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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Po klęskowo suchym lecie oraz jesieni przyroda wreszcie nadrabia 
zaległości. Śnieżna zima przy, braku silnego zmrożenia podłoża, 
pozwala na odbudowę poziomu wód gruntowych oraz daje dobre 
rokowania na wiosnę.

Nadal trwa dramat producentów trzody i nie jest to już przysłowiowa 
„świńska górka”, lecz problem dużo bardziej złożony. Zaniechania we 
wsparciu sektora w poprzednich latach, brak partycypacji rolników  
w przetwórstwie, trudności z uzyskaniem pozwoleń na budowę obiektów 
inwentarskich, problemy związane z ASF. Zalew polskiego rynku tanimi 

półtuszami z Belgii, w związku z ogniskami ASF w tym kraju, i brak możliwości eksportu do 
Niemiec, trudności z wdrażaniem programu bioasekuracji, burza wokół odstrzału dzików 
w Polsce powodują, że zdesperowani rolnicy, chcąc ratować swoje dochody i miejsca pracy, 
wychodzą na drogi i protestują. 

Ogromny szum medialny dotyczący depopulacji dzików nie służy nikomu. Faktem jest, że 
dzików w Polsce mamy zbyt dużo i nikt nie jest w stanie dokładnie określić ich liczebności. Odstrzał 
dzików w kolejnych sezonach łowieckich powyżej 300 tys. sztuk nijak się ma do przedstawianych 
szacunków wskazujących, że w Polsce mamy 200-280 tys. dzików. Optymalna liczebność dzików 
w Polsce, wynikająca z pojemności łowisk oraz akceptowalnego poziomu szkód gospodarczych 
w uprawach rolnych to około 80 tys. sztuk. Do aktualnego stanu doprowadził brak reakcji 
na postulaty rolników w latach 2004-2012. Podobnie obecnie, brak odpowiedzi na postulaty 
ograniczenia liczebności bobra oraz częściowej redukcji populacji wilka, ze względu na szkody 
gospodarskie, może w przyszłości również skutkować nieracjonalnymi działaniami.

Tak naprawdę zaczął się gorący sezon wyborczy 2019. Politycy ze wszystkich ugrupowań 
obiecują wyborcom „frukty” starając się przeciągnąć na swoją stronę jak największą część 
elektoratu. Szczególny bój toczy się o mieszkańców obszarów wiejskich. Mam nadzieję, że rolnicy 
nie dadzą się łatwo nabrać i odróżnią puste obietnice od właściwych rozwiązań systemowych, 
służących ich działalności oraz bytowi ich rodzin.

Szczęść Boże,

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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„Miałem sen...”
- tak swoje słynne 

przemówienie, wygłoszone 
w Waszyngtonie w 1963 roku, 
rozpoczął Martin Luther 
King. Przemówienie w którym 
wyraził nadzieję, że kiedyś 
w jednym marszu pójdą 
„czarni” i „biali”. Jakże nie 
porównać tego do tegorocznego 

Marszu Niepodległości, do podzielonego społeczeństwa, 
w tym również do podzielonego środowiska rolniczego. 
Środowisko rolnicze jest reprezentowane przez dziesiątki 
organizacji rolniczych, w tym związkowych (wystarczy 
10 osób pochodzących ze środowiska rolniczego, aby 
taki związek mógł powstać). Często na czele tych 
„mikrozwiązków” funkcjonują pseudodziałacze 
nieżyjący z rolnictwa, ale obecność w związku pozwala 
im zdobyć stanowiska i funkcje w różnych instytucjach 
państwowych. Czy nie miał racji Wincenty Witos, kiedy 
mówił, że „łatwiej związać sieczkę  w snopek, niż namówić 
chłopów do wspólnego działania”?

Czas Bożego Narodzenia i początek Nowego 
Roku - jak zwykle zmieniają buńczuczną retorykę 
w dyskusji - na życzeniową. Środowisko rolnicze także 
ma życzenia. Każdy rolnik żyjący z tego, co wyprodukuje 
i za co utrzymuje rodzinę oraz inwestuje w gospodarstwo 
siadając do wigilijnego stołu czy idąc do obory, aby 
„porozmawiać” ze zwierzętami ma nadzieję, że w roku 
następnym:

wyprodukuje bez katastrof, klęsk i chorób to co na  -
polu i w oborze. W ostatnim dziesięcioleciu przyroda 
nas nie oszczędza. Powodzie, szalejące wiatry czy 
tegoroczna susza skłaniają do refleksji co dalej ze 
zmieniającą się przyrodą. To, że ona się zmienia staje 
się faktem. Wędrówka ludzi i zwierząt oraz roślin do 
innych stref klimatycznych ma już miejsce. Przed 
rolnictwem staje zadanie jak wobec ograniczonego 
potencjału ziemi wyżywić powiększającą się 
populację ludzi.
sprzeda za godziwą cenę swoje produkty, bez  -
oszukańczych praktyk kupujących. Co roku 
odnotowujemy liczne przypadki braku wypłat za 
sprzedane produkty, odmów ich przyjęcia oraz 
zaniżanie w niczym nieuzasadniony sposób cen za 
produkty.
nie zostanie zaskoczony gwałtownymi zmianami  -
przepisów prawa, które spowodują perturbacje 
z produkcją i zbytem. Świat stał się globalną 
wioską, której powiązania gospodarcze są bardzo 
silne. Klęska u potentatów produkcji np. soi, może 
zachwiać gospodarką produkcji pasz na całym 
świecie. Zmieniające się ceny ropy w wyniku 
konfliktów zbrojnych mogą spowodować wzrost 
kosztów produkcji.
rządzący wreszcie przyznają, że produkcja żywności  -
jest działalnością strategiczną każdego państwa i 

trzeba o nią dbać w sposób szczególny.
jako petent w urzędach, będzie nie przedmiotem  -
który przeszkadza, a podmiotem, który uzyska 
oczekiwaną pomoc. Rolnicy mają prawo do takiego 
traktowania, ich istnienie pozwala na utrzymanie 
wielotysięcznej grupy pracowników administracji.
nie będzie widział zdewastowanej ziemi zarastającej  -
inwazyjnymi chwastami, krzewami i drzewami. Nie 
będzie widział porzuconej ziemi, o którą tak zabiegały 
poprzednie pokolenia. Ziemi ubywa w bardzo 
szybkim tempie. Od 2005 do 2015  w Małopolsce 
ubyło 150 tys. ha ziemi rolnej.
nie będzie świadkiem marnotrawienia żywności  -
- w Polsce w 2018 roku zmarnowano 9 mln t. 
żywności,
partnerzy rynkowi będą rozumieć co to susza, głębiej  -
analizować dane statystyczne, by móc obiektywnie 
oszacować wskaźniki obrazujące sytuację 
w rolnictwie, np. dochód rolniczy i nie będą podnosić 
cen na środki do produkcji, według zasady rolnik 
otrzymuje pieniądze, to trzeba po nie sięgnąć.

Takich życzeń i nadziei można było by, w tym 
okresie, wymienić wiele. Izba się z nimi utożsamia 
i będzie przypominać o nich nowo wybranym władzom 
wojewódzkim kórym to, w oparciu o budowaną 
strategię rozwoju województwa, przedstawiać będzie 
listę priorytetów. Ich  rozwiązanie leży w interesie nas 
wszystkich. Należą do nich m.in.

gospodarka ziemią i ochrona jej przed degradacją, -
gospodarka wodna ochrona zasobów wody  -
i tworzenie nowych zbiorników retencyjnych,
ochrona przestrzeni wiejskiej przed dewastacją  -
krajobrazu,
ochrona dziedzictwa kulturowego wsi  -
i środowiska naturalnego, w tym gospodarstw 
drobnotowarowych,
przeciwdziałanie biedzie na wsi i wykluczeniu  -
społecznemu.

Mamy nadzieję, że nasze życzenia chociaż 
w części spełnią się w 2019 roku.
 

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR
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Zwyczajowo w grudniu Małopolska Izba Rolnicza 
zwołuje Walne Zgromadzenie, którego celem jest 
przyjęcie budżetu i planu działalności na następny rok. 
Tegoroczne obrady Walnego Zgromadzenia MIR zostały 
zdominowane przez dwa tematy:

Regulacje prawne dotyczące kół gospodyń 1. 
wiejskich.
Prawo wodne i obowiązki rolników wynikające 2. 
z jego wdrażania.

Koło gospodyń wiejskich to jedna z popularniejszych 
form zrzeszania się kobiet ze środowisk wiejskich, 
działająca do tej pory w strukturze kółek rolniczych. 
Od teraz KGW mają szanse działać w nowej formule 
prawnej jako koła gospodyń wiejskich zarejestrowane 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Ustawa, która daje takie możliwości weszła w życie 
z jednodniowym vacatio legis. Wszystkie koła, które 
złożą deklarację funkcjonowania w nowej formule 
prawnej, jeżeli złożą stosowne wnioski do Agencji, 
mogą liczyć na pomoc finansową, która dla małych 
kół wyniesie 3000 zł, natomiast dla dużych (liczących 
powyżej 70 osób) – 5 000 zł. Trudno powiedzieć jakie są 
cele tych zmian. Być może jest to kolejny etap politycznej 
walki o środowisko wiejskie lub próba nadzorowania 
przez Państwo wydatków finansowych kół gospodyń 
wiejskich. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR 
w Krakowie - Pan Adam Ślusarczyk, który omawiał 
to zagadnienie, nie mógł rozstrzygnąć wielu naszych 
wątpliwości dotyczących, m.in.: liczby kół, które mogą 
działać na obszarze jednej wsi (ustawa mówi o jednym 
kole). Nie wiemy również, jak długo administracja 
państwowa zamierza wspierać finansowo koła 
gospodyń wiejskich. W dyskusji przeważała opinia, 
że trzeba z tej możliwości skorzystać, jednak na 
podstawie informacji, które posiadamy na dzień 12 
grudnia br., hurraoptymizmu w tej sprawie nie ma.

Drugim tematem, który dominował w czasie obrad 
Walnego Zgromadzenia było prawo wodne. Pisaliśmy 
już na temat obowiązków rolników wynikających z 

tego prawa w Informatorze MIR Wiosna 2018 
nr 50(57). Woda, która jest źródłem życia, 
integralnie związana z naszą cywilizacją i 
planetą Ziemia - być może występująca tylko 
na naszej planecie – jest ważnym czynnikiem 
rozwoju ludzkości. Z punktu widzenia 
gospodarczego jej ilość oraz jakość decyduje 
o wielu aspektach, m.in. o produkcji rolnej, 
produkcji przemysłowej czy, w kon-sekwencji, 
o zdrowiu ludzi. Zasoby wody słodkiej na 
świecie i w Polsce systematycznie się kurczą. 
Polska pod względem zasobów wód słodkich 
należy do grupy krajów takich jak Hiszpania, 
Grecja czy Portugalia. Tym bardziej jest 
dla nas ważne, aby w sposób szczególny 
chronić posiadane zasoby wody. Świadomość 
rolników w tym zakresie jest znaczna. Susza 

jakiej doświadczyliśmy w bieżącym roku uwidoczniła 
problem braku wody. W dyskusji, w której szczególną 
aktywność wykazywał, znający problem od podszewki, 
Pan Leszek Leśnik – Przewodniczący Rady Powiatowej 
MIR w Limanowej, który zwracał uwagę na szereg 
terminów, norm oraz kar wynikających z obowiązków 
ciążących na osobach prowadzących produkcję rolną. 
Podobne problemy i zagrożenia wskazywali również 
zaproszeni wykładowcy w osobach Pani Ewy Gondek 
reprezentującej Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz Pani Aleksandry Rudy z Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Celnie skomentował to 
Tadeusz Wójcik - Członek Zarządu MIR, mówiąc, że jako 
rolnik, ma coraz mniej praw w swoim gospodarstwie, 
gdyż przybywa nakazów i obowiązków ograniczających 
swobodę produkcji.

Spotykając się z rzadkimi zjawiskami, które 
jednak występują, jak stosowanie w produkcji rolnej - 
szczególnie na dużych plantacjach kukurydzy - osadów 
komunalnych, dochodzimy do wniosku, że w ochronie 
wody, której mamy coraz mniej, rygory muszą istnieć 
i ich przestrzeganie jest nakazem chwili.

Bardzo ciekawią informację na temat stosowania 
środków ochrony roślin, przestrzegania okresów karencji 
i prewencji oraz wprowadzania do obrotu produkcji 
rolnej przedstawił dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Pan Andrzej Nowak. 
Kolejny raz na Walnym Zgromadzeniu MIR apelował 
o obowiązkowe przestrzegania etyki produkcji zwią-
zanej ze stosowaniem środków ochrony roślin. (Środki 
ochrony roślin zadomowiły się na dobre w produkcji 
rolnej po drugiej wojnie światowej. Pamiętamy, jak 
duże nadzieje świat wiązał z DDT. Kto z nas, pokolenia 
powojennego, nie pamięta beztroski, która towarzyszyła 
stosowaniu DDT w walce ze stonką. Wyprodukowano go 
w milionach ton. Miał być lekarstwem na wszystkie plagi 
tego świata, w tym m.in. malarię. Niestety okazało się, że 
środek ten pozostanie na tysiące lat na naszej planecie, 
gdyż w środowisku nie ulega rozkładowi. Jego historia 
jest dobrym ostrzeżeniem dla współczesnych rolników, 
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którzy nieraz w beztroski sposób stosują środki ochrony 
roślin (red.)).  Pan Andrzej Nowak cytował przykłady 
przekraczania norm w produkcji owoców i warzyw, 
których wykrycie przy eksporcie dyskwalifikuje nie 
tylko partię eksportowanych warzyw i owoców, ale 
kładzie się również cieniem na wiarygodność partnerów 
z Polski. Dyrektor WIORiN przedstawił także obowiązki 
w zakresie rejestracji produkcji oraz norm materiału 
sadzeniakowego i siewnego.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pani Agnieszka 
Szewczyk-Kuta, przedstawiła aktualny stan zagrożenia 
epizootycznego w Europie, Polsce i w województwie 
małopolskim zwracając szczególną uwagę na zagrożenia 
wynikające z wykrywania nowych ognisk ASF (najbliższe 
na dzień dzisiejszy znajduje się na Podkarpaciu). ASF 
jest plagą dla producentów trzody chlewnej. Niestety, 
głównym źródłem zakażeń jest człowiek, który, nie 
zachowując zasad izolacji sanitarnej, często w sposób 
nieświadomy zaraża zwierzęta znajdujące się w jego 
chlewni. Bioasekuracja jest niezbędna i rolnicy powinni 
wykorzystywać w tym zakresie istniejące formy 
wsparcia finansowego. Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
przedstawiła ponadto stan zagrożeń związanych 
z występowaniem wścieklizny, warrozy i zgnilca 
u pszczół oraz choroby niebieskiego języka u bydła.

Przedstawiciele Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w osobach: Pana Dyrektora Jacka Gołdy 
i Pana Kierownika Wydziału Rolnictwa i Infrastruktury 
Wsi Andrzeja Kawalca, omówili zakres szkód jakie 
spowodowały zjawiska katastroficzne, w tym susza w 
województwie. Szkody te, w 2018 r. oszacowano na 17 
mln zł. Zwrócili oni również uwagę na niedoskonałość 
sytemu monitoringu realizowanego przez IUNG. 
Problem ten był już wcześniej przedmiotem interwencji 
Małopolskiej Izby Rolniczej, która wielokrotnie 
informowała o swoich zastrzeżeniach zarówno IUNG 
jak też MRiRW. Przez niefrasobliwość jednego z wójtów 
powiatu tarnowskiego, który nie zechciał w terminie 
powołać komisji szacujących, brak było możliwości 
oceny powstałych szkód czego efektem była późniejsza, 
wielotygodniowa analiza wniosków złożonych przez 
rolnikow prowadzona przez pracowników ODR i Izby. 
Przedstawiciele MUW podziękowali za zaangażowanie 
przedstawicieli Izby w proces szacowania szkód oraz 
wyliczania ich wartości.

Przedstawicielka Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, Pani Dyrektor Iwona Ciećko, omówiła 
aktualny stan zasobów ziemi w województwie 
małopolskim, będący w dyspozycji KOWR oraz zasady 
dzierżaw i sprzedaży. Ustosunkowała się również do 
propozycji nowelizacji ustawy o obrocie gruntów 
zezwalających na zakup bez dotychczasowych obostrzeń 
gruntów do 1 ha przez osoby niebędące rolnikami. 
KOWR jest również dysponentem znacznych środków 
przewidzianych na różne formy pomocy, w tym pomocy 
żywnościowej dla dzieci uczęszczających do szkół. 

Małopolska w tym zakresie zajmuje drugie miejsce 
w Polsce.

Przedstawicielka KRUS-u, Pani Elżbieta Wróbel, 
omówiła aktualny stan prawny ubezpieczeń społecznych 
rolników i odpowiedziała na liczne pytania dotyczące 
ubezpieczeń społecznych realizowanych przez ZUS 
i KRUS.

Albert Dziura, wiceprzewodniczący Zarządu 
Krajowego ZZ CNMR przedstawił możliwości uzyskania 
wsparcia finansowego z Funduszu Składkowego USR 
oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Po omówieniu przez instytucje obsługi wsi i rolnictwa 
aktualnych problemów wsi, Pan Grzegorz Płażek - 
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, 
określając liczbę członków Walnego Zgromadzenia 
biorących udział w Walnym Zgromadzeniu (92% 
obecności), stwierdził ważność obrad i możliwość 
podejmowania uchwał.

Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki 
zreferował wyniki obrad dwudniowego Walnego 
Zgromadzenia KRIR podkreślając ważność zagadnień, 
jakie stoją przed Izbą w relacjach z administracją 
państwową oraz zadania związane z nadchodzącymi 
wyborami do rad powiatowych, które muszą się odbyć 
w 2019 roku. Jako Przewodniczący Komisji ds. 
nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, omówił główne 
tendencje zmian oraz stosunek resortu rolnictwa do 
nowelizacji ustawy o samorządzie rolniczym.

W części statutowej Walne Zgromadzenie obrado-
wało nad budżetem na 2019 rok. Na wniosek Komisji 
Budżetowej zaprezentowany przez jej Przewodniczącego 
- Pana Edwarda Majchrowskiego, po licznych głosach 
popierających to stanowisko, zatwierdzono budżet 
w którym utrzymano, na poziomie z 2018 roku, 
wysokość diet Członków ciał statutowych. Jednocześnie 
zasugerowano aby wynikającą z braku podwyżek dla 
ciał statutowych kwotę przeznaczyć na działalność Rad 
Powiatowych. Kolejny z wniosków Komisji Budżetowej 
dotyczył zagwarantowania w budżecie na 2019 rok, ze 
względu na niskie zarobki pracowników Izby bardzo 
odbiegające od średniej krajowej, kwoty na podwyżki 
wynagrodzeń.

Omawiając propozycje budżetu przedstawiłem 
różne warianty podwyżek oraz wynikających z tego 
tytułu konsekwencji. Budżety Izby będą w latach 
następnych, ze względu na ubywającą powierzchnię 
ziemi uprawnej  oraz liczne zwolnienia i ulgi 
podatkowe, systematycznie malały. Niezbędna jest 
nowelizacja ustawy o izbach rolniczych zezwalająca 
na prowadzenie działalności gospodarczej przez naszą 
organizację. Następnie przyjęty  został plan działalności 
Izby na rok 2019, w którym dominować będą działania 
związane z organizacją wyborów. Pierwszy kwartał 
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2019 roku przeznaczamy na organizację spotkań 
z rolnikami w celu prezentacji działań Izby podczas 
mijającej kadencji. Jak zwykle drugi kwartał to pomoc 
w wypełnianiu wniosków obszarowych. Trzeci kwartał 
to organizacja wyborów, zaś czwarty na organizacje 
nowych Rad Powiatowych, szkolenia nowych członków 
i ustalenia strategii działania Izby na następną 
kadencję.

W czasie dyskusji Delegaci na Walne Zgromadzenie 
MIR złożyli następujące wnioski przedstawione przez 
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, Pana 
Stanisława Śmierciaka:

zmiana kryteriów dostępu do środków w programie •	
restrukturyzacji, które są niedopasowane do tzw. 
średnich gospodarstw,
szereg wniosków dotyczących usprawnienia •	
wypełniania e-wniosków oraz propozycje 
do działalności statutowej Izby związanej 
z działalnością szkoleniową,
wydzielenie przez KOWR 30% powierzchni •	
gruntów dzierżawionych z zasobów KOWR 

na przetargi dla rolników, dotyczy to gruntów 
powyżej 50 ha,
przy wydawaniu pozwoleń budowalnych •	
informować wnioskodawców o prowadzonej 
działalności rolniczej na terenie, na którym 
zamierza rozpocząć inwestycje,
w okresie wypełniania wniosków nie łączyć tej •	
akcji z naborem na inne programy,
postulować zmiany dopuszczalnych terminów •	
stosowania nawozów naturalnych,
dokonać zmian dotyczących terminu •	
informowania KRUS o zmianie właściciela ziemi,
wyplata zasiłku chorobowego dla rolników po •	
7 dniu niezdolności do pracy, a nie po 30 dniach,
uzależnić stawkę ubezpieczenia pracowników •	
sezonowych od liczby dni zatrudnienia w danym 
miesiącu,

Wnioski zostały przegłosowanie i przekazane do 
realizacji.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

WYBORY DO IZBY W 2019 ROKU

31 maja 2015 roku odbyły się wybory do izb 
rolniczych. Kadencja wybranych 281 Delegatów 
w Małopolsce mija 31 maja 2019 roku. A więc dołączamy 
do wyborczego 2019 roku - wyborami do samorządu 
rolniczego. Według wstępnego harmonogramu 
wyborczego odbędą się one w lipcu 2019 roku.

Czas na podsumowanie mijającej kadencji. 

Sytuacja w izbach jest odzwierciedleniem tego co 
dzieje w rolnictwie. Jesteśmy przecież ustawowymi 
przedstawicielami środowiska rolników.

Mijające 4 lata to przede wszystkim gwałtowne 
zmiany pogody: susze i huragany. To także embargo 

na polską żywność do Rosji, epidemia 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) i huśtawka 
cen na rynkach produktów rolnych. Z pogodą 
tak już podobno będzie. Według wszelkich 
opinii naukowców mamy do czynienia ze 
zmianą klimatu na cieplejszy. Wczasowicze 
będą się cieszyć, a rolnicy smucić. Tak było 
już w tym roku. Generalnie Małopolska na 
znacznym obszarze rolniczej przestrzeni nie 
doznała katastroficznych zjawisk pogodowych, 
jakich doświadczyliliśmy chociżby w 1997 
roku, gdy zalała nas powódź tysiąclecia.

Jak na każdą próbę podsumowania, 
koniecznie trzeba odpowiedzieć co się Izbie 
udało, a czego nie potrafiliśmy „załatwić” dla 
środowiska rolniczego:

Jesteśmy przede wszystkim, obok ODR, drugą  +
siłą doradztwa rolniczego realizującą na potrzeby 
swoich członków dziesiątki szkoleń, kursów, 
warsztatów, konferencji i seminariów, w których 
wzięło udział kilka tysięcy rolników. Co roku 
pomagamy wypełniać wnioski obszarowe. Przy 
niewielkiej obsadzie pracowników Izby (11 
pracowników merytorycznych) oraz pomocy 
Delegatów do Rad Powiatowych w minionej 
kadencji wypełniliśmy 10 752 wnioski.
Tradycyjnie już od wielu lat mamy stałą współpracę  +
z izbami rolniczymi z Francji, Węgier i Rumunii. 
Gościliśmy wielokrotnie rolników z zagranicy, 
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w tym z USA, Nowej Zelandii, Australii.
W działalności marketingowej Izby promującej  +
polską żywność zorganizowaliśmy 16 różnych 
pikników w których za kwotę 390 536,- zł rozdano 
produkty i przetwory z polskich płodów rolnych.
Corocznie organizujemy dla dzieci rolników  +
półkolonie i kolonie. Z tej formy wypoczynku 
skorzystało w okresach ferii i wakacji 1 311 
dzieci. 
Wsparliśmy uzyskanymi dotacjami wapnowanie  +
gleb, które zostały zdegradowane w czasie 
powodzi. Wysialiśmy 5 754 tony wapna o wartości 
895 567,- zł.
Wspólnie z partnerami: Uniwersytetem Rolniczym  +
i IHAR Grodkowice przez 4 lata zwalczaliśmy 
Barszcz Sosnowskiego. Izba była odpowiedzialna 
za trzy powiaty (nowosądecki, nowotarski 
oraz tatrzański), w których zwalczono Barszcz 
Sosnowskiego na powierzchni 47 hektarów. 
Oprócz codziennej pomocy członkom Izby  +
w zakresie: szacowania szkód katastroficznych, 
szacowania szkód łowieckich, udzielania porad 
prawnych, przeznaczyliśmy kwotę 57 000,- zł 
na zakup zbóż dla rolników poszkodowanych 
w czasie powodzi w roku 2017.
W wyniku wieloletniego procesu ustawodawczego  +
z inicjatywy Małopolskiej Izby Rolniczej dokonano 
znaczącego uproszczenia w handlu produktami 
rolnymi i przetworami wyprodukowanymi 
w gospodarstwach rolników. Nasze postulaty 
znalazły odzwierciedlenie w przepisach prawnych 
regulujących rolniczy handel detaliczny, który jest 
szansą na dywersyfikacje dochodów rolniczych.
W wyniku zabiegów wszystkich izb rolniczych   +
w kraju podniesiony został wskaźnik dopłat 
do ubezpieczeń dopłatowych do poziomu 
65%. Uważamy jednak, że tylko powszechne 
i obowiązkowe ubezpieczenia wszystkich 
rolników z reasekuracją państwa może zapewnić 
dostateczną ochronę produkcji roślinnej 
i zwierzęcej oraz dochodów rolników.
Intensywna działalność izb rolniczych w zakresie  +
poprawy warunków szacowania szkód łowieckich 
oraz relacji rolnik – myśliwy spowodowała, że 
zostały przeprowadzone kolejne nowelizacje 
ustawy łowieckiej cywilizujące proces szacowania 
szkód. Niestety rosnąca populacja dzikich 
zwierząt, nieprecyzyjne przepisy prawa, słaba 
kondycja finansowa kół łowieckich pozostawia 
ten problem do dalszej modernizacji, odstrzał 
sanitarny i redukcyjny związany z ASF nie 
rozwiążą tego problemu.

Nie udało się przekonać samorządów  -
terytorialnych (gmin) do ustanowienia prawa 

lokalnego pozwalającego chronić grunty przed ich 
dewastacją, zarastaniem uciążliwymi chwastami 
i krzewami, w konsekwencji powodujący 
wypadanie tych gruntów z produkcji. Brak 
takich rozwiązań prawnych na szczeblu gminy 
przy braku ustawowych rozwiązań powoduje, 
że popełniamy w stosunku do ziemi grzech 
zaniechania. Przyszłe pokolenia będą nam to 
wypominać.
Nie udało się zmienić ustawy o izbach rolniczych  -
na którą czekamy od 20 lat. Propozycje Pana Posła 
Jarosława Sachajki nie wzmacniały samorządu, 
ale go osłabiały i mogły na rozdrobnionym 
rynku organizacji rolniczych spowodować jego 
destrukcję. 

Małopolska Izba jako jedna z niewielu •	
w kraju posiada znaczny majątek zgromadzony 
w posiadanych nieruchomościach. Budynki 
w Wadowicach, w Tarnowie i w Nowym Sączu 
oraz udziaływ nieruchomościach w Krakowie 
i Miechowie wyceniane są na rynku na kilka 
milionów złotych. Osiągnęliśmy to dzięki 
oszczędności i zaradności wszystkich ciał 
statutowych Izby oraz jej pracowników. 
Podstawą działalności Izby są środki finansowe •	
pochodzące z 2%-owego odpisu z podatków rolnych 
oraz środki uzyskane z grantów, darowizn, usług. 
Wielkość odpisu podatkowego co roku maleje. 
Spowodowane jest to nie tylko umorzeniami 
i zwolnieniami podatkowymi, ale przede wszystkim 
przez ubywającą powierzchnię użytków rolnych. 
W ciągu ostatnich lat straciliśmy ponad 150 000 ha 
użytków rolnych. Straciliśmy je bezpowrotnie pod 
potrzeby budownictwa i infrastruktury.

W mijającej kadencji Izba uzyskała dodatkowych 
przychodów od 400 do 600 tys. zł rocznie, co stanowi  
ok. 20-30% ogólnych przychodów Izby.

Dzięki aktywności Członków Zarządu, Delegatów 
i Pracowników powoli rośnie świadomość wśród 
rolników o roli Izby będącej reprezentantem środowiska 
rolników. Świadczą o tym podziękowania, jakie 
otrzymujemy od wielu instytucji. Trudno nie wspomnieć 
przy tych podziękowaniach o opracowaniu dziesiątków 
opinii do uchwalanych aktów prawnych, opinii do 
dzierżaw, zakupu ziemi, udziału w szacowaniu szkód 
łowieckich i katastroficznych. To jest codzienność Izby, 
której często nie widać i za którą trzeba podziękować 
dziesiątkom Delegatów do Rad Powiatowych.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

P.s.: Szczegółowe sprawozdania Małopolskiej Izby 
Rolniczej za lata 2015-2018 zamieszczone są na stronie 
internetowej Izby.
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Dobiega końca kadencja 
struktur izb rolniczych. Czas 
więc na podsumowania, 
refleksje, uwagi i wnioski na 
bliższą i dalszą przyszłość.

A oto krótka ich historia. 
Istnienie izb rolniczych 
w naszym kraju jest dość 
skomplikowane, a wynika to 
z naszej złożonej historii 

począwszy od rozbiorów poprzez różne etapy naszej 
państwowości i jej polityki.

Pierwsze jej zalążki powstały w zaborze pruskim, 
gdzie była wyższa kultura rolna i poziom podmiotowości 
rolnictwa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
rozpoczął się nowy rozdział w historii izb rolniczych.

Konstytucja z marca 1920 roku obok samorządu 
terytorialnego gwarantowała istnienie samorządu 
gospodarczego. Na mocy Rozporządzenia Prezydenta 
RP w 1928 r. izba rolnicza została zdefiniowana jako 
jednostka samorządu gospodarczego i osoba publiczno-
prawna działająca na obszarze jednego województwa 
i w granicach ustaw państwowych oraz własnego 
statutu. Przynależność rolników do izb była już wtedy 
obowiązkowa i obligatoryjna. Izby miały charakter 
powszechny i dlatego mogły reprezentować interesy 
wszystkich rolników i bronić całego rolnictwa. Taka 
potrzeba zrodziła się z konieczności przedstawicielstwa 
rolników i ochrony interesów rolnictwa, a także 
z potrzeby współdziałania z władzami rządowymi 
i samorządowymi we wszystkich sprawach dotyczących 
wsi i rolnictwa. Z drugiej strony władza państwowa 
odczuwała potrzebę istnienia wiarygodnego 
i bezpośredniego partnera do stanowienia dobrego 
prawa w państwie polskim. Kompetencje izb rolniczych 
zmieniały się w zależności od sytuacji politycznej, 
ale głównie założenia pozostawały nienaruszone tj. 
obrona interesów wsi i rolników oraz szerzenie postępu 
w produkcji rolnej.

Działalność i istnienie izb rolniczych przerwał okres 
okupacji hitlerowskiej. Okupanci pozostawili jedynie 
istniejące biura powiatowe, które wykorzystywano 
jako jednostki ściągające od rolników nałożony przez 
okupanta kontyngent. Po wojnie dekretem z dnia 
26 sierpnia 1946 roku izby zostały zlikwidowane. 
Dopiero przemiany ustrojowe w 1989r. wzbudziły 
nadzieje środowiska rolniczego na ich wznowienie po 
50 latach ich niebytu w PRL.

 Po kilkuletnich staraniach dopiero 14 grudnia 
1995 roku uchwalono ustawę o izbach rolniczych. 
W 1996 r. powstało 49 samodzielnych wojewódzkich 
izb rolniczych, w tym Nowosądecka Izba Rolnicza.

Z dniem 1 stycznia 1999r. w wyniku kolejnej 
reformy administracyjnej kraju w miejsce 49 powstało 
16 wojewódzkich izb. Z połączenia Nowosądeckiej, 
Tarnowskiej i Krakowskiej Izby powstała Małopolska 
Izba Rolnicza. Następnym etapem była nowelizacja 

ustawy o izbach rolniczych z dnia 21 czerwca 2001 roku, 
która przyniosła rozszerzenie zakresu kompetencji 
samorządu rolniczego oraz wprowadziła zmiany w jego 
strukturze organizacyjnej. W miejsce dotychczasowych 
oddziałów w wyniku powszechnych wyborów delegatów 
w poszczególnych gminach w 2002 roku, powołano do 
życia 19 rad powiatowych, które do dziś funkcjonują 
w każdym powiecie Małopolski. Obecnie trwa 5-ta 
kadencja działalności izb rolniczych. 

Ocena minionego okresu
Powstanie Nowosądeckiej Izby Rolniczej rozbudziło 

duże nadzieje rolników. Świadczy o tym choćby 
stosunkowo wysoka frekwencja podczas wyboru 
delegatów do tej izby. Pozytywny wpływ na jej powstanie 
i działanie miał „zastrzyk” finansowy z budżetu 
państwa. Także możliwość samodzielnego działania 
Nowosądeckiej Izby Rolniczej była motorem optymizmu 
i dużych nadziei. Czy ten 3- letni okres istnienia NIR 
został dobrze wykorzystany i rozliczony – budzi do dziś 
wśród rolników wiele wątpliwości i kontrowersji.

Duże rozczarowanie wśród rolników nastąpiło po 
zmianie z NIR na społeczną radę powiatową MIR poprzez 
utratę samodzielności działania oraz pozbawienie 
własnych środków finansowych. Z czasem jednak 
w kolejnych kadencjach w miarę wzrostu kompetencji 
powiatowych rad nastąpiła stabilizacja i pogodzenie się 
ze zmianą tej struktury. Bardzo dobrą i pozytywną rolę 
w tej stabilizacji odegrało powstanie i funkcjonowanie 
terenowego oddziału biura MIR w Nowym Sączu.

Uwagi i wnioski
Pozbawienie majątku, którym dysponowały 1. 
izby przez II wojną światową było sporym 
niedopatrzeniem ówczesnych, a także następnych 
władz państwowych. Także i same izby (poza 
wyjątkami) nie wykazały przez minione lata 
skutecznych działań w tym zakresie, tym bardziej, 
że Państwo Polskie dysponowało sporym 
majątkiem w ramach zasobów Skarbu Państwa. 
Obecny skromny majątek (5 lokali biurowych 
MIR) został wypracowany ogromnym wysiłkiem 
nielicznej grupy pracowników realizując granty 
i inne programy unijne – obok codziennej bieżącej 
pracy.
Niska frekwencja podczas wyborów do izb 2. 
bierze się z małych kompetencji i znaczenia 
w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym 
w naszym kraju. Traktowanie izb tak przez władze 
jak i społeczeństwo na równi z kilkudziesięcioma 
organizacjami rolniczymi i związkami zawodowymi 
nie daje odpowiedniej rangi tej instytucji. Widać to 
choćby po ilości adresatów, do których kierowane 
są projekty ustaw i rozporządzeń do opiniowania. 
Opinia izb rolniczych, które zrzeszają wszystkich 
rolników, w tym także rolniczych związków 
zawodowych powinna być jedyna, wiążąca dla 
decydentów w kraju. Obecny Minister Rolnictwa – 
jako zarazem były Prezes KRIR co prawda dostrzega 
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potrzebę silnego partnera do współpracy w zakresie 
rolnictwa lecz jakby zapomniał, że już taki istnieje 
i jest gotowy oraz kompetentny do takiej bliskiej 
współpracy i współdziałania tak z Ministrem 
Rolnictwa jak i całym Rządem. Trudno co prawda 
zabronić komukolwiek dobrowolnego zrzeszania 
się w związki i inne organizacje, lecz nie można 
mylić związków zawodowych z ogólnopolskim 
organizmem zrzeszającym z mocy ustawy wszy-
stkich rolników, który powinien być jedynym 
partnerem do rozmów i decyzji państwowych. 
Inaczej będzie marazm, spory, waśnie między 
poszczególnymi związkami a izbami rolniczymi, co 
szkodzi samym rolnikom i całemu Państwu (chyba 
że o to chodzi rządzącym wg. przysłowia „w mętnej 
wodzie łatwo się ryby łowi” ).
Niezrozumiałym dla mnie zjawiskiem jest niska 3. 
reprezentacja rolników w naszym parlamencie. 
Obecnie jest ich zaledwie 9-ciu na 460 posłów, co 
z góry zakłada przegraną w hierarchii ważności 
problemów i ich rozwiązywania przez Parlament. 
Podobny udział był także w poprzednich kadencjach. 
Jak zatem można liczyć na dogłębne rozumienie 
problemów rolniczych w podejmowaniu dobrych 
ustaw. I tu należy rozważyć udział i wpływ na tę 
sytuację izb rolniczych.
Bardzo złą atmosferę wprowadził w ostatnim 4. 
czasie Poseł Jarosław Sachajko - Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Rolnictwa sugerując ograniczenie 
finansowania izb rolniczych na rzecz związków 
zawodowych przekazując decyzje w tym względzie 
samym rolnikom. Zasugerował również rozszerzony 
sposób wyborów delegatów do izb obciążając tym 
samych sołtysów.

Aby zwiększyć zainteresowanie rolników 5. 
i nadać odpowiednią rangę wyborom do izb 
rolniczych musza znaleźć się środki w budżecie 
Państwa na kampanię wyborczą. To właśnie 
w interesie Państwa powinien być, jeden silny 
i odpowiedzialny partner do współpracy. To rola 
także mediów państwowych, by nadać tym wyborom 
odpowiedni wyraz i rangę. W celu zmniejszenia 
kosztów związanych z wyborami należy rozważyć 
wydłużenie kadencji co najmniej do 5-ciu lat.
Oświata rolnicza wraz z doradztwem tworzyła 6. 
nierozerwalny związek i była zawsze oczkiem 
w głowie samorządu rolniczego. Stąd też 
rozłączenie i powstanie oddzielnego tworu, 
jakim są ośrodki doradztwa rolniczego było 
i jest poważnym błędem. Stąd też od początku 
nie mogą one znaleźć swego stałego pracodawcy 
i wciąż wędrują pod nowego mocodawcę. Nie 
spełniają one swojej zasadniczej roli w terenie 
a często sa wykorzystywane do celów politycznych, 
w tym do kampanii wyborczych. Obecna struktura 
tworzy dualizm i wywołuje niepotrzebne niesnaski 
między ośrodkami doradztwa rolniczego a izbami 
rolniczymi. To się musi zmienić i doradztwo 
powinno być ściśle związane z rolnictwem a więc 
z izbami rolniczymi. Izby rolnicze mimo, że zrzeszają 
ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych są 
z natury apolityczne i brak tu wyraźnych podziałów 
– z czego powinny brać przykład inne organy w tym 
i Parlament.

Opracował:
Stanisław Śmierciak

Przewodniczący RP MIR w Nowym Sączu.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

Od stycznia do końca 
grudnia 2018 r. odbyło się 
21 posiedzeń Zarządu MIR, 
podczas których omawiano 
sprawy wynikające z bieżącej 
działalności Izby, w tym m.in. 
dotyczące: ■sposobu realizacji 
wniosków rad powiatowych; 
■aktualnej sytuacji w rolnictwie 
(analiza sytuacji na rynkach 

zbóż, mleka, trzody chlewnej, owoców i warzyw); 
■projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa; 
■efektów interwencji samorządu rolniczego w zakresie 
regulacji prawnych, warunkujących prowadzenie 
działalności rolniczej.

Delegaci Walnego Zgromadzenia obradowali 
podczas 3 posiedzeń: 23 kwietnia, 4 października i 10 
grudnia, natomiast członkowie Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Budżetowej spotkali się dwukrotnie: 
5 kwietnia i 20 listopada 2018 r.

REALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH 
WNIOSKÓW MIR I EFEKTY INTERWENCJI

W sprawie uproszczenia zasad legalnego uboju 1. 
gospodarczego poprzez organizację – przez 
powiatowe inspektoraty weterynarii – szkoleń 
dla rolników, nadających im uprawnienia do 
samodzielnego dokonywania uboju (wniosek 
zgłoszony przez WZ MIR w dniu 06.10.2017 r.).

Odp. MRiRW: 15 marca 2018 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób 
uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków 
i metod uboju i uśmiercania zwierząt (DzU z 2018 r. 
poz. 539 tom 1). Zgodnie z zapisami znowelizowanego 
rozporządzenia uboju zwierząt w gospodarstwie na 
potrzeby własne (tzw. uboju gospodarczego) będą mogły 
dokonywać osoby, które: ▶odbyły szkolenie teoretyczne, 
organizowane (bezpłatnie) przez powiatowego lekarza 
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weterynarii; ▶odbyły trzymiesięczną praktykę na 
stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej 
udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku 
ubojowym; ▶otrzymały świadectwo kwalifikacji w tym 
zakresie, wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. 
Dotychczas MIR zorganizowała 4 takie szkolenia, 
w przyszłym roku planowane są kolejne. 

W sprawie organizacji obowiązkowych dyżurów 2. 
lekarzy weterynarii w celu rozwiązania poważnego 
problemu jakim jest brak opieki weterynaryjnej 
w dni wolne od pracy (wniosek zgłoszony przez 
WZ MIR w dniu 11.12.2017 r.).

Odp. MRiRW: Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
o zakładach leczniczych dla zwierząt (t.j. DzU z 2017 r. 
poz. 188), rozkład godzin pracy zakładów leczniczych 
dla zwierząt ma uwzględniać potrzeby ludności, 
a zadaniem właściwej terytorialnie okręgowej rady 
lekarsko-weterynaryjnej jest, w razie potrzeby, ustalenie 
rozkładu godzin pracy zakładów leczniczych dla 
zwierząt na jej terenie, z uwzględnieniem dostępności 
usług weterynaryjnych w porze nocnej, w święta 
i w dni wolne od pracy. Zgodnie z art. 26 ww. ustawy 
lekarz weterynarii może odmówić świadczenia usługi 
lekarsko weterynaryjnej, ale równocześnie obowiązany 
jest do udzielenia posiadaczowi zwierzęcia informacji 
o możliwości uzyskania pomocy weterynaryjnej w innym 
zakładzie leczniczym dla zwierząt.

W kwestii obciążania kosztami funkcjonowania 3. 
funduszy promocji mięsa rzeźni, które sprzedają 
mięso i jego przetwory, a nie producentów 
(wniosek zgłoszony przez WZ MIR w dniu 
11.12.2017 r.).

Odp. MRiRW: Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 
r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 
(DzU z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170), 
przetwórcy zobowiązani są do naliczania, pobierania 
i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze, tj. 
ponoszą koszty o charakterze operacyjnym (koszty 
wynagrodzenia pracowników, opłaty bankowe, koszty 
prowadzenia księgowości). Podlegają oni również 
przepisom ustawy Ordynacja podatkowa, w związku 
z czym ponoszą również konsekwencje niewywiązywania 
się ze zobowiązań wynikających z ustawy o funduszach 
promocji. 
Dla lepszego wykorzystania środków funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, tak aby w większym stopniu 
wspierały producentów produktów rolnych, od których 
wpłaty na fundusze promocji pochodzą, od stycznia 
2017 r. w składach komisji zarządzających funduszami 
zwiększono liczbę przedstawicieli producentów z 4 do 5, 
natomiast zmniejszono liczbę przetwórców z 4 do 3. 

Odnośnie zmiany przepisów dot. zatrudniania 4. 
cudzoziemców w gospodarstwie rolnym – wniosek 
o skrócenie okresu oczekiwania obcokrajowca 
na legalne podjęcie pracy z 7 do 2 dni, od chwili 
zgłoszenia do urzędu pracy (wniosek zgłoszony 
przez WZ MIR w dniu 11.12.2017 r.).

Odp. MRiRW: Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują 
zmienione przepisy w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców wynikające z nowelizacji ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(DzU z 2017 r. poz. 1065) oraz rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (DzU 
z 2017 r. poz. 2345). Nowe przepisy nie dotyczą 
obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii. Zgodnie 
z nowymi przepisami istnieją dwie ścieżki: dotychczasowa 
procedura oświadczeniowa, która pozwala pracować 
w Polsce legalnie przez 6 miesięcy w ciągu roku, oraz nowe 
zezwolenie na pracę sezonową. Obowiązujące prawo 
zezwala na podjęcie pracy przez cudzoziemca w trakcie 
oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po 
poinformowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe 
cudzoziemca. Praca musi być jednak wykonywana 
na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie 
wydanym wcześniej przez urząd. Cudzoziemiec może 
także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie 
zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy. 
Natomiast u nowego pracodawcy – 30 dni. 

W sprawie uproszczenia przepisów związanych 5. 
z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników 
- procedury obowiązujące przy ubieganiu się 
o zatrudnienie pracowników sezonowych są 
zbyt skomplikowane i czasochłonne, a ich 
załatwienie odrywa producentów od prac 
polowych związanych ze zbiorem plonów oraz 
z ich sprzedażą. Problemem jest też konieczność 
odprowadzania podatku za zakwaterowanie 
pracowników. Rolnicy, którzy umożliwiają 
zamieszkanie pracownikom sezonowym na terenie 
gospodarstwa bez pobierania jakichkolwiek opłat, 
zmuszeni są do sztucznego ustalanie kosztów 
zakwaterowania w celu wyliczania wysokości 
podatku (wniosek MIR z dn.15.05.2018 r.).

Odp. MRPiPS: 18 maja br. wszedł w życie przepis 
umożliwiający legalne powierzenie pracy w trakcie 
procedury wydawania zezwolenia na pracę sezonową. 
Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas 
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę 
sezonową cudzoziemca. Wykreślenie danych rodzajów 
prac z zakresu rozporządzenia sprawi, że prowadzące 
ją podmioty będą mogły powierzać pracę na podstawie 
zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę, a także oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy, nie będą natomiast korzystały z zezwoleń na 
pracę sezonową. Dodatkowe, porządkujące zmiany 
w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom zostaną 
wprowadzone nową ustawą o rynku pracy, której projekt 
jest procedowany (przyp. red.: minister rodziny i pracy 
zapowiedziała, że ustawa o rynku pracy, która zastąpi 
ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR
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pracy z dnia 20.04.2004 r., wejdzie w życie 01.01.2019 
r.). 

Odp. MF: W przypadku umożliwienia przez rolnika 
cudzoziemcom bezpłatnego zamieszkania na terenie 
gospodarstwa, nie jest konieczne sztuczne ustalanie 
kosztu zakwaterowania. Jeśli powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia na 
pracę sezonową, zapewnia mu zakwaterowanie, jest on 
zobowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej 
umowy w formie pisemnej, określającej warunki najmu 
lub użyczenia kwatery mieszkalnej, przy czym czynsz 
najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany 
z wynagrodzenia cudzoziemca. Na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 144 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, wartość wyżywienia i zakwaterowania 
zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi 
rolnika w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, jest zwolniona od podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Na rolniku, który na podstawie umowy 
użyczenia udostępnia cudzoziemcowi kwaterę mieszkalną, 
nie spoczywają więc żadne, związane z takim użyczeniem, 
biurokratyczne obowiązki w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, w szczególności obowiązki płatnika. 
Użyczenie nie generuje bowiem dochodu po stronie rolnika 
udostępniającego kwaterę mieszkalną. Zgodnie bowiem 
z art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia 
użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez 
czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie 
oddanej mu w tym celu rzeczy. 

Wniosek w sprawie zaniechania stosowania kar 6. 
umownych przez podmioty kontraktujące, wobec 
rolników którzy nie wywiązali się z określonych 
w umowach dostaw produktów rolnych z powodu 
wystąpienia suszy (wniosek zgłoszony przez MIR 
w sierpniu 2018 r.):

W ocenie MRiRW, w świetle przepisów prawa UE 
oraz krajowego, nie ma możliwości dokonania zmian 
w przepisach prawnych polegających na wprowadzeniu 
obowiązkowego przepisu dotyczącego treści umów, 
polegającego na odstąpieniu od karania rolników za 
niedostarczenie odpowiedniej partii produktów rolno-
spożywczych na skutek wystąpienia siły wyższej. Zarówno 
przepisy dotyczące umów zawarte w ustawie z dnia 11 
marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, 
jak i przepisy stanowiące o umowach kontraktacyjnych 
wynikające z Kodeksu cywilnego, zawierają zapisy 
dotyczące występowania siły wyższej oraz okoliczności, 
za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, 
co stanowi podstawę do ukształtowania treści umowy  
w sposób uwzględniający np. wystąpienie suszy.

małopolskich rolników. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz wojewódzkich (MUW, 
UMWM) oraz instytucji obsługujących sektor 
rolniczy w Małopolsce (ARiMR, KOWR, KRUS, 
WLW, WIORiN, MODR, CDR i in.). Tematy 
przewodnie posiedzenia koncentrowały się na 
problemach wynikających z zanieczyszczenia 
powietrza, sytuacji epizootycznej związanej 
głównie z zagrożeniem wystąpienia ASF i ptasiej 
grypy, oraz informacji na temat bieżących prac 
parlamentarzystów nad ustawami: Prawo wodne 
i Prawo łowieckie w zakresie nowych wymogów, 
z którymi musi się zmierzyć środowisko wiejskie. 
potkanie odbyło się w krakowskim biurze MIR, 
a uczestniczyło w nim łącznie ok. 50 osób.

Współorganizacja konferencji: ➢
„Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań  ■
zrównoważonego rozwoju” – konferencja 
odbyła się 21.06.2018 r. w CK UR w Krakowie; 
uczestniczyło w niej ok 150 osób.
„Przemiany w rolnictwie europejskim  ■
a rola samorządu rolniczego” – 26.11.2018 r. 
w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie; 
ok. 50 uczestników.

Organizacja wyjazdów rolników na  ➢
konferencje i spotkania branżowe – ok. 70 
rolników uczestniczyło w organizowanych 
przez MIR wyjazdach. Były to m.in. konferencje 
organizowane przez MODR w Karniowicach 
(dot. wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych a terenach wiejskich, chowu trzody 
chlewnej, odmian i agrotechniki uprawy roślin 
bobowatych i soi), Europejskie Forum Rolne 
w Jasionce oraz konferencja poświęcona 
urządzeniom do pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych zorganizowana w OS-D AGH 
w Miękini.
Organizacja spotkań szkoleniowych dla  ➢
małopolskich rolników (I kwartał 2018 r.) 
z udziałem pracowników MODR, ARiMR, 
KOWR, KRUS, powiatowych inspektoratów 
weterynarii oraz przedstawicieli TUW 
TUW. Głównym celem spotkań było 
przekazanie ważnych dla rolników 
informacji dotyczących m.in.: ■ nowych 
zasad składania wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich (oświadczenia 
o braku zmian i e-wniosek); ■ zmian w 
ubezpieczeniach społecznych rolników; ■ 
ASF i nowych przepisów dot. warunków 
bioasekuracji; ■ zamian w zakresie dzierżawy 
i sprzedaży ziemi; ■ ubezpieczeń majątkowych 
w rolnictwie (TUW "TUW"). Spotkania były 
też okazją do zaprezentowania najważniejszych 
działań i osiągnieć Izby, oraz realizowanych 
i planowanych przedsięwzięć. Łącznie w 106 
spotkaniach uczestniczyło niemal 2 850 osób.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

DOSKONALENIE WIEDZY 
I KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

Organizacja posiedzenia Wojewódzkiej Rady  ➢
Rolnej (13.03.2018 r.) – komisji problemowej 
MIR, w której skład wchodzą przewodniczący rad 
powiatowych i delegaci do WZ MIR reprezentujący 



12 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Szkolenie dla rolników z zakresu uboju  ➢
gospodarczego – w 2018 r. MIR zorganizowała 
4 szkolenia, przeprowadzone przez powiatowych 
lekarzy weterynarii. W szkoleniach uczestniczyło 
149 rolników, którzy otrzymali zaświadczenia 
uprawniające do przeprowadzania uboju 
zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. 
W 2019 roku Izba będzie organizowała kolejne 
takie szkolenia, zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez rolników z poszczególnych 
powiatów.
Organizacja szkolenia ➢  z zakresu Kodeksu 
Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad cross-
compliance – 10 i 11.07.2018 r. w biurze w MIR 
w Tarnowie. 
Organizacja spotkań informacyjno- ➢
szkoleniowych – zwyczajowo, do udziału 
w posiedzeniach członków rad powiatowych 
MIR zapraszani są przedstawiciele 
instytucji związanych z branżą rolniczą, 
którzy przedstawiają aktualne i ważne dla 
rolników informacje dotyczące m.in. zmian 
w obowiązujących przepisach i ich konsekwencji 
dla działalności rolniczej. W 2018 r. tematy, 
którym poświęcane były spotkania dotyczyły 
m.in.: ■nowych zasad szacowania szkód 
łowieckich w uprawach rolnych; ■zasad 
bioasekuracji związanych z ptasią grypą i ASF; 
■składania plików JPK VAT; ■rejestracji KGW 
i możliwości uzyskania finansowania z ARiMR; 
■zasad funkcjonowania programu „Rabat 
Rolniczy”.
Organizacja warsztatów praktycznych ➢  – 
oprócz organizowanych już w poprzednich 
latach warsztatów rękodzielniczych (ozdoby 
i kartki świąteczne, dekupaż, filcowanie), Izba 
organizowała również warsztaty kulinarne 
i kosmetyczne. Łącznie, w 14 tego typu kursach, 
uczestniczyło ponad 200 osób.
Organizacja szkoleń wyjazdowych ➢  – 
w minionym roku Izba zorganizowała 
i dofinansowała 15 szkoleń wyjazdowych, w 
których uczestniczyło niemal 370 małopolskich 
rolników. Większość wyjazdów poświęcona 
była zagadnieniom drobnego przetwórstwa 
i działalności w ramach RHD. Rolnicy chętnie 
odwiedzali również stadniny koni (Janów 
Lubelski, Michałów, Gładyszów), Stację Oceny 
Odmian w Węgrzcach oraz Sadowniczy Zakład 
Doświadczalny w Brzeznej. 
Organizacja wyjazdów na krajowe i zagraniczne  ➢
wystawy rolnicze – Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej AGROTECH to najchętniej 
odwiedzana przez rolników z Małopolski 
branżowa wystawa. W minionym roku MIR 
rozdystrybuowała ok. 2 tys. bezpłatnych biletów 
oraz dofinansowała przejazd na XXIV edycję 

Targów dla ok. 500 rolników. W 2018 r. 16-
osobowa grupa rolników oraz pracowników 
MIR zwiedzała również Międzynarodowe 
Targi Grune Woche w Berlinie, a 7 rolników 
wzięło udział w, zorganizowanym po raz drugi, 
Narodowym Dniu Mlecznej Fermy. 

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

DOSKONALENIE WIEDZY 
I KWALIFIKACJI DORADCZYCH

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA 
I OPINIODAWCZA

Wdrażanie zmian w przepisach prawnych – 
zarówno unijnych jak i krajowych – wiąże się 
z modyfikacją dotychczasowych lub wprowadzaniem 
nowych wymogów wobec producentów rolnych – 
w szczególności tych, którzy korzystają z różnego 
rodzaju programów wsparcia. Dlatego, w celu 
doskonalenia swoich kompetencji doradczych 
pracownicy MIR uczestniczą szkoleniach, konferencjach 
i seminariach. W minionym roku – w związku 
z ograniczeniem możliwości składania wniosków 
o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, oraz płatności w ramach wybranych 
działań PROW 2014-2020, do formy elektronicznej, 
większość szkoleń poświęcona była właśnie zasadom 
funkcjonowania aplikacji eWniosekPlus. Ponadto 
pracownicy i delegaci MIR uczestniczyli w szkoleniach, 
seminariach i konferencjach poświęconych m.in.: 
■nowym procedurom w szacowaniu szkód łowieckich; 
■innowacyjnym rozwiązaniom w małych 
gospodarstwach rolnych; ■rolnictwu ekologicznemu 
i działaniom rolno-środowiskowo-klimatycznym; 
■nowym formom aktywizacji gospodarstw 
agroturystycznych, edukacyjnych i opiekuńczych na 
obszarach wiejskich Małopolski.

Pracownicy MIR oraz doradcy społeczni pomagali 1. 
rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich pełniąc dyżury m.in. 
w biurach powiatowych ARiMR. Od 2018 roku 
rolnicy zobligowani zostali do składania wniosków 
za pomocą formularza geoprzestrzennego – 
eWniosekPlus. W trakcie kampanii okazało się, że 
aplikacja obarczona jest błędami, które nie tylko 
wydłużały proces wypełniania wniosków, ale były 
przyczyną błędnych informacji podawanych we 
wnioskach. Podczas tegorocznej kampanii (od 
15.03. do 31.05.) pracownicy MIR wypełnili łącznie 
652 e-wnioski. Łączna kwota darowizn z tego tytułu 
to 28 375 zł.
Ponadto pracownicy MIR pomagali rolnikom2.  
w ■ przygotowaniu oświadczeń potwierdzających 
brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożonego w roku 
2017; w opracowaniu wniosków: ■ o dopłaty 
do kwalifikowanego materiału siewnego; ■ o 
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płatności w ramach pakietów rolno-środowiskowo-
klimatycznych; ■ o premię dla młodych rolników; ■ 
o premię na rozpoczęcie działalności; doradzali w 
zakresie ■ dywersyfikacji upraw i EFA, ■ programu 
bioasekuracji; ■ pomagali przygotować korekty 
do wniosków składanych w ramach programów 
pomocowych.
Przewodniczący i członkowie rad powiatowych 3. 
MIR opiniowali:

wnioski o zmiany przeznaczenia gruntów  ✓
rolnych i leśnych zgłaszane przez wójtów 
i burmistrzów w związku ze zmianami 
w planach zagospodarowania przestrzennego. 
Łącznie, przewodniczący rad powiatowych 
MIR funkcjonujący we wszystkich powiatach 
Małopolski wydali 79 takich postanowień 
i opinii;
wnioski o wydanie opinii rękojmi ✓ , o które 
zwracali się rolnicy oraz osoby chcące zakupić 
grunty rolne w celu rozpoczęcia działalności 
rolniczej. W minionym roku wydano 225 takich 
opinii;
wnioski o opinię do projektów uchwał ✓  w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 
2019 r. – w minionym roku o opinię w tej sprawie 
wystąpiło 18 małopolskich gmin.

Przewodniczący i członkowie rad powiatowych 4. 
MIR uczestniczyli w pracach gminnych komisji 
szacujących szkody w uprawach i gospodarstwach 
spowodowane niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi – w szczególności suszą, oraz 
w komisjach szacujących szkody łowickie. Izba 
pokryła koszty przejazdów poniesionych w związku 
z pracami w komisjach szacujących. W 2018 r. 
wypłacono na ten cel 3070,- zł.

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych 
suszą przez komisję powołaną przez Wojewodę 
Małopolskiego złożyło w 2018 r. 34 gmin z terenu 
województwa małopolskiego. Poszkodowanych 
zostało 734 producentów rolnych, a powierzchnia 
uszkodzonych upraw rolnych wyniosła 4 256 ha. 
W związku z koniecznością szybkiej weryfikacji wniosków 
w celu wypłaty rolnikom należnych odszkodowań, we 
wrześniu br. pracownicy MIR, wspólnie z pracownikami 
ODR-ów, zostali czasowo oddelegowani do realizacji 
tych zadań do Wydziału Rolnictwa MUW. 

Radca Prawny MIR5. , pełniąca dyżury w krakowskim 
biurze MIR, udzielała rolnikom bezpłatnych porad 
prawnych dotyczących m.in.: ■ szkód łowieckich 
(np. sporządzanie pozwów przeciwko kołom 
łowieckim); ■ szkód wyrządzanych w uprawach przez 
zwierzęta nie będące zwierzyną łowną; ■ zadłużenia 
kredytowego i postępowań komorniczych; 
■ dziedziczenia i spraw spadkowych; ■ wywłaszczeń; 
■ dzierżawy gruntów rolnych; ■ rolniczego 
ubezpieczenia społecznego; ■ odrolnienia gruntów.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH, REALIZACJA I 

ROZLICZANIE PROJEKTÓW

W styczniu 2018 r. pracownicy MIR opracowali 1. 
pięć wniosków o wybór operacji do realizacji 
w ramach planu działania KSOW na lata 
2014-2020. W kwietniu otrzymaliśmy decyzje 
o przyznaniu finansowania na realizację trzech 
projektów:

➢ „Żywność od rolnika na lokalnym rynku – 
francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej 
rzeczywistości” - celem operacji było lobbowanie na 
rzecz umożliwienia rolnikom sprzedaży produkowanej 
przez nich żywności na takich samych (lub zbliżonych) 
zasadach jakie obowiązują we Francji – szczególnie 
w kwestii zakwalifikowania tzw. zbiorowych punktów 
sprzedaży jako działalności rolniczej, oraz zwiększenia 
możliwości w zakresie miejsc prowadzenia sprzedaży 
produktów o lokalne punkty sprzedaży detalicznej 
(targowiska, sklepy, restauracje i stołówki), funkcjonujące 
na obszarze powiatu, w którym rolnik prowadzi 
działalność oraz na terenie powiatów ościennych. 
W ramach tego zadania zorganizowano wyjazd studyjny 
dla 20-osobowej grupy z Małopolski do Francji (Region 
Owernia-Rodan-Alpy). Wyjazd odbył się w dniach 24-
28.06.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu dostępne jest na 
stronie www.mir.krakow.pl oraz w INFORMATORZE 
MIR JESIEŃ 2018. Łączny koszt realizacji projektu: 86 
111 zł; kwota refundowana: 74 800 zł.

➢ „Dobre praktyki w uprawie winorośli 
i produkcji wina” – celem operacji była organizacja 
wyjazdu studyjnego dla 45 osób, którego uczestnicy 
mogli poznać dobre praktyki i technik winifikacji 
stosowane w winnicach ziemi lubuskiej, oraz możliwości 
ich zastosowania w regionie Małopolski. Uczestnicy 
wyjazdu wymienili doświadczenia zarówno w prowa-
dzeniu uprawy winorośli (zabiegi agrotechniczne, 
cięcie, formowanie dobór odmian, opryski) jak 
i przeprowadzenia procesu winifikacji. Wyjazd odbył 
się w dniach 28-29.08.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu 
dostępne jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz w 
INFORMATORZE MIR JESIEŃ 2018. Łączny koszt 
realizacji projektu: 19 342 zł; kwota refundowana: 17 
020,86 zł.

➢ „Po naukę i doświadczenia w zakresie 
produkcji wina do Mołdawii” – celem operacji było 
umożliwianie grupie 30 osób (posiadających własne 
winnice lub zamierzających je założyć) zapoznanie się 
z doświadczeniem winiarzy mołdawskich jako osób, 
które od wielu wieków kultywują tradycje winiarstwa 
prowadzonego w zbliżonych do naszego regionu 
warunkach klimatyczno-glebowych. Wyjazd odbył się 
w dniach 10-15.09.2018 r. Sprawozdanie z wyjazdu 
dostępne jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz 
w INFORMATORZE MIR JESIEŃ 2018. Łączny koszt 
realizacji projektu: 112 700 zł; kwota refundowana: 96 
284,48 zł.
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W marcu 2018 r. pracownicy MIR opracowali 2. 
ofertę konkursową na zorganizowanie 
wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2018 
r., z programem promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej dla dzieci rolników, z dofinansowaniem 
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie 
5 turnusów półkolonijnych dla 304 dzieci, Fundusz 
przyznał dotację na 120 miejsc w łącznej kwocie 45 
000,- zł (375 zł na dziecko). 

Ostatecznie pracownicy biur MIR w Nowym Sączu 
i w Wadowicach zorganizowali 3 turnusy, w każdym 
uczestniczyło czterdzieściorio dzieci:

w Wieprzu (pow. wadowicki) – 02-13.07.2018 r.•	
w Przydonicy (gm. Gródek nad Dunajcem, pow. •	
nowosądecki) – 23.07 - 03.08.2018 r.
w Oleśnie (pow. dąbrowski) – 30.07 - 10.08.2018 r.•	

Pracownicy MIR (biuro w Krakowie i w Wadowicach) 
przeprowadzili nabór dzieci rolników na ferie zimowe 
oraz kolonie letnie koordynowane przez KRIR 
(dofinansowane z FSUSR), które odbyły się: 

11-20 lutego w Białym Dunajcu (24 uczestników);•	
12-21 lutego w Wiśle (11 uczestników);•	
12-22 lipca w Jarosławcu (46 uczestników);•	
19-30 sierpnia w Kołobrzegu (36 uczestników).•	

Łącznie, w 2018 r. z wypoczynku organizowanego/
współorganizowanego przez MIR skorzystało ok. 240 
dzieci rolników z Małopolski.

W drugim kwartale 2018 r. (17-28 maja 2018 r.) 3. 
wykonano analizy gleb w celu wykazania efektu 
ekologicznego osiągniętego w rezultacie realizacji 
zadania „Wapnowanie gleb zdegradowanych 
w wyniku powodzi w latach 2009-2013 w wybranych 
miejscowościach powiatów: krakowskiego, 
proszowickiego i miechowskiego, w województwie 
małopolskim” dofinansowanego z WFOŚiGW 
w Krakowie, przeprowadzonego w 2015 r. (dotację 
do zakupu wapna otrzymało 112 gospodarstw) 
Liczba analizowanych prób: 170 (pobranych z 44 
gospodarstw). Łączny koszt badań wykonanych 
przez SCh-R: 2 230,40 zł.
Rozliczenie półkolonii organizowanych przez 4. 
MIR w 2017 r. z dofinansowaniem FSUSR – 
łączna kwota dotacji, do organizacji 3 turnusów 
półkolonijnych dla 150 dzieci, jaką otrzymaliśmy 
z FSUSR to 56 250 zł. W sierpniu 2018 r. 
otrzymaliśmy II transzę dotacji w kwocie 31 850 zł.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

PROMOWANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 
NA RYNKU KRAJOWYM

PIKNIK OWOCOWO-WARZYWNY sfinansowany  ➢
z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw 
– 05.08.2018 r. w Wygiełzowie, podczas Powiatowego 
Święta Miodu; (kwota finansowania: 18 200 zł). 
PIKNIK MIĘSA OWCZEGO sfinansowany z  ➢
Funduszu Promocji Mięsa Owczego 
– 15.08.2018 r. w Zakopanem, podczas Europejskich 
Targów Produktów Regionalnych; (kwota 
dofinansowania: 9 700 zł).
PIKNIK ZBOŻOWY sfinansowany z Funduszu  ➢
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
– 26.08. 2018 r. w Podolanach, podczas Dni Gdowa; 
(kwota finansowania: 15 000 zł);
PIKNIK WIEPRZOWY MAŁOPOLSKO- ➢
PODKARPACKI sfinansowany z Funduszu 
Promocji Mięsa Wieprzowego – 02.09.2018 r. na 
Krakowskich Błoniach, (kwota finansowania: 35 
600 zł).
MIR zorganizowała SPOTKANIE Z IZBĄ – 2. 
01.09.2018 r. na Krakowskich Błoniach – celem 
tego przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom 
Krakowa i okolic informacji o działalności MIR oraz 
specyfice małopolskiego rolnictwa. Odwiedzający 
mogli zobaczyć i degustować owoce pracy naszych 
rolników, a przede wszystkim spotkać i porozmawiać 
z małopolskimi producentami wysokojakościowej 
żywności. Relacja z tego wydarzenia dostępna 
jest na stronie www.mir.krakow.pl oraz 
w INFORMATORZE MIR JESIEŃ 2018.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ

Wizyta 23-osobowej grupy (uczniów i nauczycieli) 1. 
z francuskiej szkoły rolniczej w Małopolsce 
(03.04.2018 r.).
Wizyta 17-osobowej grupy (uczniów i nauczycieli) 2. 
z francuskiej szkoły rolniczej w Małopolsce 
(10.10.2018 r.).
Pobyt delegacji węgierskiej w ramach seminarium 3. 
w Konsulacie Węgier w Krakowie (26.10.2018 r.). 
Wizyta młodych rolników (4 osoby) z regionu 4. 
Alwernia-Rodan-Alpy w Małopolsce – wymiana 
doświadczeń (16-20.12.2018 r.). 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 
I WYDAWNICZA

Izba zorganizowała 4 pikniki sfinansowane lub 1. 
częściowo dofinansowane z funduszy promocji. 

Łączna kwota uzyskana na organizację pikników: 
79 171 zł

Wydano 2 numery Informatora MIR: Wiosna 2018 1. 
nr 50(57) i Jesień 2018 nr nr 51(58) w nakładzie 3 
000 i 2 500 egz. Łączny koszt wydruku i dostawy: 
7 804 zł).
Wydano „Kalendarz MIR 2018” w nakładzie 1 500 2. 
egz. Koszt wydruku i dostawy: 5 756,40 zł.
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REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH MIR

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, 
GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ŚRODOWISKA 
WIEJSKIEGO

Zarząd MIR podjął uchwały o dofinansowaniu 1. 
(na łączną kwotę ok. 10 000 zł) organizacji:
imprez promocyjno-marketingowych ✓  (m.in. 
Międzynarodowa Giełda Agroturystyczna, Wybory 
Chłopa Roku, Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła 

Polskiego w Szczyrzycu, Podhalańska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, Małopolskie 
Święto Czosnku, Agropromocja, Święto Fasoli, 
Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR, 
Święto Ziemniaka w Gm. Trzyciąż);
ogólnokrajowych i lokalnych konkursów ✓  
(m.in.: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne województwa 
małopolskiego, O złotą warzechę).

Opracowała:
Jolanta Kałmuk

ZAWÓD "ROLNIK"

Wydawałoby się, że nazwanie kogoś rolnikiem 
nie nastręcza żadnej trudności, tak jak to ma miejsce 
w przypadku innych zawodów np.: urzędnik – praca 
w administracji, mechanik samochodowy – praca 
przy naprawie samochodu itd. A jak jest z rolnikiem, 
jakie kryteria powinniśmy brać pod uwagę nazywając 
konkretną osobę rolnikiem? Czy to są osoby 
posiadające tylko ziemię rolną, czy tylko Ci, którzy 
produkują żywność na własne potrzeby bez żadnej 
więzi z rynkiem? Czy Ci, którzy więź mają - a jest ich 
naprawdę niewielu, czy Ci, którzy osiągają przychody 
z tytułu prowadzonego gospodarstwa? Czy te przychody 
mają być dominujące? Jeżeli posiadają ziemię, to jaki 
minimalny obszar pozwala te osoby nazwać rolnikiem?

W prawie polskim są różne definicje: płatnikiem 
podatku rolnego, a więc rolnikiem może być osoba 
posiadająca tylko 1 ar ziemi, według KRUS ustawodawca 
określił obowiązek ubezpieczenia rolników od 1 ha 
przeliczeniowego wzwyż, aczkolwiek 1 ar pozwala też 
na ubezpieczenie w KRUS na tzw.: wniosek. Prawo 
do dopłat przysługuje tym, którzy mają 1 ha użytków 
rolnych. Dla izby rolniczej, od dwóch kadencji, nie jest 
wiadome kto jest jej członkiem. Trzy izby wojewódzkie 
interpretują to jednoznacznie i pryncypialnie – każdy 
kto płaci podatek rolny jest członkiem izby, niezależnie 
od powierzchni gospodarstwa. Pozostałe uznają, że 
członkiem izby są Ci, którzy posiadają przynajmniej 
1 ha fizyczny. Najbliższe wybory powinny ten dylemat 
rozstrzygnąć przez przyjęcie jednakowych kryteriów 
członka izby w całej Polsce. Jednak nie najważniejsza 
jest definicja rolnika, ale określenie jednoznacznych 
kryteriów producenta żywności, który z tej działalności 
żyje. Nie wystarczają sentymentalne więzi z rolnictwem. 
Pokolenie w powojennych miastach ma w większości 
swój rodowód wiejski. W samym Krakowie płatników 
podatku rolnego (rolników?) mamy ponad 5 tys. Boimy 
się trudnych tematów, jak np.: podatek dochodowy 
w rolnictwie, który wiele w tej kwestii by wyjaśnił, gdyż 
większość z rolników by tego podatku nie płaciła. Tych, 
którzy pozostają na wsi i trudnią się produkcją żywności 
ubywa co roku. Być może dojdziemy do takiej struktury 
zatrudnienia jak w UE, gdzie tylko 4% to rolnicy. Nie 

ma potrzeby odbierania komuś prawa nazywania się 
rolnikiem nawet w przypadku kiedy jego związek 
z rolnictwem ogranicza się do posiadania ziemi, o której 
często zapomina lub dla tych, którzy produkują żywność 
tylko na własne potrzeby. Cenić należy każdego kto 
produkuje żywność.

100 lat niepodległej Polski uzmysławia nam, jak bardzo 
zmieniła się rola chłopa -  rolnika w społeczeństwie. Ze 
względu na to, że w początkach nowej państwowości 
w strukturze społecznej dominował rolnik, na barkach 
tej grupy zawodowej ciążył obowiązek związany z obroną 
kraju, industrializacją, rozwojem miast. Obowiązki 
te były związane z odbudową kraju po I i II wojnie 
światowej. Wkład rolników w odbudowę oraz rozwój 
naszego kraju jest niedoceniany i warto przypomnieć 
słowa Wincentego Witosa: 

”Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię 
i narodowość.

Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa.”

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

Designed by Freepik
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Warsztaty zdobienia metodą decoupage 
GOKiCz w Mucharzu, 08.11.2018 r.

Małopolskie gospodynie doskonalą swoje umiejętności
podczas warsztatów organizowanych przez MIR

Uczestniczki warsztatów kosmetycznych
Bednarka (gm. Lipinki), 19.11.2018 r.

Uczestniczki warsztatów prezentują swoje prace 
GOKiCz w Mucharzu, 08.11.2018 r.

Uczestniczki warsztatów kosmetycznych
Sromowce Wyżne, 21.11.2018 r.

Warsztaty wykonywania ozdób metodą filcowania na sucho,  
GOKiCz w Mucharzu, 29.11.2018 r.

Pieniądze na start – szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
 biuro MIR w Wadowicach, 11.12.2018r.

Warsztaty kulinarne, GBP w Nowej Wsi, 05.12.2018 r. Uczestniczki warsztatów kulinarnych w Nowej Wsi, 05.12.2018 r.
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XVIII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych 
„O Złotą Warzechę”, Lachowice, 17.11.2018 r. 
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Małopolscy rolnicy na wyjazdach specjalistycznych

Stadnina Koni Michałów, 15.11.2018 r. Stadnina Koni Michałów, 15.11.2018 r.

Rolnicy z Podhala w Stadninie Koni Michałów, 15.11.2018 r.

Rolnicy z pow.: krakowskiego, myślenickiego,  
wielickiego i olkuskiego w ZPM w Nowym Targu, 13.12.2018 r.Rolnicy z pow. miechowskiego w SZD IO w Brzeznej, 04.12.2018 r.



Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Poczet sztandarowy i prezes MIR 
Dożynki Prezydenckie w Spale, 16.09.2018 r.

Delegacja z gminy Tarnów z nagrodzonym wieńcem dożynkowym 
Dożynki Prezydenckie w Spale, 16.09.2018 r.

70. POsIedZenIe IZb ROLnIcZych PaństW gRuPy WysZehRadZKIej
czerwienne, 22-23.112018 r.

„Przemiany w rolnictwie europejskim a rola samorządu rolniczego” 
seminarium w Konsulacie generalnym Węgier, Kraków, 26.11.2018 r.

Béla Koscy - dyrektor ds. międzynarodowych  
w Węgierskiej Izbie Rolniczej

Uczestnicy seminarium

Wystąpienie  Adrienne Körmendy  
Konsul Generalnej Węgier w Krakowie

Wystąpienie A. Ślusarczyka, dyrektora ARiMR w Krakowie



16 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

FAKTY, ANALIZY I OPINIE

SYTUACJA NA RYNKU 
PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2018 

Grudzień to tradycyjnie 
czas podsumowań. Jest to 
bowiem okres, gdy większość 
działań podejmowanych w 
czasie roku gospodarczego 
w rolnictwie została już 
zakończona i dysponujemy 
danymi pozwalającymi na 
stworzenie szczegółowego 
bilansu.

Gospodarstwa zajmujące się prowadzeniem 
produkcji roślinnej, a takich w naszym województwie 
jest obecnie większość, wchodziły w rok 2018 
z nadziejami na uzyskanie wyników lepszych niż 
w, niekorzystnym pod względem przebiegu pogody, 
roku poprzednim.

I rzeczywiście stosunkowo łagodna jesienno-
zimowa aura początku roku i równie łagodne 
przedwiośnie dawały nadzieję, że tegoroczne plony 
pozwolą rolnikom odzyskać chociaż część zysków 
utraconych w roku 2017. Niestety już od kwietnia 
z różnych regionów kraju zaczęły napływać informacje 
o braku opadów i realnym zagrożeniu suszą. Z tygodnia 
na tydzień sytuacja stawała się coraz poważniejsza. 
Brak opadów połączony z wysokimi temperaturami 
powodował zahamowanie prawidłowych faz wzrostu 
poszczególnych gatunków roślin. Lepiej radziły sobie 
oziminy, które część ważnych procesów wegetacyjnych 
przechodzą jesienią i wczesną wiosną. Znacznie gorzej 
natomiast miały się rośliny jare – szczególnie te wysiane 
z opóźnieniem. Wiele z nich już w okresie wschodów 
wykazywało oznaki braku wody.

Dziurawy system – kiepski monitoring.
Monitoringiem zjawisk pogodowych mogących mieć 

wpływ na warunki produkcji rolnej w Polsce zajmuje 
się, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. 
Z definicji system ma za zadanie wskazać obszary na 
których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane 
warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie 
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w Polsce.

W swoich wystąpieniach skierowanych do Ministra 
Rolnictwa Małopolska Izba Rolnicza wielokrotnie 
już wskazywała, że system ten posiada znaczne 
ograniczenia i często nie uwzględnia ważnych, 
z punktu widzenia rolników, czynników mających 
wpływ na wyniki produkcji rolnej. Rok bieżący 
potwierdził zasadność tych obiekcji. Już w miesiącu 
czerwcu alarmowaliśmy służby wojewody, że na 
terenie województwa pojawiają się coraz liczniejsze 
objawy wystąpienia zjawiska suszy. Informacje takie 

kierowaliśmy również do wybranych urzędów gmin. 
Apelowaliśmy o powołanie komisji i sporządzenie 
protokołów umożliwiających, w późniejszym 
okresie, dokonanie sprawnego oszacowania szkód 
spowodowanych przez suszę i szybsze uruchomienie 
mechanizmów pomocy poszkodowanym rolnikom. 
Większość Urzędów Gmin, pomimo dużej dozy dobrej 
woli ze swojej strony, nie zdecydowała się jednak 
zadośćuczynić naszej prośbie. Nieliczni wójtowie, jak 
np. wójt gminy Radgoszcz Pan Marek Lupa oraz wójt 
gminy Olesno Pan Witold Morawiec postanowili 
„wyjść przed szereg” i rozpocząć przyjmowanie 
wniosków rolników przed otrzymaniem oficjalnego 
pisma z Urzędu Wojewódzkiego. Standardowo 
komisje szacujące powoływane są bowiem na zlecenie 
wojewody. Ten zaś nie wyda takiego polecenia do 
czasu otrzymania informacji z IUNG-u o wystąpieniu 
suszy. Aby ogłosić wystąpienie suszy na danym terenie 
IUNG musi dysponować danymi zebranymi w okresie 
sześciodekadowym. Oznacza to, że brak opadów, 
a co za tym idzie ujemny klimatyczny bilans wodny 
(KBW), potrwać musi odpowiednio długo. Poziom 
opadów atmosferycznych, mający główny wpływ 
na wyniki obliczeń KBW, określa się na podstawie 
pomiarów prowadzonych w stacjach klimatycznych 
i posterunkach opadowych. Ich rozmieszczenie na 
terenie województwa było przedmiotem interpelacji 
Izby już w roku 2015. Niejednokrotnie bowiem 
obserwujemy, że pomimo występowania w terenie 
widocznych znaków występowania niedoboru lub 
nadmiaru opadów atmosferycznych dane z punków 
pomiarowych prezentowane przez IUNG mówią 
o zachowaniu bezpiecznych wartości KBW. Świadczy 
to o błędnym rozmieszczeniu punktów pomiarowych 
i zawodności systemu monitoringu. Kolejnym problem 
jest również zbyt długi czas reakcji systemu na 
wystąpienie oznak suszy.

Susza była – niewielkie korekty cen.
Mijający rok po raz kolejny potwierdził, że polski 

rynek rolny stanowi tylko niewielki trybik w machnie 
globalnego rynku. Pomimo wystąpienia w naszym 
kraju zjawiska suszy, a co za tym idzie zmniejszeniu 
o ok. 10-15% prognozowanych zbiorów zbóż ozimych 
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i 20-30% prognozowanych plonów zbiorów zbóż jarych 
ceny skupu podstawowych zbóż uległy w ciągu roku 
tylko niewielkiej korekcie.

Pszenica konsumpcyjna osiągała w poszczególnych 
miesiącach 2018 r. ceny niewiele wyższe niż 
w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. 
W styczniu i lutym cena pszenicy była wyższa o ok. 
2% niż przed rokiem. W okresie od marca do lipca 
cena ziarna spadła w odniesieniu do ubiegłorocznej 
o ok. 5%. W sierpniu nastąpiła jej korekta i od tego 
czasu cena pszenicy jest wyższa o ok. 20% w stosunku 
do cen ubiegłorocznych. Niższa od oczekiwanej 
jakość ziarna oraz jego mniejsza podaż spowodowała 
większe zainteresowanie importem ziarna z Węgier, 
Czech, Słowacji i Ukrainy. Zbożem z tych źródeł 
pochodzenia zaineresowane są głównie największe 
podmioty skupujące. Zauważyć należy, że polskie 
zboże konsumpcyjne nadal cieszy się zainteresowaniem 
kupców w Europie przez co duża jego część jest 
eksportowana poza nasze granice. Z analizy cen 
osiąganych przez małopolskich producentów wynika, 
że ceny jakie oferują im odbiorcy w przybliżeniu 
odpowiadają średnim cenom krajowym. Z uwagi jednak 
na fakt, iż większość dużych podmiotów zajmujących 
się skupem pszenicy posiada magazyny zlokalizowane 
w północnej i zachodniej części kraju ceny oferowane 
rolnikom małopolskim uwzględniają konieczność 
poniesienia przez kupującego zwiększonych kosztów 
transportu.
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Ceny jęczmienia utrzymywały się w roku bieżącym 
na stabilnym poziomie. Praktycznie przez cały sezon 
były o ok. 10 % wyższe niż w analogicznych miesiącach 
ubiegłego roku. Wyjątkiem był okres miesiąca czerwca 
w którym cena ziarna jęczmienia osiągnęła poziom cen 
ubiegłorocznych.
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Żyto konsumpcyjne stanowi niewielki odsetek 
produkcji rolników naszego województwa. Większość 
upraw tej rośliny zlokalizowana jest bowiem w 
najmniejszych gospodarstwach produkujących na 
samozaopatrzenie. Dlatego też ziarno żyta najczęściej 
wykorzystywane jest we własnym gospodarstwie lub 
odstawiane do lokalnego młyna. Tendencje cenowe żyta 
kształtowały się podobnie jak pszenicy konsumpcyjnej. 
Po początkowych wzrostach cen w okresie od marca 
do lipca nastąpił spadek cen o ok. 5% w stosunku do 
roku ubiegłego. Dopiero w miesiącu lipcu, czyli już po 
rozpoczęciu zbiorów, gdy okazało się, że ziarna dobrej 
jakości będzie znacznie mniej niż przewidywano rynek 
dokonał korekty cen które wzrosły o ok. 30 % w stosunku 
do cen ubiegłorocznych.
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Cena ziarna kukurydzy wykazywała w mijającym 
roku ciekawą tendencję. W przeciwieństwie do cen 
ziarna zbóż w okresie wiosna-lato cena kukurydzy 
była niższa niż przed rokiem o ok. 3-5%. We wrześniu, 
w związku z pojawieniem się tegorocznego ziarna cena 
spadła o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego. Przełom nastąpił w październiku kiedy to 
cena tegorocznej kukurydzy wzrosła o 5% w stosunku 
do ceny wrześniowej i o 27% w stosunku do ceny 
ubiegłorocznej. W chwili obecnej zakłady skupujące 
oferują cenę ok 720 zł/t. ziarna.

FAKTY, ANALIZY I OPINIE

Ceny rzepaku w 2018 r. systematycznie rosły. 
Pamiętać należy jednak, że 2017 rok przyniósł 
producentom rzepaku niemiłą niespodziankę w postaci 
znacznego spadku cen tego surowca w okresie żniw. 
Późniejszy, powolny wzrost cen nie zrekompensował 
letniego załamania w efekcie czego ceny skupu 
w okresie tegorocznej wiosny były niższe o ok. 300 
zł/t. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 
Przyspieszone zbiory oraz masowa podaż rzepaku 
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w okresie lipca, pomimo informacji o znacznych stratach 
spowodowanych suszą, nie zniwelowały tej niekorzystnej 
sytuacji w efekcie czego cena nasion rzepaku osiągnęła 
w okresie listopada poziom zaledwie ok. 1650 zł/t. 
tj. o ok. 250 zł/t. mniej niż w okresie stycznia 2017 r.
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z plantacji znajdujących się w zachodniej części kraju 
lub, w przypadku dużych sieci handlowych, poza 
granicami naszego kraju.

Reasumując powyższe dane stwierdzić należy, że 
z grona 3 podstawowych roślin uprawnych, których 
produkcją zajmują się rolnicy na terenie naszego 
województwa, tj. rzepaku, pszenicy oraz kukurydzy 
każda z ww. upraw przyniosła w roku 2018 r. zysk. 
Indywidualne wyniki fajansowe gospodarstw 
uzależnione jednak były od rzeczywistych nakładów 
na koszty produkcji ponoszonych przez rolników 
oraz rejonu w którym prowadzona była uprawa. 
Niebagatelne znaczenie dla końcowego wyniku 
finansowego osiągniętego przez rolnika ma również 
fakt jego operatywności w poszukiwaniu podmiotów 
zajmujących się skupem i umiejętność negocjacji 
indywidualnych cen dostaw. Najlepsze wyniki finansowe 
osiągają gospodarstwa dysponujące stosunkowo 
dużymi, wyrównanymi partiami towaru zbywanymi na 
podstawie indywidualnie negocjowanych z kupującym 
umów.

Opracowanie:
Marcin Słowik

Źródlo: MRiRW, ZSRIR

RYNEK OWOCÓW I WARZYW W 2018 R.

Rynek warzyw
gruntowych:

Warunki wegetacji wa-
rzyw gruntowych w 2018r. 
były wyjątkowo trudne, 
przede wszystkim z uwagi 
na długotrwałą suszę, jaką 
notowano już od wiosny. 
Siewy warzyw do gruntu 
były na ogół opóźnione, 

a wschody nierównomierne. Niedobory wilgoci w glebie 
w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja (spowodowane 
brakiem opadów i wysokimi temperaturami) nie 
sprzyjały wschodom i początkowej wegetacji większości 
gatunków warzyw gruntowych. Brak opadów 
spowodował zahamowanie kiełkowania warzyw i na 
wielu plantacjach konieczne było dosiewanie.

 Brak opadów deszczu oraz wysokie temperatury 
powietrza wpłynęły na spadek plonowania większości 
gatunków warzyw, szczególnie wczesnych odmian. 
Jedynie na plantacjach nawadnianych plony były 
zadawalające. Od połowy września wystąpiły opady 
deszczu, które pozwoliły na poprawę uwilgotnienia 
gleby. Warunki końcowej wegetacji dla odmian 
późniejszych były nieco lepsze, lecz nie wpłynęło to 
w istotny sposób na wzrost plonowania.

Długotrwała susza, jaka wystąpiła w sezonie 2018, 
spowodowała przede wszystkim obniżenie plonów 

Produkcja ziemniaków jest w naszym województwie 
pozycją marginalną. Większość ziemniaków, poza 
nielicznymi rejonami prowadzącymi produkcję na 
potrzeby zaopatrzenia lokalnych targowisk, produkujemy 
z przeznaczeniem na samozaopatrzenie gospodarstw 
oraz w celu zabezpieczenia coraz mniejszych potrzeb 
paszowych. Duża część ziemniaków konsumpcyjnych 
sprzedawanych w Małopolsce pochodzi bowiem 

warzyw cebulowych oraz korzeniowych, a w nieco 
mniejszym stopniu kapustnych. Plonowanie warzyw 
ciepłolubnych uległo tylko nieznacznemu obniżeniu. 
Wysokie temperatury sprzyjały plonowaniu tej 
grupy warzyw, zwłaszcza pomidorów, a z drugiej 
strony niedobór wody wpłynął niekorzystnie na ich 
jakość. Niedostatek wilgoci w glebie spowodował 
także obniżenie jakości innych gatunków warzyw 
gruntowych. Na wielu plantacjach zanotowano 
słabą jakość cebuli, warzyw korzeniowych (marchwi 
i pietruszki) oraz kapustnych (brokułów i kalafiorów).

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian 
wczesnych i późnych) oszacowano w 2018 r. na ponad 
4,1 mln t, tj. o ponad 10% mniej od produkcji roku 
ubiegłego. W porównaniu do sezonu 2017 zanotowano 
zmniejszenie się produkcji wszystkich podstawowych 
gatunków warzyw gruntowych, przy czym największy 
spadek odnotowano dla cebuli (o ponad 15%), 
najmniejszy zaś dla pomidorów (o niespełna 1%) 
i ogórków (o niespełna 2%). Odnotowano znaczne 
ograniczenie zbiorów marchwi (o ok. 12%), buraków 
ćwikłowych (o ok. 11%) oraz kapusty (o ok. 10%). 
Produkcję kapusty oszacowano na ponad 0,9 mln t, 
a kalafiorów na ok. 220 tys. t. Zbiory cebuli ocenione 
zostały na niespełna 565 tys. t, przy czym jej jakość 
jest wyjątkowo słaba. Produkcja warzyw korzeniowych 
została znacznie ograniczona przez brak odpowiedniej 
ilości wody w glebie: zbiory marchwi zostały oszacowane 
na blisko 730 tys. t, a buraków ćwikłowych na ok. 300 
tys. t. Produkcja ogórków w 2018 r. została oceniona na 
ponad 245 tys. t, a pomidorów na ok. 253 tys. t. Zbiory 
pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na 
niespełna 0,9 mln t, tj. o ok. 11% mniej niż w 2017 r. 
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Wysokie temperatury powietrza z bardzo wysokim 
deficytem opadów, a także nierównomiernym ich 
rozkładem, spowodowały ograniczenie możliwości 
plonotwórczych ziemniaków. Wykopki ziemniaków 
rozpoczęto w sierpniu, a zakończono w drugiej 
dekadzie października 2018 r. Jakość bulw ziemniaka 
była gorsza niż w roku 2017. Stwierdzono duży udział 
bulw drobnych i zdeformowanych. Gorsza jakość, 
spowodowała problemy przechowalnicze. Ziemniaki 
psują się i gniją. 

GUS ocenia, że powierzchnia uprawy ziemniaków 
w 2018 r. była mniejsza od roku 2017 o ok. 9% 
i wyniosła ok. 300 tys. ha. Plony ziemniaków w 2018 
roku oszacowano na 251 dt/ha, tj. o ok. 28 dt/ha mniej 
od zbiorów w 2017 r. (o 10%). Zbiory ziemniaków 
zostały oszacowane na ok. 7,5 mln t tj. o 18% mniej od 
zbiorów w 2017 r. Nieurodzaj ziemniaków to problem 
nie tylko Polski. Dotyczy wszystkich krajów Europy 
Zachodniej i Północnej, gdzie susza również dała się 
we znaki plantatorom. Słabsze zbiory odbiły się na 
cenach, które są nawet dwukrotnie wyższe od tych 
z ubiegłego roku. Jednak zdaniem plantatorów 
podwyżki nie rekompensują niskich plonów i strat, 
jakie będą ponoszone podczas przechowywania 
ziemniaków. Pod koniec października w skupie za 
kilogram ziemniaków oferowano średnio 40-50 gr. Na 
rynkach hurtowych ziemniaki sprzedawano w wyższej 
cenie: około 80 gr/kg. W grudniu na placach targowych 
za 15 kg worek ziemniaków można było otrzymać 11-15 
zł.

Wzrost kosztów produkcji oraz zmniejszenie podaży 
spowodowało podwyżkę cen warzyw. Wg danych 
IERiGŻ, w sierpniu 2018 r., w porównaniu z sierpniem 
2017 r., w skupie do konsumpcji bezpośredniej wzrosły 
ceny skupu pietruszki (o 114%), marchwi (o 74%), 
ogórków do kwaszenia (o 63%), cebuli w spółdzielniach 
ogrodniczych (o 51%), ogórków do konserwowania 

(o 49%), kalafiorów gruntowych (o 39%), kapusty białej 
(o 34%) i cebuli na targowiskach (o 19%). Obniżyły się 
ceny skupu pomidorów szklarniowych (o 13%), buraków 
ćwikłowych (o 8%) i pieczarek (o 2%). Na przełomie 
września i października zaobserwowano znaczący 
wzrost cen warzyw :- kalafior 3,5-5 zł/szt, kapusta biała 
3-4 zł/szt, marchew 1,3-1,7 zł/kg, cebula biała 1,4-1,75 
zł/kg. Pod koniec listopada ceny warzyw na rynkach 
hurtowych ustabilizowały się i pozostały na wysokim 
poziomie. Wyjątek stanowiły buraki czerwone, na które 
nie było popytu. Na początku listopada za marchew 
trzeba było zapłacić 1,2-1,6 zł/kg (cena ubiegłoroczna 
to 0,6 zł/kg, a pod koniec listopada ceny marchwi mytej 
oscylowały na poziomie 1,1 zł/kg. Na obniżkę cen tego 
warzywa miała wpływ zwiększona podaż, ponieważ 
producenci marchwi czekali do ostatniej chwili ze 
zbiorem, aby korzenie zmagazynowały odpowiednią 
ilość wody po suchym sezonie, co daje szanse na dłuższe 
przechowywanie z zachowaniem wysokiej jakości.

W podkrakowskim Tropiszowie, na przełomie 
listopada i grudnia br, w skupie za myte warzywa 
korzeniowe płacono: za marchew – 1,1 zł/ka, buraki 
– 0,45zł/kg, seler – 1,4 zł/kg, pietruszkę – 4,5 zł/kg, 
pasternak – 3 zł/kg. W porównaniu do roku ubiegłego, 
nawet 2.5 krotny wzrost cen odnotowano w przypadku 
kapusty białej, za którą trzeba było zapłacić 1,2 zł/kg 
(0,45 zł/kg rok temu).

Z uwagi na wyjątkowo niską podaż cebuli - w całej 
Europie - warzywo to osiągnęło niespotykane od 10 lat 
zwyżki cen. W ostatnim tygodniu listopada hurtowe 
rynki cebuli ukształtowały się na poziomi 1,42-2,20 zł/
kg.

W ostatnim tygodniu listopada br. na rynkach 
hurtowych o ok. 40% wzrosły ceny pomidorów, 
za które trzeba było zapłacić od 4,17 do 7,50 zł kg. 
W ciągu ostatniego miesiąca minimalna cena 
hurtowa polskich pomidorów wzrosła o 89 %, 

Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
b u r a k i 
ćwikłowe

0,90 1,00-1,50 0,80-1,00 0,70-0,80 0,60-0,70 0,60-0,70 0,47-3,00 0,70-1,50

cebula 0,90 2,00-3,80 1,50-1,80 1,00-1,50 0,90-1,10 1,00-1,70 1,50-1,20 1,40-2,00
k a l a f i o r 
(szt)

bd 1,40-2,00 1,50-3,00 bd bd bd bd 1,60-6,00

marchew 1,00 2,00-3,00 1,50-2,20 1,00-1,50 0,80-1,20 1,20-1,30 1,10-3,00 1,00-2,00
ogórki 3,30 1,20-2,00 1,00-2,00 1,00-2,00 2,00-3,00 3,00-4,50 4,00-10,00 5,00-14,00
p a p r y k a 
czerwona

bd bd bd 2,20-3,50 2,30-2,80 3,00-4,00 3,50-8,00 bd

pieczarki 5,50 5,00-5,50 5,50-6,00 6,00 6,00-6,50 6,00 6,50-9,00 3,00-7,50
pietruszka 4,60 5,50-10,00 8,50-12,00 5,50-9,00 4,00-5,50 3,80-5,00 3,70-8,00 4,00-8,00
pomidory 4,00 2,00-2,33 1,00-2,00 1,00 1,00-3,66 3,00-4,00 3,50-8,00 4,00-8,00
seler 2,00 bd bd 2,00-2,30 2,00-2,20 3,50-4,00 1,30-6,00 1,80-3,30
ziemniaki bd 0,46-0,70 0,46-0,60 0,46 0,53-0,70 0,53-0,70 0,53-0,90 0,73-1,50
Ceny wybranych warzyw na placu hurtowym Rybitwy w poszczególnych miesiącach 2018 r.
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a ich cena maksymalna wzrosła o 61 %. Jednak 
oceniając cały kończący się sezon, trzeba 
stwierdzić, że pod względem cenowym nie był on 
najlepszy dla producentów tego warzywa. Cena 
pomidora na początku sezonu była przeciętna, 
a latem bardzo niska, wyraźna poprawa cen nastąpiła 
dopiero we wrześniu i trwała do ok. 10 października. 

W grudniu na giełdach zdrożała kapusta kiszona, 
za która należało zapłacić prawie 3 zł/kg. Droga była 
również pietruszka, której cena na giełdach towarowych 
wynosiła od 6 do 8 złotych za kilogram.

Owoce z drzew 
Rok 2018 był dla produkcji sadowniczej rokiem 

wyjątkowo obfitego plonowania większości gatunków. 
Pomimo przedłużającego się okresu suszy, niedobory 
wilgoci w glebie nie spowodowały znaczących strat 
w owocowaniu drzew i krzewów. Notowany obecnie duży 
potencjał produkcyjny sadów, a przy tym wzmożona 
aktywność fizjologiczna wielu roślin sadowniczych 
w mijającym sezonie (po bardzo słabym owocowaniu 
w poprzednim roku) wpłynęło na rekordową produkcję 
owoców. Warunki na ogół sprzyjały zapylaniu, 
a wiosennych przymrozków nie odnotowano. 
Zaobserwowano jednocześnie przyspieszenie wegetacji 
o około 2 tygodnie, a w niektórych rejonach nawet więcej. 
Na wielu plantacjach problemem w bieżącym sezonie 
stały się trudności ze zbytem owoców po opłacalnych 
cenach, a także brak pracowników do zbioru. 

Jedynym czynnikiem ograniczającym plonowanie 
biologiczne były niedobory wilgoci w glebie, lecz nie 
spowodowały one znaczących strat w owocowaniu 
drzew. Warunki wegetacji sprzyjały dorastaniu i dobremu 
wybarwieniu owoców z drzew owocowych, zwłaszcza 
jabłoni. Poprawa warunków wilgotnościowych w końcu 
września oraz odpowiednie temperatury powietrza 
pozwoliły na osiągnięcie rekordowych plonów. Rok 
2018 był dla produkcji sadowniczej sezonem wyjątkowo 
obfitego plonowania większości gatunków. 

Produkcję owoców z drzew w bieżącym roku 
ocenia się na poziomie nieco ok. 4,5 mln t, (o blisko 
70% więcej od zbiorów uzyskanych w 2017 r.). Zbiory 
z sadów jabłoniowych zostały ocenione na ok. 4 mln 
t (tj. o ok. 64% więcej od bardzo niskiej produkcji 
roku 2017), natomiast z sadów gruszowych na ok. 90 
tys. t (o ok. 65 % więcej). Produkcję śliwek w 2018 r. 
w sadach oszacowano na ok. 121 tys. t (tj. ponad dwa 
razy więcej niż w bardzo słabym sezonie roku ubiegłego). 
Zbiory wiśni zostały ocenione na poziomie blisko 
trzykrotnie wyższym niż w 2017 r., tj. na ponad 200 
tys. t. Potencjalna produkcja wiśni była jeszcze większa, 
lecz z przyczyn ekonomicznych (niskie ceny skupu) 
nie wszystkie owoce zostały zebrane. Odnotowano 
rekordową produkcję czereśni. Zbiory ich ocenione 
zostały na ok. 60 tys. t (tj. ponad trzy razy więcej niż 
w poprzednim roku). Podobnie jak w przypadku wiśni, 
rzeczoznawcy sygnalizowali, że produkcja ta mogłaby 
być większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane. 

Zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew łącznie 
(brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) są obecnie 
oceniane na około 22 tys. t (tj. o ponad dwa razy więcej 
od bardzo słabej produkcji roku 2017).

Owoce z krzewów owocowych i plantacji 
jagodowych

Produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach 
i plantacjach jagodowych w 2018 r. wyniosła niespełna 
0,6 mln t, tj. o ok. 17% więcej od słabych zbiorów roku 
2017. Podobnie jak w przypadku drzew owocowych, 
zanotowano bardzo dobre biologiczne plonowanie 
większości gatunków krzewów owocowych i plantacji 
jagodowych. Z powodu niskich cen w skupie oraz 
braku rąk do pracy, część owoców nie została zebrana. 
Według szacunku rzeczoznawców, na niektórych 
plantacjach malin owoce nie zostały zebrane z powodu 
niskiej opłacalności. Zbiory malin ostatecznie zostały 
oszacowane na niespełna 116 tys. t. Jednocześnie 
rzeczoznawcy sygnalizowali, że część upraw, które nie 
były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej 
się suszy. Wpływ suszy na obniżenie potencjalnych 
plonów zanotowano także dla truskawek. Na plantacjach 
nienawadnianych zbiór owoców tego gatunku był nieco 
skrócony. Zanotowano natomiast wyjątkowo długi okres 
zbioru truskawek odmian powtarzających. W sumie 
produkcję truskawek oceniono na blisko 196 tys. t, tj. 
o około 10% więcej od niewysokich zbiorów 2017 r.

Plonowanie i zbiory porzeczek ogółem (czarnych 
i kolorowych łącznie), w porównaniu do 2017 r., wzrosły 
o prawie 30%. Produkcja porzeczek ogółem wyniosła 
ok. 165 tys. t (w tym porzeczek czarnych ok. 126 tys. 
t). Plon potencjalny porzeczek w sezonie 2018 był 
zdecydowanie wyższy od ostatecznie uzyskanego, gdyż 
znaczna część porzeczek czarnych nie została zebrana 
ze względu na niskie ceny skupu. 

Produkcję agrestu w 2018 r. oszacowano na 
niespełna 12 tys. t (o ok. 20% wyżej w porównaniu do 
roku poprzedniego). Produkcja owoców z pozostałych 
gatunków krzewów owocowych i plantacji jagodowych 
uprawianych w sadach została oceniona na ponad 90 
tys. t, tj. o przeszło 20% więcej niż w 2017 r. i znacznie 
więcej od średniej z lat 2011-2015. Na podstawie badań 
GUS oraz ocen rzeczoznawców można stwierdzić, że 
w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają 
plantacje nowych gatunków, takich jak np. jagoda 
kamczacka. Z roku na rok wzrasta liczba ich nasadzeń.

Takiego urodzaju owoców nie było już dawno. 
Podaż owoców miała wpływ na ich ceny. Powody do 
zadowolenia mogli mieć tylko konsumenci, bo tak 
tanio, dawno już nie było.

W maju za pierwsze truskawki trzeba było zapłacić 
ponad 10 zł/kg. Wraz ze wzrostem ich podaży cena 
spadła do 5 zł/kg.

Średnie ceny oferowane za jabłka w sierpniu 2018 r., 
w porównaniu z sierpniem 2017 r., na rynkach 
hurtowych były niższe o 22%. Spadek cen był wynikiem 
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dużej podaży jabłek letnich, których zbiory zaczęły 
się wyjątkowo wcześnie, bo już na początku lipca. 
W późniejszych miesiącach było tylko gorzej. 
Nadprodukcja owoców – przede wszystkim jabłek 
- doprowadziła do spadku cen skupu, które nie 
gwarantowały nawet zwrotu poniesionych kosztów. 
Nadprodukcja była tak duża, że konsumpcja wewnętrzna 
i przetwórstwo nie były w stanie zagospodarować 
wyprodukowanych owoców. Sami sadownicy przyznali, 
że nadmierna ilość sadów w Polsce wpływa na brak 
zbilansowania podaży z popytem.

W październiku br. ruszył interwencyjny skup jabłek 
(przeznaczonych głównie na produkcję koncentratu 
jabłkowego na eksport). Celem wprowadzonego skupu 

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
maliny - 8,00-10,00 7,00-10,00 7,00-9,00 - - -
śliwki - 1,00-3,00 - 0,75-1,00 1,00 3,00-6,00 -
wiśnie - 3,50-4,00 4,00-5,00 -- - -
agrest 2,40-5,00 - - - - - -
truskawki 5,00-6,00 7,00 - - - - -
czereśnie 8,00-13,00 - - - - - -
gruszki - - - 2,00 1,50-6,00 1,25-5,00
jabłka - 1,40-2,50 1,13-1,40 1,00-1,13 1,80-2,00 1,00-3,00 0,60-2,20
orzech włoski - - - - - 4,00 -
Ceny wybranych owoców na placu hurtowym Rybitwy w poszczególnych miesiącach 2018 r.

było zdjęcie z rynku pół miliona ton owoców, za które 
sadownicy otrzymywali gwarantowane 25 groszy/
kg. Rok 2018 w skupie jabłek przemysłowych nie był 
zadowalający dla sadowników. Ceny osiągały drastycznie 
niskie pułapy. Od początku grudnia 2018 roku zauważyć 
można nieznaczne wzrosty cen. Za owoce kierowane do 
przetwórstwa można było otrzymać 20-30 gr/kg.

Ceny wiśni na rynkach hurtowych w sierpniu br., 
w relacji do sierpnia 2017 r., obniżyły się o 70%, śliwek 
o 64%, gruszek o 44%, a truskawek o 23%. 

Opracowała:
Dorota Korepta-Kura

Źródła: GUS, IERiGŻ, MODR
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RYNEK PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2018 R.

Rynek wieprzowiny
W 2018 roku unijny 

rynek wieprzowiny pozostaje 
nadal w spadkowej fazie 
cyklu. Wpływ na sytuację 
na rynku wywarła silna 
odbudowa pogłowia trzody 
chlewnej wśród kluczowych 
producentów wieprzowiny 
w UE. Jednocześnie osłabieniu 

uległ popyt na wieprzowinę w Azji a przede wszystkim 
w  Chinach w efekcie czego prognozuje się, że spadkowa 
faza będzie trwała do I kwartału 2020r. 

Obok spadających cen skupu tuczników, 
nadprodukcji żywca i rosnących cen pasz dla branży 
doszło jeszcze jedno zagrożenie z którym musiała 
się ona zmierzyć a mianowicie rozprzestrzeniający 
się wirus afrykańskiego pomoru świń  (ASF). Wirus 
ten coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie ale 
również pierwsze przypadki odnotowano w Chinach. 
Zawirowania na rynku chińskim przeniosły się 
na inne kraje ponieważ Chiny utrzymują połowę 
pogłowia świń a dodatkowo skupują 10% światowej 

produkcji wieprzowiny. Wystąpienie ASF na terenie 
Chin, jak informuje Krajowy Związek Pracodawców 
i Producentów Trzody Chlewnej, może paradoksalnie 
ograniczyć produkcję w tym kraju a prewencyjne 
likwidacje stad spowodować wzrost importu. Jednak 
rozprzestrzenienie się wirusa ASF na inne kraje UE 
najprawdopodobniej doprowadzi do utraty wielu 
rynków zbytu. Większe koszty produkcji mięsa 
wieprzowego w UE powodują, że jest ono mniej 
konkurencyjne od pochodzącego z Brazylii, Kanady 
czy USA. Zagrożeniem dla branży jest również tzw. 
„twardy brexit”. Jeśli zostaną nałożone cła na produkcję 
z UE wówczas część wieprzowiny pozostanie na rynku 
unijnym co przyczyni się do spadku cen. Na razie 
w okresie styczeń - sierpień 2018 r. wysłano z Polski 
530 tys produktów wieprzowych co stanowi o 2,5 % 
więcej niż w roku 2017 r. Mięso to wysyłano przede 
wszystkim do krajów UE w tym najwięcej do Niemiec, 
Włoch i Słowacji. Z krajów poza UE najwięcej mięsa 
z Polski zaimportowały USA i Hongkong.  Niższe ceny 
produktów wieprzowych przełożyły się na mniejsze 
przychody z eksportu osiągając poziom 1,1 mld EUR, 
czyli o 7% mniej w stosunku do 2017 r. 

Podsumowując, przy zwyżce unijnej produkcji 
wieprzowiny w 2018r i minimalnym wzroście eksportu 
ceny skupu trzody chlewnej były niższe w porównaniu 
do roku ubiegłego. Przy wzroście cen pasz dla świń 
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(cena w lipcu 1,53zł/kg i wzrost o 6,8% r/r) i relacji cen 
żywiec/pasza opłacalność produkcji wieprzowiny ulega 
pogorszeniu. Na rynku krajowym w okresie od czerwca 
do sierpnia br. można było zauważyć zwyżkę cen skupu 
trzody chlewnej, jednak już od września nastąpiła ich 
obniżka. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi średnia cena skupu żywca pod koniec grudnia 
2018 r. wyniosła 4,19 zł za kilogram (o 10% mniej niż 
w porównywalnym okresie przed rokiem).

4,23

4,54
4,65

4,54 4,49
4,68 4,69

4,84
4,71

4,4
4,24 4,17

Miesięczne ceny zakupu tuczników
w zł/kg za wagę żywą w 2018r. wg ZSRIR 

Biorąc pod uwagę występującą, zarówno  w UE jak 
i w Polsce, nadwyżkę produkcji oraz sytuację związaną 
z wystąpieniem ASF w niektórych krajach prognozuje 
się, że w pierwszym kwartale 2019 r. może nastąpić 
niewielki wzrost cen wobec grudnia 2018r. Dodatkowo 
prognozy dotyczące zmniejszenia spożycia wieprzowiny 
na rynku krajowych o 1kg  na mieszkańca w 2019 r. nie 
napawają optymizmem i nie zachęcają do zwiększenia 
produkcji. Po uwzględnieniu wszystkich czynników 
prognozuje się, że pod koniec roku 2019 cena skupu 
żywca wieprzowego w Polsce może oscylować na 
poziomie 3,90 zł/kg

Rynek mleka
Od początku 2018 r. krajowe dostawy mleka do 

skupu utrzymywały się na poziomie większym niż rok 
wcześniej. W okresie styczeń - październik do skupów 
dostarczono 9,7 mld litrów mleka, co stanowiło 2,4 % 
więcej niż w ubiegłym roku. Przewiduję się, że w 2018 
r. towarowa produkcja mleka osiągnie poziom 11,8 mld 
litrów czyli ok. 4% więcej niż w 2017 r.

Na rynku unijnym od początku roku do sierpnia br 
skup był większy niż w 2017 r., dostarczono 107,5mln 
ton mleka (o 1,5% więcej niż w 2017r.), wzrost skupu 
zaobserwowano w 17 krajach członkowskich w tym 
w Niemczech o 2,9%, w Polsce o 2,5%, we Francji 
o 1,2%, w 9 krajach a w szczególności w Holandii 
(spadek o 1,6%)  nastąpiło natomiast ograniczenie 
skupu. Utrzymujący się od roku 2017 r. zniżkowy 
trend ceny skupu mleka został przełamany dopiero w 
lipcu br. W okresie styczeń - październik cena mleka 
kształtowała się na poziomie 133,05 zł/hl (o 2,2% mniej 
niż w adekwatnym okresie ubiegłego roku). W Polsce 
w pierwszej połowie 2018 r., w wyniku notowanej 
w 2017 r. poprawy rentowności chowu krów mlecznych, 
zaobserwowano dalszy wzrost pogłowia tych zwierząt, 

który dodatkowo był determinowany postępującymi 
procesami restrukturyzacji i modernizacji bazy 
surowcowej. W czerwcu 2018 r. stado krów mlecznych 
liczyło 2 233 tys. szt. i było o 3,6% większe niż rok 
wcześniej. IERiGŻ – PIB szacuje, że w drugiej połowie 
roku utrzyma się zwyżkowy trend w pogłowiu 
i w grudniu 2018 r może być ono wyższe o 2,7% niż przed 
rokiem. Koncentracja chowu i systematyczna poprawa 
technologii produkcji i genetyki bydła mlecznego 
skutkują zwiększeniem mleczności. Jak wynika szacunku 
IERiGŻ – PIB w 2018 r. może ona osiągnąć poziom 6 350 
litrów/szt., a więc o 2% wyższy niż w 2017 r. Około 95 % 
krajowego pogłowia krów mlecznych jest utrzymywane 
w gospodarstwach indywidualnych. Chów koncentruje 
się w siedmiu województwach, a więc w mazowieckim, 
podlaskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, 
łódzkim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. W sumie 
w tych regionach kraju znajduje się 83% krajowego 
pogłowia krów mlecznych i realizowanych jest 86% 
dostaw mleka do skupu. Zróżnicowanie cen netto 
skupu mleka było bardzo wyraźne w województwach. 
W październiku 2018 roku najniższą cenę uzyskiwali 
producenci z województwa małopolskiego – 124,13 zł/
hl, najwyższą zaś  w województwie podlaskim – 143,17 
zł/hl.
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Przewiduje się, że w roku 2019, dynamika wzrostu 
cen mleka będzie mniejsza co może przyczynić się do 
redukcji w pogłowiu krów. IERIGŻ-PIB prognozuje, 
że w czerwcu 2019 r. liczba krów mlecznych w Polsce 
może spaść o 1% o ok. 28 tys sztuk. Utrzymując dalszy 
wzrost mleczności krajowa produkcja mleka  w 2019 
r. może wynieść 14 mld litrów i wzrosnąć o ok. 1,5%. 
Mniejsze zasoby i gorszą jakość pasz objętościowych 
oraz charakterystyczny w okresie zimowym sezonowy 
spadek podaży surowca, może spowodować, że 
w marcu 2019 r. ceny mleka osiągną podobny poziom 
jak rok wcześniej.

Rynek drobiu
Zwiększająca się produkcja krajowa oraz wzrost 

konkurencyjności jakościowej i cenowej polskiego 
drobiu na rynku unijnym przyczyniła się do wzrostu 
polskiego eksportu drobiu. W czasie dziewięciu miesięcy 
2018 r. z Polski wywieziono 995 tys. ton żywca, mięsa 
i przetworów drobiowych w ekwiwalencie tuszek, a więc 
o 9,5% więcej niż przed rokiem i wart był 1,6mld EUR. 
Najwięcej z naszego kraju wywieziono mięsa kurzego 
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– 77% oraz mięsa indyczego 15%. W odniesieniu do 
roku 2017 wzrósł eksport mięsa kurzego, mięsa z gęsi 
i kaczek oraz przetworów drobiowych, spadł natomiast 
eksport mięsa indyczego i żywca. W okresie styczeń - 
wrzesień 2018 r ceny tuszek kurcząt i tuszek indyków 
w zbycie ulegały miesięcznym wahaniom. Pod koniec 
października krajowe zakłady drobiarskie za tuszki 
kurcząt płaciły 4,98 zł/kg a za tuszki indyków – 9,00 zł/
kg. W czasie dziewięciu miesięcy 2018 r. nieznacznie 
zwiększyły się koszty paszowe w chowie drobiu. W 2018 
r. stosunek cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 
2,64 względem 2,58 w 2017 r., a na rynku indyków 3,62 
wobec 3,78. Wskazuje to na  poprawę rentowności 
produkcji kurcząt i pogorszeniu rentowności produkcji 
indyków. Wydaje się jednak, że rynek indyków powoli 
powraca do równowagi po stosunkowo długim okresie 
niskich cen wywołanych wysoką podażą tego mięsa.

Rynek baraniny
W I półroczu 2018 r. eksport owiec w przeliczeniu 

na mięso w sumie z wysyłką mięsa baraniego wyniósł 
491 t i był o 26% niższy niż w I półroczu 2017 r. 
W porównaniu do I połowy roku ubiegłego wywóz 
owiec  zmniejszył się o 41%, a mięsa o 6%. Większość 
dostaw owiec z Polski (ok. 62%) było kierowane do 
Włoch, choć dostawy w tym roku były mniejsze o 33%. 
Zmniejszyły się również dostawy (spadek o 39%) do 
Holandii drugiego odbiorcy krajowego surowca. Cena 
owiec w wywozie w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,37 
EUR/kg wagi żywej i była o 5% wyższa niż w I półroczu 
2017 r., w którym osiągnęła 2,26 EUR/kg. W ujęciu 
roku cena dostaw do Włoch zwiększyła się o 10%. 
W przypadku mięsa cena kształtowała się na poziomie 
6,08 EUR/kg wagi ubojowej  i była niższa o 10% niż 
przed rokiem. Ze sprzedaży żywca i mięsa baraniego 
uzyskano do połowy roku 2,9 mln EUR (o 12% mniej 
niż w I półroczu 2017 r). Prognozuje się, że w bieżącym 
roku o 25% spadnie wywóz polskiego żywca i mięsa 
baraniego, jednak z uwagi na wzrost cen osiągnie on 
wyższą wartość.

Jak podaje GUS we wstępnych danych wynika, że 
w czerwcu 2018 r. ogólne pogłowie owiec liczyło 
279,5 tys szt. w tym maciorek owczych 167,4 tys szt. 
Porównując stan pogłowia owiec  do odnotowanego 
w czerwcu ubiegłego roku wynika, że zwiększyło się 
ono o 7% natomiast pogłowie maciorek owczych 
zmalało o 1,2%. Słabsza dynamika zwyżki pogłowia 

w br. wynikała poniekąd z nieznacznego pogorszenia 
rentowności chowu oraz z niskich cen skupu żywca 
co zapewne nie zachęcało do chowu. W skali kraju 
wzrost pogłowia owiec odnotowano w dziesięciu  
województwach, największy wzrost odnotowano 
w woj. lubelskim – 30,1%, mazowieckim – 23,4% 
i małopolskim – 18,5%. Natomiast spadek pogłowia 
nastąpił w siedmiu województwach w tym najbardziej 
w woj. dolnośląskim – 35,3%, śląskim – 22,8% 
i kujawsko-pomorskim – 21,4%.

Rynek wołowiny
Jak wynika z danych GUS w czerwcu 2018 r. krajowe 

pogłowie bydła ogółem liczyło 6 201 tys sztuk (o 0.9% 
więcej niż w roku 2017). Wzrosła liczebność  młodego 
bydła w wieku 1-2 lat (1,9%), oraz bydła powyżej 
2 lat (2,2%), zmalała natomiast liczebność cieląt (2%). 
W Polsce chów bydła koncentruje się w regionie 
środkowo-wschodnim z największym udziałem w woj. 
mazowieckim, wielkopolskim i podlaskim gdzie łącznie 
skupia się 52% krajowego pogłowia. Po I półroczu 2018r. 
wzrost pogłowia odnotowano w 9 województwach 
(największy wzrost w woj. mazowieckim o 2,6%), zaś 
w 7 województwach odnotowano spadek (największy 
w woj. podkarpackim o 9,9%). W okresie 8 miesięcy 
2018 r. skupiono 534 tys. ton krajowego bydła, czyli 
o 4% mniej w odniesieniu do podobnego okresu w roku 
2017. W kwestii handlu wołowiną Unii Europejskiej 
z krajami trzecimi to w okresie od stycznia do września 
2018 r. z UE wyeksportowano 560 tys ton produktów 
wołowych i cielęcych w ekwiwalencie tusz (spadek 
o 2,5% w porównaniu do 2017 r.). W omawianym 
okresie o 14% wzrósł natomiast import produktów 
wołowych i cielęcych do UE, sprowadzając 248 tys. 
ton. Najwięcej wołowiny sprowadzono z Brazylii, 
Argentyny i Urugwaju. Konkurencyjność polskiej 
wołowiny która jest o 10-15% tańsza od średniej unijnej 
jak i poprawa jej jakości wpływa na wysoki poziom 
eksportu produktów wołowych z Polski. W okresie 
styczeń-wrzesień z Polski wyeksportowano 362 tys ton 
żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych 
w ekwiwalencie tusz osiągając wartość 1,1 mln EUR. 
Głównymi odbiorcami polskich produktów wołowych 
były kraje UE tj. Włochy, Niemcy, Holandia i Hiszpania 
oraz kraje poza UE Turcja i Izrael. Analizując krajowe 
ceny skupu bydła rzeźnego to od początku 2018 roku 
ulegały one miesięcznym wahaniom jednak poziom ich 
był wyższy od ubiegłorocznego. W grudniu 2018 r. za 
bydło ogółem  (bez cieląt) płacono przeciętnie 6,68 zł/
kg, natomiast młode bydło skupowano średnio za 6,77 
zł/kg. Eksperci prognozują, że w pierwszych miesiącach 
2019 r. ceny bydła wzrosną o ok 8% w stosunku do 
I kwartału roku ubiegłego.

Opracowała:
Joanna Krasicka

Na postawie danych : ZSRIR MRiRW, GUS, Biuro Analiz i Strategii 
KOWR oraz stron internetowych www.gospodarz.pl, www.agrobiznes.
pl

Średnie miesięczne ceny
skupu kurcząt i indyków

(typ brojler w zł/kg) w Polsce w 2018 r.
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ROSNĄ DOCHODY RONIKÓW - ???

Tak przynajmniej twierdzi Główny Urząd 
Statystyczny. Obwieszczenia Prezesa GUS zgodnie z art. 
18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617) wskazują, że w latach 2016 
i 2017 w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
nastąpiło istotne zwiększenie przeciętnego dochodu 
pracy z 1 ha przeliczeniowego. Potwierdza to również 
Instytut Ekonomiki. W Interwencjach na stronie 
internetowej Izby w dniu 14 listopada zaprezentowaliś-
my pismo, jakie otrzymaliśmy z Instytutu Ekonomiki 
będące odpowiedzią na pytania Małopolskiej Izby 
Rolniczej dotyczące tego problemu. Zgoła odmienne 
odczucia mają rolnicy. Trudno znaleźć rolnika, który 
uzyskiwałby dochód z 1 ha na poziomie 3399 zł. 
Szczególnie w roku suszy, która boleśnie dotknęła 
tysiące gospodarstw.

Informacja na temat „wzrostu” dochodów rolniczych 
mają niebagatelny wpływ na wiele aspektów życia na 
wsi.

Przede wszystkim dane o rzekomym bogactwie 
rolników wzbudzają zazdrość „miasta”. Pamiętamy, 
jakie kuriozalne opinie wzbudzała kawalkada 
nowoczesnych ciągników biorących udział w strajkach. 
Wciąż podnoszone są stare argumenty dotyczące 
oddzielnego systemu ubezpieczeń społecznych. Choć 
o niskich składkach mówią wszyscy, nikt nie chce 
słyszeć, że rolnicy otrzymują niskie emerytury i renty. 
Rolnikom zarzuca się, że nie są opodatkowani PIT, ale 

równocześnie nie pamięta się, że ta grupa zawodowa 
płaci podatek rolny. Podkreśla się wielomilionowe sumy 
pomocy z Unii Europejskiej, które podobnie jak dopłaty, 
nalezą się tylko z tytułu posiadania warsztatu pracy 
(gospodarstwa rolnego). Takich opinii słyszy się wiele, 
ale warto przypomnieć, że dzięki przedsiębiorczości 
rolników nastąpiła w niewiarygodnym tempie 
modernizacja polskiego rolnictwa, w wyniku czego 
możemy śmiało konkurować na rynku żywności 
w Europie i na świecie. W strukturze polskiego eksportu  
dominuje żywność.

Trzeba pamiętać również, że jeden rolnik daje 
zatrudnienie co najmniej 5 osobom spoza rolnictwa 
i co najważniejsze, że ceny żywności, po którą, 
w polskich sklepach, ustawiają się kolejki 
obcokrajowców, są relatywnie niskie. 

Po wtóre, informacja o znacznym wzroście 
dochodów w rolnictwie uruchamiają -automatyczną 
reakcję producentów środków niezbędnych do pracy 
w rolnictwie. Tak było w latach 2007-2008, tak jest 
i dzisiaj, gdzie ceny nawozów gwałtownie skoczyły o 200 
zł. Wzrost wartości zbóż spowodował nie tylko wzrost 
cen nawozów, ale także pasz i dodatków paszowych.

Po trzecie, opublikowana informacja o wzroście 
dochodów wpływa na pomoc realizowaną 
w ramach programu 500+. Rodziny wiejskie 
są znaczącym beneficjentem tej pomocy. Teraz 
okazuje się, że próg dochodowości wyklucza 
z programu wiele rodzin wiejskich, szczególnie 
tych posiadających jedno dziecko. Szacuje się, że 
w roku 2019 zmniejszą się wydatki w programie 
500+ o prawie 3 mld zł w wyniku podniesienia 
minimalnej płacy oraz wzrostu przeciętnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach z 1 ha 
przeliczeniowego.

Kontrowersje dotyczące metodologii liczenia 
dochodu rolniczego spowodowały, że wysłaliśmy 
propozycję, aby dochód ten był liczony według tzw.
dominanty tj. wartości najczęściej występującej 
wśród badanych gospodarstw.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

ZIEMIA CHCIANA I NIECHCIANA 

Od wieków dla wielu pokoleń chłopów posiadanie 
ziemi było największym problemem. Ziemia była 
oznaką majątku i prestiżu. Brak jej powodował 
biedę, głód i przymusową emigrację, czego w Galicji 
doświadczyliśmy wielokrotnie. 

Ziemia rolna jest podstawą gospodarki rolnej 
i decyduje o możliwości produkcji żywności.

Obecnie jesteśmy świadkami polaryzacji stosunku 

do ziemi. Z jednej strony jest ona cenną wartością 
osiągającą na rynku wysoką cenę, a z drugiej często 
porzucaną jako znak rezygnacji z pracy na roli. Zjawisko 
to widać na co dzień w Małopolsce. Ceny ziemi 
w powiatach: krakowskim, proszowickim, miechowskim 
osiągają zawrotny poziom, zaś w gminach zachodniej 
Małopolski zarasta ona inwazyjnymi chwastami stając 
się nieużytkami, a z czasem powraca do pierwotnych 
obszarów lasu.

Tracimy tysiące hektarów ziemi rolnej, którą 
przeznacza się pod budownictwo i infrastrukturę. 
Izba - delegaci do rad powiatowych, którzy opiniują 
zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych, mają 

Wysokość przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego za lata 2011-2017 wg GUS
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dzierżawcy, który poddzierżawia ziemię (nie wolno mu 
tego robić) oraz stosuje technologie produkcji na granicy 
dopuszczalności związanej z ochroną środowiska, 
pokazuje co dotychczasowi dzierżawcy mogą zrobić 
nękając naszych delegatów nocnymi najazdami na 
ich gospodarstwa, licznymi głuchymi telefonami 
oraz zmuszając do składania dziwnych oświadczeń. 
Jesteśmy zobowiązani do analizy takich przypadków 
i wydawania obiektywnych opinii w interesie wszystkich 
zainteresowanych.

W dalszym ciągu powinniśmy namawiać nowo 
wybrane rady gminne i nowo wybranych włodarzy gmin 
do ustanawiania lokalnego prawa przeciwdziałającego 
wypadaniu ziemi rolnej z produkcji. Problem narasta. 
Po każdych żniwach widzimy ścierniska bez podorywek, 
które po latach przestają być użytkami rolnymi. 
Podobno takiej ziemi w województwie małopolskim 
mamy już około 70 tys. ha przy około 600 tys. ha, 
którymi dysponuje małopolskie rolnictwo. Początek 
samorządowej kadencji powinien zachęcać do tak 
odpowiedzialnych i odważnych decyzji.

Ziemia jest wartością nie do przecenienia. 
Powinniśmy dbać o nią w interesie przyszłych pokoleń, 
bo nie wymyślono jeszcze na dzisiaj wystarczająco 
efektywnej, alternatywnej metody produkcji żywności 
bez ziemi.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

świadomość bezpowrotnego procesu wyłączenia ziemi 
z produkcji rolnej. Nie bez powodu w Konstytucji 
znajduje się zapis o górnym limicie powierzchni 
rodzinnych gospodarstw rolnych wynoszącym 300 ha.

Toczyliśmy wieloletnią walkę o zmianę przepisów 
w zakresie obrotu ziemią, które w sposób bezwzględny 
wykorzystywał obcy kapitał. Straciliśmy bezpowrotnie 
tysiące hektarów. Nikt naprawdę nie wie ile. Przykłady 
krajów Unii Europejskiej (Francja, Dania) pokazują, że 
pomimo wspólnych wartości będących podstawą Unii, 
swobodnego przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług, 
da się chronić to co narodowe, w tym ziemię, przed 
obcymi. Zmiana w prawie, która się wreszcie dokonała 
w Polsce w zakresie obrotu ziemią, powstrzymała to 
negatywne zjawisko.

Opiniujemy, jako Izba w ramach rękojmi, każdy 
zakup ziemi rolnej powyżej 0,3 lub 0,5 ha, KOWR 
nie sprzedaje swoich zasobów tylko ogranicza się do 
dzierżaw. Nie stosuje się jednak do możliwości jakie 
ustawa daje, tzn. zakupu ziemi a następnie przekazania 
jej w dzierżawę rolnikom, którzy chcieliby powiększyć 
swoje gospodarstwa. Daleko nam do sprawności 
francuskiej instytucji odpowiedzialnej za obrót ziemią 
rolną (SAFER), która na pewno nie pozwoliłaby na 
funkcjonowanie latyfundiów, na obrzeżach których, 
pomimo chęci rozwoju, marną egzystencję prowadzą 
małe gospodarstwa.

Ostatni przypadek, z którym mamy do czynienia 
kiedy Izba wydała negatywną opinię na temat 

FINANSOWANIE KGW

29 listopada weszła w życie 
Ustawa o Kołach Gospodyń 
Wiejskich. Ustawa ma na 
celu nadanie osobowości 
prawnej Kołom Gospodyń 
Wiejskich, zapewnienie 
możliwości szybkiej ich 
rejestracji oraz wsparcie 
ich działalności na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 

na terenach wiejskich, a także kultywowania folkloru i 
bogatej, polskiej tradycji 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi ww. 
ustawy w dniu 11.12.2018 roku w biurze Małopolskiej 
Izby Rolniczej w Wadowicach odbyło się szkolenie  
dla członkiń KGW. Na spotkaniu zostały omówione  
przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
możliwości uzyskania przez takie Koła pomocy 
finansowej. W trakcie szkolenia został szczegółowo 
omówiony wniosek oraz wszystkie załączniki do 

PIENIĄDZE NA START DLA KGW
wniosku, które KGW ubiegające się o wpis muszą 
złożyć. 

Aby zarejestrować Koło należy złożyć do Biura 
Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na 
siedzibę koła wniosek o rejestrację wraz z:

Załącznikiem do wniosku o wpis Koła Gospodyń 1. 
Wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
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Wiejskich dla założycieli lub członków koła 
(symbol formularza W-1.1/566).
Uchwałą członków koła o wyborze zarządu.2. 
Statutem koła, ewentualnie z Oświadczeniem koła 3. 
o przyjęciu wzorcowego statutu - oświadczenie 
można złożyć na formularzu przygotowanym 
i udostępnionym przez ARiMR lub pisemnie na 
odrębnym dokumencie.
Uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu 4. 
założycielskiego - dotyczy Kół nowotworzonych.
Oświadczeniem o prowadzeniu uproszczonej 5. 
ewidencji przychodów i kosztów - dotyczy Kół 
nowotworzonych.

Absolutnym fenomenem nie tylko w Polsce, ale 
i na skalę światową, jest organizacja pod nazwą Koło 
Gospodyń Wiejskich. Ponad 150 lat wspaniałej tradycji 
mówi samo za siebie. KGW powstały na ziemiach 
polskich pod zaborami – od 1866 r. przeszły już kilka 
pokoleń, pamiętają pierwszą i drugą wojnę światową, 
przetrwały socjalizm, by teraz dotrzeć do czasów 
całkowicie nowoczesnych i jakże różniących się od tych 
sprzed 150-ciu lat. Niektóre panie z KGW wspominają, 
jak ich babcie walczyły o niepodległość, jak pomagały 
partyzantom, ale i wiele z nich pamięta, jak pomagały 
przy budowie dróg, remiz strażackich, szkół czy 
chodników. Wspominają, jak uczyły się gotować, 
piec, hodować, uprawiać, haftować i jak prowadzić 
gospodarstwo domowe oraz rolne. Przez wiele 
ostatnich lat działały, ale nie były to aż tak afiszowane 
działania, choć co niektóre pojawiały się na konkursach, 
przeglądach dla KGW na szczeblu wojewódzkim 
czy krajowym. Jednakże media nie pokazywały ich 
na pierwszych stronach, a i na końcowych też były 
tylko wzmianki. Najwięcej z ich działalności zyskały 
środowiska gminne przy różnych festynach, dożynkach, 
jubileuszach czy świętach kościelnych.

Głośno o KGW zrobiło się po wakacjach 2018 
roku, gdy z mediów słyszeliśmy różne doniesienia 
o mocnym zainteresowaniu się kołami przez rząd. 
W październiku pojawiła się ustawa, którą 9 listopada 
po senackich poprawkach ostatecznie zatwierdził Sejm, 
a 27 listopada podpisał ją prezydent.

Osobiście uważam, że kołom gospodyń należy 
się pomoc za to, co robią, bo dzisiaj są one jednym 
z ważnych ogniw przekazywania naszej tradycji 
młodszym pokoleniom, a i nam samym odświeżają 
pamięć kulturową. Tylko pytanie - czy ta pomoc 
powinna być w takiej formie?

Wracając jednak do nowej ustawy, która to 
w tak piorunującym tempie przeszła wszystkie 
etapy legislacyjne, trafiając do prezydenta na biurko, 
zastanawiam się, czy po drodze czegoś nie pominięto? 

KGW... I CO DALEJ?
Mianowicie, czy ktoś na etapie procesu legislacyjnego 
zapytał się samych zainteresowanych pań z KGW, 
a przede wszystkim ich przedstawicielek z Krajowej 
Rady KGW o opinie, czy też na siłę zechciano je 
uszczęśliwić? Nie da się zaprzeczyć, że nadzieja rosła 
w sercach wielu członkiń kół gospodyń, gdy słyszały 
o wsparciu dla ich organizacji, ale kiedy panie zaczęły 
analizować i dopytywać o szczegóły, to już nie wiało 
takim optymizmem. Zdecydowana większość kół 
myślała, że obiecane 3000 złotych będzie co roku, 
wiele z nich było też przekonanych o praktycznie 
znikomej biurokracji. Wiele członkiń kół to osoby 
starsze, obawiające się obowiązków związanych 
z przysłowiowymi papierami. Już na samo brzmienie 
słów NIP czy REGON budzi się w nich żółte światło. 
Ale trzeba też zauważyć w tym miejscu, że są też 
koła młodsze, są stowarzyszenia, są również osoby 
przedsiębiorcze, którym prowadzenie działalności nie 
sprawia problemów i uważam, iż ta ustawa dla tych 
grup jest bardzo przydatna, ale komplikuje działanie 
innym. Należy też zatrzymać się nad kwestią, jaki 
status będzie miało KGW po rejestracji w ARiMR. 
Patrząc na procedury i możliwości, zarejestrowane 
koło będzie mogło startować po granty, będzie mogło 
prowadzić działalność zarobkową, czyli tak jakby te 
koła były mikroprzedsiębiorstwami na ułatwionych 
zasadach księgowych. Ale to znowu rodzi pytanie: jeśli 
koło będzie posiadało NIP i REGON to czy nie będzie 
traktowane jak podmiot gospodarczy i czy wójtowie 
będą mogli nadal wspierać takie koła w dofinansowaniu 
ich działalności? Dzisiaj wiele KGW korzysta 
z pomocy gminy, np. poprzez same udostępnienie 
lokali na spotkania, finansowanie wyjazdów, strojów, 
instrumentów itp. Czy teraz gmina będzie mogła 
kontynuować taką formę pomocy, czy zaryzykuje na 
darmowe użyczanie świetlicy wiejskiej kołu gospodyń 
zarejestrowanemu w myśl nowej ustawy? Czy inne 
podmioty gospodarcze dzierżawiące od gminy lokale 
za ustalony czynsz nie będą wnosić pretensji? Warto 
wiec przeanalizować, czy jednorazowa dotacja będzie 
współmierna temu, co dzisiaj otrzymują koła z gminy.

No i najważniejsza kwestia, jak ma wyglądać dalsza 
działalność takiego koła w latach następnych, bo 

Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od 
liczby członków Koła i wynosi:

3000 zł- jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 a. 
członków;
4000 zł- jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;b. 
5000 zł- jeżeli koło liczy ponad 75 członków.c. 

W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może 
być złożony nie później niż do 27 grudnia. Data 
wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna z datą 
jego złożenia. 

Opracowanie:
Jolanta Mocniak, Joanna Kołodziej
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FINANSOWANIE KGW

jest problem z ich działalnością i w większości wiosek 
zostały rozwiązane. Jednakże te wojewódzkie czy 
regionalne związki kółek rolniczych, które istnieją 
i mają się dobrze, skupiają pod sobą KGW w myśl ustawy 
o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 
z 8 października 1982 roku. Te koła gospodyń, które są 
zarejestrowane w tych związkach, mogą działać niemal 
w zbliżony sposób, jak w myśl nowej ustawy, jednakże 
są niezależną organizacją pozarządową, a takim już 
gmina może pomóc. Nie jest prawdą, że KGW działające 
przy kółkach czy ich związkach, nie mogą pozyskiwać 
grantów, bo mogą to robić za pośrednictwem czy to 
kółek, czy też związków. Ponadto biurokracja takich 
„kółkowych” KGW jest znacznie prostsza. Niestety 
nowa ustawa ugodziła w możliwość rejestracji nowych 
kół gospodyń w wojewódzkich związkach kółek 
rolniczych i tym samym koło, które zarejestruje się 
w ARiMR, a kiedyś będzie chciało wykreślić się 
z tegoż rejestru, już formalnie nie będzie miało powrotu 
do organizacji kółkowej, bo nowa ustawa daje KGW 
tylko możliwość pozostania, ale nie przystąpienia do 
organizacji kółkowej. Jednakże trzeba podkreślić, że 
koła gospodyń, które były zarejestrowane przy kółkach 
rolniczych i chcą nadal pozostać w ich strukturze, 
mogą sobie legalnie działać dalej na dotychczasowych 
prostych kółkowych zasadach.

Podsumowując całe zamieszanie warto podkreślić, 
iż ustawa pomagająca kołom gospodyń była i jest 
potrzebna, ale brak rozmów i konsultacji przy jej 
tworzeniu wprowadziło wiele kontrowersyjnych 
rozwiązań, zamętu i podzieliło społeczeństwo oraz 
same koła na „agencyjne” i „kółkowe”. Pojawiło się 
dużo komentarzy w kołach, zaczęto przeliczać, czy 
warto iść do agencji, czy warto zostać na starym 
i uśmiechać się do wójta. Zawsze wybór jest po stronie 
samych zainteresowanych, ale zanim się go dokona, 
trzeba zawsze dobrze poznać wszystkie niuanse, aby 
nie podjąć pochopnej i szkodliwej w skutkach decyzji. 
Jednego się tylko obawiam, czy za dwa lata nie będzie 
się mówiło tak jak przy tworzeniu stowarzyszeń: 
„a miało być tak pięknie...”

Przewodniczący Rady RZRKiOR w Bielsku Białej
Waldemar Pieczara

nic nie mówi się o dalszych corocznych zastrzykach 
finansowych, a jedynie podkreśla się możliwość 
składania wniosków o granty zewnętrzne. W tym 
miejscu rodzi się kolejne pytanie, czy panie poradzą 
sobie z pisaniem wniosków, czy ARiMR pomoże im 
w tym, czy też będą inne jednostki, które za darmo 
poprowadzą te formalności i jak będzie wyglądała 
pomoc przy rozliczeniu grantów? Są to ważne aspekty, 
gdyż pozostawione samym sobie koła, mogą nie 
sprostać wyzwaniu, bo przecież nie w każdym kole jest 
osoba umiejąca pisać i rozliczać projekty, prowadzić 
związaną z tym biurokrację. Jak zostaną z tym same, 
będą musiały komuś zapłacić za te usługi, niestety 
nie są to małe pieniądze i pojawi się kolejne pytanie: 
skąd wziąć te pieniądze? Można odpowiedzieć, że 
z działalności, na przykład handlowej - coś upiec, coś 
zrobić, coś obsłużyć. Ale jakoś ja nie widzę dużych 
sensownych pieniędzy tylko z okazjonalnej sprzedaży. 
Niektóre KGW z rękodziełem może sięgną do internetu, 
inne będą musiały obstawiać targowiska, gdyż imprez 
w gminach nie ma aż tak wiele, by regularnie zarobić 
jakiegoś grosza. Regularna sprzedaż wymagać też 
będzie regularnej i wzmożonej pracy społecznej, o którą 
jednak na wsi coraz trudniej. Więc jedynym pewnym 
pieniądzem będą składki, ale czy ustawa ma na celu 
obciążać budżet domowy członkiń koła?

Kolejnym, całkiem dziwnym pomysłem jest 
ograniczanie ilości nowo tworzonych kół w danej 
miejscowości, czyli jedna wioska, jedno koło. 
Doświadczenie moje jednak pokazuje, że jest wiele wsi, 
gdzie są dwa, a nawet trzy koła i choć teraz te istniejące 
mogły się rejestrować, to nowe nie mogą powstawać 
we wsi, z której zarejestrowało się już w ARiMR jakieś 
KGW. Również kontrowersyjne jest ograniczenie, 
że dana osoba może należeć tylko do jednego koła... 
Ponadto ustawa pomija w ogóle koła istniejące dzisiaj na 
terenie miasta, a które kiedyś działały w wiosce, tylko 
że miasto rozrastając się, wchłonęło okoliczne sołectwa 
i tym samym KGW z wieloletnią tradycja stało się kołem 
gospodyń działającym na terenie miasta... Ustawa nie 
dopuszcza tych kół do rejestracji.

Dalszym ciekawym zagadnieniem jest sam rejestr, 
który według ustawy ma być całkowicie jawny, a zawarte 
listy członkiń poszczególnych kół mają zawierać imię, 
nazwisko, adres i PESEL... I ustawa o RODO nie ma 
tu zastosowania… Regulują to artykuły 12 i 13 nowej 
ustawy. Takie szczegółowe dane wszystkich członków 
do publicznej wiadomości?

Kolejną niewiadomą jest, jak datować historię koła, 
bo tak naprawdę koło jako podmiot gospodarczy to 
raczej już nie kontynuator ponad 150 letniej tradycji, bo 
tradycja to praca społeczna, bezinteresowna, czasami 
heroiczna na rzecz mieszkańców i naszej ojczyzny. 
KGW zawsze były związane z Kółkami Rolniczymi, 
przy kółkach przecież powstawały. Można powiedzieć, 
że kółka są matecznikiem dla kół gospodyń, bo to 
one przez ponad 150 lat skupiały i pomagały KGW. 
Oczywiście dzisiejsze czasy mocno nadszarpnęły 
kółkową organizację i w niektórych częściach Polski 
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wychodząc 
naprzeciw potrzebom polskich rolników, uruchamia 
możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Beneficjentami programu są rolnicy 
prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują 
przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez 
działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. 
produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne 
oprocentowanie na poziomie 2,85% w skali roku, 
sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej 
lub kwartalnej pozwolą pomóc we wzroście potencjału 
gospodarstw rodzinnych.

W tym roku KOWR planuje uruchomić kwotę 
10 mln zł na ten cel. Wnioski będzie można składać 
w dowolnym oddziale terenowym KOWR. Rozpatrzenie 
wniosku będzie odbywać się w centrali przez zespoły 
ekspertów w trybie naboru ciągłego do wyczerpania 
alokacji.

Źródło:
KOWR, KRIR

INFORMACJE BRANŻOWE

POŻYCZKI Z KOWR

ARiMR wyda dokument zawierający informację 
o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa 
z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
(Dz.U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni 
mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. 
na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Źródło:
ARiMR

Nawet 500 tys. zł dla rolników na inwestycje 
w przetwarzanie produktów rolnych

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać 
w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski 
o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów 
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to pomoc 
finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pomoc przyznawana jest 
w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifiko-

ŚRODKI NA PRZETWÓRSTWO

INFORMACJA O DJP

walnych poniesionych na realizację inwestycji.
Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju 

planowanej do realizacji operacji i wynosi:
500 tys. zł dla rolników, ich małżonków lub •	
domowników podejmujących prowadzenie 
działalności gospodarczej;
100 tys. zł na inwestycje planowane przez rolników •	
lub ich małżonków w ramach rolniczego handlu 
detalicznego (RHD), przy czym w tym przypadku 
nie jest wymagane prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Źródło:
ARiMR

KRUS honoruje zaświadczenie lekarskie 
o czasowej niezdolności do pracy wystawione w formie 
papierowej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
uprzejmie informuje, że od 1 grudnia 2018 r. podstawą 
do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie 
lekarskie wystawione w formie elektronicznej (e-ZLA).

Zdarza się jednak, że lekarze wystawiają 
zaświadczenia lekarskie niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Kasa, biorąc pod uwagę interes 
ubezpieczonego, wyjątkowo honoruje papierowe 
zaświadczenie lekarskie, o ile zawiera dane wymagane 
do wypłaty zasiłku chorobowego. Ważne, by na 
papierowym zaświadczeniu były takie dane jak: imię 
i nazwisko ubezpieczonego, numer PESEL, okres 
niezdolności do pracy, data wystawienia zwolnienia, 
dane lekarza i placówki medycznej.

Źródło:
KRUS

"L4" TAKŻE NA PAPIERZE

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zaprezentowane zostały wyniki prac nad nową 
delimitacją ONW i przedyskutowano sposób jej 
wdrożenia w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane 
16 listopada br., otworzył je i uczestników powitał 
podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Nowym, obowiązkowym dla państw członkowskich 
elementem wyznaczenia ONW z ograniczeniami 
naturalnymi jest konieczność wyłączenia ze wsparcia 
obszarów, na których ograniczenia naturalne występują, 
ale zostały przezwyciężone poprzez intensyfikację 
produkcji czy praktyki produkcyjne – procedura 
zawężania obszarów (tzw. fine tuning). W związku ze 
stratą statusu ONW z ograniczeniami naturalnymi 
przez część obszarów, a także biorąc pod uwagę 

DELIMITACJA ONW
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przestrzenną koncentrację efektów nowej delimitacji 
zaproponowano działania łagodzące skutki nowej 
delimitacji ONW (i) wyodrębnienie nowej kategorii 
ONW typ specyficzny w oparciu o kryteria krajowe 
(niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-
turystycznych), (ii) przejściowe płatności dla rolników, 
którzy na skutek nowej delimitacji utracą wsparcie 
w ramach ONW typ nizinny, (iii) ukierunkowanie 
części środków w ramach PROW 2014-2020 na 
działania wspierające jednostki administracyjne 
(lub regiony), w których nastąpi największa strata 
w powierzchni obszarów ONW. Mając to na uwadze 
powierzchnia ogólna obszarów objętych wsparciem 
ONW nieznacznie powiększy się. Konferencja zbiegła 
się w czasie z rozpoczęciem procesu konsultacji 
projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla 
obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 
szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
w którym został zamieszczony wykaz obszarów ONW 
zaliczonych do poszczególnych typów jest to ważne 
ponieważ wnioski o płatności obszarowe na 2019 r. 
i system informatyczny ARiMR muszą uwzględniać 
wyniki powyższych prac.

Źródło:
MRiRW

W związku z wątpliwościami dotyczącymi 
terminów stosowania nawozów zgodnie z programem 
azotanowym zwracamy uwagę, że możliwe jest jesienne 
stosowanie nawozów w sytuacjach nadzwyczajnych tj. 
wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. 
Taka sytuacja wystąpiła jesienią ubiegłego roku, 
kiedy na skutek częstych i obfitych opadów deszczu 
oraz nadmiernego uwilgotnienia gleby nie dokonano 
w terminie zbiorów (głównie kukurydzy, buraków 
cukrowych i ziemniaków), a tym samym nie 
przeprowadzono jesiennego nawożenia.

Niekorzystne warunki pogodowe odnoszą się 
również do występowania suszy rolniczej oraz innych 
zdarzeń pogodowych (np. deszcz nawalny) i najczęściej 
występują lokalnie. W tej sytuacji, producent rolny 
powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące 
warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego 
zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później 
niż do końca listopada.

Natomiast podczas lat o zwyczajowo panujących 
warunkach pogodowych jesienią należy dotrzymać 
terminów określonych w programie azotanowym.

Źródło:
MRiRW

NAWOŻENIE

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 
2019 r.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
wprowadza większy zwrot za olej napędowy używany 
do produkcji rolnej:

zwiększeniu ulega limit zużywanego oleju 1. 
napędowego na 1 ha upraw rolnych z 86 do 100 
litrów na 1 ha użytków rolnych,
wprowadzony zostaje po raz pierwszy limit 2. 
zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 
1 dużej jednostki przeliczeniowej,
zmianie ulega termin określenia przez Radę 3. 
Ministrów, w drodze rozporządzenia, stawki 
zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju 
napędowego na rok następny, tj. do dnia 31 
grudnia zamiast do dnia 30 listopada.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

Ustawa podwyższa kwoty przychodów zwolnionych 
z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 
tys. zł. Ponadto umożliwia korzystanie ze zwolnienia 
podatkowego przez podmioty (np. prowadzące rolniczy 
handel detaliczny) prowadzące produkcję i sprzedaż 
przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy 
produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty 
te korzystałyby w procesie produkcji z własnego 
surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział 
własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały 
pracowników. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy 
złotych podatek dochodowy wynosi 2%.

Od 1 stycznia podmioty prowadzące rolniczy 
handel detaliczny zyskały szerszy zakres odbiorców 
wyprodukowanych środków spożywczych na 
rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny 
z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym 
sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek 
o podobnej charakterystyce, zlokalizowanych na 
ograniczonym obszarze. Obszar ten będzie obejmować 
województwo, w którym ma miejsce prowadzenie 
produkcji

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie 
ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ustawa wprowadza ułatwienia z zakresu prawa 
żywnościowego odnoszące się do procedury rejestracji 
działalności u właściwego organu urzędowej kontroli 
żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić 
produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie 
na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Zniesieniu 

NOWOŚCI PRAWNE

INFORMACJE BRANŻOWE
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ulega obowiązek sporządzania i przedkładania 
powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia 
projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek 
informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż 
bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną 
i ograniczoną.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 
ustawy o paszach.

Ustawa ma na celu zmianę terminu wejścia 
w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu 
i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie 
zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku 
paszowego – na dzień 1 stycznia 2021 r. Ponadto, 
dodany został art. 15a, zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw rolnictwa opracuje i zamieści na 

INFORMACJE BRANŻOWE

stronie internetowej Ministerstwa plan wykorzystania 
krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania 
deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt 
w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł 
krajowych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwią 
wykonanie wymagań importowych państw trzecich 
(spoza Unii Europejskiej), co jest zasadniczym 
warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie 
nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-
spożywczych.

Źródło:
MRiRW

AKTUALNOŚCI KRIR

Wspólny protest izb rolniczych w Brukseli
13 grudnia 2018 r. w Brukseli delegacja polskich 

izb rolniczych, z Wiceprezesem KRIR Mirosławem 
Borowskim na czele, wzięła udział we wspólnym 
proteście izb rolniczych i organizacji rolniczych z Litwy, 
Polski, Czech, Słowacji i Łotwy.

Uczestnicy protestu: Izby Rolnicze Litwy, Polski, 
Czech i Słowacji oraz łotewskie organizacje rolnicze 
przedstawiły instytucjom UE wspólne stanowisko, 
w którym:

Domagają się, aby płatności bezpośrednie, które •	
rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie 
programowania 2021-2027 były co najmniej 
równe średniej płatności bezpośrednich w UE;
Domagają się, aby wsparcie dla II filaru (Programu •	
Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co 

PROTEST IZB ROLNICZYCH
najmniej na poziomie 2014-2020;
Domagają się ustanowienia jednolitego pułapu •	
dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które 
państwa członkowskie finansują wyłącznie 
z budżetu państwa, a także jednolitego pułapu 
współfinansowania z budżetu państwa w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich;
Domagają się radykalnego uproszczenia •	
mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych zarówno dla administracji, 
jak i wnioskodawców/beneficjentów;
Domagają się stworzenia specjalnych •	
mechanizmów finansowych i organizacyjnych, 
aby zachęcić i ułatwić młodym rolnikom 
podejmowanie działalności, jak również środków 
dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które 
nie są już objęte definicją „młodego rolnika”.

Źródło:
KRIR

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku ponownie może 
być udzielana rolnikom pomoc de minimis. Aktualne 
wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie 
można sprawdzić w Systemie Rejestracji Pomocy 
Publicznej

Wykorzystanie limitu pomocy de minimis 
w rolnictwie na dzień 02.01.2019 wynosi 159 397 774,98 
euro, co stanowi 70,62%

Podmioty udzielające pomocy publicznej są 
zobligowane do niezwłocznego przekazywania 
sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy 

POMOC DE MINIMIS
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za pomocą 
SRPP.

Created by Freepik

Źródło: KRIR
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Pasieka Hobbystyczna 
- Borzęccy

Władysława i Jan Borzęccy 
prowadzą pasiekę od 15 lat. 
Swoją pasję do pszczelarstwa 
Pan Jan odziedziczył po 
swoim dziadku i tacie. 
Pani Władysława nie mając 
wyjścia pokochała pszczoły 

i wcale tego nie żałuje. Z biegiem lat nabywając 
coraz to większe doświadczenie stali się pasjonatami 
pszczelarstwa. Nieustannie pogłębiają swoją wiedzę, 
która jest konikiem Pana Jana. Pan Jan jest mistrzem 
pszczelarstwa. Pasieka liczy w sumie 80 uli, które 
rozmieszone są w Przysietnicy koło Starego Sącza 
oraz w Maszkowicach koło Łącka. Nie było by w tym  
nic dziwnego - pasieka jak każda inna w Małopolsce. 
Jest jednak coś co ją wyróżnia. Państwo Borzęccy 
w swojej pasiece postawili domek do uloterapii - Pan 
Jan podkreśla że był to pierwszy taki domek w Polsce. 
Jak się z czasem okazało leczenie poprzez uloterapie 
zyskuje coraz więcej zwolenników. Przebywanie 
wśród pszczół pomaga w leczeniu wielu dolegliwości.
Dlatego powstał drugi domek. Podkreślają ze ul jest 
wielkim bogactwem, a pszczele produkty wspomagają 
terapię wielu dolegliwości. Produkty pozyskiwane 
z ula mają wszechstronne zastosowanie 
w apiterapii czyli metodzie 
wykorzystywania produktów pszczelich 
– od miodu, pyłku, mleczka pszczelego, 
propolisu i wosku pszczelego oraz jadu 
w leczeniu niektórych chorób. Apiterapia 
uznawana jest jako jedna z najstarszych 
metod leczniczych sięgająca czasów 
starożytnej Grecji, Egiptu i Chin. 

W pasiece wytwarzane są miody, propolis, 
mleczko i pyłek kwiatowy, pierzga, wyciąg z mola 
woskowego, wyciąg z osypu pszczół oraz homogenat 
trutowy. Domeną Pana Jana jest również hodowla 
pszczelich rodzin przeznaczonych do sprzedaży. Pani 
Władysława pomaga mężowi w pasiece, a w wolnych 
chwilach wytwarza kremy oraz maści, które można 
stosować np. przy trudno gojących się ranach. Razem 
z synem Arkadiuszem odlewają świece z wosku 

NASI ROLNICY

pszczelego, które pięknie pachną i do tego jonizują 
powietrze, udrażniają zatoki oraz łagodzą katar. 
Państwo Borzęccy chętnie dzielą się swoja wiedzą 
i doświadczeniem. Pan Jan prowadzi szkolenia dla 
pszczelarzy nt gospodarki pasiecznej, chorób pszczół 
oraz jakości produktów pszczelarskich. Pasiekę 
odwiedza młodzież ze szkół oaz grupy rolników 

z innych powiatów. Na miejscu mają możliwość 
zdobycia wiedzy nt. wpływu produktów pszczelich na 
zdrowie człowieka oraz zakupić produkty prosto z ula.

W grudniu 2014 roku pasieka państwa Borzęckich 
zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pasiekę, 

przyznaną przez Karpacki Związek Pszczelarzy 
w Nowym Sączu oraz pierwszą w historii 
nagrodę „Pasieka Roku 2014”.

Państwo Borzęccy chętnie uczestniczą 
w konferencjach, sympozjach 
organizowanych dla pszczelarzy. 
Biorą udział w wystawach, targach 

i innych imprezach plenerowych. Na 
stoisku dzielą się zawsze swoją wiedzą. 

Uważają, że udział w takich imprezach 
pomaga zwiększyć świadomość konsumentów 

w odniesieniu do tematyki pszczół i produktów 
pszczelich. Podkreślają, że w trosce o dobrą kondycją 
fizyczną i psychiczną należy czerpać z natury 
to co najlepsze, o czym mówi motto Sokratesa 
„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo 
pożywieniem”.

Opracowała:
Alicja Kostuś

Władysława i Jan Borzęccy 
Przysietnica 402;
33 340 Stary Sącz 
tel. 18 448 01 80

kom. 788 740 807
e-mail; wborzecka@interia.pl
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Gospodarstwo Państwa 
Studzińskich

Państwo Iwona i Krzysztof 
Studzińscy prowadzą gospo-
darstwo rolne w miejscowości 
Czaple Małe w powiecie 
miechowskim. Zaczynali 
w 2003 roku od zakupu 5 
hektarów gruntów rolnych 
i sukcesywnie powiększali 

Gospodarowanie we 
wsi Sierosławice

Pan Krzysztof Ciesielski – 
jest rolnikiem zamieszkałym 
we wsi Sierosławice, położonej 
w gminie Nowe Brzesko - 
powiat proszowicki. W 1995 
roku rozpoczął od 2 ha prace 
w rolnictwie. W 2004 roku 
przejął gospodarstwo rolne 

o powierzchni 8 ha od swoich rodziców. Pracując 
w gospodarstwie rodziców nabył wykształcenie 
i doświadczenie potrzebne w dalszej pracy na roli. 
Stopniowo od roku 2004 powiększał areał gospodarstwa 
obecnie wynosi on już z gruntami dzierżawionymi 110 
ha. W pracy pomaga mu żona i dzieci. 

NASI ROLNICY

Gospodarstwo nastawione jest na produkcję 
roślinną i zwierzęcą. W produkcji roślinnej dominującą 
uprawą są buraki cukrowe, rzepak ozimy, kukurydza 
paszowa na ziarno, bobik, pszenica i warzywa. Uprawa 
buraka cukrowego zajmuje 24 ha. Burak cukrowy jest 
rośliną kontraktowaną. Głównym odbiorcą produktu 
jest Cukrowania Ropczyce. Zadowalające efekty 
uprawy osiągnąć można tylko na glebach dobrych, 
zasobnych w składniki pokarmowe. Średni plon 
osiągany w gospodarstwie to 70 t/ha. Opłacalność 
produkcji buraka cukrowego jest na poziomie roku 
ubiegłego. Rzepak uprawiany jest na powierzchni 
25 ha. Sprzedawany jest okolicznym podmiotom 
skupującym. W uprawie stosowany jest rzepak Px-113 
i P 248. Odmiany te cechuje bardzo wysoki potencjał 
plonowania, wybitna mrozoodporność, wysoka 
odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion 
oraz wysoka zdrowotność roślin. Średni plon z ha to 4 t. 

Pszenica ozima zajmuje powierzchnię 25 ha. Do uprawy 
stosowany jest kwalifikowany materiał siewny odmiany 
takie jak: Hondia, Aleksander, Legenda. Są to odmiany 
charakteryzujące się dobrą odpornością na choroby, 
bardzo wysokim poziomem plonowania oarz wysoką 
mrozoodpornością. Doskonale sprawdzają się one na 
glebach średnich i dobrych. Średni plon uzyskiwany 
z ha  to 7 – 8 ton ziarna. Uprawa kukurydzy w 
gospodarstwie prowadzona jest od niedawna gdyż Pan 
Krzysztof zakupił w 2017 r. sprzęt niezbędny do siewu 
i zbioru tej rośliny. Kukurydza paszowa uprawiana jest 
na około 15 ha. Ziarno sprzedawane jest okolicznym 
odbiorcom. W przyszłości zamierza nabyć suszarnie 
do kukurydzy i zbóż.

W uprawie warzyw korzeniowych stosowane 
są nasiona odmian holenderskich. Areał upraw 
obejmuje: marchew - 2,5 ha, pietruszkę - 2 ha, seler 
- 3 ha, por  - 0,5 ha oraz buraczki ćwikłowe - 1 ha. 
Nabywane nasiona charakteryzują się wysoką jakością 
dobrą zdolnością kiełkowania i gwarantują duży 
i wysokiej jakości plon. W uprawie warzyw ważne jest 
również nawożenie mineralne i organiczne oraz zabiegi 
agrotechniczne.

W gospodarstwie uprawiane jest ponadto 3 ha bobiku 
przeznaczonego na paszę dla zwierząt. Podstawowym 
składnikiem nasion bobiku jest nie białko a skrobia. 
Stąd też bobik należy, w żywieniu zwierząt, traktować 
nie tylko jako uzupełnienie białka ale też wartościowe 
źródło energii. Bobik stanowi więc cenne uzupełnienie 
innych mieszanek paszowych. W gospodarstwie 
jest odchowywane 9 macior w cyklu zamkniętym 
z których odchowuje się około 150 szt. tucznika rocznie. 
Odchowana trzoda sprzedawana jest do lokalnych 
ubojni. 

Pan Krzysztof Ciesielski korzystał ze środków 
pomocowych z programów "Modernizacja gospodarstw 
rolnych 2007 – 2013", oraz "Modernizacja gospodarstw 
rolnych 2014 – 2020". Za pozyskane środki zakupione 
zostały ciągniki i maszyny rolnicze. Rozwój 
gospodarstwa rolnego realizowany poprzez poprawę 
wyposażenia technicznego gospodarstwa pozwolił na 
zwiększenie efektywności ekonomicznej wykonywanej 
pracy.

Opracowała:
Katarzyna Węgiel

areał.  Aktualnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 
75 hektarów, z czego 30 hektarów stanowi dzierżawa.

Profilem działalności gospodarstwa jest produkcja 
mieszana tj. uprawy zbożowe połączone z hodowlą 
trzody chlewnej. Uprawiane są chlebowe odmiany 
pszenicy ozimej takie jak KWS Ozon, Bamberka, 
Belissa, Aleksander i Hondia. Cechują się one wysoką 
plennością i wysoką zawartością białka oraz dużą 
odpornością na mrozy. Ponadto prowadzona jest 
także uprawa pastewnych odmian jęczmienia jarego 
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Soldo, Penguin i Iron oraz ozimego Antonella. Jare 
odmiany charakteryzuje wysoki plon i bardzo dobra 
zdrowotność, jak również bardzo dobra odporność 
na wyleganie. Z kolei jęczmień ozimy Antonella 
jest odmianą populacyjną, która osiąga wysokie 
i stabilne plony oraz wykazuje wysoką zdrowotność 
liści. W gospodarstwie uprawiany jest także rzepak 
w odmianach DK Exquisite, DK Extract, InV 
z grupy in vigor, którego powierzchnia co roku jest 
zwiększana. Państwo Studzińscy uprawiają również 
ziemniaki odmiany Lord, Denar, Owacja, Cyprian 
i Belarosa. Plony rzepaku w całości sprzedawane są do 
skupu zboża w Bukowskiej Woli. W to samo miejsce trafia 
również część, wyprodukowanego w gospodarstwie, 
ziarna pszenicy i jęczmienia. Pozostała część własnej 
produkcji zbożowej przeznaczana jest na paszę dla 
zwierząt gospodarskich. Ponieważ gospodarstwo 
rok rocznie powiększane jest poprzez kupno bądź 
dzierżawę nowych gruntów państwo Studzińscy planują 
p o w i ę k s z y ć 
m a g a z y n 
zbożowy, który 
a k t u a l n i e 
mieści 150 ton 
zboża.

W 
gospodarstwie 
p r o w a d z o n a 
jest również 
hodowla trzody 
c h l e w n e j . 
Trzoda jest 
h o d o w a n a 
t r a d y c y j n i e , 
w cyklu 
zamkniętym, w 
którym odbywa 
się pełny cykl 
pr o du k c y jny 
od rozrodu do 

tuczu. Stado liczy 130 sztuk świń rasy Polska Biała 
Zwisłoucha, które sprzedawane są lokalnym odbiorcom. 
Zarówno zadawanie pasz, usuwanie odchodów jak i 
prace pielęgnacyjne w chlewni wykonywane są ręcznie. 
Nie ma paszociągów ani zgarniacza obornika.

W związku z wystąpieniem ognisk ASF w Polsce 
wszyscy rolnicy hodujący trzodę chlewną zobowiązani 
zostali, ażeby dostosować się do nowych wymogów 
bioasekuracji. Państwo Studzińscy także zaopatrzyli 
chlewnie w maty przed wejściem i wyjściem, w oknach 
zamontowali siatki, stosują środki do czyszczenia 
i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego 
do obsługi świń.

W ostatnich latach do gospodarstwa zostały 
zakupione dwa nowe ciągniki rolnicze i maszyny do 
uprawy zbóż i rzepaku (siewnik, agregat, opryskiwacz, 
rozsiewacz do nawozów oraz 2 przyczepy), z czego na 
jeden ciągnik oraz część maszyn państwo Studzińscy 
otrzymali pomoc finansową z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeznaczonego 
na modernizację gospodarstw rolnych.

Opracowała:
Małgorzata Kulgawczuk
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Śruby w kukurydzy 
Nie umiem nazwać tego co spotkało naszego kolegę 

- Artura Tabora,  rolnika z Buczyny, gmina Bochnia, 
podczas koszenia kukurydzy.

Ktoś, kogo nie można nazwać człowiekiem 
porozwieszał na kolbach kukurydzy metalowe śruby 
o długości od 10 do 12 cm. Efektem tego zdziczenia jest 
uszkodzony kombajn, przestój w zbiorze oraz koszty, 
które rolnik musi ponieść na naprawę kombajnu. 

Z zawistnymi sąsiadami na wsi spotykamy się 
często. Sztandarowy przykład Kargula i Pawlaka 
trąci humorem ale doskonale pokazuje mentalność 
niektórych mieszkańców wsi. Pamiętam z własnych 
doświadczeń, kiedy sąsiad świadomie wysypał azotoks 
na łąkę powodując niewiarygodne cierpienie oraz 
śmierć konia, pamiętam wsypany cukier do „esa” 

napędzającego młocarnię aby spowodować jego 
uszkodzenie. 

 Dzisiaj być może śruby na kolbach kukurydzy 
nie zawiesił sąsiad ale Ci, którzy przyszli na wieś po 
sielski spokój i ciszę. Mamy bowiem do czynienia 
z nowym zjawiskiem, które nazywamy niechcianym 
rolnictwem. Przeszkadza praca maszyn w nocy, 
przeszkadzają zapachy z obiektów inwentarskich. 
Pytaniem retorycznym jest więc; co Ci którzy nie chcą 
rolnictwa będą jeść?. Być może chcą jeść żywność 
niewiadomego pochodzenia z Chin, Indonezji czy 
Ukrainy obarczoną nieznaną technologią produkcji? 
czy może polską żywność?, która według opinii wielu 
jest jedną z najlepszych w Europie.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski
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Wyjazd studyjny rolników 
z pow. bocheńskiego

Rada Powiatowa MIR 
w Bochni podjęła uchwałę 
przeprowadzenia wyjazdu 
szkoleniowego dla Członków 
RP oraz rolników z terenu 
powiatu Bocheńskiego. 
Wyjazd odbył się w dniu  

20 listopada 2018 r. Grupa 40 rolników, udała się 
z wizytą do gospodarstwa rolnego Pani Alicji Smolarz 
położonego w miejscowości Przeciszów, do gospodarstwa 
Pani Ewy Sokołowskiej w Gierałtowiczkach oraz do 
Inkubatora kuchennego w Zakrzowie.

Jako pierwsze odwiedziliśmy gospodarstwo rolne 
Pani Alicji Smolarz. Państwo Smolarz uprawiają około 
80 ha, plony przeznaczone są na paszę dla trzody 
chlewnej i bydła opasowego z których wytwarzane 
są wyroby mięsne. W 2017 roku Pani Alicja wraz 
z mężem uruchomiła produkcję i sprzedaż produktów 
z mięsa wieprzowego i wołowego w ramach Rolniczego 
Handlu Detalicznego. Funkcjonowanie tego punktu 
było poprzedzone spełnieniem licznych wymogów 
weterynaryjnych i sanitarnych. Obecnie wytwarzane 
są tradycyjne wędliny według własnych i sprawdzonych 
receptur, które cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród okolicznych mieszkańców. Istotne jest to, że 
zysk ze sprzedaży wytworzonych produktów jest 
zdecydowanie większy niż ten uzyskiwany dotychczas 
ze sprzedaży surowca. Rolnicy szukają alternatywnych 
kierunków produkcji, która pozwoli im poprawić 
finanse gospodarstwa. Wystarczy jak widać odpowiednia 
ustawa (choć jeszcze wymaga dużo poprawek to jednak 
dała początek sprzedaży produktów przetworzonych 
z własnego gospodarstwa), dobry pomysł, zapał do pracy, 
konsekwencja oraz chęć zdobywania wiedzy i nowych 
doświadczeń by gospodarstwo zaczęło przynosić 
znaczne dochody i takim przykładem jest opisane 
gospodarstwo Państwa Smolarz w Przeciszowie.

Następnie wyruszyliśmy do gospodarstwa 
Państwa Jerzego i Ewy Sokołowskich mieszczącego się 
w miejscowości Gierałtowiczki. Państwo Sokołowscy 
prowadzą produkcję roślinną na około 80 ha oraz 
produkcje zwierzęcą - hodują bydło mleczne w ilości 
około 50 szt. Otrzymane plony rzepaku, kukurydzy 
oraz zbóż w większości przeznaczone są na sprzedaż 
a pozostała część na potrzeby gospodarstwa. Aby 
produkcja mleka stała się opłacalną gałęzią produkcji 
zwierzęcej hodowcy muszą liczyć z inwestycjami 
w gospodarstwie. Dlatego też Państwo Sokołowscy 
korzystali z programów pomocowych PROW 2007-
2013 oraz 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw  
rolnych”. Dzięki tym funduszom udało się wybudować 
płytę obornikową, ponadto zostało zmodernizowane 
pomieszczenie do udoju krów oraz zakupiono park 
maszynowy niezbędny do pracy w polu przy produkcji 
roślinnej. 

Wyjazd szkoleniowy do 
Stadniny Koni Michałów
Rada Powiatowa 

Małopolskiej Izby Rolniczej 
w Zakopanem wspólnie 
z rolnikami hodowcami koni 
i bydła z powiatu tatrzańskiego 
i nowotarskiego w dniu 
15.11.2018 r. brała udział 
w szkoleniu wyjazdowym do 

Stadniny Koni Michałów. Stadnina Koni Michałów 
Sp. z o.o. jest obecnie spółką prawa handlowego należącą 
do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Stadnina 
hoduje konie czystej krwi arabskiej od ponad 60 lat. 
To największa w Polsce i jedna z większych w Europie, 
stadnina koni tej rasy. Od lat utrzymuje stado ponad 400 
koni czystej krwi, w tym ok. 120 klaczy-matek. Oprócz 
arabów stadnina ma grupę koni małopolskich o bardzo 

rzadkiej maści - tarantowatej oraz kilkanaście kuców 
szetlandzkich. Wyhodowane przez Stadninę Michałów 
konie zdobywają najwyższe laury na czempionatach 
rangi światowej. W tym roku osiągnęła najlepsze 
w historii wyniki, konie wygrały trzy z czterech 
czempionatów, co świadczy o dobrych wynikach 
hodowlanych. Na uwagę zasługuje fakt utrzymywania 
przez Stadninę Koni Michałów dwóch wzorcowych 
stad bydła mlecznego: krów rasy jersey oraz krów 
rasy holszytno-fryzyjskiej, które zostały wielokrotnie 
nagradzane za wyniki. Stadnina położona jest 
w malowniczym terenie województwa świętokrzyskiego 
w regionie zwanym Ponidziem. Położenie geograficzne 
Stadniny Koni Michałów stwarza doskonałe warunki 
do hodowli koni czystej krwi arabskiej. 

Opracowała:
Lucyna Chęcińska 

Nasza podróż zakończyła się wizytą w powstałym 
w 2016 roku „Inkubatorze kuchennym” w Zakrzowie 
(gmina Stryszów). Dzięki środkom z programu 
szwajcarskiego zmodernizowany został budynek starej 
szkoły na Bugaju. Okoliczni rolnicy zyskali możliwość 
wytwarzania ekologicznych przetworów takich jak: 
garmażerka, pierogi, kotlety, uszka, kluski, ciasta 
drożdżowe, ciasta francuskie, chleby i inne produkty 



35Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

piekarnicze, syropy ziołowe, owocowe, warzywne, 
przeciery, dżemy oraz wiele innych produktów. 
Rolnicy - oprócz możliwości przetwórczych - mogą 
korzystać z pomocy technicznej i doradczej w postaci 
nowoczesnych form marketingu i systemu promocji. 
Kuchnia wyposażona jest w urządzenia dużej 
gastronomii, jest też suszarnia ziół, chłodnie oraz 
pomieszczenia do tłoczenia soków. Organizacja pracy 
tego miejsca, odbywa się pod nadzorem technologa 
żywności oraz wyszkolonego w tym zakresie personelu. 
Inkubator Kuchenny" przeznaczony jest dla drobnych 
przetwórców produktów rolnych czy rolników, którzy 
chcą przetwarzać swoje produkty w odpowiednio 
wyposażonych do tego celu pomieszczeniach, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Celem 
tego innowacyjnego projektu jest przede wszystkim 
wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. Podczas 
spotkania pani Renata Bukowska - Prezes Zarządu LGD 
„Gościniec 4 żywiołów”, przedstawiła historię pow-
stania Inkubatora i oprowadziła wszystkich, prezentując 
poszczególne pomieszczenia i sprzęty. Niestety nie 
udało nam się skosztować wymienionych przysmaków, 
gdyż grupa KGW z Kościeliska uczestniczyła właśnie 
w warsztatach wypiekania chleba. 

Opracowała:
Barbara Czapla

Wyjazd szkoleniowy rolników z pow. gorlickiego
Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej 

w Gorlicach wspólnie z rolnikami z powiatu 
gorlickiego brała udział w szkoleniu wyjazdowym 
związanym z Rolniczym Handlem Detalicznym. 
Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem RHD 
w praktyce na przykładzie dwóch gospodarstw rolnych 
w powiecie wadowickim. Odwiedzili gospodarstwo 
Anastazji Przywary w Izdebniku, która jest delegatką 
izby rolniczej od dwóch kadencji a obecnie jest 
Przewodniczącą Rady Powiatowej Małopolskiej Izby 
Rolniczej w Wadowicach. Gospodarstwo Pani Anastazji  
specjalizuje się w uprawie truskawek, malin, aronii, 
czerwonych i czarnych porzeczek, wiśni, jarzębiny 
i ziół. Przygotowuje z nich przetwory i soki zgodnie 
z tradycyjnymi recepturami. Organizuje także pokazy 
i degustacje swoich produktów. Dzięki jej ogromnemu 
zaangażowaniu na Listę Produktów Tradycyjnych, 

prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, trafiły dwa tradycyjne wyroby z regionu: 
nalewka Jarzębinka i Jarzębiak Izdebnicki.  Ważne 
jest odgoryczenie jarzębiny i blendowanie, czyli 
mieszanie zalewów. Dla smaku dodaje się daktyle, figi 
i rodzynki, a do jarzębinki również cynamon, goździki 
i syrop cukrowy- tłumaczyła rolnikom gospodyni. 
W gospodarstwie można było nabyć wyborne syropy 
z płatków róży, bzu czarnego, mniszka a także konfitury 
z jarzębiny, z płatków róży, dżemy z bzu czarnego 
z jabłkiem. Kolejne gospodarstwo, które odwiedzili 
rolnicy z Gorlic to gospodarstwo rolne Pani Alicji 
Smolarz. Wspólnie z mężem prowadzą gospodarstwo 
rolne o powierzchni, łącznie z dzierżawami, 80 hektarów 
położone w gminie Przeciszów między Oświęcimiem 
a Zatorem. W swoim gospodarstwie produkują 
i sprzedają wyroby z mięsa wieprzowego i wołowego. 
Do produkcji wyrobów wykorzystują mięso wyłącznie 
z własnego gospodarstwa rolnego. Produkują wędliny 
metodą tradycyjną, bez żadnych konserwantów.

Podczas wizyt w gospodarstwach zostaliśmy 
przyjęci bardzo serdecznie, gospodynie przygotowały 
degustację produktów wytwarzanych w ramach 
RHD. Rolnicy z powiatu gorlickiego zapoznali się 
z wymogami, które muszą być spełnione przy rejestracji 
działalności RHD w przypadku produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. Mamy nadzieje, że wyjazd studyjny 
zainspiruje również rolników z powiatu gorlickiego 
do rejestracji i prowadzenia działalności w ramach 
Rolniczego Handlu Detalicznego. 

Opracowała:
Lucyna Chęcińska

Z wizytą na Nowosądecczyźnie
Delegaci Rady Powiatowej Małopolskiej Izby 

Rolniczej w Suchej Beskidzkiej wraz z rolnikami 
z terenu powiatu suskiego (właścicielami gospodarstw: 
mlecznych, agroturystycznych, ogrodniczych, 
wielokierunkowych, pasiecznych) uczestniczyli 
w szkoleniu wyjazdowym do gospodarstw na 
Sądecczyźnie.

W Moszczenicy, zwiedziliśmy gospodarstwo 

prowadzone przez Stanisława Pasonia wraz z synami: 
Romanem i Tomaszem. Obecnie ich gospodarstwo 
zajmuje powierzchnię ponad 80 ha, w większości użytków 
zielonych. Głównym kierunkiem działalności rolniczej 
jest opas byków i jałówek ras mięsnych, w szczególności 
z rasy Simental, a także wszelkiego rodzaju krzyżówek 
ras mięsnych. Ich stado zazwyczaj liczy około 100 sztuk 
bydła. Drugim kierunkiem jest produkcja owczarska 
w kierunku mięsnym. Posiadają stado owiec, w ilości 
ok. 250 szt. rasy mięsnej - czarnogłówka. Pasoniowie 

Z ŻYCIA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
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prowadzą sprzedaż zarówno owiec hodowlanych jak 
i tryków, a głównym kierunkiem jest sprzedaż jagnięciny 
z własnego gospodarstwa. Oprócz działalności typowo 
rolniczej Pan Stanisław wraz z synami prowadzi 
dom weselny, który zlokalizowany jest na terenie 
gospodarstwa rolnego. Podczas spotkania Stanisław 
Pasoń podzielił się z rolnikami swoimi doświadczeniami 
w zakresie zdrowotności i żywienia zwierząt. Na koniec 
wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli skosztować pysznej 
jagnięciny.

Kolejnym punktem wyjazdu było spotkanie w grupie 
Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”. 
Po zakładzie oprowadzał nas Prezes Jan Golonka. Na 
wstępie przedstawił zasady funkcjonowania Sądeckiej 
Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”. 
Zaczął jednak od historii i podobno pierwsze sady 
zakładała tu żona Bolesława Wstydliwego, królewna 
Kinga. Jak wynika z przekazów historycznych już 
w XII w. suszone jabłka z tego regionu spławiano 
Dunajcem do Wisły i dalej do Gdańska, skąd trafiały 
na stoły możnych w całej Europie. W 1698 r. według 
miejscowej legendy rozwój sadownictwa jest zasługą 

dwóch proboszczów - księdza Macieja Szaflarskiego 
oraz Jana Piaskowego. Pierwszy z nich wymagał od 
narzeczonych składających na zapowiedzi zapewnienia 
o posadzeniu co najmniej dziesięciu nowych szczepów 
owocowych. Natomiast drugi nakazywał swym 
parafianom, by zamiast „klepania zdrowasiek”, 
w ramach pokuty po spowiedzi sadzili jedną jabłonkę 
za każdy grzech ciężki. Widać grzeszników było co 
niemiara, bowiem w Łącku kwitnie co roku kilkaset 
tysięcy drzewek, głównie jabłoni i śliw. Przetwórnia 
została wyposażona w najnowocześniejsze dostępne 
urządzenia do produkcji koncentratów, sterowane 
automatycznie. Pozwala to na uzyskanie zdolności 
produkcyjnej na poziomie 400 ton na dobę jabłek i 200 
ton na dobę owoców miękkich. Zakład posiada pełną 
infrastrukturę techniczną zapewniającą stabilny rozwój 
i możliwość prowadzenia skomplikowanych procesów 
produkcyjnych z zachowaniem zasad i rygorystycznych 
przepisów ochrony środowiska naturalnego. W obiekcie 
"Owocu Łąckiego" znajduje się 39 komór chłodniczych 
z kontrolowaną atmosferą, każda o pojemności 170-180 
ton. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym 
Spółka wyposażyła bazę maszynową w nowoczesny 
sortownik, różnicujący owoce pod względem wielkości 
i koloru oraz linię do pakowania jabłek w woreczki 
foliowe, jak również w linię z rozładunkiem wodnym 
do wstępnego sortowania owoców, która umożliwia 
przesortowanie dużej ilości towaru w krótkim czasie. 
Zrzeszenie Sądeckich Sadowników "Jabłko Sądeckie" 
Spółka z o.o. jest głównym dystrybutorem "Jabłka 
Łąckiego", które to jabłko dnia 4 listopada 2010 zostało 
wpisane na unijną listę chronionych geograficznie 
produktów rolnych i środków spożywczych. 

Po wystąpieniu Prezesa Jana Golonki wszyscy 
uczestnicy mogli zobaczyć cały proces sortownia 
i pakowania jabłek oraz produkcji soków.

Opracowała:
Jolanta Mocniak

Wyjazd szkoleniowy Rady Powiatowej 
MIR w Oświęcimiu 

W dniach 30.11.2018r.-2.12.2018 członkowie 
oświęcimskiej rady powiatowej MIR uczestniczyli 
w szkoleniu wyjazdowym do województwa podlaskiego. 
Rolnicy z Małopolski zwiedzili m.in. Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
jedna z dwóch placówek muzealnictwa rolniczego 
w Polsce. Położone jest na terenie zespołu pałacowo-
parkowego. W skład zespołu wchodzą: klasycystyczny 
pałac, oficyna, stajnie, wozownia, czynny młyn wodny, 
leśniczówka. Wśród wielu ekspozycji na szczególną 
uwagę zasługują zbiory: Muzeum Pisanki (jedyne 
w Polsce) z kolekcją 2203 okazów z całego świata, 
Muzeum Chleba w zabytkowym młynie wodnym, 
„Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego” 
według ks. Krzysztofa Kluka wraz z ekspozycją stałą 
„Tradycje zielarskie”, ekspozycja Muzeum Weterynarii 
oraz ekspozycja wnętrz pałacowych. Muzeum posiada 

największą w Polsce muzealną kolekcję lokomobil 
parowych – 10 szt. oraz ciągówek i ciągników – ponad 
40 szt. Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzenie 
wraz z przewodnikiem  Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim. Stadnina ta istnieje od 1817 roku, i jest 
najstarszą państwową stadniną koni w Polsce. Słynie 
głównie z hodowli koni czystej krwi arabskiej. Mniej 
znane w świecie, ale równie znakomite są hodowane tu 
konie angloarabskie. Obecnie stadnina posiada prawie 
300 koni arabskich, w tym 100 matek stadnych oraz 
dojrzałych klaczy przeznaczonych do włączenia. Dużą 
atrakcją Stadniny Koni jest znajdujący się w starym 
parku zabytkowy XIX-wieczny zespół stajni, z których 
najstarsze: „Zegarowa” z 1848 r. oraz „Czołowa” z 1841 
r. zaprojektowane zostały przez słynnego architekta 
Henryka Marconiego. Na terenie stadniny w Janowie 
Podlaskim znajduje się cmentarz koni, zwany też 
Aleją Zasłużonych Koni, ponieważ spoczywają tutaj 
najbardziej znane i zasłużone konie ze stadniny. Po wizycie 
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w stadninie koni grupa przejechała zwiedzić Świętą 
Górę Grabarkę położoną obok wsi o tej samej nazwie 
w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, 
w gminie Nurzec-Stacja. Jest najważniejszym miejscem 
kultu religijnego wyznawców prawosławia w Polsce. 
Na zakończenie pobytu delegaci oświęcimskiej Rady 
Powiatowej udali się do miejscowości Gnojno w której 
znajduje się punkt widokowy położony nad stromym 

brzegiem 30 metrowej skarpy z którego znakomicie 
widać meandrującą w dole rzekę Bug oraz jej szeroką 
dolinę. W tle zobaczymy również rozległe łąki 
i pastwiska Niemirowa a w oddali na wzgórzach 
Puszczę Mielnicką.

Opracowała:
Joanna Kołodziej

O Złotą Warzechę
Już po raz 18. zorganizowany został Powiatowy 

Konkurs Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. 
W sobotę 17.11.2018 r., w remizie OSP w Lachowicach, 
swoje kulinarne wyroby zaprezentowało 18 grup 
z różnych miejscowości powiatu suskiego. 
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie, a współorganizatorami Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Małopolska Izba 
Rolnicza, Urząd Gminy Stryszawa, OSP Lachowice oraz 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suchej 
Beskidzkiej. W kulinarnych zmaganiach wystartowało 
18 ekip.

Do oceny komisji konkursowych przygotowane 
zostały w tym roku potrawy z baraniny i jagnięciny, 
o których coraz bardziej zapominamy a były niegdyś 
jednymi z głównych potraw mięsnych spożywanych 
przez mieszkańców Podbabiogórza. Mięso jagnięce, 
zostało przekazane poszczególnym grupom na 
przygotowanie dań konkursowych przez Małopolską 
Izbę Rolniczą. Specjały przygotowane przez 
uczestników konkursu, choć inspirowane tradycją, były 
niezwykle finezyjne i dalece odbiegały od tych znanych 
nam na co dzień. Na stołach nie zabrakło również 
nalewek sporządzanych według własnych receptur. 
Dania konkurowały w trzech kategoriach: potrawa 
typowo regionalna, współczesna potrawa oparta 
na tradycjach potraw regionalnych oraz tradycyjna 
nalewka. Oprócz oceny techniki wykonania potrawy 
i zastosowania ciekawych połączeń smakowych w czasie 
degustacji jury zwracało również uwagę na kompozycję 
i prezentację przygotowanych dań. Zanim jednak 

członkowie komisji przystąpili do pracy wszystkich 
przybyłych powitał gospodarz stryszawskiej 
gminy Wójt Rafał Lasek, Senator RP Andrzej 
Pająk oraz Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej 
Ryszard Czaicki. W imieniu samorządu rolniczego 
Prezes Czaicki podziękował organizatorom 
i uczestnikom konkursu za podejmowanie działań 
na rzecz podtrzymywania tradycji kulinarnych oraz 
promowania mięsa jagnięcego. 

Wyniki konkursu:
Kategoria – potrawy typowo regionalne:

I miejsce: Stowarzyszenie „Nasza Skawica” – za 
rosół z baraniny z ziemniakami i miętą
II miejsce: KGW „Zawojanki” – za kwaśnicę z 
baraniną
III miejsce: KGW Hucisko-Pewelka – za udziec 
barani w kapuście
wyróżnienie: Stowarzyszenie Miłośników Regionu 
Suskiego „Skarbiec Suski” - za rosół z jagnięciny z 
ziemniaczkami.
Kategoria – potrawy współczesne oparte na 

tradycjach regionalnych:
I miejsce: KGW Stryszawa Dolna – za klopsiki z 
jagnięciny z fasolą „Jaś”
II miejsce: KGW Baczyn – za gołąbki z pęczakiem 
i baraniną
III miejsce (ex aequo): Stowarzyszenie „Nasza 
Skawica” – za pieczeń baranią na dziko oraz KGW 
„Zawojanki” za pieczeń baranią nadziewaną 
szynką
wyróżnienie: Zembrzyckie KG „Mioduszyna” – za 
pieczeń baranią z żurawiną i borówkami.
Kategoria – nalewki:
I miejsce: KGW Targoszów – za nalewkę 
poziomkową
II miejsce: Zembrzyckie KG „Mioduszyna” – za 
„Cyconkę”
III miejsce (ex aequo): Stowarzyszenie Miłośników 
Regionu Suskiego „Skarbiec Suski” – za Łzy 
świerszcza” oraz KGW Baczyn – za nalewkę różaną

Opracowała:
Jolanta Mocniak
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Małopolska Rolniczka
najbardziej innowacyjna w Europie

15 października w Brukseli odbyła się piąta 
edycja ceremonii wręczenia nagród za innowacje 
dla rolniczek, przyznawanej przez Copa przy 
wsparciu prezydencji austriackiej, DG Agri oraz 
sponsorowanej przez AnimalhealthEurope. Wręczenie 
tej przyznawanej co dwa lata nagrody, które odbyło 
się w Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ma 
na celu zwrócenie uwagi na innowacyjne projekty 
prowadzone przez europejskie kobiety zaangażowane 
w sektorach rolnym i/lub leśnym. Odnosząc się do 
konkursu, Lotta Folkesson, przewodnicząca Komisji 
Kobiet COPA-COGECA, powiedziała: „Ta edycja była 
pełna ekscytujących i zróżnicowanych projektów, 
które w sposób ewidentny ukazują korzyści płynące 
ze wzmocnienia pozycji kobiet na obszarach wiejskich, 
w rolnictwie, gospodarce oraz w ogólnie pojętym 
społeczeństwie. To oczywiste, że rolnictwo potrzebuje 
więcej kobiet!”. Z 35 kwalifikujących się kandydatur, 
5 najbardziej innowacyjnych zostało zaprezentowanych 
podczas ceremonii rozdania nagród, zorganizowanej 
pod patronatem p. Maurizia Reale oraz posła do 
PE p. Czesława Siekierskiego (przewodniczącego 
COMAGRI):

O przemianach w rolnictwie europejskim 
i roli samorządu rolniczego

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz w 90 rocznicę śmierci dr 
Aleksandra hr. Szembeka w dniu 26 listopada 2018 r. 
w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie odbyło się 
seminarium pt: „Przemiany w rolnictwie europejskim 
a rola samorządu rolniczego”. Organizatorami 
tego wydarzenia byli: Konsulat Generalny Węgier 
w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, ARiMR 
Oddział Regionalny w Krakowie, Bank Spółdzielczy 
w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz 
Towarzystwo Historyczne im. Szembkow. Wśród gości 
zagranicznych udział wzięli: Przedstawiciel Węgierskiej 
Izby Rolniczej, Pan Bela Koscy oraz Prezes Towarzystwa 
Polsko-Rumuńskiego w Krakowie – Pan Ignat Timar. 
Uroczystego otwarcia seminarium oraz przywitania 
zebranych gości dokonała Pani Konsul Generalny 
Węgier w Krakowie – dr Adrienne Körmendy oraz Pan 
Władysław Szeląg – Prezes Towarzystwa Historycznego 
im. Szembeków. Spotkanie poprowadził Prezes 
Małopolskiej Izby Rolniczej – Pan Ryszard Czaicki 
zgodnie z poniższym programem:

Wystąpienie Przedstawiciela Departamentu  -
Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Wystąpienie Senatora RP- Pana Zbigniewa  -
Cichonia 
Wystąpienie Ignata Timara- Prezesa Towarzystwa  -
Polsko-Rumuńskiego w Krakowie 

Wystąpienie Bela Koscy- Dyrektora ds. spraw  -
międzynarodowych w Węgierskiej Izbie Rolniczej 
„Rozwój rolnictwa węgierskiego po wejściu do 
Unii Europejskiej”
Wystąpienie Dyrektora ARIMR Oddział  -
Małopolski- Pana Adama Ślusarczyka „Wpływ 
funduszy unijnych na przemiany w rolnictwie”
Wystąpienie Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej,  -
Ryszarda Czaickiego „Zmiany w rolnictwie Polski 
i Małopolski po akcesji do UE z perspektywy 
Małopolskiej Izby Rolniczej” 
Wystąpienie Prezesa Banku Spółdzielczego  -
w Krakowie, Zbigniewa Bodziocha „Spółdzielczość 
Bankowa i wpływ na jej rozwój środowisk 
lokalnych, na przykładzie 120 lat działalności 
Banku Spółdzielczego w Krakowie”
Wystąpienie mgr Eweliny Dziewońskiej- Chudy,  -
Prezesa Oddziału Towarzystwa Historycznego 
im. Szembeków w Częstochowie „Aleksander 
hr. Szembek- prekursor i Prezes Izb Rolniczych 
w Polsce”
Wystąpienie dr Anny Wiśniewski- attaché  -
ekonomicznego, Biura Radcy Handlowego 
Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie

Seminarium zakończono krótkim koncertem 
fortepianowym. 

Opracowała:
Joanna Krasicka

Z 35 kwalifikujących się kandydatur, 5 najbardziej 
innowacyjnych zostało zaprezentowanych podczas 
ceremonii rozdania nagród, zorganizowanej pod 
patronatem p. Maurizia Reale oraz posła do PE 
p. Czesława Siekierskiego (przewodniczącego 
COMAGRI):

Magdalena Węgiel (Polska) wygrała konkurs 1. 
projektem z zakresu akwakultury, pt. „Pstrąg 
Ojcowski”, przywracającym hodowlę pstrąga 
potokowego w Ojcowskim Parku Narodowym.
Sandra Quarantini (Włochy) otrzymała nagrodę 2. 
za specjalne osiągnięcia za startupowy projekt 
„Colour Off” polegający na ekologicznej produkcji 
i procesie barwienia włókien naturalnych.
"Łatwe pieczenie i gotowanie z Christiną” 3. 
Christiny Bauer (Austria)
„Marguer’Ice” Nienke Komaus (Francja)4. 
„Gospodarstwo terapeutyczne” Judy Kerkhofs-5. 
Roozen (Holandia)

Źródło: 
COPA COGECA



Młodzi rolnicy z regionu Owernia-Rodan-Alpy w Małopolsce
16-20.12.2018 r.

Wizyta w OSM w Nowym Sączu
Zwiedzanie hal produkcyjnych Sądeckiej Grupy 
Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”

W Opactwie OO. Cystersów w Szczyrzycu, z o. Szymonem Mateuszem Warciakiem, przeorem klasztoru

W gospodarstwie rolnym pana Adama Heroda w Lipnicy DolnejWizyta w OSM w Limanowej

Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 



TUW „TUW” przekazuje sprzęt dla OSP

Zwyczajowo, w IV i I kwartale roku Związek Wzajemności Członkowskiej „Galicja” 
utworzony przez Tarnowską Izbę Rolniczą, funkcjonujący w strukturach TUW „TUW”, 
dokonuje posumowania wyników finansowych. W przypadku osiągnięcia nadwyżki 
finansowej, która powstaje po odjęciu od składek wszelkich kosztów: odszkodowań, 
asekuracji, akwizycji, przeznacza osiągniętą nadwyżkę, która w ubiegłym roku wynio-
sła 56 tys. zł, na różnego rodzaju działania, przede wszystkim na cele promocyjne.

Ze środków uzyskanych w minionym roku zakupiono między innymi 20 sztuk pilarek 
spalinowych STIHL MS 211, które będą służyć Ochotniczym Strażom Pożarnym oraz 
rolnikom poszkodowanym przez zjawiska katastroficzne. Piły otrzymały między inny-
mi: OSP w Gronkowie, Maszkienicach, Paszkówce, Bęczynie, Lipniku, Łososinie Dolnej, 
Marszowicach, Korzennej, Woli Radziszowskiej, Nawojowej Górze, Nowym Targu, Bia-
dolinach Radłowskich. 

Henryk Dankowiakowski

Pracownicy oddziału TUW „TUW” w Nowym Sączu 
wręczają pilarkę dla OSP w Gronkowie

Przedstawicielka wadowickiego oddziału TUW „TUW”
wręczyła pilarkę dla OSP w Bęczynie

Oddział TUW „TUW” w Wadowicach 
dostarczył pilarkę dla OSP w Paszkówce

Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Krakowie
wręczyła pilarkę dla OSP w Lipniku




