygotowano degustacje potraw wigilijnych
oraz przeprowadzony został konkurs na Tradycyjne ciasto świąteczne. Dla uczestników projektu
przygotowano także materiały multimedialne zawierające informacje dotyczące tradycji
bożonarodzeniowych w Wielkopolsce. Projekt realizowany był w ramach środków z Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w Województwie Wielkopolskim.

Współpraca z zagranicą
Współpraca hodowców drobiu z Bretanii i Wielkopolski – wizyta studyjna
Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Regionalna Izba Rolnicza w Bretanii wspólnie zrealizowała projekt
zakładający wymianę doświadczeń w zakresie produkcji drobiu między francuskimi i polskimi
producentami. W skład delegacji, która odwiedziła Wielkopolskę, weszli delegaci do Bretońskiej Izby
Rolniczej trudniący się produkcją drobiu oraz pracownicy administracyjni. Delegacji przewodniczył Pan
Didier Goubil, przewodniczący Komisji Drobiarstwa w Regionalnej Izbie Rolniczej Bretanii, mer gminy
Poullaouen. W trakcie pobytu w Wielkopolsce delegacja gościła w gospodarstwach w gospodarstwach w
których prowadzona jest hodowla kurczaków oraz gęsi. Gości interesowała szczególnie organizacja pracy
w gospodarstwach, koszty produkcji oraz perspektywy rozwoju. Poruszono również temat produkcji pasz,
surowców używanych do produkcji i dostosowaniu pasz do potrzeb żywieniowych zwierząt w różnych
fazach chowu. Uczestnicy delegacji wzięli udział w konferencji pt. Perspektywy rozwoju produkcji
drobiarskiej w UE ze szczególnym uwzględnieniem potencjału produkcyjnego Francji i Polski. W ramach
konferencji poruszano tematy dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, warunków zoohigienicznych
oraz nadzoru weterynaryjnego na fermach drobiu, a także kwestie konsolidacji producentów drobiu oraz
rynków zbytu we Francji i Polsce. W konferencji udział wzięli Przedstawiciele Polskiego Związku
Hodowców i Producentów Drobiu oraz hodowcy zrzeszeni w grupach producenckich. W trakcie dyskusji
rozmawiano o organizacji francuskich związków i zrzeszeń drobiarskich oraz o przyszłości drobiarstwa w
Europie w perspektywie wejścia w życie TTIP. Goście zobaczyli również ubojnię drobiu i odwiedzili
zlokalizowane koło Słupcy i Gniezna fermy brojlerów.
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Wizyta Delegacji z Białorusi w subregionie konińskim
W dniach 24-29 sierpnia 2016 r. na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Stowarzyszenia
Gospodarstw Agroturystycznych Wschodniej Wielkopolski na terenie subregionu konińskiego gościła
białoruska delegacja rolników właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Wołożyna, Grodna i Brześcia.
Celem wizyty było zapoznanie Gości z wiejską infrastrukturą turystyczną Wielkopolski, oraz wymiana
doświadczeń z właścicielami gospodarstw agroturystycznych regionu konińskiego. Delegacja zapoznała się
z gospodarstwami agroturystycznymi subregionu konińskiego oraz poznała historię Dworku gen. J.H.
Dąbrowskiego w Winnej Górze, tradycje budowy „żelaznych domów” w Rudzie Komorskiej, oraz historie
osadnictwa olęderskiego z terenu wielkopolski. Organizatorzy na przykładzie jeziora Powidzkiego pokazali,
jak można zagospodarować tereny, aby zachęcić do spędzenia wypoczynku nad wodą. Omówiono dalsze
formy współpracy, wymieniono i podzielono się doświadczeniami oraz zapoznano się z rozwojem
agroturystyki na Białorusi. Wymieniono poglądy na temat możliwości współpracy oraz uzgodniono
konieczność dalszych rozmów pozwalających na szerszą wymianę doświadczeń międzynarodowych między
organizacjami Polski i Białorusi.
Wizyta w Bawarii
W ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Bawarską Izbą Rolniczą oraz tamtejszymi
organizacjami rolniczymi w dniach 21 – 26 września odbył się wyjazd studyjny, w którym wzięli udział
hodowcy zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Producentów Trzody Chlewnej oraz delegaci Wielkopolskiej
Izby Rolniczej. W trakcie wizyty w Monachium delegacja spotkała się z przedstawicielami bawarskiej
organizacji zrzeszającej producentów trzody chlewnej oraz odwiedziła gospodarstwo zajmujące się hodowlą
świń rasy german landrace. Delegacja uczestniczyła także w corocznym święcie piwa czyli Oktoberfest
oraz odwiedziła towarzyszące tej imprezie targi rolnicze. Koordynatorem wyjazdu był Pan Grzegorz
Majchrzak Prezes WZPTCH, ze strony niemieckiej za organizacje pobytu naszej delegacji odpowiadał Pan
Martin König reprezentujący bawarską organizację EGZH.
Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii pt. ,,Wolny przepływ pracowników sezonowych w rolnictwie, 5
lat doświadczeń”
W ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Dolnosaksońską Izbą Rolniczą w dniach 26-30
września 2016 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny delegacji WIR do Dolnej Saksonii. W skład
delegacji weszli: z ramienia CDR Iwona Kajdan-Zysnarska, WODR reprezentowała Anna Stanisławska, w
wyjeździe uczestniczyli także nauczyciele z Zespołu Szkół Politechniczno-Przyrodniczych CKU w
Marszewie Jarosław Juszczak i Jacek Piechowiak z ZSP Nr 1 w Gnieźnie oraz Danuta Dobrzykowska –
Kierownik Biura Powiatowego WIR w Chodzieży. Szefem delegacji był Zbigniew Stajkowski – Członek
Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji i
instytucji wspierających rolnictwo w Dolnej Saksoni, systemem kształcenia zawodowego rolników, a także
zasadami zatrudniania pracowników do prac sezonowych w rolnictwie. Dolnosaksońska Izba Rolnicza oraz
doradztwo rolnicze stanowią jedną organizację prężnie wspierającą rolnictwo. W ośrodkach szkolenia, w
których swoje udziały posiada Dolnosaksońska Izba Rolnicza, Izba ustala program kształcenia oraz
organizuje egzaminy zawodowe, dba także o to, aby doradcy mieli dostęp do najnowszej wiedzy i
innowacji. Inny charakter posiada Centrum Szkoleniowe DEULA w Nienburgu. Oferta szkoleniowa jest
bardzo bogata i dostosowana do potrzeb klientów. Organizowane są kursy w ramach pozaszkolnej edukacji
dla rolników i ogrodników, kursy prawa jazdy, obsługi piły łańcuchowej, tokarek, spawarek,
metaloplastyki, brukarstwa itp. Prowadzone są także kursy dla grup specjalnych np. dla imigrantów ośrodek
prowadzi kurs układania bruku. Delegacja odwiedziła także Centrum Kompetencji Ogrodniczych Jork, w
którym prowadzone są badania nad odmianami drzew owocowych: jabłoni, wiśni, czereśni i śliw
(mirabelki). W Instytucie Ochrony Roślin w Hamburgu delegacja miała możliwość zwiedzania
laboratoriów, w których badane są choroby kwarantannowe ziemniaków, fasoli, papryki, pomidorów,
ogórków i innych warzyw, oraz ich reakcje na środki ochrony roślin.
Udział delegacji z Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w uroczystej Jubileuszowej Gali 120-lecia izb
rolniczych
Efektem wieloletniej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą a
Dolnosaksońską Izbą Rolniczą stało się przyjęcie zaproszenia przez naszych partnerów na obchody
Jubileuszowej Gali 20-lecia reaktywacji samorządu rolniczego, które odbyły się 14 grudnia 2016 r. Jak już
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wcześniej wspominano na uroczystość przyjechali z Dolnej Saksonii przedstawiciele tamtejszej Izby
Rolniczej: Klaus-Jürgen Hacke – Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 1991-1999, Fritz Stegen
– Prezes Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej w latach 2000-2008 oraz Hans Georg Hassenpflug – Specjalista
ds. Współpracy Międzynarodowej. Członkowie delegacji złożyli na ręce Prezesa Wielkopolskiej Izby
Rolniczej- Pana Piotra Walkowskiego adres okolicznościowy, w którym przekazano pozdrowienia i
gratulacje od Izby Rolniczej Dolnej Saksonii, przedstawiono rys kształtowania się samorządu rolniczego w
Polsce oraz podkreślono aktywne realizowanie porozumienia pomiędzy naszymi Izbami i rozwijającą się
współpracę. Wizyta delegacji dolnosaksońskiej miała swój oddźwięk w tamtejszej prasie, ukazał się artykuł
w gazecie Land und Forst, w którym całe wydarzenie zostało opisane oraz podkreślono, iż członkowie
delegacji zostali wyróżnieni medalami honorowymi 20-lecia WIR. Pan Fritz Stegen stwierdził, iż „Nasza
współpraca umocniła się bardzo w ciągu tych 20 lat i stoi teraz do silnym fundamencie. Powinniśmy to
nadal rozbudowywać i stworzyć w obliczy wyzwań takich jak wspólny rynek europejski, globalizacja i
akceptacja rolnictwa w społeczeństwie stabilną sieć powiązań. Obaj partnerzy są na to gotowi”.

Bieżące prace biur WIR
W 2016 r. w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej zatrudnionych było średnio 35 pracowników, z czego w
przeliczeniu na pełne etaty 24,95. Pracownicy biur Wielkopolskiej Izby Rolniczej pomagali w organizacji
oraz obsłużyli: 4 posiedzenia Walnego Zgromadzenia, 120 posiedzeń Rad Powiatowych, 1 posiedzenie
Komisji Budżetowej, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 3 posiedzenia Komisji Statutowej, 3 posiedzenia
Komisji Koordynacyjnej, 3 posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim oraz 2
narady pracowników.
Pracownicy biur WIR pomagali przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, o dopłaty do
materiału siewnego i o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze. Przygotowywali również plany rolnośrodowiskowe
i korekty do tych planów, wnioski na modernizację, a także pomagali wyprowadzić księgi rejestracji
zwierząt. Większość wniosków została wypełniona bezpłatnie w ramach bieżącej pracy biura, a część
odpłatnie w ramach współpracy z ROL-WIR.
Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej udzielały bieżących porad i informacji z zakresu rolnictwa, rynku
rolnego, programów pomocowych i aktualnych spraw podejmowanych przez naszą Izbę. W biurze
wojewódzkim WIR zadekretowano w 2016 roku 3.305 pism, w tym 2.628 przychodzących i 677
wychodzących. Na bieżąco aktualizowany był serwis internetowy WIR pod adresem www.wir.org.pl, a
bieżące prace Izby i relacje z najważniejszych wydarzeń zamieszczone zostały w kolejnych 12 numerach
izbowego biuletynu „Siewca Wielkopolski”, który ukazywał się razem z „Tygodnikiem Poradnikiem
Rolniczym” w łącznym nakładzie 72.000 egzemplarzy. W 2016 roku serwis internetowy WIR został
odwiedzony 45.477 razy. Ponadto Izba jest obecna na portalu społecznościowym Facebook, gdzie również
przekazujemy najważniejsze informacje i dokonania WIR. W 2016 roku profil Izby obserwowało 665 osób.
Sukcesy i dokonania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2016 roku były możliwe dzięki dużemu
zaangażowaniu Zarządu WIR, 410 Delegatów pracujących w 31 Radach Powiatowych WIR oraz
Pracowników Biura Wojewódzkiego i Biur Powiatowych WIR.

Opracowanie: Biuro Wojewódzkie WIR w Poznaniu
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