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Uczestnicy I posiedzenia Walngo Zgromadzenia MIR VI kadencji (2019-2023), Kraków, 04.09.2019 r.



Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 2 sierpnia 2019 r.

Na podstawie protokołów wyborczych komisji okręgowych w wyborach do rad powiato-
wych Małopolskiej Izby Rolniczej, przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2019 r. stwierdzamy:
1) wybory zorganizowano w 182 okręgach wyborczych (w 74 okręgach jednomandatowych 
i w 108 okręgach dwumandatowych);
2) do obsadzenia było 290 mandatów;
3) do okręgowych komisji zgłoszono 307 kandydatów (przyp. red.: kandydaci uzyskali 
poparcie ok. 16 000 rolników);
4) 22 mandaty zostały nieobsadzone;
5) w 159 okręgach wybory nie odbyły się, mandaty zostały obsadzone bez przeprowadzenia 
głosowania, ponieważ do dnia 05.07.2019 r., oraz do 11.07.2019 r. (w dodatkowym nabo-

rze) zarejestrowano liczbę kandydatów równą liczbie mandatów, lub nie zgłosił się kandydat 
i mandat/mandaty pozostał(y) nieobsadzone;

6) w 23 okręgach odbyły się wybory, w których:
wybrano 268 delegatów;• 
uczestniczyło 1 938 osób;• 
frekwencja wyborcza wyniosła 3,02%.• 

Wojewódzka Komisja Wyborcza składa podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
wyborów. Szczególne podziękowania Komisja kieruje do pracowników urzędów gmin.

Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących gminach:
Uście Gorlickie   – 11,42%• 
Kamionka Wielka – 10,69%• 
Łapanów   – 6,53%• 
Nowe Brzesko   – 5,06%• 
Moszczenica   – 4,92%• 

Najniższą frekwencję odnotowano w następujących gminach:
Bochnia – gmina   – 1,33%• 
Jerzmanowice Przeginia  – 1,33%• 
Gmina Grybów   – 1,34%• 
Gródek n/Dunajcem  – 1,70%• 
Drwinia    – 1,94%• 

Wojewódzka Komisja Wyborcza przekazuje uwagi do ordynacji wyborczej izb rolniczych i do ustawy o izbach 
rolniczych, które pozwolą uniknąć błędów, niedomówień oraz wątpliwych interpretacji prawnych. Zobowiązuje 
przedstawicieli MIR do WZ KRIR do ich usunię-
cia w następnej kadencji:
1) niezbędne jest jednoznaczne określenie 

definicji członka izby rolniczej;
2) należy zmniejszyć liczbę osób popierających 

kandydatury do 25, tak jak to ma miejsce 
w wyborach samorządowych;

3) należy dokonać zmiany liczby osób wcho-
dzących w skład Walnego Zgromadzenia 
w zależności od liczby wybranych delega-
tów do rady powiatowej, np.: od 1 do 10 
– 1 przedstawiciel, 11 do 20 – 2 przedstawi-
cieli, powyżej 20 – 3 przedstawicieli.

4) w ocenie Komisji promocja wyborów, do której 
zobowiązała się KRIR, była niedostateczna.

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 

Henryk Dankowiakowski

Dane statystyczne dotyczące delegatów wybranych 
do rad powiatowych MIR VI kadencji:

Liczba delegatów: 268 (57 kobiet i 211 mężczyzn);
Wiek delegatów: 

do 40 lat – 44 osoby,• 
41 do 65 lat – 207 osób,• 
powyżej 65 lat – 17 osób.• 

Działalność rolnicza
– powierzchnia gospodarstwa:

do 5 ha – 72 osoby,• 
5,1 do 20 ha – 95 osób,• 
20,1 do 50 ha – 33 osoby,• 
50,1 do 100 ha – 19 osób,• 
powyżej 100 ha – 8 osób.• 

– profil produkcji:
105 delegatów prowadzi produkcję roślinną;• 
127 delegatów utrzymuje zwierzęta (hodowla bydła • 
mlecznego, opasowego, trzody, koni, owiec lub kóz).

(Opracowano na podstawie informacji z ankiet osobowych).

Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej 

Henryk Dankowiakowski
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Walne Zgromadzenie, które odbyło się 04.09.2019 r. 
kończy proces wyborczy MIR, którego celem było wy-
branie władz Izby na kadencję 2019-2023. 

Przed rozpoczęciem obrad zostały wręczone 
odznaczenia resortowe oraz odznaczenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych. Medal Zasłużony dla Rolnictwa 
przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi otrzymał Piotr Tyrański, złotą odznakę Zasłużony 
dla Samorządu Rolniczego otrzymał Henryk 
Dankowiakowski zaś brązowe odznaki samorządu 
rolniczego otrzymały: Dorota Korepta-Kura, Joanna 
Krasicka, Barbara Czapla, Jolanta Kałmuk.

Zwyczajowo pierwsze obrady Walnego Zgroma-
dzenia w nowej kadencji do wyboru władz prowadzi 
najstarszy członek Walnego Zgromadzenia, był nim 
Jan Migdał, przewodniczący Rady Powiatowej w Wie-
liczce. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wy-
borczej, podsumowując przebieg wyborów, stwierdził 
że w tegorocznych wyborach wszystkie izby w Polsce 
dostosowały się do interpretacji ministerstwa rolnictwa 
dotyczącej definicji członka izby rolniczej oraz, po raz 
pierwszy od początku funkcjonowania izb, o co wnio-
skowaliśmy wielokrotnie, wybory nie odbywały się 
w tych okręgach, w których liczba mandatów była rów-
na liczbie kandydatów. Zaprezentował dane statystycz-
ne, które zostały zawarte w komunikacje Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2019 r., oraz dane 
statystyczne dotyczące delegatów do rad powiatowych. 

W wyniku tajnych wyborów zostali wybrani: 

� Ryszard Czaicki – na stanowisko Prezesa Zarządu 
Małopolskiej Izby Rolniczej,  przy jednogłośnym po-
parciu wszystkich członków Walnego Zgromadzenia 
– 38 głosów ważnych;

� Krystyna Janecka – na funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Małopolskiej Izby Rolniczej, przy poparciu 35 osób.

� na Członków Zarządu: 
 z okręgu miechowskiego – Marek Boligłowa, 

który otrzymał 23 głosy (kontrkandydat Edward 
Majchrowski otrzymał 13 głosów);

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej – I posiedzenie VI kadencji

 z okręgu tarnowskiego – Dariusz Włudyka otrzy-
mał 32 głosy poparcia; 
 z okręgu nowosądeckiego – Karol Zachwieja, 

za którym głosowało 25 osób (kontrkandydat Anto-
ni Frączek otrzymał 13 głosów). 
Delegatem do WZ KRIR wybrany został Jan Marek 

Lenczowski, przy poparciu 36 osób.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej MIR 

został Marek Chudoba, który otrzymał 38 głosów. 
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Wacław Drożdż 
– 38 głosów; Jolanta Ciochoń – 37 głosów; Wojciech 
Procner – 37 głosów; Jan Książek – 36 głosów.

Wybrano również Komisję Budżetową w składzie: 
Marzena Warias – 38 głosów; Franciszek Kantor – 
37 głosów; Stanisław Łuszczek – 37 głosów; Józef Magiera 
– 37 głosów; Jan Migdał – 37 głosów; Paweł Odrobina – 
37 głosów; Edward Majchrowski – 36 głosów;– Janusz 
Wałaszek – 36 głosów. Przewodniczącym Komisji 
został Edward Majchrowski.

W czasie przerw technicznych związanych z przy-
gotowaniem kart do głosowania Dyrektor Małopol-
skiej Izby Rolniczej szeroko omówił kompetencje rad 
powiatowych wynikające z ustawy o izbach rolniczych, 
Statutu MIR oraz innych przepisów prawnych, m.in.  
związanych z obrotem ziemią, szkodami łowieckimi, 
zjawiskami katastroficznymi. Delegaci Walnego Zgro-
madzenia w czasie dyskusji podkreślali przełomowe 
znaczenie rozpoczynającej się VI kadencji izb, w czasie 
której powinny zostać określone jednoznaczne kom-
petencje samorządu rolniczego pozwalające na realny 
wpływ na politykę rolną państwa. 

P.S. Zdjęcia oraz charakterystyka gospodarstw delegatów, 
wchodzących w skład WZ MIR, znajdują się na środ-
kowych stronach niniejszego Informatora.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
* * * * *
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Ustawę o izbach rolniczych trzeba nowelizować 
i tylko w tym się zgadzam z panem posłem 

Sachajko. Nie uważam natomiast za rozsądne tego 
co robił poseł w 2018 r. przedstawiając, z gruntu zły, 
projekt ustawy o izbach rolniczych, udowadniając 
tym samym, że nie zna realiów środowiska, a przede 
wszystkim dotychczas funkcjonującej ustawy. 

Proponowane przez pana posła zmiany ograniczają 
się do zmiany ordynacji wyborczej, gdzie wybory roz-
poczynają się od sołectw, obarczając sołtysów całym 
procesem wyborczym, oraz zmian zasad finansowania. 
Projekt nie rozwiązuje podstawowych kwestii, z który-
mi izby borykają się od 1995 r., tj. od powstania ustawy 
o izbach rolniczych.

Izba jest samorządem zawodowym (gospodarczym) 
rolników działającym na podstawie odrębnej ustawy, 
w przeciwieństwie do innych samorządów gospodar-
czych. Jej podstawowym obowiązkiem jest więc organi-
zacja życia gospodarczego zmierzająca do poprawy efek-
tów ekonomicznych gospodarstw. W dotychczasowej, 
20-letniej historii izb mamy przykłady sukcesów w tym 
zakresie. Przykładem są tutaj ubezpieczenia wzajemne 
(które dały dziesiątkom rolników dodatkowy zawód 
oraz umożliwiły współdecydowanie o procesie ubez-
pieczeń), wapnowanie gleb, pozyskane nieruchomości, 
ustawa łowiecka, ustawa o rolniczym handlu detalicz-
nym, ustawa o obrocie ziemią. Przydałoby się wrócić do 
dyskusji i konkretnych propozycji, mających charakter 
gospodarczych działań, które izba mogłaby realizować, 
m.in. wpływu na gospodarowanie chłopskimi lasami, 
przejęcie państwowego doradztwa w ramach zadań zle-
conych, przejęcie odpowiedzialności za badanie gleb, itp.

Wśród kwestii, które wymagają rozwiązania w no-
wej ustawie o izbach jest kwestia kryteriów przynależ-
ności do izby. Przedostatnie wybory do izb rolniczych 
były przykładem braku jednoznacznej definicji członka 
izby. Czy członkiem izby, zgodnie z ustawą, jest ten kto 
płaci podatek rolny niezależnie od powierzchni, czy ten 
kto posiada co najmniej 1 hektar. Cud, że nikt nie za-
skarżył do sądu przedostatnich wyborów, gdzie 3 izby 
stosowały pryncypialne kryterium, zakładające, że 
członkiem izby jest każdy kto płaci podatek rolny, na-
tomiast 13 izb stosowało kryterium definicji rolnika od 
1 hektara wzwyż. Ta sytuacja nie może się powtórzyć 
przy najbliższych wyborach i się nie powtórzyła, gdyż 
wszystkie izby zastosowały się do definicji ministerstwa.

Argument pana posła Sachajki, że w wyborach bierze 
udział tylko 4% rolników, jest kluczowym powodem dla 
którego wg posła trzeba nowelizować ustawę. Powodów 
niskiej frekwencji jest wiele. Podstawowym jest ilość 
rolników, którzy z produkcji żyją i jednoznacznie swo-

Ustawę o izbach rolniczych trzeba znowelizować

ją przyszłość wiążą z prowadzeniem gospodarstwa, tym 
samym mogą być zainteresowani działalnością izby. Jest 
ich na pewno zdecydowanie mniej niż w czasie pierw-
szych wyborów w 1996 i 1997 roku. W Małopolsce mamy 
do czynienia z sytuacją, kiedy wielu płatników podatku 
rolnego mieszka w dużych miastach. W Krakowie zare-
jestrowanych mamy ponad 6 tys. rolników, którzy z  zie-
mią mają tyle wspólnego, że są zmuszeni opłacać po-
datek rolny. Ziemia ich jest oddana w dzierżawę lub też 
wypada zupełnie z produkcji powiększając obszar 60 tys. 
ha nieużytków w Małopolsce. Według analizy będącej 
podstawą przyszłej strategii rozwoju obszarów wiejskich 
i rolnictwa, szanse na to, aby osiągnąć odpowiedni pary-
tet dochodów w Małopolsce ma około 15% dotychcza-
sowych rolników. Pytaniem jest, kto jest członkiem izby 
w takiej sytuacji, kto może być żywotnie zainteresowany 
jej działalnością i kto ma finansować działalność izby. 
Na dzisiaj pytania te pozostają bez odpowiedzi. 

Często powołujemy się na rozwiązania francuskie, 
gdzie członkiem izby jest producent deklarujący produk-
cję rolną, opłacający z tego zakresu podatek dochodowy 
i należący do izby obligatoryjnie. Na Węgrzech członka-
mi izby są w większości właściciele dużych gospodarstw. 
Odmienna struktura obszarowa gospodarstw (dominu-
ją duże) pozwala tam na uzyskanie odpowiednich do-
chodów izby niezbędnych do jej funkcjonowania.

W zakresie koniecznych zmian ustawy należy wyja-
śnić rozbieżności wynikające z jej zapisów, tj.: 

brak możliwości prowadzenia działalności gospo-• 
darczej, z drugiej zaś strony możliwość świadczenia 
odpłatnych usług;
brak jednoznacznej interpretacji w zakresie nadawa-• 
nia tytułów kwalifikacyjnych;
martwy zapis o możliwości przejęcia zadań zleconych • 
przez administrację państwową. 

Wielokrotnie występowaliśmy, jako Tarnowska Izba 
Rolnicza, a później Małopolska Izba Rolnicza, do ów-
czesnych wojewodów o przejęcie zadań z zakresu do-
radztwa. Nasze propozycje nie znalazły jednak żadnej 
odpowiedzi ze strony administracji państwowej. Roz-
mawiałem z jednym z byłych posłów, który uczestniczył 
w opracowaniu i uchwalaniu ustawy o izbach rolniczych 
w latach 95/96. Stwierdził on, że brakowało odwagi ów-
czesnemu parlamentowi, aby przekazać jako zadanie 
zlecone izbom doradztwa państwowego. Ta kwestia nie 
powinna być jednoznacznie odrzucona. Upodmiotowie-
nie doradztwa przez uczestnictwo w wymiarze dwóch 
przedstawicieli izby w Radzie Społecznej Doradztwa 
Rolniczego nie wyczerpuje tego zagadnienia. 

W ordynacji wyborczej powinny się znaleźć zapisy 
ograniczające konieczną liczbę podpisów pod listami 
poparcia oraz ustawowa eliminacja wójtów, burmi-
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Odpowiedź MRiRW (pismo z 18.04.2019 r. sygno-
wane przez Sekretarza Stanu Sz. Giżyńskiego) na 
zapytanie przekazane przez KRIR, dotyczące inter-
pretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) w za-
kresie członkostwa w samorządzie rolniczym:

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), członkami sa-
morządu rolniczego z mocy prawa są m.in. osoby fizyczne 
i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. W celu ustalenia, czy określony 
posiadacz gruntu rolnego jest z mocy prawa członkiem samo-
rządu rolniczego, należy odnieść się do definicji podatnika po-
datku rolnego zawartej wart. 17a ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 17 a ustawy o podatku rolnym, ilekroć 
w odrębnych przepisach (a takimi odrębnymi przepisami 
jest ustawa o izbach rolniczych) jest mowa o podatniku 
podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, po-
siadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub po-
siadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów 
ustawy o podatku rolnym. Ustawa o podatku rolnym w art. 
2 ust. 1 definiuje pojęcie gospodarstwa rolnego. Zgodnie 
z tym przepisem, za gospodarstwo rolne uważa się ob-
szar gruntów, o których mowa w art. 1 (tj. grunty sklasyfi-
kowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej po-
wierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu 
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyj-
nej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej (...).

Z przywołanych przepisów wynika, że członkami samo-
rządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku, 
czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, po-
siadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub 
posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, 
o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeli-
czeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 
1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w defi-
nicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby 
przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są 
z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.

Odpowiedź MRiRW (pismo z 08.08.2019 r.), na za-
pytanie MIR, dotyczące zwolnienia z opłacania po-
datku rolnego osób posiadających areał niższy niż 
1 ha, nie mogących uczestniczyć w pracach samo-
rządu rolniczego:

(...) Przesłanką zwolnienia z podatku rolnego osób mają-
cych grunty orne o pow. niższej niż 1 ha nie powinien być 
wyłącznie brak członkostwa w samorządzie rolniczym. 
Tym bardziej, że osoby te mogą być objęte zwolnieniami wy-
mienionymi w ww. przepisach ustawy o podatku rolnym (...).

* * * * *

strzów, starostów, dyrektorów instytucji pracujących na 
rzecz rolnictwa, z możliwości kandydowania do władz 
izby. Ta grupa osób powinna znaleźć miejsce w gronie 
doradców i ekspertów izbowych. I tak jak w samorzą-
dach terytorialnych liczba kadencji władz izby (Zarząd, 
Komisja Rewizyjna, przewodniczący rad powiatowych), 
powinna być ograniczona do dwóch.

Finanse izby, których główny składnik to dwupro-
centowy odpis od podatku rolnego, daje finansowe bez-
pieczeństwo dla funkcjonowania izby. Pozostałe środ-
ki, którymi dysponuje izba takie jak: projekty szkole-
niowe, darowizny, opłaty za usługi (które nie wiemy 
czy prawnie możemy pobierać), środki z najmu lokali 
(które też mogą stanowić prawną wątpliwość zgłaszaną 
przez urzędników skarbowych), pozwalają na zatrud-
nienie niewielkiej liczby osób. 

W Małopolskiej Izbie Rolniczej zatrudnionych jest 
14 osób, z czego na pełnych etatach 13 pracowników. 
Obsługę księgową mamy zleconą firmie zewnętrznej. 
Przyjęcie propozycji pana posła Sachajki, ograniczającej 
wpływ z podatku do 1%, spowoduje zredukowanie głów-
nie obsługi administracyjnej o 50% lub więcej, ograni-
czając tym samym działalność merytoryczną. Efektem 
ograniczenia finansowania izby jest przeniesienie części 
zadań administracji na władze (Zarząd, Walne Zgroma-
dzenie, przewodniczący rad powiatowych). Po 20 latach 
funkcjonowania, izby, dzięki rozsądnej gospodarce finan-
sowej, posiadają nieruchomości, które stanowią zaplecze 
ich działalności. W przypadku ograniczenia wpływów 
z podatku niezbędna jest możliwość prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej oraz pozyskiwanie zadań zleco-
nych. Nie chciałbym być świadkiem sytuacji, kiedy to co 
budowaliśmy przez ponad 20 lat zostanie zburzone, i tak 
jak za sprawą dekretu Bieruta, przekazane innym orga-
nizacjom, którym marzy się aby burzyć, a nie budować.

Tarnów, 23.08.2019 r.
Henryk Dankowiakowski
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Izba rolnicza – kwiatek do kożucha

Uwagi na temat konferencji pt. „Rola izb rolni-
czych w kształtowaniu i realizacji polityki rol-

nej państwa”, która odbyła sie w UMWM 24.05.2019 r.
Konferencja zorganizowana została w małopol-

skim Urzędzie Marszałkowskim przez pana posła Jana 
Dudę  i radnego SWM Bogdana Pęka. Zaproszenie do 
Małopolskiej Izby Rolniczej dotarło drogą okrężną, 
gdyż wysłane było przez KOWR. Byliśmy proszeni 
przede wszystkim o zapewnienie frekwencji, o co pro-
sili nas dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego. Od same-
go początku pomysł tej konferencji wydawał nam się 
dziwny. Jak można planować konferencję na temat izb 
rolniczych bez umożliwienia izbie wyrażenia własne-
go poglądu w stosunku tematu wiodącego konferencji. 
Ze względu jednak na dobro sprawy przyjechaliśmy 
na tę konferencję z liczną grupą rolników, którzy nie 
byli najważniejsi na niej, ale najważniejszymi osoba-
mi byli dyrektorzy instytucji rolniczych, którzy piali 
peany na temat sukcesów polityki rolnej realizowanej 
przez obóz rządzący. 

Przed konferencją zastanawialiśmy się kto przedsta-
wi wiodący wykład pt. „Rola izb rolniczych w kształto-
waniu i realizowaniu polityki rolnej państwa”. Naszym 
zaskoczeniem było, że wykład ten wygłosił pan Stani-
sław Flaga, który według naszej opinii jest wybitnym 
specjalistą z zakresu ochrony genetycznych zasobów 
roślin, natomiast na sprawach samorządu rolniczego po 
prostu się nie zna. Przygotowując się do tego wykładu 
pan Stanisław Flaga powinien przeczytać podstawowe 
akty prawne normujące zasady funkcjonowania izb rol-
niczych, oraz zapoznać się z dokumentami będącymi in-
formacją na temat ich działalności. W związku z tym, że 
swoją wiedzę na temat wykładu pana dr Stanisława Flagi 
możemy czerpać tylko ze zdjęć slajdów prezentowanych 
na konferencji, wystąpiliśmy do niego o przesłanie peł-
niej prezentacji, aby można było odnieść się w sposób 
całościowy do treści przedstawianej podczas wykładu. 
Jakież było moje zdziwienie, kiedy podczas rozmowy 
telefonicznej przeprowadzonej z panem Flagą, w dniu 
29.05.2019 r., poinformował mnie, że prezentowane 
treści są jego własnymi, prywatnymi przemyśleniami 
i wykład ten przeprowadził poza czasem pracy. Można 
jednak zapytać dlaczego wszystkie slajdy opatrzone są 
logiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego i pod każdym z nich jest podpis: Rozwój 
obszarów wiejskich. A więc retorycznym pytaniem jest, 
kogo wykładowca reprezentował i z czyjego polecenia 
ten wykład przeprowadził. Do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy pełnej prezentacji wykładu (w odpowie-
dzi na naszą prośbę, przesłaną do DRiROW UMWM 
29.05.2019 r., otrzymaliśmy pismo z dnia 09.07.2019 r., 
w którym pani Dyrektor A. Glixelli, potwierdziła, że 
wystąpiwenie pana S. Flagi było głosem prywatnym).
W związku z tym możemy odnieść się w sposób ofi-

cjalny do tych slajdów, których zdjęcia są w posiada-
niu Izby. Warto aby organizatorzy konferencji odpo-
wiedzieli na pytania, które artykułowane są przez Izbę 
w formie wniosków i uchwał przekazywanych również 
do administracji państwowej i samorządowej, a doty-
czące m.in.:

konieczności przeciwdziałania wypadaniu gruntów • 
rolnych z użytkowania poprzez zaniechanie produk-
cji i konieczności stosowania administracyjnych za-
kazów aby temu procesowi przeciwdziałać;
reform doradztwa rolniczego – w historii Izby co • 
najmniej 3-krotnie występowaliśmy o przyjęcie za-
dań doradczych. Ustawa o izbach rolniczych daje taką 
możliwość. We wszystkich przypadkach nie otrzy-
maliśmy żadnej odpowiedzi w tej sprawie (gdzie do-
wód na podmiotowość?);
organizacji giełdy rolniczej;• 
uchwały sejmiku, tzw. uchwały antysmogowej, której nie • 
konsultowano z Izbą wbrew zapisom ustawy o izbach;
szkód łowieckich i szkód spowodowanych przez zja-• 
wiska katastroficzne;
gospodarki wodnej. • 

W wystąpieniu pana Flagi uderza przede wszystkim 
brak znajomości ustawy o izbach rolniczych. Członkami 
izby rolniczej są wszyscy płatnicy podatku rolnego, po-
datku dochodowego z działów specjalnych, osoby prawne 
oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
mających w tych spółdzielniach wkłady ziemi (a więc 
wszyscy rolnicy). Nawoływanie do mobilizacji całego 
środowiska, do organizowania się jest więc niepotrzebne 
chyba, że tak jak we wnioskach i rekomendacjach nr 2. 
cyt. „Możliwość zmiany zastałego stanu rzeczy w izbach 
rolniczych istnieje poprzez zbudowanie w ramach PiS po-
dorganizacji (młodzieżówki?), która zajmie się wyłącznie 
lub w dużej mierze sprawami rolników i ich rodzin. Przy 
tworzeniu infrastruktury ludzkiej potrzebnej do przepro-
wadzenia koniecznych w Polsce zmian można skorzystać 
z członków PiS działających w rolnictwie (...)”. 

Również ciekawe jest stwierdzenie we wnioskach 
i rekomendacjach nr 1: „Dziś jest optymalny czas na 
dokonanie zmian tak by reprezentacja rolnicza była 
wsparciem dla resortu rolnictwa i samorządów, a nie sta-
nowiła w terenie oręża tylko jednej partii opozycyjnej”. 
Prosimy o wyjaśnienie której partii, i prosimy również 
o dowody na to, że ta teza jest zgodna z prawdą. 

Warto również odnieść się do wniosków szeroko 
prezentowanych, a dotyczących produkcji żywności 
o dużym potencjale konkurencyjnym. Proponujemy 
aby autor prezentacji zapoznał się z działalnością MIR 
w zakresie nowelizacji prawa dotyczącego sprzeda-
ży bezpośredniej, krótkich łańcuchów dostaw, w tym 
przede wszystkim rolniczego handlu detalicznego. Or-
ganizatorzy konferencji nie pozwolili na dyskusję ze 
strony przedstawicieli Izby, nie powitano prezesa MIR, 
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co jest błędem ze strony organizatorów nie do wyba-
czenia (zaprasza się nas, prosi o pomoc i nie pozwala 
się odnieść do zarzutów kierowanych pod naszym ad-
resem). Według uczestników, konferencja była przygo-
towana pod kątem wyborów 26 maja i nie odnosiła się 
do postulatów, wniosków, które pozwoliłyby w sposób 
konstruktywny pomóc w lepszym funkcjonowaniu sa-
morządu. Nie odnosiła się do najważniejszych proble-
mów dnia dzisiejszego tj. stratom jakie rolnictwo po-
niosło np. w wyniku nawalnych opadów deszczu. 

Pan Flaga w swoim wystąpieniu często odnosił się 
do wyborów w izbach rolniczych. Jesteśmy otwarci na 
każdą propozycję dotyczącą informacji, którą należy 
przekazać wszystkim zainteresowanym. Przesyłamy 
w tym zakresie od zaraz wszelkie informacje, które po-
siadamy w tym zakresie, z prośbą o ich wykorzystanie 

i spopularyzowanie. Przy tych środkach technicznych 
i finansowych jakimi dysponuje Urząd Marszałkow-
ski nie powinno być z tym problemów. Chcielibyśmy 
jednocześnie zachęcić autorów konferencji do zapozna-
nia się z materiałami konferencji, która miała miejsce 
w Sejmie w dniu 28.05.2019 pt. „Rola izb rolniczych 
w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa”, 
której merytoryczny charakter jest godny do podkre-
ślenia i jest podstawą do dalszej dyskusji w zakresie 
zmian w ustawie o izbach rolniczych.

W stosunku do konferencji w Krakowie mogę wy-
razić żal, że o sprawach ważnych, istotnych dla środo-
wiska wiejs kiego mówi się w sposób niekompetentny, 
którego zamiarem jest konfrontacja, i kiedy najczęściej 
rozum i rozsądek śpi.

Henryk Dankowiakowski 
* * * * *

Co to jest izba rolnicza w Polsce. Czy jesteście związa-
ni z jakąś opcją polityczną?

Izba rolnicza jest samorządem gospodarczym rolni-
ków działającą w oparciu o ustawę o izbach rolniczych 
z 1995 r. Tradycje funkcjonowania izb na ziemiach 
polskich sięgają XIX w. Nie jesteśmy związani z żadną 
opcją polityczną, ale próby wpływu na naszą działal-
ność czasami odczuwamy. Jesteśmy niezależną organi-
zacją pozarządową.

Jak wygląda demografia rolnictwa w regionie, któ-
ry reprezentujecie? Jak konkretny obszar reprezen-
tujecie? Jak duże są gospodarstwa w tym regionie? 
Jakie są uprawy? Czy są one ekologiczne czy też 
konwencjonalne? 

MIR działa na terytorium województwa małopol-
skiego, jej członkami z mocy ustawy są wszyscy rolnicy 
płacący podatek rolny. Średnia powierzchnia gospo-
darstwa wynosi mniej niż 4 ha (średnia w kraju 10 ha). 
Rodzaj użytkowania rolniczego wynika z uwarunko-
wań przyrodniczych (położenie, klasy gleby, tradycje). 
Na terenach górskich i podgórskich dominuje hodowla 
zwierząt (bydło, owce), na terenach nizinnych z dobry-
mi glebami, przeważa produkcja roślinna (zboża, kuku-
rydza, buraki cukrowe). Ze względu na pracochłonność 
związaną z hodowlaną zwierząt, zaczyna dominować 
szczególnie w dużych gospodarstwach, produkcja ro-
ślinna. Zdecydowana większość to gospodarstwa kon-
wencjonalne. Ilość gospodarstw ekologicznych maleje 
ze względu na wymogi jakościowe jakie się im stawia. 
Rolnicy ekologiczni oraz z małych gospodarstw mówili 
mi, że jest coraz trudniej produkować na potrzeby ryn-
ku. Aby zapewnić wystarczające przychody dla gospo-
darstwa muszą podejmować dodatkową pracę albo są 
zmuszeni do zwiększenia produkcji – często przerzu-

Wywiad holenderskiego dziennikarza Hansa Wetzela
z Dyrektorem MIR Henrykiem Dankowiakowskim

cając się na uprawy, które 
przynoszą zyski, albo apli-
kując więcej pestycydów. 
Czy taka dynamika jest 
powszechna? Czy to jest 
korzystne zjawisko?

Dywersyfikacja docho-
dów w małych gospodar-
stwach jest koniecznością, 

Henryk Dankowiakowski 
- Dyrektor MIR od 2001 r.

ze względu na podstawowy czynnik braku możliwości 
upełnorolnienia (brak wolnej ziemi), brak możliwości 
zwiększenia produkcji. Tradycją Małopolski jest poszu-
kiwanie dodatkowych dochodów w emigracji zarob-
kowej - dawniej do USA obecnie do krajów zachodniej 
Europy. Stosowanie środków ochrony roślin w gospo-
darstwach ekologicznych jest zabronione, a stosowanie 
nawozów ograniczone do niektórych. Polska w stosun-
ku do krajów zachodniej Europy stosuje zdecydowanie 
mniej środków ochrony roślin i nawozów. Stosując te 
kryteria zdecydowana większość produkcji rolnej w Ma-
łopolsce jest mniej narażona na negatywne skutki stoso-
wania środków ochrony roślin i nawozów.

Czy rolnicy konwencjonalni muszą się mierzyć z tymi 
samymi wyzwaniami co właściciele małych gospo-
darstw czy rolnicy ekologiczni?

Produkcja w gospodarstwach konwencjonalnych 
uzależniona jest od możliwości finansowych gospodar-
stwa oraz warunków przyrodniczych. Oczywiście wy-
mogi produkcyjne w tych gospodarstwach są narażone 
na mniejsze restrykcje prawne, ale muszą one spełnić 
wymogi „wzajemnej zgodności”.

Jakie jest wasze stanowisko wobec propozycji WPR 
przygotowanych przez Komisję Europejską, które są 
obecnie negocjowane? 
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Dla Polski WPR stanowiła i będzie w przyszłości waż-
nym elementem rozwoju w sposób znaczący wpływając 
na przemiany w polskim rolnictwie. W wielu rodzajach 
produkcji jak np. mleko, owoce jagodowe, jabłka, pie-
czarki czy drób, jesteśmy znaczącymi graczami na ryn-
ku Europy. Pieniędzy z WPR nie starcza dla wszystkich, 
którzy by chcieli skorzystać z programów pomocowych. 
Dzięki nim wiele gospodarstw, także w Małopolsce, 
może śmiało konkurować z rolnikami starej UE. Zda-
jemy sobie sprawę, że pieniędzy będzie mniej, powodem 
jest Brexit. Kierunki zmian w polityce UE w zakresie 
rolnictwa w następnej edycji, nacechowane dbałością 
o środowisko, o młodych rolników są słuszne.

Pomimo uwag krytycznych, rząd RP wskazuje, że 
przyjmie nowe propozycje WPR. Czy zgadzasz się 
z takim stanowiskiem?

Rozumiem stanowisko polskiego rządu, ale trzeba 
być realistą. Przez ostatnie lata byliśmy jednym z naj-
większym beneficjentów pomocy w UE, a więc każda 
pomoc jaka przychodzi z zewnątrz jest oczekiwana 
i trzeba za nią dziękować.

Jak ważne są dopłaty WPR dla rolników w waszym 
regionie i jak oni się odnoszą do faktu, że ogółem bę-
dzie mniej pieniędzy w budżecie rolniczym UE. Czy 
jest to zagrożenie dla rolników w Małopolsce?

Dopłaty obszarowe są bardzo ważnym elementem 
finansów każdego gospodarstwa. Przyjęty został sys-
tem dopłat do obszaru a nie produkcji. Dzisiaj tego 

żałujemy, była to decyzja na początku funkcjonowania 
Polski w UE słuszna. W Małopolsce mamy do czy-
nienia z bardzo szybkimi zmianami w strukturze go-
spodarstw. Małe gospodarstwa będą znikać, średnie 
(20 i więcej ha) - jeśli się nie upełnorolnią - muszą szu-
kać alternatywnych źródeł dochodu, duże - powyżej 
50 i 100 ha - muszą adoptować nowe technologie aby, 
móc konkurować na rynku producentów żywności. 
Dla wszystkich każdy pieniądz z zewnątrz jest ważny.

Do jakiego stopnia izby rolnicze są w stanie wpły-
nąć na politykę – czy odnosicie wrażenie, że jesteście 
w stanie adekwatnie reprezentować interes rolników, 
czy też są inni interesariusze (agrobiznes, duże gospo-
darstwa etc.), którzy mają silniejszy wpływ?

Izby mają swoje sukcesy w działalności na rzecz 
środowiska rolniczego. Przykład sprzedaży bezpośred-
niej, krótkich łańcuchów żywieniowych, które zostały 
usankcjonowane nowymi uregulowaniami prawnymi, 
to sukces Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej. Reaktywowanie ubezpieczeń 
wzajemnych, nowe wielkości dopłat do paliwa rolnicze-
go, dopłat do zwierząt obojętnych pakietami genetycz-
nymi, nowa ustawa łowiecka normalizująca relację my-
śliwy–rolnik - to tylko niektóre przykłady skutecznego 
oddziaływania na rządzących. Oczywiście mamy stały 
niedosyt w efektach naszych działań. Nie osiągnęliśmy 
wiele w sprawie ustawy górskiej, dla nas bardzo ważnej 
ze względu na góry, to samo mogę powiedzieć o gospo-
darce wodą czy programie wapniowania gleb. 

* * * * *

Odpowiedzi MRiRW na wnioski MIR przekazane 26.03.2019 r.
(pismo MRiRW SSO.zs.071.32.2019 z dnia 30.04.2019 r.)

1. Odnośnie wniosku ws. zmiany ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, w celu umożliwienia 
rolnikom przechodzącym na emeryturę dalsze pro-
wadzenie gospodarstwa. Propozycja ta wynika z ana-
logii, jaka istnieje w stosunku do pracowników ubez-
pieczonych w ZUS, którzy za zgodą pracodawcy mogą 
kontynuować pracę zawodową i jednocześnie pobie-
rać emeryturę. Proponowane rozwiązanie, pozwala-
jące emerytowanym rolnikom prowadzić gospodar-
stwa, pozwoli wykluczyć łamanie prawa, z którym 
mamy dość często do czynienia w przypadku braku 
następców. W takiej sytuacji dalsze prowadzenie 
gospodarstwa przez rolnika–emeryta, w przypadku 
jego dobrego zdrowia, pozwoli zachować strukturę 
gospodarstwa i wysoką produkcję.

W Polsce rolnicy posiadają własny, odrębny od po-
wszechnego, system ubezpieczenia społecznego. U pod-
staw tego podziału leży nie tylko specyfika pracy w gospo-
darstwie rolnym, ale przede wszystkim sposób finanso-
wania tego systemu. Rozdzielność unormowań ubezpie-
czenia społecznego rolników od powszechnego systemu 
ubezpieczeń społecznych powoduje, że powyższe systemy 
rządzą się odrębnymi regułami i to zarówno co do skła-

dek na ubezpieczenie społeczne, jak 
i zasad przyznawania, wypłaty i wy-
sokości świadczeń z ubezpieczenia.

Zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (Dz.U. z 2019, 
poz. 299 z późn. zm.) emerytura rolnicza 
składa się z dwóch części: części składkowej 
i części uzupełniającej. Część składkowa stanowi część 
ubezpieczeniową świadczenia emerytalnego. Jej wysokość 
uzależniona jest od długości stażu ubezpieczeniowego 
i wysokości emerytury podstawowej. Część składkowa 
jest niska ze względu na to, że jest pochodną opłacanych 
składek na ubezpieczenie społeczne rolników, które z ko-
lei są dostosowane do możliwości finansowych rolników. 
Ze względu na ograniczoną wysokość części składkowej, 
ww. ustawa przewiduje uzupełnienie emerytury i renty 
rolniczej o część uzupełniającą. Wysokość części uzupeł-
niającej wynosi ok. 90% emerytury podstawowej (która 
od 1 marca 2019 r. wynosi 938,97 zł). Warunkiem wypłaty 
części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego 
rolniczego, finansowanej w całości z budżetu państwa, 
a więc będącej de facto emeryturą państwową, jest za-
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przestanie prowadzenia działalności rolniczej w myśl 
przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
co często łączy się z przekazaniem gospodarstwa rolne-
go, aby nie przerywać prowadzonej w nim działalności 
rolniczej. (...) Część uzupełniająca jest to państwowa re-
kompensata za zaprzestanie prowadzenia działalności 
rolniczej i pełni dodatkowo rolę instrumentu polityki 
rolnej, wspierającego wymianę pokoleniową w rolnic-
twie, jeżeli dojdzie do przekazania gospodarstwa rolnego. 
Należy w tym miejscu wyjaśnić, że przesłanką zawiesze-
nia wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty na 
podstawie art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników jest prowadzenie działalności rolniczej, a nie samo 
posiadanie lub dysponowanie własnością gospodarstwa 
rolnego. Jest to zgodne z utrwaloną już w judykaturze 
wykładnią tego przepisu, zgodnie z którą wypłata części 
uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właści-
cielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie 
nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu 
art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na 
podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. 
(…). Prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oznacza 
prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza go-
spodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej 
z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej cha-
rakter wykonywania pracy lub innych zwykłych czynno-
ści wiążących się z jego prowadzeniem. (…). Tym samym 
własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego nie może 
mieć wpływu na wysokość pobieranych świadczeń. Co za 
tym idzie, nawet w przypadku nie wyzbycia się posiada-
nia gospodarstwa rolnego, wypłata części uzupełniającej 
świadczenia rolnika, który faktycznie nie prowadzi w nim 
działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 
1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.

(...) Pozostawienie rozwiązań prawnych w obecnej 
postaci, pozwala na kojarzenie celów rozwojowych z nie-
zbędnym zakresem zabezpieczenia, a odmienność w spo-
sobie finansowania emerytur rolniczych i pracowniczych, 
uzasadnia utrzymanie różnic w odniesieniu do wypłaty 
świadczeń emerytalnych z ZUS i z KRUS.
2. Odnośnie wniosku dot. przepisów ograniczających 

stosowanie nawozów organicznych. Nałożone na rolni-
ka ograniczenia nie uwzględniają sytuacji pogodowych 
oraz terminów agrotechnicznych związanych między 
innymi ze zbiorem kukurydzy. Uważamy, że muszą ist-
nieć odstępstwa w sytuacjach wyjątkowych, w okresie 
od 1 listopada do końca marca następnego roku, które 
pozwolą na stosowanie nawozów organicznych w tym 
okresie. Przebieg pogody w ostatnich latach w Polsce, 
w okresie zimowym, powodował, że czas zamarznię-
cia gruntów był bardzo krótki i głębokość przema-
rzania gleby była mała, a więc zagrożenie wynikające 
ze stosowania nawozów organicznych było znikome.

Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawo-
zów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 li-
stopada 2014 r. w sprawie C-356/13, zgodnie z którym 
dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakre-
sie nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony 
wód, wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy 
Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azota-
ny pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej. 
Komisja Europejska uznała, że dotychczas stosowany 
w Polsce zakaz stosowania nawozów niezależnie od wa-
runków klimatycznych i stanu gleby od początku grudnia 
do końca lutego, nie jest zgodny z art. 5 ust. 4 lit. a) dyrek-
tywy azotanowej w związku z ust. 1 pkt 1 załącznika III 
do niej. Jej zdaniem, uwzględniając warunki klimatyczne 
panujące w Polsce należało zakazać rolnikom użycia na-
wozów w okresie roku, kiedy rośliny nie są w fazie wzro-
stu i nie wchłaniają azotu. KE, kierując się wynikami 
prac naukowo-badawczych wskazała, że okres wegetacji 
roślin w Polsce trwa od 180 do 220 dni, zaczynając się 
pod koniec marca lub na początku kwietnia i kończąc 
pod koniec października lub na początku listopada.

Uwzględniając powyższe, w wydanym na podstawie 
art. 106 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Programu działań mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszcze-
niu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339) (dalej program azotano-
wy), obowiązują określone zasady stosowania nawozów 
zawierających azot, uwzględniające potrzebę ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzący-
mi ze źródeł rolniczych. Program azotanowy wskazu-
je, że na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się 
w terminie od l marca do 20 października dla nawozów 
naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do 15 lub 
25 października), oraz od 1 marca do 31 października 
– dla nawozów naturalnych stałych. Na trwałych użyt-
kach zielonych nawozy inne niż nawozy naturalne stale 
stosuje się w terminie od 1 marca do 31 października, 
a nawozy naturalne stale w terminie od 1 marca do 
30 listopada. Powyższe związane jest z długością okre-
su wegetacyjnego roślin, panującą w danym obszarze, 
a do zastosowania takiego podejścia zobowiązuje wyrok 
TSUE w sprawie C-356/13.
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Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku je-
siennego terminu stosowania nawozów, program azo-
tanowy uwzględnia pewne niespodziewane warunki 
pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności 
rolniczej. Zgodnie z ust. 2 i 3 rozdziału 1.3. programu 
azotanowego ww. terminy dla gruntów ornych nie doty-
czą podmiotów, które:

będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych • 
przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub póź-
nych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wielo-
składnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie 
może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegó-
łowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania 
nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin 
siewu jesiennej uprawy;
nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na • 
niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nad-
mierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin 
graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

3. Odnośnie ograniczeń w zakupie ciągników 
w ramach wsparcia z PROW. Stosowana za-
sada w programach pomocowych przy zaku-
pie sprzętu, a przede wszystkim ciągników, 
uwarunkowana jest aktualnymi normami: 
powierzchnia gospodarstwa – moc ciągnika. 
Zasada ta nie pozwała na perspektywiczny rozwój 
gospodarstwa (dotyczy przede wszystkim młodych 
rolników), uwzględniający zwiększenie powierzchni 
użytków rolnych. Proponujemy przyjęcie normy po-
zwalającej na zakup ciągnika, którego moc mogłaby 
być większa o 30% w stosunku do norm obowiązują-
cych w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych, 
pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekono-
micznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów. 
Zatem rolnicy dokonując wyboru maszyny lub urządze-
nia, w tym ciągnika rolniczego powinni kierować się po-
trzebami swoich gospodarstw i planować zakup maszyn 
lub urządzeń o parametrach dostosowanych do potrzeb 
danego gospodarstwa. Pomocna w tym zakresie jest eks-
pertyza pn. „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach 
PROW na lata 2014-2020”, zamieszczona na stronie 
www.arimr.gov.pl. Jest to narzędzie służące pomocniczo 
do oceny dostosowania doboru sprzętu. Każda opera-
cja jest bowiem oceniana indywidualnie. Uzasadnienie 
ekonomiczne, w tym racjonalność ponoszonych kosztów, 
badane jest każdorazowo przez Biuro Wsparcia Inwe-
stycyjnego (BWI) OR ARiMR. Weryfikowana jest m.in. 
przydatność maszyny do wymagań stosowanych w go-
spodarstwie technologii produkcji rolniczej. Sprawdzane 
jest dostosowanie wydajności maszyny lub mocy ciągnika 
do skali i intensywności prowadzonej działalności pro-
dukcyjnej. Spełnienie obu tych wymagań może świadczyć 
o racjonalności doboru sprzętu rolniczego do gospodarstwa 
i jest jedną z przesłanek do pozytywnej oceny projektu.

W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji wniosku 
Agencja ma wątpliwości co do doboru parametrów pla-

nowanej do zakupu maszyny wzywa wnioskodawcę do 
wyjaśnień lub do zmiany zakresu rzeczowo-finansowe-
go operacji w zakresie danego kosztu lub szczegółowego 
uzasadnienia. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie uza-
sadnić realizacji planowanej inwestycji lub jej części w za-
kresie przyjętych paramentów, może dokonać określonych 
zmian w tym zakresie. Wówczas zmiana zakresu rzeczo-
wo-finansowego operacji mogłaby polegać na wykreśleniu 
przez wnioskodawcę z zestawienia tej pozycji kosztu (re-
zygnacji z tego kosztu), bądź na wpisaniu w miejsce za-
kwestionowanego kosztu innego kosztu kwalifikowalnego.

Zgodnie z ww. ekspertyzą przy doborze ciągników do 
gospodarstwa wykazane jest maksymalne nasycenie go-
spodarstwa mocą ciągników. Stosuje się trzy rodzaje tole-
rancji oceny: standardową - do 20%, dodatkową - do 10% 
(jeśli dotyczy), uwzględnia ona bowiem wpływ średniej 
odległości działek rolnych od siedliska gospodarstwa na 
wydajność eksploatacyjną agregatów ciągnikowo-maszy-
nowych, a w konsekwencji na niezbędną moc ciągników 

oraz tolerancję ze względu np. na obsadę zwierząt 
- do 10%. W ekspertyzie uwzględniono również 
rodzaj gleb. Jednocześnie w ww. ekspertyzie, 
uwzględniając agrotechniczny punkt widzenia, 
przyjęto za prawidłowe posiadanie więcej niż 

jednego ciągnika w gospodarstwie o powierzchni 
ponad 30 ha, co również przekłada się na ocenę do-

boru mocy planowanego do zakupu ciągnika.
Jednocześnie w typach operacji związanych z pomocą 

do gospodarstwa rolnego przyjęto za dopuszczalną sy-
tuację, w której wykazywane jest w okresie docelowym 
powiększenie gospodarstwa, pod warunkiem że powięk-
szenie gospodarstwa ma związek z operacją np. zakupem 
specjalistycznych maszyn uprawowych pozwalających 
np. na prowadzenie danej uprawy w gospodarstwie, co 
jednocześnie zostaje uwidocznione w biznesplanie. Może-
my więc oceniając dobór sprzętu opierać się na areale go-
spodarstwa z okresu docelowego, czyli powierzchni gospo-
darstwa jaką wnioskodawca osiągnie w roku składania 
wniosku o płatność końcową. Powiększenie gospodarstwa 
musi mieć jednak ścisły związek z realizowaną operacją 
i beneficjent na moment złożenia wniosku o płatność musi 
wykazać przedmiotowe powiększenie gospodarstwa.

Przy określaniu doboru sprzętu można mieć też na 
uwadze, że w przypadku składnia wniosku przez grupę 
rolników, jak to może mieć miejsce w typie operacji „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” pomoc przyznaje się, 
jeżeli realizacja takiej operacji jest uzasadniona co naj-
mniej organizacją i skalą prowadzonej działalności rol-
niczej, z uwzględnieniem zakresu prac wykonywanych 
przez każdą z tych osób w odniesieniu do zasobów i po-
trzeb posiadanych przez nich gospodarstw. Dobór ma-
szyn będzie zatem analizowany, w takich przypadkach, 
z uwzględnieniem obszaru, który będzie uprawiany na-
bywanym sprzętem w obu (lub więcej) gospodarstwach, 
z uwzględnieniem posiadanego już przez osoby wspólnie 
wnioskujące parku maszynowego.

Podsumowując, dopiero w sytuacji, gdy rolnik zdecy-
duje się na zakup maszyny o wyższych parametrach tech-
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nicznych niż wynika to z ekspertyzy i przeprowadzonych 
analiz, wezwany zostanie do zmiany zakresu operacji, 
a w przypadku braku zmiany na wezwanie Agencji, może 
narazić się na odmowę przyznania pomocy.

(...) Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że 
nie istnieją podstawy prawne aby stosować w odniesieniu 
do wszystkich wnioskodawców zasadę w zakresie doboru 

Odpowiedzi MRiRW na wnioski WZ MIR podjęte w dniu 25.04.2019 r.
(pismo MRiRW SSO.dws.073.20.2019 z dnia 19.06.2019 r.)

sprzętu do gospodarstwa, w tym ciągników rolniczych, 
przyjmując że każdy z nich w perspektywie kolejnych lat 
będzie powiększał swoje gospodarstwo.

(...) Decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmu-
je właściwy Oddział Regionalny Agencji na podstawie 
złożonego wniosku o przyznanie pomocy i załączników, 
dotyczących konkretnego gospodarstwa.

* * * * *

1. Odnośnie wniosku o konieczność sumowania 
wartości środków trwałych w procesie szacowania 
szkód. Wiele gospodarstw rolnych posiada środki 
trwałe, które w momencie zakupu nie przekraczają 
10 000 zł. Osiągnięcie takiej kwoty za jeden środek 
trwały nie jest możliwe dla wielu rolników, np. posia-
dających małe tunele foliowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań ARiMR (Dz.U. z 2015 r., poz. 187 z późn. zm.), 
producenci rolni, poszkodowani w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych, mogą ubiegać się o po-
moc w formie preferencyjnych kredytów na odtworzenie 
środków trwałych, jeżeli szkody oszacowane przez ko-
misję powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% 
średniej rocznej produkcji i jednocześnie szkody w środ-
ku trwałym przekraczają kwotę 3 350 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki trwa-
łe są to rzeczowe aktywa trwałe, których przewidywany 
okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, są 
kompletne oraz zdatne do użytku, przeznaczone zosta-
ły na potrzeby jednostki, i których wartość początkowa 
przekracza 10 000 zł.

2. Odnośnie wniosku o konieczność prowadzenia 
przez zakłady przetwórcze skupu warzyw i owoców. 
Brak tych skupów prowadzi do sprowadzania towarów 
z zagranicy przez tzw. pośredników. Powoduje to, że 
produkty rodzime są skupowane po zaniżonej cenie.

(...) Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646), podej-
mowanie, wykonywanie i zakończenie działalności go-
spodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. 
Z przepisu tego wynika podstawowa zasada wiążąca za-
równo przedsiębiorców jak i organy władzy publicznej, 
tj. zasada wolności działalności gospodarczej. Oznacza 

to, że przedsiębiorcy w zakresie podejmowania, wykony-
wania i zakończenia działalności gospodarczej powinni 
być traktowani w równy sposób, czyli nie mogą być ani 
faworyzowani, ani też dyskryminowani w sferze ograni-
czeń korzystania z wolności działalności gospodarczej. 
Wybór pewnych podmiotów do realizacji (na zasadzie 
wyłączności) pewnych zadań w ramach rynku określo-
nego rodzaju usług skutkowałby zawężeniem zakresu 
wolności uczestników tego rynku.

Natomiast w celu wzmocnienia pozycji rynkowej 
producentów owoców i warzyw, przepisy UE dotyczące 
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych umożli-
wiają wspieranie organizacji producentów owoców i wa-
rzyw. Rolą organizacji producentów jest przede wszystkim 
koncentracja podaży i poprawa wprowadzania do obrotu 
produktów wytworzonych przez producentów będących 
członkami takiej organizacji, a także planowanie pro-
dukcji pod względem ilości i jakości i dostosowywanie jej 
do popytu. Organizacje powinny również optymalizować 
koszty produkcji, promować najlepsze praktyki oraz za-
pewnić swoim członkom pomoc techniczną i właściwe 
zarządzanie pod względem handlowym i rachunkowym.

Przepisy UE przewidują pomoc finansową dla orga-
nizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, pod 
warunkiem, że zdecydują się one na realizację programu 
operacyjnego, opracowanego zgodnie ze „Strategią krajową 
dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji 
producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organiza-
cji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-
2022”, opublikowaną w Dz.U. MRiRW z 2017 r., poz. 70. 

Organizacje producentów owoców i warzyw, realizu-
jąc programy operacyjne, są uprawnione do otrzymania 
pomocy finansowej w wysokości 4,1% wartości produkcji 
sprzedanej (zwiększonej do 4,6%, jeśli organizacja reali-
zuje środki zarządzania kryzysowego). Do finansowania 
programu operacyjnego organizacja producentów zakła-
da fundusz operacyjny, który jest finansowany ze składek 
członków organizacji lub samej organizacji oraz z pomo-
cy unijnej ograniczonej do 50% funduszu operacyjnego. 

(...) Obecnie poziom zorganizowania rynku owoców 
i warzyw w Polsce oscyluje wokół 20%, co przekłada się 
na niewielki wpływ tych podmiotów na rynek i zacho-
wania konsumentów. (...) Poprawę pozycji rynkowej pro-
ducentów może przynieść również skracanie łańcucha 
dostaw poprzez rozwijanie rolniczej sprzedaży detalicz-
nej i wspieranie rozwoju rynków lokalnych.



12 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Odpowiedzi na interwencje MIR

3. Odnośnie wniosku o konieczność wprowadzenia 
dopłat do produkcji. Dopłaty otrzymaliby rolnicy, 
którzy wykazują sprzedaż.

(...) Pomoc udzielana producentom rolnym, od dnia 
akcesji musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomo-
cy publicznej, w tym wytycznymi UE w sprawie pomocy 
państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 
wiejskich w latach 2014-2020 (2014/C 204/01) (Dz.Urz. 
UE z dnia 1.07.2014, C 204) oraz rozporządzenia Komi-
sji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznają-
cego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i le-
śnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z dnia 
01.07.2014, L 193) albo pomoc musi być udzielana w for-
mule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji ( UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-
nowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352).

Przepisy zarówno ww. wytycznych jak i rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują możliwości 
stosowania dopłat do produkcji. Jednocześnie przepisy 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 stanowią, że 
w formule pomocy de minimis nie może być udzielana 
pomoc, której kwotę ustalono na postawie ceny lub ilości 
produktów wprowadzonych na rynek.

Należy zaznaczyć, że podstawowym celem płatności 
bezpośrednich jest wspieranie dochodów rolników w taki 
sposób, aby nie oddziaływać na ich decyzje w zakresie 
kierunku i wielkości produkcji. Dzięki temu rolnicy do-
stosowują produkcję do zapotrzebowania rynku i swoich 
przewag konkurencyjnych, a nie kierują się wysokością 
płatności. W związku z powyższym płatności bezpośred-
nie zasadniczo nie są powiązane z obowiązkiem prowa-
dzenia określonej produkcji rolnej i sprzedaży produktów 
rolnych. Reforma systemów wsparcia bezpośredniego na 
kolejną perspektywę finansową jest zgodna z opisanym kie-
runkiem zmian, który został zapoczątkowany w 2003 r.

Przepisy projektowanego rozporządzenia w sprawie 
WPR po 2020 r. przewidują możliwość ustanowienia tzw. 
wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji 
w sektorach rolnictwa istotnych ze względów gospodar-
czych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących 
się w trudnej sytuacji, przy czym wsparcie to będzie mo-
gło mieć wyłącznie formę płatności rocznej na hektar 
lub za zwierzę. Zatem jest to rozwiązanie analogiczne 
do stosowanego obecnie tzw. dobrowolnego wsparcia 
związanego z produkcją, które w przypadku sektorów 
produkcji roślinnej ma formę płatności obszarowych, 
a w przypadku sektorów produkcji zwierzęcej - płatności 
do posiadanych zwierząt.

Obecny kształt projektu przewiduje, że w przypadku 
Polski możliwe będzie przeznaczenie na wsparcie do-
chodów związane z wielkością produkcji do 10% rocz-
nego pułapu krajowego. Dodatkowo, podana wielkość 
procentowa będzie mogła zostać zwiększona o nie wię-

cej niż dwa punkty procentowe (maksymalnie do 12%), 
o ile to zwiększenie zostanie przeznaczone na wsparcie 
upraw roślin wysokobiałkowych. Minister rolnictwa po-
stuluje na forum UE zwiększenie dopuszczalnego odset-
ka koperty krajowej na wsparcie związane z produkcją 
co najmniej do 15% (13% + 2% na wsparcie upraw roślin 
wysokobiałkowych), tj. co najmniej do poziomu, który 
stosowany jest w obecnej perspektywie finansowej.

Dostrzegając szczególne trudności, których doświad-
czają rolnicy w niektórych sektorach produkcji o szczegól-
nym znaczeniu ze względów gospodarczych, społecznych 
lub środowiskowych, MRiRW planuje stosowanie płatno-
ści związanych z produkcją również po 2020 r. Wprowa-
dzenie konkretnych rodzajów płatności będzie poprzedza-
ła analiza sytuacji poszczególnych sektorów pod kątem 
zasadności stosowania wsparcia związanego z produkcją.
4. Odnośnie wniosku o konieczność zmniejszenia 

wymogów w programach rolnośrodowiskowych. 
Gospodarstwa posiadające kilka hektarów uzyskują 
niewielką dopłatę z racji realizacji programu, nie mobi-
lizuje to kolejnych rolników. W Małopolsce zmniejszy-
ła się liczba gospodarstw ekologicznych, nie przybywa 
innych gospodarstw chroniących nasze obszary. Go-
spodarstwa te powinny być traktowane jako chroniące 
nasze cenne obszary i środowisko dla nas wszystkich.

W ramach Działania rolno-środowiskowo-klima-
tycznego (DRŚK) PROW 2014-2020 rolnicy realizują 
zobowiązania polegające na wykonywaniu szczegóło-
wych wymogów, sprzyjających różnym elementom śro-
dowiska naturalnego obszarów wiejskich m.in. ochro-
nie gleb i wód, zachowaniu zasobów genetycznych ro-
ślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich, ochronie 
cennych siedlisk przyrodniczych. Działanie ma charak-
ter dobrowolny dla rolnika.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego 1305/2013, płatności 
rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmują jedynie te 
zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie 
obowiązkowe wymagania, tj. m.in. wymogi i normy 
wzajemnej zgodności, odpowiednie minimalne wymogi 
dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony ro-
ślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi usta-
nowione na mocy prawa krajowego. Płatności rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne rekompensują beneficjentom 
dodatkowe koszty i utracone dochody związane z pod-
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jętymi zobowiązaniami. Takie podejście determinuje 
w dużej mierze poziom (ambicje) wymogów DRŚK.

Należy zauważyć, że kształt obecnego DRŚK jest wy-
nikiem długotrwałych prac oraz konsultacji z różnymi 
podmiotami. Działanie to było również przedmiotem 
negocjacji z Komisją Europejską, która przywiązywała 
szczególną wagę do zwiększenia poziomu ich ambicji i ich 
silniejszego ukierunkowania na presje środowiskowe.

Warto natomiast podkreślić, że do powierzchni grun-
tów od 0,1 ha do 50 ha przysługuje 100% stawka płatno-
ści. Dla większych powierzchni (w przypadku większości 
pakietów) zastosowano mechanizm degresywności tj. 
zmniejszenie przysługującej płatności powierzchni wraz 
ze wzrostem wielkości zadeklarowanej powierzchni, 
i tak: 75% stawki płatności - za powierzchnię gruntów 
powyżej 50 ha do 100 ha oraz 60% stawki płatności - za 
powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

5. Odnośnie wniosku o konieczność utworzenia 
w trybie pilnym skupu opakowań plastikowych po 
środkach do produkcji rolniczej tj. sznurki foliowe, 
kanistry, butelki, opony. Rolnicy nie mają możliwo-
ści oddać do skupu tego rodzaju opakowań, stanowią-
cych zagrożenie ekologiczne.

Za gospodarkę odpadami odpowiada Minister-
stwo Środowiska. Niezależnie od powyższego MRiRW, 
w związku z licznymi postulatami rolników w sprawie 
uregulowania kwestii związanych z zapewnieniem sys-
temu zbiórki odpadów z działalności rolniczej, zgłasza-
ło liczne uwagi w ww. zakresie do projektowanych przez 
MŚ ustaw - projektu ustawy o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw (nr projektu 00394), 
a także projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (nr projektu UD332).

W wyniku roboczych ustaleń podczas spotkania, 
w dniu 24.04.2019 r., w sprawie przepisów ustawy o odpa-
dach postanowiono, że obowiązki związane z wpisem do 
rejestru (BDO - baza danych odpadowych), prowadzenia 
ewidencji, przekazywania odpadów oraz składania zbior-
czego zestawienia wytworzonych odpadów powinny być 
skierowane do rolników gospodarujących na powierzch-
ni powyżej 75 ha (zwolnienie nie powinno być stosowane 
do podmiotów, które są zobowiązane do posiadania po-
zwolenia zintegrowanego). Zwolnienie z tych obowiązków 
pozwoli na przekazywanie odpadów do zagospodarowa-
nia bez wypełniania kart przekazania odpadów. Ww. 
ustalenia zostały potwierdzone przez MŚ pismem z dnia 
26.04.2019 r., do Pana J. Sasina, Sekretarza RM.

Ponadto ministerstwo środowiska, podczas spotkania 
Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 14.03.2019 r., 
poinformowało, że uruchomiony zostanie Program 
NFOŚiGW dotyczący odpadów wytworzonych w wyni-
ku działalności rolniczej. 

-----------------
Przyp. MIR: 

W maju br. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinan-
sowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie 
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działal-
ności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów za-
gospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa 
na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania 
realizowane siedmiu gminach zlokalizowanych w dwóch 
powiatach woj. mazowieckiego (ostrowskim i ostrołęckim). 
Nabór trwa od 27.05.2019 r. do 31.10.2019 r. Szczegółowe 
informacje o programie oraz prowadzonym naborze znajdu-
ją się na www.nfosigw.gov.pl. 

W sierpniu br. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o do-
finansowanie w ramach ww. Programu, dla jednostek sa-
morządu terytorialnego na terenie całego kraju. Wnioski 
można składać od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

Beneficjentami programu są jednostki samorządu teryto-
rialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą 
posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie, w formie dotacji do 100% kosztów 
kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia 
w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwie-
nia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owi-
jania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 
Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć ilo-
czynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolni-
czych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub podda-
nych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Regulamin udzielania dotacji oraz niezbędne dokumenty znajdu-
ją się na www.nfosigw.gov.pl.

--------
W sprawie wpisu do rejestru BDO

W odpowiedzi na wniosek KRIR, z dnia 22 maja br., 
w sprawie obowiązku uzyskania wpisu do rejestru bazy 
danych odpadowych (BDO) przez rolników, 5 lipca br. 
Departament Gospodarki Odpadami w MŚ poinformował, 
że zgdonie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701. 
z późn. zm.), każdy wytwórca odpadów obowiązany jest 
do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem 
posiadaczy wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. 
ustawy) i podlega pod obowiązek uzyskania wpisu do 
Rejestru-BDO. W związku z powyższym rolnicy, którzy 
w wyniku prowadzenia działalności rolniczej generują 
odpady niebędące odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 
49 ust. 3 ww. ustawy zobowiązani są do złożenia wniosku 
o wpis do BDO do urzędu marszałkowskiego właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby fi rmy.

Zgodnie z zapowiedziami resortu środowiska, w projekcie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, 
ustawodawca zaproponował m.in. zmiany w zakresie 
zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców 
odpadów będących rolnikami gospodarującymi na 
powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (o ile nie 
podlegają wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie 
art. 51 ust. 1). Ostatecznie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, 
podpisana przez prezydenta RP w dniu 24 lipca br., weszła 
w życie 13 sierpnia 2019 r., jednak przepisy dotyczące 
sprawozdawczości i ewidencji zaczną obowiązywać od 
1 stycznia 2020 r.

-----------------
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6. W odpowiedzi na stanowisko WZ MIR w sprawie 
suszy (ramka powyżej), podjęte podczas posiedzenia 
w dniu 25 kwietnia br., otrzymaliśmy obszerne wyja-
śnienia (pismo F.we.071.102.2019 z dn. 18.06.2019 r.) 
sygnowane przez Podsekretarza Stanu w MRiRW R. 
Romanowskiego:

(…) Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich (Dz.U. z 2019 r., poz. 477 z późn.zm.) minister rol-
nictwa został zobowiązany do ogłaszania w drodze ob-
wieszczenia w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 paź-
dziernika, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześcio-
dekadowego okresu, wskaźników klimatycznego bilansu 

wodnego dla poszczególnych gatunków roślin upraw-
nych i gleb, z podziałem na województwa, na podstawie 
danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawoże-
nia i Gleboznawstwa - PIB. System Monitoringu Suszy 
Rolniczej (SMSR) oparty jest na sześciodekadowych 
danych, albowiem w przypadku jednostkowego opadu 
różnica sumy opadu pomiędzy bliskimi miejscowościami 
może się różnić, natomiast przy agregacji sumy opadu 
dla dłuższego okresu obejmującego 61-62 dni, różnice 
są mniejsze i uprawniają do zastosowania procedury 
interpolacyjnej. Okres sześciu dekad do określenia su-
szy rolniczej został wybrany z powodu najlepszej oceny 
deficytu wody na plonowanie roślin. Agregacja okresu 
do sześciu dekad pozwala na lepsze określenie obniże-
nia plonu końcowego z powodu wystąpienia niedoboru 
wody. Po skończonej dekadzie raport opracowywany 
jest przy użyciu technik i programów komputerowych 
w sposób szybki w ciągu dwóch i pół dni roboczych.

W IUNG-PIB trwają obecnie badania nad możliwo-
ścią wykorzystania satelitarnych zobrazowań radaro-
wych do monitoringu zasięgów suszy rolniczej. Zobra-
zowania radarowe mają przewagę nad innymi zobrazo-
waniami satelitarnymi, polegającą na możliwości wyko-
nywania zdjęć podczas zachmurzenia i w nocy. Na chwilę 
obecną ich wykorzystanie jest jednak dość ograniczone 
ze względu na brak sprawdzonych modeli plonu dla 
różnych roślin uprawnych i konieczność wykorzystania 
dużych mocy obliczeniowych do przetwarzania danych. 
W związku z powyższym oraz z wyraźnym preferowanym 
stosowaniem innowacyjnych metod, jak również z po-
wodu zaistnienia możliwości zastosowania nowoczesnej 
techniki w rolnictwie, IUNG-PIB rozwija metody służą-
ce do coraz bardziej precyzyjnego wyznaczania obszarów 
z suszą. Działania Instytutu ukierunkowane są na syste-
matyczne wykorzystanie nowych technologii, które służą 
zwiększaniu oraz dokładniejszym wyznaczeniu obszarów 
dotkniętych suszą rolniczą. Dokładność wyników moni-
toringu suszy rolniczej przedstawianych przez IUNG-PIB 
zwiększana jest wykonując zobrazowania teledetekcyjne 
wykorzystujące kamery multispektralne, montowane na 
bezzałogowych statkach powietrznych (BSP). 

W kwestii akcji promocyjnej ubezpieczeń, uprzej-
mie informuję, że corocznie do KRUS, ARiMR oraz 
CDR w Brwinowie, przekazywana jest informacja 
o obowiązujących w danym roku zasadach dofinanso-
wania ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich z prośbą o szerokie upowszechnienia tej informa-
cji wśród producentów rolnych.

W kwestii zwiększenia środków na małą retencję 
uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, w porozumieniu z Komisją Europejską, doko-
nało w bieżącym roku zmiany PROW na lata 2014-2020 
polegającej na poszerzeniu zakresu wsparcia w ramach 
operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 
o operacje związane z nawadnianiem w gospodar-
stwach rolnych. Jednocześnie, w rozporządzeniu Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 

6. W odpowiedzi na stanowisko WZ MIR w sprawie 

jest przy użyciu technik i programów komputerowych 

Stanowisko WZ MIR w sprawie suszy 
(Uchwała nr 60/WZ/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej z niepo-
kojem obserwują wystąpienie pierwszych obja-
wów suszy w rolnictwie. Obawiając się kolejnego 
roku, w którym wystąpi susza, proponujemy od 
zaraz następujące czynności, które pozwolą ogra-
niczyć ewentualne straty w rolnictwie.
1. Zobowiązać Instytut Upraw i Nawożenia (IUNG) 

w Puławach do przesłania komunikatów o sta-
nie zasobności gleb w wodę w okresach 
3-tygodniowych (dotychczas co 6 tygodni).

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami powinno urucho-
mić monitoring suszy przy pomocy nowoczesnych 
środków technicznych m.in. dronów. Wyniki tego 
monitoringu powinny być równorzędną podstawą 
obok stacji pomiarów do ogłoszenia klęski suszy.

3. Instytuty naukowe zajmujące się uprawą, użytka-
mi zielonymi, hodowlą zwierząt opracują wytyczne 
w zakresie zasad agrotechniki, doboru roślin, które 
pozwolą ograniczyć negatywne skutki suszy.

4. Ministerstwo rolnictwa, ośrodki doradztwa rol-
niczego, izby rolnicze, rozpoczną szeroką akcję 
promocyjną ubezpieczeń dopłatowych wśród 
rolników, wraz z informacjami o produktach za-
kładów ubezpieczeń mających podpisane umo-
wy z ministerstwem rolnictwa.

5. Wody Polskie zostaną zobowiązane do opraco-
wania zaleceń w zakresie ochrony zasobów wód, 
w tym przede wszystkim wód opadowych, po-
winny też zintensyfikować plany planistyczne 
i inwestycyjne w zakresie małej retencji wodnej.

6. W przypadku nasilenia się objawów suszy w rol-
nictwie w trybie pilnym ogłosić stan klęski żywio-
łowej i zobowiązać samorządy terytorialne do 
przyjmowania zgłoszeń suszy oraz sporządzanie 
dokumentów potwierdzających jej wystąpienie 
w poszczególnych gospodarstwach rolnych.

7. Zabezpieczyć środki budżetowe na wypadek 
wystąpienia suszy.
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2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych 
w poszczególnych województwach lub latach w ramach 
określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-
2020 (Dz.U. poz. 1755. z 2016 r. poz. 1719, z 2017 r. poz. 
1091 i 1936, z 2018 r. poz. 1297 oraz z 2019 r. poz. 872) 
wyodrębniono dla ww. zakresu alokację środków w wy-
sokości 100 mln euro.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. 
- Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy 
(ppss) jest jednym z podstawowych dokumentów pla-
nistycznych w gospodarowaniu wodami. Projekt planu 
przygotowuje PGW Wody Polskie, w uzgodnieniu m.in. 
z ministrem rolnictwa. Plan ten jest przyjmowany i ak-
tualizowany nie rzadziej niż co 6 lat, w drodze rozporzą-

Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. 

17.09.2019 r. prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków 
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 
na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospo-
darstwie rolnym. Nowy rodzaj wsparcia finansowego ma 
służyć zapobieganiu stratom powstałym w efekcie suszy. 

Wnioski można składać 
od 25 września do 22 listopada 2019 r.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospo-
darstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 
300 ha. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie in-
westycji: 1) ulepszające już istniejące instalacje nawadnia-
jące; 2) powiększające obszar nawadniania; 3) jednocze-
śnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające 
już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przy-
padku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić 
do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10%; 
w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać 
brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji 
na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na 
jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, 
których stan ze względu na ilość wody został w planie go-
spodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż 
dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. 
Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zain-
stalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno go-
spodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym re-
fundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny 
poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. 
Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie 
wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed 
upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyzna-
niu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. 
budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do 
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub 
rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można 
je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub 
drogą pocztową. 

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl.

dzenia MGMiŻŚ (red: od 15.08.2019 r. do 15.02.2020 r. 
trwają konsultacje społeczne PPSS - więcej na str. 44).

W październiku 2017 r. wykonano metodykę opracowa-
nia ppss. Zawiera ona szereg działań, których celem jest 
przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy, w tym m.in.:

kreowanie świadomości rolników w zakresie możliwo-• 
ści tworzenia retencji na obszarach rolnych oraz pro-
pagowanie działań zmniejszających straty w rolnic-
twie podczas suszy,
opracowanie wytycznych do racjonalnego zużycia • 
wody w rolnictwie,
zwiększenie retencji na obszarach rolniczych,• 
realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształto-• 
wania/zwiększania sztucznej retencji,
budowa lub rozbudowa systemów melioracyjnych • 
nawadniających lub nawadniająco-odwadniają-
cych oraz przebudowa systemów odwadniających na 
nawadniająco-odwadniające.

W IV kwartale 2018 r. został wybrany wykonawca 
planu. Zgodnie z harmonogramem prac związanych 
z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarach dorzeczy, opracowanie ostatecznej 
wersji planów planowane jest w 2020 r.

Ponadto w zakresie działań inwestycyjnych MGMiŻŚ 
powołał Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju 
Retencji. Celem Programu ma być wieloaspektowe okre-
ślenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody 
i umożliwi zatrzymanie jej przez długi czas w środowisku.

W kwestii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej (...), 
zgodnie z art. 232 Konstytucji RP, w celu zapobieżenia 
skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych 
noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich 
usunięcia RM może wprowadzić na czas oznaczony, nie 
dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo 
na całym terytorium państwa, przy czym przedłużenie 
tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. W świetle art. 
228 ust. 1 Konstytucji RP, stan klęski żywiołowej, jako 
jeden ze stanów nadzwyczajnych, może być wprowa-
dzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe 
środki konstytucyjne są niewystarczające. Wprowadze-
nie stanu nadzwyczajnego ma wpływ na zasady działa-
nia organów władzy publicznej, na zakres stosowanych 
wolności i praw jednostki.
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Podobnie stan klęski definiuje ustawa z dnia 18 kwiet-
nia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, która stanowi, że 
klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria 
techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu 
dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo 
środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochro-
na mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu 
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych 
organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i for-
macji działających pod jednolitym kierownictwem.

Biorąc pod uwagę powyższe, suszę można zakwalifi-
kować jako stan klęski żywiołowej. Jednak rozważenia 
wymaga, czy środki, które się stosuje w stanie klęski ży-
wiołowej takie jak np. różne rodzaje ograniczeń wolno-
ści i praw człowieka i obywatela czy użycie wojska, będą 
adekwatne w tej sytuacji i czy przyczynią się do rozwią-
zania problemu jakim jest susza.

Należy również podkreślić, że ogłoszenie stanu klęski 
żywiołowej nie stanowi samoistnej, czy nawet dodatko-
wej, przesłanki do otrzymania nadzwyczajnej pomocy 
finansowej z budżetu państwa przez poszkodowane pod-
mioty, w tym rolników jak również nie stanowi podstawy 
do automatycznego wydłużania przez banki okresu spła-
ty zaciągniętych przez producentów rolnych kredytów.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, poza odszko-
dowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się 
o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:
1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowie-

nie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach spe-
cjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków 
trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR;
Przepisami rozporządzenia RM z dnia 11 lipca 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR 
(Dz.U. poz. 1428) wprowadzono obniżenie oprocento-
wania kredytów na wznowienie produkcji i odtworze-

nie środków trwałych dla kredytobiorcy do 0,5 % w ska-
li roku. Powyższe obniżenie oprocentowania dotyczyć 
będzie wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu 
wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk 
i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospo-
darskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 
produkcji rolnej co najmniej od jednego z następujących 
ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skut-
ków przezimowania, przymrozków wiosennych, powo-
dzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
2) udzielenie przez Prezesa KRUS, na indywidualny 

wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane 
przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podsta-
wie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. 
zm.) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubez-
pieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego 
tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek 
i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie 
w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez KOWR na podstawie art. 23a 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 91 , z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia 
na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 
nieruchomości ZWRSP oraz ulg w opłatach czynszu, 
a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu 
umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producen-
ta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 
800 z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezy-
dentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidual-
ny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec KRUS, gminy 
oraz KOWR jest udzielana w formie de minimis (...).

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 2 lipca 
2019 r., dot. usprawnienia zagospodarowa-

nia małych działek rolnych, wchodzących w skład Za-
sobu WRSP, ministerstwo rolnictwa poinformowało, 
że rozdysponowanie nieruchomości ZWRSP przez 
KOWR przeprowadzane jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.) oraz przepisami 
wydanych do niej aktów wykonawczych.

Art. 24 tej ustawy stanowi, że KOWR gospodaruje 
Zasobem WRSP w pierwszej kolejności w drodze wy-
dzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na 

MRiRW w sprawie zagospodarowania „resztówek” przez KOWR
(pismo MRiRW GZ.sp.073.113.2019 z dnia 13.08.2019 r.)

* * * * *

powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, 
na zasadach określonych w rozdziałach 6 lub 8 tej usta-
wy. Z przepisów ustawy wynika, że co do zasady roz-
dysponowanie nieruchomości Zasobu WRSP, zarówno 
w drodze sprzedaży jak i dzierżawy, przeprowadzane jest 
w trybie przetargu. W pierwszej kolejności organizowa-
ne są przetargi ograniczone, skierowane w szczególności 
do rolników indywidualnych, chcących powiększać swo-
je gospodarstwa rodzinne. W przypadku nieruchomości, 
co do których przetargi ograniczone nie zostały rozstrzy-
gnięte KOWR organizuje przetargi nieograniczone.

Należy mieć na uwadze, że procedura przygotowania 
nieruchomości do przetargu na sprzedaż lub dzierżawę 
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nieruchomości ZWRSP jest rozłożona w czasie i wiąże się 
z przygotowaniem dokumentacji, dokonaniem oceny sta-
nu nieruchomości, wykonaniem operatu szacunkowego 
w przypadku sprzedaży, publikacją wykazu i ogłoszenia 
o przetargu, oceną kwalifikacji rolniczych (w przypad-
ku przetargów ograniczonych do rolników indywidual-
nych zamierzających powiększyć swoje gospodarstwa 
rodzinne), przeprowadzeniem przetargu, ewentualnym 
procesem odwoławczym, uzgodnieniem zabezpieczeń re-
alizacji umowy, zawarciem umowy i przekazaniem nie-
ruchomości. Wszystkie z tych elementów są konieczne do 
przeprowadzenia procedury przetargowej niezależnie od 
powierzchni rozdysponowywanej nieruchomości. Zain-
teresowanie zakupem lub dzierżawą nieruchomościami 
Zasobu dotyczy przede wszystkim gruntów o większym 
areale, natomiast grunty o niewielkim areale, co do za-
sady, są gruntami trudno zbywalnymi, stąd też ich liczba 
w ZWRSP jest znaczna.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospo-
darowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
są zawarte regulacje, które mogą być stosowane przez 
KOWR, w celu sprawniejszego zagospodarowania nie-
wielkich powierzchniowo nieruchomości wchodzących 
w skład ZWRSP. Art. 29 ust. 1h ustawy stanowi, że nie-
ruchomość Zasobu lub jej część może być sprzedana bez 
przetargu, jeśli może poprawić warunki zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej stanowiącej własność 
osoby chcącej nabyć tę nieruchomość lub jej część, o ile 

nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samo-
dzielnie. Niemożność samodzielnego zagospodarowania 
nieruchomości może mieć miejsce w szczególności wów-
czas, gdy brak jest dostępu do drogi publicznej, nieru-
chomość ma niewielką powierzchnię lub nieregularny 
kształt, które uniemożliwiają rolnicze użytkowanie przy 
wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Art. 29 ust. 3a 
ustawy stanowi natomiast, że w przypadku nierozstrzy-
gnięcia przetargu, KOWR, ogłaszając kolejne przetargi, 
może ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jed-
nak niż polowa ceny ustalonej według zasad określonych 
w art. 30 ustawy. Natomiast jeżeli kolejny przetarg nie 
doprowadzi do wyłonienia osoby nabywcy, KOWR może 
sprzedać nieruchomość bez przetargu za cenę nie niż-
szą niż cena wywoławcza ostatniego przetargu. Zgodnie 
zaś z art. 40 ust. 2 ustawy KOWR może zwolnić dzier-
żawcę z opłat czynszowych w okresie pierwszych 3 lat 
dzierżawy użytków rolnych odłogowanych co najmniej 
przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy 
dzierżawy, albo na okres nie dłuższy niż 5 lat w przypad-
kach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub 
realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

(...) W przypadku zainteresowania wydzierżawie-
niem, czy też nabyciem nieruchomości wchodzącej 
w skład ZWRSP, istnieje możliwość zwrócenia się do 
właściwego OT KOWR z wnioskiem o rozpoczęcie pro-
cedury rozdysponowania tej nieruchomości.

Sytuacja na rynkach rolnych w I połowie 2019 r.
* * * * *

Kolejny rok będzie lepszy – przekonywali się 
w ubiegłym roku rolnicy, szczególnie ci, któ-

rych produkcja opiera się na uprawie zbóż, warzyw czy 
owoców. Rolnictwo to zawód, który nie tylko w zna-
czący sposób oddziałuje na środowisko ale też, spo-
śród wszystkich zawodów, najbardziej od niego zależy. 

Po niezbyt udanym roku 2018 wielu rolników 
oczekiwało, że rok 2019 umożliwi im uzyskanie przy-
zwoitych dochodów i, choćby częściowe, podrepero-
wanie budżetu. Początkowe miesiące roku wskazywa-
ły, że tym razem plan ten może się powieść. Łagodna 
zima i następująca po niej ciepła wiosna zapowiadały 
dobrą kondycję upraw ozimych i możliwość optymal-
nego wykonania wiosennych zabiegów agrotechnicz-
nych. Niestety, po raz kolejny przekonaliśmy się jak 
przewrotna potrafi być pogoda. Słońce i stosunkowo 
wysokie temperatury, które w początkowym okresie 
wiosny zdawały się być optymalne dla prac polowych 
szybko zaczęły niepokoić rolników przedłużającym 
się brakiem opadów. Kolejne tygodnie przynosiły in-
formacje o zauważalnym deficycie wody dostępnej dla 
roślin. Słowa: upał i susza, po raz kolejny zdomino-
wały większość rozmów rolników. Przelotne, lokal-
ne opady w niewielkim tylko stopniu wypływały na 

poprawę tych trudnych warunków. W końcu jednak 
doczekaliśmy się opadów. I znów pogoda pokazała 
swoją przekorność. Opady, które nadeszły w III deka-
dzie maja okazały się być na tyle obfite i gwałtowne, że 
część upraw na terenie naszego województwa została 
przez nie znacznie uszkodzona. Czerwiec był więc dla 
rolników czasem intensywnych zabiegów mających 
na celu poprawę kondycji uszkodzonych upraw, a dla 
komisji szacujących szkody – okresem, w którym mu-
siały wykonać lustracje oraz opracować niezbędną do 
oceny powstałych szkód dokumentację, z której jasno 
wynika, że największe szkody odnotowaliśmy w upra-
wach zbóż jarych oraz fasoli. Łącznie na terenie woje-
wództwa zgłoszonych zostało ok. 3 500 szkód.

Rynek zbóż

Ceny zbóż na rynku polskim od początku roku 
kształtowały się nieco powyżej cen z analogicznego 
okresu roku 2018. W I kwartale br. pszenica konsump-
cyjna z ubiegłorocznych zbiorów osiągała, w zakładach 
skupujących, cenę od 827-857 zł/t. Była to cena o ok 25% 
wyższa niż przed rokiem i o ok. 3% wyższa iż w IV kwar-
tale 2018r. Nieco tańsza była za to pszenica paszowa, 
która w tym okresie kosztowała od 821-824 zł/t.
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W okresie I półrocza 2019 r. cena żyta 
konsumpcyjnego wykazuje niewielką ten-
dencję spadkową (od 727 zł/t w styczniu do 
689 zł/t w czerwcu). W lipcu średnia cena 
żyta konsumpcyjnego spadła do kwoty 
574 zł/t, z uwagi na podaż ziarna z tego-
rocznych zbiorów. 

Również cena jęczmienia utrzymywała 
się na stabilnym poziomie wykazując nie-
wielkie zmiany związane ze wzrostem lub 
spadkiem zapotrzebowania na ten surowiec. 
Średnio jęczmień konsumpcyjny kosztował 
od 790 do 779 zł/t. Dopiero pojawienie się 
ziarna z tegorocznych zbiorów poskutkowało spadkiem 
ceny skupu do ok. 594 zł/t. Podobnie zachowywała się 
cena jęczmienia paszowego skupowanego przez zakła-
dy paszowe. Osiągała ona wartość od 824 zł/t do 788 zł/t 
(759 zł/t do 622 zł/t w okresie czerwiec-lipiec br.).

Cena ziarna kukurydzy oferowanego na polskim 
rynku również zachowała się stabilnie. Była ona wpraw-
dzie o ok. 14% wyższa niż w analogicznych miesiącach 
roku poprzedniego, lecz jej tendencje nie wykazywały 
stresu spowodowanego obawami o wielkość tegorocz-
nych plonów. Za ziarno kukurydzy zakłady skupujące 
płaciły w styczniu ok. 736 zł/t, zaś w lipcu 694 zł/t. 

Za ziarno rzepaku zakłady skupowe płaciły na począt-
ku roku ok. 90-100 zł/t więcej niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego. Średnie ceny rzepaku w skupie w 
styczniu oscylowały wokół granicy 1 670 zł/t, 
i w kolejnych miesiącach podlegały lekkiej ko-
rekcie osiągając w czerwcu poziom 1 590 zł./t. 
Miesiąc lipiec przyniósł głębszą korektę spowo-
dowaną podażą tegorocznego surowca. Ceny 
rzepaku w lipcu osiągały średnio 1548 zł/t. 
W sierpniu cena rzepaku zaczęła ponownie 
wzrastać i osiągnęła średni poziom 1 575 zł/t.

Reasumując zaznaczyć należy, że pomi-
mo niekorzystnych warunków pogodowych 
zarówno w Polsce jak i na świecie, pomimo 
początkowych obaw, ceny na rynkach zbóż 

utrzymują się na stabilnym poziomie. Tegoroczne zbio-
ry zbóż na świecie szacowane są na ok. 2,156 mld t tj. 
0,7% więcej niż w roku ubiegłym. Nadwyżka ta prawie 
w całości rekompensuje niższe niż w roku ubiegłym 
zapasy ziarna co w efekcie powinno skutkować stabi-
lizacją cen. 

Rynek mleka

Według oceny ekspertów koniunktura na 
światowym rynku mleka była dobra. Pomimo 
wzrostu podaży mleka (w Polsce zanotowaliśmy 
wzrost o ok. 4% w stosunku do roku ubiegłego), 
cena mleka surowego zanotowała niewielki tylko 
spadek. Wzrost produkcji mleka zrównoważony 
został bowiem wzrostem importu produktów 
mlecznych przez kraje rozwijające się. Średnie 
ceny mleka surowego w skupie kształtowały się 
od 139,47 zł/100 kg w styczniu do 131,05 zł/100 
kg w lipcu. Spadek cen w okresie pastwiskowym 
jest naturalną, coroczną tendencją i nie wpływa 

negatywnie na opłacalność produkcji mleka.
Utrzymujące się wysokie ceny produktów mleczar-

skich na rynkach światowych, oraz wspomniany wyżej 
wzrost importu produktów mleczarskich przez kraje 
rozwijające się, pozwala wnioskować, że w dalszej czę-
ści roku ceny na rynku mleka utrzymają swój dotych-
czasowy poziom. W okresie jesienno-zimowym, po 
zakończeniu okresu pastwiskowego, a co za tym idzie 
zmniejszeniu podaży tego surowca, oczekiwany jest 
ponowny wzrost cen skupu.
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Rynek żywca wołowego
Na światowych rynkach wołowiny utrzymuje 

się stabilna sytuacja zarówno pod względem ska-
li zakupów jak też cen oferowanych za żywiec. 
Ewentualne wahania cen skupu spowodowane są 
najczęściej osłabieniem lub wzmocnieniem waluty, 
w której skup jest prowadzony. Podobnie sytuacja 
ma się na rynku polskim, którego kondycja ściśle 
zależy od zainteresowania zakupem naszej woło-
winy przez odbiorców zagranicznych. Rynek skupu 
w Polsce jest jednak zróżnicowany. W zachodnich 
i północnych regionach naszego kraju, gdzie pro-
wadzona jest większość hodowli bydła, ceny skupu 
pozostają na bardzo ustabilizowanym poziomie. 
W południowo-wschodniej części, gdzie hodowle są 
znacznie mniejsze rynek kształtują odbiorcy (pośrednicy 
i zakłady skupujące), które dyktują ceny ściśle zależne 
od wysłanego zapotrzebowania na pozyskanie żywca. 

Niejednokrotnie zdarza się, że różnica cen skupu 
w okresie kilku dni osiągnąć może wartość ok. 0,7 zł/kg. 
Sytuacja ta powoduje, że hodowcy z naszego terenu po-
strzegają tą gałąź produkcji rolnej jako mało przewidywal-
ną, a co za tym idzie niezbyt bezpieczną i opłacalną. W za-
kładach mięsnych od początku lipca tanieje cena mięsa 
wołowego, w pierwszym tygodniu lipca cena przeciętnie 
wynosiła 12,12 zł/kg, w drugim tygodniu lipca 12,09 zł/
kg, w trzecim tygodniu lipca cena wynosiła 12,10 zł/
kg, a w ostatnim tygodniu 12,06 zł/kg. Jednocześnie za 
ćwierci wołowe płacono o 12% mniej niż rok wcześniej.

Rynek wieprzowiny
Po kilku latach niskich cen na rynku wieprzowiny 

oraz znaczącym spadku pogłowia hodowanej trzody 
ceny skupu w I kwartale br. były niższe niż w analo-
gicznym okresie roku 2018 (ok. 3,5%). W marcu nastą-
pił wzrost cen żywca wieprzowego, który był następ-
stwem spadku podaży żywca wieprzowego wewnątrz 
UE oraz wzrostu popytu na wieprzowinę na rynku. 
Drugim, niemniej ważnym czynnikiem wpływającym 
na wzrost cen trzody było pojawienie się w Chinach 
i innych krajach azjatyckich wirusa ASF, co pociągnęło 

za sobą wzrost importu wieprzowiny do Azji. W kolej-
nych miesiącach ceny skupu trzody utrzymały się na 
stabilnym poziomie, rokującym nadzieję na uzyskanie 
przez hodowców choćby minimalnych zysków z pro-
wadzonej działalności. 

Rynek drobiu

Polski drób nadal cieszy się zainteresowaniem 
nabywców z rynków europejskich. W związku 
ze wzrostem cen wieprzowiny oraz zmniejsze-
niem podaży tego surowca na rynek zwiększa się 
również zainteresowanie mięsem drobiowym. 
W pierwszych czterech miesiącach 2019 r. eks-
port żywca drobiowego, mięsa, podrobów oraz 
przetworów był większy o ok. 12% w stosunku do 
roku ubiegłego. Ceny żywca drobiowego w roku 
bieżącym powoli lecz systematycznie rosną i są 
o ok. 8% wyższe niż w roku ubiegłym. 

Rynek owoców i warzyw

Drogo coraz drożej. Stwierdzanie to jest najlep-
szym komentarzem do sytuacji jaka panuje na rynku 
owoców i warzyw. Niekorzystne warunki pogodowe 
(upały i ulewne deszcze) spowodowały znaczne stra-
ty w uprawach warzyw oraz sadach. Po rekordowym 
owocowaniu w poprzednim roku, w bieżącym sezonie 
analitycy Głównego Urzędu Statystycznego przewidu-
ją znacznie niższe plonowanie większości gatunków 
owoców z drzew i krzewów owocowych. GUS ocenia 
tegoroczne zbiory owoców na niespełna 3,9 mln ton, tj. 
o ok 24% mniej od produkcji roku poprzedniego. We-
dług szacunku ekspertów zbiory owoców tj. jabłek, wi-
śni, czereśni były w roku bieżącym ok. 20-25% mniej-
sze niż w rekordowym roku ubiegłym. Sytuacja ta ma 
bezpośrednie przełożenie na ceny tych owoców, które 
są w chwili obecnej od ok. 20 do 50% wyższe niż ceny 
w roku ubiegłym. Stabilizację cen zapewniają na chwi-
lę obecną dostawy owoców z ubiegłorocznych zapasów 
przetrzymywane dotychczas w przechowalniach. 

Według danych GUS produkcja warzyw w Polsce 
może zmniejszyć się o 9% w relacji do już bardzo niskiej 
w 2018 r. Zwiększający się zasięg suszy rolniczej w przy-
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padku warzyw jest kluczową przesłanką oczekiwania 
spadku zbiorów. Spadek ten wpłynie na dalszy wzrost 
cen warzyw, czego efekty mogliśmy zauważyć na targo-
wiskach oraz w punktach sprzedaży detalicznej, gdzie 
ceny warzyw były wyższe niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. W stosunku do roku ubiegłego najbar-
dziej podrożały: rzodkiewka o 250%, ogórki szklarnio-
we o 160% oraz ziemniaki o ponad 130%. 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec

buraki ćwikłowe 0,9 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 0,95-3,5 2,5-3,0 1,8-2,0
cebula 1,7-2,0 2,3-2,4 2,3-2,7 2,7-2,8 2,0-5,0 3,3-3,5 1,8-2,8
jabłka 0,8-1,0 0,8-1,0 1,0-1,06 1,0-1,06 1,0-3,0 1,0 1,0-2,33
gruszki 1,0-2,4 2,4 2,8 2,08-3,0 3,0-7,0 3,25 3,0-4,0
marchew 1,5-1,6 1,7-1,9 1,5-1,6 1,4-1,6 1,2-4,0 1,3-2,0 1,7-2,5
pieczarki 5,5-6,0 6,6 5,5-6,0 5,5-6,0 6,0-8,0 5,5-6,0 5,0-6,0
pietruszka 6,0 6,5-7,0 7,0 7,0-7,5 8,0-18,0 12,0-13,0 13,0-15,0
seler 2,0-2,3 2,0-2,2 2,4-3,6 2,6-3,6 3,5-7,0 4,0 2,5-5,0
ziemniaki 0,85 1,0 1,5 2,0 1,55-2,7 1,6-2,0 1,7-2,0

Opracowano na podstawie cen z rynku hurtowego w Krakowie - Rybitwach.

Ceny warzyw w Polsce zależą nie tylko od krajowej 
produkcji, ale także od wielkości importu czego przy-
kładem w ostatnim czasie były ceny pomidorów. Spa-
dek importu tych warzyw spowodował, że ich cena na 
rynku krajowym natychmiast wzrosła.

Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie

Opracowano na podstawie analiz miesięcznych MIR.

Polskie rolnictwo po 15 latach w UE

* * * * *

W 2004 roku Polska wstąpiła w struk-
tury Unii Europejskiej. Choć 

chciało tego ponad 70% głosujących w re-
ferendum obywateli, ogromne były obawy 
związane z otwarciem się naszego rynku na 
zamożne, nowoczesne i subsydiowane przez 
lata rolnictwo starej „Piętnastki”. 

Już wtedy istniała w Europie Zachodniej nadpro-
dukcja żywności, Polacy obawiali się, że nie wytrzy-
mają tej konkurencji. I choć po 15 latach, statystycz-
nie rzecz ujmując, nie zmieniło się aż tak wiele jeśli 
chodzi o wielkość gospodarstw domowych w Polsce 
(obecnie średnia krajowa wielkość gospodarstwa wy-
nosi 10,8 ha), to jednak trudno zaprzeczyć, że polska 
wieś przez ostatnie 15 lat dokonała największego skoku 
technologicznego i mentalnego w swojej historii. 

Przyczyniły się do tego zarówno środki unijne prze-
znaczone na rozwój rolnictwa, dostęp do nowocze-
snych maszyn, technologii, liczne wyjazdy szkoleniowe 
służące wymianie doświadczeń. Najwięcej skorzystali 
ci, którzy od początku nie bali się zaryzykować i dzięki 
takim programom jak SAPART, Sektorowy Program 
Operacyjny czy później PROW, powiększali i moderni-
zowali swoje gospodarstwa. Dziś wielu z nich prowadzi 
nowoczesne gospodarstwa, będąc znaczącymi produ-
centami żywności nie tylko dla rodaków, ale w wielu 
przypadkach eksportując swoje produkty. Dużą grupą 
beneficjentów według zrealizowanych płatności, byli 
młodzi rolnicy – aż 61 953 osoby uzyskały wsparcie 

z funduszy unijnych. Fundusze te pomogły 
również zmodernizować gospodarstwa, wy-
posażyć je w nowe maszyny, poprawić stan 
budynków. Nie ma dokładnych danych pod-
sumowujących te programy, jednak szacuje 
się, że z programów pomocowych skorzystało 
około 15% gospodarstw. Spowodowało to duże 
zróżnicowanie gospodarstw w Polsce: z jednej 

strony silne, dobrze rozwijające się oraz wiele takich, 
które egzystują na granicy opłacalności.

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 150 - 200 ty-
sięcy prężnych gospodarstw. Wśród nich największy 
rozwój przeżyła branża drobiarska. Rocznie produ-
kujemy około 3 mln ton mięsa drobiowego, z czego 
około 45% przeznaczamy na eksport. Dobrze wygląda 
produkcja wołowiny, która w 2018 roku przekroczyła 
560 tys. ton, z czego 85% wysłano na eksport. Roz-
wój tego sektora zapowiada się perspektywicznie, ze 
względu na wciąż spore ilości gruntów, które można 
przeznaczyć do wypasu. Dobrze ma się też przemysł 
mleczarski: spożycie mleka wzrosło, wzrósł eksport, 
który obecnie wynosi 30% produkcji. W przypad-
ku tego sektora nastąpiła konsolidacja gospodarstw: 
małe w większości zrezygnowały z utrzymania krów, 
te duże są o wiele bardziej wydajne i co za tym idzie 
opłacalne. Liczba dostawców mleka z 311 tys. w 2004 r. 
spadła do około 100 tys. w roku ubiegłym. Jednak to 
ten silny, skonsolidowany sektor mleczarski jest w sta-
nie konkurować na rynkach zachodnich. 

15 lat Polski w UE



21Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Analizy i opinie / Ubezpieczenia rolnicze

Na integracji z Unią najbardziej ucierpieli produ-
cenci wieprzowiny: pogłowie świń zmalało z poziomu 
19 mln sztuk w 2004 roku, do 11 mln sztuk w roku 2017. 
Zaowocowało to zamknięciem produkcji w około 70% 
gospodarstw. W ostatnich latach do tego stanu na pew-
no przyczynił się problem z ASF-em. Spadła też popu-
larność spożycia mięsa wieprzowego wśród konsumen-
tów, głównie na rzecz drobiu. 

Nie powinniśmy narzekać; akcesja z Unią Europej-
ską dała nam w sumie ponad 54,8 mld euro, z czego 
33,5 mld przeznaczone było na dopłaty bezpośrednie, 
a 18,5 mld euro na Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Co prawda o unijne pieniądze z każdym rokiem 
było coraz trudniej, o czym świadczy ujemna proporcja 
przyznanej pomocy względem ilości złożonych wnio-
sków, jednak chyba jesteśmy liderem w UE jeśli chodzi 
o wykorzystanie przyznanych nam środków. Z dofi-
nansowania związanego z płatnościami bezpośrednimi 
korzysta ponad 80% gospodarstw rolnych, choć więk-
szość z nich nie produkuje żywności na rynek. 

Chyba nie ma w Polsce gminy, która nie skorzystała-
by z pieniędzy unijnych, a to modernizując infrastruk-
turę, a to budując szkołę, przedszkole czy świetlicę. De-
dykowane polskiej wsi pieniądze pozwoliły w znacznym 
stopniu zniwelować różnice zarówno w poziomie życia, 
jak i wykształcenia ich mieszkańców. Cieszymy się, że 
dzięki temu nasze społeczeństwo stało się nowoczesne, 
choć wciąż w silnym związku z tradycją i przywiąza-
niem do „ojcowizny”. Ten silny etos ziemi jest jednym 
z elementów utrudniającym małym i średnim gospo-
darstwom rozwój, ze względu na brak możliwości jej 
zakupu. Szansą dla nich wydaje się być rolniczy handel 
detaliczny, rozwój przetwórstwa, czy dwuzawodowość.

Jak oceniają specjaliści, przed nami nowe wyzwa-
nia, które wiążą się z niepewnością co do nowego okre-
su programowania i finansowania rozwoju po 2020 r., 
w tym planowane ograniczenie wspólnotowych wydat-
ków na rolnictwo, politykę spójności, problemy związa-
ne z migracją, oraz reakcje rynków po wyjściu Wielkiej 
Brytanii ze struktur unijnych.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: „15 lat w UE – wieś kontrastów”, TopAgrar, maj 2019 r.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
* * * * *

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich z 2005 r. była nowelizowa-

na siedmiokrotnie. W efekcie poszerzono zakres doto-
wania poszczególnych rodzajów upraw oraz zmienio-
no zasady udzielania pomocy gospodarstwom rolnym 
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń klęskowych.

W 2019 roku z budżetu państwa na dopłaty do ubez-
pieczenia upraw i zwierząt gospodarskich przeznaczo-
no 630 mln złotych. Liczba zawieranych polis z roku na 
rok systematycznie wzrasta ale nadal za mało rolników 
zawiera umowy ubezpieczenia.
Mimo, że zmiany klimatyczne są coraz mocniej 

odczuwalne przez producentów rolnych, 
liczba zawieranych polis nie rośnie masowo.

Od 2011 do 2018 roku dopłaty z budże-
tu państwa do składek z tytułu zawartych 
umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich wzrosły niemal cztero-
krotnie, tj. z około 126 do ponad 450 mln zł. 
Niemal w tej samej proporcji wzrastała wy-
sokość składek należnych zakładom ubezpie-
czeń, tj. z około 272 mln zł do około 725 mln 
zł. Podniesienie wysokości dopłat państwa 
z 50% do 65% składki również nie wpły-
nęło na większe zainteresowanie rolników 
wykupywaniem polis ubezpieczeniowych.

Zgodnie z regulacjami wprowadzony-
mi w 2010 r. gospodarstwa, które mają wy-

Rok
Liczba umów 

ubezpieczenia 
upraw

1985 3 098 tys. 
1990 3 240 tys.
1992 852 tys.
2001 75 032 tys.
2005 26 tys.
2009 144 tys
2010 135 tys.
2011 138 tys.
2012 136 tys.
2013 151 tys.
2014 142 tys.
2015 139 tys.
2016 117 tys.
2017 162 tys.
2018 165 tys.
Źródło GUS

kupioną polisę na co najmniej 50% upraw lub zwierząt 
gospodarskich, mogą liczyć na pełną pomoc z budżetu 
państwa, w przypadku wystąpienia klęsk wywołanych 
przez niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak su-
sza, gradobicie, deszcz nawalny czy powódź. Pozostali 
rolnicy, którzy nie wykupili polisy otrzymują 50% stawki 
przysługującej im pomocy.

Gospodarstwa bardzo duże najczęściej wywią-
zują się z ustawowego obowiązku ubezpieczania (wg 
danych FADN w 2016 r. było to 33,9% gospodarstw). 
Najgorzej sytuacja wygląda w gospodarstwach bardzo 

małych, tj. poniżej 5 ha, i małych do 10 ha 
upraw rolnych, gdzie zaledwie niewielki 
odsetek gospodarstw pobierających dopłaty 
zawiera również umowy ubezpieczeniowe. 
W 2016 r. łącznie 17,7% gospodarstw posia-
dało ubezpieczenie upraw, w tym zaledwie 
2,1% gospodarstw do 5 ha. 

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała 
debatę nt. rolniczych ubezpieczeń w czerw-
cu 2019 roku. Zaproszeni do dyskusji eks-
perci, naukowcy, przedstawiciele rolników 
i ubezpieczyciele, zastanawiali się w trakcie 
dyskusji, co może skłonić rolników do ma-
sowego ubezpieczania się, jakie oczekiwa-
nia gospodarze mają wobec ubezpieczycie-
li i w jakim kierunku powinny iść zmiany 
w ubezpieczeniach rolnych. 
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Jak rozliczyć sprzedaż produktów rolnych

Eksperci uczestniczący w ocenie systemu ubezpie-
czeń rolnych w naszym kraju podkreślają, że nadal 
dużym problemem są wysokie składki, stopień skom-
plikowania ubezpieczeń, podejście firm ubezpiecze-
niowych do wypłacania odszkodowań i co się z tym 
wiąże – niepełna likwidacja szkody.

Z kolei przedstawiciele ubezpieczycieli wskazywali, 
że większa dopłata państwa do składki mogłaby zachę-
cić rolników do ubezpieczenia, ale równocześnie pod-
kreślali, że byłby to wzrost jednorazowy i potem liczba 
ubezpieczonych ustabilizowałaby się.

Eksperci wskazywali także, że obecność na rynku 
większej liczby firm ubezpieczeniowych oferujących 

polisy rolnicze spowodowałaby większą konkurencję, 
co mogłoby się przełożyć na tańsze polisy.

Debatę w NIK podsumowano, że konieczna jest 
prosta likwidacja szkody, tak jak proste jest zawieranie 
umowy. System dopłat państwa również musi być jasny 
i przejrzysty. Warto też rozważyć czy dobrym rozwią-
zaniem nie byłoby ubezpieczenie dochodów rolniczych, 
a nie tylko upraw czy zwierząt gospodarskich.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
Materiały źródłowe: 

gazeta ubezpieczeniowa, tygodnik poradnik rolniczy, 
www.cenyrolnicze.pl, www.agropolska.pl, www.farmer.pl.

Jak rozliczyć sprzedaż produktów rolnych?

* * * * *

Rok 2019 r. przyniósł wiele zmian, w tym takie 
dotyczące sprzedaży produktów rolnych. Zmie-

niła się m.in. kwota przychodów – uzyskanych z tego 
tytułu – zwolniona z opodatkowania. 

Sprzedaż produktów rolnych traktowana jest jak 
przychód z innych źródeł. Zostało to wprost określone 
w art. 20 ust. 1c ustawy o PIT. Określana jest jako rolni-
czy handel detaliczny (RHD). Ustawodawca dokładnie 
wyjaśnił, co należy rozumieć pod pojęciem przychodów 
ze sprzedaży tych towarów. Mianowicie chodzi o sprze-
daż przetworzonych, w sposób inny niż przemysłowy, 
produktów roślinnych i zwierzęcych, jeżeli:

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych • 
i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu 
osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów o podobnym cha-
rakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych 
i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również 
rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału 
zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży 
podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy,
jest prowadzona • ewidencja sprzedaży,
ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych po-• 
chodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, 
użytych do produkcji danego produktu stanowi co 
najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.
Ewidencję sprzedaży żywności należy prowadzić 

odrębnie za każdy rok podatkowy. Powinna ona zawie-
rać co najmniej:

numer kolejnego wpisu,• 
datę uzyskania przychodu,• 
kwotę przychodu,• 
przychód narastająco od początku roku oraz rodzaj • 
i ilość przetworzonych produktów.

Dzienne przychody muszą być ewidencjonowane w dniu 
sprzedaży. Ewidencję należy posiadać w miejscu sprzeda-
ży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Od 2019 r. obowiązuje wyższy limit przychodów 
rolnych zwolnionych z opodatkowania. Do kwoty 
40 000 zł w skali roku rolnicy mogą sprzedawać 

swoje produkty bez podatku dochodowego.

Jeśli kwota 40 000 zł zostanie przekroczona, to 
przychód można opodatkować według zryczałtowanej 
stawki podatku, która wynosi 2%. O tym fakcie należy 
zawiadomić naczelnika US. Jeśli zgłoszenia nie będzie, 
to wówczas trzeba zastosować zasady ogólne. Przy ry-
czałcie 2% podatku będzie płacone od przychodu, a na 
zasadach ogólnych, od dochodu (przychód – koszty).

Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT określa, że zwol-
niona przedmiotowo z VAT jest między innymi dosta-
wa produktów rolnych pochodzących z własnej dzia-
łalności rolniczej. Rolnicy sprzedający swoje produkty 
nie doliczają do nich podatku VAT.

Rolnik nie musi mieć też kasy fiskalnej. Z jej posia-
dania jest zwolniony przedmiotowo, czyli kwota uzy-
skanego przychodu nie ma znaczenia. Stanowi o tym 
pkt. 46 z II cz. załącznika do rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących. 
Materiały źródłowe: 

inFakt (https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/jak-rozliczyc-
sprzedaz-produktow-rolnych/), autor wpisu Aneta Socha-
Jaworska, 14.02.2019.

* * * * *

Od 2019 r. obowiązuje wyższy limit przychodów 
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SKŁAD OSOBOWY WALNEGO ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZAWODOWEJ

Dariusz Włudyka
Członek Zarządu MIR

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 20 ha. Hodowla bydła 
mięsnego rasy limousine w syste-
mie QMP.

Prowadzi własną działalność 
gospodarczą.

Przewodniczący Rady Powiatowej MIR Delegat do Walnego Zgromadenia MIR

wierzchni 20 ha. Hodowla bydła 
mięsnego rasy limousine w syste-
mie QMP.
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Artur Tabor
Gospodarstwo rolne o po-

wierzchni ok. 120 ha, w tym ok. 
35 ha własnych. Produkcja roślin-
na: zboża paszowe, kukurydza na 
ziarno, łąki. Chów bydła opasowe-
go (40 szt.) oraz trzody chlewnej, 
ok. 100 szt. w cyklu zamkniętym.

Kinga Mrówka

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 3,53 ha. Produkcja 
roślinna: zboża, uprawy ekolo-
giczne. Chów drobiu na własne 
potrzeby.

Pracownik ARiMR.

Marek Chudoba
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Gospodarstwo o powierzchni 
1,30 ha, produkcja ogrodnicza, 
pszczelarstwo.

Burmistrz Czchowa.

Edward Majchrowski
Przewodniczący Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 4,6 ha (w tym 1 ha lasu). 
Uprawy: łąki, zboża, owoce mięk-
kie. Pasieka oraz chów drobiu.

Pracownik MODR, Radny Gminy 
Alwernia.

Piotr Tyrański

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 5 ha. Produkcja roślin-
na: zboża, łąki. Hodowla koni. 
Prowadzi działalność agrotury-
styczną oraz hotel dla koni.

Tadeusz Kwiatkowski

Gospodarstwo rolne o pow. 2,7 
ha. Uprawa ziemniaków i warzyw.

Wiceprezydent Tarnowa.

Marzena Warias
Członkini Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 18 ha (łącznie z dzier-
żawami). Uprawa warzyw grunto-
wych: pomidory, ogórki i cukinia.

Józef Magiera
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 20 ha. Hodowla bydła 
mięsnego rasy limousine w syste-
mie QMP.

Prowadzi własną działalność 
gospodarczą.

Leszek Rafa

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 15,5 ha. Uprawa zbóż 
i użytków zielonych. Hodowla by-
dła mlecznego.
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SKŁAD OSOBOWY WALNEGO ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZAWODOWEJ

Krystyna Janecka
Wiceprezes Zarządu MIR

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 4 ha. Produkcja roślin-
na metodami ekologicznymi: 
maliny i warzywa. Działalność 
agroturystyczna.

Sołtys.

Przewodniczący Rady Powiatowej MIR Delegat do Walnego Zgromadenia MIR

wierzchni 4 ha. Produkcja roślin-
na metodami ekologicznymi: 
maliny i warzywa. Działalność 
agroturystyczna.
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Grzegorz Płażek
Gospodarstwo rolne o po-

wierzchni 18 ha. Produkcja roślin-
na: zboża, kukurydza, czosnek. 

Hodowla koni i chów trzody 
chlewnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Słomnikach.

Antoni Frączek

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 10 ha. Chów bydła 
mięsnego. 

Prowadzi własną działalność 
gospodarczą.

Radny Gminy Limanowa.

Wacław Drożdż
Członek Komisji Rewizyjnej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 12 ha. Hodowla krów 
mlecznych rasy polska czerwona.

Prezes Krajowego Związku Ho-
dowców Czerwonego Bydła Pol-
skiego w Jodłowniku.

Patryk Natkaniec

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 4,5 ha. Uprawa rzepaku 
i zbóż. Chów bydła opasowego 
i tuczników.

Marek Boligłowa
Członek Zarządu MIR

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 80 ha. Chów trzody 
chlewnej. 

Jolanta Majka
Gospodarstwo sadownicze 

o powierzchni 7,05 ha. Produkcja 
jabłek w systemie IP.

Radna Powiatu Myślenickiego.

Jan Marek Lenczowski
Delegat do WZ KRIR

Działy specjalne produkcji 
ogrodniczej.

Radny Powiatu Myślenickiego.

Krzysztof Kurzeja

Gospodarstwo sadownicze 
o powierzchni 15 ha. Produkcja 
jabłek.

Franciszek Kantor
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 6,5 ha. Hodowla krów 
mlecznych.

Zootechnik, pracownik Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka w Krakowie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego.
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SKŁAD OSOBOWY WALNEGO ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZAWODOWEJ

Karol Zachwieja
Członek Zarządu MIR

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 8 ha, głównie użytki 
zielone.

Przewodniczący Rady Powiatowej MIR Delegat do Walnego Zgromadenia MIR

wierzchni 8 ha, głównie użytki 
zielone.
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Józef Nowak

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 3,80 ha, użytki zielone.

Zootechnik, ocena użytkowości 
mlecznej bydła w PFHBiPM.

Prowadzi uslugi w zakresie do-
radztwa rolniczego, znakowania 
i rejestracji zwierząt oraz ubez-
pieczeń, w tym rolniczych.

Jan Książek
Członek Komisji Rewizyjnej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 6,8 ha. Uprawa zbóż.

Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa w Starostwie Powiatowym 
w Olkuszu.

Robert Tracz

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 10 ha. Produkcja sa-
downicza i uprawa roślin motyl-
kowych. Chów kur niosek, pasie-
ka, gospodarstwo agroturystycz-
ne, certyfikat ekologiczny.

Wojciech Procner
Członek Komisji Rewizyjnej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 13,5 ha. Produkcja ro-
ślinna: zboża i rośliny motylkowe.

Kazimierz Całus

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 180 ha. Produkcja roślin-
na: pszenica, rzepak, kukurydza.

Jolanta Ciochoń
Członkini Komisji Rewizyjnejj

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 150 ha. Uprawa zbóż, 
kukurydzy i warzyw.

Krzysztof Nowak

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 11 ha. Uprawa zbóż 
i warzyw. Hodowla bydła i trzody 
chlewnej.

Ryszard Czaicki
Prezes Zarządu MIR

Gospodarstwo ogrodnicze 
o powierzchni 12 ha.

Janina Totoś
Gospodarstwo rolne o po-

wierzchni 2,50 ha. Użytki zielone 
(rośliny nektarodajne). 

Prowadzi tradycyjną pasiekę – 
30 rodzin pszczelich. Działalność 
zarejestrowana w ramach rolni-
czego handlu detalicznego.

Właścicielka Zagrody Edukacyj-
nej „Pasieka Leśna”.
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SKŁAD OSOBOWY WALNEGO ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI 
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I ZAWODOWEJ
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Janusz Wałaszek
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 45 ha. Uprawa pszeni-
cy, rzepaku, kukurydzy.

Radny Gminy Lisia Góra.

Przewodniczący Rady Powiatowej MIR Delegat do Walnego Zgromadenia MIR

wierzchni 45 ha. Uprawa pszeni-
cy, rzepaku, kukurydzy.
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Paweł Augustyn

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 23 ha. Hodowla danieli.

Burmistrz Ryglic.

Stanisław Łuszczek
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 9 ha. Hodowla bydła 
mlecznego i opasowego.

Anna Zubek

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 9 ha. Hodowla bydła 
mlecznego, opasowego i owiec.

Paweł Odrobina
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 1,30 ha. 

Sołtys.

Andrzej Wrona

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 83 ha. Uprawa zbóż, 
rzepaku i kukurydzy. Chów trzo-
dy chlewnej.

Jan Migdał
Członek Komisji Budżetowej

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 5,30 ha. Uprawa zbóż, 
ziemniaków i użytków zielonych.

Alojzy Brożek

Gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 2,70 ha. Uprawa zbóż 
i ziemniaków. Hodowla koni 
i bydła.

* * * * *

Do zadań Rady Powiatowej w szczególności należy:
1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków 

rolnych i przedstawianie ich Zarządowi Izby,
2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Izby,
3) opracowywanie rocznego planu pracy,
4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu,
5) delegowanie członków Rady do prac w odpowiednich organach i komisjach, w których Izba ma prawo uczestniczyć,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,
7) udział w organizowaniu szkoleń dla członków Izby,
8) występowanie za zgodą Zarządu o dotacje, granty i inne źródła wsparcia fi nansowego,
9) aktywne włączanie się członków Rady w organizację i przebieg wyborów do rad powiatowych izb rolniczych następnej kadencji,
10) ocenianie sprawozdania Przewodniczącego Rady z rocznej działalności Rady.

(§ 51 Statutu Małopolskiej Izby Rolniczej).
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Ubój z konieczności – praktyczne wskazówki

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich 
kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy 

zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy 
koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgo-
słup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemoż-
liwia mu naturalne poruszanie się i tym samym trans-
port do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość 
uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. 

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę 
ulegnie wypadkowi? 

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać 
lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt 
gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno 
być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też 
uśmiercone. 

Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weteryna-
rii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi 
z konieczności? 

a) należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem 
ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i na-
rządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojo-
wi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przyna-
leżnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być 
przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz wete-
rynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę 
przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie 
takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadze-
nia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym 
samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. 

b) należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności. 
Kto może dokonać uboju z konieczności? 

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie 
same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni. 

W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć 
się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza 
rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia 
wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej doko-
nać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas 
uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom 
wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony 
zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszo-
ne i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi 
w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę po-
siadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miej-
scu dokonania uboju można również, pod nadzorem 
wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek 
oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznako-
wać (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną 
tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni. 

Praktyczne wskazówki dla rolników
w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni 
wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia? 

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrz-
nymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące 
dokumenty:
a) oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość 

zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat 
weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych 
środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec nie-
go stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania 
i okresów karencji; 

b) zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające 
korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas 
przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania 
uboju z konieczności oraz informację na temat lecze-
nia, jakiemu poddane było to zwierzę.

W jakich warunkach tusza wraz z narządami 
wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona 
do rzeźni? 

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej na-
rządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do 
rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to 
możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny 
od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić 
warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów 
wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatycz-
ne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania 
chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych. 

Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może 
być przeprowadzony ubój z konieczności? 

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę 
powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku 
gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to: 
1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez 
podanie środka usypiającego, 2) tusza może być: 
a) poddana utylizacji lub 
b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przezna-

czona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerko-
wych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skon-
taktować się z powiatowym lekarzem weterynarii). 
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Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt ko-
pytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, 
owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest 
przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania 
mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu ta-
kiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza we-
terynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może 
być oferowane do sprzedaży.

Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która 
zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narząda-
mi wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi 
z konieczności? 

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na lecze-
nie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie 
uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. 
Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać 
utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa 
ARiMR.

Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowa-
dzonego uboju z konieczności można zagwarantować, 
że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia? 

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojo-
wi z konieczności, w każdym przypadku poddawane 
jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez 
urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to 
ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy 
też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie 
wprowadzone na rynek. Wartość rzeźna zwierzęcia 

zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie 
oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi. 

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako nie-
zdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utyli-
zacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka 
została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem pro-
wadzącym rzeźnię), bądź za zgodą urzędowego lekarza 
weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożer-
nych zwierząt futerkowych. 

Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest 
powiadomienie ARiMR? 

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z ko-
nieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub 
świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu 
ARiMR. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy 
należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania ubo-
ju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również 
w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczno-
ści (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz.U. z 2017 r. 
poz. 546 z późn. zm.). Natomiast na terenach objętych 
restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń, 
termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przy-
padku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt – Dz.U. z 2017 r. poz. 546 z późn. zm.).

Opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa 
Żywności i Weterynarii MRiRW.

Jeśli widać efekty pracy, to człowiek lubi to co robi

* * * * *

Rozmowa z Panem Piotrem Tylem (29 lat), który 
wraz z rodzicami i kuzynem, Panem Micha-

łem Wajdzikiem (23 lata), prowadzą gospodarstwo 
rolne położone w Śleszowicach w gminie Zembrzyce. 
Pan Piotr po powrocie z Holandii zainteresował się 
hodowlą bydła mięsnego rasy limousine. Wraz z rodzi-
cami i kuzynem postanowił zająć się przetwórstwem 
mięsa wołowego i zarejestrował działalność w ramach 
rolniczego handlu detalicznego w powiatowym inspek-
toracie weterynarii.

Proszę opowiedzieć o sobie i o swoim gospodarstwie.
Osiem lat temu po powrocie z Holandii, z najbliższą 

rodziną postanowiliśmy założyć hodowlę bydła mię-
snego. Pierwszą sztukę - „mieszańca” zakupiliśmy od 
Pana Czedary z Barwałdu i tak się wszystko zaczęło. 
Obecnie mamy ok. 30 sztuk bydła mięsnego. Prowadzi-
my gospodarstwo, którego powierzchnia, wraz z dzier-
żawami, wynosi ok. 20 ha pastwisk oraz 5 ha areału, 
który jest obsiewany zbożami, przeznaczonymi do pro-
dukcji paszy dla zwierząt.

Jak wygląda żywienie zwierząt w Pana gospodarstwie?
Podstawowymi paszami w żywieniu bydła są sia-

nokiszonki. Do produkcji tej paszy wykorzystujemy 
własne trwałe użytki zielone. Nie idziemy w intensyw-
ną produkcję tej paszy, maksymalne rocznie zbieram 
dwa pokosy, co nam daje ok. 320 balotów sianokiszon-
ki. Do tego dochodzi jeszcze siano oraz zboża. Dzięki 
przyjaźni z właścicielem regionalnego browaru „Such 
a Beer” Marcinem Kubasiakiem, mogę w karmieniu 
moich zwierząt wykorzystywać również młóto bro-
warniane. Jest ono, w żywieniu opasów paszą jak naj-
bardziej wskazaną. Nie jest strukturotwórcza  - należy 
o tym pamiętać podczas układania dawki. Traktowane 
jest jako pasza treściwa (poprawiająca zawartość białka 
w dawce) ze względu na swoją strukturę.

Jaki jest główny profil gospodarstwa?
Głównie nastawiliśmy się na produkcje żywca woło-

wego. Prowadzimy chów bydła opasowego w czystości 
rasy limousine oraz odchów mieszańców pochodzą-
cych z krzyżowania ras bydła mięsnego i mlecznego. 
Nasze bydło utrzymywane jest system pastwiskowym. 
Zwierzęta mają zapewnione schronienie osłaniające od 
wiatru oraz deszczu. Pastwisko posiada również stały 
dostęp do wody pitnej, który jest koniecznym i nie-
zbędnym elementem żywieniowym. 
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W okresie wiosny na pastwisku występuje nadmiar 
paszy, a od września jej niedobory. Nadwyżki zielon-
ki są zakonserwowane, a po odroście powierzchnia 
pastwiska jest stopniowo włączana do wypasu. Na na-
szych użytkach prowadzimy system rotacyjno-kwate-
rowy, z podziałem na kilka kwater odgrodzonych ogro-
dzeniem elektrycznym.

Czy zatrudnia Pan kogoś w gospodarstwie?
Prowadzę typowo rodzinne gospodarstwo, wraz 

z kuzynem oraz rodzicami.
Kiedy się zrodził pomysł na RHD?

Pomysł na RHD zrodził się po przebytych szko-
leniach oraz wielu rozmowach na temat naszego go-
spodarstwa i możliwości pozyskania nowych źródeł 
dochodów. W styczniu 2017 r. weszły w życie przepisy 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników. Korzystając z tych 
ułatwień postanowiliśmy zająć się przetwórstwem mię-
sa wołowego i zarejestrować działalność w ramach rol-
niczego handlu detalicznego. Ten rodzaj inwestycji wy-
magał spełnienia szeregu wymogów weterynaryjnych 
i sanitarnych. Musieliśmy spełnić podstawowe kryte-
ria dotyczące bezpieczeństwa żywności. Ogrom pracy 
oraz nakładów finansowych włożyliśmy aby dostoso-
wać gospodarstwo do RHD. Potrzebne były nowe po-
mieszczenia. Należało również zagwarantować łatwo 
zmywalne powierzchnie oraz dostęp do zimnej i ciepłej 
wody bieżącej w pomieszczeniu. 

W jaki sposób promuje Pan swoje gospodarstwo oraz 
jakich ma Pan odbiorców?

Rośnie zainteresowanie i zapotrzebowanie na mięso 
pewnego pochodzenia, wyprodukowane w tradycyjny 
sposób. Najlepszą reklamą okazała się „poczta panto-
flowa”, która w zupełności wystarcza. Dzięki dbaniu 

o bardzo dobrą jakość naszego mięsa, z mie-
siąca na miesiąc przybywało coraz więcej 
klientów. Na dzień dzisiejszy mamy już swo-
ich stałych odbiorców. Głównymi odbiorca-
mi są ludzie z okolicy w promieniu 15 km od 
gospodarstwa. Poprzez bezpośredni kontakt 
z klientem możemy przekazać informację na 
temat sprzedawanego mięsa.

Jak udaje się Panu godzić pracę na dwóch 
etatach?

Dzięki dobrej organizacji i pomocy najbliż-
szej rodziny mogę pogodzić pracę zawodową 
i prowadzenie gospodarstwa. Koszty utrzy-
mania gospodarstwa są zbyt wysokie i nie 
mam możliwości poświęcić się tylko pracy na 
gospodarstwie. Chcąc utrzymać rodzinę mu-
szę jeszcze dodatkowo pracować w stolarni. 

Piotr Tyl, rolnik ze Śleszowic.

Z jakimi problemami boryka się Pan prowadząc 
gospodarstwo?

Jednym z problemów, które występuje w moim go-
spodarstwie jest brak czasu. Praca na dwóch etatach 
pozostawia bardzo mało czasu dla rodziny. Kolejnym 
aspektem jest kwestia finansowa. Działalność wyma-
ga inwestycji i trzeba mocno się natrudzić żeby móc je 
sfinansować. Dużym problemem w naszym terenie są 
również zniszczenia powstałe przez zwierzynę łowną, 
a w szczególności przez dziki. Pomimo problemów, któ-
re występują nie zamierzamy się zniechęcać i w dalszym 
ciągu będziemy chcieli rozwijać swoje gospodarstwo.

Czy ma Pan jakieś inne zainteresowania? 
Zainteresowań mam dużo, ale niestety praca w go-

spodarstwie i w pracy zawodowej pochłania większość 
mojego czasu. 

Czy planuje Pan w najbliższym 
czasie jakieś inwestycje?

Chciałbym w przyszłości zainwestować w halę na-
miotową, która pozwoliłaby mi usprawnić moją dzia-
łalność. To jest moje marzenie. 

Czy praca daje Panu satysfakcję?
Jeśli widać efekty swojej pracy, to człowiek lubi to 

co robi. Owocem naszego wysiłku jest zadowolony 
klient. Muszę jednak nadmienić że praca w rolnictwie 
nie jest łatwym chlebem zważywszy na dużą ilość 
czynników, które nie są od nas zależne. Bardzo cieszy 
mnie fakt, i jest dla mnie budujące, że nasza lokalna 
społeczność jest nam życzliwa i „kibicuje” naszym 
poczynaniom.

Rozmawiała Joanna Kołodziej, 
biuro MIR w Wadowicach
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Agroturystyka i sery góralskie u Państwa Bobaków

Janina i Bolesław Bobakowie
Gospodarstwo rolne

34-521 Ząb 175
tel. 18 208-10-65

Gospodarstwo Janiny i Bolesława Bobaków ma 
charakter rodzinny. Położone jest na Podhalu 

w malowniczej miejscowości Ząb (najwyżej położo-
na miejscowość w Polsce – 1 013 m n.p.m.), roztacza 
się z niego piękny widok na Tatry. Nastawione jest na 
działalność agroturystyczną oraz produkcję mleka 
krowiego, owczego i produkcję serów górskich. Go-
spodarują w trudnym terenie w pobliżu Gubałówki, 
prowadząc gospodarstwo ekologiczne od 2004 r. 

Powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,36 ha, w tym 
9,94 ha stanowią łąki i pastwiska. Państwo Bobakowie 
bardzo dobrze wykorzystują możliwości produkcyjne 
gospodarstwa. Pomimo słabych gleb oraz położenia 
gospodarstwa, dzięki zbilansowaniu produkcji roślin-
nej i zwierzęcej, zbiory traw na sianokiszonki są wy-
sokie. Operatywność gospodarzy oraz wykorzystanie 
wszystkich możliwości promocji i sprzedaży pokazuje, 
że nawet na glebach V i VI, klasy bonitacyjnej rolnic-
two ekologiczne może być dochodowe. Wprowadzili 
w swoim gospodarstwie system Marginalnej Lokalnej 
Ograniczonej produkcji (tzw. MOL). W roku 2014 za-
legalizowali w ten sposób swoją produkcję i przetwór-
stwo mleka uzyskiwanego ze stada 30 owiec i 10 krów. 

Mleko przeznaczone jest na produkcję górskich 
serów według tradycyjnej receptury. Tradycje wytwa-
rzania prawdziwych serów góralskich są w rodzinie 
Bobaków kultywowane od wielu pokoleń, dlatego tak 
wielu klientów docenia oryginalny smak serów bia-
łych, wędzonych, bryndzy, bundza czy – coraz popu-
larniejszego poza Podhalem – korbacza. Dzięki nim 
w przydomowej serowarni powstają tradycyjne gór-
skie sery. Kontynuując tradycje rodzinne wyrabiają 
doskonałe, niepowtarzalne w smaku, wędzone sery 
górskie oraz bundz. 

Gospodarstwo otrzymało certy-
fikat „Produkt Lokalny z Małopol-
ski” przyznawany przez Fundację 
Partnerstwo dla Środowiska. Przy-
znanie certyfikatu jest potwierdze-
niem, że w gospodarstwie Państwa 
Bobaków stosuje się ekologiczne 

metody hodowli zwierząt oraz zlokalizowane jest ono 
na terenie Małopolski. 

Sery góralskie dostępne są w sprzedaży bezpośred-
niej, zarówno w gospodarstwie jak i na miejscowych 
targowiskach: w Zakopanem i w Krakowie – na Targu 
Pietruszkowym oraz Targu Produktów Lokalnych. 

Państwo Bobakowie biorą czynny udział w Targach 
Żywności Ekologicznej, należą też do Małopolskie-
go Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura”. 
W 2010 roku otrzymali wyróżnienie, na etapie krajo-

wym, w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologicz-
ne w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Odwiedzając gospodarstwo można również skorzy-
stać z noclegu w pokojach urządzonych w tradycyjnym, 
podhalańskim stylu. A warto do Bobaków zajrzeć, zo-
baczyć jak pracują, posłuchać opowieści o rodzinnych 
tradycjach, a nawet spędzić u nich kilka dni urlopu. 
W domu, wykonanym w tradycyjnym podhalańskim 
stylu z płazów świerkowych, jest sporo miejsca dla go-
ści. A widoki przecudne. Zapach i smak wędzonego 
sera w połączeniu z pięknym widokiem na Tatry spra-
wi, że to będzie na pewno niezapomniany pobyt. 

Państwo Bobakowie od wielu lat współpracują 
z Małopolską Izbą Rolniczą, przyjmują zainteresowane 
grupy rolników w swoim gospodarstwie, dzielą się swo-
im doświadczeniem, również biorą udział w organizo-
wanych przez MIR stoiskach ze swoimi produktami.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu
* * *
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Dawniej zawód rolnika przekazywany był auto-
matycznie z ojca na syna. Aktualnie jest to ra-

czej kwestia świadomego wyboru. Współczesne gospo-
darstwa zdecydowanie różnią się od utrwalonego stereo-
typu zacofanej, słabo wykształconej wsi, a ich funkcjo-
nowanie coraz bardziej przypomina prowadzenie firmy. 

Współczesnego rolnika powinny wyróżniać: zami-
łowanie do życia na wsi, znajdowanie przyjemności 
w uprawie roli lub hodowli zwierząt, znajomość ryn-
ku rolnego, wiedza z zakresu użytkowania maszyn 
rolniczych, podstawowa wiedza z dziedziny botaniki, 
chemii, sadownictwa, ogrodnictwa, hodowli zwierząt, 
budowy maszyn oraz łatwa adaptacja do trudnych wa-
runków pracy i zdolności biznesowe. 

Łukasz Jędruch – rolnik z pasją

Wszystkie te cechy posiada 29-letni Łukasz Jędruch 
z miejscowości Janowiczki, w gminie Racławice. 
Ponadto, energiczny i gotowy do podjęcia ryzyka rolnik 
z zamiłowania, mąż i ojciec. Pan Łukasz z pracą na roli 
zaznajomiony jest od dzieciństwa. Oprócz praktycz-
nej wiedzy zdobywanej pod okiem rodziców, posiada 
również odpowiednie przygotowanie teoretyczne. Jest 
bowiem absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie z tytułem mgr inż. zootechniki. W 2011 r. zaku-
pił pierwsze 3 ha ziemi. W tym samym roku skorzystał 
z programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
a otrzymaną dotację przeznaczył na zakup kolejnych 
7 ha ziemi. Natomiast w 2013 r. pan Łukasz otrzymał 
pomoc finansową z PROW na lata 2007-2013 przezna-
czonego na modernizację obszarów wiejskich. Zakupił 
wówczas opryskiwacz z GPS-em, prasę rolującą, traktor 
90 KM z ładowaczem czołowym, stację odpajania cieląt 

i siewnik punktowy do buraków, rzepaku i kukurydzy. 
Pan Łukasz wraz z żoną Agnieszką sukcesywnie po-
większają areał. Aktualnie dysponują gospodarstwem 
o powierzchni 50 ha, z czego 20 ha stanowi dzierżawa. 
Działki znajdują się zarówno na terenie województwa 
małopolskiego, jak i świętokrzyskiego. Obecnie na 10 ha 
uprawiają buraka cukrowego, który skupowany jest 
przez cukrownię w Ropczycach. Kolejne 10 ha stanowi 
kukurydza na ziarno i kiszonkę, 5 ha – lucerna oraz po 
10 ha pszenica ozima i pszenżyto ozime sprzedawane 
jako materiał siewny do Kieleckiej Centrali Nasiennej. 
Ponadto Państwo Jędruchowie zajmują się hodowlą by-
dła mlecznego oraz mięsnego. Obsada liczy 50 sztuk. 
Budynki i obora stanowią współwłasność z rodzica-

mi pana Łukasza, którzy gospodarują na 
100 ha ziemi i utrzymują 250 sztuk bydła. 

Praca w gospodarstwie jest w pełni 
zautomatyzowana. Udój od 3 lat przepro-
wadzany jest za pomocą robota udojowego, 
obornik usuwany jest hydraulicznie, pasza 
objętościowa zadawana jest raz dziennie 
oraz podgarniana podgarniaczem do pa-
szy w cyklu 3 godzinnym. Poprzez inse-
minację, którą pan Łukasz przeprowadza 
osobiście, zwiększany jest potencjał ge-
netyczny, dzięki czemu rok rocznie wy-
dajność stada wzrasta. Pan Jędruch nie 
ogranicza się bowiem do jednej rasy, krzy-
żówka jest trójliniowa. Wykrywaniem rui 
zajmuje się system zarządzania stadem, 
w który rolnik ma stały wgląd poprzez 
telefon. Wszystkie prace zootechniczne 
państwo Jędruchowie wykonują sami. 
Cała hodowla funkcjonuje w systemie in-

tensywnym. Mleko prowadzone jest w ciągłej sprzeda-
ży bezpośredniej, odbierane co 2 dni i przechowywane 
w schładzalniku o pojemności 5 000 l w temperaturze 
3˚C. Na terenie gospodarstwa znajduje się obora głów-
na, 2 cielętniki, jałownik z okólnikiem oraz bukaciarnia 
wyposażona w boksy grupowe. Krowy mają legowiska 
zaopatrzone w materace silikonowe ścielone raz w ty-
godniu oraz dostęp do czochradła. Natomiast krowy 
zasuszone i jałowice cielne na tydzień przed porodem 
przyzwyczajane są do robota udojowego. 

Państwo Jędruch planują budowę obory wolno-
stanowiskowej. Liczyli na wsparcie ze strony ARiMR. 
Niestety ciągle zmieniające się przepisy uniemożliwiły 
realizację pomysłu. Dlatego zmuszeni są do inwestycji 
na własną rękę. 

Małgorzata Kulgawczuk, biuro MIR w Miechowie
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Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym 
przez rolników, którzy zostali poszkodowa-

ni w wyniku powodzi i lokalnych podtopień, Mało-
polska Izba Rolnicza wielokrotnie starała się o dota-
cję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie 
wapnowania gleb zdegradowanych. Podstawowym ce-
lem tego zadania jest sanitacja gleb, których właściwo-
ści uległy znacznemu pogorszeniu w wyniku zalania.

W latach 2013, 2015 i 2016 uzyskaliśmy dotacje 
z WFOŚiGW, dzięki czemu przeprowadzono wapno-
wanie gleb zdegradowanych na części gruntów nasze-
go województwa.

Wapnowanie gleb w Małopolsce

Z danych zawartych w literaturze wynika, że ponad 
60% gleb w Polsce jest kwaśnych lub bardzo kwaśnych. 
W kategorii gleb lekko kwaśnych mieści się dodatko-
we 25%. Dlatego też większość gleb wymaga zabiegów 
podnoszących ich odczyn.

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w ra-
mach programu priorytetowego Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 
„Ogólnopolski program środowiskowej regeneracji 
gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest 
wsparcie działań środowiskowej regeneracji gleb zakwa-
szonych poprzez ich wapnowanie, a wsparcie udzielane 
będzie, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, do 
zakupu nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub 
środka wapnującego).

Z programu mogą skorzystać rolnicy posiadający 
użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, 
w tym posiadający gleby o odczynie (pH) poniżej lub 
równym 5,5. Dofinansowanie na wapno nawozowe lub 
środek wapnujący do danej działki rolnej będzie można 
uzyskać raz na 4 lata.

Realizacja 
zadania  

Gleby wapnowano 
w wybranych 

miejscowościach w 
nw. powiatach

Powierzchnia 
na której 

rolnicy wysiali 
wapno

Liczba 
rolników 
biorących 
udział w 
zadaniu

 Ilość 
wysianego 

wapna

Dotacja z 
WFOŚiGW w 

Krakowie

Rok 2013

bocheński brzeski 
dąbrowski 
tarnowski 
nowosądecki 
wielicki 
krakowski 
myślenicki

4 100 ha 744 1 4000 t 517 506,73 zł

Rok 2015
krakowski 
proszowicki 
miechowski

572 ha 112 2 938 t 155 735,20 zł

Rok 2016

dąbrowski 
tarnowski 
nowosądecki 
proszowicki 
olkuski

547 ha 72 2 816 t 225 253,27 zł

W celu potwierdzenia potrzeby wapnowania danej 
działki rolnej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze 
(OSCh-R) wydają opinie o zalecanej dawce CaO lub 
CaO+MgO, które to opinie, wraz z oryginałem opła-
conej faktury i formularzami o pomocy de minimis 
w rolnictwie, stanowią załączniki do wniosku o wspar-
cie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach ww. 
programu. 

Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:
 do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 

oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie 
przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 

oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni po-
wyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków 
rolnych,
 do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO 

oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni po-
wyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków 
rolnych.

Kosztami kwalifikowanymi, niezbędnymi do osią-
gnięcia efektu ekologicznego, zgodniez przyjętym przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Programem, są koszty zakupu:

wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna • 
nawozowego, 
środka wapnującego.• 
Na realizację Programu, w latach 2019-2023, zostały 

przeznaczone środki w wysokości 300 mln zł. 
Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz 

z załącznikami (opinią o zalecanej dawce, fakturą, 
wypełnionymi i podpisanymi trzema formularza-
mi dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie 
i rybołówstwie) należy złożyć w Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej. 

Po ocenie formalnej i merytorycznej OSCh-R, prze-
kazuje kompletny wniosek do właściwego miejscowo 
WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub 
nieprzyznaniu pomocy. 

OSChR w Krakowie poinformowała, że jest duże 
zainteresowanie wykonywaniem badań gleb. Do koń-
ca pierwszej dekady września br. 27 osób złożyło wnio-
ski wraz z wymaganymi  załącznikami. Po sprawdze-
niu OSCh-R przekazała do WFOŚiGW w Krakowie 
5 wniosków o przyznanie pomocy.

Dorota Korepta-Kura, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe: 

MRiRW, KSCh-R, OSCh-R w Krakowie.
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Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty

Uczestniczki warsztatów w Małastowie, 29.08.2019 r.

W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza reali-
zuje projekt pn. „Nowoczesne inspiracje 

w połączeniu z tradycją – warsztaty”, współfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sche-
matu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania “Beskid Gorlicki”, 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gorce-Pie-
niny”, Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Założeniem operacji jest organizacja 6-godzinnych 
zajęć warsztatowych dla przedstawicieli kół gospodyń 
wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: 
gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim, w sumie dla 
grupy 45 osób. 

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z nowo-
czesnymi technikami dekorowania potraw tradycyjnych

oraz samodzielne wykonywanie dekoracji podczas 
warsztatów. Efektem realizacji warsztatów będzie pod-
niesienie wiedzy i umiejętności uczestników, oraz na-
bycie umiejętności dekorowania potraw, które będą 
przydatne w działalności KGW.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pierwsze zajęcia warsztatowe odbyły się 29 sierpnia 
br. w Gospodzie Magurskiej w Małastowie, w pow. gor-
lickim. Panie biorące w nich udział wykonały dwie rzeź-
by 3D w żelu z wykorzystaniem odpowiednich stalówek, 
słomki i barwników spożywczych. Ponadto samodziel-
nie wykonały dekoracje ciastek z wykorzystaniem masy 
cukrowej, lukru królewskiego, barwników spożywczych 
i różnego rodzaju elementów dekoracyjnych. 

Podczas ćwiczeń w grupie zapoznały się również 
z wykorzystaniem owoców cytrusowych (pomarań-
czy) przy dekoracjach przestrzennych potraw z zasto-
sowaniem owoców.

Zajęcia warsztatowe w pow. nowosądeckim odbyły się 
21 września w Osadzie nad Słowinką w Krynicy Zdroju, 
natomiast w powiecie nowotarskim zaplanowane zosta-
ły na 28 września br. w “Willa Jasna” w Czorsztynie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW 
informujemy o możliwości rejestracji w bazie partne-
rów KSOW na stronie www.ksow.pl 

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu
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Izby rolnicze w e Francji i w Niemczech

Niemcy
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Izby rolnicze powstały w 1924 r. ale w pełni zaczęły funkcjonować dopiero 
pod koniec lat 60-tych po otrzymaniu statutu organizacji publicznej. 

Początki funkcjonowania Izb sięgają roku 1894 kiedy to powołano do 
istnienia Izby w każdej prowincji Prus, przed I wojną światową poza Prusami 
wprowadzono je poza Bawarią i Wirtembergią także we wszystkich 
państwach Rzeszy. Obecnie izby rolnicze działają w 11  na 16 landach.                  
W Republice Federalnej Niemiec izby rolnicze zostały powołane ustawą 
Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii z dnia 11 lutego 1949 r., która stała 
się wzorem aktu prawnego dla innych landów w celu powołania izb na 
swoich terenach.
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Właściciele gospodarstw rolnych ale również pracownicy rolni, dzierżawcy, 
emeryci rolni oraz ich małżonkowie (pod warunkiem, że przez 10 lat 
prowadzili gospodarstwo rolne), przedstawiciele różnych form 
spółdzielczości, reprezentanci kasy ubezpieczenia rolniczego, instytucji 
finansujących rolnictwo, reprezentacji leśnictwa i przemysłu rolno-
spożywczego, rzemiosła i handlu rolniczego. 

 Osoby związane z produkcją rolną a więc obok rolników, również kobiety 
wiejskie, pracownicy leśnictwa, ogrodnicy, producenci wina i rybacy.
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Działalność izb francuskich jest realizowana na 3 szczeblach: departamentu, 
regionu i kraju. Przedstawiciele departamentalnej izby wybierani są na okres 
6 lat i tworzą zgromadzenia plenarne które decydują o działalności 
posczególnych izb i zatwierdzają ich budżet. Do głównych zadań 
departamentalnych izb w których najwięcej mandatów mają rolnicy należy 
prowadzenie doradztwa oraz świadczenie usług dla rolnictwa. Izby na 
poziomie regionalnym zajmują się badaniami ekonomicznymi oraz promocją 
produktów-rolno spożywczych i przekazywaniem wyników na potrzeby 
praktyki. Natomiast na szczeblu krajowym o interesy rolników dba tzw. Stałe 
Zgromadzenie Izb Rolniczych wraz z organem wykonawczym Stałym 
Komitetem Naczelnym (inaczej Zarządem). Zarząd opiniuje budżet 
ministerstwa rolnictwa a w jego pracach mogą brać udział ministrowie 
rolnictwa oraz finansów.
Przy Stałym Zgromadzeniu działa również specjalna dyrekcja, która prowadzi 
sprawy unijne i międzynarodowe, dodatkowo prowadzi ośrodek 
szkoleniowy oraz Wyższą Szkołę Inżynierów Rolnictwa i Instytut Technik 
Inżynieryjnych Rolnictwa.

W poszczególnych krajach związkowych struktura organizacyjna jest nieco 
inna choć w każdej najwyższą władzę sprawuje walne zgromadzenie 
wybierane wśród uprawnionych na 4 do 6 lat w zależności od landu.           
Walne zgromadzenie powołuje komisje: ds. finansów, ochrony środowiska, 
doradztwa zawodowego rolniczego, produkcji roślinnej czy produkcji 
zwierzęcej. Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie wykonuje z kolei 
zarząd na czele z Prezesem. Zarząd natomiast wybiera  Dyrektora, który 
kieruje biurem Izby.
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Izby rolnicze mają we Francji szerokie kompetencje, mogą wspierać rozwój 
niektórych podmiotów gospodarczych, mogą tworzyć rolnicze 
przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie a wspólnie z izbami przemysłowo-
handlowymi współfinansować wszelkie przedsięwzięcia w branży rolnej, 
handlu rolnego i przemysłu rolno-spożywczego. Z zakresu administracji 
publicznej Izby dodatkowo decydują o wysokości podatków rolnych, 
opracowują plany zagospodarowania użytków rolnych, decydują                     
o zalesieniu, budowie dróg i wyznaczaniu terenów pod budownictwo.

Niemieckie Izby Rolnicze jako samorząd gospodarczy i zawodowy ma za 
zadanie reprezentować interesy osób związanych z produkcją rolną. Biura o 
rozbudowanej strukturze bardzo mocno stawiają na doradztwo choć za 
usługi z tzw. ogólnego doradztwa rolnicy nie płacą. Jedną z najbardziej 
rozbudowanych izb jest Izba Rolnicza Westfalia-Lipe gdzie działają                                 
4 wydziały: prawny, ekonomiczny, produkcji rolnej i ogrodniczej, 
przygotowania zawodowego. W ramach zadań zleconych przez 
administrację rządową izby w Niemczech wykonują działania z zakresu: 
badania gleb, nasiennictwa, weterynarii, prowadzenia instytutów i zakładów 
badawczych.
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Finansowanie działalności Izb Rolniczych we Francji pochodzi w połowie od 
rolników z części podatku gruntowego a wysokość składki jest ustalana 
corocznie przez departamentalne izby rolnicze, ok. 25% środków pochodzi       
z Krajowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, z budżetów samorządu 
terytorialnego, budżetu państwa i UE natomiast kolejne 21% pochodzi ze 
świadczenia usług.

Środki do funkcjonowania niemieckie izby otrzymują głównie z dotacji           
z budżetu państwa (co stanowi 50% wpływów) dodatkowe środki pozyskują 
ze świadczonych usług (ok. 30%) oraz ze składek rolników, których wysokość 
jest uzależniona od wartości produkcji sprzedawanej w gospodarstwie (co 
stanowi ok. 20% budżetu izby). 

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 27 i 26

Francja

Pomoc rolnikom i ochrona ich interesów to głów-
ny cel działań opisywanych wyżej izb. Wszystko to 
pozwala izbom rolniczym we Francji i w Niemczech 
utrzymywać wysoką pozycję, co przekłada się na ich 
skuteczność. Pod względem funkcjonowania wzór dla 
polskich izb powinny stanowić izby francuskie, któ-
re dzięki silnym podstawom prawnym mają bardzo 
duży wpływ na kreowanie polityki rolnej. We Francji 
izby rolnicze przy współpracy ze związkami zawodo-
wymi twardo i skutecznie bronią interesów rolników. 
Z kolei w Niemczech izby zajmując się m.in. promocją 
przedsiębiorczości, gospodarowaniem obszarami rol-
nymi, doradztwem, skupiają się na faktycznej pomocy 

rolnikom w ich codziennych problemach, na szukaniu 
sposobów na zwiększenie dochodów uzyskiwanych 
z prowadzenia gospodarstw rolnych.

Wydaje się zatem, że w tworzeniu idealnego modelu 
izb rolniczych należałoby czerpać z doświadczeń zarów-
no francuskich jak i niemieckich izb. Tak aby stworzyć 
z jednej strony silny, wpływowy i prężnie działający sa-
morząd, odważnie broniący interesów rolnictwa, z dru-
giej samorząd, który działa jak najbliżej rolników, na 
poziomie lokalnym, i który stanowi dla nich wsparcie, 
cieszy się ich zaufaniem oraz szerokim poparciem.

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie
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Współpraca zagraniczna MIR w I półroczu 2019 r.

* * *

W ramach tegorocznych działań w zakresie 
współpracy zagranicznej, przedstawicie-

le Małopolskiej Izby Rolniczej, z inicjatywy Konsu-
la Honorowego Chorwacji w Polsce i na zaproszenie 
władz Chorwackiej Izby Rolniczej (utworzonej w roku 
2014 r.), gościli z wizytą dwudniową na Chorwacji 
w celu przekazania doświadczeń w budowaniu progra-
mu działania oraz organizacji struktury izb. 

W kontekście nowonawiązanej współpracy strona 
polska, w dniach 19-22 maja br., przyjęła z rewizytą 
Przedstawicieli Chorwackiej Izby Rolniczej w celu za-
cieśnienia współpracy oraz dalszej wymiany doświad-
czeń pomiędzy Izbami. 

Ponadto w czerwcu br. Małopolska Izba Rolnicza 
gościła w biurze MIR w Krakowie grupy rolników 
z Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych, którzy byli 
zainteresowani poznaniem rolnictwa w Polsce i w Ma-

łopolsce, aktualnych problemów rolników oraz struk-
tury i działalności Izby. 

Joanna Krasicka, biuro MIR w Krakowie

Delegacja MIR z wizytą na Chorwacji, 01-03.04.2019 r.
(relacja z wyjazdu na www.mir.krakow.pl w zakładce 

���������� ��������������, 09-04-2019).

Małopolscy rolnicy z wizytą w Michałowie

* * * * *

W dniu 20 maja br. odbył się wyjazd szkole-
niowy dla rolników z powiatów krakow-

skiego i olkuskiego do Stadniny Koni Michałów. 
Tematem wyjazdu była hodowla koni i bydła.

Michałów, położony w rejonie zwanym Ponidziem 
w woj. świętokrzyskim, zaskoczył nas pozytywnie. 
Zobaczyliśmy wzorowo prowadzoną firmę w odno-
wionych i dobrze wyposażonych obiektach z dużą 
przestrzenią dla koni i bydła.

Działająca od 1953 r. stadnina realizuje program 
hodowli koni czystej krwi arabskiej i jest liderem 
w Polsce i Europie. Liczące ponad 400 szt. stado, 
w tym 120 klaczy – matek jest jednym z najbardziej 
cenionych na świecie i zdobywa najwyższe laury na 
czempionatach rangi światowej. Są tu także konie rasy 

małopolskiej, o rzadko spotykanej maści tarantowa-
tej, oraz niewielkie stado kucy szetlandzkich. 

Zobaczyliśmy dwa wzorcowe stada krów mlecz-
nych rasy jersey oraz holsztyno-fryzyjskiej, które były 
nagradzane na wielu wystawach bydła.

Można tu nabyć krowy cielne, jałówki oraz buhaj-
ki, a produkcja mleka jest podstawowym i stałym źró-
dłem utrzymania stadniny.

Zwiedziliśmy także muzeum przedstawiające histo-
rię hodowli koni czystej krwi arabskiej. Zbiór trofeów 
zdobytych przez stadninę zrobił na nas wielkie wrażenie.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Racławic, 
do naszego znajomego rolnika Ryszarda Jędrucha, 
hodowcy bydła mlecznego. Wspólnie z synem hodu-
je prawie 100 szt. krów, ciągle inwestuje i rozwija ten 

bardzo trudny rodzaj produkcji rolnej.
Rolnicy uczestniczący w tym wyjeździe wzboga-

cili swoją wiedzę i utwierdzili się w przekonaniu, że 
nie jest tak źle z hodowlą koni i bydła, zarówno za-
rządzaną przez osoby prywatne, jak i będące w po-
siadaniu Skarbu Państwa. Wspomnę, że mamy już 
za sobą wizytę w wielkim gospodarstwie w Kietrzu, 
a w planach wyjazd do Regietowa, do hodowli koni 
huculskich i rolników zajmujących się hodowlą by-
dła w rejonie Gorlic.

Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR

Stadnina Koni Michałów, fot.: www.agrofoto.pl
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XIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego
i izbowy piknik w Szczyrzycu

W dniach 1-2 czerwca 2019 r. na Błoniach 
w Szczyrzycu odbyła się XIII Krajowa 

Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego połączona 
z regionalną wystawą owiec oraz wystawą króli-
ków rasowych.

Organizatorami XIII Krajowej Wystawy byli: Krajowy 
Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jo-
dłowniku, Urząd Gminy w Jodłowniku, Polska Federa-
cja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Przedstawi-
cielstwo i Biuro w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Karniowicach, Małopolskie Stowarzyszenie Hodow-
ców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Regional-
ny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu. 

Współorganizatorami wystawy byli: Małopolski 
Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, In-
stytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Ga-
licyjski Związek Hodowców i Producentów Mleka.

Honorowy patronat nad wystawą objęli: Jan Krzysz-
tof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wi-
told Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podczas wystawy, hodowcy czerwonego bydła pol-
skiego z wielu regionów Małopolski zaprezentowali 
najlepsze sztuki bydła. Oceny dokonała komisja sę-
dziowska, oceniając 70 sztuk bydła w 9 kategoriach.

 Tytuł Superczempiona Wystawy, w programie do-
skonalenia rasy, otrzymała krowa Beretka – hodowcy 
Edwarda Solarczyka z Wróblówki.
 Tytuł Superczempiona Wystawy w programie ochro-

ny zasobów genetycznych przyznano krowie Fide – 
hodowcy Czesława Kuc z Podłopienia.
W pierwszym dniu wystawy komisja, powołana przez 

RZHOiK w Nowym Targu, oceniała również owce. 
 Tytuł Superczempiona w kategorii tryki otrzymał 

hodowca Wiesław Hryc, a w kategorii maciorki – ho-
dowca Piotr Pietraszek.

Z kolei komisja powołana przez MSHKRiDO oce-
niała zgłoszone na wystawę króliki.

dziowska, oceniając 70 sztuk bydła w 9 kategoriach.

Nagrodzeni hodowcy czerwonego bydla polskiego, Szczyrzyc, 02.06.2019 r. 

 Tytuł Superczempiona otrzymał samiec rasy wie-
deński niebieski hodowcy Bartłomieja Pięty oraz sa-
mica rasy nowozelandzkiej czerwonej hodowcy Ada-
ma Dziadkowca.

Hodowcom wręczono puchary, medale, nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy. Małopolską Izbę Rolniczą repre-
zentowali Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR, Ka-
rol Zachwieja – członek Zarządu, Leszek Leśnik – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej MIR w Limanowej oraz 
delegaci z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego.

Podczas wystawy odbyły się liczne konkursy m.in. 
konkurs młodego hodowcy. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą 
było cielę rasy polskiej czerwonej.

Na stoiskach wystawienniczych firmy zaprezen-
towały sprzęt rolniczy, wyroby rękodzieła ludowego. 
Na stoiskach kół gospodyń wiejskich z gminy Jodłow-
nik przygotowano potrawy do degustacji.

Smacznie, zdrowo i pożywnie
Małopolska Izba Rolnicza przygotowała, w ramach 

Zadania „Produkty mleczne w żywieniu człowieka – 
ich wyjątkowa wartość”, finansowanego z Funduszu 
Promocji Mleka, degustację potraw z mleka, która cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem.szyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podczas imprezy, na stoisku degustacyjnym często-
waliśmy produktami przygotowanymi przez F.P.H.U. 
„Elegant Bankiet” z Marszowic, z mleka i przetworów 
pochodzących z pobliskiej spółdzielni mleczarskiej, 
skupującej mleko od lokalnych rolników. Hostessy za-
chęcały do degustacji i częstowały mlecznymi potrawa-
mi, którym trudno było się oprzeć. Były pierogi z se-
rem, naleśniki z serem, tosty z pastami serowymi, sery 
żółte i topione, maślanka, kefir, orzeźwiające koktajle 
z truskawkami i jagodami oraz wyśmienity sernik.

Przygotowaliśmy również stoisko promocyjne, na 
którym dostępne były broszury i ulotki informacyjne 
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nt. mleka, jego przetworów oraz z przepisami kuli-
narnymi. Stoisko licznie odwiedzali rolnicy, rodziny 
z dziećmi, delegaci izby rolniczej. 

Prezes MIR Ryszard Czaicki gościł posła na Sejm 
RP Jana Dudę z małżonką oraz Wójta Gminy Jodłow-
nik Pawła Stawarza. 

Imprezie towarzyszyły konkursy z nagrodami zor-
ganizowane dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci konkurs 
plastyczny pt. ”Te co muczą, przeżuwają i zdrowe mleko 
dają”, dla dorosłych konkurs wiedzy pt. „Mleka smak lu-
bimy”. Na scenie głównej, podczas losowania wyłonio-
nych zostało łącznie 30 laureatów konkursów: dwadzie-
ścioro dzieci i dziesięć osób dorosłych - wszyscy otrzy-
mali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które 
wręczyli Dyrektor MIR Henryk Dankowiakowski oraz 
Przewodniczący RP MIR w Limanowej Leszek Leśnik.

Dodatkowo, podczas imprezy zespół muzyczny 
„Adventure” z Tarnowa umilał czas swoją muzyką. 

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
* * * * *

W dniach 13-14 lipca br. w Ludźmierzu (gmi-
na Nowy Targ) odbyła się VIII Podhalańska 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Tegoroczna wystawa zgromadziła hodowców zwie-

rząt, wystawców sprzętu rolniczego, instytucji związa-
nych z rolnictwem oraz producentów wyrobów mle-
czarskich. Podczas wystawy hodowcy zaprezentowali 
60 sztuk bydła mlecznego, 12 szt. bydła mięsnego, 
37 koni, 43 owce, 5 kóz, 229 królików oraz 24 gołębie. 

Pierwszy dzień to wytężona praca dla hodowców 
związana z wyceną zwierząt i wyborem czempionów 
i superczempionów wystawy. W specjalnie przygoto-
wanym do tego celu zadaszonym ringu swoje najlepsze 
sztuki prezentowali hodowcy bydła mlecznego, koni 
oraz owiec, równocześnie odbywała się ocena królików.

Drugi dzień rozpoczął się uroczystą mszą świę-
tą w intencji hodowców w Bazylice w Ludźmierzu. 
W procesji z darami przyniesiono kwiaty, owoce, sery, 
oscypki, chleb, mleko – wyroby będące efektem pracy 
hodowców. Po mszy rozpoczęła się oficjalna część wy-

stawy, która zgromadziła zaproszonych gości, hodow-
ców oraz zwiedzających. 

Na scenie odbyło się uroczyste otwarcie i wręczenie 
nagród dla właścicieli najlepszych okazów zwierząt. 
Wyróżnionym hodowcom poszczególnych gatunków 
zostały wręczone puchary oraz nagrody za czempiony 
oraz superczempiony wystawy. 

Setki zwiedzających oglądało pokazy nagrodzonych 
zwierząt - bydła, koni oraz owiec. Równie widowiskowe 
były pokazy zaprzęgów konnych czy Konkurs Młodego 
Hodowcy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
także wystawiane traktory, maszyny i urządzenia rol-
nicze oraz stoiska wystawców między innymi Małopol-
skiej Izby Rolniczej, KRUS, ARiMR, MODR, Spółdziel-
ni Mleczarskiej Mlekovita oraz Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Radomsku.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu

Laureaci konkursu plastycznego, Szczyrzyc, 02.06.2019 r. 

MIR reprezentowali Prezes Ryszard Czaicki 
oraz członek Zarządu Karol Zachwieja, Ludźmierz, 14.07.2019 r. 

* * *
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W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. w Słaboszowie 
odbyły się XIX Dożynki Powiatu Miechow-

skiego oraz I Małopolskie Święto Zboża. 

Małopolskie Święto Zboża 
i Dożynki Powiatu Miechowskiego w Słaboszowie

Starostowie dożynkowi. Fot. K. Capiga (www.miechowski.pl).

Święto całego regionu zorganizowano po raz pierw-
szy. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego, pod honorowym patro-
natem Marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Słowo 
boże wygłosił ksiądz proboszcz Antoni Seweryn, który 
poświęcił chleb z tegorocznych zbiorów i wieńce do-
żynkowe. Na starostów dożynek wybrano Małgorzatę 
Kowalską i Sebastiana Włodarczyka. Gospodarzami 
uroczystości byli Wójt Gminy Słaboszów Marta Voz-
snak oraz Starosta Powiatu miechowskiego Jacek Ko-
byłka. Gospodarze otrzymawszy od starostów bochen 
chleba częstowali gości i uczestników święta. Małopol-
ską Izbę Rolniczą reprezentował przewodniczący Rady 
Powiatowej w Miechowie Patryk Natkaniec. 

Uroczystości uświetniły występy artystyczne dzieci 
z Zespołu Szkół w Dziaduszycach i Janowicach. 

Katarzyna Węgiel, biuro MIR w Miechowie

W hołdzie Naszej Matce

* * * * *

Już po raz 39. rolnicy z całej Polski spotkali się na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie na Dożynkach Jasnogórskich, aby po-

kłonić się Naszej Pani i podziękować za plony. 
Małopolskich rolników reprezentowała delegacja Małopolskiej 

Izby Rolniczej w składzie: Karol Zachwieja – Przewodniczący RP 
MIR w Nowym Targu, Ludwina Józefek, Katarzyna Kos, Danuta 
Machała, Józef Nowak oraz Anna Klocek i Maciej Tylka – przed-
stawiciele nowotarskiego Oddziału ARiMR.

Dożynkową Mszę św. odprawił Wiesław Mering biskup wło-
cławski, a starostami dożynek byli Jolanta i Józef Nawroccy 
z Kuźnicy w diecezji włocławskiej. Halina Szymańska szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała list prezy-
denta, po niej głos zabrał Jan Krzysztof Ardanowski minister rol-
nictwa. Minister w swoim wystąpieniu dziękował rolnikom za ich 
pracę w tym trudnym, upalnym roku, za trud pracy spracowa-
nych rąk rolników, zapowiedział wsparcie rządowe dla poszko-
dowanych przez suszę rolników. Wśród licznie zgromadzonych 
gości honorowych był także Janusz Wojciechowski, eurodeputo-
wany, kandydat na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Nasza dele-
gacja pojechała ze sztandarem Izby i darami ołtarza – oscypkami. 
Podczas mszy św. bp Wiesław Mering poświęcił i pobłogosławił 
przepiękne wieńce dożynkowe z przeróżnymi motywami.

Na zakończenie liturgii z wałów częstochowskich popłynę-
ły słowa pieśni „Boże coś Polskę”, która nigdzie nie brzmi tak jak 
na Jasnej Górze, bo tu Święty Jan Paweł II mówił, że tu Polacy za-
wsze byli wolni. Przepiękna, upalna pogoda dopełniała oprawy, 
tego wyjątkowego dla polskich rolników dnia, a stroje regionalne 
z różnych stron Polski ubarwiły, jak kwiaty, podnóża klasztoru.

Danuta Machała, RP MIR w Nowym Targu Delegacja MIR, Częstochowa, 01.09.2019 r. 
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Charsznica jest dziś niekwestionowaną ka-
puścianą stolicą Polski. Kilkupokolenio-

wą tradycję w uprawie i kwaszeniu kapusty zamienio-
no na wymierny rynkowy sukces. 8 września 2019 r. 
już po raz 25. odbyły się Charsznickie Dni Kapusty. 
Jest to impreza promująca region, łącząca edukację 
z zabawą i możliwością aktywnego pożytkowania 
czasu wolnego, która umożliwia kontakty producen-
tów rolnych z firmami okołorolniczymi. 

Już od godziny 9:00 odbywały się konferencje i se-
minaria, pokazy i instruktaże na poletkach doświad-
czalnych oraz barwne ekspozycje odmian warzyw 
i kwiatów. Ofertę uzupełniało fachowe doradztwo oraz 
prezentacje nowinek technicznych. Najsmaczniejszym 
elementem obchodów był oczywiście charsznicki bigos.

O godzinie 13:30 odbyła się msza święta w Koście-
le Jana Chrzciciela w Chodowie, a po niej na Stadionie 
Sportowym LKS Spartak nastąpiło oficjalne otwarcie 
Dni Kapusty połączone z koronacją kapuścianej pary 
królewskiej oraz rozstrzygnięciem konkursu na naj-
cięższą główkę kapusty. W tym roku Królową Kapusty 
została Bożena Misiek, a tytuł Króla Kapusty otrzymał 
Piotr Kruszec. Natomiast najcięższą główką kapusty 
okazało się warzywo Joanny Nowak, ważące 14,55 kg. 

XXV Charsznickie Dni Kapusty

Kapuściana Para Królewska 2019. Fot. J. Klepacz-Baniak (www.ogrodinfo.pl).

Impreza została objęta Patronatem Honorowym 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mało-
polskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskie-
go. Małopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes 
Zarządu Ryszard Czaicki, Członek Zarządu Marek Bo-
ligłowa, Przewodniczący Rady Powiatowej MIR w Mie-
chowie Patryk Natkaniec oraz delegaci Rady Powiato-
wej MIR w Miechowie i Proszowicach.

Doskonałym zakończeniem imprezy był koncert ze-
społu Golec uOrkierstra oraz pokaz sztucznych ogni.

Małgorzata Kulgawczuk, biuro MIR w Miechowie

XXIX AGROPROMOCJA
* * * * *

W dniach 7-8 września br. w Nawojowej k/No-
wego Sącza odbyła się promocyjno-handlowa 

wystawa rolnicza Agropromocja 2019, która uważana 
jest za największą tego typu imprezę w naszym regionie.

Głównymi organizatorami byli: Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Starostwo Po-
wiatowe w Nowym Sączu, Urząd Gminy w Nawojowej.

Honorowy Patronat nad wystawą objęli: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Wystawa ma charakter promocyjno-handlowy 
a organizowana jest w celu prezentacji nowoczesnych 
rozwiązań technicznych w zakresie produkcji rolnej, 
przetwórstwa rolno-spożywczego, nasiennictwa, bu-
downictwa wiejskiego, ekologii i ochrony środowiska.

Wystawa stanowi niepowtarzalną okazję do zapre-
zentowania rolnikom oferty firm działających w sferze 
agrobiznesu. Corocznie swój dorobek, wyroby i usłu-
gi demonstruje tu blisko 400 firm z branży rolniczej 
i okołorolniczej, wystawców indywidualnych oraz in-
stytucji. Podczas wystawy istnieje również możliwość 
do przedstawienia bogatego dorobku gospodarczego 
i kulturowego Małopolski, w tym produktów tradycyj-
nych i regionalnych, oferty agroturystyki i wyrobów rę-
kodzieła ludowego. Agropromocja od 29 lat wpisuje się 
w kalendarz najważniejszych imprez rolniczych w Ma-
łopolsce i z roku na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem ze strony uczestników i zwiedzających.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy, w dniu 
7 września, zostały rozstrzygnięte następujące kon-
kursy: „Agroliga”, „Najlepsze Gospodarstwo Agrotu-Pani Janina Kochniarczyk zajęła III miejsce w kategorii „ekologia-środowisko”.
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rystyczne w Małopolsce”, „Konkurs Potraw Regional-
nych”, „Estetyczna Zagroda”, „Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne”. Laureaci wymienionych konkursów zo-
stali uhonorowani na scenie, otrzymali cenne nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy. Małopolska Izba Rolnicza 
ufundowała nagrodę rzeczową w ramach XII edycji 
konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 
w 2019 r.”. Prezes Zarządu MIR Ryszard Czaicki oraz 
Przewodniczący RP MIR w Nowym Sączu Krzysztof 
Kurzeja, wręczyli nagrodę Pani Janinie Kochniarczyk 
z powiatu limanowskiego, która zajęła III miejsce w ka-
tegorii „ekologia-środowisko”. 

Władysława Borzęcka – laureatka konkursu Rolniczki gwarancją innowacyjności 
w polskich gospodarstwach po wręczeniu nagrody ufundowanej przez MIR.

Małopolska Izba Rolnicza dokonała również pod-
sumowania wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego 
konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. 
Podczas tegorocznej edycji pod nazwą „Rolniczki gwa-
rancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” 
wyłoniono dwie laureatki: Panią Władysławę Borzęcką 

i Panią Elżbietę Drapała, którym Prezes Zarządu MIR 
oraz Przewodniczący RP MIR w Nowym Sączu wrę-
czyli uroczyście ufundowane przez Izbę nagrody.

Ponadto, podczas Agropromocji odbyła się Wysta-
wa Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza, której towa-
rzyszyła promocja i degustacja wyrobów z jagnięciny 
i mleka owczego. Odwiedzający stoiska ze zwierzęta-
mi mogli również oglądać zwierzęta futerkowe, alpaki 
i drób ozdobny. Stoiska te cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

Na stoiskach wystawienniczych można było zaku-
pić warzywa i owoce prosto od producentów. Wystawie 
tradycyjnie towarzyszyły koncerty zespołów muzycz-
nych, występy zespołów folklorystycznych i regional-
nych oraz konkursy z nagrodami. Jak co roku w wy-
stawie uczestniczyli rolnicy oraz delegaci MIR z wielu 
powiatów Małopolski. Na stoisku MIR można było za-
opatrzyć się w bezpłatną prasę rolniczą, ulotki, infor-
matory oraz poradniki rolnicze.

Alicja Kostuś, biuro MIR w Nowym Sączu

Agonia giełdy w Tarnowie

* * * * *

Koncepcja lokalnych giełd hurtowych w stoli-
cach dawnych, tzw. małych województw, lan-

sowana w latach 90. ubiegłego wieku – wówczas słusz-
na na tamte czasy – nie wytrzymała próby czasu.

Teraz mamy zupełnie inne rolnictwo, sposoby pro-
dukcji i zbytu, nowoczesne i bardzo towarowe gospo-
darstwa ogrodnicze i sadownicze. Dowodem jest eko-
nomiczna agonia Małopolskiego Rynku Hurtowego 
S.A w likwidacji w Tarnowie. Giełda ta powstała w la-
tach 90., kiedy Tarnów był stolicą województwa, zaś 
wcześniej była skoncentrowana tu potężna baza prze-
twórcza, wtedy jeszcze państwowa.

Gdy padły wielkie molochy, lokalni producenci wa-
rzyw i owoców, głównie miękkich, utracili możliwości 
zbytu. Państwo poprzez swoje instytucje oraz niektóre 

gminy i rolników postanowili zbudować ich hurtową 
sprzedaż na lokalnej giełdzie. Udziały do niej wniosły 
instytucje i agencje państwowe związane z rolnictwem, 
niektóre gminy, pojedynczy rolnicy, izba rolnicza ów-
czesnego województwa tarnowskiego. Lokalna giełda 
została właścicielem placu targowego, pobudowała hale 
targowe, chłodnię, łącznie była właścicielem 28 ha.

Niestety rynek konsumenta w Tarnowie był niewiel-
ki a gospodarstwa okazały się z biegiem lat za drobne. 
Obecnie jej zarząd nie prowadzi już działalności ope-
racyjnej, tylko wynajmuje pomieszczenia prywat-
nym przedsiębiorcom, wyprzedaje też nieruchomości. 
Z pierwotnych 28 ha zostało mu jeszcze 13 ha, z czego 
tylko na 1,6 ha prowadzona jest działalność gospodar-
cza. Spółka jest w likwidacji.
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Końskie tradycje Małopolski zagrożone

– Zbywany jest majątek, żeby spłacić wierzycieli. Je-
żeli coś zostanie, przekażemy akcjonariuszom – mówi 
Marek Grunkiewicz, prezes MRH w Tarnowie.

– Wolelibyśmy wydzielić plac targowy, żeby pozostał 
własnością akcjonariuszy, by producenci warzyw i owo-
ców mogli handlować – uważa Jan Piwowarski, przed-
stawiciel gminy Wierzchosławice – udziałowca spółki. 

Marek Grunkiewicz, prezes MRH w Tarnowie.

Tymczasem takich jest coraz mniej, dominują po-
średnicy. Piwowarskiemu nie podoba się wyprzedaż 
majątku przez zarząd spółki. Ta z kolei nie ma szczę-
ścia do prezesów. Kilka lat temu poprzedni jej szef 
wyciął drzewostan na jednej z działek bez pozwo-
lenia na ścinkę (?!). Miasto nałożyło karę na spółkę 
w wysokości 400 tys. zł. Dochodzenie w tej sprawie 
do tej pory prowadzi prokuratura, a spółka utraciła 
płynność finansową.

– Likwidacja spółki będzie długo trwała, sytuacja 
jest patowa. To klęska organizatorów giełdy i skutki 
złego zarządzania przy tak rozproszonym akcjonaria-
cie – uważa Henryk Danowiakowski, dyrektor biu-
ra Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie. Kwituje 
sprawę, że to już jest klasyczna agonia spółki i zwykła 
klapa przedsięwzięcia.

Andrzej Sawa, topagrar.pl (14.05.2019)
* * * * *

Bronimy fundacji, chcemy by obiekt został w jej 
rękach. Obecny czynsz dzierżawny w wysokości 

60 tys. zł rocznie jest dla niej zabójczy – mówi w imie-
niu Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej dyrektor 
jej biura Henryk Dankowiakowski. Mowa o fundacji 
Klikowska Ostoja Polskich Koni w Klikowej koło Tar-
nowa, która od 2014 r. dzierżawi od KOWR ośrodek 
edukacyjno-hodowlany z olbrzymią końską tradycją.

Jeszcze do przedwojnia należał do rodu Sanguszków. 
W starych, solidnych murach zasłużony ród utrzymy-
wał wychowalnię koni półkrwi, którą upaństwowiono. 
Książę hodował końską młodzież: źrebięta i odsadki. 
Po wojnie różne były jej koleje losu. Jeszcze przed 1990 r. 
było tu stado ogierów ras pogrubionych i małopolskiej, 
które dzierżawiono w punktach kopulacyjnych rozrzu-
conych po wioskach. To historia siły pociągowej tutej-
szych gospodarstw na przestrzeni wieków.

Po 1990 r. stadnina zaczęła podupadać, chyliła się 
już do upadku. Władze Małopolskiej Izby Rolniczej 
czyniły kroki, by przejąć obiekt. Prowadzono rozmowy 
z AWRSP, jako przedstawicielem Skarbu Państwa, w tej 
sprawie. Zgody nie wyraziło ministerstwo rolnictwa. 
Wreszcie padł pomysł, by Małopolski Związek Hodow-
ców Koni zarejestrował fundację, która ją poprowadzi. 
Jednym z fundatorów jest rolniczy samorząd. Obecnie 
na powierzchni 7 ha oraz 23 ha znalazło miejsce 50 koni 
ras: małopolskiej, śląskiej, huculskiej, polski koń szla-
chetny półkrwi, araby. Fundacja utrzymuje się z pensjo-
natu dla koni, rekreacji i hipoterapii, punktu rozpłodo-
wego ogierów, prowadzenia końskich kursów i szkoleń.

– Oferowane przez nas stawki cenowe są znacznie 
niższe niż w Krakowie, klienci są biedniejsi – mówi Mał-
gorzata Baca, kierownik obiektu i hipoterapeutka.

– Przeprowadziliśmy generalne remonty przedwo-
jennych budynków. Utwardziliśmy place, nawieźliśmy 
piasku, wymieniliśmy dachy. Przedtem wszystko było 
w fatalnym stanie, zakrzaczone, lało się z dachów – re-
lacjonuje inwestycje w Klikowej prezes fundacji dr Ze-
non Podstawski. Jego priorytetem jest, by Skarb Pań-
stwa przekazał ten obiekt na własność fundacji. Tym-
czasem zabija ją czynsz.

Oprócz koni w zadbanych starych budynkach 
zgromadzono stare powozy. Powozownia, jeśli chodzi 
o liczbę eksponatów, zajmuje drugie miejsce w kraju po 
Muzeum w Łańcucie. Jest to największy tego typu, nie-
komercyjny obiekt w Małopolsce.

– Potomkowie rodu Sanguszków popierają ideę 
użytkowania majątku swojej dawnej stadniny przez 
fundację ze względu na kontynuowanie ich końskich 
tradycji oraz pieczołowitą dbałość o niegdysiejsze ich 
mienie – zapewnia Małgorzata Baca. 

Andrzej Sawa, topagrar.pl (24.05.2019)
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„Porzucone” grunty Małopolski

* * * * *

Niemal 70 tys. ha. Aż tyle porzuconej ziemi 
leży odłogiem i porasta chwastami, chasz-

czami i zakrzaczeniami, w tym inwazyjnymi w woj. 
małopolskim. Mnoży się m.in. nawłoć, wierzba, olsza. 
Dotyczy to głównie powiatów zachodniej Małopolski, 
gdzie występują słabe gleby, a więc pow. chrzanow-
skiego i olkuskiego, ale nie tylko. 

– Wracamy do puszczy pierwotnej, bo nie ma moż-
liwości prawnych, by zmusić właściciela gruntu lub jego 
spadkobiercy do chociażby jednokrotnego zruszenia ziemi 
w ciągu roku lub skoszenia. Bywa, że takie punktowe za-
krzaczenie występuje w środku zadbanych pól uprawnych 
– narzeka Henryk Dankowiakowski, dyrektor Małopol-
skiej Izby Rolniczej w Krakowie. Tu należy podkreślić, 
że ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych w woj. ma-
łopolskim wynosi 660 tys. ha, co oznacza, że areał „po-
rzuconych” gruntów stanowi ponad 10% tej powierzch-
ni. To najwięcej w Polsce. Ziemia ta nie produkuje, nie 
przysługują do niej dopłaty unijne – przepada nam pra-
wie 70 mln zł, stanowi zagrożenie pożarowe podczas 
upałów, zachwaszcza i zakrzacza sąsiednie pola. To są 
głównie małe, kilku-, kilkunasto-, czasem kilkudziesię-
cioarowe spłachetki rozrzucone punktowe na małopol-
skiej szachownicy pól. Jaka jest przyczyna tego zjawiska?

– Ich właściciele lub spadkobiercy znaleźli sobie inne, 
pozarolnicze źródło utrzymania w mieście lub za granicą. 
Utrzymują je, by mieć ubezpieczenie w KRUS, traktują je 
jako lokatę kapitału w historycznie głodnej kiedyś ziemi 
Galicji – wyjaśnia dyrektor. Są powiaty bardzo gęsto za-
ludnione, w których rolnictwo występuje już szczątkowo, 
traktowane jako sypialnie Krakowa. Grunty takie trak-
towane są jako tereny pod budowę. Największe skupiska 
ziemi pod budownictwo wokół stolicy Małopolski liczą 

po kilkaset hektarów, są to czasem grunty I i II klasy. 
W takich miejscowościach, pozbawionych towarowych 
rolników ze sprzętem trudno o dzierżawcę, stąd problem.

Szacuje się, że w samym Krakowie na stałe mieszka 
ponad 5 tys. płatników podatku rolnego, których grun-
ty leżą daleko od grodu Krakusa. W całym powiecie 
krakowskim jest ich aż 54 tys. – mają status rolnika, bo 
powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 ha. Ziemia 
jest bardzo droga, liczona w metrach kwadratowych.

– Jeszcze 7–8 lat temu w moim powiecie było 70% ta-
kich nieużytków w stosunku do ogólnej powierzchni UR. 
Nie było chętnych do dzierżawy, bo rolnicy nie dyspono-
wali jeszcze wtedy nowoczesnym sprzętem do uprawy. 
Wielokrotnie nagłaśniałem ten problem w lokalnych me-
diach – mówi Stanisław Kyrc z gminy Biskupice, wice-
przewodniczący ZW NSZZ RI „Solidarność”, radny po-
wiatu wielickiego. Obecnie – jak szacuje – powierzchnia 
porzuconych gruntów zmniejszyła się do 10%.

Andrzej Sawa, topagrar.pl (23.08.2018)

Nadmierna eksploatacja Ziemi prowadzona 
przez ludzi poważnie osłabia zdolność przy-

rody do podtrzymywania życia, funkcjonowania spo-
łeczeństw i zrównoważonych gospodarek. Już 20 lat 
temu naukowcy z Londyńskiego Towarzystwa Zoolo-
gicznego opracowali tzw. wskaźnik LPI (Living Planet 
Index), który mierzy zmiany w liczebności dzikich 
gatunków na całym świecie i wskazuje, że globalne 
populacje ryb, ptaków, ssaków, płazów oraz gadów 
spadły o średnio 60% pomiędzy rokiem 1970 a 2014. 
Główne zagrożenia są bezpośrednio związane z ak-
tywnością ludzką. Spadek spowodowany jest między 
innymi utratą przez dzikie zwierzęta siedlisk oraz de-
gradacją i nadmierną eksploatacją przyrody.

Ziemia na rozdrożu
Problemem obecnych czasów już nie jest wypro-

dukowanie, ale zbycie, a właściwie jak najlepsze roz-
dystrybuowanie wyprodukowanej przez człowieka 
żywności. Zapewne wielu z nas na co dzień nie za-
stanawia się, jak bardzo przez towarową produkcję 
żywności, przez dążenie do maksymalizacji plonów, 
a co za tym idzie dochodów, człowiek zmienił śro-
dowisko. Poprzez szybki rozwój cywilizacji czło-
wiek przez ostatnie dziesięciolecia ingeruje w stan 
środowiska naturalnego tak silnie jak nigdy dotąd. 

Obecnie wykorzystujemy 130% mocy produk-
cyjnych biosfery. Oznacza to, że bierzemy więcej 
niż Ziemia jest w stanie wyprodukować. Jest to 
życie na kredyt i kiedyś trzeba będzie go spłacić. 
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Obecnie liczba ludności wynosi 7 694 221 340 
czyli ponad 7,5 mld. Mimo, że stanowimy tylko 
ułamek procenta ogólnej biomasy (0,01%), 
to wraz ze zwierzętami, które hodujemy do 
własnych celów, wynosi to 96% wszystkich 
ssaków występujących na ziemi. To znaczy, 
że ssaków dziko żyjących mamy w przyrodzie 
tylko 4%. Wśród wszystkich ptaków żyjących 
na Ziemi drób hodowlany stanowi 70%, dzikie 
ptactwo to tylko 30% ogólnej ptasiej populacji.

Propagowanie konsumpcyjnego stylu życia, pogoń za 
zaspokajaniem własnych potrzeb oraz nadmierne ich 
rozbudzanie powoduje, że człowiek bezrefleksyjnie od 
lat „obdziera” Ziemię z jej zasobów. Skutkiem tego są 
coraz gwałtowniejsze zmiany klimatu oraz drama-
tyczny spadek bioróżnorodności. Wygląda na to, że 
ten problem zostawimy naszym dzieciom. 

Opierając się na danych zamieszczonych na portalu 
Dinoanimals, wszystko wskazuje na to, że rocznie zabi-
jamy ponad 58 mld kurczaków, 2,8 mld kaczek, 1,3 mld 
świń, wraz z pozostałymi zwierzętami przeznaczonymi 
do konsumpcji (tj. indykami, gęśmi, owcami, kozami, 
bydłem, bizonami) daje sumę 64,88 mld sztuk. Jesz-
cze bardziej zatrważająco wygląda nasza gospodarka 
związana z morzami i oceanami: rocznie ludzie zabijają 
2,74 biliona (2 740 000 000 000) ryb, przy czym statysty-
ki te nie obejmują połowów nielegalnych, ryb złowio-
nych i wyrzuconych, tych które giną po ucieczce z sie-
ci, użytych jako przynęta czy wykorzystywanych jako 
pasza na farmach rybnych. W pewnej części zwierzęta 
te oddają swoje życie „na marne”, gdyż nierówne roz-
dystrybuowanie dóbr, skutkuje tym, że część ludzkości, 
zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych nadal cierpi 
głód, podczas, gdy ogromna ilość żywności marnowa-
na jest w krajach bogatych. Obliczono, że gdyby każdy 
z nas zastąpił jeden mięsny posiłek w tygodniu innym, 
to rocznie zginęłoby kilkanaście mld zwierząt mniej. 

Oczywiście zwierzęta to nie tylko żywność. Czło-
wiek zabija je również dla pozyskania skór, i w tym 
celu zabija ich około 200 mln rocznie. Co ciekawe Pol-
ska jest trzecim co do wielkości producentem zwierząt 
futerkowych, po Dani i Chinach. Ponadto zwierzęta 
w liczbach trudnych do oszacowania giną w laborato-
riach, gdzie testowane są na nich kosmetyki, leki itp. 
Mówi się o 200 mln uśmiercanych w tym procederze 
zwierząt. Do ogólnej liczby zabijanych zwierząt należy 
doliczyć działania kłusowników i myśliwych, z rąk jed-
nej i drugiej grupy rocznie ginie po około 200 mln.

Okazuje się, że społeczeństwo wysokorozwiniętej 
cywilizacji nie potrafi sobie poradzić z wieloma bolącz-
kami. Za zerwanie więzi z naturą, podążanie za wy-
godą, luksusem, zatraciliśmy naszą prawdziwą naturę. 
Coraz trudniej sprostać nam wygórowanym oczekiwa-
niom rodziny, przyjaciół, współpracowników. Ta silna 
społeczna presja, obciąża naszą psychikę, wynikiem 
czego jest coraz częstsze zapadanie na choroby psy-
chiczne, czy o podłożu immunologicznym. 

Ludzkość wkraczając na drogę szybkiego rozwoju 
cywilizacji, powinna uświadomić sobie, że podcina ga-
łąź, na której się znajduje. Szanujmy naszą Ziemię, pa-
miętając, że jej zasoby nie są nieograniczone. Czyniąc 
ją sobie poddaną pamiętajmy, że to życie, które nadal 
na niej bujnie kwitnie, czyni ją wyjątkową planetą. 

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie
Materiały źródłowe:

www.dinoanimals.pl, www.ziemianarozdrozu.pl, 
www.dzikiezycie.pl.
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach od października 

2017 r. realizuje projekt pn. „Wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii na obszarach wiejskich - URESA” 
w ramach programu ERASMUS+. 

Naszymi partnerami w tym projekcie są przedstawi-
ciele Turcji, Bułgarii oraz Słowacji. Celem projektu URE-
SA jest promocja odnawialnych źródeł energii (OZE), 
takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna, 
z biomasy czy energia pozyskiwana z biogazu oraz 
przedstawienie odnawialnych źródeł energii jako moż-

Projekt „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
na obszarach wiejskich”- URESA

liwości przekształcenia profilu gospodarstw domowych 
z obszarów wiejskich. Opracowane zostaną materiały 
szkoleniowe dla rolników, doradców rolniczych oraz 
wszystkich zainteresowanych beneficjentów, zarówno 
w formie elektronicznej jak i drukowanej. 

Wśród rolników istnieje bardzo duże zaintereso-
wanie małymi instalacjami produkującymi energię 
z OZE, dlatego tak ważne są działania edukacyjne 
mające na celu upowszechnianie wiedzy na ten temat. 
Zapraszamy na stronę projektu www.uresa.eu

Ewa Ryjak, MODR w Karniowicach

* * * * *

Ogólnopolskie konsultacje społeczne
projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy 
podlega 6-miesięcznym konsultacjom spo-

łecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. 

Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, 
że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi 
i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w prze-
pisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:
1. drogą elektroniczną:
poprzez formularz online•  udostępniony na stronach 
internetowych:
 gospodarkamorska.bip.gov.pl 
 gov.pl/web/gospodarkamorska;
 konsultacjesusza.pl;
 stopsuszy.pl

droga mailową:• 
 na adres: ppss@konsultacjesusza.pl

2. listownie:
na adres: Ministerstwo Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa;

3. osobiście:
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa 
(pokój 309);

4. wersję papierową uwag na formularzu można zgła-
szać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnio-
ski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:

analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych 1. 
zasobów wodnych,
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Konsultacje społeczne projektu 
planu przeciwdziałania skutkom suszy trwają 

od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

propozycja budowy lub przebudowy urządzeń 2. 
wodnych,

propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzy-3. 
stania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 
i sztucznej retencji,

katalog działań służących przeciwdziałaniu skut-4. 
kom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie sys-
temu online z przeglądarką działań katalogowych wraz 
z modułem geoportalu dostępna jest od 15 sierpnia 
2019 r. na https://konsultacjesusza.pl/ 

PPSS można pobrać ze strony: 
http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/ 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach.
* * * * *

Pomoc suszowa

Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 

uruchomi pomoc dla gospodarstw 
rolnych poszkodowanych w tym 
roku w wyniku suszy, huraganu, 
gradu, deszczu nawalnego, przy-
mrozków wiosennych lub powo-
dzi. Rekompensaty pochodzić 

będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczę-
cia naboru wniosków to 3 października 2019 r. Wnioski 
będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotknię-
tych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody 
spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, 
deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub 
powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez 
wojewodę, wynoszą co najmniej 30% uprawy deklaro-
wanej przez rolnika we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje 
się, że będzie wynosić:
1000 zł na 1 ha•  powierzchni uprawy, na której powsta-
ły szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy z 
wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na któ-
rych obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub 
konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
500 zł na 1 ha•  powierzchni uprawy, na której powsta-
ły szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% 
danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zie-
lonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, 
owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;

500 zł na 1 ha • powierzchni wieloletnich użytków zie-
lonych, na której powstały szkody obejmujące co naj-
mniej 70% danej uprawy i na której obsada zwierząt 
z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 
0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej;
250 zł na 1 ha•  powierzchni wieloletnich użytków zielo-
nych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 
30% i mniej niż 70% danej uprawy i na których obsada 
zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wyno-
si poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc 
„wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których 
straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej pro-
dukcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pię-
ciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniższej albo 
w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach 
będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rol-
nej danego gospodarstwa.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% tym rol-
nikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co naj-
mniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodar-
stwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Źródło: ARiMR 
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Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły 
w życie przepisy ustawy z dnia 

04.12.2016 r. o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz.U. z 13.12.2016, poz. 2007), odnoszące 
się do dobrowolnego znakowania środków 
spożywczych informacją „Produkt polski”.

Przepisy te dają możliwość producentom wyróżnia-
nia na rynku produktów wyprodukowanych w Polsce, 
z polskich surowców, poprzez oznakowanie ich informa-
cją „Produkt polski” bądź znakiem zawierającym taką 
informację. Przepisy ustawy określają jednolite kryte-
ria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji 
„Produkt polski”. Produkty muszą być wyprodukowane 
z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że 
w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie im-
portowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości 
do 25% masy tych produktów, jednakże pod warunkiem, 
że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Szczegółowe kryteria określone 
w przepisach ww. ustawy wskazują, że:

1. produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane 
informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, upra-
wa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku 
krów, owiec i kóz, odbyła się na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jednakże w przypadku:

a) mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyska-
ne ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) innych niż mięso produktów pochodzenia zwie-
rzęcego (mleko, jaja) – jeżeli zostały pozyskane od 
zwierząt, których chów odbywa się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. produkty przetworzone uzyskane w wyniku prze-
tworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których 
można stosować informację „Produkt polski” muszą 
dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

a) ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

b) wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają 
wymagania wskazane powyżej dla produktów nie-
przetworzonych, które mogą zostać oznakowane in-
formacją „Produkt polski”;

c) inne, niż wskazane wyżej składniki (składniki, któ-
rych w Polsce się nie produkuje) nie mogą prze-
kraczać 25% łącznej masy wszystkich składników 
w chwili ich użycia do wyprodukowania danego 
produktu (do wyliczeń nie bierze się pod uwagę 
użytej w produkcji wody).
Umieszczenie informacji „Produkt polski” bez 

spełnienia powyższych kryteriów podlega karze okre-
ślonej przepisami art. 40a ust. 1 pkt 4. ustawy z dnia 
21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych (Dz.U. z 2016, poz. 1604 z pózń zm.)

Znakowanie żywności informacją PRODUKT POLSKI
Znak graficzny zawierający informację „Produkt 
polski” został określony przepisami rozporządzenia 
MRiRW z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wzoru znaku 
graficznego zawierającego informację „Produkt pol-
ski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148 z późn. zm.).

Znakowanie tą informacją nie wymaga 
żadnej rejestracji. Logo „Produkt polski” można po-
brać bezpłatnie ze strony internetowej MRiRW: www.
gov.pl/rolnictwo/produkt-polski, na której znajdują się 
również wszystkie niezbędne informacje i regulacje 
prawne dotyczące znaku. Taki sposób oznakowania 
środków spożywczych pozwala zainteresowanym kon-
sumentom łatwo wyszukiwać produkty wytworzone 
w Polsce z użyciem krajowych surowców.

MRiRW, wspólnie z KOWR, realizuje ogólno-
polską kampanię informacyjną, której celem jest 
zwiększenie świadomości konsumentów na te-
mat oznakowania „Produkt polski”.

W ramach kampanii stworzona została broszura 
informacyjna, baner i plakat „Kupuj świadomie”, 
edukujące społeczeństwo w zakresie oznakowania 
„Produkt polski”. 

Od września 2019 r. ruszyła druga edycja kampa-
nii. Obecnie realizowane są działania skierowane do:

konsumentów•  – spot emitowany w wybranych 
ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz za po-
średnictwem ogólnopolskiej rozgłośni radiowej;

rolników i producentów żywności•  – cykl szkoleń 
dla regionalnych producentów żywności i rolników 
pod nazwą Akademia Polska smakuje. Spotkania 
zostaną przeprowadzone we wszystkich woje-
wództwach. Motywem przewodnim spotkań bę-
dzie kampania „Produkt polski” – zasady, kryteria 
i zalety stosowania oznaczenia „Produkt polski”. 

Źródło: MRiRW



PLON NIESIEMY, PLON!

Delegacja Małopolskiej Izby Rolniczej w procesji z darami ofiarnymi. 
Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 01.09.2019 r.

Poczet Sztandarowy MIR z grupą wieńcową z Poręby Radlnej reprezentującą Małopolskę.
Dożynki Prezydenckie, Spała 15.09.2019 r.



Rolnicy dla rolników
W ostatnim 20-leciu, dzięki solidarności rolniczej, pomagaliśmy wielokrotnie poszkodowanym przez katastro-

fi czne zjawiska pogodowe. W wyniku deszczy nawalnych, które miały miejsce w maju tego roku, wielu rolników 
doznało znaczących szkód w uprawach oraz użytkach zielonych. Szczególnie dotknięci zostali rolnicy utrzymujący 
bydło z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego. MIR zaapelowała wówczas o solidarną pomoc paszową – przeka-
zywanie siana, sianokiszonki lub zboża paszowego, które dostarczone zostanie poszkodowanym hodowcom. 

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że w trudnych sytuacjach rolnicy potrafi ą sobie pomagać. Dzięki darowiźnie 
w postaci sianokiszonki na początku lipca br. rolnicy z powiatu gorlickiego (gmina Łużna i Bobowa) przekazali dla 
rolników z gminy Szczucin (pow. tarnowski) 38 balotów sianokiszonki. Kolejne 38 balotów sianokiszonki przekazali 
rolnicy z gminy Ropa (pow. gorlicki) dla poszkodowanych rolników z gminy Mędrzechów (pow. dąbrowski).

Pomoc była możliwa do zrealizowania dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Józefa Magiery (Przewodniczący RP 
MIR w pow. gorlickim) oraz fi nansowemu wsparciu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które pokryło 
koszty transportu. Ponadto TUW „TUW” udzieliło wsparcia fi nansowego 68 rolnikom z gmin Szczucin i Mędrzechów. 
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Rolnicy z gminy Łużna: Andrzej Sitarz, Piotr Habaj, Piotr Kuk, Stanisław Niemaszyk, Tomasz Ligęza, Piotr Rząca, Jan 
Stępień, Alicja Wacek, Andrzej Franiak, Bonifacy Baran, Mirosław Stępień, Kazimierz Filos, Krzysztof Gucwa, 
Wiesław Smoleń, Stanisław Kotowicz, Henryk Ćwiklik;

Rolnicy z gminy Bobowa: Jan Mucha i Józef Magiera.

Rolnicy z gminy Ropa: Jan Korzeń, Kazimierz Korzeń, Mariusz Masztafi ak, Jan Jantas, Jan Drąg, Bogdan Matuszyk, 
Jan Łukaszyk.

Ponadto w zbiórkę zaangażowani byli delegaci z gminy Łużna: Mirosław Stępień i Leszek Rafa. 
Przy załadunku ti ra pomagali rolnicy: Leszek Rafa, Andrzej Sitarz, Marcin Habaj, Mariusz Masztafi ak i Jan Korzeń.

Henryk Dankowiakowski

Organizacja pomocy paszowej przez rolników z gmin Łużna i Bobowa. Od lewej: Andrzej Sitarz, Józef Magiera, Leszek Rafa, Marcin Habaj.

Organizacja pomocy paszowej przez rolników z gminy Ropa. Od lewej: Jan Korzeń, Jan Łukaszyk, Mariusz Masztafiak z synami.




