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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,
Po wiosennych przymrozkach, które mocno dotknęły sadowników w więk-

szości regionów kraju, utrzymują się wysokie ceny owoców, zwłaszcza mięk-
kich. Trwają żniwa i choć plony zapowiadają się dobrze, zaniepokojenie rolni-
ków budzi wzrost kontyngentów bezcłowych do UE taniego zboża i kukurydzy 
z Ukrainy. Skutki napływu taniego ziarna najbardziej odczują polscy rolnicy, 
jako najbliżsi sąsiedzi. 

W dalszym ciągu szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę w uprawach 
rolnych dają się mocno we znaki rolnikom. Dodatkowo, dziki we wschodniej 
części kraju w dużej mierze odpowiadają za szerzenie się wirusa ASF u świń. 
Wprowadzenie kolejnych, bardziej rygorystycznych warunków bioasekuracji 

takich jak ogrodzenia gospodarstw utrzymujących trzodę, możliwość wydania całkowitego zakazu utrzy-
mywania świń w gospodarstwie przez powiatowego lekarza weterynarii, zakaz używania pasz i ściółki 
z terenów przyleśnych, gdzie mogły buchtować dziki, oraz inne wymagania, mogą okazać się zbyt kosz-
towne dla drobnych producentów trzody i doprowadzić do zaprzestania produkcji w tych gospodarstwach. 
Mamy nadzieję, że skutecznym zabezpieczeniem przed dalszym rozprzestrzenianiem się ASF będą działania 
takie jak: budowa ogrodzenia na wschodniej granicy Polski, odstrzał sanitarny dzików, oraz podnoszenie 
świadomości producentów – od dawna postulowane przez samoząd rolniczy i obiecane przez ministra 
rolnictwa pod koniec lipca br.

Sejm uchwalił w ostatnim czasie ustawę Prawo wodne, która zakłada rozszerzenie terenów OSN na 
cały kraj oraz wprowadzenie opłat za wykorzystanie wody w rolnictwie, co będzie rodzić poważne konse-
kwencje dla rolników, zwłaszcza tych produkcyjnych, utrzymujących zwierzęta oraz uprawiających po-
wyżej 10 ha. Nowe przepisy mogą dotyczyć prawie 350 tys. gospodarstw w kraju, które muszą udźwignąć 
zwiększone koszty, a także zmierzyć się ze wzrostem biurokracji i funkcjonowaniem w podwójnej rze-
czywistości – prawdziwej i papierowej. Zdaniem działaczy izbowych należy wprowadzić specjalny pro-
gram, dzięki któremu rolnicy dostosowując swoje gospodarstwa do unijnych wymogów mogliby skorzystać 
z odpowiedniego dofinansowania. Konieczne jest też określenie łącznej dawki nawozów azotowych oraz 
zasad przechowywania nawozów na pryzmach w polu, nie odbiegających od tych, jakie obowiązują np. 
w Niemczech czy innych krajach UE.

Od 1 września br. rusza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wchłaniając ANR i ARR. Nowa agen-
cja, w założeniu, ma poprawić koordynację zagadnień związanych z obsługą rolnictwa, a także przynieść 
oszczędności do budżetu poprzez zmniejszenie zatrudnienia. Pracownicy KOWR będą mieli prawo wstępu 
na teren gospodarstwa rolnego, do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Czas pokaże, czy ta reorga-
nizacja będzie korzystna dla rolników.

Na trudny czas prac żniwnych i jesiennych życzę wszystkim rolnikom dobrej pogody, dużo sił, zdrowia 
i spokoju. Szczęśc Boże!

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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Odpowiedzi na interwencje MIR

Pierwsze w 2017 roku posiedzenie Walnego Zgro-
madzenia Małopolskiej Izby Rolniczej odbyło 

się 10 kwietnia. W trakcie obrad delegaci zgłosili liczne 
wnioski, które – zgodnie z przyjętą procedurą – Zarząd 
MIR przekazał do dalszej realizacji przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych, lub do innych instytucji, właściwych ze 
względu na zakres tematyczny wniosku. Poniżej pre-
zentujemy streszczone odpowiedzi na nasze wnioski, 
które otrzymaliśmy w minionym półroczu. Pełne teksty 
dostępne są na stronie internetowej www.mir.krakow.pl 
w zakładce Interwencje.

W odpowiedzi na stanowisko MIR w zakresie 
przekwalifikowania gruntów rolnych oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów wiej-
skich, z dn. 10.02.2017 r. (treść stanowiska opubliko-
wana została w Informatorze MIR nr 47(54)), minister 
rolnictwa, w piśmie z dn. 14.04.2017 r., przekazał, że po-
ruszane przez Zarząd MIR kwestie zostaną wzięte pod 
uwagę podczas prac legislacyjnych związanych z pla-
nowaniem przestrzennym. Zaznaczył jednocześnie, że 
minister rolnictwa rozpatrując wnioski burmistrzów/
wójtów gmin dotyczące przeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze, zobowiązany jest do wyważenia 
interesu społecznego, słusznego interesu gminy – jako 
wspólnoty lokalnej oraz interesu rozumianego w skali 
kraju (zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego), 
i tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza moż-
liwość przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klasy 
I-III (Interwencje, 16-05-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek dot. opracowania długo-

falowej polityki wsparcia dla hodowców owiec przez 
władze państwowe oraz samorządy wojewódzkie, oraz 
o doraźną pomoc w zagospodarowaniu jagniąt z tere-
nu Podhala i okolic w związku z zaprzestaniem impor-
tu przez Włochy (pismo MIR z dn. 11.04.2017 r.). 

Zarząd MIR po rozmowach z dyrektorem Departa-
mentu Rolnictwa i Geodezji UMWM, podjął decyzję 
o zorganizowaniu akcji promującej spożycie barani-
ny w województwie małopolskim poprzez zorgani-
zowanie pięciu pikników owczarskich w wybranych 
miejscowościach (informacja na okładce). Ponadto 
w piśmie z dn. 11.04.2017 r. do KRIR przekazano pro-
pozycje działań w przedmiotowej sprawie. 

W odpowiedzi (z dn. 29.05.2017 r.) MRiRW poinfor-
mowało o trwających pracach nad nowelizacją rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dn. 23.02.2017 r. w sprawie 
realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem 
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producen-
tów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych 
(Dz.U. poz. 499)* m.in. w zakresie przyznania wsparcia 
dla producentów mleka, świń oraz owiec w formie re-
fundacji części kosztów zakupu jagniąt oraz owiec. 

Posiedzenie WZ MIR, Kraków, 10.04.2017 r.

* Rozporządzenie obowiązuje od 06.07.2017 r., na jego 
podstawie Prezes ARR ogłosił nabór wniosków 
o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów za-
kupu jagniąt lub owiec (zakupionych od 01.01.2017 r. 
do 31.07.2017 r.), który trwał od 10 do 31 lipca 2017 r.
Odnośnie propozycji zgłoszonych przez MIR, resort 

rolnictwa wypowiedział się:
a) w kwestii rozbieżności między stawkami dopłat do 

tzw. zwykłych owiec a owiec objętych pakietami gene-
tycznymi. W ramach systemu płatności bezpośrednich 
płatność do owiec związana jest z produkcją, co ozna-
cza, że ma ona jedynie stanowić zachętę do utrzymania 
dotychczasowego poziomu produkcji zwierzęcej, a nie 
stymulować jej wzrost. Wyższy poziom wsparcia mógł-
by prowadzić do wzrostu produkcji, co mogłoby zostać 
uznane za sprzeczne z ww. celami określonymi w prze-
pisach unijnych. Natomiast płatność do owiec objętych 
pakietami genetycznymi ma na celu zachowanie rodzi-
mych ras zagrożonych wyginięciem (rasy: wrzosówka, 
świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barw-
nej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, 
czarnogłówka, owca pogórza), które cechuje niższa pro-
dukcyjność i wynikająca z tego niższa opłacalność cho-
wu w stosunku do ras użytkowanych w produkcji inten-
sywnej. Wsparcie przeznaczone jest dla hodowców, któ-
rzy w swoich gospodarstwach realizują program ochro-
ny zasobów genetycznych danej rasy owiec prowadzony 
przez Instytut Zootechniki – PIB w Balicach.

b) w kwestii podjęcia działań na rzecz zachęcenia pol-
skiego społeczeństwa do spożywania mięsa owczego, 
z wykorzystaniem środków z funduszy promocji pro-
duktów rolno-spożywczych. O podjęciu tego typu akcji 
promocyjnej decydują przedstawiciele organizacji bran-
żowych, reprezentujący producentów rolnych i przetwór-
ców, którzy tworzą komisję zarządzającą funduszem.

c) w kwestii aktywizacji radców ds. gospodarczych 
i handlowych działających w polskich ambasadach do 
wyszukiwania partnerów zainteresowanych zakupem 
polskiej jagnięciny. Ministerstwo rolnictwa uważa za 
zasadne, aby przy pomocy radców handlowych zatrud-
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nionych w polskich ambasadach szukać nowych ryn-
ków zbytu dla polskiej jagnięciny. Wniosek ten zostanie 
przekazany do Ministerstwa Rozwoju, które nadzoru-
je handel i inwestycje poprzez odpowiednie wydziały 
w placówkach dyplomatycznych. Zapewniono, że przed-
stawiciele MRiRW również podejmą się rozmów w tej 
sprawie z partnerami zagranicznymi. 

d) w sprawie postulatu dotyczącego prowadzenia 
rozmów z sieciami handlowymi w celu sprzedaży mię-
sa jagnięcego. Minister rolnictwa nie jest uprawniony 
do wywierania nacisku na decyzje podejmowane przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym 
sklepy. Podmioty te decyzje biznesowe podejmują m.in. 
w oparciu o wykalkulowane ryzyko, oszacowane również 
na podstawie aktualnego zapotrzebowania klientów na 
dany towar, w związku z powyższym w pierwszej kolej-
ności należałoby edukować konsumentów, aby zmienić 
ich preferencje. Zaproponowano też, aby w strategicznym 
dla Polski „Projekcie rozwoju branż” znalazł się projekt 
„Innowacyjne produkty i technologie, dla potrzeb zrów-
noważonego rozwoju sektora owczarskiego”. Jego celem 
byłaby odnowa i zrównoważony rozwój sektora owczar-
skiego, jako sektora żywności wysokiej jakości, poprzez 
wykreowanie innowacyjnych technologii i produktów 
owczarskich oraz wykorzystanie posiadanych zasobów 
oraz tradycji hodowlanej, żywieniowej i kulturowej.

e) w kwestii popularyzacji spożycia mięsa owczego 
w mediach publicznych. MRiRW poinformowało, że nie 
sprawuje nadzoru nad mediami, a wykorzystanie czasu 
antenowego podlega prawom rynkowym, co wiąże się 
z nakładami finansowymi (Interwencje, 07-06-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek o uwzględnienie średnich 
gospodarstw w grupie potencjalnych beneficjentów 
wsparcia w ramach działania „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” (pismo MIR z dn. 26.04.2017 r.).

W piśmie z dn. 09.06.2017 r. MRiRW poinformo-
wało, że kryterium w zakresie wielkości ekonomicznej 
małych gospodarstw wynika z przepisów prawa UE 
oraz PROW na lata 2016-2020. Wprowadzając przepisy 
przejściowe państwa członkowskie określają górne i dolne 
progi umożliwiające gospodarstwom rolnym dostęp do 
wsparcia dla młodych rolników oraz małych gospo-
darstw, przy czym niższy próg wsparcia dla młodych 
rolników musi przewyższać górny próg dla małych go-
spodarstw. W trakcie negocjacji PROW 2016-2020 wy-
sokość górnego progu dla małych gospodarstw została 
określona na poziomie poniżej 10 tys. euro. Wysokość 
ta została określona na podstawie analizy SWOT, prze-
prowadzonej przez ekspertów oraz po konsultacjach 
publicznych i negocjacjach z KE. Próba podwyższenia 
górnego progu wsparcia w „Restrukturyzacji małych go-
spodarstw” wiązałaby się z koniecznością podwyższenia 
dolnych progów dla operacji typu „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”.

Większe gospodar-
stwa, których wyjściowa 
wielkość ekonomiczna 
wynosi co najmniej 
10 tys. euro, mogą na-
tomiast ubiegać się o wsparcie w ramach operacji typu 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 
(Interwencje, 22-06-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek o synchronizację naboru 

wniosków w ramach operacji „Premie dla młodych rol-
ników” z terminem ukończenia szkoły, aby umożliwić 
tegorocznym absolwentom skorzystanie z tego wspar-
cia (pismo MIR z dn. 26.04.2017 r.).

W piśmie z dn. 09.06.2017 r. resort rolnictwa prze-
kazał, że warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych 
uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada 
określone kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami. Zgodnie z rozporządzeniem ministra 
rolnictwa z dn. 13.07.2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla mło-
dych rolników” w ramach PROW 2016-2020, termin 
składania wniosków powinien przypadać w I lub II 
kwartale roku kalendarzowego. Osoba nieposiadają-
ca odpowiednich kwalifikacji zawodowych na dzień 
składania wniosków, ma możliwość uzupełnienia 
swoich kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia do-
ręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Istnienie tego 
rozwiązania umożliwia składanie wniosków, mimo 
nieukończenia kształcenia zawodowego beneficjenta 
(Interwencje, 22-06-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek o zróżnicowanie przydziału 

punktów w działaniach PROW w zależności od wieku 
(pismo MIR z dn. 26.04.2017 r.).

Resort rolnictwa nie zgadza się ze stwierdzeniem, że 
próg 40 lat jest dyskryminujący dla wielu beneficjentów 
programu PROW, ponieważ ww. kryterium nie wyklu-
cza osób które mają powyżej 40 lat, jedynie zakłada 
preferencje dotyczące przyznania dodatkowych punk-
tów za wiek, co wynika z założenia, że „osoby młodsze 
będą się wykazywały większą skłonnością do postaw 
przedsiębiorczych, poszukiwania nowatorskich form 
prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym 
do wdrażania innowacyjnych rozwiązań”. 

Jednocześnie zaznaczono, że zaproponowany przez 
MIR przydział punktów w zależności od wieku (do 40 
lat – 3 pkt; 41-45 – 2 pkt; 46-50 lat – 1 pkt) zostanie przez 
resort przeanalizowany (Interwencje, 22-06-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek o rozłożenie naboru wniosków 
na działania w ramach PROW na cały rok kalendarzowy, 
aby doradcy mieli więcej czasu na przygotowanie 
dokumentacji (pismo MIR z dn. 26.04.2017 r.).



5Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez Radę do spraw Kobiet
i Rodzin z Obszarów Wiejskich

MRiRW poinformowało, że przeprowadzanie na-
borów wniosków o przyznanie pomocy powinno od-
bywać się w terminach pozwalających na przeprowa-
dzenie wizytacji w gospodarstwie w okresie wegetacji 
roślin, m.in. w celu potwierdzenia deklarowanej wiel-
kości ekonomicznej gospodarstwa, co potencjalnie 
może się wiązać z natężeniem naborów wniosków ww. 
terminach. Ponadto harmonogram naboru wniosków 
na poszczególne działania PROW jest publikowany na 
stronach internetowych ARiMR zazwyczaj na począt-
ku roku, tak by łatwiej rolnikowi było przygotować się 
do jego złożenia (Interwencje, 22-06-2017).

* * *
Odpowiedź na wniosek do zarządów okręgowych 

kół łowieckich o przekazanie informacji na temat wy-
konania planu pozyskania zwierząt w roku gospodar-
czym 2016-2017 (pismo MIR z dn. 24.04.2017 r.). 

Zgodnie z przekazanymi przez zarządy okręgowe 
kół łowieckich informacjami, w Małopolsce w sezonie 
2016/17 pozyskano: 1 409 jeleni, 5 457 saren i 5 086 dzi-
ków. Wykonanie planu odstrzału w przypadku sarny 
wynosiło 93%, jelenia – 89%, natomiast dzika – niespeł-
na 84%. W planie na sezon 2017/18 założono wykonanie 
odstrzału: 1 689 jeleni, 6 399 saren i 4 952 dzików. 

* * *
Odpowiedź na wniosek w sprawie włączenia szkód 

łowieckich do programu dopłat do stawek ubezpiecze-
nia upraw rolnych (pismo MIR z dn. 26.04.2017 r.).

Resort rolnictwa (w piśmie z dn. 02.06.2017 r.) po-
informował, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. 

o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) dopłatami nie są 
objęte składki ubezpieczenia upraw rolnych z tytułu 
szkód łowieckich ze względu na to, że zgodnie z ustawą 
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2168, z późn. zm.) za szkody w uprawach 
i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny wypłacane są odszkodowania przez:

dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego – za • 
szkody wyrządzone na obszarach tych obwodów,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe • 
albo zarząd województwa, ze środków budżetu pań-
stwa – za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne 
objęte całoroczną ochroną, lub za szkody wyrządzone 
na obszarach obwodów łowieckich polnych i obsza-
rach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Możliwość włączenia szkód łowieckich do katalogu 
szkód, od ryzyka wystąpienia których może być sto-
sowana z budżetu państwa dopłata do składek ubez-
pieczenia, może być rozpatrywana jedynie w zakresie 
ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodo-
wanych przez zwierzęta chronione. 

Ograniczenie stosowania pomocy państwa jedynie 
do zwierząt prawnie chronionych wynika z Wytycz-
nych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich 
w latach 2014-2020 (Dz.Urz. UE z 1.07.2014 r. C 204), 
które muszą być przestrzegane aby program pomocy 
publicznej uzyskał notyfikacje w Komisji Europejskiej.

* * * * * * *

Podczas V Konferencji Rady do spraw 
Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiej-

skich, działającej przy KRIR, która odbyła 
się w Krakowie, 10 marca 2017 r. (relacja 
w Informatorze MIR nr 47(54)) wypraco-
wano kilkanaście wniosków, które przeka-
zane zostały do rozpatrzenia przez odpowied-
nie instytucje. Poniżej prezentujemy streszczone 
odpowiedzi, które dotychczas otrzymaliśmy. Pełne 
teksty dostępne są na stronie internetowej www.mir.
krakow.pl w zakładce Interwencje.

1. Wniosek dotyczący uregulowania zasad wypłaty od-
szkodowań za szkody powodowane przez bobra euro-
pejskiego (Castor fiber), tak aby Skarb Państwa wypła-
cał odszkodowanie za rzeczywiste szkody wyrządzone 
przez te zwierzęta (wniosek zgłoszony podczas IV Kon-
ferencji Rds.KiRzOW, pismo KRIR z dn. 07.12.2016 r.).

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinfor-
mował, że w przypadku bobra europejskiego w pierw-

szej kolejności należy stosować różnego ro-
dzaju zabezpieczenia chroniące m.in. rowy 
melioracyjne, groble, wały przeciwpowo-
dziowe, jak też cenniejsze drzewa, przed 
ich zniszczeniem przez bobry. Zgodnie 

z art. 126 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2134, z późn. zm.) poszkodowani mogą 
współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony śro-
dowiska, a na obszarze parku narodowego – z dyrek-
torem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania 
mienia przed szkodami powodowanymi m.in. przez 
bobra europejskiego. Działania zapobiegające szkodom 
podejmowane w ramach takiej współpracy finansowa-
ne są z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku 
narodowego lub RDOŚ).

Ponadto dla zwiększenia efektywności działań mi-
nimalizujących wielkość szkód, 19 lipca 2016 r. GDOŚ 
i Zarząd Główny PZŁ zawarły „Porozumienie w sprawie 
wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej regu-
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ły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji 
bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów 
łowieckich”. W wyniku ww. porozumienia, wydawa-
ne są derogacje, w drodze aktu prawa miejscowego, 
w formie zarządzeń, zezwalające na eliminację bobrów 
w miejscach najbardziej konfliktowych, w których szko-
dy powodowane przez ten gatunek są najbardziej dotkli-
we. Akty te zostały wydane przez wszystkie regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska i dotyczą około 27 000 
osobników na terenie całego kraju w przeciągu 3 lat. 

Aktualnie w ministerstwie środowiska trwają prace 
nad projektem rozporządzenia w sprawie szacowania 
szkód powodowanych przez gatunki zwierząt objętych 
ochroną gatunkową, które ma wprowadzić jednolite, 
dla całego kraju, procedury postępowania przy szaco-
waniu szkód i wypłaty odszkodowań. Jednak, odno-
śnie odszkodowań za szkody powodowane przez bobra, 
zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, 
odpowiedzialność Skarbu Państwa nie obejmuje utra-
conych korzyści, zatem odszkodowania są odzwiercie-
dleniem realnych szkód (Interwencje, 29-06-2017).

2. Wniosek w sprawie uprosz-
czenia przepisów warunku-
jących możliwość uprawy 
maku niskomorfinowego 
na potrzeby własne (spo-
żywcze) (pismo KRIR z dn. 
28.04.2017 r.).

Ministerstwo Zdrowia (po 
przeprowadzonych konsulta-
cjach z Krajowym Biurem do 
Spraw Przeciwdziałania, Mi-
nisterstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Policją, oraz Centralnym Biu-
rem Śledczym Policji) przekazało, że regulacje zawarte 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783), ograniczające dostęp 
do upraw maku wysoko i niskomorfinowego, zostały 
wprowadzone w celu zwalczania narkomanii, poprzez 
ograniczenie dostępu do materiału roślinnego, wyko-
rzystywanego do otrzymywania tzw. polskiej heroiny. 
Zaznaczono, że nie można wykluczyć, że liberalizacja 
przepisów w zakresie uprawy maku niskomorfinowego 
może przyczynić się do ponownego wzrostu produkcji 
i konsumpcji ww. środka odurzającego. W związku 
z tym, resort zdrowia poinformował, że aktualnie nie-
zasadnym wydaje się zmiana przepisów w przedmioto-
wym zakresie (Interwencje, 10-07-2017).

3. Wniosek w sprawie umożliwienia rolnikom skorzy-
stania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, lub 
z innych działań, na operacje związane z podejmo-
waniem lub wykonywaniem działalności w zakresie 
opieki dziennej nad osobami starszymi (pismo KRIR 

z dnia 08.05.2017 r.), oraz wprowadzenia zwolnień 
podatkowych dla tego rodzaju działalności.

Resort rolnictwa przekazał informacje nt. założeń 
warunkujących skorzystanie z pomocy w ramach pod-
działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Poinformo-
wano również, że ARiMR przeprowadziła już pierwszy 
nabór wniosków o przyznanie ww. pomocy (13.03. – 
11.04.2017 r.), natomiast kolejne nabory uruchamiane 
będą w następnych latach realizacji PROW 2014-2020. 
W piśmie poinformowano też o działaniach przewidzia-
nych do realizacji w Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.):

planowanym w MRiRW projekcie pn. • Gospodarstwo 
otwarte na ludzi (projekt strategiczny pn. „(NIE)sa-
modzielni”, za który odpowiada Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej), którego celem 
jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz 
wysokiej jakości usług społecznych, poprzez zbudo-
wanie i wdrożenie usługi opiekuńczej dla osób nie-
samodzielnych, realizowanej w wiejskim gospodar-
stwie domowym (gospodarstwie opiekuńczym);
działanie pn. • „Wsparcie usług sprzyjających rozwojowi 
pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych” (turystycz-
nych, edukacyjnych, zdrowotnych, opiekuńczych i in.).

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia zwol-
nień podatkowych przekazano, że obowiązki podat-
kowe uzależnione są od rodzaju prowadzonej dzia-
łalności, jej formy organizacyjno-prawnej, a także od 
rodzaju wykorzystywanego przy tej działalności mająt-
ku. W urzędzie skarbowym, w odniesieniu do podatku 
dochodowego od osób fizycznych, możliwy jest wybór 
formy opodatkowania, skutkujący rodzajem koniecznej 
do prowadzenia dokumentacji i wysokością obciążenia 
podatkowego (Interwencje, 10-07-2017).

4. Wniosek o wprowadzenie zmian w przepisach regulu-
jących zasady odprowadzania składek na ubezpieczenie 
zdrowotne przez rolników, które w obecnym kształ-
cie są krzywdzące dla prowadzących działy specjalne 
produkcji rolnej (pismo KRIR z dnia 15.05.2017 r.).

Resort rolnictwa przedstawił zasady opłacania 
składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich 
domowników oraz sposób ich finansowania, określo-
ne w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. z 201 6 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne obejmujące 
zarówno działy specjalne produkcji rolnej, jak i grun-
ty rolne opłacają składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne tylko z jednego tytułu. Składkę zdrowotną za siebie 
i małżonka (którego w świetle przepisów o ubezpiecze-
niu społecznym rolników uznaje się za rolnika) rolnik 
obowiązany jest opłacać wyłącznie od dochodu z działu 
specjalnego, a za domowników wyłącznie od powierzch-
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ni gospodarstwa rolnego i to jedynie w przypadku, gdy 
powierzchnia tego gospodarstwa stanowi 6 i więcej ha 
przeliczeniowych. Jeśli gospodarstwo rolne jest mniejsze 
to składka zdrowotna za domownika opłacana jest przez 
KRUS ze środków budżetu państwa.

Ponadto zwrócono uwagę, że składka na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jest to 
składka na ubezpieczenie społeczne rolników, a nie na 

ubezpieczenie zdrowotne. Opłacana jest na podstawie 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (Dz.U. z 2016 r., poz. 2777 z późn. zm.) 
przez rolnika za każdą osobę ubezpieczoną w jego go-
spodarstwie rolnym w jednakowej wysokości bez wzglę-
du na wielkość gospodarstwa rolnego czy dochodowość 
działu specjalnego (Interwencje, 23-06-2017).

* * * * * * *

Odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego

Ministerstwo środowiska apeluje 
o prawidłowe szacowanie szkód łowieckich
W odpowiedzi na liczne interwencje rolników po-

szkodowanych w związku z wiosenną intensyfikacją 
szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne w uprawach 
i płodach rolnych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Andrzej Konieczny, wystosował pismo 
(z dn. 02.06.2017 r.) skierowane do Zarządu Głównego 
PZŁ oraz do Dyrekcji Generalnej LP z prośbą o wzmo-
żoną kontrolę nad prawidłowością prowadzenia szaco-
wania szkód przez dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich oraz o podejmowanie działań ograniczają-
cych powstawanie konfliktów z rolnikami.

Zaapelował o uczulanie kół łowieckich i zarządców 
obwodów w kwestii rzetelnego szacowania szkód zgod-
nie z procedurą określoną w rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska w sprawie sposobu postępowania przy 
szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szko-
dy w uprawach i płodach rolnych. Przypomniał także 
o obowiązku wynikającym z ustawy - Prawo łowieckie 
współdziałania dzierżawców i zarządców obwodów ło-
wieckich z właścicielami upraw w zabezpieczaniu ich 
przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta łowne 
(Interwencje, 13-06-2017).

Wilk pozostanie pod 
ochroną gatunkową

W odpowiedzi na wnio-
sek (z dn. 28.10.2016 r.) 
o przywrócenie wilka na 
listę zwierząt łownych 
ministerstwo środowiska, 
w piśmie z dn. 13.06.2017 r., 
poinformowało, że na 
chwilę obecną nie widzi 
powodów do wprowadze-
nia proponowanego rozwiązania m.in. z uwagi na brak 
miarodajnych danych, że liczebność wilka w ostatnich 
latach znacząco wzrosła. Zaznaczono też, że dostępne 
obecnie narzędzia prewencji i ustawowe mechanizmy 
zapobiegania szkodom powodowanym przez wilki nie 
są dostatecznie wykorzystywane. W uzasadnionych 
przypadkach najbardziej racjonalnym jest stosowanie 
rozwiązań prawnych, do których zaliczyć należy:

1) współpracę z organami ochrony przyrody w zakre-
sie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich 
przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta ga-
tunków chronionych, za które Skarb Państwa wypła-
ca odszkodowania (art. 126. ust. 4 ustawy o ochronie 
przyrody) – ochrona bierna;

2) odstępstwa od zakazów wobec gatunków chro-
nionych, pozwalających w ostateczności uśmiercić 
konfliktowego osobnika (z zastrzeżeniem wszelkich 
wymogów ustawowych i po przeprowadzeniu indy-
widualnej oceny sytuacji przez właściwy organ), co 
pozwala zlikwidować problem bez naruszania stabil-
ności populacji (art. 56 ustawy o ochronie przyrody) 
– ochrona czynna. 

Ponadto zapewniono, że resort środowiska moni-
toruje sytuację liczebności populacji krajowej wilka 
i w przypadku stwierdzenia jej przegęszczenia, zostaną 
podjęte adekwatne działania (Interwencje, 29-06-2017).

MRiRW w sprawie umów 
na ubezpieczenie upraw

Odpowiadając na wniosek zarządu KRIR (z dn. 
25.04.2017 r.) w sprawie zgłaszanego przez wojewódz-
kie izby rolnicze, braku możliwości podpisywania polis 
ubezpieczeniowych z zakładami ubezpieczeniowymi 
Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki poinformo-
wał, że wprowadzone w życie 1 kwietnia br. przepisy 
znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz.U. poz. 706) mają na celu 
umożliwienie producentom rolnym zawieranie umów 
ubezpieczenia w sezonie wiosennym z 65 proc. dopłatą 
z budżetu państwa do składek ubezpieczenia, w przy-
padku zaoferowania przez zakłady ubezpieczeń stawek 
taryfowych znacznie przekraczających 9% sumy ubez-
pieczenia – dla upraw na gruntach do klasy IV włącznie, 
12% sumy ubezpieczenia – na gruntach do klasy V, oraz 
15% sumy ubezpieczenia – na gruntach do klasy VI.

Zapewnił, że wprowadzenie zmian w przedmioto-
wej ustawie umożliwi ubezpieczanie upraw rolnych od 
jednego lub kilku wybranych rodzajów ryzyka przy za-
chowaniu możliwości skorzystania z dopłaty do skład-
ki z budżetu państwa na maksymalnym poziomie, tj. 
dla roku 2017 w wysokości 65%. Wprowadzone zmiany 
umożliwiają również producentom rolnym, zajmują-
cym się uprawą drzew i krzewów owocowych oraz tru-
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skawek, uzyskanie dopłaty do składek z tytułu zawarcia 
umów ubezpieczenia w przypadku wybrania pełnego 
pakietu ryzyk, w przypadku ustalenia przez zakłady 
ubezpieczeń składki ubezpieczenia upraw drzew i krze-
wów owocowych oraz truskawek z zastosowaniem 
stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9%, 12% 
i 15% sumy ubezpieczenia. W tym przypadku dopła-
ty do składek producentów rolnych będą stosowane do 
tych wysokości sumy ubezpieczenia. W związku z wej-
ściem z dniem 1 kwietnia 2017 r. ww. zmiany zakłady 
ubezpieczeń rozpoczęły zawieranie umów ubezpiecze-
nia upraw na nowych zasadach od 10 kwietnia br.

Zaznaczył też że umowa ubezpieczenia jest umową 
cywilno-prawną kształtowaną i zawieraną przez obie 
strony dobrowolnie, a zakłady ubezpieczeń są insty-
tucjami działającymi na własny rachunek i prowadzą-
cymi własną politykę finansową. W związku z powyż-
szym minister nie ma możliwości wpływu na decyzje 
podejmowane przez zakłady ubezpieczeń.

Wiceminister zwrócił uwagę, że 14-dniowy okres od 
zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka powodzi, su-
szy, gradu i przymrozków wiosennych, po którym zakład 
ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, wynika z ustawy 
z dn. 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Interwencje, 18-05-2017).

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego 
w sprawie zmian przepisów dotyczących zawierania 
umów pisemnych na dostarczanie produktów rolnych 
(przekazany przez KRIR w dn. 20.06.2017 r.) resort 
rolnictwa poinformował, że podjął się zmiany ustawy 
o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw, a jej projekt został przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 13 czerwca br. i obecnie znajduje się w pracach 
parlamentarnych (druk sejmowy 1649).

W projekcie ww. ustawy zaproponowano m.in. wy-
łączenia przedmiotowe w odniesieniu do dostaw bezpo-
średnich, rolniczego handlu detalicznego oraz sprzeda-
ży bezpośredniej. Poszczególne obszary tych wyłączeń 
regulowane będą odrębnymi przepisami rozporządzeń 
Ministra Zdrowia w odniesieniu do produktów pocho-
dzenia roślinnego (dostawy bezpośrednie) oraz Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu produktów 
przetworzonych i nieprzetworzonych wprowadzanych 
do obrotu przez rolnika (rolniczy handel detaliczny) 
oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (sprzedaż 
bezpośrednia). Zatem projektowane przepisy zwalniają 
z obowiązku posiadania pisemnych umów m.in.:

 sprzedaż bezpośrednią małych ilości własnych pro-
duktów rolnika (sprzedaż nieprzetworzonych pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego przez rolnika, 
hodowcę),

 dostawy małych ilości produktów pochodzenia 
roślinnego.
Chodzi tu o rodzaj transakcji dokonywanych przez 

producenta, dostaw małych ilości produktu (surowca - 
w przypadku zwierząt) do konsumenta końcowego lub 
lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopa-
trującego konsumenta końcowego.

Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci 
małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodze-
nia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalne-
mu (końcowemu), tj. osobom indywidualnym, np. na 
targowiskach, placach targowych, w bramach własnych 
gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również 
lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (re-
stauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

Wyłączenie dostaw bezpośrednich w procedowa-
nej zmianie ww. ustawy spowoduje, że sprzedaż przez 
rolników produktów rolnych m.in. na targowiskach, 
rolno-spożywczych rynkach hurtowych nie będzie wy-
magała pisemnej umowy z nabywcą, pod warunkiem, 
że nabywca nie jest przetwórcą lub dystrybutorem, któ-
ry dokonuje dalszej odsprzedaży nabytych produktów 
podmiotom innym niż konsumenci finalni (końcowi). 
W ten sposób nabywca mając wiedzę w jakim celu 
nabywa towary od rolnika (odsprzedaży kolejnemu 
przedsiębiorcy albo konsumentowi) będzie wiedział 
czy jest w tym konkretnym wypadku dystrybutorem 
czy nie, a zatem będzie wiedział czy musi mieć umowę 
z rolnikiem czy nie. Resort rolnictwa zapewnił też, że 
podjęło stosowne działania w zakresie doprecyzowania 
pojęcia dystrybutora, co pozwoli uniknąć pewnych ba-
rier w handlu (Interwencje, 13-07-2017).

W odpowiedzi na wnio-
sek samorządu rolniczego 
w sprawie napływu pro-
duktów rolnych z Ukrainy 
(pismo KRIR z dn. 
20.06.2017 r.), resort rol-
nictwa poinformował, że 
wielokrotnie sprzeciwiał 
się wprowadzeniu prefe-

rencji handlowych dla Ukrainy w zakresie przywozu 
zbóż i przetworów zbożowych, przedstawiając swoje 
stanowisko na forach UE oraz na posiedzeniach Grupy 
Wyszehradzkiej. Dzięki m.in. tym staraniom Komisja 
Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w marcu br. ne-
gatywnie zaopiniowała propozycję KE dotyczącą uru-
chomienia dodatkowego bezcłowego kontyngentu na 
import z Ukrainy towarów wrażliwych jakimi są zboża. 

Ostatecznie, w dn. 4 lipca br. PE przyjął projekt roz-
porządzenia w którym kontyngenty zbóż są zreduko-
wane i wynoszą TRQ na: pszenicę 65 tys. ton (pierwot-
nie 100 tys. ton), kukurydzę 625 tys. ton (pierwotnie 
650 tys. ton) i jęczmień 325 tys. ton (pierwotnie 350 tys. 
ton) (Interwencje, 20-07-2017).

Opracowanie:
Katarzyna Pniak i Jolanta Kałmuk

biuro MIR w Krakowie 
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W dzisiejszej rzeczywistości prognozy są waż-
nym elementem skutecznego i sprawnego za-

rządzania gospodarstwem rolnym. Rolnik podejmując 
decyzje nie może ograniczać się do rozwiązywania tyl-
ko bieżących problemów, musi myśleć perspektywicz-
nie, określając m.in. kierunki i zakres inwestowania.

Posiadana wiedza i prawidłowa ocena rozwoju róż-
nych zjawisk oraz procesów gospodarczych pozwalają 
wykorzystać pojawiające się możliwości, ale także ogra-
niczyć ryzyko podejmowanych działań. Jednak w rol-
nictwie, z uwagi na biologiczno-techniczny charakter 
prowadzonej produkcji, przewidywanie zmian wpły-
wających na wyniki produkcyjne czy sytuację ekono-
miczną jest niezwykle trudne. Opracowaniem prognoz 
ekonomicznych zajmują się naukowcy i całe zespoły eks-
pertów, jednak każda prognoza pozostaje obarczona 
większym lub mniejszym błędem. Nie można przecież z 
dużym wyprzedzeniem przewidzieć wystąpienia zjawisk 
atmosferycznych powodujących duże straty (np. susze, 
gradobicia), które wpływają na poziom cen produktów. 
Podobnie, nieprzewidywalne są wszelkie procesy gospo-
darcze będące efektem działań człowieka, w tym rów-
nież założenia polityki rządu w odniesieniu do rolnic-
twa, które mogą ulegać radykalnym zmianom. 

Jednak, nawet niedoskonałe przewidywania mogą 
być pomocne przy podejmowaniu wielu decyzji wpły-
wających na sprawniejsze funkcjonowanie gospodar-
stwa. Dla przykładu, mając odpowiednio wcześnie 
informacje o prawdopodobnym poziomie przyszłej 
produkcji rolnej, czy dotyczące spodziewanego popytu, 
można wykorzystać je przy planowaniu rozmiaru pro-
dukcji. Dlatego warto śledzić wszelkie analizy i prze-
widywania (zazwyczaj oparte o fakty i doświadczenia 
z przeszłości) podchodząc z ostrożnością do przed-
stawianych w nich liczb, a zwracając uwagę na trendy 
i kierunek dokonujących się zmian – zgodnie z zasadą: 
Nie próbuj przewidywać przyszłości, przygotuj się na nią!
Artykuł powstał w oparciu o prognozy cen rynkowych pod-
stawowych produktów rolno-spożywczych z 24 kwietnia 
i 5 lipca br., opracowanych przez Zespół Ekspertów ds. Pro-
gnozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych po-
wołany przez Prezesa ARR, oraz analizy ekonomiczne ryn-
ków rolnych wykonane przez analityków BGŻ BNP PARIBAS. 

Prognoza sytuacji na rynku zbóż 
Do najważniejszych czynni-

ków wpływających na poziom 
krajowych cen zbóż należą: świa-
towe zapasy i produkcja, produk-
cja i zużycie krajowe oraz war-
tość obrotów polskiego handlu 
zagranicznego.

Łączne zbiory zbóż na świece 
w sezonie 2016/17 wyniosły 2,1 mld t, z czego ponad 
1 mld t stanowiła kukurydza, a 750 mln t – pszenica. 

Przygotuj się na przyszłość
– analizy i prognozy przydatne w zarządzaniu gospodarstwem

Według lipcowej prognozy amerykańskiego minister-
stwa rolnictwa (USDA) w sezonie 2017/2018 wzrosnąć 
ma światowa produkcja zbóż paszowych, a zmniejszyć się 
pszenicy. Rekordowe zbiory zbóż na świecie powodują, 
że mimo rosnącego globalnego zapotrzebowania, zapasy 
zbóż na koniec sezonu 2016/2017 ulegną dalszemu zwięk-
szeniu, co będzie hamowało wzrost cen ziarna i stabiliza-
cję sytuacji na światowym rynku. Ceny zbóż na świecie 
będą pozostawały pod presją znaczącej podaży ziarna 
z Europy Wschodniej (Rosja i Ukraina).

Dotychczasowe informacje o zasiewach zbóż wska-
zują, że w sezonie 2017/2018 zbiory zbóż, zarówno w UE, 
jak i w Polsce, również będą dobre. W Polsce łączna po-
wierzchnia zasiewów zbóż ozimych i jarych pod zbiory 
w 2017 r. może być zbliżona do powierzchni, z której 
zebrano zboże w 2016 r. (7,5 mln ha). Zakładając prze-
ciętne warunki pogodowe, można się spodziewać, że 
zbiory zbóż w 2017 r. ukształtują się w granicach 29,5-
30,5 mln t, tj. na poziomie nieco wyższym od średniej 
z lat 2012-2016 (29,4 mln ton).
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Wzrost cen zbóż na krajowym rynku w pierwszej po-
łowie br. wynikał ze zmniejszenia zapasów na rynku UE 
na koniec sezonu 2016/2017, oraz małych zapasów kra-
jowych będących efektem rosnącego popytu na zboża 
paszowe (zwiększenie produkcji zwierzęcej, zwłaszcza 
drobiu i trzody chlewnej, wzrost zużycia na cele prze-
mysłowe, oraz wykorzystania ziarna do siewu). Krajo-
we zużycie zbóż w sezonie 2017/2018 może być większe 
(o 0,5%) niż w bieżącym sezonie i wynieść 26,7 mln t.

W przypadku zbiorów nie gorszych niż w 2016 r., 
ceny zbóż po żniwach mogą być nieco niższe niż ubie-
głoroczne. W kolejnych miesiącach sezonu na krajowym 
rynku zbóż może wystąpić powolny sezonowy wzrost 
cen ziarna, które pomimo krótkoterminowych wahań 
będą podążały za zmianami cen na rynku światowym.

Prognoza sytuacji na rynku mięsa
W ostatnim dziesięcioleciu w polskiej branży mię-

snej nastąpiły duże zmiany w strukturze produkcji 
zgodnie z tendencjami obserwowanymi na świecie. 
W 2016 r. Polska była największym w UE producentem 
drobiu, 4. producentem wieprzowiny i 7. producentem 
wołowiny. Spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach 
charakteryzuje się niskim tempem wzrostu i w kolej-
nych latach nie należy oczekiwać jego przyspieszenia. 
W tej sytuacji firmy z branży mięsnej, które chcą szyb-
ko zwiększać sprzedaż, muszą poszukiwać odbiorców 
na zagranicznych rynkach. Obecnie, w przypadku wo-
łowiny, eksport stanowi ponad 80% krajowej produk-
cji, drobiu – prawie 40%, a w przypadku wieprzowiny 
– przekracza 20%. 

Prognoza cen skupu żywca wieprzowego
Do podstawowych czynników wpływających na po-

ziom cen skupu żywca zaliczyć należy: pogłowie trzo-
dy chlewnej i produkcję żywca wieprzowego w Polsce 
i w UE, polski handel zagraniczny i spożycie krajowe.

W minionym roku wzrost cen żywca i spadek cen 
zbóż sprawił, że opłacalność produkcji uległa popra-
wie. Przewiduje się, że do września br. ceny trzody 
będą wykazywały tendencję wzrostową osiągając 5,50–
5,80 zł/kg żywca. Jednak ze względu na prognozowane 
zwiększenie krajowej produkcji i rosnącą konkurencję 
ze strony innych eksporterów tego mięsa (USA, Kana-
da i Brazylia), wzrost cen żywca wieprzowego w Pol-
sce nie będzie tak dynamiczny jak w 2016 r. W ostat-

nim kwartale prawdopodobnie nastąpi spadek cen do 
poziomu porównywalnego w analogicznym okresie 
2016 r. (5,10–5,50 zł/kg).

Wg GUS w marcu br. pogłowie trzody chlewnej wy-
nosiło 11 261,9 tys. szt. i było o 7,6% wyższe od stanu 
notowanego w marcu ub.r., w tym pogłowie loch pro-
śnych powiększyło się o 7,7%.

Korzystny dla polskich producentów żywca wie-
przowego może być prognozowany przez KE spadek 
podaży wieprzowiny na rynku unijnym (zmniejsze-
nie pogłowia loch i prosiąt m.in. w Niemczech, Ho-
landii i Hiszpanii), który doprowadzi do wzrostu cen 
na unijnym rynku oraz do dalszego wzrostu eksportu 
produktów wieprzowych z naszego kraju (nawet o 5% 
w stosunku do 2016 r.) przy jednoczesnym zmniejsze-
niu importu do ok 800 tys. t (o blisko 4%). 

Prognoza cen skupu bydła
Wśród czynników kształtujących poziom krajowych 

cen skupu bydła decydującą rolę odgrywają: pogłowie 
oraz produkcja żywca wołowego w Polsce i w UE, han-
del UE z krajami trzecimi, polski handel zagraniczny 
oraz krajowe spożycie. 

W Polsce od kilku lat sukcesywnie zwiększa się pogło-
wie bydła – wg GUS w grudniu 2016 r. było ono o niemal 
4% większe niż przed rokiem. Najbardziej, bo o 6,9% wzro-
sło pogłowie bydła młodego (1-2 lat) oraz cieląt – o 6,2%, 
co wskazuje na wzrost produkcji żywca wołowego w bie-
żącym roku. Jednocześnie konkurencyjne ceny polskiej 
wołowiny na rynku UE mogą przyczynić się do wzrostu 
eksportu produktów wołowych i cielęcych z Polski.

W 2017 r. popyt zagraniczny na wołowinę, m.in. ze 
strony krajów pozaunijnych, i w efekcie wzrost unijnego 
eksportu zarówno żywca jak i mięsa, oraz zwiększenie 
konsumpcji wewnętrznej spowodują, że pomimo prze-
widywanego dalszego zwiększenia unijnej produkcji, 
ceny wołowiny w UE w 2017 r. prawdopodobnie będą 
względnie stabilne.

Z uwagi na duży udział eksportu w zagospodarowa-
niu krajowej produkcji wołowiny, ceny żywca wołowe-
go w Polsce są zależne od poziomu cen w UE oraz od 
kursu euro. Eksperci przewidują, że do grudnia 2017 r. 
krajowe ceny skupu zarówno bydła ogółem, jak i bydła 
młodego mogą się kształtować na poziomach zbliżo-
nych lub nieco wyższych w porównaniu do notowanych 
w analogicznych miesiącach 2016 r. Niektórzy eksper-
ci uważają natomiast, że odbudowa pogłowia bydła 
mlecznego w kolejnych kwartałach, z uwagi na wysokie 

Ceny w maju 
2017 r.                      

(wg GUS)

maj wrzesień grudzień

Pszenica ogółem1) 710 630 – 660 650 – 690
Pszenica konsumpcyjna2) 717 650 – 680 670 – 710
Żyto ogółem1) 601 540 – 570 550 – 590

Ceny prognozowane na 2017 r.

Prognoza cen skupu zbóż (bez VAT, w zł/t)                                                                                           
określona przez Zespół Ekspertów 5 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie

1) Dotyczy średniej ważonej ceny danego rodzaju zboża, konsumpcyjnego, jak i paszowego.
2) Dotyczy średniej miesięcznej ceny pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne,

notowanej w ramach ZSRiR MRiRW.
Źródło: ARR

Ceny w maju 
2017 r.                      

(wg GUS)
maj wrzesień grudzień

Żywiec wieprzowy 5,53 5,50 – 5,80 5,10 – 5,50
Bydło ogółem 6,28 6,10 – 6,40 6,20 – 6,60
Młode bydło rzeźne 6,44 6,30 – 6,60 6,40 – 6,80
Kurczęta brojlery1) 3,21 3,30 – 3,50 3,00 – 3,20

Wyszczególnienie
Ceny prognozowane na 2017 r.

Prognoza cen skupu (bez VAT, w zł/kg)                                                                                           
określona przez Zespół Ekspertów 5 lipca 2017 r.

1) Ceny kurcząt notowane w ramach ZSRiR MRiRW.
Źródło: ARR
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ceny mleka, będzie oddziaływała w kierunku spadku 
podaży mięsa wołowego. Ograniczenie podaży przy 
utrzymującym się wzroście popytu będzie oddziaływa-
ło w kierunku kontynuacji wzrostu ceny wołowiny.

Prognoza cen skupu kurcząt brojlerów
Podstawowe czynniki determinujące poziom cen 

skupu żywca drobiowego to: wielkość produkcji w Pol-
sce i w UE, polski handel zagraniczny oraz krajowa 
konsumpcja tego mięsa.

Globalna konsumpcja drobiu wzrasta o ok. 1% rocznie. 
Popyt stymuluje wzrost produkcji, która wzrasta w po-
dobnym tempie. Według prognoz zawartych w raporcie 
FAO Food Outlook, w 2017 r. światowa produkcja mięsa 
drobiowego wyniesie 117,7 mln t i podobnie jak w 2016 r. 
przekroczy poziom produkcji mięsa wieprzowego. 

 

KE oszacowała, że w Unii Europejskiej, która jest naj-
większym światowym producentem mleka, w 2016 r. 
produkcja wzrosła o 0,6%. Według prognoz, w 2017 r. 
nastąpi dalszy nieznaczny wzrost produkcji (o 0,3%), 
a w kolejnych latach unijna produkcja mleka może ro-
snąć w tempie około 1% rocznie. Tymczasem w Polsce 
w br. wielkość skupu mleka może wzrosnąć o 6% (do 
11,4 mld l). Oznacza to, że dynamika wzrostu będzie po-
nad dwukrotnie wyższa niż średnioroczna w poprzed-
nich dziesięciu latach, kiedy to wyniosła 2,5%. 

GUS: w Polsce w 2016 r. spożycie masła zwiększyło się 
o 7,7% (do 3,36 kg/osobę), podczas gdy konsumpcja mar-
garyny i innych twardych tłuszczów roślinnych zmalała 
o 6,4% (do 4,2 kg/osobę). Nieznacznie (o 2,4% do 10,2 kg/
osobę) wzrosło też spożycie serów i twarogów, obniżyła 
się natomiast konsumpcja mleka – o 2,2% (do 37 l/os.) 
w relacji rocznej, i o prawie 10% wobec 2011 r.

Prognozy wskazują, że sytuacja podażowo-popytowa 
na światowym rynku mleka w 2017 r. prawdopodobnie 
będzie względnie stabilna, a dynamika wzrostu cen sku-
pu mleka może ulec wyhamowaniu. Wg Zespołu Eks-
pertów w trzecim i czwartym kwartale 2017 r. ceny sku-
pu mleka w Polsce będą względnie stabilne, ale wyższe 
od niskich cen notowanych w analogicznych okresach 
2016 r. Z uwagi na duży wzrost cen surowca w drugiej 
połowie 2016 r., różnice między cenami w 2017 r. a cena-
mi ubiegłorocznymi z upływem miesięcy będą ulegały 
zmniejszeniu. We wrześniu br. ceny skupu mleka mogą 
być o około 20% wyższe niż rok wcześniej, a w grud-
niu zaledwie 4% wyższe i kształtować się w granicach 
133–142 zł/hl. Eksperci przewidują też, że w 2017 r. ko-
rzystniejsze niż w ub.r. uwarunkowania w handlu za-
granicznym przyczynią się do poprawy polskiego bilan-
su handlowego produktami mleczarskimi.

Według danych ZSRIR MRiRW w pierwszym pół-
roczu 2017 r. przeciętnie za kilogram kurcząt brojlerów 
płacono 3,24 zł – o 2,6% mniej niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku i o blisko 11% mniej w po-
równaniu do średniej z ostatnich pięciu lat. Z kolei ceny 
indyków w pierwszej połowie br. wykazywały tenden-
cję wzrostową. Według obliczeń BGŻ BNP Paribas, na 
podstawie danych MRiRW, w czerwcu po raz pierwszy 
w 2017 r. przeciętna cena indyków przekroczyła po-
ziom sprzed roku i wyniosła 5,36 zł/kg, czyli o ponad 
4% więcej w ujęciu rocznym.

W ocenie Zespołu Ekspertów, w 2017 r. przewidywa-
ny dalszy wzrost produkcji żywca drobiowego na rynku 
krajowym, przy ograniczonych możliwościach wzro-
stu eksportu, przyczyni się do utrzymania cen kurcząt 
brojlerów na względnie niskim poziomie – zbliżonym 
do notowanego w roku 2016. Czynnikiem ograniczają-
cym spadek cen będzie rosnąca konsumpcja tego mięsa 
w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Prognoza sytuacji na rynku mleka
Czynniki wpływające na poziom cen skupu mleka 

to pogłowie krów, produkcja i dostawy oraz spożycie 
mleka w UE i w Polsce.

Wg prognoz OECD-FAO, w latach 2018-2026, na świe-
cie spożycie serów zwiększy się o 12,9%, a spożycie masła 
wzrośnie o 19%. Przewiduje się, że konsumpcja produktów 
mleczarskich będzie rozwijała się szybciej niż spożycie głów-
nych gatunków mięsa, które w przypadku drobiu ma zwięk-
szyć się o 11,4%, wołowiny o 9,1% a wieprzowiny o 8,1%.

Globalny wzrost popytu na produkty mleczarskie 
będzie przyczyniał się do utrzymania wzrostowych 
tendencji w światowej, w tym unijnej produkcji mleka. 

Biorąc pod uwagę to co dzieje się na rynku mleka 
w ostatnich dwóch latach, można pokusić się o stwierdze-
nie, że system kwotowania produkcji mleka w UE, znie-
siony z końcem marca 2015 r. był jednym z czynników 
hamujących rozwój sektora mleczarskiego w Polsce.
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Sytuacja na rynku owoców
Miniony rok pokazał, że polska branża owoców i wa-

rzyw, nadal odczuwa konsekwencje braku rosyjskiego 
rynku, który trudno zastąpić jakimkolwiek innym. 
Ograniczone możliwości eksportowe i nasycony rynek 
wewnętrzny nie pozwalają bowiem na utrzymanie dy-
namicznego rozwoju produkcji bez dostosowania się do 
nowej rzeczywistości. Poszukiwanie nowych rynków 
zbytu szczególnie ważne jest dla polskich producentów 
jabłek, którzy produkują i eksportują najwięcej w UE.

Miniony sezon (lipiec 2016 – czerwiec 2017) roz-
począł się od wysokich zbiorów zarówno warzyw, jak 
i owoców. Szczególnie zbiory jabłek w Polsce były re-
kordowe i wyniosły 3,6 mln t, a według oceny orga-
nizacji branżowych przekroczyły nawet 4 mln t. Wy-
soka podaż odbiła się na cenach owoców – wg danych 
MRiRW w lipcu 2016 r. ceny skupu jabłek deserowych 
były o ponad połowę (52%) niższe w relacji rocznej 
i wyniosły 0,97 zł/kg. Analizy ekspertów BGŻ BNP Pa-
ribas wskazują, że przeciętnie w całym sezonie 2016/17 
za kilogram jabłek deserowych płacono o 7% mniej niż 
w sezonie 2015/16 i o 18% mniej niż średnio w ostatnich 
pięciu sezonach. Z kolei średnia cena jabłek przemy-
słowych wyniosła 0,32 zł/kg i była o 8% niższa w po-
równaniu z poprzednim sezonem, a w porównaniu ze 
średnią pięcioletnią o 20%. W maju br. m.in. w wyniku 
przymrozków, a także pojawiających się informacji na 
temat możliwych niższych zbiorów w sezonie 2017/18, 
nastąpił dynamiczny wzrost cen, które przeciętnie wy-
niosły 1,68 zł/kg, czyli o 67% więcej w relacji r/r. 

Według wiosennej oceny stanu upraw rolnych 
i ogrodniczych GUS, długotrwałe spadki temperatur 
oraz przymrozki, które miały miejsce w drugiej połowie 
kwietnia i w pierwszej dekadzie maja spowolniły we-
getację i opóźniły rozwój roślin, ale przede wszystkim 
spowodowały uszkodzenia pąków kwiatów drzew owo-
cowych, w szczególności czereśni, moreli, brzoskwiń, 
grusz i wczesnych odmian jabłoni. Na plantacjach krze-
wów owocowych najbardziej ucierpiały maliny jesienne 
oraz wczesne odmiany czarnej porzeczki. Dodatkowo 
chłodny i deszczowy kwiecień był przyczyną słabej ak-
tywności pszczół, co ograniczyło zapylanie.

 

Według prognozy TRSK (Towarzystwo Rozwoju Sadów 
Karłowych) z lipca br. zbiory jabłek w sezonie 2017/18 
mogą być o około 30% mniejsze w porównaniu z sezonem 
2016/17 i będą oscylować wokół 2,85-3,00 mln t.

Eksperci przewidują, że z uwagi na mniejsze zbiory 
jabłek bieżący sezon będzie łatwiejszy dla producentów. 
Jednak o poziomie cen będzie decydować: poziom eks-
portu, możliwość wysyłki na rynki zewnętrzne i możli-
wości zakupowe konsumentów. 

Znacznie gorsze są prognozy dotyczące tegorocz-
nych zbiorów wiśni i czereśni. W efekcie strat w sadach, 
które powstały na skutek majowych mrozów, krajowych 
owoców jest niewiele i trzeba za nie zapłacić więcej.

W opinii prof. E. Makosza nawet najwyższe ceny skupu 
wiśni, nie zrekompensują wysokich strat w owocach. 

Fala wiosennych przymrozków sprawiła, że w tym 
roku w Europie zbiory wiśni będą istotnie niższe niż 
w latach poprzednich. Wobec dużych różnic w szko-
dach między krajami, rejonami i sadami, bardzo trudno 
o możliwie dokładną prognozę. Według wstępnej, orien-
tacyjnej oceny TRSK polscy sadownicy zbiorą zaledwie 
20% owoców wiśni, w porównaniu z ubiegłym rokiem. 
Na bardzo niskie krajowe zbiory zasadniczy wpływ 
będą miały majowe przymrozki ale również choroby 
grzybowe i bakteryjne oraz silny opad zawiązków z po-
wodu niekorzystnych warunków pogodowych w okre-
sie kwitnienia drzew. Dodatkowo, w 2016 r. sadownicy 
zlikwidowali znaczną powierzchnię sadów wiśniowych, 
z powodu niskich cen skupu owoców.

Sytuacja na rynku warzyw 
Wysoki poziom zbiorów większości krajowych wa-

rzyw odbijał się negatywnie na cenach oferowanych pro-
ducentom w skupach w sezonie 2016/2017. Wg danych 
MRiRW, w relacji rocznej średnia cena kapusty białej 
była o 59% niższa, cebuli o 44%, a marchwi o 50%. 

Ze względu na niskie temperatury tegoroczne siewy 
warzyw do gruntu, w większości regionów, odbywały 
się w terminie późniejszym w porównaniu z rokiem 
2016. Warunki podczas siewów i wschodów roślin wa-
rzywniczych były bardzo zróżnicowane. W niektórych 
częściach kraju zanotowano początkowo nadmierne 
uwilgotnienie gleb. W znacznej części kraju chłody pa-
nujące w kwietniu i w maju, zimne noce oraz brak słoń-
ca niekorzystnie wpłynęły na wzrost roślin. 

Obecnie trudno jest jednoznacznie przewidzieć, jak 
będzie kształtowała się sytuacja na krajowym rynku wa-
rzyw w sezonie 2017/2018, który rozpoczął się w lipcu. 
Ceny warzyw będą zależały m.in. od wielkości zasiewów, 
warunków agrometeorologicznych, a także szeregu in-
nych czynników o charakterze podażowo-popytowym.

Opracowanie: Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe:

Prognoza cen rynkowych podstawowych produktów rolno-żywnościowych 
z dn.: 24.04.2017 r. i 05.07.2017 r., ARR.

AGRO tydzień nr 496-501 – analizy ekonomiczne rynków rolnych wykonane 
przez analityków BGŻ BNP PARIBAS.

Czynniki warunkujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolni-
czych w perspektywie 2020 roku. 2015, A.Skarżyńska, IERiGŻ – PIB.

Strony internetowe: www.sadyogrody.pl; www.portalspozywczy.pl
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Wszystkie gospodarstwa rolne na obszarze Unii 
Europejskiej łączy jedna wspólna cecha – jest 

to dążenie do zapewnienia opłacalności produkcji. 
Z terminem „opłacalność” można spotkać się nie 

tylko w ujęciu ekonomicznym, ale również w codzien-
nym życiu. Potoczne posługiwanie się tym zwrotem 
wyraża, że coś warto lub nie warto produkować, bądź 
też warto lub nie warto czegoś kupować. Z kolei w uję-
ciu ekonomicznym, gdy wartość produkcji przewyższy 
sumę wszystkich poniesionych kosztów, będzie ona 
opłacalna, w przeciwnym natomiast wypadku, gdy po-
niesione koszty będą wyższe od wartości osiągniętej 
produkcji, dana produkcja będzie nieopłacalna.

Największy wpływ na pozycję gospodarstwa na ryn-
ku wywiera jego sytuacja finansowa. Szansę rozwoju po-
siadają tylko te gospodarstwa, które bardzo szybko do-
pasowują swój potencjał, wielkość i strukturę produkcji 
oraz koszty wytwarzania do wymogów rynkowych. Aby 
gospodarstwa rolne mogły zrealizować postawione sobie 
cele oraz utrzymać swoją pozycję na rynku niezbędna jest 
umiejętność właściwego podejmowania decyzji gospo-
darczych. Dlatego tak ważna w gospodarstwach rolnych 
jest analiza efektywności dotychczasowej działalności 
gospodarczej. Pomaga ona w zarządzaniu gospodar-
stwem, co prowadzi do poprawy jego funkcjonowania. 
Najczęściej wykorzystywaną metodą oceny poziomu 
gospodarowania jest analiza wskaźnikowa. Jest to głów-
na metoda ukazująca sytuację finansową gospodarstwa, 
która opiera się na obliczeniu, a następnie zestawieniu 
i porównaniu otrzymanych wyników.

Niniejszą analizę przeprowadzono w oparciu o in-
formacje dla statystycznie reprezentatywnej próby go-
spodarstw towarowych funkcjonujących na terenie UE, 
pozyskane z europejskiego FADN, czyli Sieci Danych 
Rachunkowych Gospodarstw Rolnych (z ang. Farm Ac-
countancy Data Network). Dane pozyskano w postaci 
zbiorczego standardowego raportu. Przyjęto kryterium 
typu rolniczego. Przedmiot badań stanowiły gospo-
darstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej: 

krowy mleczne (typ 5)•  – gospodarstwa specjalizujące 
się w chowie krów mlecznych,
zwierzęta trawożerne (typ 6)•  – gospodarstwa zajmu-
jące się chowem bydła mlecznego i rzeźnego (również 
hodowla) oraz gospodarstwa ukierunkowane na chów 
owiec, kóz i pozostałych zwierząt karmionych pasza-
mi objętościowymi (z pominięciem krów mlecznych, 
gdyż stanowią odrębny typ),
zwierzęta ziarnożerne (typ 7)•  – gospodarstwa spe-
cjalizujące się w chowie trzody chlewnej, drobiu, czy-
li zwierząt karmionych paszami treściwymi.

Analizie poddano gospodarstwa prowadzące wymie-
nione kierunki produkcji z Polski, Czech, Litwy, Niemiec 

Opłacalność produkcji w towarowych gospodarstwach zwierzęcych
w wybranych państwach Unii Europejskiej

oraz Słowacji (dane FADN nie zawierają informacji na 
temat chowu zwierząt ziarnożernych w tym państwie, 
dlatego nie zostały uwzględnione), w latach 2011 i 2013. 
Starano się wykazać, który typ gospodarstw zwierzęcych 
charakteryzował się największą opłacalnością oraz jak 
kształtowała się sytuacja gospodarstw polskich w porów-
naniu do państw z nią sąsiadujących.

Podstawą funkcjonowania każdego gospodarstwa 
rolnego jest współdziałanie trzech podstawowych czyn-
ników produkcji: ziemi, pracy oraz kapitału. Wielkość 
zasobów siły roboczej wyraża się zazwyczaj liczbą osób 
fizycznych (pracujących) lub liczbą umownych jedno-
stek pełnozatrudnionych. Aktualnie zasoby i nakłady 
pracy w gospodarstwach rolnych wyraża się w rocznych 
jednostkach pracy AWU oraz FWU. W Polsce obecnie 
przyjęto 2 120 godzin przepracowanych w ciągu roku 
w gospodarstwie, jako równowartość rocznej pracy jednej 
osoby pełnozatrudnionej poza rolnictwem. Roczna jed-
nostka pracy AWU (Annual Work Unit) to równowartość 
rocznej pracy jednej osoby pełnozatrudnionej. Roczna 
jednostka pracy własnej FWU (Family Work Unit) to rów-
nowartość pracy własnej rolnika i członków jego rodziny.

Wybrane dane dotyczące analizowanych gospodarstw 
specjalizujących się w chowie krów mlecznych

Czechy Niemcy Litwa Polska Słowacja

2011 281,2 69,6 31,1 21,3 965,1

2013 295,0 69,5 34,9 21,3 1086,5
2011 85,2 65,4 44,5 25,8 97,8
2013 83,9 62,8 42,7 26,0 97,1
2011 6448 7586 5322 5122 5417
2013 6746 7611 5394 5221 6109

2011 219 606 413 791 -114

2013 205 766 404 699 -53

2011 424 488 186 311 322

2013 504 427 202 303 310

2011 5836 21509 7741 9054 -4103

2013 5433 27177 8121 8217 -1764
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z FADN oraz danych z Eurostatu.

Wyszczególnienie Jedn. Rok
Krowy mleczne

Średnia powierzchnia ha

Udział dzierżawy w UR %

Dochód z gospodarstwa        
(z dopłatami) EUR/ha

Dochód z dopłat do 
działalności operacyjnej 

Dochód na osobę 
pełnozatrudnioną EUR/AWU

EUR/ha

kg/krowę         
/rok

Wydajność mleczna krów

System FADN umożliwia gromadzenie wyników z gospo-
darstw rolnych wszystkich państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej według jednego formatu, dzięki czemu można porów-
nywać ze sobą wyniki nie tylko w obrębie jednego państwa, 
ale również w obrębie wszystkich państw członkowskich.

W analizowanym okresie największymi zasobami 
ziemi w porównaniu do pozostałych państw odznacza-
ły się gospodarstwa na Słowacji. Jednocześnie  słowaccy 
rolnicy dzierżawili najwięcej ziemi spośród wszystkich 
typów gospodarstw – corocznie było to ok. 97% po-
wierzchni wykorzystywanych użytków rolnych. Polskie 
gospodarstwa posiadały najmniejsze zasoby użytków 
rolnych, które przeciętnie nie przekraczały 26 ha, jed-
nak dzierżawiły najmniej gruntów.

W latach 2011 i 2013 w gospodarstwach specjalizu-
jących się w chowie krów mlecznych oraz zwierząt tra-
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wożernych, największe nakłady pracy ogółem w przeli-
czeniu na 1 ha użytków rolnych ponosiły gospodarstwa 
w Polsce. Najniższymi nakładami pracy w przeliczeniu 
na 1 ha użytków rolnych odznaczały się gospodarstwa 
na Słowacji oraz w Niemczech. W analizowanych latach 
w gospodarstwach specjalizujących się w chowie zwie-
rząt ziarnożernych największe nakłady pracy ogółem na 
1 ha użytków rolnych ponosiły gospodarstwa na Litwie. 
Można zauważyć, że gospodarstwa w Polsce oraz na Li-
wie, czyli gospodarstwa charakteryzujące się najmniej-
szą powierzchnią użytków rolnych cechują się najwyż-
szymi nakładami pracy ogółem. Z kolei gospodarstwa 
w Czechach, Niemczech oraz na Słowacji, czyli gospo-
darstwa posiadające największe zasoby użytków rol-
nych wykorzystują najmniejsze nakłady pracy ogółem. 
Gospodarstwa w Polsce charakteryzowały się również 
największymi nakładami pracy własnej w przeliczeniu 
na 1 ha użytków rolnych. 

Zarówno w roku 2011 jak i 2013 w gospodarstwach 
specjalizujących się w chowie krów mlecznych oraz 
zwierząt trawożernych, najwyższą wartością majątku 
cechowały się gospodarstwa na Słowacji, natomiast naj-
niższą odznaczały się gospodarstwa na Litwie. W przy-
padku chowu zwierząt ziarnożernych, najwyższą war-
tością majątku miały gospodarstwa w Czechach, a naj-
niższą – w Polsce. Polskie gospodarstwa charakteryzo-
wały się również najniższą wydajnością mleczną krów, 
nieprzekraczającą 5 304 kg mleka/krowę/rok.

Gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt 
żywionych w systemie wypasowym odznaczały się naj-
niższymi wartościami produkcji spośród pozostałych 
typów gospodarstw zwierzęcych. Na zróżnicowanie 
wartości produkcji w poszczególnych latach mogą mieć 
wpływ np. zmienne warunki atmosferyczne, wysokość 
cen towarów. 

W obydwu analizowanych latach spośród gospo-
darstw specjalizujących się w chowie krów mlecznych 
oraz zwierząt trawożernych, najwyższym poziomem 
dochodu, w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych, cha-
rakteryzowały się gospodarstwa w Polsce, natomiast 
najniższym gospodarstwa na Słowacji. Gospodarstwa 
polskie były jednocześnie najmniej zależne od po-
zarynkowego wsparcia, czyli dopłat do działalności 

operacyjnej. Można przy-
puszczać, że w państwach, 
w których otrzymane do-
płaty do działalności ope-
racyjnej były większe niż 
wartość uzyskanego do-
chodu z rodzinnego gospo-
darstwa rolnego, dopłaty 
pozarynkowe wykorzy-
stane zostały do pokrycia 
kosztów związanych z pro-
dukcją. Wysoki udział do-
płat w tworzeniu dochodu 

Czechy Niemcy Litwa Polska Słowacja Czechy Niemcy Litwa Polska

2011 159,0 68,8 57,4 16,8 643,6 28,8 65,6 187,1 26,0

2013 159,2 72,4 43,9 19,0 549,7 31,8 72,1 150,8 22,0
2011 71,9 68,4 51,9 26,7 97,3 84,2 63,4 73,6 25,5
2013 68,1 67,2 50,3 24,4 97,3 74,7 59,5 60,6 22,9

2011 213 281 317 371 30 -953 620 234 1037

2013 210 276 283 294 -20 1082 763 804 1222

2011 546 484 270 359 360 833 375 161 300

2013 534 457 263 346 332 1210 396 166 305

2011 10316 13081 11283 4411 1280 -2573 21194 2153 13236

2013 10112 13312 7848 3561 -925 3774 26446 6452 13776

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z FADN oraz danych z Eurostatu.

Dochód z gospodarstwa                       
(z dopłatami)

EUR/ha

Dochód z dopłat do 
działalności operacyjnej EUR/ha

Dochód na osobę 
pełnozatrudnioną

EUR/AWU

Średnia powierzchnia ha

Udział dzierżawy w UR %

Wyszczególnienie Jedn. Rok
Zwierzęta trawożerne Zwierzęta ziarnożerne

Wybrane dane dotyczące analizowanych gospodarstw specjalizujących się
w chowie zwierząt trawożernych i ziarnożernych

z gospodarstwa rolnego – we wszystkich analizowanych 
państwach jak i latach – potwierdza ich ogromne znacze-
nie dla rozwoju tych gospodarstw. W przypadku wszyst-
kich typów gospodarstw zwierzęcych największym 
dochodem, w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną, 
charakteryzowały się gospodarstwa w Niemczech. 

Spośród wszystkich typów gospodarstw zwierzęcych 
największą produktywnością ziemi, pracy oraz kapitału 
odznaczały się gospodarstwa specjalizujące się w chowie 
zwierząt ziarnożernych. Największą produktywność zie-
mi wykazywały gospodarstwa w Czechach, najwyższe 
wartości wskaźnika ekonomicznej wydajności pracy od-
notowano w gospodarstwach w Niemczech, natomiast 
najwyższe wartości wskaźnika produktywności kapitału 
odnotowano w gospodarstwach na Litwie. Z kolei go-
spodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt trawo-
żernych odznaczały się najmniejszą produktywnością 
ziemi, pracy oraz kapitału spośród wszystkich typów go-
spodarstw zwierzęcych. Gospodarstwa w Polsce charak-
teryzowały się najniższymi wskaźnikami produktyw-
ności spośród wszystkich analizowanych państw UE.

W badanym okresie gospodarstwa specjalizujące 
się w chowie krów mlecznych odznaczały się najwięk-
szymi wartościami wskaźnika opłacalności produkcji. 
Największą wartość odnotowano w gospodarstwach 
w Polsce w roku 2011. Gospodarstwa specjalizujące 
się w chowie zwierząt trawożernych odznaczały się 
najmniejszą opłacalnością produkcji, wykazując jed-
nocześnie największą dochodowość (najwyższą war-
tość tego wskaźnika odnotowano na Litwie). Najniższą 
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* * * * *

dochodowością cechowały się natomiast gospodarstwa 
specjalizujące się w chowie zwierząt ziarnożernych.

Wnioski:
1. Gospodarstwa rolne Polski, Czech, Litwy, Niemiec oraz 

Słowacji były bardzo zróżnicowane zarówno pod wzglę-
dem posiadanych zasobów produkcyjnych, jak i uzyska-
nych wyników.

2. Polskie gospodarstwa charakteryzowały się najmniejszą po-
wierzchnią użytków rolnych, stosunkowo najmniejszą war-
tością majątku oraz największymi nakładami pracy własnej 
w porównaniu do pozostałych analizowanych państw UE.

3. Gospodarstwa w Polsce oraz na Litwie wykazywały do-
datni dochód bez unijnych dopłat, co świadczy o ich małej 
zależności od pozarynkowego wsparcia.

4. W gospodarstwach w Czechach, Niemczech oraz na Sło-
wacji dopłaty zostały wykorzystane na pokrycie kosztów 
związanych z produkcją, pozostałe kwoty dopłat tworzyły 
dochód, ale zdarzało się również tak, że pomimo dopłat 
w dalszym ciągu gospodarstwa te przynosiły stratę.

5. Gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt ziar-
nożernych odznaczały się największą produktywnością 
ziemi, pracy oraz kapitału spośród wszystkich typów go-
spodarstw zwierzęcych.

6. Spośród wszystkich typów gospodarstw zwierzęcych naj-
wyższe wartości produkcji oraz dochodów wykazywały 
gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt ziar-
nożernych, natomiast najniższe – specjalizujące się w cho-
wie zwierząt trawożernych.

7. W analizowanych latach przeciętna wartość osiągnięte-
go dochodu z gospodarstwa rolnego dla poszczególnych 
typów gospodarstw w większości państw była niższa od 
przeciętnego wynagrodzenia netto w gospodarce naro-

dowej tych państw. Jedynie w gospodarstwach na Litwie 
(oprócz typu „zwierzęta ziarnożerne” w roku 2011) war-
tość osiągniętego dochodu z gospodarstwa rolnego za-
wsze była większa od przeciętnego wynagrodzenia netto 
w gospodarce narodowej.

8. Największą opłacalnością produkcji charakteryzowały się 
gospodarstwa na Litwie, przeciętną, w kolejności malejącej 
gospodarstwa w Polsce, Czechach oraz Niemczech, nato-
miast gospodarstwa na Słowacji okazały się nieopłacalne.

Angelika Ryndak, stażystka w biurze MIR w Tarnowie
Materiały źródłowe:

Europejski FADN, http://ec.europa.eu/agriculture/rica/
Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/
Polski FADN, http://fadn.pl/
Goraj L., Mańko S. 2009. Rachunkowość i analiza ekonomiczna 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
Gębska M., Filipiak T. 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji 

gospodarstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Kapusta F. 2014. Zasoby i nakłady pracy w rolnictwie polskim. 

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, t. XVI, z. 1, s. 91-97.

Manteuffel R. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa 
rolniczego. PWRiL, Warszawa.

25 lat TUW TUW

W filmie Andrzeja Wajdy „Ziemia obiecana” 
Karol Borowiecki powiedział:. „(…) ja nie 

mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic (…) – To ra-
zem mamy w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabry-
kę… Według tej samej zasady powstało Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Prawie z niczego. 

Kapitał zakładowy pochodził z Funduszu Skład-
kowego KRUS oraz Zakładów Ubezpieczeń MACIF 
i MAIF, a także z symbolicznych wkładów różnych fun-
dacji. Był to czas „odgrzebywania” starych przykładów 
ekonomii społecznej, oraz czas funkcjonowania ludzi, 
dla których ważniejsza była idea niż pieniądze, kiedy 
posłowie i radni samorządów terytorialnych funkcjo-
nowali za symboliczne diety. A więc czas prawdziwych 
społeczników, których obecnie prawie nie widać. War-
to przypomnieć, że tradycja ubezpieczeń wzajemnych 
w Polsce to ponad 100 lat. Piękną ideę ubezpieczeń 
wzajemnych w naszym kraju zapoczątkowało Towa-
rzystwo Ubezpieczeń od Ognia „Florianka”, które po-
wstało w Krakowie, na ziemiach polskich pod zaborem 
austriackim. W okresie międzywojennym, tradycję tę 
kontynuował Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza-
jemnych, na którego gruzach po wojnie powstał obecny 

gigant ubezpieczeń jakim jest Powszechny 
Zakład Ubezpieczeń – PZU. 

Za wskrzeszeniem idei ubezpieczeń 
wzajemnych stoją tacy ludzie jak Henryk 

Wujec, Stefan i Andrzej Bratkowscy, Jacek Kuroń. 
Przełomowym okresem dla Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW”, był czas powstawania izb 
rolniczych, które tak jak ubezpieczenia wzajemne re-
aktywowano po ponad 50-letniej nieobecności w życiu 
gospodarczym Polski. Dla powstających izb rolniczych, 
których głównym celem jest organizacja życia gospo-
darczego w ramach samorządu zawodowego, ubezpie-
czenia wzajemne doskonale się wpisywały w zadania, 
które przed nimi postawiono. I, bez fałszywej skrom-
ności, należy odwołać się do historii Tarnowskiej Izby 
Rolniczej, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła tę 
ideę do swojej działalności. Nie można przy tej okazji 
nie wspomnieć o osobach, które z tą ideą się utożsami-
ły (Paweł Augustyn, Jerzy Książek, Jan Rozum, Stani-
sław Gałęziowski, Alfred Pasternak, Ferdynand Furtak, 
Eugeniusz Niemiec i niżej podpisany). Zmiana ustawy 
o ubezpieczeniach pozwoliła na wyodrębnienie w za-
kładzie ubezpieczeń Związków Wzajemności Człon-
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kowskiej – Tarnowska Izba Rolnicza utworzyła taki 
związek o nazwie ZWC „Galicja”.

Jubileusz 25-lecia TUW „TUW” był okazją do pod-
sumowania tego okresu w kontekście całego rynku 
ubezpieczeń w Polsce. Na rynku finansowym ubezpie-
czenia traktowane są jako gorszy brat. Warto jednak 
przypomnieć parę cyfr, które dla budżetu państwa, za-
trudnienia, płaconych podatków i odszkodowań mają 
ogromne znaczenie. Aktywa zakładu ubezpieczeń to 
185 mld zł, wysokość składek w skali roku to 56 mld, 
z czego 57% stanowią ubezpieczenia majątkowe, a 43% 
ubezpieczenia na życie. Co roku zakłady ubezpieczeń 
lokują w bezpiecznych inwestycjach i papierach war-
tościowych prawie 65 mld zł. Corocznie wypłacają od-
szkodowania o wartości 36,7 mld złotych, prawie równo 
po 50% w ubezpieczeniach życiowych i majątkowych. 
W ramach ubezpieczeń obowiązkowych składka OC 
i AC komunikacyjne stanowi 18 mld złotych, OC rolne 
(ubezpieczenia budynków) – 1,8 mld złotych, OC z tytu-
łu prowadzenia gospodarstwa rolnego – 1,5 mld złotych. 

Prezes Zarządu Ewa Stachura-Kruszewska wręcza dyplom 
Janowi Rozumowi z podziękowaniami za zaangażowanie w rozwój 
Towarzystwa oraz idei wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce.

Rynek ubezpieczeń zatrudnia prawie 180 tys. ludzi, 
z czego 160 tys. stanowią pośrednicy ubezpieczeniowi 
(agenci, multiagenci, brokerzy), i odprowadza corocznie 
do budżetu państwa dziesiątki milionów złotych po-
datków dochodowych. Obecnie Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” uzyskuje ze składek ponad 
660 milionów – stanowi to 2% ogółu zebranych skła-
dek na rynku ubezpieczeń majątkowych i lokuje ten 
zakład na 10. miejscu wśród 33 zakładów realizujących 
ubezpieczenia majątkowe w Polsce. Wśród wszystkich 
towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce działających 
w dziale II (ubezpieczenia osobowe i majątkowe) TUW 
„TUW” zajmuje 11. miejsce, natomiast wśród towa-
rzystw ubezpieczeń wzajemnych od lat jest niekwestio-
nowanym liderem. W raporcie obejmującym 3 kwartały 
2016 r., opublikowanym przez Gazetę Finansową, TUW 
„TUW” zajmuje 42. miejsce wśród 100 największych 
instytucji finansowych w Polsce, natomiast pod wzglę-
dem dynamiki przypisu składki – 3. miejsce. Według 
rankingu przeprowadzonego przez gazetę Rzeczpospo-
lita w 2016 r. TUW „TUW” zajęło 395. miejsce pośród 
500 największych polskich przedsiębiorstw. W raporcie 
ICMIF (International Cooperative and Mutual Insuran-
ce Federation) – Międzynarodowej Federacji Ubezpie-
czycieli Spółdzielczych i Wzajemnych na świecie, w roku 
2014 TUW „TUW” ulokowane zostało na 415. pozycji 
wśród 500 największych ubezpieczycieli wzajemnych.

Efektywność formuły ubezpieczeń wzajemnych TUW 
„TUW” potwierdza liczba członków, która obecnie wy-
nosi ponad 1,5 mln. Przyszłość ubezpieczeń wzajemnych 
w Polsce byłaby świetlana, gdyby nie coroczne zmiany 
przepisów i unijnych dyrektyw, które stanowią wysoką 
poprzeczkę gwarancji finansowych dla ubezpieczonych, 
niekoniecznie uzasadnionych realiami rynkowymi.

Henryk Dankowiakowski

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu wraz z pracownikami i agentami uhonorowani podczas uroczystej konferencji 
z okazji 25-lecia powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Warszawa, 19 maja 2017 r. 
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EKO SERY BESKIDZKIE 
– korzystne konsekwencje rosyjskiego embarga

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników (Dz.U. poz. 1961). W ramach rolniczego 
handlu detalicznego (RHD) rolnicy mają możliwość 
produkcji oraz sprzedaży żywności wyprodukowanej we 
własnym gospodarstwie, spełniając określone wymogi.

Jednym z gospodarstw praktykujących RHD w po-
wiecie suskim jest gospodarstwo pana Roberta Knap 
w Naprawie. Jest to gospodarstwo rodzinne, które 
obecny właściciel otrzymał od rodziców w 1996 r. jako 
najmłodszy syn – wykształcony i pracujący w zawo-
dzie kucharz. W 2012 roku pan Robert postanowił 
zainwestować w rozwój gospodarstwa, zajmującego 
wówczas 3 ha, z 4 krowami na stanie. Wydzierżawił 
10 ha, zakupił sporo nowego sprzętu i powiększył sta-
do, które dziś liczy 9 krów. 

Decyzja o podjęciu działalności, polegającej na 
produkcji serów, zapadła w czasie kryzysu, który 
dotkliwie doświadczył polskich producentów mle-
ka. Embargo rosyjskie nałożone m.in. na produkty 
mleczne spowodowało ogromny spadek cen skupu 
mleka i brak opłacalności produkcji, mobilizując rol-
ników do szukania alternatywnych źródeł dochodu. 

Początkowo, wytwarzane w gospodarstwie sery za-
spokajały potrzeby rodziny – ciesząc podniebienia uczest-
ników rodzinnych imprez i spotkań przy świątecznym 
stole. Z czasem grono smakoszy serów się poszerzyło. 

Pan Robert Knap z rodziną.

Sery z Zagrody Pod Brzozami - znane i cenione nie tylko w Małopolsce!

Możliwość sprzedaży produktów żywnościo-
wych z gospodarstwa daje także działalność 

Marginalna, Lokalna, Ograniczona (MOL). Ten ro-
dzaj funkcjonowania wymaga jednak zarejestrowa-
nia działalności gospodarczej, a także spełnienia 
szeregu wymogów weterynaryjnych i sanitarnych, 
co wiąże się z ogromnymi, często przekraczającymi 
możliwości rolników nakładami inwestycyjnymi.

Działalność przetwórczą spełniającą takie rygo-
rystyczne wymagania prowadzą państwo Agnieszka 
i Paweł Byrscy z Choczni (powiat wadowicki). Jak sami 
podkreślają – dzięki wieloletniej pracy i zaangażowaniu 
czwórki dzieci: Pauliny, Danuty, Jana i Michała, rodzi-
ców i rodzeństwa oraz dzięki Bogu, który postawił na 
ich drodze wspaniałych ludzi, od stycznia 2017 r. „Zagro-
da Pod Brzozami” sprzedaje swoje produkty w ramach 

Pod koniec 2016 r., po przyjęciu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników, pan Robert postanowił wygospodaro-
wać w domu dodatkowe pomieszczenie przeznaczone 
wyłącznie do produkcji serów, tak aby w 2017 r. rozpo-
cząć produkcję i sprzedaż w ramach RHD. 

Inwestycja nie była skomplikowana ani bardzo 
kosztowna – powstała dodatkowa kuchnia wyposażona 
w lodówkę, łatwo zmywalne powierzchnie, z dostępem 
do zimnej i ciepłej wody bieżącej. 

Obecnie do produkcji serów wykorzystywane jest 
wyłącznie mleko pochodzące z własnego gospodar-
stwa. Powstają z niego wyśmienite sery podpuszcz-
kowe aż w 15 smakach. Dla właściciela – obecnie już 
małej wytwórni serów – najważniejsza jest jakość 
produktów, która okazuje się najlepszą reklamą. Go-
spodarstwo prezentuje swoją ofertę wyłącznie na pro-
filu www.facebook.com/ekoserybeskidzkie, a klientów 
ciągle przybywa. Sery z Naprawy można nabyć tylko 
na zamówienie. 
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działalności MOL i sprzedaży bezpośredniej. 
Cała historia zaczęła się 21 lat temu, 

gdy państwo Byrscy otrzymali gospo-
darstwo o powierzchni 1,5 ha od ro-
dziców pani Agnieszki: Marii i Pio-
tra Świętek. Hodowali wówczas na 
potrzeby własne kury, kaczki, in-
dyki, świnie i krowę, którą dostali 
od rodziców pana Pawła: Henryki 
i Stanisława Byrskich. 

Prowadzenie niewielkiego 
gospodarstwa łączyli z pracą za-
wodową – do momentu kiedy 
dzieci zaczęły poważnie choro-
wać. Konieczność opieki nad dzieć-
mi uniemożliwiła kontynuowanie 
aktywności zawodowej przez panią 
Agnieszkę. Z upływem czasu, korzy-
stając z rodzinnych przepisów, zajęła 
się wytwarzaniem różnego rodza-
ju serów, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród rodziny 
i znajomych.

Państwo Byrscy postanowili wówczas otwo-
rzyć własną serowarnię i sprzedawać swoje 

produkty. 
Rozpoczęcie działalności nie było 

łatwym zadaniem. Koszty stworzenia 
zakładu produkcyjnego, który spełnia 
wymogi sanitarne i weterynaryjne 
wydawały się przerażające. Opty-
mizmem nie napawały też wysokie 
koszty związane bezpośrednio z pro-
dukcją: drogie badania wyrobów 
mlecznych, konieczność częstego 

badania mleka, zakup odpowiednich 
przypraw ekologicznych i opakowań 

stosownych do wymogów. Skuteczna 
realizacja marzeń wymaga konsekwencji 
i wytrwałości – po trzech latach wytężonej 
pracy udało się przystosować gospodar-

stwo i budynki do produkcji serów, 
bez dotacji unijnych. W opinii pani 
Agnieszki większość trudności wy-
nikała z braku instytucji wspierają-

cej merytorycznie rolników, którzy zamierzają uru-
chomić tego typu działalność, oraz braku spójności 
pomiędzy instytucjami kontrolującymi. 

Na dzień dzisiejszy gospodarstwo Byrskich po-
większyło swój areał do 35 ha (dzierżawy), powsta-
ły nowe budynki gospodarcze oraz dom, zakupiono 
wiele maszyn rolniczych. Dzięki temu można było 
powiększyć inwentarz gospodarski, który stanowi 
30 kóz dojnych plus młodzież, 7 krów rasy jersey i si-
mental oraz cielęta. 

Aby udoskonalić swoje umiejętności pani Agniesz-
ka uczestniczyła w wielu szkoleniach serowarskich. 
Obecnie produkuje różnego rodzaju sery krowie i ko-
zie, wykorzystując w tym celu wyłącznie mleko pozy-
skiwane w swoim gospodarstwie. Jak sama twierdzi, 
smaczny ser można wytworzyć tylko z dobrej jakości 
mleka, od zwierząt żywionych ekologicznie. Podkreśla 
też, że wspólna praca całej rodziny mimo wielu trudów 
i przytłaczjących formalności, z bożym błogosławień-
stwem – ma sens. Owocem tego wysiłku jest bowiem 
zadowolenie klientów – zarówno indywidualnych, jak 
też doświadczonych i wymagających szefów restaura-
cji, ale przede wszystkim radość z przebywania razem, 
a tego brakuje zabieganemu społeczeństwu. 

Angelika Jakubowska, biuro MIR w Wadowicach

i znajomych.

Produkty z Zagrody Pod Brzozami można 
zakupić w sklepach i restauracjach w powiecie 
wadowickim i suskim, wyroby dotarły także do 
sklepów w województwie śląskim:
 Dar natury 34-100 Wadowice, ul. Batorego

(naprzeciwko stacji paliw)
 Źródło zdrowia 34-120 Andrychów, ul. Traugutta 6
 Bio i Eko 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 38
 Makowe Pola 34-220 Maków Podhalański, 

ul. Konopnickiej 1
 Sklep ogólnospożywczy Marian Kapsa 

44-200 Rybnik, ul. Wyzwolenia 5
 Młyn Jacka Hotel & Spa 

34-100 Wadowice, Jaroszowice 234
 Restauracja Kardamon 

34-220 Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2
 Kocierz Hotel & Spa 34-120 Andrychów, 

Targanice ul. Beskidzka 206.

działalności MOL i sprzedaży bezpośredniej. 
Cała historia zaczęła się 21 lat temu, 

gdy państwo Byrscy otrzymali gospo-
ro-

wać. Konieczność opieki nad dzieć-
mi uniemożliwiła kontynuowanie 
aktywności zawodowej przez panią 
Agnieszkę. Z upływem czasu, korzy-
stając z rodzinnych przepisów, zajęła 

Państwo Byrscy postanowili wówczas otwo-
rzyć własną serowarnię i sprzedawać swoje 

produkty. 

łatwym zadaniem. Koszty stworzenia 

badania mleka, zakup odpowiednich 
przypraw ekologicznych i opakowań 

stosownych do wymogów. Skuteczna 
realizacja marzeń wymaga konsekwencji 
i wytrwałości – po trzech latach wytężonej 
pracy udało się przystosować gospodar-

Pani Agnieszka Byrska, produkuje 
różnego rodzaju sery z mleka krowiego 
i koziego, pozyskiwanego od zwierząt 
żywionych ekologicznie.

* * * * *
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Relacja z wyjazdu na www.mir.kraków.pl (A����������, 21-06-2017) 

Relacja z wyjazdu na www.mir.kraków.pl (W���������, 23-03-2017) 

Prezentacja kandydatów.

Chłop Roku 2017 – Sławomir Kowal z Podkarpacia.

Uroczyste otwarcie i powitanie gości.

Na stoisku MIR nie zabrakło małopolskiego folkloru!

AGROTECH Kielce, 17-19 marca 2017 r. AGROTECH Kielce, 17-19 marca 2017 r.

W opolskim Kombinacie Rolnym Kietrz, 19 czerwca 2017 r. W opolskim Kombinacie Rolnym Kietrz, 19 czerwca 2017 r.
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Pani Antonina Nosal częstowała kołaczem i domowym chlebem ze smalcem.

Oferta Gminy Krościenko nad Dunajcem. Gmina Bobowa słynie z koronki klockowej.
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Rozstrzygnięcie konkursu na Superwiązkę Polskiego Czosnku.

Utytułowani hodowcy, zaproszeni goście i organizatorzy Wystawy.
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Organizację Pikniku s� nansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Laureaci konkursu plastycznego.

Laureaci konkursu wiedzy.Udział w konkursach – czyli dobra zabawa!

Profesjonalne przygotowanie porcji degustacyjnych. Degustacja potraw i wyrobów z mięsa wieprzowego.
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Wino z Pogórza Ciężkowickiego

Małopolskie gospodarstwa oferują!

* * * * *

Rolniczy handel detaliczny – informacja PPIS w Krakowie

Winnica „Manru” znajduje się w Kąśnej Dol-
nej w Gminie Ciężkowice. Pan Marek Zwo-

lenik założył ją w 2010 r. na powierzchni 0,5 ha, wyko-
rzystując do nasadzeń odmiany przetwórcze takie jak: 
‘Rondo’, ‘Regent’, ‘Muskat Odesskij’, ‘Solaris’, ‘Sauvi-
gnon Blanc’, ‘Marechal Foch’, ‘Leon Millot’. Obecnie 
owoce zbierane są z 40 arów uprawy i powstaje z nich 
ok. 1 000 l wina rocznie. W ofercie winnicy znajdują 
się białe, czerwone i różowe wina wytrawne – można 
je nabyć bezpośrednio w gospodarstwie.

Właściciel „Manru” uzyskał wszystkie niezbędne 
pozwolenia do sprzedaży wina, jednakże była to długa 
i żmudna procedura, przysłowiowa „droga przez mękę”. 
Z uwagi na położenie winnicy na terenie Ciężkowicko 
– Rożnowskiego Parku Krajobrazowego konieczne było 
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. 

Korzystając z moż-
liwości jakie daje, obo-
wiązująca od stycznia 
br., ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu 
ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolni-

Pan Marek Zwolenik utrzymuje swoją winnicę w dobrej kulturze rolnej nie 
stosując żadnych herbicydów – pielenie odbywa się wyłącznie mechaniczne.

Rolniczy handel detaliczny oznacza ob-
sługę i/lub przetwarzanie żywności 

i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży 
lub w punkcie dostaw dla konsumenta final-
nego, polegający na zbywaniu konsumentowi 
finalnemu (tj. konsumentowi, który nie wyko-
rzystuje żywności w ramach działalności przed-
siębiorstwa spożywczego) żywności pochodzącej 
w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub cho-
wu, podmiotu działającego na rynku spożywczym.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa 
jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, 

również produkcja i przetwarzanie żywności.
Zgodnie z dotychczas obowiązującym i przepisami, 

podmioty prowadzące działalność w ramach handlu 
detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestra-
cji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wyda-
wanej przez organ PPIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. Nowe przepisy upraszczają te za-
sady w odniesieniu do podmiotów prowa-
dzących rolniczy handel detaliczny, pozo-
stawiając jedynie obowiązek rejestracji przez 

właściwy organ powiatowego inspektoratu 
weterynarii lub powaitowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej.
W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć 

wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w przy-
padku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży: 

produktów pochodzenia zwierzęcego • lub żywności 
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwie-
rzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powia-
towego lekarza weterynarii,
żywności pochodzenia niezwierzęcego•  – do właściwe-
go państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

ków, pan Marek zarejestrował swoją działalność (upra-
wa winorośli oraz produkcja wina) w Państwowym 
Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Tarnowie, 
i prowadzi sprzedaż wyprodukowanych przez siebie 
win w ramach rolniczego handlu detalicznego. 

Winnica „Manru” uczestniczy też w różnego rodza-
ju projektach, których celem jest rozwój branży winiar-

skiej, np. w projekcie pn. ENOTarnowskie promującym 
enoturystykę w regionie tarnowskim, oraz „Wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii do wspierania branży 
enologicznej w Europie”, którego celem jest rozwój edu-
kacji enologicznej w Polsce.

W najbliższym czasie wina z „MANRU” 
będzie można nabyć podczas takich imprez jak: 

 Międzynarodowy Festiwal Wina w Tuchowie, 
 Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna,
 Pogórzańskie Święto Wina i Miodu w Gromniku. 

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie 
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Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów pod-
legających urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej należy złożyć w formie pisemnej, 
w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczę-
cia planowanej działalności.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywno-
ści w ramach rolniczego handlu detalicznego należy 
spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 PEiR z dn. 29.04.2004 r. w spra-
wie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 
z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, l. 34, str. 319) oraz prze-
pisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. 

• 

• 

• 

Przepisy te przewidują między innymi, że w przy-
padku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzy-
staniu pomieszczeń używanych głównie jako prywat-
ne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu 
i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domo-
wej), obowiązują wymogi określone w jego załączniku 
II w rozdziale III (uproszczone wymagania higienicz-
ne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania 
podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawia-
jące dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryte-
ria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel 
jakim jest bezpieczeństwo żywności.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytel-
ny i widoczny dla konsumenta (zgodnie z art. 44a ust. 
2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r. poz. 149):
1) napis „rolniczy handel detaliczny”;
2) dane obejmujące: 

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu 
prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,
c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu 

prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile 
taki numer został nadany.

Brak takiego oznaczenia, lub podanie informacji 
niepełnych lub nieprawdziwych, zgodnie z art. 100 ust. 
2 pkt 17 ww. ustawy podlega karze grzywny.

* * *

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegają-
cych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej obowiązani są złożyć rolnicy prowadzą-
cy działalności w zakresie:

dostaw bezpośrednich•  (produkcja małych ilości su-
rowców do konsumenta lub lokalnego zakładu deta-
licznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, 
np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rol-
nych na targu),
gospodarstw agroturystycznych• ,
produkcji pierwotnej•  (np. produkcja, uprawa).

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres dzia-
łalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żyw-
ności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest 
bezpłatna i odbywa się poprzez złożenie wniosku na 
urzędowym formularzu, dostępnym na stronie interne-
towej: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl, lub bezpośred-
nio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina

Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed 
dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone 
jest karą pieniężną w wysokości od 1 tys. zł do 5 tys. zł. 

Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produko-
wanej, przetwarzanej i przechowywanej w gospodar-
stwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego 
spożycia w tym gospodarstwie.

Wnioski należy składać do właściwych państwo-
wych powiatowych inspektorów sanitarnych dla miej-
sca działalności rolniczej. 

* * *
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* * * * *

MYZBIERAMY.PL – portal, który łączy

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne 
warzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej

W związku z trwającym sezonem zbiorów warzyw 
i owoców, a w szczególności owoców miękkich, wszy-
scy producenci powinni zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wa-
rzyw i owoców na etapie produkcji pierwotnej. 

Podczas uprawy jak i zbioru na plantacjach należy 
stosować się do wytycznych, ujętych w opracowanej na 
zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Pań-
stwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdro-
wia Publicznego „Strategii nadzoru nad bezpieczeń-
stwem żywności w obszarze owoców miękkich”.

Wymagania obowiązujące na plantacjach 
podczas uprawy i zbioru owoców miękkich:

I. Woda stosowana podczas produkcji pierwotnej:
przy produkcji żywności należy stosować wyłącznie • 
czystą wodę,
woda stosowana do podlewania nie może być zanie-• 
czyszczona fekaliami ludzkimi,
do nawożenia nie należy stosować odchodów ludz-• 
kich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwór-
czymi wirusami mogącym i utrzymywać się nawet 
przez kilka miesięcy,
woda powinna być poddawana odpowiedniemu • 
uzdatnianiu, które pozwoli maksymalnie zreduko-
wać zanieczyszczenia wirusami.

II. Higiena personelu i warunki sanitarne:
pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do to-• 
alet zlokalizowanych w pobliżu plantacji oraz czystej 
i bieżącej wody, środków do mycia rąk i higieniczne-
go ich suszenia;
należy opracować procedury jak również ustalić • 
szczegółowe działania, które należy podjąć każdo-
razowo celem zminimalizowania potencjalnego roz-
przestrzeniania się zanieczyszczeń wirusami;
przedsiębiorca powinien opracować instrukcje mycia • 
powierzchni produkcyjnych, jak i pomieszczeń i urzą-
dzeń stosowanych do mycia (w tym także toalet);
personel powinien bezwzględnie przestrzegać in-• 
strukcji mycia rąk przez cały okres produkcji – nale-
ży myć ręce każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, 
w przerwie jak i po skorzystaniu z toalet;
należy ograniczyć dostęp do plantacji osób nieupo-• 
ważnionych, w tym dzieci, które mogą być nosiciela-
mi wirusów.

II. Higiena personelu i warunki sanitarne:

Małopolska Izba Rolnicza objęła patronatem  dzia-
łalność portalu MYZBIERAMY.PL, łączącego rolni-
ków, sadowników z osobami, które chcą same zbierać 
owoce i warzywa w wybranym przez siebie gospodar-
stwie na terenie danego powiatu czy województwa. 

Zasada działania portalu jest bardzo prosta. Rol-
nicy, którzy chcą zaprosić do siebie na zbiór rejestrują 
darmowe konto na MyZbieramy.pl

Następnie mogą wystawić bezpłatne ogłoszenie. 
W informacjach podają m.in. daty zbioru, zdjęcia oraz 
cenę, za którą zainteresowane osoby mogą zebrać dla 
siebie owoce czy warzywa. Ogłoszenie widoczne jest 

przez 40 dni, w każdym momencie rolnik może samo-
dzielnie dokonać w nim zmian. Ponadto twórcy porta-
lu udostępniają rolnikom wzory plakatu do promocji 
wydarzenia oraz Regulamin zbierania i oświadczenia 
dla zbierających. Zbierający mogą szybko znaleźć ofer-
tę blisko swojego domu korzystając z wyszukiwarki na 
MyZbieramy.pl. Po założeniu swojego konta otrzymu-
je się dostęp do dokładnych danych o ofercie, adresie, 
numerze telefonu kontaktowego. Co ważne wszystkie 
opcje na portalu są bezpłatne. 

Ponadto rolnik może zamieścić na MyZbieramy.pl 
oferty pracy, jeśli poszukuje pracowników do zbioru. 
Jest także dział, w którym gospodarz może zapropono-
wać po prostu sprzedaż owoców, warzyw, przetworów.

Zachęcamy rolników, którzy sprzedają owoce i wa-
rzywa oraz ich przetwory, w ramach obowiązujących 
od stycznia przepisów dotyczących sprzedaży bezpo-
średniej i rolniczego handlu detalicznego, aby korzy-
stali z możliwości jakie oferuje portal.

Adres portalu: www.myzbieramy.pl
* * *
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Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego informuje, że wiek 

emerytalny – podwyższany stopniowo 
od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 
2017 r. będzie jeszcze wynosił:

co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet, oraz• 
co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. • 

Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny 
zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Oznacza to, że o przyznanie emerytury rolniczej 
będą mogły wówczas ubiegać się:

osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 wrze-• 
śnia 2017 r.,
osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub • 
65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego 
wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje 
obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną rów-• 
nież podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają 
jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.

Należy pamiętać, że rolnicy i domownicy, poza wie-
kiem emerytalnym, muszą legitymować się 25-letnim 
okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-ren-
towemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Prawo do 
emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek 
dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu nie-
zdolności do pracy, którym – po osiągnięciu obniżone-
go wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie 
przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany 
okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od 
dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świad-
czenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia 
wniosku. Niemniej osoby, które ukończą wiek 60 lat (ko-
bieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 paździer-
nika 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze 
podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo 
do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, 
jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2017 r.

Jednocześnie, w związku z obniżeniem wieku eme-
rytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie 
przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Nato-
miast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed 
dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamie-
nione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym 
wieku emerytalnym.

Ponadto rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą 
posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpie-
czenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowa-
dzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcze-
śniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą 
emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o•  ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. • o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). 

Źródło: KRUS (aktualności: www.krus.gov.pl z dn. 17.07.2017).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) będzie łączył część zadań Agencji 
Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agen-
cji Nieruchomości Rolnych (ANR), które 
od 1 września 2017 r. przestaną istnieć na 
podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 623).

Zadaniami KOWR, które zostaną przeniesione 
z ANR będzie gospodarowanie nieruchomościami rol-
nymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. No-
wopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem 
na dotychczasowych zasadach, m.in. w drodze wydzier-
żawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na po-
większenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, 
oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego ko-
rzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na 
czas oznaczony administratorowi całości lub części mie-
nia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

* * * * *

W kompetencji nowopowstałej instytucji 
będzie wydawanie decyzji administracyjnych 
dotyczących prywatnego obrotu gruntami 
rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej po-
mocy finansowej na utrzymanie infrastruk-

tury na terenach wiejskich, współpraca z samorząda-
mi w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR będzie również sprawował nadzór wła-
ścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin 
i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla 
twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcen-
niejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydują-
cy o postępie biologicznym. 

Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji 
KOWR należeć będą takie zadania jak: kontrola pisem-
nych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania 
oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów 
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rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, od-
tłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel za-
graniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie 
działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wy-
branych produktów rolnych i żywnościowych w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencja-
łem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku 
cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie 
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych 
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, re-
alizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, 
które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze ARR będą reali-
zowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płat-
niczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. 

W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane 
będą instrumenty finansowe: Pakiet Hogana – nadzwy-

czajną pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, 
a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, 
wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane 
z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rol-
ników w sektorach hodowlanych. Dodatkowo ARiMR 
będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup 
i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze 
owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich 
zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów 
w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, 
grup i producentów rolnych i ich związków. 

Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwa-
ły wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego 
uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. 
Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowa-
niem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzezna-
czonych do sprzedaży.

Źródło: ARR, ARiMR

Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020

* * * * *

MRiRW dokonało ak-
tualizacji harmonogramu 
planowanych naborów 
wniosków w ramach PROW 
2014-2020, który został za-
twierdzony 06.07.2017 r., 
przez Podsekretarza Stanu 

w resorcie rolnictwa, Ryszarda Zarudzkiego. 
Harmonogram planowanych naborów wniosków*

w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, któ-

rych celem jest ograniczenie skutków prawdopo-
dobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje 
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rol-
nej” – wrzesień 2017 r. **; III kwartał 2018 r.***

2. „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do 
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale prze-
kazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ 
operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe 
gospodarstwa” – wrzesień 2017 r.; III kwartał 2018 r.

3. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położo-
nych na obszarach Natura 2000” – wrzesień 2017 r.; 
III kwartał 2018 r.***

4. „Tworzenie grup producentów i organizacji pro-
ducentów” – październik 2017 r.; II kwartał 2018 r.; 
IV kwartał 2018 r.

5. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ 
operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – na-

bór obszar a, b, c i d – I kwartał 2018 r. – obszar d; 
II kwartał 2018 r. – obszar: a, b, c.

6. „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla 
młodych rolników” – I kwartał 2018 r.

7. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji 
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
– nabór na operacje za wyjątkiem operacji związa-
nych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą 
produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczo-
nych w związku ze zwalczaniem choroby afrykań-
skiego pomoru świń (ASF) – I kwartał 2018 r.

8. „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór 
na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych 
w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody 
chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku 
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
– I kwartał 2018 r.

9. „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych 
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczo-
nego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „In-
westycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
– termin naboru zostanie podany w sytuacji wystą-
pienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uza-
sadniających ogłoszenie naboru.
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WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
10. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produk-

tów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ opera-
cji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 
– zakłady przetwórcze – I kwartał 2018 r. (ogłoszenie 
o naborze w grudniu 2017 r.)

11. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ opera-
cji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” 
– rolnicy IV – kwartał 2018 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY
12. „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzyma-

niem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kultu-
rowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospo-
darczych oraz środków w zakresie świadomości śro-
dowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i bu-
downictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wspar-
cie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” 
typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicz-
nej” – grudzień 2017 r.; I kwartał 2018 r.; terminy uza-
leżnione od SW, które ogłaszają nabory.

13. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” – cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które 
ogłaszają nabory.

14. „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, mo-
dernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” 
typ operacji „Scalanie gruntów” – terminy uzależ-
nione od SW, które ogłaszają kolejne nabory.

15. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” – nabór cią-
gły. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje pole-
gające na przygotowaniu projektu współpracy składa 
się do 31 marca 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy 
na operacje polegające na realizacji albo przygoto-
waniu połączonym z realizacją projektu współpracy 
składa się do 31 grudnia 2021 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
16. „Wsparcie dla szkolenia doradców” – lipiec 2017 r.
17. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” 

– sierpień 2017 r.
18. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ 

operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rol-
nika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej 
porady dla właściciela lasu” – październik 2017 r.

19. „Współpraca” – III kwartał 2018 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH 
I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

20. „Wsparcie na przystępowanie do systemów jako-
ści” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników 
systemów jakości” – październik 2017 r.; II kwartał 
2018 r.; IV kwartał 2018 r.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE 
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

21. „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów”

premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,• 
pierwsza premia pielęgnacyjna do gruntów z sukce-• 
sją naturalną.

22. „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
23. „Rolnictwo ekologiczne”
24. „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalny-

mi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”
– 15 marca – 15 maja 2018 r. (wnioski będzie można 
składać jeszcze w terminie 25 dni kalendarzowych po 
terminie składania wniosków, jednak za każdy dzień 
roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie 
płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności)
25. „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 

żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia 
na zalesienie – 1 czerwca – 31 lipca 2018 r.

* * *

*  Planowane terminy niektórych naborów wniosków 
mogą ulec zmianie w związku ze zmianami PROW 
2014-2020 oraz w wyniku przebiegu procesu legisla-
cyjnego projektów aktów prawnych.

** Termin naboru uzależniony od przebiegu procesu 
akredytacji agencji płatniczej.

*** Planowany termin uruchomienia naboru w 2018 r. 
uzależniony od wykorzystania środków w ramach 
naboru przeprowadzonego w 2017 r.

* * * * *
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W pierwszym kwartale br. Małopolska Iza Rol-
nicza zorganizowała 14 szkoleń dla rolników 

z terenu powiatów miechowskiego i proszowickiego. 

Rolnicy z pow. proszowickiego mogli uczestniczyć 
w szkoleniach w Koniuszy, Koszycach, Nowym Brzesku, 
Radziemicach, Proszowicach oraz Pałecznicy; natomiast 
producenci rolni działający na terenie pow. miechow-
skiego – w Miechowie, Charsznicy, Gołczy, Kozłowie, 
Książu Wielkim, Wierzbicy, Racławicach i Słaboszowie. 

Podczas spotkań kompetentni przedstawiciele 
instytucji okołorolniczych (MODR, PIW, ARiMR) 
przedstawiali aktualne informacje dotyczące ważnych 
dla rolników zagadnień tj.: 

➢Afrykański pomór świń i ptasia grypa – Paweł Pęczal-
ski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach;

➢Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – 
Marta Zastawnik, Kierownik MODR w Proszowicach 
oraz Dawid Korus z ARiMR w Miechowie;

➢Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty spowo-
dowane klęskami żywiołowymi – Marta Zastawnik, 
Kierownik MODR w Proszowicach;

➢Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 
Dawid Korus z ARiMR w Miechowie; 

➢Zmiany we wnioskach obszarowych – Józef Krzeczek, 
Kierownik ARiMR w Proszowicach, Jan Biesaga, 

Rolnicze aktualności na przedwiośniu

Szkolenie w Charsznicy, 17.02.2017 r.

Kierownik ARiMR w Miechowie oraz Jacek Podsia-
dło, z-ca Kierownika ARiMR w Miechowie;

➢Sprzedaż detaliczna – pracownicy MODR w Miecho-
wie: Wanda Matias i Zbigniew Żak. 

We wszystkich szkoleniach uczestniczyli przewod-
niczący Rad Powiatowych MIR: Marek Boligłowa na 
terenie powiatu miechowskiego i Łukasz Gaweł – w po-
wiecie proszowickim.

Szkolenia były bezpłatne, a uczestniczyło w nich 
łącznie 348 rolników.

Katarzyna Węgiel, biuro MIR w Miechowie
* * * * *

6 marca br. w siedzibie tarnowskiego biura MIR 
odbyło się szkolenie dla doradców i rolników.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom z zakre-
su możliwości uzyskania wsparcia oraz wypełniania 
wniosków:

o dopłaty obszarowe, • 

O dopłatach bezpośrednich i restrukturyzacji małych gospodarstw

w ramach programów rolnośrodowiskowych, • 

poddziałania • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”,

poddziałania • „Pomoc na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospo-
darstw – operacje typu: Restrukturyzacja małych 
gospodarstw”. 

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Biura 
Regionalnego w Krakowie oraz Biura Powiatowego 
w Tarnowie.

W szkoleniu udział wzięły zainteresowane osoby 
z terenu powiatów bocheńskiego, brzeskiego, tarnow-
skiego i dąbrowskiego. W sumie gościliśmy ponad 
70 uczestników. 

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie
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* * * * *

W dniach 1 i 2 czerwca br. w biurze w MIR 
w Tarnowie odbyło się szkolenie z zakre-

su Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad 
cross–compliance. 

Uczestnikami szkolenia była grupa młodych osób 
pragnących poszerzyć wiedzę oraz podnieść kwalifika-
cje z w/w zakresu. Zasada wzajemnej zgodności doty-
czy przestrzegania minimalnych norm Dobrej Kultury 
Rolnej, ochrony dzikiego ptactwa, siedlisk przyrodni-
czych, dzikiej flory i fauny, ochrony środowiska przed 
zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej 
w gospodarstwie działalności, identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, wytwarzania produktów rolniczych w sposób 
nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowot-
ności roślin, jak również zapewnienia warunków 

W drugim dniu szkolenia odbył się wyjazd studyjny 
do gospodarstwa Pana Józefa Mazura. Zajęcia prak-
tyczne miały na celu ocenę dostosowania gospodar-
stwa w zakresie spełnienia wymogów zasad wzajemnej 
zgodności na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, 
oraz opracowanie projektu planu dostosowania gospo-
darstwa rolnego do poniższych wymogów. 

Obszar A, który obejmuje: 
➢ zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, 
➢ identyfikację i rejestrację zwierząt; 

Obszar B, obejmujący:
➢ zdrowie publiczne, 
➢ zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób zakaź-

nych zwierząt, 
➢ zdrowotność roślin, 

Obszar C, w którym zawiera się: 
➢ dobrostan zwierząt.

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie

Dobre praktyki i zasady wzajemnej zgodności

Jak co roku od 15 marca rolnicy mogli składać 
wnioski o płatności bezpośrednie. 

W tym roku termin składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich, obszarowych (płatności 
rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, 
ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych),  
został przedłużony do 31 maja. Rolnicy którzy złożyli 
w ARiMR wnioski do końca maja br. mają szansę na 
otrzymanie płatności w pełnej wysokości, natomiast ci, 

Wnioski obszarowe – kampania 2017

którzy złożyli wnioski w terminie od 1 do 26 czerwca 
muszą się liczyć z uzyskaniem dopłaty pomniejszonej 
o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Jak co roku pracownicy MIR, oraz działacze spo-
łeczni pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków, 
pełniąc dyżury m.in. w biurach powiatowych ARiMR, 
w gminach i sołectwach naszego województwa. Pod-
czas tegorocznej kampanii wypełnili oni łącznie 3 654 
wniosków, czyli o 506 więcej niż w roku ubiegłym. 

W tym roku ARiMR zarejestrowano 1,34 mln wnio-
sków co stanowi 99,26% wszystkich wniosków złożo-
nych w roku ubiegłym. W województwie małopolskim 
rolnicy złożyli 119 540 wniosków, podczas gdy w 2016 r. 
do OR ARiMR w Krakowie wpłynęło ponad 121 tys. 
wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Zmiany w zasadach przyznawania 
płatności wprowadzone w 2017 r.

✓ Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiał-
kowych została zastąpiona płatnością do powierzchni 
upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do 
powierzchni upraw roślin pastewnych. 

✓ Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich 
(malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do 
powierzchni uprawy truskawek. 

Pracownicy i działacze MIR pomagają w wypełnianiu wniosków, 
OR ARiMR w Krakowie, maj 2017 r.
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✓ Od roku 2017 płatność do powierzchni uprawy bu-
raków cukrowych przysługuje do całej powierzchni 
uprawy buraków cukrowych objętej umową. 

✓ Płatność do bydła lub płatność do krów przysługuje 
maksymalnie do 20 szt. zwierząt spełniających wa-
runki kwalifikowalności. 

✓ Płatność do owiec przysługuje do samic przetrzymywa-
nych w gospodarstwie w okresie od dnia 15 marca do 
dnia 15 kwietnia 2017 r., jeżeli wiek tych samic w dniu 
15 maja 2017 r. będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy. 

✓ Od roku 2017 w przypadku, gdy rolnik nie będzie re-
alizował praktyk zazielenienia (dywersyfikacja upraw, 
utrzymywanie obszarów proekologicznych i zacho-
wanie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod 
względem środowiskowym), stosowane będą dodatko-
we kary administracyjne. Wysokość takiej kary może 
wynosić maksymalnie 20% kwoty przypadającej na 
obszar zatwierdzony do jednolitej płatności obszarowej. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
* * * * *

Nasze przedsięwzięcia w ramach KSOW

W 2017 r. Izba realizuje 
trzy projekty z dofinan-

sowaniem uzyskanym z Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich.

1. „Nowe możliwości – rolniczy 
handel detaliczny” – projekt skie-
rowany jest do rolników prowadzą-
cych sprzedaż bezpośrednią oraz 

osób zainteresowanych możliwością zakupu płodów 
i przetworów rolnych bezpośrednio u producentów. 

2. „Artystycznie i apetycznie, czyli sztuka na gościnnym 
stole” – projekt skierowany jest do rolników – właści-
cieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicie-
li KGW oraz przedstawicieli LGD, i ma na celu po-

szerzenie wiedzy i umiejętności osób prowadzących 
działalność agroturystyczną z zakresu dekoracji stołu 
oraz estetycznego podawania posiłków.

3. „Przetwórstwo lokalne na małą skalę podstawą mar-
ketingu na wsi” – projekt skierowany jest do rolni-
ków zainteresowanych rozwojem swoich gospodarstw 
w kierunku małego przetwórstwa, szczególnie dla wła-
ścicieli małych gospodarstw rolnych funkcjonujących 
w gminach i powiatach sąsiadujących z gminą Stryszów, 
w której znajduje się wzorcowy inkubator kuchenny 
przeznaczony do prowadzenia małego przetwórstwa.
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW 

informujemy o możliwości rejestracji w bazie 
partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

* * * * *

4 marca 2017 r. w sali GOK-u w Wieprzu święto-
wano 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich Wieprz. 

W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób. Li-
dia Kowala przewodnicząca KGW w Wieprzu przywi-
tała gości przybyłych na spotkanie, wśród których nie 
zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych, współpracujących z Kołem instytucji i organi-
zacji rolniczych, pań reprezentujących zaprzyjaźnione 
KGW z Maleniska, Andrychowa, Gierałtowic, Gierał-
towiczek, Frydrychowic, Nidka, Przybradza oraz przy-
jaciół i darczyńców. Wśród zaproszonych obecny był 
również Prezes Zarządu MIR Ryszard Czaicki.

Wszyscy zgromadzeni mieli okazję poznać 70-letnią 
już historię działalności Koła, którą przedstawiła pani 
Anna Babiarz. Po jej wystąpieniu głos zabierali kolejno 
zaproszeni goście, składając gratulacje i życzenia, wrę-
czając statuetki, kwiaty i jubileuszowe upominki na ręce 
przewodniczącej Koła. Szczególnie miłym i wzruszają-
cym momentem było odznaczenie pięciu pań „Orde-
rami Serca – Matkom Wsi”, symbolizującymi uznanie 
za matczyny trud włożony w wychowanie młodego po-
kolenia Polaków, za kształtowanie w rodzinnym domu 

KGW w Wieprzu działa od 70 lat!

postaw moralnych, za pracę włożoną w przeobrażanie 
wsi. Ordery ufundowała Rada Powiatowa MIR w Wa-
dowicach, a wręczyli je wspólnie pani Danuta Kożusz-
nik (Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej) oraz 
Prezes MIR Ryszard Czaicki. 

W dalszej części uroczystości pani Małgorzata Chra-
pek Wójt Gminy Wieprz wręczyła dyplomy dla byłych 

Wręczanie „Orderów Serca – Matkom Wsi”.
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przewodniczących Koła, honorowych oraz aktywnych 
członkiń Koła. W części artystycznej imprezy wystąpił 
chór „Jarzębina” na czele z panią Kazimierą Babińską-
Pytel. Asia i Michał – studenci z Krakowa pięknie śpie-
wali i grali na gitarze i skrzypcach. Swój występ mia-
ła też grupa mażoretek „Gracja” pod kierownictwem 
pani Teresy Nycz. W dalszej części imprezy na scenie 
wystąpiła grupa teatralna „Senior i ty” z Bielska-Bia-
łej w spektaklu pt.”Sanatorium”. W czasie imprezy nie 
zabrakło dobrego jedzenia przygotowanego z wielkim 
sercem przez członkinie KGW pod kierownictwem 
pani Jadwigi Kobielus.

Jolanta Mocniak, biuro MIR w Wadowicach

przewodniczących Koła, honorowych oraz aktywnych 
członkiń Koła. W części artystycznej imprezy wystąpił 
chór „Jarzębina” na czele z panią Kazimierą Babińską-
Pytel. Asia i Michał – studenci z Krakowa pięknie śpie-
wali i grali na gitarze i skrzypcach. Swój występ mia-
ła też grupa mażoretek „Gracja” pod kierownictwem 
pani Teresy Nycz. W dalszej części imprezy na scenie 
wystąpiła grupa teatralna „Senior i ty” z Bielska-Bia-
łej w spektaklu pt.”Sanatorium”. W czasie imprezy nie 
zabrakło dobrego jedzenia przygotowanego z wielkim 
sercem przez członkinie KGW pod kierownictwem 
pani Jadwigi Kobielus.

Występ chóru „Jarzębina”. 

* * * * *

IV Wiosenne Eko-Targi w Brzeznej

W dniach 1 i 2 kwietnia br. odbyły się IV 
Wiosenne Eko-Targi na terenie Sadowni-

czego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej w Gmi-
nie Podegrodzie. 

Piękna pogoda zachęciła wielu amatorów 
ogrodnictwa do odwiedzenia targów.

Na stoiskach wystawienniczych można było zaku-
pić sadzonki drzew i krzewów owocowych, sadzonki 
iglaków oraz nasiona i cebulki kwiatów i warzyw, ak-
cesoria ogrodnicze. 

Wiosenne Eko-Targi to także doskonała okazja do 
zapoznania się z ofertą producentów maszyn i sprzętu 
rolniczego, producentów nawozów i środków ochrony 
roślin. Jak podają organizatorzy liczba stoisk wysta-
wienniczych systematycznie rośnie podczas kolejnych 
edycji targów. W tym roku blisko 40 wystawców pre-
zentowało swoją ofertę.

Małopolska Izba Rolnicza uczestniczyła w Eko-Tar-
gach już po raz kolejny. Także i w tym roku z łatwo-
ścią można było odnaleźć stoisko MIR-u. Osoby, które 

Gospodarze i goście IV Wiosennych Eko-Targów w Brzeznej.

odwiedziły nasze stoisko mogły zaopatrzyć się w nim 
w materiały promocyjne, prasę rolniczą ulotki informa-
cyjne. Zarząd Izby reprezentował Pan Karol Zachwieja. 

Udział w Eko-Targach w Brzeznej jest, doskona-
łą okazją do kontaktu z producentami, poznania ich 
potrzeb w zakresie produkcji ogrodniczej, a przede 
wszystkim w produkcji ekologicznej, poznania rynku 
zbytu oraz problemów, z którymi zmagają się obecnie 
producenci województwa małopolskiego. 

Idea targów świadczy o poważnym zaangażowaniu 
się Instytutu Sadowniczego w Brzeznej w problematy-
kę produkcji ogrodniczej, w tym produkcji ekologicz-
nej. Dokonania Instytutu w tym zakresie, a także we 
wdrażaniu nowych odmian malin, są niezwykle cenne 
i umożliwiają m.in. dostosowanie produkcji ogrodni-
czej do potrzeb konsumentów.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

* * *

Piękna pogoda zachęciła wielu amatorów 
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23 kwietnia 2017 r., w Racławicach u pod-
nóża Kopca Kościuszki, po raz XXIII 
odbyły się Wybory Chłopa Roku.

Tradycyjnie juz w pierwszą niedzielę po imieninach 
Wojciecha i Jerzego, pod pomnik Bartosza Głowackie-
go w Racławicach przybyli rolnicy reprezentujący różne 
części kraju, by wziąć udział w Turnieju o tytuł Chłopa 
Roku. W tegorocznej edycji do konkurencji przystąpiło 
siedmiu kandydatów – zgłoszonych przez izby rolni-
cze oraz koła gospodyń wiejskich – reprezentujących 
pięć województw: łódzkie, małopolskie (dwóch kandy-
datów), mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie 
(dwóch kandydatów).

Kandydatem zgłoszonym przez Małopolską Izbę 
Rolniczą był Grzegorz Płażek, rolnik z gminy Słomniki, 
delegat Rady Powiatowej MIR w Krakowie do Walnego 
Zgromadzenia. Rolnicy uczestniczący w tegorocznym 
turnieju musieli wykazać się wieloma umiejętnościa-
mi: zarówno taneczno-wokalnymi, jak i siłą, sprytem 
oraz wiedzą. Ostatecznie tytuł Chłopa Roku 2017 zdo-
był Sławomir Kowal z Nowego Borka reprezentujący 

* * * * *

Jubileuszowa XX Małopolska Giełda Agroturystyczna 

W dniach 22-23 kwietnia 2017 r. na terenie 
Kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Kra-

kowie odbyła się jubileuszowa XX Małopolska Giełda 
Agroturystyczna i towarzyszące jej VI Targi Ogrodni-
cze. W uroczystym otwarciu Giełdy uczestniczyła Wi-
ceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej Krystyna Janecka.

Organizatorami giełdy byli: Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, 
Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, 
Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz 
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Partnerem 
przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie. 

Głównym celem organizacji Giełdy była promocja 
turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej 
oferty wypoczynku na polskiej wsi mieszkańcom Kra-
kowa i województwa małopolskiego. Oprócz prezenta-
cji ofert gospodarstw agroturystycznych odbywała się 
degustacja smaków lokalnej żywności, wystawa zwie-
rząt gospodarskich, warsztaty florystyczne i rękodziel-
nicze, konkursy i zabawy dla najmłodszych. 

Pośród licznych wystawców swoje stoisko miała 
również Małopolska Izba Rolnicza. Właściciele gospo-
darstw agroturystycznych z powiatu nowosądeckiego, 
nowotarskiego, tatrzańskiego i gorlickiego prezen-

towali tutaj swoje oferty. Nasza delegatka Antonina 
Nosal, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne 
na terenie urokliwej gminy Rytro w powiecie nowosą-
deckim, przygotowała do degustacji kołacze, oraz wy-
śmienity chleb wiejski ze smalcem. W pierwszym dniu 
giełdy degustację miodów przygotowało Gospodarstwo 
Pasieczne MIŚ Jana Kołacza z Rytra, a w drugim dniu 
– Pasieka Hobbystyczna Państwa Borzęckich z Masz-
kowic. Degustacja oraz ciekawa oferta agroturystyczna 
przyciągała na nasze stoisko licznie przybyłych gości. 

województwo podkarpackie. Pan Sławomir ma 42 lata 
i posiada 7,5 ha gospodarstwo. Nasz reprezentant, po 
bardzo wyrównanej rywalizacji, zajął II miejsce.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie

Kandydat zgłoszony przez MIR, p. Grzegorz Płażek 
prezentuje swoje wokalne i taneczne umiejętności.

XXIII Wybory Chłopa Roku

Oferta Pasieki Hobbystycznej Państwa Borzęckich z Maszkowic.
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Kolejne Święto Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej

Zainteresowane osoby mogły tu również zasięgnąć in-
formacji w zakresie przygotowania gospodarstwa do 
przyjmowania turystów. Izba, jako współorganizator 
Giełdy, zaprosiła również do udziału w warsztatach 
rękodzielniczych Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Bobowa. Promujące kulturę, twórczość i tradycję 
lokalną z terenu Gminy Bobowa koronczarki prezen-
towały odwiedzającym gościom kunszt i unikatowość 
wytwarzania koronek klockowych (fot. na str. 20).

Z roku na rok MGA cieszy się coraz większym za-
interesowaniem – zarówno wystawców jak i przyby-
łych gości.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym SączuDegustacja przygotowana przez Gospodarstwo Pasieczne MIŚ z Rytra

* * * * *

Tegoroczna edycja Święta Kwitnących Sadów 
odbyła się 7 maja na płycie lotniska Aeroklubu 

Podhalańskiego, w malowniczej miejscowości sadow-
niczo-rolniczej jaką jest Łososina Dolna. Tradycyjnie 
od wielu lat świętowanie połączone było z inauguracją 
sezonu lotniczego.

Uroczystego otwarcia Święta dokonał Wójt Gminy 
Łososina Dolna, Stanisław Golonka, witając przybyłych 
gości, wśród których znaleźli się posłowie i senator ziemi 
sądeckiej, wójtowie sąsiednich gmin, wicestarosta i rad-
ni starostwa powiatowego, radni Gminy Łososina Dol-
na, dyrektorzy instytucji rolniczych i okołorolniczych, 
delegaci Małopolskiej Izby Rolniczej z powiatu nowosą-
deckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. 

Zapowiadany, atrakcyjny program imprezy obfito-
wał jak zwykle w wiele ciekawych i niepowtarzalnych 
wydarzeń. Imprezie towarzyszyły pokazy akrobacji lot-
niczych i sztucznych ogni, występy taneczne zespołów 
regionalnych, występy zespołu Lachersi oraz wokalist-
ki Sylwii Grzeszczak. 

Stoisko Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Łososina Dolna

Każdy miłośnik spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu, znalazł coś dla siebie na licznych sto-
iskach wystawienniczych. Dla najmłodszych dostępne 
było wesołe miasteczko i park rozrywki, dla dorosłych 
– loty rekreacyjne nad Jeziorem Rożnowskim.

Nie zabrakło również profesjonalnego doradztwa 
z zakresu sadownictwa, rolnictwa, bezpieczeństwa na 
wsi. Na stoisku MIR dostępna była prasa rolnicza, ulot-
ki informacyjne, broszury, poradniki. Smakosze lokal-
nych produktów mieli okazję spróbować regionalnych 
przysmaków na stoiskach przygotowanych przez koła 
gospodyń wiejskich. 

Mimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała, 
mieszkańcy gminy licznie przybyli na niedzielne Świę-
to, które można uważać za udane.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu
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XXI stryszawskie Święto Zabawki Ludowej

W dniach 3 i 4 czerwca br. na terenie komplek-
su sportowego przy SP nr 2 w Stryszawie 

już po raz XXI obchodzono Święto Zabawki Ludowej. 

Główną ideą, jaka przyświeca organizacji tego świę-
ta jest kształtowanie poczucia więzi dzieci i młodzieży 
ze środowiskiem oraz tradycją rodzinną i regionalną. 
Tematem tegorocznych obchodów były bryczki i w ta-
kiej również tematyce ogłoszono konkurs plastyczny 
dla szkół, oraz sceniczne prezentacje grup konkurso-
wych. Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich 
prezentacji przyznała miejsca i nagrody w Konkursie 
na Najlepiej Prezentującą się Grupę:

Kategoria dziecięca (szkoły podstawowe):
I miejsce – ZSP w Lachowicach
II miejsce – SP nr 2 w Stryszawie
III miejsce – SP w Kukowie i ZSiSM w Stryszawie

Kategoria młodzieżowa (gimnazja):
I miejsce  – Gimnazjum nr 1 w Stryszawie 
II miejsce – Gimnazjum ZSS w Krzeszowie
III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Lachowicach

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i ciekawy 
program dla każdego – starszego i młodszego. Podczas 
imprezy twórcy ludowi nie tylko prezentowali swoje 
gotowe wyroby, ale również służyli radą i pomocą, jeśli 
ktoś chciał spróbować swoich sił w tym artystycznym 
rzemiośle. Dorośli próbowali wystrugać zabawki z ka-
wałka drewna, a dzieci chętnie je malowały i zdobiły. 

Były też inne atrakcje – wesołe miasteczko, liczne 
animacje, przejazdy „Ciuchcią”, teatr ognia oraz wy-
stępy kapel ludowych, zespołów regionalnych z Podba-

biogórza i okolic. Wystąpili też znani i lubiani w całym 
kraju: „Baciary”, kabaret „Koń Polski”, a także gwiazda 
muzyki disco polo – „Czadoman”. Nie zabrakło też do-
brego jedzenia – uczestnicy imprezy mogli próbować 
wyśmienitych potraw regionalnych przygotowanych 
przez panie z lokalnych kół gospodyń wiejskich. 

Dodatkowym wydarzeniem podczas stryszawskie-
go świętowania było otwarcie wystawy prac pani Emi-
lii Leśniak – rzeźbiarki, zasłużonej nestorki beskidz-
kiej sztuki ludowej. 

Organizatorami XXI Święta Zabawki Ludowej byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie i Gmina Stryszawa 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidz-
kiej. Impreza została dofinansowana ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Małopolski. Jednym 
ze sponsorów wydarzenia była Małopolska Izba Rolnicza.

Jolanta Mocniak, biuro MIR Wadowicach

Jeden ze srtyszawskich twórców ludowych prezentuje swój warsztat

XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu

* * * * *

XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Pol-
skiego – połączona z regionalną wystawą 

owiec, wystawą królików rasowych oraz pokazem jaz-
dy konnej – odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2017 r. 
na Błoniach w Szczyrzycu. 

Organizatorzy wystawy: Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, Wójt Gminy 
Jodłownik, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Współorganizatorzy wystawy: 
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
Przedstawicielstwo w Krakowie, Małopolski Związek Ho-
dowców Bydła i Producentów Mleka, Regionalny Związek 
Hodowców Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy, Małopolski Związek Hodowców Koni, 
Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Bydła, Ma-
łopolskie Stowarzyszenie Królików Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limano-
wej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu.

Honorowy patronat nad Wystawą objęli: Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak i Agencja 
Rynku Rolnego.

Honorowy patronat nad Wystawą objęli: Minister Rol-
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Podczas wystawy, hodowcy czerwonego bydła pol-
skiego z regionu nowotarskiego, nowosądeckiego, bo-
cheńskiego, oraz limanowskiego zaprezentowali najlep-
sze sztuki bydła. Oceny dokonała komisja sędziowska 
pod przewodnictwem prof. Jana Treli. Wszystkie zwie-
rzęta uczestniczące w wystawie zostały nagrodzone. 

W pierwszym dniu wystawy oceniono 67 sztuk 
bydła w 8 kategoriach: 

1. Jałowice 12-16 m-cy – tytuł czempiona zdobyła 
jałówka Maja (hodowca Stefan Lach z Jodłownika);

2. Jałowice 17-20 m-cy – tytuł czempiona zdobyła 
jałówka Sarna (hodowca Paweł Gał z Bańskiej Niżnej);

3. Krowy w I laktacji w programie doskonalenia rasy 
– tytuł czempiona zdobyła krowa Bela (hodowca 
Jan Solarczyk z Wróblówki); 

4. Krowy w I laktacji w programie ochrony zasobów 
genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa Wira 
(hodowca Damian Koza ze Stróży);

5. Krowy w II i V laktacji w programie doskonale-
nia rasy – tytuł czempiona zdobyła krowa Barwa 
(hodowca Jan Solarczyk z Wróblówki);

6. Krowy w II i III laktacji w programie ochrony zaso-
bów genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa 
Mela (hodowca Stefan Lach z Jodłownika);

7. Krowy IV i V laktacji w programie ochrony zasobów 
genetycznych – tytuł czempiona zdobyła krowa Sabrina 
(hodowca Grażyna Tomaszewska z Mochnaczki Niżnej);

8. Krowy VI i wyższej laktacji – tytuł czempiona zdobyła 
krowa Pola (hodowca Krzysztof Bartoszek z Maruszyny).

� Superczempionem wystawy w programie doskona-
lenia rasy została wybrana krowa Barwa hodowcy 
Jana Solarczyka z Wróblówki.

� Superczempionem wystawy w programie ochrony za-
sobów genetycznych została wybrana krowa Łaciata 
należąca do GR O.O. Cystersów ze Szczyrzyca. 
W drugim dniu, podczas oficjalnego otwarcia wy-

stawy Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz przywi-
tał licznie przybyłych gości, podziękował wszystkim 
hodowcom za pokaz najlepszych sztuk hodowlanych. 

Podziękował również Wacławowi Drożdżowi, Preze-
sowi Krajowego Związku Hodowców Polskiego Bydła 
Czerwonego w Szczyrzycu, za przygotowanie i orga-
nizację wystawy. Po odczytaniu oficjalnego protokołu 
oceny zwierząt wręczono hodowcom puchary, medale, 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

Małopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Ryszard 
Czaicki – Prezes Zarządu MIR, Karol Zachwieja – 
Członek Zarządu, Leszek Leśnik – Przewodniczący 
Rady Powiatowej MIR w Limanowej, oraz delegaci 
z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego.

Dodatkową atrakcją podczas wystawy był konkurs 
młodego hodowcy, podczas którego dzieci w strojach 
regionalnych prezentowały na ringu cielęta rasy pol-
skiej czerwonej. Młodzi hodowcy uhonorowani zo-
stali gromkimi brawami publiczności oraz nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów.

Prezentacja nagrodzonych hodowców

Prezentacja nagrodzonych młodych hodowców

Wystawa była też okazją do przeprowadzenia róż-
nych konkursów, m.in. konkursu wiedzy dla hodow-
ców, którego laureaci otrzymali nagrody ufundowane 
przez Radę Powiatową MIR w Limanowej. 

Sporym zainteresowaniem uczestników Wystawy 
cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodę 
– cielę rasy polskiej czerwonej – przekazał Krajowy 
Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego. 

W ramach wystawy odbyły się pokazy: wyrobu 
oscypka, strzyży owiec, oraz jazdy konnej. Na stoiskach 
wystawienniczych zaprezentowano sprzęt rolniczy, nie 
zabrakło również wyrobów rękodzieła ludowego, oraz 
degustacji potraw przygotowanych przez koła gospo-
dyń wiejskich z gminy Jodłownik. 

Na stoiskach instytucji zajmujących się obsługą rol-
nictwa, w tym również na stoisku MIR dostępne były 
poradniki, ulotki informacyjne oraz prasa rolnicza. 

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu



37Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Gruzja – ziemia, którą Bóg oddał ludziom…

Na przełomie maja i czerwca br. Małopolska 
Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd stu-

dyjny do Gruzji, w którym uczestniczyła 40-osobowa 
grupa składająca się głównie z rolników, oraz przed-
stawicieli UR w Krakowie, MODR, CDR i pracowni-
ków MIR. Naszym celem była wymiana doświadczeń 
z procesu integracji europejskiej oraz ocena możliwo-
ści współpracy gospodarczej z Gruzją w zakresie rol-
nictwa. Była to też wyjątkowa okazja do poznania kul-
tury i zwyczajów mieszkańców tego niezwykłego kraju.

W programie wyjazdu znalazły się spotkania 
z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa, organiza-
cji rolniczych i jednostek naukowo-badawczych, wizyty 
w winnicach i winiarniach, wytwórni wód mineralnych 
oraz w prywatnych gospodarstwach rolnych zajmują-
cych się produkcją roślinną i zwierzęcą. 

Gruzińska Akademia Nauk Rolniczych obecnie składa się 
z 18 instytutów, pełniąc głównie rolę koordynacyjną oraz 
doradczą. Do głównych zadań Akademii należą: rozwój 
nauk rolniczych, prowadzenie badań naukowych, opra-
cowywanie priorytetów dotyczących rolnictwa w oparciu 
o aktualne osiągnięcia naukowe na świecie i przekazy-
wanie ich rządowi; popularyzacja osiągnięć naukowych
i współpraca w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej.

Podczas spotkania w GAR, w którym uczestniczył 
również przedstawiciel gruzińskiego ministerstwa rol-
nictwa, dowiedzieliśmy się jak różne są rolnicze uwa-
runkowania naszych krajów. 

Gruzja w znacznej części jest krajem górzystym: od 
południa okalają ją pasma górskie Małego Kaukazu, 
ciągnące się na długości około 600 km od wybrzeża Mo-
rza Czarnego na zachodzie, do doliny Araksu na połu-
dniu. Od północy naturalną granicę z Rosją tworzą góry 
Wielkiego Kaukazu z najwyższym szczytem Elbrusem, 
który wznosi się na wysokość 5 642 m n.p.m. Tak duży 
masyw górski zatrzymuje zimne masy powietrza z pół-
nocy, co wraz z bliskością Morza Czarnego ma bezpo-
średni wpływ na klimat tego państwa. W zachodnich 
regionach kraju panuje łagodny klimat podzwrotni-
kowy morski z gorącym, parnym latem i ciepłą zimą. 
Roczne opady w okolicach Batumi często przekraczają 

Pola uprawne u podnóża Małego KaukazuSpotkanie w Gruzińskiej Akademii Rolniczej, Tibilisi, 01.06.2017 r.

2 800 mm (dla porównania średnia dla Polski wynosi 
ok. 600 mm). Im dalej na wschód, tym klimat staje się 
coraz bardziej kontynentalny: z suchymi latami, opada-
mi na poziomie 400 mm oraz dużą rozbieżnością w roz-
kładach temperatury między latem a zimą, choć i tak 
zimą temp. poniżej - 5 °C nie utrzymuje się zbyt długo. 

50% ludności Gruzji – niektóre źródła podają, 
że nawet 86% – zajmuje się rolnictwem, wytwarzając 

jedynie 9% produktu krajowego brutto. 
Średnia wielkość gospodarstwa w tym kraju oscyluje 

między 3 a 5 ha. Większość, bo 80% wszystkich gospo-
darstw rolnych, nie przekracza tej powierzchni i w związ-
ku z tym zwolnione są z płacenia podatku rolnego. 

Tak rozdrobniona struktura agrarna jest konse-
kwencją reformy przeprowadzonej 20 lat temu, podczas 
której, po rozpadzie kołchozów i sowchozów, obywate-
lom przydzielono po 1 ha ziemi. Ci, którzy nie chcieli 
na niej gospodarować przekazywali ją lub odsprzeda-
wali  – najczęściej członkom swojej rodziny. Duże roz-
drobnienie gospodarstw jest największą przeszkodą 
w procesie modernizacji rolnictwa. Jednak w narodzie 
gruzińskim powoli odradza się duch spółdzielczości – 
niektórzy rolnicy tworzą kooperatywy (grupy działa-
nia), najczęściej w obrębie swojej rodziny. 
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W ciągu ostatnich 5 lat gruziński rząd przeznaczył 
znaczne środki na pomoc dla rolnictwa, były to głów-
nie programy dla grup producenckich wspierające pro-
dukcję zwierzęcą i mechanizację rolnictwa. 70% środ-

ków na realizację programów pochodziło z budżetu 
państwa, natomiast 30% kosztów ponosili beneficjenci. 
Rząd wspiera też rolnictwo ponosząc znaczne koszty 
spłaty odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych 
przez rolników – przy oprocentowaniu 15%, część spła-
cana przez rolnika to 3%).

Produkcja gospodarstw rolnych jest kierowana 
przede wszystkim na rynek wewnętrzny. Eksport jest 
znacznie utrudniony, zwłaszcza do Unii Europejskiej, 
z powodu niemożności pozyskania przez producentów 
odpowiedniej certyfikacji. Spełnienie wymaganych 
przez UE standardów wiąże się z poniesieniem kosz-
tów inwestycyjnych w infrastrukturę laboratoryjną, 
co przekracza możliwości miejscowych producentów. 
Dodatkowym problemem jest brak rozwoju przetwór-
stwa związanego z produkcją rolną. 

W Gruzji sieć sprzedaży produkcji rolnej i zwierzę-
cej jest bardzo słabo rozwinięta. Nie ma odpowiedniej 
infrastruktury magazynowania produktów rolnych, co 
prowadzi do znacznych sezonowych różnic cen. W pro-
dukcji mleczarskiej tylko nieliczni, duzi farmerzy mają 
możliwość odstawiania mleka do mleczarń. A te produ-
kują głównie mleko w proszku. Produkcja przepysznych 
gruzińskich serów w dużej mierze odbywa się w małych 
gospodarstwach rolnych, które swoje nadwyżki sprze-
dają na targach i bazarach.

Model gospodarki gruzińskiej opiera się głównie na 
wewnętrznej konsumpcji i związanymi z nią usługa-
mi (około 90% PKB). Taki model gospodarki możliwy 
jest z dwóch względów: około 20% obywateli kraju żyje 
i pracuje za granicą, z czego ponad dwie trzecie w Ro-
sji, a reszta w krajach zachodnich.

Rektor Uniwersytetu w Tbilisi Władimir Papawa 
uważa, że gruzińska bieda wynika ze stymulowania 
wzrostu ekonomicznego konsumpcją, a nie produkcją. 
Import jest czterokrotnie większy niż eksport i składają 
się na niego przede wszystkim zboża, produkty mlecz-
ne, tytoń. Eksport opiera się głównie na takich pro-

Rozdrobnienie agrarne uniemożliwia mechanizację upraw.

duktach jak: orzechy i ich przetwory, cytrusy (głównie 
mandarynki), niektóre warzywa oraz wina i koniaki.

Gruzja jest najstarszym regionem winiarskim
na świecie i słynie z produkcji doskonałych win.
Uprawę winorośli rozpoczęto w Gruzji 7-5 tys. lat 

p.n.e., kiedy mieszkańcy południowego Kaukazu za-
uważyli, że pozostawiony na zimę w zagłębieniach sok 
z winogron zamienia się w wino. Tradycyjna metoda
produkcji wina odbywa się w qvevri (gliniane amfory, 
o pojemności nawet 5000 litrów), do których wlewa 
się moszcz winny, a następnie zakopuje się je w zie-
mi na okres kilku miesięcy. W amforach wino nabiera 
oryginalnego, mineralnego smaku i aromatu, takich 
samych jak przed tysiącami lat. Sfermentowany sok 
winogronowy może być później przelewany do beczek 
z dębu kaukaskiego, aby nabrał specyficznego bukie-
tu tanin dębowych, albo wprost do butelek. W dowód 
uznania dla tej specyficznej techniki produkcji wina, 
w 2013 roku UNESCO wpisało qvevri na listę światowe-
go, niematerialnego dziedzictwa kultury.

W Gruzji istnieje pięć głównych regionów winiar-
skich, na czele z Kachetią, gdzie rośnie 70% wszystkich 
winogron Gruzji (ok. 32 tys. ha). Według różnych sza-
cunków jest tu od 50 do 500 odmian winorośli, z czego 
komercyjnie zarejestrowanych jest 38. Dwa najważniej-
sze szczepy to Rkatsiteli i Saperavi.
Rkatsiteli (białe) – trzecie miejsce na świecie pod wzglę-

dem łącznej powierzchni uprawy. Najważniejszy szczep 
w produkcji gruzińskich białych win. Rkatsiteli jest zbie-
rana od połowy września do początku października. 
W najbardziej ekskluzywnych wydaniach wydajność 
wynosi 6-8 ton/ha. Używana jest także do wyrobu win 
wzmacnianych i lodowych.

Saperavi (czerwone) – najważniejszy szczep w produkcji 
gruzińskich czerwonych win, nazwa oznacza „barwnik” 
lub „kolor”. Jagody mają granatową skórę i sok delikat-
nie zabarwiony na czerwono. Klasycznie zaczyna osią-
gać dojrzałość w połowie września, zbiory trwają do 
końca października.

Opracowanie: 
Katarzyna Pniak i Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie

Materiały źródłowe: 
www.gf24.pl/wydarzenia/swiat/item/157-gruzinski-

eksperyment (gazeta finansowa, wyd. z dn. 15.05.2016 r.),
www.wikipedia.org/pl,
www.kaukaz.pl.

Najlepsze wina Duruji Valley produkowane są tradycyjnymi metodami.



Tradycyjna metoda produkcji wina w qvevri  
– w winiarni Duruji Valley, która powstała w 1533 r.

Pamiątkowa fotografia uczestników wyjazdu i właścicieli jednego z gospodarstw, którzy przyjęli nas z tradycyjną, gruzińską serdecznością.
W Gruzji mówi się, że Gość jest prezentem od Boga – zupełnie jak nasze przysłowie Gość w dom, Bóg w dom!

Gruzińskie krowy same poszukują miejsc wypasu, można je spotkać 
przy drogach, jak również na nadmorskich plażach...

Stoiska z produktami rolno-spożywczymi w lokalnej hali targowej – warunki sprzedaży spełniające krajowe wymogi,  
odbiegają od standardów określonych w unijnych przepisach.
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połączone z degustacją oferowanych przez rolników produktów i przetworów, 2 lipca 2017 r. 

Wraz z coraz większą wiedzą na temat pro-
dukcji żywności, przetwórstwa i jej pocho-

dzenia, wielu konsumentów ma uzasadnione obawy 
co do jej jakości oraz jej wpływu na zdrowie. 

Minione 20 lat, w czasie których produkcja żywno-
ści w Polsce odbywa się w oparciu o normy Unii Eu-
ropejskiej, wiele w tym zakresie się zmieniło. Polska 
żywność ze względu na metody produkcji, niewielkie 
nawożenie nawozami sztucznymi, małą ilość środków 
ochrony używaną przy ich produkcji, jest ceniona na 
wielu rynkach zagranicznych, o czym świadczą zna-
czące przychody polskiego rolnictwa w handlu mię-
dzynarodowym. Dla wielu konsumentów świadomość 
wymogów jakie powinna spełniać żywność wysokiej 
jakości powoduje, że sięgają oni coraz częściej do zaku-
pu bezpośrednio u rolnika. 

Do niedawna Polskie przepisy prawne, skomplikowa-
ne i restrykcyjne, ograniczały w sposób znaczący handel 
tymi produktami bezpośrednio przez rolnika. Zmieniły 
się one w ostatnich latach pozwalając sprzedawać rolni-
kom nie tylko pierwotne produkty, a więc te pochodzą-
ce bezpośrednio z pól, ale również te przetworzone. 
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Małopolska Izba Rolnicza, wychodząc naprzeciw 
potrzebom producentów i konsumentów, stworzyła 
miejsce w, którym można nabyć produkty i przetwo-
ry, produkowane przez rolnika, bezpośrednio od rol-
nika. Miejscem tym jest budynek Małopolskiej Izby 
Rolniczej w Tarnowie przy ul. Giełdowej 9. Uroczyste 
otwarcie tego punktu sprzedaży połączone z degusta-
cją niektórych produktów i przetworów, odbyło się 
w niedzielę 2 lipca 2017 r. Kolejne spotkania z rolni-
kami oraz możliwość zakupu wyprodukowanej przez 
nich żywności mają miejsce w każdy piątek w godz. 
od 8:00 do 12:00.

Zapraszamy wszystkich rolników zainteresowanych 
udziałem w tym przedsięwzięciu, chcących sprzedawać 
swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej, rol-
niczego handlu detalicznego i MOL (działalność margi-
nalna, lokalna i ograniczona), do zapoznania się z in-
formacjami zawartymi na stronie www.kupurolnika.pl 
i kontaktu z biurem MIR w Tarnowie, tel.: 14 621 00 64. 

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej
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