
P R O T O K Ó Ł  

z posiedzenia Rady Wojewódzkiego Związku 

Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy – dnia 22.01.2013r. 

 

W obradach Rady WZRKiOR uczestniczyło 15 członków Rady, co stanowi 37,5 % ogółu, 
brak kworum członków Rady uniemożliwiło podejmowanie uchwał. W posiedzeniu 
uczestniczyło 2/4 członków Zarządu Związku oraz Przewodniczące Gminnych Rad KGW i 
Prezesi GZRKiOR. Mała frekwencja na Radzie spowodowana została epidemią grypy oraz 
opadami śniegu. Mimo braku kworum kontynuowano obrady Rady. 

Pod nieobecność Przewodniczącej Rady Zofii Kozłowskiej oraz wiceprzewodniczących 
Rady, którzy nie dotarli z powodu grypy lub zawianych dróg, obrady prowadził Prezes 
Henryk Sobczak. 
 

Ad 1. Prezes Zarządu Henryk Sobczak otworzył obrady oraz powitał wszystkich przybyłych 
członków Rady, Przewodniczące i Prezesów KGW i KR oraz zaproszonych gości w osobach: 

1. Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na Sejm RP 
2. Zenon Flejter    -Przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa 
3. Krystian Kisiel   -Biuro Poselskie Europosła Janusza Zemke 
4. Tomasz Pawłowski  -Biuro Poselskie Europosła Janusza Zemke 
5. Marek Szczygielski  -Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej i Art. Spoż. 
6. Ryszard Kamiński   -Z-ca Dyrektora KP ODR w Minikowie 
7. Tadeusz Zaborowski  -Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Bydgoszcz 
8. Mieczysław Ruszkowski -Z-ca Dyrektora ANR 
9. Helena Kłosowska    -Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu 
10. Edmund Wiśniewski  -Przedstawiciel PTE O/Bydgoszcz 

 
Następnie Prezes zapoznał obecnych z porządkiem obrad, zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z 
Radnych wnosi uwagi. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, stanowi załącznik do protokołu 
 

Ad.2. W temacie przedstawienia informacja o sytuacji ekonomicznej rolnictwa województwa 

kujawsko – pomorskiego za 2012r. oraz prognozy na 2013r. głos zabierali: 
 Ryszard Kamiński - Dyrektor K-P ODR: kłopoty w produkcji zwierzęcej powinny nas 

martwić. W inwestycjach przeważają maszyny, a nie inwestycje w środki trwałe. Wzrost 
cen nawozów, jeśli raz cena wzrośnie to już nie zmaleje. W którą stronę zmierza 
rolnictwo w naszym regionie? Program reorientacji dla rolników i członków ich rodzin 
został wprowadzony, 300 osób przystąpiło do programu, są to rolnicy zmieniający zawód. 
Nie można marnować zasobu jakim są ludzie na wsi. Szansą rolników w naszym regionie 
to zróżnicowanie. Od 2009r. produkty rolne stały się symbolem manipulacji na rynku 
finansowym. Rynek produktów rolnych bardzo się zróżnicował. Stawia się na rozwój 
gospodarstw wiejskich. Nowy program rozwoju obszarów wiejskich może być 
zatwierdzony w 2014r. Przyszłością rolnictwa są wyedukowani młodzi ludzie, potrzebni 
są następcy, profesjonaliści, potrzebne jest wsparcie dla wybranych szkół rolniczych.  

 

 Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na Sejm RP: mówił w temacie problemów w 
rolnictwie, m.in.: Sytuacja polskiej wsi potrzebuje ponadpartyjnej współpracy. Polskie 
rolnictwo nie jest skazane na klęskę, ale polskiemu rolnictwu trzeba pomóc poprzez 
współpracę. W rolnictwie musi być wspólna polityka i międzynarodowa, i krajowa. W 
Polsce potrzebna jest własna polityka narodowa. Obserwujemy wzrost obciążeń rolników 
poprzez podwyższanie składek. W 2014r. nie będzie pieniędzy unijnych, wsparcia 
unijnego. Następuje dramatyczna sytuacja hodowców trzody chlewnej, drobiu, materiału 
siewnego, dlatego że eksportowane produkty rolnicze zalewają polski rynek mięsny, 
zbożowy i warzywny. Rynek opanowany jest przez firmy zagraniczne, około. 50% mięsa 
wieprzowego jest eksportowane, a w Polsce hodowla trzody chlewnej okazuje się 
nieopłacalna.  



 Zenon Flejter - Przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa WK-P: jako Komisja 
Rolnictwa będziemy robić wszystko, żeby zadania które przychodzą na wieś nie 
przychodziły bez pieniędzy. Następnie pogratulował historii 150-lat kółek Rolniczych, 
tradycji jedności ludności wiejskiej. Teraz nie ma takiej jedności na wsi, jest wielu 
mieszkańców napływowych z miast. Ludność wiejska która od lat tam zamieszkuje, nie 
integruje się z mieszkańcami którzy tam napływają. Obecnie wieś spełnia wiele różnych 
funkcji, nie tylko rolnicza i mieszkaniową, ale także turystyczną. 

 

 Helena Kłosowska – Prezes BS w Inowrocławiu: skierowała apel do Posła 
Ardanowskiego, ażeby Posłowie nie dokonywali zmian w ustawie o spółdzielczości 
bankowej, ponieważ obecna ustawa jest bardzo dobra, natomiast propozycje zmian 
godzą w dobro rolników i spółdzielczości rolniczej.  

 

 Mieczysław Ruszkowski - Z-ca Dyrektora ANR: od 3 grudnia 2012r. nowelizacja ustawy 
wprowadziła nowości. 5,5 tys. gruntów ha trafi na rynek, rolnictwo jest zadłużone. Od 16 
stycznia 2013r. jeśli rolnik zdecyduje się na kupno ziem z zasobów ANR, płaci 10% i 
musi mieć pozytywna opinię Izby rolniczej, reszta kwoty rozłożona jest na 14  rocznych 
rat. Te warunki maja obowiązywać do końca tego roku. 

 

Z kolei  zaczęto dyskutować o przetargach i sprzedaży ziemi z zasobów Agencji: 
 

- Henryk Sobczak – Prezes Związku: rozmieszczenie gruntów jest nieproporcjonalne 
w skali województwa. Problem zaspokojenia ziemi będzie jeszcze długo istniał. Dla 
poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi powinno się tworzyć organizmy gospodarcze 
stymulujące rozwój wsi, zapewniając odpowiednie instrumenty. Może powinny być to 
Grupy Producentów Rolnych, które by rolników skupiały i ich wzmacniały 

- Grażyna Leśna: podczas przetargu uczciwy rolnik nie jest w stanie nadążyć za tymi 
co mają pieniądze. Przed przetargiem agencja powinna sprawdzić, kto tą ziemię chce 
kupić a także w jaki sposób chce za nią zapłacić. 

- Kazimierz Warylak: czy Dyrektorzy Agencji nie widzą co się dzieje przy zakupach 
ziemi, to samo dotyczy ustawy o spółdzielczości bankowej – jest dobra ustawa to 
trzeba w niej namieszać! Mieszając w ustawie o spółdzielczości bankowej, chce się 
tym samym odsunąć rolników od władz bankowych. W Agencjach mamy swoich ludzi 
w PSL, SLD, PiS, .  i nic nie robią w kierunku zwykłego człowieka, rolnika, a to oni 
powinni wiedzieć wszystko na bieżąco. Skoro nie są na bieżąco, to powinni być 
zmienieni.  

- Krzysztof Mleczko: Jesteśmy w neoliberalnej polityce dla wsi, cały świat się 
globalizuje. Usiadł duch walki w polskim rolnictwie, zachwianie w gospodarce może 
być w każdej chwili. Liberalizm który nastąpił, otworzył podwoje dla ludzi, którzy 
przyszli do Polski jako spółki, otwiera im drogi i zezwala na wszystko. Przepis jest taki 
a nie inny, liberalizm zezwala na wejścia w różne układy. 20 lat po zmianach a my 
jesteśmy w liberalnych przepisach dotyczących rolnictwa. Prawo jest złe od samego 
początku, ale kto chce zmienić prawo, które daje duże możliwości różnym 
konsorcjom? Prezes /Sobczak mówi o Grupach Producenckich – każdą grupę można 
czapką nakryć. Jeśli rolnicy się nie skonsolidują, to przepadną. Przepadają zakłady 
takie jak: zbożowe, Trzemeszno, cukrownicze itp. które były naszymi perełkami. 
Gospodarką i finansami rządzą wielkie światowe finansjery bankowe, i to one rządzą 
kształtowaniem się popytu i podaży, cen na artykuły itp. dziś nic nie wywalczymy, ale 
możemy z tego zebrania wnieść wniosek do ministerstwa rolnictwa. 

 

 Mieczysław Ruszkowski - Z-ca Dyrektora ANR: odpowiadając na pytania w dyskusji 
powiedział m.in. o metodach sprzedaży  i przeprowadzania przetargów ziemi z zasobów 
Skarbu Państwa, którymi dysponuję ANR: rolnik nie jest w stanie kupić ziemi na 
przetargu, ponieważ nie ma siły przebicia tych, co posiadają pieniądze. Co zrobić, żeby 
rolnik mógł kupować ziemię za przyzwoitą cenę? Agencje nic nie mogą zrobić bo prawo 
uchwala Sejm. I choć wiemy że są tzw. „słupy” to jako Agencja owszem, możemy się 
odwołać, ale tak stworzone prawo nie zezwala na odsunięcie „słupów” od przetargu. 



- Kazimierz Warylak: Dyrektor ANR jest od tego, żeby realizować kierunki – polecenia 
rządu, a jak nie będzie ich realizował to wyleci z roboty. Żaden rolnik nie wygra 
przetargu, bo są złe przepisy. 

- Henryk Sobczak: problemy o których mówimy są analizowane przez Zespół 
Protestacyjny, który występuje w imieniu rolników, a Rządem czyli Ministerstwem 
Rolnictwa. Jeśli ktoś chce szczegóły, możemy się umówić i przekazać informację 
szczegółową. Natomiast chcę przejść do tematu, ważnego na następne 7 lat -  
strategii Województwa Kujawsko - Pomorskiego – jaka strategia powinna 
obowiązywać w woj. K-P jeśli chodzi o rolnictwo i obszary wiejskie, ponieważ na tym 
etapie jest tworzony dokument, który będzie obowiązywał przez najbliższy okres 
czasu.  

 

Następnie Prezes Sobczak poprosił o przedstawienie zagadnień do tematu strategii 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 
- Ryszard Kamiński: Komisja Rolnictwa WKP dziś również obraduje. Samorząd 

Województwa opracowuje strategie rozwoju, która będzie wyprzedzała nowy  
regionalny program operacyjny, który w większości dotyczy europejskiego funduszu 
rozwoju regionalnego. Wcześniejsze zapisy z 1998 i 2004r. miały jedną słabość: były 
tam postulaty i zapisy takie, na które bezpośrednio ani Marszałek, ani Samorząd 
Województwa nie miał wpływu, np. Marszałek nie ma wpływu na wielkość 
gospodarstw rolnych. Bardzo trudno jest zapisać zamierzenia, które chce się na 
następny okres wykonać. W strategii WK-P nie ma słowa o drogach gminnych i o to 
trzeba walczyć. Jak maja rozwijać się mniejsze miejscowości, jeśli nie będzie dobrych 
dróg dojazdowych. Trzeba zadać do strategii pytanie, jaki jest pomysł na rozwój tych 
ościennych do metropolii miejscowości. 

 

Prezes zaproponował aby zorganizować w najbliższym czasie spotkanie przedstawicieli 
rolników z władzami Województwa na temat strategii polityki rolnej WK-P w latach 2014-20 
 

Z uwagi na brak kworum Rada postanowiła nie kontynuować obrad od p-ktu 3 do p-ktu 7. 
Prezes podziękował wszystkim obecnym za udział w obradach oraz zaprosił na spotkanie 
noworoczne dla członków i uczestników posiedzenia Rady Związku. 
 
 
Na tym obrady Rady WZRKiOR zakończono i zaprotokołowano.  

 
Protokołował:  

 
Melania Grobelska 

Przewodniczący obrad Rady 
 

 
............................................ 

Henryk Sobczak 

 
 

Bydgoszcz, dnia. 26.01.2012 r. 


