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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Mija pięć miesięcy funkcjonowania gospodarki, w tym produkcji rolniczej, 
w okresie pandemii. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż rolnicy znakomicie 
wywiązują się ze swej roli zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego państwa, 
chociaż ceny żywności w sklepach poszły w górę to większość surowców rolniczych 
wytwarzanych przez rolników nie zdrożała, a niektóre branże notują nawet niższe 
ceny niż przed pandemią. 

W Brukseli zakończyły się bardzo ważne negocjacje w sprawie naszej 
perspektywy fi nansowej na lata 2021-2027. Od tego jakie warunki budżetowe udało 
się wynegocjować stronie polskiej w dużej mierze będzie zależał dalszy rozwój 
Polski, a szczególnie rozwój rolnictwa. 

UE założyła sobie bardzo ambitny cel, aby Europa stała się do 2050 roku kontynentem neutralnym 
klimatycznie w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jednym z bardzo ważnych czynników tego programu 
ma być przyjęta w maju bieżącego roku przez KE strategia rozwoju rolnictwa „Od pola do stołu” strategia ma 
być realizowana na sześciu płaszczyznach. Cele są niezwykle ambitne i zakładają niemal rewolucyjne podejście 
do ochrony i nawożenia roślin, redukcję zużycia pestycydów chemicznych o 50%, samowystarczalność paszową, 
przeznaczenie 25% gruntów pod uprawy ekologiczne oraz przeznaczenie 30% funduszy z I i II fi lara na działania 
związane z ochroną środowiska i klimatu. Te ambitne cele mają spowodować, iż unijny system żywnościowy ma 
stać się bardziej zrównoważony, prośrodowiskowy i odporny. Nie mniej jednak rodzi się cała masa pytań jak to 
osiągnąć? przy pomocy jakichś działań i środków? (jak zwykle diabeł będzie tkwił w sczczegółach), by zamiast 
zamierzonego celu nie doprowadzić do bankructwa i likwidacji unijnych i polskich producentów żywności.

Wreszcie mamy przyzwoite opady deszczu prawie w całej Polsce, a w nadmiarze na południu kraju musimy 
mieć jednak świadomość, że zmiany klimatu są duże i postępujące i susza nam nie odpuści jeśli nie w tym roku 
to w latach następnych, dlatego należy przygotowywać polskie rolnictwo na to zjawisko. Należy podejść do 
tego problemu kompleksowo poprzez odpowiednią agrotechnikę, dobór odmian, właściwy płodozmian itp. 
Niezbędna  jest również jednak właściwa gospodarka zasobami wody. Wodę należy zatrzymywać i retencjonować 
w sposób racjonalny. Aby to właściwie czynić niezbędna jest spec-ustawa w tym zakresie określająca jednolite 
i uproszczone przepisy prawa dotyczące budowy małych zbiorników, sadzawek, piętrzenia wód w rowach 
oraz jej odprowadzania i prowadzenia melioriacji. Gospodarka wodna winna prowadzić do zatrzymania jak 
największej ilości wody w glebie dla produkcji rolnej i środowiska.

Na nadchodzący okres żniwno-jesienny życzę dobrej spokojnej aury, aby udało się zebrać bez strat wszystkie 
w miarę dobrze zapowiadające się tegoroczne plony naszych pól.
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W dniu 18.06.2020 r. odbyło się kolejne 
posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR. 

Jego celem było podsumowanie roku 2019 w zakresie 
działalności merytorycznej i fi nansowej Izby. Spotkanie 
to miało wymiar historyczny. Odbyło się bowiem
w okresie pandemii, która nakłada na organizatorów 
liczne obowiązki wynikające z obostrzeń sanitarnych. 
Uczestnikom spotkania mierzono temperaturę, 
zapewniono płyny do dezynfekcji dłoni oraz miejsca 
siedzące z zachowaniem bezpiecznej odległości.

i redukcyjny, otwarcie polskiego podmiotu skupującego 
tusze pozyskanej zwierzyny łownej). Dyskusję tę,
w sposób racjonalny, zakończył przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej MIR Marek Chudoba cytując 
fragment protokołu z ostatniego posiedzenia tejże 
Komisji, w którym zostało zawarte również stanowisko 
Izby.
„Członkowie Komisji stwierdzili jednoznacznie, że system 
szacowania szkód łowieckich, pomimo wielokrotnej 
nowelizacji przepisów prawnych w tym zakresie, jest 
daleki od doskonałości. Członkowie Komisji stwierdzili, 
że jeżeli w przepisach prawa mówi się, iż zwierzęta dziko 
życzące na terenie Polski są własnością i dobrem Państwa, 
musi istnieć system, w którym Państwo będzie aktywnie 
uczestniczyło fi nansowo w pokrywaniu strat ponoszonych 
przez rolników w wyniku żerowania dzikich zwierząt.
W chwili obecnej w procesie szacowania szkód łowieckich 
występują dwie strony z rozbieżnymi interesami: z jednej 
strony rolnik ponoszący wielokrotnie straty o dużych 
wartościach spowodowane przez dziko żyjącą zwierzynę, 
zaś z drugiej strony koła łowieckie i częściowo Państwo, 
w przypadku zwierząt objętych całoroczną ochroną. 
Rozbieżności w szacowaniu wysokości szkód wynikają
z wielu czynników, w tym słabej kondycji fi nansowej kół 
łowieckich, nierealizowanych planów odstrzału, zmiany 
płodozmianów roślin w użytkowaniu gruntów rolnych, 
zdominowaniem przez obcy kapitał skupu pozyskanej 
zwierzyny. W niedalekiej przeszłości mieliśmy do 
czynienia z propozycją rozwiązań prawnych, dających 
szansę na stworzenie funduszu ze środków budżetu 
państwa na uczestniczenie ze znaczącym udziałem 
trzeciej strony w szacowaniu szkód, czyli Państwa. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej przedstawili przykłady 
znaczących szkód spowodowanych przede wszystkim 
przez dziki w uprawach kukurydzy, warzyw, buraków 
cukrowych oraz przez gatunki endemiczne np. gołębie 
grzywacze, stanowiące w niektórych obszarach 
województwa małopolskiego zagrożenie dla upraw soi.”

Wyjątkowość tego Walnego Zgromadzenia 
wynikła również z faktu, że gościliśmy na nim liczną 
grupę rolników, na czele z Panem Andrzejem Szubą 
z AGROunii. Na wniosek Pana Grzegorza Płażka 
zmieniono porządek obrad i, honorując obecność 
rolników, poproszono ich o przedstawienie problemów 
z którymi przyszli na posiedzenie WZ MIR. Rozżaleni 
rolnicy pokazali rozmiar szkód łowieckich w swoich 
gospodarstwach i bezsilność wobec kół łowieckich, 
które nie respektują praw rolników do uczciwych 
odszkodowań. Problem szkód łowieckich jest tematem 
dyżurnym wszystkich spotkań izbowych. Szczególnie 
bolesny jest on dla tych, którzy w wyniku szkód 
łowieckich stracili plony, tracąc jednocześnie podstawę 
egzystencji swoich gospodarstw. W szerokiej i długiej 
dyskusji w której udział wzięli: Dariusz Włudyka, 
Edward Majchrowski, Janusz Wałaszek, Ryszard 
Czaicki, Marek Boligłowa oraz Marek Chudoba. 
Przedstawiony został długoletni proces problemów 
związanych ze zmianami przepisów prawnych
w zakresie szacowania szkód oraz zakres interwencji 
izb rolniczych. W obecnym stanie prawnym 
nie pozostaje nam nic innego, jak żądać od kół 
łowieckich rzetelnego i uczciwego szacowania szkód
i tym samym przekazywania rolnikom uczciwej 
rekompensaty, oraz stosowania szeregu działań, 
które spowodują obniżenie strat w uprawach 
rolnych wyrządzanych przez dziko żyjącą zwierzynę 
(stosowanie pastuchów elektrycznych, zakładanie 
poletek zaporowych, budowa urządzeń łowieckich, 
stosowanie repelentów, odstrzał sanitarny

W dalszej części posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia • jednogłośnie przyjęto sprawozdanie 
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z działalności merytorycznej Izby za 2019 r. 
(omówione przez Prezesa Zarządu Ryszarda 
Czaickiego), • jednogłośnie przyjęto uchwałę
o wykonaniu budżetu za 2019 r. (omówione 
przez Dyrektora Henryka Dankowiakowskiego), 
• zaakceptowano sprawozdanie z działalności 
komisji rewizyjnej (omówione przez jej 
Przewodniczącego Pana Marka Chudobę)
• zaakceptowano zmiany statutu podyktowane przez 
obecną i przyszłą sytuację epidemiologiczną Polski. 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło również 
absolutorium Zarządowi.

Następnie delegaci przedstawili liczne wnioski, 
które Izba skieruje do administracji państwowej. I tak: 
Grzegorz Płażek i Marek Boligłowa zgłosili • wnioski 
dotyczące zwiększenia dofi nansowania do programu 
utylizacji folii rolniczych, opon rolniczych, eternitu 
oraz instalacji fotowoltaicznych. Panowie Karol 
Zachwieja oraz Stanisław Łuszczek • wnioskowali
o pomoc w ochronie środowiska rolniczego na terenach 
górskich przed nieuprawnionym wykorzystaniem 
tych terenów przez użytkowników quadów, 
motocykli oraz samochodów terenowych. Pan 
Edward Majchrowski kolejny raz zgłosił • wniosek
o możliwości dalszego prowadzenia gospodarstwa 
przez rolników odchodzących na emeryturę. Wniosek 
ten wielokrotnie przedstawialiśmy już w Ministerstwie 

Rolnictwa, które w odpowiedziach anonsuje reformę 
systemu ubezpieczeń społecznych rolników. Pan Józef 
Magiera • wnioskował o ograniczeni populacji wilków 
na terenie pow. gorlickiego. Pan Janusz Wałaszek 
przedstawił • wnioski dotyczące konieczności zmiany 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości odnośnie 
wyrażania opinii samorządu rolniczego co do zajęć 
komorniczych majątku gospodarstwa rolnego
i wprowadzenia zakazu wykorzystywania gleb klas 
I-III i ścisły nadzór nad wykorzystaniem gleb klasy 
IV na cele niezwiązane z rolnictwem. Pani Krystyna 
Janecka zaproponowała, aby w każdym przetargu 
dotyczącym sprzedaży lub dzierżawy ziemi przez 
KOWR uczestniczyli przedstawiciele Izby. Pani Marzena 
Warias omówiła sytuację swojego gospodarstwa
w zakresie ubezpieczenia warzyw w systemie dopłat. Ze 
względu na wyczerpania środków z budżetu państwa 
w maju nie mogła ubezpieczyć upraw warzyw w swoim 
gospodarstwie. Pan Robert Tracz zgłosił wniosek aby 
przedstawiciele Izby uczestniczyli w komisji scaleniowej 
w miejscowości Przeginia. Pan Marek Chudoba zgłosił 
wniosek o przedstawienie planu budżetowego KRIR.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR W 2019 r.

Działalność MIR w 2019 r. była integralnie 
związana z sytuacją w małopolskim rolnictwie. 

Wśród zadań realizowanych w ramach działalności 
statutowej w I półroczu 2019 r. dominowały te związane 
z organizacją wyborów do rad powiatowych Izby. 
Niestety, kolejny raz odnotowaliśmy niską frekwencję 
oraz stare problemy, z którymi od lat nie umiemy 
się uporać, wynikające m.in. z braku jednoznacznej 
defi nicji członka izby rolniczej.

Działalność merytoryczna MIR koncentrowała 
się na rozwiązywaniu znanych już problemów, 
występujących na różnym poziomie intensywności. 
Wśród najważniejszych interwencji wymienić należy 
te dotyczące: ◆ rygorystycznych wymogów dotyczących 
nawożenia, ◆ szkód łowieckich, ◆ strat spowodowanych 
postępującą suszą, ◆ niekontrolowanego przepływu 
produktów rolnych z krajów z poza UE, ◆ przepisów
w zakresie gospodarowania ziemią, ◆ rozprzestrzeniania 
się chorób prowadzących do strat w produkcji zwierzęcej 
(ASF, ptasia grypa).
Nowe okoliczności, które miały wpływ na produkcję 
rolną, to ◆ podwyższenie norm paliw używanych
w produkcji pod osłonami, ◆ zagospodarowanie 

odpadów z tworzyw sztucznych pozostających
w gospodarstwie rolnym. 

Do negatywnych zjawisk, występujących od 
wielu lat w małopolskim rolnictwie, należą: ◆ spadek 
dochodów w małych i średnich gospodarstwach;
◆ polaryzacja dochodów i powierzchni gospodarstw;
◆ postępujące wypadanie gruntów rolnych z produkcji; 
oraz ◆ systematyczny odpływ młodych rolników
z gospodarstw.

W działalności statutowej Izby następuje dalsze 
upodmiotowienie rad powiatowych na terenie ich 
funkcjonowania. Obecnie członkowie rad posiadają 
szereg uprawnień umożliwiających im autonomiczne 
podejmowanie decyzji w zakresie: ◆ gospodarowania 
ziemią (opiniowanie lokalnych planów zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych); ◆ gospodarki 
łowieckiej (opiniowanie planów łowieckich, opinie
w sprawie dzierżaw obwodów łowieckich); ◆ postępowań 
komorniczych prowadzonych w gospodarstwach
rolnych (opinie na wniosek komornika) oraz; ◆ 
dysponowania funduszami przeznaczonymi do 
dyspozycji rady, m.in. w ramach działalności 
informacyjno-promocyjnej Izby.
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Działalność Izby uwarunkowana jest wysokością 
odpisów podatkowych, które z roku na rok są coraz 
niższe. Wynika to ze zwolnień podatkowych oraz 
wypadania gruntów rolnych, które przeznaczane są na 
działalność inwestycyjną i rozwój infrastruktury gmin. 
Na sytuację fi nansową Izby mają również wpływ zmiany 
w metodologii świadczonych usług dla rolników.

W kontekście zjawisk, z jakimi mamy do czynienia
od początku 2020 r., należy uznać że rok 2019 dla 
rolnictwa w Małopolsce był dobry.

Wybory do rad powiatowych.
W 2019 roku odbyły się kolejne wybory do izb 

rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy 
podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, 
wybierali swoich przedstawicieli w gminach. Zarząd 
oraz pracownicy Izby wykonywali zadania związane 
z organizacją wyborów od kwietnia do sierpnia 2019 
r. Przeprowadzenie wyborów możliwe było dzięki 
pomocy lokalnych samorządów, a w szczególności 
dzięki pracownikom urzędów gmin i miast, pełniących 
funkcje pełnomocników ds. organizacji wyborów
w poszczególnych okręgach wyborczych. Pełnomocnicy, 
oprócz powierzonych im zadań, zazwyczaj nadzorowali 
też prace okręgowych komisji wyborczych. 

Do zadań pracowników MIR, wykonanych
w ramach organizacji wyborów, należało m.in.:
➢ opracowanie grafi czne, zlecenie wydruku i dostawy 
oraz dystrybucja plakatu wyborczego;
➢ opracowanie wzorów dokumentów wyborczych – na 
podstawie załączników do uchwały KRIR nr 1/2019;
➢ bieżąca aktualizacja zakładki WYBORY na stronie 
internetowej – zamieszczanie dokumentów i informacji 
związanych z przebiegiem poszczególnych etapów 
procedury wyborczej;
➢ ustalenia z wójtami/burmistrzami ws. wyznaczenia 
pełnomocników ds. organizacji wyborów;
➢ organizacja spotkań z pełnomocnikami ds. 
organizacji wyborów (w maju 2019 r. odbyło się
6 spotkań (w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, 
Wadowicach, Miechowie i Nowym Targu), oraz 
przekazanie pełnomocnikom kompletu dokumentów 
wyborczych w wersji papierowej i elektronicznej;
➢ stały kontakt z pełnomocnikami – przekazywanie 
wszystkich bieżących informacji oraz dokumentów 
związanych z przebiegiem poszczególnych etapów 
procedury wyborczej; odpowiedzi na zapytania 
koordynatorów;

➢ przygotowanie i wydruk kart do głosowania oraz 
dostarczenie kart do gmin, w których odbywały się 
wybory;
➢ odbiór kompletu dokumentów z gmin;
➢ organizacja i obsługa pierwszych (wyborczych) 
posiedzeń rad powiatowych;
➢ podsumowanie wyborów i archiwizacja 
dokumentacji wyborczej.

Wybory do izb rolniczych VI kadencji odbyły się 
28 lipca 2019 r. Ważną zmianą w ordynacji wyborczej 
jest zapis, zgodnie z którym w okręgach, w których 
liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfi kowanych 
kandydatów była mniejsza lub równa liczbie 
mandatów do obsadzenia, okręgowa komisja wyborcza 
podejmowała decyzję o obsadzeniu mandatów bez 
przeprowadzania głosowania.

Zgodnie z Komunikatem Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej MIR z dnia 2 sierpnia 2019 r.:
➢ wybory zorganizowano w 182 okręgach wyborczych 
(w 74 okręgach jednomandatowych i w 108 okręgach 
dwumandatowych);
➢ do okręgowych komisji wyborczych zgłoszono 
307 kandydatów, którzy uzyskali poparcie ok. 16 tys. 
rolników);
➢ z 290 mandatów do obsadzenia 22 mandaty zostały 
nieobsadzone ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat;
➢ w 159 okręgach nie przeprowadzono głosowania 
– mandaty zostały obsadzone bez przeprowadzenia 
głosowania, lub nie zgłosili się kandydaci i mandaty 
pozostały nieobsadzone;
➢ głosowanie odbyło się w 23 okręgach, w których:
• wybrano 268 delegatów; • uczestniczyło 1 938 osób;
• średnio frekwencja wyborcza wyniosła 3,02%;
➢ 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%). 

Podsumowując wybory delegatów do rad 
powiatowych Wojewódzka Komisja Wyborcza MIR 
przekazała do KRIR swoje uwagi dot. koniecznych 
zmian w ordynacji wyborczej izb rolniczych i ustawy
o izbach rolniczych sugerując zmiany, które
w przyszłości pozwoliłyby uniknąć błędów, 
niedomówień oraz wątpliwych interpretacji prawnych, 
tj.:

konieczność jednoznacznego określenia defi nicji 1. 

WYBORY DO WALNEGO 
ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI

WYBORY DO WALNEGO 
ZGROMADZENIA MIR VI KADENCJI
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członka izby rolniczej;
zmniejszenie liczby osób popierających 2. 
kandydatury do 25, tak jak to ma miejsce
w wyborach samorządowych;
wprowadzenie zmian w liczbie osób wchodzących 3. 
w skład walnego zgromadzenia w zależności od 
liczby wybranych delegatów do rady powiatowej.

Wybory do Walnego Zgromadzenia MIR
W dniach od 1 do 8 sierpnia 2019 r. odbywały się 

pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych MIR. Podczas 
spotkań delegaci wybierali przewodniczącego Rady 
oraz Delegata do WZ MIR. Łącznie w 19 powiatach 
wybrano 38 osób – członków VI kadencji WZ MIR.

Wybory do samorządu rolniczego w woj. 
małopolskim zakończyły się w dniu 4 września 
2019 r., podczas pierwszego posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia MIR VI kadencji. Zebrani delegaci 
wybrali wówczas przedstawicieli do pozostałych 
organów Izby: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Budżetowej, oraz Delegata do WZ KRIR. 

Przedstawiciele WZ MIR w krajowych 
strukturach samorządu rolniczego

27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się
I posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI 
kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. 
Prezesem KRIR pozostał Wiktor Szmulewicz, Prezes 
Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Ryszard Czaicki 
wybrany został na członka Zarządu KRIR. Natomiast 
J.M. Lenczowski, delegat MIR do WZ KRIR, został 
przewodniczącym Komisji Budżetowej KRIR.

➢ ustalenia przynależności delegata z miasta Krakowa 
do składu Krakowskiej Rady Powiatowej MIR; 
➢ nowelizacji budżetu Małopolskiej Izby Rolniczej na 
2019 rok;
➢ stanowiska WZ MIR w sprawie suszy.

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia WZ MIR 
VI kadencji: I. – 4 września i II. – 9 grudnia.

W dniu 4 września 2019 r. Walne Zgromadzenie 
MIR podjęło 14 uchwał (nr 1-14/WZ/2019) dotyczących 
wyborów członków poszczególnych organów i ciał 
statutowych MIR.

W dniu 9 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie MIR 
podjęło 6 uchwał (nr 15-20/WZ/2019) dotyczących:
➢ powołania oraz wyboru członków Komisji 
Problemowej ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich;
➢ nowelizacji budżetu MIR na 2019 rok, oraz przyjęcia 
budżetu MIR na 2020 rok;
➢ przyjęcia cennika usług świadczonych na rzecz 
członków Małopolskiej Izby Rolniczej na rok 2020;
➢ akceptacji planu pracy Małopolskiej Izby Rolniczej 
na rok 2020.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, wszystkie 
uchwały WZ MIR zostały przesłane do Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

KOMISJA REWIZYJNA I KOMISJA BUDŻETOWA
W 2019 r. członkowie Komisji Rewizyjnej oraz 

Komisji Budżetowej MIR spotkali się dwukrotnie:
5 kwietnia (V kadencja MIR) i 12 listopada 2019 r. (VI 
kadencja MIR).
Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna MIR:
• analizowała sprawozdanie z działalności Zarządu
i biura MIR za 2018 r.;
• dokonała oceny realizacji przez Zarząd MIR uchwał
i wniosków Walnego Zgromadzenia i rad powiatowych 
MIR;
• przeanalizowała plan nowelizacji budżetu na 2019 
r. Członkowie Komisji podjęli uchwałę (nr 1/KR/2019 
z dn. 05.04.2019 r.) ws. akceptacji sprawozdania 
Zarządu oraz sprawozdania fi nansowego, wnioskując
o udzielenie absolutorium Zarządowi MIR za 2018 rok. 
W dniu 12 listopada Komisja Rewizyjna rozpatrzyła 
zaproponowane przez Zarząd: nowelizację budżetu na 
2019 r. oraz projekt budżetu na 2020 r.
Podczas spotkań Komisji Budżetowej MIR 
omówiono:
• wykonanie budżetu MIR za 2018 r.,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR W 2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I 
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH I 
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA

WALNE ZGROMADZENIE
25 kwietnia 2019 r. odbyło się ostatnie posiedzenie 

WZ MIR V kadencji.
Podczas posiedzenia Walne Zgromadzenie MIR 

podjęło 8 uchwał (nr 53-60/WZ/2019), dotyczących:
➢ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 
Małopolskiej Izby Rolniczej za 2018 rok;
➢ wykonania budżetu MIR za 2018 rok;
➢ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej za 2018 rok;
➢ udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność 
w 2018 roku;
➢ wyboru członków Wojewódzkiej Komisji 
Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego 
Zgromadzenia MIR na kadencję 2019-2023; 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIR W 2019 r.

• nowelizację projektu budżetu na 2019 r.
• plan budżetu na rok 2020 r.

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W 2019 r. (od stycznia do sierpnia) Zarząd

V kadencji MIR spotkał się 16 razy, natomiast Zarząd VI 
kadencji MIR zebrał się 7 razy (od września do grudnia 
2019 r.). Łącznie w 2019 r. odbyły się 23 posiedzenia 
członków Zarządu, podczas których omawiano sprawy
wynikające z bieżącej działalności Izby, w tym 
m.in. dotyczące: • sposobu realizacji wniosków 
rad powiatowych; • poszczególnych etapów 
przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych,
• aktualnej sytuacji w rolnictwie (analiza sytuacji 
na rynkach zbóż, mleka, trzody chlewnej, owoców
i warzyw); • projektów aktów prawnych dotyczących 
rolnictwa; • efektów interwencji samorządu rolniczego 
w zakresie regulacji prawnych, warunkujących 
prowadzenie działalności rolniczej.

➢ spotkanie Zarządów i dyrektorów izb rolniczych
z Ministrem Rolnictwa w Jachrance – 20-21.11.2019 r.;
➢ konferencja dot. rozwoju turystyki wiejskiej podczas 
XI Międzynarodowych Targów AGROTRAVEL
& ACTIVE LIFE w Kielcach pn. "Marka terytorialna – 
jak ją kreować, wzmacniać i promować z korzyścią dla 
gospodarki turystycznej" – 29.11.2019 r.

Organizacja spotkań szkoleniowych dla 3. 
małopolskich rolników (I kwartał 2019 r.)
z udziałem pracowników ARiMR, KRUS, PZDR, 
OSCh-R, WIOŚ, PIW oraz przedstawicieli 
TUW „TUW”. Głównym celem spotkań było 
przekazanie ważnych dla rolników informacji 
dotyczących m.in.: ➢ zasad składania wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich 
(oświadczenia o braku zmian i e-wniosek);
➢ zmian w programach PROW; ➢ ustawy o kołach 
gospodyń wiejskich; ➢ zmian w ubezpieczeniach 
społecznych rolników; ➢ ubezpieczeń majątkowych 
w rolnictwie; ➢ nowelizacji ustawy Prawo Wodne;
➢ programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami, ➢ ASF i przepisów 
dot. warunków bioasekuracji. Spotkania były też 
okazją do zaprezentowania najważniejszych działań 
i osiągnięć Izby, oraz realizowanych i planowanych 
przedsięwzięć. Łącznie w 45 spotkaniach 
uczestniczyło ok. 1 620 osób. 
Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu 4. 
uboju gospodarczego na użytek własny
– w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez 
rolników w poszczególnych powiatach, w 2019 r. 
MIR zorganizowała 23 szkolenia, przeprowadzone 
przez powiatowych lekarzy weterynarii.
W szkoleniach uczestniczyło 1 058 rolników, 
którzy otrzymali zaświadczenia uprawniające do 
przeprowadzania uboju zwierząt w gospodarstwie 
na własne potrzeby.
Organizacja szkolenia z zakresu Kodeksu 5. 
Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zasad cross-
compliance – 26 i 27.06.2018 r. w biurze w MIR
w Tarnowie oraz w GR p. J. Mazura w Szynwałdzie. 
W szkoleniu uczestniczyło 47 osób.
Organizacja spotkań informacyjnych dla 6. 
KGW nt. zasad uzyskania wpisu do Krajowego 
Rejestru KGW i możliwości uzyskania wsparcia 
– informacje na ten temat przekazywano również 
podczas spotkań informacyjnych organizowanych 
w I kw. 2019 r. (pkt. 3). Ponadto, w powiecie 
wadowickim zorganizowano 2 spotkania 
poświęcone wyłącznie ww. tematowi, z udziałem 
przedstawicieli ARiMR oraz US, na które 
zaproszone zostały przedstawicielki lokalnych 
KGW – uczestniczyło w nich 59 osób.

DOSKONALENIE WIEDZY I 
KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

DOSKONALENIE WIEDZY I 
KWALIFIKACJI ROLNICZYCH

Współorganizacja konferencji nt. polskiego 1. 
rolnictwa w UE, z udziałem Komisarza UE ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana. Głównym 
organizatorem tego wydarzenia było biuro 
poselskie Czesława Siekierskiego, z udziałem MIR 
oraz Świętokrzyskiej IR. Konferencja, poświęcona 
zagadnieniom Wspólnej Polityki Rolnej UE, odbyła 
się w CK UR w Krakowie 01.03.2019 r. Prezes 
Zarządu MIR był jednym z prelegentów. Omawiając 
"Zmiany w rolnictwie Polski i Małopolski po akcesji 
do UE" przedstawił oczekiwania małopolskich 
rolników wobec głównych założeń tej polityki
w kolejnej perspektywie. W spotkaniu uczestniczyło 
ok 150 osób – głownie rolnicy z Małopolski, w tym 
delegaci MIR, a także pracownicy MIR.
Organizacja wyjazdów rolników na konferencje2. 
i spotkania branżowe – ok. 70 rolników
uczestniczyło w organizowanych przez MIR 
wyjazdach, były to m.in.:

➢ konferencje organizowane przez MODR
w Karniowicach (dla hodowców i producentów trzody 
chlewnej – 30.01.2019 r.; nt. ekologicznej uprawy roślin 
jagodowych – 20.02.2019 r.; nt. poprawy higieny doju
i odchowu cieląt – 28.02.2019 r.);
➢ Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce
– 02.03.2019 r.;
➢ konferencje nt. roli izb rolniczych w kształtowaniu 
i realizacji polityki rolnej państwa (w UMWM
w Krakowie – 24.05.2019 r., oraz w Sejmie RP
w Warszawie – 28.05.2019 r.);
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Organizacja szkolenia dot. RHD7. , z udziałem 
eksperta MIR z zakresu sprzedaży bezpośredniej
i rolniczego handlu detalicznego oraz przedsta-
wicieli PIS i PIW – szkolenie odbyło się
w Wadowicach, a uczestniczyło w nim 30 
rolników zainteresowanych prowadzeniem takiej 
działalności.
Organizacja warsztatów praktycznych8.  – w 2019 
r. pracownice MIR w biurach: w Wadowicach, 
Miechowie i w Nowym Sączu zorganizowały łącznie 
7 warsztatów rękodzielniczych (wykonywanie 
dekoracji bożonarodzeniowych, zdobienie 
metodą dekupażu, malowanie na szkle). Łącznie,
w warsztatach uczestniczyło 112 osób.
Organizacja szkoleń wyjazdowych9.  – w minionym 
roku Izba zorganizowała i dofi nansowała
2 szkolenia wyjazdowe:

➢ wyjazd szkoleniowy RP w Krakowie do stadniny 
koni w Michałowie - 20.05.20219 r. - 50 osób;
➢ wyjazd szkoleniowy rolników z pow.: bocheńskiego, 
brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego do kombinatu 
w Kietrzu - 19.11.2019 r. - 60 osób.

Organizacja wyjazdów na krajowe wystawy 10. 
rolnicze:

➢ Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie
k. Warszawy (03.02.2019 r.) – w 2019 r. w Targach 
uczestniczyła 45-osobowa grupa małopolskich 
rolników;
➢ Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Kielcach to najchętniej odwiedzana 
przez rolników z Małopolski branżowa wystawa.
W minionym roku MIR rozdystrybuowała ok. 2,5 
tys. bezpłatnych biletów oraz dofi nansowała przejazd 
na XXV edycję Targów (17.03.2019 r.) dla ok. 300 
rolników; 
➢ Targi AGRO-SHOW w Bednarach k. Poznania 
(20-21.09.2019 r.) – w 2019 r. w Targach uczestniczyła 
50-osobowa grupa rolników z pow. gorlickiego.

MIR uczestniczyli w następujących konferencjach, 
spotkaniach i szkoleniach:
➢ Nowe kryteria wyznaczania obszarów ONW – 
spotkanie - 08.01.2019 r., Warszawa, MRiRW;
➢ „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności 
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 
płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-
2020 na rok 2019. Aplikacja e-Wniosek Plus” – szkolenie 
- 08.02.2019 r., CDR w Krakowie; 
➢ „Ograniczanie zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – szkolenie 
uzupełniające dla doradców rolniczych - 18-19.02. i 18-
19.03.2019 r., CDR w Krakowie;
➢ „Wybrane problemy integrowanej ochrony zbóż
i rzepaku na obszarze województwa małopolskiego”– 
szkolenie - 28.05.2019 r., ZD Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Grodkowicach;
➢ „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie” - spotkanie inaugurujące 
wdrożenie programu - 01.07.2019 r., Warszawa, MŚ;
➢ „Zasady i tryb przyznawania premii na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej. Płatności dla rolników 
przekazujących małe gospodarstwa. Premie dla młodych 
rolników. Restrukturyzacja małych gospodarstw”
– szkolenie - 25.09.2019 r., Warszawa, ARiMR;
➢ „Program działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych – sporządzanie dokumentacji” – szkolenie 
warsztatowe (przeprowadzone przez pracowników CDR 
w Krakowie) - 01.10.2019 r., biuro MIR w Krakowie;
➢ „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych 
kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz 
stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” 
– spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu, 
RDOŚ w Krakowie – 14.10.2019 r., Jaworki.
➢ Sympozjum agroturystyczne „Polskie dziedzictwo 
kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej”
– 14-16.10.2019 r., Kraków;
➢ „Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia – identyfi kacja 
i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz 
klimatozależnych” - 22.10.2019 r. Kraków, Hotel City 
SM;
➢ Spotkanie Zarządów i Dyrektorów izb rolniczych 
z Ministrem Rolnictwa, europosłem K. Jurgielem,
i posłem W. Telusem – Przewodniczącym sejmowej 
Komisji Rolnictwa - 20-21.11.2019 r., Jachranka.

DOSKONALENIE WIEDZY
I KWALIFIKACJI DORADCZYCH

DOSKONALENIE WIEDZY
I KWALIFIKACJI DORADCZYCH

Wdrażanie zmian w przepisach prawnych – 
zarówno unijnych jak i krajowych – wiąże się
z modyfi kacją dotychczasowych lub wprowadzaniem 
nowych wymogów wobec producentów rolnych,
w szczególności tych, którzy korzystają z różnego rodzaju 
programów wsparcia. Dlatego, w celu doskonalenia 
swoich kompetencji doradczych pracownicy MIR 
uczestniczą szkoleniach, konferencjach i seminariach. 
W  2019 r. pracownicy oraz członkowie Zarządu 
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Pracownicy MIR, oraz doradcy społeczni 1. 
pomagali rolnikom w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie dopłat bezpośrednich za pomocą 
formularza e-WniosekPlus pełniąc dyżury m.in. 
w biurach powiatowych ARiMR. Od 15.03. do 
31.05.2019 r. pracownicy i działacze społeczni 
MIR wypełnili 1 368 e-wniosków. Łączna kwota 
darowizn z tego tytułu to 45 564 zł.
Pracownicy MIR pomagali rolnikom2.  w:
➢ przygotowaniu oświadczeń potwierdzających 
brak zmian w 2019 r. w odniesieniu do wniosku 
o przyznanie płatności złożonego w roku 
2018; w opracowaniu wniosków: ➢ o dopłaty 
do kwalifi kowanego materiału siewnego (34);
➢ o płatności w ramach pakietów rolno-
środowiskowo-klimatycznych (6); ➢ o dopłaty do 
zakupu wapna nawozowego (6); ➢ przygotowaniu 
korekt do wniosków składanych w ramach 
programów pomocowych (głównie płatności 
bezpośrednie i dopłaty do kwalifi kowanego 
materiału siewnego); ➢ przygotowaniu dokumen-
tacji sprawozdawczo-monitorującej po zakończeniu 
działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych 
(1).
Przewodniczący i członkowie rad powiatowych 3. 
MIR opiniowali:

✓ wnioski o zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych zgłaszane przez wójtów i burmistrzów
w związku ze zmianami w planach zagospodarowania 
przestrzennego. Łącznie, przewodniczący rad 
powiatowych MIR funkcjonujący we wszystkich 
powiatach Małopolski wydali 61 postanowień
i opinii;
✓ wnioski o wydanie opinii rękojmi, o które zwracali 
się rolnicy oraz osoby chcące zakupić grunty rolne
w celu rozpoczęcia działalności rolniczej. W minionym 
roku wydano 127 opinii. 
✓ wnioski o opinię do projektów uchwał w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2020 r. – 
w minionym roku o opinię w tej sprawie wystąpiło 14 
małopolskich gmin.

Przewodniczący i członkowie rad powiatowych 4. 
MIR uczestniczyli w pracach gminnych komisji 
szacujących szkody w uprawach i gospodarstwach 
spowodowane niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi – w szczególności suszą, oraz 
w komisjach szacujących szkody łowieckie. 
Izba pokryła koszty przejazdów poniesionych

w związku z pracami w komisjach szacujących.
W 2019 r. wypłacono na ten cel 11 240 zł.
Radczyni Prawna MIR5. , pełniąca dyżury
w krakowskim biurze MIR, udzielała rolnikom 
bezpłatnych porad prawnych dotyczących m.in.:
➢ szkód wyrządzanych w uprawach przez zwierzynę 
łowną (np. sporządzanie pozwów przeciwko 
kołom łowieckim); ➢ zadłużenia kredytowego
i postępowań komorniczych; ➢ współwłasności, 
dziedziczenia i spraw spadkowych; ➢ wywłaszczeń; 
➢ dzierżawy gruntów rolnych; ➢ odrolnienia 
gruntów; ➢ rolniczego ubezpieczenia społecznego 
(np. emerytury i renty rolnicze); ➢ wypłaty 
odszkodowań za utracone mienie.

DIAŁALNOŚĆ DORADCZA I OPINIODAWCZA

5. 

DIAŁALNOŚĆ DORADCZA I OPINIODAWCZA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, 
REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, 
REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW

W styczniu 2019 r. pracownicy MIR opracowali1. 
i złożyli wnioski o wybór operacji do realizacji
w ramach planu działania KSOW na lata 
2014-2020. W kwietniu otrzymaliśmy decyzje
o przyznaniu fi nansowania na realizację jednego 
projektu:

➢ „Operacja pn. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu 
z tradycją – warsztaty” –  celem operacji było zapoznanie 
uczestników warsztatów (przedstawicieli KGW)
z nowoczesnymi technikami dekorowania potraw 
tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji 
podczas warsztatów. Efektem realizacji operacji była 
organizacja jednodniowych, 6-godzinnych warsztatów 
w trzech powiatach woj. małopolskiego, w sumie dla 45 
przedstawicieli KGW. Poszczególne zajęcia, w których 
uczestniczyło po 15 osób, odbyły się:

29.08.2019 r. w Gospodzie Magurskiej• 
w Małastowie (powiat gorlicki);
21.09.2019 r. w „Osadzie nad Słotwinką”• 
w Krynicy Zdroju (powiat nowosądecki);
28.09.2019 r. w Willi „Jasna” w Czorsztynie • 
(powiat nowotarski).

Łączny koszt realizacji projektu: 9 421,44 zł.

Pracownicy MIR (biuro w Krakowie2. 
i w Wadowicach) przeprowadzili nabór dzieci 
rolników na ferie zimowe oraz kolonie letnie 
koordynowane przez KRIR (dofi nansowane
z FSUSR), które odbyły się: 

12 -21 stycznia w Białym Dunajcu (24 • 
uczestników);
12-21 stycznia w Zakopanem (20 uczestników); • 
17-27 sierpnia w Chłapowie (47 uczestników).• 
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Łącznie, w 2019 r. z wypoczynku organizowanego/
współorganizowanego przez MIR skorzystało 91 dzieci 
rolników z Małopolski.

W drugim kwartale 2019 r.3.  wykonano analizy 
gleb w celu wykazania efektu ekologicznego 
osiągniętego w rezultacie realizacji zadania 
„Wapnowanie gleb zdegradowanych w wyniku 
powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-
2013 na terenie niektórych gmin województwa 
małopolskiego” dofi nansowanego z WFOŚiGW
w Krakowie, przeprowadzonego w 2016 r. (dotację 
do zakupu wapna otrzymały 72 gospodarstwa). 
Liczba analizowanych prób: 337 (pobranych z 41 
gospodarstw). Łączny koszt badań wykonanych 
przez SCh-R: 4 421,44 zł.

Wizyta rolników z USA w krakowskim biurze MIR 2. 
(25 osób) – 06.06.2019 r. 
Wizyta rolników z Nowej Zelandii w krakowskim 3. 
biurze MIR (23 osoby) – 19.06.2019 r. 
Wizyta rolników i przedstawicieli Węgierskiej Izby 4. 
Rolniczej w Małopolsce (14 osób) – 07-11.10.2019 r.
Wizyta rolników z Finlandii w krakowskim biurze 5. 
MIR (30osób) – 18.10.2019 r. 
Wizyta przedstawicieli Słoweńskiego Związku 6. 
Spółdzielczego w krakowskim biurze MIR (30 
osób) – 18.10.2019 r. 
Wyjazd młodych rolników z Małopolski (5 osób) 7. 
do Francji (region Owernia-Rodan Alpy) – 29.09-
03.10.2019 r.

Więcej informacji na www.mir.krakow.pl w zakładce 
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA.PROMOWANIE PRODUKTÓW 

ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM
PROMOWANIE PRODUKTÓW 

ROLNYCH NA RYNKU KRAJOWYM

DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

DZIAŁANIA W ZAKRESIE 
WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

DZIAŁALNOSĆ INFORMACYJNA 
I WYDAWNICZA

DZIAŁALNOSĆ INFORMACYJNA 
I WYDAWNICZA

INFORMACJA BIURA MIR1.  – każdego 
miesiąca pracownicy Małopolskiej Izby Rolniczej 
opracowują broszurę zawierającą informacje na 
temat: funkcjonowania podstawowych rynków 
rolnych, opublikowanych aktów prawnych dot. 
działalności rolniczej, aktualności branżowych, 
odpowiedzi na interwencje samorządu rolniczego, 
bieżącej działalności Zarządu i pracowników Izby. 
Informacja wysyłana jest drogą elektroniczną 
do wszystkich delegatów MIR oraz do urzędów 
małopolskich gmin. Comiesięczne opracowania 
zamieszczane są również na stronie internetowej 
MIR w zakładce ANALIZY MIESIĘCZNE.
INFORMATOR MIR2.  – w 2019 r. wydaliśmy
2 numery Informatora MIR: Nr 52(59) zima - 
wiosna 2019 (5 tys. egz.) i Nr 53(60) jesień 2019 (3 
tys. egz.). Łączny koszt wydruku i dostawy: 11 508 
zł. 

Izba jest wydawcą biuletynu informacyjnego od 1998 
r. Autorami artykułów zamieszczanych w Informatorze 
są głównie pracownicy oraz delegaci Izby. Pismo 
jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich 
rolników uczestniczących w organizowanych przez nas 
spotkaniach, szkoleniach, seminariach i konferencjach, 
jak również podczas wystaw, dożynek i innych 
plenerowych imprez rolniczych. Elektroniczne wersje 
bieżących i archiwalnych numerów dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce INFORMATOR MIR.

KALENDARZ MIR 20203.  – od 2013 r. kalendarz 
Izbowy opracowujemy m.in. w oparciu o informacje 
przekazane przez agencje rolnicze wdrażające

Izba zorganizowała i zrealizowała dwie imprezy, 1. 
których celem było promowanie żywności 
wyprodukowanej przez polskich rolników, 
do� nansowane z funduszy promocji:

➢ „Wołowiny smak lubimy” – wydarzenie miało 
miejsce 28.04.2019 r. w Janowiczkach k. Racławic (pow. 
miechowski), podczas Wyborów Chłopa Roku 2019. 
Kwota dofi nansowania z Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego: 33 000,- zł).
➢ „Produkty mleczne w żywieniu człowieka - ich 
wyjątkowa wartość” – wydarzenie miało miejsce 
02.06.2019 r. w Szczyrzycu (pow. limanowski), 
podczas Krajowej Wystawa Bydła Czerwonego. Kwota 
dofi nansowania z Funduszu Promocji Mleka: 36 
103,- zł).
Łączna kwota uzyskana na organizację imprez: 99 
103,- zł.

MIR zorganizowała i s� nansowała funkcjono-2. 
wanie minitargowiska na os. Avia 5 w Krakowie.

– w ramach umowy, podpisanej z osiedlową wspólnotą 
mieszkaniową, zapewniono miejsce i infrastrukturę 
dla pięciu stoisk, w których lokalni rolnicy prowadzili 
sprzedaż bezpośrednią (działalność w ramach RHD
i MLO) produkowanej przez siebie żywności. 
Targowisko funkcjonowało od maja do sierpnia 2019 r.

Organizacja wizyt i wyjazdów zagranicznych
Wizyta delegacji z Chorwackiej Izby Rolniczej1. 
w Małopolsce (6 osób) – 19-22.05.2019 r. 
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i obsługujące programy przeznaczone dla rolnictwa. 
W 2019 r. Izba wydała i przekazała do dyspozycji 
delegatów MIR 1 500 egz. kalendarza rolniczego na 
2020 rok. Koszt wydruku i dostawy: 5 756,40 zł.
STRONA INTERNETOWA MIR4.  (https://
mir.krakow.pl) – na stronie zamieszczane są 
informacje związane z bieżącą działalnością 
Izby; interwencje podejmowane przez samorząd 
rolniczy i odpowiedzi na zgłaszane wnioski, 
które otrzymujemy z poszczególnych resortów 
lub instytucji; ważne dla rolników aktualności 
branżowe; opiniowane akty prawne. Znajdują się tu 
również informacje dot. struktury organizacyjnej
i zakresu działalności MIR. Strona odwiedzana jest 
coraz chętniej użytkowników sieci Internet - stan 
licznika na dzień 17.04.2020 r. (aktywny od 2008) to
1 187 934 odwiedzających.

MIR jest również zarejestrowana na głównym portalu 
BIP (www.bip.gov.pl) i ma własny adres strony BIP MIR 
(mir.krakow.pl/bip), na której udostępnia informacje 
publiczne.

podczas Agropromocji w Nawojowej.
Fundusze na organizację ww. przedsięwzięć pochodziły 
ze środków przeznaczonych do dyspozycji Rad 
Powiatowych MIR oraz z budżetu centralnego Izby.

WPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, 
GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI 
ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO

WPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, 
GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH 

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI 
ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO

PRZEDSTAWICIELE IZBY
W CIAŁACH DORADCZYCH

PRZEDSTAWICIELE IZBY
W CIAŁACH DORADCZYCH

Zarząd MIR podjął uchwały o dofi nansowaniu 1. 
organizacji:

✓ imprez promocyjno-marketingowych (m.in. 
Międzynarodowa Giełda Agroturystyczna, 
Wybory Chłopa Roku, Święto Zabawki Ludowej
w Stryszawie, Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła 
Polskiego w Szczyrzycu, Podhalańska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, Małopolskie 
Święto Czosnku, Agropromocja w Nawojowej, Święto 
Fasoli, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”, 
Święto Ziemniaka w gm. Trzyciąż, dożynki powiatowe 
i gminne);
✓ ogólnokrajowych i lokalnych olimpiad
i konkursów (m.in.: Olimpiada Młodych Producentów 
Rolnych, szkolne olimpiady wiedzy i umiejętności 
rolniczych, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne województwa małopolskiego, 
konkursy rękodzieła ludowego i potraw regionalnych).

MIR zorganizowała i przeprowadziła 2. 
wojewódzki etap konkursu „Rolniczki gwarancją 
innowacyjności w polskich gospodarstwach”. 
Komisja konkursowa wyłoniła dwie laureatki: 
Władysławę Borzęcką i Elżbietę Drapała. Obydwie 
panie otrzymały nagrody ufundowane przez MIR. 
Uroczyste wręczenie miało miejsce 08.09.2019 r. 

➢ Ryszard Czaicki, Prezes Zarządu MIR – Rada 
Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada Społeczna przy 
Oddziale Terenowym KOWR w Krakowie, Fundusz 
Promocji Mięsa Owczego, Małopolski Rynek Hurtowy, 
Komitet Monitorujący Małopolski Program Operacyjny, 
Rada LGD „Podbabiogórze”, uczestnictwo w sesjach 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich 
SWM oraz udział w posiedzeniach komisji sejmowych; 
udział w komisjach pojednawczych ds. szacowania 
szkód łowieckich; Przewodniczący Nadzwyczajnej 
Komisji Problemowej ds. nowelizacji ustawy o izbach 
rolniczych przy KRIR, przedstawiciel MIR w zespołach 
konsultacyjnych ds. obrotu ziemią rolną i rolnictwa na 
obszarach górskich w MRiRW.
➢ Krystyna Janecka, Wiceprezes Zarządu MIR – Rada 
ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, 
Powiatowa Rada Rynku Pracy UM w Krakowie, Sołtys 
Bębła, przedstawicielka MIR w zespole konsultacyjnym 
ds. konstytucji dla rolnictwa, miejsca rolnictwa na 
obszarach wiejskich w MRiRW.
➢ Marek Boligłowa, Członek Zarządu MIR – 
Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR 
w Krakowie, Wiceprzewodniczący Małopolskiego 
Zespołu PDOiR, przedstawiciel MIR w zespole 
konsultacyjnym ds. Afrykańskiego Pomoru Świń
w MRiRW.
➢ Dariusz Włudyka, Członek Zarządu MIR – członek 
Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Powiatowego Oddziału ZOSP RP 
w Bochni.
➢ Karol Zachwieja, Członek Zarządu MIR – 
przedstawiciel MIR w zespole konsultacyjnym 
ds. rolnictwa na obszarach górskich w MRiRW, 
Rada Produktu Regionalnego, Rady ds. Produktów 
Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, Powiatowa 
Rada Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Nowym Targu (na kadencję w latach 2017-2021).
➢ Marek Lenczowski, Delegat MIR do WZ KRIR 
– członek Komisji Budżetowej KRIR, Małopolska 
Grupa Robocza ds. KSOW, Krajowa Grupa Robocza 
ds. KSOW, Wojewódzka Rada Zatrudnienia, Grupa 
Tematyczna ds. podejścia Leader, Rada ds. Rolnictwa 
Ekologicznego i Sprzedaży Bezpośredniej, Prezes LGD 
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Turystyczna Podkowa, Radny Powiatu Myślenickiego, 
przedstawiciel MIR w zespole konsultacyjnym ds. 
infrastruktury na obszarach wiejskich w MRiRW.
➢ Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR – Rada 
Społeczna Doradztwa Rolniczego, Rada Programowa 
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Rada 
Konsultacyjna Wydziału Hodowli i Biologii UR.
➢ Michał Chwastek, Tadeusz Kwiatkowski – Komitet 
Monitorujący Małopolski Program Operacyjny.
➢ Krzysztof Ciesielski – przedstawiciele MIR w zespole 
konsultacyjnym ds. rynków rolnych w MRiRW.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 r.

OPIS plan nowelizacja wykonanie

Dochody

700-1 2% odpis od podatku rolnego 1.650.000 zł 1.650.000 zł 1.712.527 zł
środki pozostałe na koncie MIR na 
31.12.2018 r. 545.000 zł 354.137 zł 354.137 zł

700-(2-7) Inne granty, darowizny, opłaty za usługi 163.000 zł 87.263 zł 152.251 zł

Razem dochody 2.358.000 zł 2.091.400 zł 2.218.915 zł

Wydatki

401
Zużycie materiałów (energia, materiały 
biurowe, środki czystości, paliwo, obsługa 
posiedzeń)

180.000 zł 90.000 zł 86.274 zł

402
Usługi obce (telekomunikacja, Internet, 
czynsze, parkingi, usługi księgowe, remonty, 
poczta, poligrafi a, ubezpieczenia)

200.000 zł 120.000 zł 165.882 zł

403 Podatki i opłaty 8.058 zł

404 Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, 
diety Zarządu, Walnego Zgromadzenia, Komisji) 1.235.000 zł 1.129.500 zł 1.291.647 zł

405 Świadczenia na rzecz pracowników 
(składki ZUS, świadczenia urlopowe) 164.000 zł 143.700 zł 135.620 zł

409-01 Podróże służbowe (delegacje krajowe, 
wybory) 15.000 zł 23.800 zł 78.470 zł

409 (02-05) Pozostałe koszty (wpłaty na KRIR, opłaty 
sądowe, skarbowe, podróże służbowe) 100.000 zł 129.300 zł 133.101 zł

Razem 409 = 211.571 zł

Środki na I kwartał 2020 r. 300.000 zł 290.100 zł 398.676 zł
Środki dla Rad Powiatowych 15.000 zł 15.000 zł w pozycji usługi obce, 

pozostałe koszty

Wybory
149.000 zł 150.000 zł

w pozycji wynagrodzenia, 
usługi obce, podróże 
służbowe

Razem wydatki 2.358.000 zł 2.091.400 zł 2.297.728 zł

➢ Członkowie Rad Powiatowych Izby wchodzą
w skład Powiatowych Rad Zatrudnienia (PRZ) jako 
przedstawiciele organizacji rolniczej.
➢ Delegaci i członkowie MIR działają w Lokalnych 
Grupach Działania (LGD) funkcjonujących na terenie 
całej Małopolski.
➢ Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach 
Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.
➢ Członkowie Zarządu oraz pracownicy Izby 
uczestniczą w sesjach rad gmin.
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STANOWISKO WALNEGO ZGROMADZENIA MIR
W ZAKRESIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby 
Rolniczej w dniu 18.06.2020 po szerokiej 

dyskusji z udziałem licznej grupy przedstawicieli 
AGROunii przyjęła następujące stanowisko w sprawie 
szkód łowieckich: 

System szacowania szkód łowieckich pomimo 
wielokrotnej nowelizacji przepisów prawnych w tym 
zakresie jest niesprawny. W obowiązujących przepisach 
prawa mówi się, że zwierzęta dziko żyjące na terenie 
Polski są własnością i dobrem Skarbu Państwa 
(art. 2. Ustawa Prawo  Łowieckie z 13 października 
1995 r.: „Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako 
dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu 
Państwa.”), czego konsekwencją powinno być aktywne 
uczestnictwo Państwa w fi nansowym pokrywaniu strat 
ponoszonych przez rolników w wyniku żerowania 
dzikich zwierząt. W chwili obecnej w procesie 
szacowania szkód łowieckich występują dwie strony 
z rozbieżnymi interesami: z jednej strony rolnik 
ponoszący wielokrotnie straty o dużych wartościach 
spowodowane przez dziko żyjącą zwierzynę, zaś
z drugiej strony koła łowieckie i częściowo Państwo 
w przypadku zwierząt objętych całoroczną ochroną. 
Rozbieżności w wysokości szacowania szkód wynikają 
z wielu czynników, w tym: słabej kondycji fi nansowej 
kół łowieckich, niezrealizowanych planów odstrzału, 
zmian płodozmianów roślin w użytkowaniu gruntów 
rolnych, zdominowaniem przez obcy kapitał skupu 
pozyskiwanej zwierzyny. W związku z powyższym 
Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej 
proponuje: 

Powrót do propozycji Ustawy o Szkodach 1. 
Łowieckich, ubezpieczeniach obowiązkowych 
od szkód łowieckich, łowieckim funduszu 
odszkodowawczym oraz niektórych ustaw. 
Propozycja tej ustawy została zgłoszona w styczniu 
2015 r. 
Członkowie WZ wyrażają zdziwienie, że tak 2. 
prężne stowarzyszenie jak Polski Związek Łowiecki 
zrzeszający ponad 100 tys. członków, nie posiada 
własnego podmiotu gospodarczego, który mógłby 
skupować zwierzynę i zarazem pozyskane mięso 
przeznaczać do sprzedaży w ramach chociażby 

działalności MOL. Należy rozważyć również 
możliwość sprzedaży pozyskanego mięsa w ramach 
tworzonego polskiego holdingu spożywczego. 
Istnieje konieczność opracowania raportu na 3. 
temat stanu populacji zwierząt dziko żyjących, 
wyrządzających szkody w uprawach rolnych
i odpowiedzenie na pytanie, czy ilość ta jest zgodna 
z zasadami ochrony przyrody przy zmniejszającej 
się powierzchni bytowej tych zwierząt, czy nie 
należy zweryfi kować sposobu tworzenia planów 
pozyskania zwierzyny, tak aby dostosować je do 
maksymalnej bezpiecznej obsady w środowisku. 
Istnieje obiegowa opinia o sprawnym 4. 
funkcjonowaniu PZŁ w Polsce z jej strukturami 
organizacyjnymi oraz zasadami działania. 
Konieczne jest rozpoczęcie dyskusji nad 
zmianą systemu Polskiego Łowiectwa idącą
w kierunku upodmiotowienia struktur z udziałem 
mieszkańców wsi. Należy dać szansę tworzenia 
oddzielnych obwodów łowieckich dla właścicieli 
dużych gospodarstw, których działalność w tym 
zakresie będzie nadzorowana przez administrację 
rządową. 
Należy zweryfi kować kalendarz polowań włączając 5. 
gatunki, które okresowo czynią olbrzymie straty 
w uprawach: żurawie, gęsi, gołębie grzywacze. 
Włączyć te gatunki do listy zwierząt, za które 
należą się odszkodowania. Rolnik powinien 
mieć możliwość płoszenia zwierząt żerujących 
na jego polu, metodami ogólnie przyjętymi jako 
humanitarne.
Powoływanie zespołu do szacowania szkód 6. 
z udziałem ODR nie sprawdza się. Należy
w dalszym ciągu rozważać szacowanie szkód przez 
niezależnych ekspertów. 
Według świata nauki dokarmianie zwierząt 7. 
dziko żyjących w okresie zmian klimatycznych 
traci uzasadnienie. Należy pozostawić możliwość 
wykładania karmy tylko na nęciskach.Obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma

Obraz licencjonowany przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma
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W przededniu wyborów prezydenckich Zarząd 
KRIR zwrócił się do wszystkich komitetów 

wyborczych z postulatami, które z punktu widzenia Izb 
Rolniczych są ważne dla polskiego rolnictwa obecnie
i w przyszłości. Na postulaty te odpowiedziały komitety 
prezydenta Andrzeja Dudy, komitet Władysława 
Kosiniaka-Kamysza oraz komitet Krzysztofa Bosaka. 

Z komitetem Prezydenta Andrzeja Dudy została 
podpisana umowa programowa podpisana przez 
Prezesa Pana Wiktora Szumlewicza. Wzbudziła ona 
liczne kontrowersje wśród Izb. Prezentujemy umowę 
programową oraz opinie Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 
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PS
Szanujemy wynik demokratycznych wyborów

i gratulujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
zwycięstwa i możliwości reprezentowania Polski przez 
następne 5 lat. Mamy jednak nadzieję, że podpisana 
umowa programowa spowoduje liczne inicjatywy 
ustawodawcze Pana Prezydenta w sprawach, które 
są przedstawione w umowie programowej i które
z punktu widzenia rolnictwa oraz środowiska
wiejskiego powinny znaleźć rozwiązania prawne. Do 
nich należy: Zmiana ustawy o Izbach rolniczych w 
zakresie zapisu ustawowego dotyczącego kontynuacji 

działalności przedwojennych Izb przez obecne, 
umożliwienie emerytom rolniczym prowadzenia 
gospodarstwa.

Pan Prezydent na ostatnim spotkaniu
z Solidarnością Rolniczą która miała miejsce 4 sierpnia 
2020 r. potwierdził swoje zobowiązanie w zakresie 
przedstawienia w sejmie inicjatywy ustawodawczej
w tym zakresie.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

IZBA W CZASIE PANDEMII

Na wsi, gdzie trzeba 
pracować jak

w czasach przed wirusem, 
epidemię przechodzi się 
łatwiej. Zabiegów uprawowych
i obsługi zwierząt nie da się 
przełożyć w czasie bo uprawy 
zniszczą chwasty i choroby
a zwierzęta zginą z głodu. 

To "łatwiej" rolnika, niepozbawione jest codziennych 
trosk: czy odbiorą mleko? czy odbiorą zakontraktowane 
zwierzęta? czy będzie komu sprzedać swoje produkty? 
czy dostarczą nawozy i środki ochrony roślin? Globalnie 
świat stanął przed problemem zaburzającym relacje 
dostaw oraz relację popyt-podaż. Dotknął nas problem 
gwałtownego spadku cen trzody chlewnej, bukatów
i broilerów - efekt zamkniętych granic wynikających
z obostrzeń sanitarnych. 
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Konsekwencją koronawirusa są odwołane targi, 
wystawy, szkolenia, praca zdalna oraz sięganie 
do internetu na codzień. Jako Izba świadczyliśmy 
usługi rolnikom z pewnymi ograniczeniami. 
Nie zamknęliśmy się na potrzebujących pomocy 
oraz tych, którzy potrzebowali naszej pomocy 
w wypełnianiu wniosków obszarowych. Jako 
pierwsi w województwie otwarliśmy biura
w Izbie. W tym trudnym okresie Zarząd MIR już
w lutym anonsował problem, który mógł wystąpić
w zakresie odbioru mleka Wojewodzie Małopolskiemu. 
W późniejszym okresie przedstawił również cały 
szereg wniosków, które zostały przekazane KRIR
i wykorzystane przez nią w całościowym potraktowaniu 
problemów jakie występują w rolnictwie w okresie 
pandemii. Wnioski zostały przekazanie Ministerstwu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Efektem tych działań było 
podjęcie przez rządzących całego szeregu rozwiązań 
oslonowych dla środowiska rolniczego.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski

Małopolska Izba Rolnicza po zapoznaniu się1. 
z Programem ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego, przesłała swoją opinię do Urzędu 
Marszałkowskiego. Uważamy, że w chwili 
obecnej, kiedy priorytety potrzeb mieszkańców 
naszego województwa są skierowane na ochronę 
zdrowia i życia, nie ma uzasadnienia wdrożenia 
tego Programu.
12 marca 2020 r. Zarząd Małopolskiej Izby 2. 
Rolniczej przesłał pismo do Wojewody Małopolski 
Piotra Ćwika z prośbą o opracowanie procedur
i zaleceń dla producentów rolnych, zobowiązanych 
do systematycznych dostaw swoich produktów (np. 
mleka) w sytuacji zachorowań wywołanych przez 
koronawirusa. W odpowiedzi na wniosek MIR 
z dn. 12.03.2020 r. MUW w Krakowie przekazał 
stanowisko Małopolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w sprawie opracowania procedur i zaleceń 
mających obowiązywać w przypadku wystąpienia 
zachorowań spowodowanych koronawirusem 
wśród producentów rolnych, zobowiązanych do 
systematycznych dostaw swoich produktów.
26 marca 2020 r. Zarząd MIR wystąpił do 3. 
Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą
o podjęcie pilnych działań celem wypracowania 

mechanizmów chroniących rynek zbytu produkcji 
rolniczej poprzez wprowadzenie następujących 
rozwiązań:

Dotyczących regulacji cen skupu produktów  ➢
pochodzących z gospodarstw rolnych wraz 
z wprowadzeniem ścisłej kontroli marż 
handlowych stosowanych w obrocie tymi 
produktami,
Dotyczących pilnego rozważenia uruchomienia  ➢
mechanizmów przekazywania przez rolników 
niesprzedanej produkcji rolniczej na cele 
tworzenia, nadzorowanych przez państwo, 
rezerw materiałowych,
Dotyczących niezbędnego opracowania  ➢
i wprowadzenia w życie zasad utylizacji 
nieodebranych przez podmioty skupujące 
płody rolne, których przechowanie na terenie 
gospodarstwa rolnego jest niemożliwe z przyczyn 
technologicznych (np. mleko, jajka itp.)
W związku z planowanym, na dzień 31 marca  ➢
2020 r., terminem rozpoczęcia składania 
wniosków na modernizację gospodarstw 
rolnych i restrukturyzację małych gospodarstw 
(na terenach bez ASF) Zarząd zaproponował 
przesunięcie terminu składania wniosków lub 
przekazanie środków przewidzianych na to 
działanie na rozwiązywanie problemów rynków 
rolnych związanych z epidemią koronawirusa,
Przypadająca na okres wykotów owiec sprzedaż  ➢

WNIOSKI SAMORZĄDU ROLNICZEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19

WNIOSKI MIR W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

WNIOSKI MIR W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

< 40
≥ 40
≥ 70
≥ 120
≥ 240

By Ythlev + authors of the map database - Praca własna;
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88745660
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WNIOSKI Z KRIR W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:
WNIOSKI Z KRIR W ZWIĄZKU

Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

jagniąt kontrahentom zagranicznym okazała 
się niemożliwa z uwagi na pandemię, więc 
Zarząd zaproponował uruchomienie skupu 
interwencyjnego na rezerwy państwowe, który 
pozwoliłby uratować hodowlę owiec i rozwiązał 
chociaż częściowo problemy ekonomiczne 
gospodarstw.

Wnioski dotyczące "Tarczy":4. 
Zapewnienie skupu i odbioru od rolników  ➢
surowców i produktów rolnych jako najlepszej 
formy wsparcia gospodarstw, 
Zapewnienie produkcji żywności na obecnym  ➢
poziomie z zachowaniem reżimu sanitarnego 
dostaw, bezpieczeństwa produkcji i produktów 
żywnościowych, bezpieczeństwa pracowników,
Wprowadzenie skupu interwencyjnego na  ➢
potrzeby rezerw państwowych w sektorach,
w których nastąpiło całkowite załamanie lub są 
duże nadwyżki produkcji,
Udostępnienie nisko oprocentowanych  ➢
kredytów obrotowych (z dopłatą do odsetek) 
przeznaczonych na utrzymanie produkcji,
Zwolnienie na 3 miesiące (nie zawieszenie)  ➢
świadczeń na ZUS,
Zwolnienie na 3 miesiące z płatności VAT oraz  ➢
podatku dochodowego jeżeli taki wystąpi,
40% dopłata do wynagrodzeń w zakładach  ➢
zagrożonych upadłością, 
Wstrzymanie na 12 miesięcy spłaty kredytów  ➢
inwestycyjnych,
Stworzenie systemu ułatwiającego postępowanie  ➢
restrukturyzacyjne, 
Ułatwienia w przewozie surowców w tym ➢
z zagranicy (oznakowanie transportu znakami 
priorytetu),
Przestawienie produkcji, przy nadwyżkach  ➢
produkcji, na produkty mogące być długo 
przechowywane,
Obowiązkowe testy wśród pracowników na  ➢
koronawirusa 1x w tygodniu.

30 kwietnia 2020 r. Małopolska Izba Rolnicza 5. 
skierowała do KRIR wnioski i propozycje 
do wykorzystania w procesie interwencji
w Ministerstwie Rolnictwa:

Zgłaszaliśmy wielokrotnie, że kwota  ➢
zagwarantowana w budżecie Państwa na dopłaty 
ubezpieczeń jest niedostatecza, przy czym 
29 kwietnia kwoty te były już wykorzystane.
W okresie suszy mogłoby okazać się  niezbędne 
uruchomienie dodatkowego wsparcia tego 

systemu, 
Zauważamy braki pasz w gospodarstwach  ➢
prowadzących chów bydła więc MIR 
proponuje aby w programach środowiskowych 
występowała konieczność pozostawienia 10 
procent niewykoszonych użytków zielonych 
aby rolnik mógł je pozyskać poprawiając tym 
samym i tak słabą bazę paszową,
Zaproponowaliśmy stworzenie możliwości  ➢
uzyskania pomocy fi nansowej podobnej do 
tej, z której mogli skorzystać przedsiębiorcy 
w „tarczy”- aby rolnicy mogli wykazać 
spadek dochodów- rolnicy VAT-owcy, rolnicy 
prowadzący książki rachunkowości rolnej,

Zgłoszenie problemu do KRIR którym był brak 1. 
odbioru od producentów pieczarek - towarów 
zamówionych przez restauracje i hotele,
Zarząd pozytywnie ustosunkował się do propozycji 2. 
nieorganizowania Pikników promocyjnych,
a środki na ten cel przeznaczone zostaną na 
audycje telewizyjne promujące Polską żywność.
Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do 3. 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skorzystanie 
z możliwości i maksymalne wydłużenie terminu 
przyjmowania wniosków. Zaproponowano także, 
aby wydłużenie terminu (o 1 miesiąc) dotyczyło 
również terminu składania oświadczeń, w których 
rolnicy potwierdzają brak zmian w odniesieniu 
do ubiegłorocznego wniosku o płatności 
bezpośrednie.
20 marca 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb 4. 
Rolniczych zwrócił się do ministra sprawiedliwości 
z wnioskiem o zawieszenie wszelkich czynności 
komorniczych w gospodarstwach rolnych na 
czas od 3 do 6 miesięcy, w związku z pandemią 
koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce
o mieszkańców obszarów wiejskich.
23 marca 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do 5. 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowsiego z wnioskiem o podjęcie działań 
mających na celu zapewnienia z budżetu krajowego 
oraz unijnego środków fi nansowych na pokrycie 
strat w gospodarstwach w związanych z pandemią 
koronawirsa - w przypadkach ww. sytuacji.
23 marca 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się 6. 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie 
postępowania w sytuacji wystąpienia choroby 
COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej 
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produkcję zwierzęcą i koniecznością jej 
hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań 
wsparcia fi nansowego dla gospodarstw rolnych, 
które z przyczyn od siebie niezależnych  poniosą 
straty związane z ogłoszonym stanem epidemii
w kraju. 
25 marca 2020 Zarząd KRIR przesłał pismo 7. 
skierowane do ministra rolnictwa, w którym 
poinformował o trudnej sytuacji rolników 
posiadających kredyty, oraz zawnioskował 
o odpowiednie procedury postępowania 
przez banki, które nie będą dyskryminowały 
producentów rolnych. 
W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wzrostu 8. 
cen produktów żywnościowych w placówkach 
handlowych, resort rolnictwa poinformował, 
że stale monitoruje rynek i analizuje informacje 
zebrane od producentów, konsumentów 
oraz przedsiębiorców, zgłaszając przypadki 
nieuzasadnionych wzrostów cen do UOKiK.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił 9. 
propozycje dla złagodzenia jej skutków dla 
producentów rolnych.
6 kwietnia 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się 10. 
do ministra rolnictwa w sprawie zabezpieczenia 
pracowników sezonowych.
8 kwietnia 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się 11. 
do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z prośbą o podjęcie jednoznacznych decyzji co do 
możliwości sprzedaży na targowiskach miejskich 
produktów rolnych przez rolników, zwłaszcza 
rozsad, nowalijek, kwiatów ciętych, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności.
8 kwietnia 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się 12. 
do ministra rolnictwa w związku z problemami 
zgłaszanymi przez rolników prowadzących 
gospodarstwa agroturystyczne Zarząd KRIR 
wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań mających 
na celu wsparcie tych gospodarstw.
8 kwietnia 2020 r., Zarząd Krajowej Rady 13. 
Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem do 
MRiRW o jednoznaczną interpretację przepisów 
dotyczących możliwości wykonywania prac 
polowych, czy zajmowania się zwierzętami 
podczas kwarantanny.
W dniu 14 kwietnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady 14. 
Izb Rolniczych rozumiejąc w pełni podejmowane 
kroki w związku z epidemią na terenie Polski 
COVID-19, zwrócił się do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego z wnioskiem 
o pilne podjęcie działań dokonujących nowelizacji 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658)
22 kwietnia 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do 15. 
Prezesa Rady Ministrówa o pilną zmianę przepisów 
w tym zakresie lub rzetelne informowanie 
rolników o konieczności  dalszych zapłat składek 
KRUS.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 16 16. 
kwietnia 2020 r. zwrócił się do Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą
o przesłanie wytycznych dotyczących procedur 
szacowania szkód łowieckich, w związku
z wystąpieniem na terenie Polski choroby COVID-
19. 
13 maja 2020 r., Zarząd KRIR zwrócił się do resortu 17. 
rolnictwa wnosząc o pilne zdjęcie z rolników 
obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzenia 
tego testu, oraz zmianę procedur odbywania 
kwarantanny. Minister rolnictwa poinformował, 
że za niezbędne testy, wykonywane pracownikom 
sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci 
budżet państwa.
W  związku z pytaniami kierowanymi przez 18. 
rolników do Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby 
Gospodarczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, 
dotyczącymi kwestii prawnych, związanych
z pomocą dla rolników w związku z przygotowaną 
przez Rząd pomocą w ramach ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych – art. 12 a) i inne, potocznie zwanych 
„Tarczą Antykryzysową”, Zarząd KRIR wspólnie 
z KRD-IG, w piśmie z dn. 20.05.2020 r. wystąpił 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą
o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.
W odpowiedzi na stanowisko Zarządu KRIR 19. 
(podjęte uchwałą Zarządu KRIR w dn. 30.03.2020 
r.) dotyczące podjęcia koniecznych działań dla 
rolników w związku rozprzestrzeniającą się
z epidemią COVID-19, minister rolnictwa 26.05 
przekazał informacje i wyjaśnienia odnośnie 
propozycji zawartych w tym stanowisku.
27 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił do 20. 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem
o wydłużenie terminu składania wniosków
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifi kowany, w związku z trwającą sytuacją 
epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie 
spraw urzędowych związanych z prowadzeniem 
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Źródło: MRiRW

gospodarstw rolnych oraz z przedłużeniem 
terminów składania wniosków o płatności 
bezpośrednie i na inne działania administrowane 
przez ARiMR.
W związku z pojawiającymi się sygnałami 21. 
od rolników z całego kraju, dotyczącymi 
nierównego traktowania tej grupy zawodowej
w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 
z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), 27 maja 2020 r. 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do 
Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem
o podjęcie działań w tej sprawie.

Opracowała:
Aneta Kędzior
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Gospodarstwo Pana 
Czesława Rocha 

położone jest w  Bukowskiej 
Woli w  powiecie miechow-
skim w północnej części 
województwa małopolskiego. 
Pan Czesław hodowlę 
prowadzi  wspólnie ze swoim 
synem Piotrem. Posiadają 
30 ha ziemi na własność

i dzierżawią około 40 ha od okolicznych rolników.
Oprócz hodowli bydła mlecznego gospodarstwo 
specjalizuje się w uprawie pszenicy,  rzepaku oraz 
jęczmienia, kukurydzy i roślin motylkowych 
przeznaczanych na pasze dla zwierząt.  

Według gospodarzy, do najważniejszych działań 
prowadzących do osiągniecia wysokiej wydajności 
mlecznej jest dostosowanie dawek żywieniowych 
do potrzeb krów o wysokiej wydajności mlecznej. 
Gospodarstwo Pana Czesława i jego syna  jest pod 
stałą kontrolą użytkowości mlecznej prowadzanej 
przez PFHBiPM z siedzibą w Zabierzowie. Dzięki  
wynikom  z oceny użytkowości mlecznej wszystkie 
informacje o stadzie są do dyspozycji gospodarzy na 
bieżąco. Gospodarstwo współpracuje z  fi rmą De Heus  
która  dostarcza rozwiązania żywieniowe, 
profesjonalne doradztwo, wiedzę
i doświadczenie. Dzięki temu pozwala 
to hodowcom uzyskiwać coraz większą 
wydajność mleczną od  krowy.

W 2019 roku Panowie Czesław i Piotr 
osiągnęli wysoki wynik  produkcyjny.
W rankingu najlepszych Hodowców 
PFHBiPM w powiecie miechowskim 
według wydajności średniej stada Pan Piotr 
zajął I miejsce a Pan Czesław II miejsce. 
Gospodarstwo utrzymuje krowy rasy  
Polska Holsztyno–Fryzyjska Czarno – Biała. 
Wydajność mleczna krów wynika nie tylko 
z  żywienia odpowiednio zbilansowanym 

PRODUKCJA MLEKA

TMR ale także z wysokiego  poziomu genetycznego 
utrzymywanego bydła, który od wielu lat jest 
poprawiany dzięki odpowiedniemu  doborowi buhajów 
do inseminacji. Osiągniecia nagrodzono w 2019 roku. 
Pan Czesław uzyskał PFHiPM Przedstawicielstwa
w Krakowie na II Małopolskich Laurach Mlecznych za 
wyprodukowanie 12 443 kg mleka i uzyskał III miejsce 
w Małopolsce w 2019 roku. Powiększenie liczebności 
stada i dalszy rozwój hodowli Panowie Piotr  i Czesław  
Roch uzależniają od stabilności rynku mleka. 

Gospodarze podkreślają, że w ostatnim czasie 
znacznie wzrosły ceny środków do produkcji co 
stawia pod znakiem zapytania opłacalność produkcji 
mleka. Pandemia COVID–19 i początek roku wpłynął 
negatywnie na cenę mleka. Cena mleka w Małopolsce 
wynosiła 128 zł/hl Odbiorca - Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Miechowie - nie obniżała cen skupu 
mleka. W miesiącu maju cena mleka wynosiła 
130 zł/hl. Hodowcy mają nadzieję że ceny mleka
w najbliższych miesiącach nie zostaną obniżone co 
mogłoby spowodować dalszy spadek opłacalności 
produkcji.

Opracowała:
Katarzyna Węgiel
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Jak pandemia odbiła 
się na funkcjonowaniu 

gospodarstw rolnych 
nastawionych na produkcję 
mleka ? – rozmowa z Panem 
Eugeniuszem Królikowskim 
jednym z największych
w Małopolsce hodowców
bydła rasy Simental, delegatem 

Rady Powiatowej MIR w Gorlicach z gminy Lipinki. 
Państwo Danuta i Eugeniusz Królikowscy

w latach 80-tych rozpoczęli gospodarowanie na 5 ha 
w miejscowości Bednarka, obecnie ich gospodarstwo 
to 76 hektarów użytków rolnych, nastawione na 
ekologię i hodowlę bydła mlecznego - 60 sztuk bydła 
rasy Simental. Od 2003 roku gospodarstwo posiada 
certyfi kat ekologiczny, certyfi kowane jest przez AGRO 
BIO TEST. Głównym kierunkiem w gospodarstwie 
jest produkcja i sprzedaż mleka, która rocznie 
wynosi około 200 tysięcy litrów. Epidemia Covid-19 
odcisnęła swoje piętno na całym świecie, nie inaczej 
jest także z szeroko pojętym mleczarstwem na naszym 
terenie, prawie wszystkie mleczarnie, które skupują 
od okolicznych rolników mleko poobniżały ceny za 
surowiec do ok 12 groszy za litr. Granice są zamknięte 
i jest problem ze zbytem artykułów mleczarskich
a w Polsce jest nadprodukcja mleka. Kolejnym 
problemem jest sprzedaż wybrakowanych krów, 
jeśli trafi  się kupiec to cena jest bardzo niska. Mleko

z gospodarstwa Państwa Królikowskich dostarczane jest 
do Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, 
który jest fi lią Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Radomsku. Najprawdopodobniej OSM Radomsko 
płaci obecnie najniższą kwotę za surowiec rolnikom 
producentom mleka, cena skupu kształtuje się na 
poziomie od około 0,90 do około 1,20 zł za litr mleka, 
tj. o 12 groszy mniej od średniej ceny w województwie 
łódzkim i około 20 groszy mniej od średniej ceny
w województwie małopolskim. Na początku 2020 roku 
80 rolników z powiatu gorlickiego i rejonu Krynicy 
Zdroju zrezygnowało z dostawy mleka do OSM 
Radomsko. Trudna sytuacja ekonomiczna spowodowała 
iż, została zabrana rolnikom dopłata górska 6 groszy 
za 1litr mleka, jak również dopłata ekologiczna, która 
wynosiła 20 groszy za litr a teraz jest na poziomie
3 groszy za litra mleka. Rolnik za taką samą ilość mleka 
po obniżkach otrzymał w maju o 5,5 tys. zł mniej. 
Jako członek Rady Nadzorczej OSM Radomsko bronił 
interesów rolników dostawców mleka do Zakładu 
Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu, który miał 
być zlikwidowany od 1 czerwca br. Dzięki protestom 
rolników, udało się uniknąć zamknięcia mleczarni, 
powstała grupa inicjatywna, która złożyła wniosek 
do Sądu o odłączenie Zakładu Produkcji Mleczarskiej
w Nowym Targu od OSM Radomsko. 

Opracowała:
Lucyna Chęcińska

Kilka lat temu pisałam, 
w naszym biuletynie, 

o gospodarstwie rolnym Pana 
Adama Heroda położonym 
w Lipnicy Dolnej na terenie 
Wiśnicko-Lipnickiego Parku 
Krajobrazowego a więc
w dość górzystym terenie. Był 
on wówczas delegatem do WZ 
MIR. Gospodarstwo Pana 

Adama specjalizowało się w hodowli bydła i produkcji 
mleka. W swoim gospodarstwie jako pierwszy 
hodowca w województwie wdrożył zastosowanie 
robota udojowego dzięki czemu efektywnie wspomagał 
wykorzystanie posiadanych zasobów siły roboczej.

Pan Adam przeszedł już na zasłużoną emeryturę 
a dalsze prowadzenie gospodarstwa przejęła córka 
Kinga wraz z mężem Dariuszem. Młodzi gospodarze 
kontynuując pracę ojca nadal wykorzystują 
dotychczasową oborę wolnostanowiskową 
spełniającą standardy dobrostanu zwierząt. Jednym 
z poważniejszych problemów z jakim boryka się 
gospodarstwo jest niestety zbyt mały areał posiadanej 

ziemi rolnej. Aby zapewnić paszę utrzymywanym 
zwierzętom Państwo Herodowie użytkują obecnie 
około 100 ha gruntów z czego niestety tylko 17 ha 
stanowi ich własność. Pozostałe grunty zmuszeni są 
więc dzierżawić od innych właścicieli. Struktura upraw 
obejmuje obecnie ok. 30 ha pszenicy i 20 ha kukurydzy. 
Pozostałe grunty stanowią łąki będące podstawą bazy 



26 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

PRODUKCJA MLEKA

paszowej. Stado bydła utrzymywane w gospodarstwie 
liczy 130 sztuk z czego 60 sztuk stanowią krowy 
mleczne. Już od wielu lat odbiorcą mleka, z którym 
stałą współpracę nawiązał jeszcze Pan Adam, pozostaje 
mleczarnia w Nowym Sączu do której codziennie 
dostarczane jest 1.600 l mleka.

Niestety obecna sytuacja związana z pandemią 
wirusa COVID-19 nie pozostała bez wpływu również 
na małopolskie mleczarstwo. Załamanie rynku 
zbytu zmusiła mleczarnie do zmniejszenia produkcji
a więc również do zmniejszenia zapotrzebowania na 
surowiec. Na prośbę mleczarni gospodarstwo Państwa 
Herodów zmuszone było sprzedać 5 krów mlecznych
i zmienić sposób żywienia pozostałych sztuk obniżając 
ich wydajność poprzez zastosowanie pasz o niższej 
zawartości białka. Na szczęście sytuacja na rynku 
się normalizuje i już po 3 tygodniach możliwy był 
powrót do dotychczas stosowanego sposobu żywienia. 
Oczywiście nie oznacza to natychmiastowego powrotu 
do poprzedniego poziomu produkcji. W chowie
i hodowli zwierząt na pozytywne efekty każdej zmiany 
utrzymania lub żywienia zwierząt trzeba jednak trochę 
poczekać.

Wiążąc swoją przyszłość z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego młodzi gospodarze nie 
spoczywają na laurach. Wiedząc, iż tylko ciągły rozwój 
i stały postęp zagwarantować może bezpieczeństwo 
fi nansowe gospodarstwa aktywnie inwestują 
korzystając z dostępnych programów pomocowych 
PROW wspomaganych środkami pozyskanymi
z kredytów. Dzięki pozyskanym funduszom zakupili 
już niezbędny w gospodarstwie sprzęt w tym: ciągnik, 
pług, zgarniacze do obornika, maty legowiskowe 
czy wóz paszowy. Kolejną dużą inwestycją jaką mają
w planach jest wymiana, użytkowanego dotychczas
w gospodarstwie, wyeksploatowanego robota 
udojowego.

Dzięki swojej otwartości i wielu ciekawym 
rozwiązaniom technicznym wykorzystywanym
w produkcji mleka gospodarstwo jest ciągłym celem 
odwiedzin nie tylko grup studentów ale również 
rolników zarówno polskich jak i z ternu Unii 
Europejskiej. W czasie ich wizyt Pan Adam z dumą 

prezentuje oborę, robota udojowego oraz obszerny
i nowoczesny park maszynowy. 

Kolejnym gospodarstwem które chciałabym 
Państwu zaprezentować jest gospodarstwo 

Pana Leszka Hanka – osoby, która z Małopolską Izbą 
Rolniczą związana jest praktycznie od początku. 
Prowadzi on gospodarstwo specjalizujące się
w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka mające 
swoją siedzibę ma w Przybysławicach gm. Radłów. 
Utrzymywane w gospodarstwie stado bydła liczy 
obecnie 45 sztuk z czego 33 sztuki to krowy mleczne. 
Areał upraw wykorzystywany przez Pana Leszka 
Hanka obejmuje ok. 30 ha gruntów rolnych. Niestety, 
podobnie jak w wielu innych gospodarstwach 
małopolskich są one w większości dzierżawione. 
Gruntów własnych gospodarstwo posiada tylko ok. 10 
ha. Oczywiście największą powierzchnię zajmują łąki 
na których produkowana jest pasza objętościowa dla 
utrzymywanych zwierząt ponadto w gospodarstwie 
uprawiana jest pszenica oraz kukurydza przeznaczona 
na kiszonki. Jak każde z gospodarstw zajmujących się 
towarową produkcją rolną również gospodarstwo Pana 
Hanka wymaga ciągłych inwestycji pozwalających 
lepiej wykorzystać posiadane zasoby w tym zasoby 
pracy ludzkiej. Korzystając z licznych programów 
pomocowych dofi nansowanych ze środków Unii 
Europejskiej Pan Hanek zakupił, na przestrzeni 
ostatnich 8 lat m.in. silosy do przechowywania ziarna, 
wóz asenizacyjny, przyczepy, maszyny niezbędne do 
produkcji sianokiszonki oraz 2 stanowiskową dojarkę. 
Według słów Pana Hanka dostępność środków unijnych 
pozwoliła na unowocześnienie i dosprzętowanie 

gospodarstwa choć ich pozyskanie a przede wszystkim 
rozliczenie nie jest najłatwiejsze i wymaga ogromnej, 
najprawdopodobniej zbędnej papierologii.

Dzięki wieloletniej współpracy z zakładem 
odbierającym mleko, od 20 lat gospodarstwo 
współpracuje w tym zakresie z Okręgową Spółdzielnią 
Mleczarską w Bochni, która w ostatnim czasie 
połączyła się z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską 
w Szczurowej, zawirowania na rynku skupowym 
spowodowane pandemią koronawirusa nie 
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Trzoda chlewna w Pol-
sce jest obok bydła 

najważniejszym gatunkiem 
zwierząt gospodarskich. 
Jednocześnie Polska jest 
jednym z najważniejszych 
producentów wieprzowiny 
w Unii Europejskiej. Pod 
względem pogłowia trzody 
chlewnej oraz produkcji 

wieprzowiny zajmuje 4 miejsce w UE po Hiszpanii, 
Niemczech i Francji. Hodowla trzody chlewnej jest 
mocno związana z produkcją roślinną, a w szczególności 
z łańcuchem zbożowo-paszowym. Świnie są bowiem 
drugim po drobiu największym konsumentem zbóż 
paszowych. Wieprzowina zajmuje także dominującą 
pozycję w strukturze spożycia mięsa. Od kilku lat,
z okresowymi wahaniami, w naszym kraju utrzymuje 
się trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego, 
przede wszystkim ze względu na niskie ceny skupu 
w stosunku do kosztów produkcji prosiąt i tuczników 
oraz ASF i związane z tym wymogi bioasekuracji.

1 stycznia 2020 roku w Małopolsce zarejestrowane 
były 6984 gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody 
chlewnej. Z każdym miesiącem liczba ta spadała. Na 
dzień 01.06.2020 r. wynosiła 6094. Zatem w krótkim, 

PRODUKCJA MLEKA

wpłynęły zbytnio na wielkość produkcji prowadzonej
w gospodarstwie. Co drugi dzień oddaje ono odbiorcy 
średnio 800 l. mleka. Tak długoletnia współpraca 
z jednym podmiotem skupującym świadczy
o długoletnim zaangażowaniu i trosce nie tylko
o rozwój gospodarstwa i jego bieżący wynik fi nansowy 
lecz także o istnienie spółdzielczości mleczarskiej. 
Mając powyższe na uwadze Pan Hanek już od ponad
15 lat zasiada w radzie nadzorczej OSM w Bochni 

wpłynęły zbytnio na wielkość produkcji prowadzonej

piastując w niej obecnie rolę wiceprzewodniczącego. 
Na chwilę obecną rolnik zamierza powoli zakończyć 

swoją aktywność zawodową i po przekazaniu 
gospodarstwa synowi przejść wraz z żoną na 
emeryturę. Wspominając swoją pracę na gospodarstwie 
podkreślił, że produkcja rolna to jednak ciężki kawałek 
chleba. Praca ta bywa bardzo wdzięczna ale ilość 
pracy związanej zwłaszcza z utrzymaniem zwierząt, 
ilość czynników zewnętrznych na które rolnik nie ma 
wpływu oraz wahania na rynkach zbytu powodują, 
że niejednokrotnie rolnik jest pełen obaw czy będzie
w stanie utrzymać swoje gospodarstwo na 

powierzchni.
Z pewnością prowadzenie gospodarstwa zajmujące-

go się hodowlą zwierząt nie jest pracą dla ludzi 
wygodnych i poszukujących łatwego i dużego zarobku.

Opracowała
Barbara Czapla

PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ W PIERWSZYM 
PÓŁROCZU 2020 ROKU W MAŁOPOLSCE

RYNEK TRZODY CHLEWNEJ W PIERWSZYM 
PÓŁROCZU 2020 ROKU W MAŁOPOLSCE

 

  

Opracowanie własne na podstawie danych WIW Kraków  

6984 6777 6594 6236 6129 6094

136450 130335 128506

125875 120024 123207

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Trzoda chlewna w Małopolsce
I półrocze 2020 roku

Liczba stad Liczba zwierząt

pięciomiesięcznym okresie aż 890 producentów świń 
zrezygnowało z hodowli. Natomiast liczba zwierząt 
spadła ze 136450 szt. do 123207 szt.

 

Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR w Olkuszu ( stan na dzień 01.06.2020 r.) 

3%

8%

18%

71%

Stada trzody chlewnej w powiecie olkuskim

Gmina Bolesław Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom



28 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

W powiecie olkuskim najwięcej stad trzody chlewnej 
zarejestrowanych jest w gminie Wolbrom. Tam również 
odnotowano największa liczbę zwierząt. Dlatego też na 
temat sytuacji na rynku trzody chlewnej rozmawiałam 
z dwoma rolnikami z miejscowości Jeżówka w gminie 
Wolbrom. Jeden hodowca utrzymuje świnie w systemie 
zamkniętym, a drugi w systemie otwartym.

chlewnej w gospodarstwie sięga roku 1964. Pan Robert 
jest już czwartym pokoleniem specjalizującym się
w tej dziedzinie rolnictwa. I wszystko wskazuje na to, 
iż tradycja hodowli świń będzie dalej kontynuowana 
przez Michała, syna pana Stojka, który ukończył studia 
na kierunku zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym 
w Krakowie. 

Proszę opowiedzieć o swoim gospodarstwie.
Gospodarstwo wyspecjalizowane jest zarówno

w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Na powierzchni 
85 ha uprawiamy zboże, rzepak oraz rośliny strączkowe, 
głównie groch na ziarno. Cała produkcja roślinna 
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Pogłowie trzody chlewnej
w powiecie olkuskim 

jest wykorzystana pod produkcję trzody chlewnej. 
Zboża, które uprawiamy to przede wszystkim pszenica, 
jęczmień i pszenżyto. Średnia wydajność pszenicy jest
w granicach 8-9 ton/ha, jęczmienia 7-8 ton/ha, pszenżyta 
również 7-8 ton/ha, a rzepaku 3,5-4 ton/ha.

Kiedy rozpoczął Pan prowadzenie gospodarstwa ?
Gospodarstwo przejąłem od rodziców w 2000 

roku. Zacząłem je modernizować i rozwijać produkcję. 
Korzystałem z programów unijnych na zakup sprzętu 
rolniczego, utwardzenie podwórka. W 2016 roku
z pomocą programu modernizacji na produkcję 
prosiąt rozbudowałem starą chlewnię i aktualnie 
posiadam nowoczesny, duży, dwupoziomowy  budynek. 
Chlewnia jest w pełni zautomatyzowana, posiada ciąg 
technologiczny do mieszania oraz zadawania paszy.

Jak wygląda produkcja zwierzęca w gospodarstwie ?
Prowadzimy produkcję trzody chlewnej w cyklu 

zamkniętym. Obsada liczy 110 macior, z tego rocznie 
odchowujemy około 3000 warchlaków. Około 2000 
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jest wykorzystana pod produkcję trzody chlewnej. 
Zboża, które uprawiamy to przede wszystkim pszenica, 
jęczmień i pszenżyto. Średnia wydajność pszenicy jest
w granicach 8-9 ton/ha, jęczmienia 7-8 ton/ha, pszenżyta 
również 7-8 ton/ha, a rzepaku 3,5-4 ton/ha.

roku. Zacząłem je modernizować i rozwijać produkcję. 
Korzystałem z programów unijnych na zakup sprzętu 
rolniczego, utwardzenie podwórka. W 2016 roku
z pomocą programu modernizacji na produkcję 
prosiąt rozbudowałem starą chlewnię i aktualnie 
posiadam nowoczesny, duży, dwupoziomowy  budynek. 
Chlewnia jest w pełni zautomatyzowana, posiada ciąg 
technologiczny do mieszania oraz zadawania paszy.

zamkniętym. Obsada liczy 110 macior, z tego rocznie 
odchowujemy około 3000 warchlaków. Około 2000 

GOSPODARSTWO PAŃSTWA STOJEKGOSPODARSTWO PAŃSTWA STOJEK

Pan Robert Stojek wraz z żoną Dorotą oraz synem 
Michałem prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne, 
w którym rachunkowością i pracami biurowymi 
zajmuje się córka, Izabela. Historia produkcji trzody 



Małopolska Izba Rolnicza w Miechowie w lutym 2020 roku zorganizowała 7 szkoleń dla rolników
z powiatu miechowskiego. Odbyły się one w gminach Racławice, Kozłów, Słaboszów, Książ Wielki, 
Gołcza, Charsznica oraz Miechów. 

Tematyka szkoleń była dość szeroka i obejmowała: informacje z działalności Małopolskiej 
Izby Rolniczej; płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2020 roku i planowane 
działania inwestycyjne PROW 2014-2020; ASF i bioasekurację, ptasią grypę oraz ubój gospodarczy; 
prewencję i zapobieganie wypadkom ze szczególnym uwzględnieniem upadków jako największej 
grupy wypadkowości, rehabilitację rolników, świadczenia uzupełniające SUE dla osób niezdolnych 
do samodzielnej egzystencji; zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, 
dyrektywę azotanową i ramową dyrektywę wodną;  międzynarodowy rok zdrowia roślin i nowe 
przepisy dotyczące zdrowia roślin.

Wykłady prowadzili: Zastępca Kierownika ARiMR w Miechowie Jacek Podsiadło, Pracownik  
ARiMR w Miechowie Agnieszka Ocieczek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie Ewa Kawula, 
Kierownik KRUS w Miechowie Rafał Michalski, Zastępca Kierownika KRUS w Miechowie Lesława 
Gawęcka, Starszy Doradca PZDR w Miechowie Zbigniew Żak, Doradca PZDR w Miechowie Judyta 
Lepiarczyk, Kierownik PIORiN w Miechowie Jarosław Matias.

W spotkaniach uczestniczyli również Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Krakowie Katarzyna 
Modes oraz Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego TUW w Krakowie Rafał Piekarz, którzy 
zaprezentowali rolnikom atrakcyjne oferty ubezpieczeń. Natomiast Przewodniczący Rady Powiatowej 
MIR w Miechowie Patryk Natkaniec, przedstawiał zebranym informacje z działalności Izby. 
W szkoleniach, które były nieocenionym źródłem informacji oraz szansą na wymianę doświadczeń 
uczestniczyło 136 rolników.

Opracowała: Małgorzata Klugawczuk

SZKOLENIA DLA RONIKÓW Z TERENU POWIATU MIECHOWSKIEGO



Mimo panującej pandemii i powszechnej praktyki wstrzymania 
kontaktów z petentami Małopolska Izba Rolnicza nie wstrzymała 
udzielania rolnikom pomocy przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty obszarowe. W pewnym momencie byliśmy, jak wynikało 
z informacji docierających do nas z terenu województwa, jednyną 
instytucją do której zinteresowani rolnicy mogli, oczywiście po 
u p r z e d n i m 
umówieniu się, 
przyjść i załatwić 
n i e z b ę d n e 
dokumenty.

POMOC ROLNIKOM W CZASIE PANDEMII

ROLNICY Z MIECHOWA NA CENTRALNYCH TARGACH ROLNICZYCH W NADARZYNIE

31 stycznia 2020 r. biuro MIR w Miechowie zorganizowało 
wyjazd dla 56 rolników z powiatu miechowskiego, olkuskiego 
i proszowickiego na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. 
Wydarzenie to stanowi platformę spotkań rolników i mieszkańców 
obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu 
do produkcji, hodowli i przetwórstwa, środków do produkcji 
rolnej, instytucjami oferującymi wsparcie i usługi doradcze, 
fi nansowe i logistyczne. Na terenie Międzynarodowego Centrum 
Targowo-Kongresowego – Ptak Warsaw Expo grupa miała okazję 
wziąć udział w premierach maszyn, pokazach najnowszych 
rozwiązań  technologicznych, prezentacjach produktowych, 
panelach dyskusyjnych oraz spotkaniach biznesowych. Rolnicy 
uczestniczyli także w konferencji na temat „Polityka rolna 
Państwa w poszczególnych krajach, a wyzwania globalizacyjne 
– szanse i zagrożenia” z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Posła do Parlamentu 
Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza oraz 
przedstawicieli Ambasady Francji, Królestwa Niderlandów, Brazylii, Chińskiej Republiki Ludowej

i Austrii. Rolnicy mogli również uczestniczyć
w posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Udział w Targach dał zwiedzającym możliwość 
podejrzenia nowoczesnych produktów, rozwiązań 
oraz usług dedykowanych dla sektora rolnictwa. W 
programie wydarzenia znalazły się także Zawody 
Pucharu Polski Agro Strongman, pierwszy w Polsce 
Festiwal Youtuberów Rolniczych „AgroCon”, fi nał 
plebiscytu „Mistrzowie Agro” oraz gala wręczania 
prestiżowych statuetek „Złoty Żuraw Rolnictwa”

Opracowała: Katarzyna Węgiel.



W dniu 28 lutego br. Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej uczestniczył w spotkaniu
z pierwszym Wicewojewodą Małopolski panem Zbigniewem Starzec. W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Przedmiotem spotkania było poinformowanie 
pana Wojewody o najistotniejszych problemach 
nurtujących rolnictwo Małopolski, między 
innymi dotyczącymi gospodarki ziemią
i konsekwencjami nieprzestrzegania ustawy
z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów. Według 
Urzędu Marszałkowskiego na 660 tys. ha użytków 
rolnych 127 tys. ha to grunty źle użytkowane 
rolniczo. Istnieje pilna potrzeba egzekwowania 
od samorządów gminnych przepisów wyżej 
wymienionej ustawy, oraz stworzenie
w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego preferencji dla gmin, 
które przestrzegają zasad ochrony gruntów. 
Poinformowano również Wojewodę o nasilającym 
się procesie fałszowania informacji o pochodzeniu 
artykułów rolnych oraz o konieczności przestrzegania przepisów w tym zakresie. Istnieje ponadto 
potrzeba nasilenia kontroli przepływu towarów i produktów spożywczych, szczególnie z krajów poza 
UE. 

Nasi przedstawiciele zaanonsowli rolniczy Wojewodzie również problem braku systemowego 
rozwiązania dyżurów lekarzy weterynarii w dni wolne od pracy oraz w czasie świąt. Izba zobowiązała 
się, że przekaże konkretne, potrzebne w tym zakresie rozwiązania ze wskazaniem powiatów,
w których istnieje konieczność ustalenia takich dyżurów.

Ponadto zgłosiliśmy problem związany z koniecznością racjonalnego spojrzenia na pakiet uchwał 
Sejmiku Wojewódzkiego w zakresie ochrony powietrza, poprzez znaczące ograniczenia w ogrzewaniu 
z wykorzystaniem różnych paliw, w tym drewna. Poinformowaliśmy Wojewodę że uchwały te nie były 
konsultowane z Izbą (łamiąc tym samym ustawę o izbach rolniczych) i zawierają zapisy nieracjonalne 
i niemające uzasadnienia w obecnej sytuacji. Konsekwencją tych rozporządzeń jest zakaz ogrzewania 
tuneli foliowych i szklarni paliwem stałym gorszej jakości oraz drewnem. 
Zarząd ponadto poinformował również o konieczności budowy giełdy rolno-spożywczej w okolicach 
Krakowa, która byłaby rozwiązaniem problemu związanego z wymianą handlową pomiędzy rolnikami
a konsumentami, w momencie likwidacji giełd obecnie funkcjonujących w Krakowie.
Ps.

W odpowiedzi na postulat odnośnie kontroli działań samorządów gminnych w zakresie ochrony 
gruntów rolnych, zgłoszony m.in. podczas spotkania, otrzymaliśmy w dniu 26.03.2020 r. pismo 
Wojewody w którym przedstawił nam stanowisko urzędu w tej sprawie. Poniżej prezentujemy cytat 
zawierający stanowisko wojewody:

„Mając na uwadze, iż powyższe zadanie nie jest zadaniem zleconym z zakresu administarcji 
rządowej, brak jest podstaw prawnych do przeprowadzenia przez Wojewodę Małopolskiego kontroli 
gmin w przedmiotowymn zakresie.”

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
NA SPOTKANIU U WOJEWODY



WIZYTA DELEGACJI ROLNIKÓW RUMUŃSKICH W MAŁOPOLSCE

25 i 26 lutego 2020 r. Małopolska Izba Rolnicza gościła delegację z Rumunii w składzie: Dyrektor 
Regionalnego  EGIS Rumunia, oraz  pracownik naukowego Uniwersytetu „Vasile Goldis ”.

We wtorek, 25 lutego odwiedzili gospodarstwa warzywniczo -ogrodnicze  znajdujące się w 
Złotnikach, Tropiszowie i  Igołomii gmina Igołomia -Wawrzeńczyce oraz w Czernichowie Gmina 
Koniusza. Zapoznali się z metodami  produkcji rozsady warzyw  i roślin ozdobnych. Po południu 
gościli  w dużym gospodarstwie  położonym w Książnicach Małych w gminie Koszyce,  produkującym 
warzywa, zboża, burak cukrowy,  kukurydza i  śladowych ilościach  tytoń.

Obu  panów interesowało  dosłownie wszystko co jest związane z produkcją  w gospodarstwie; 
zrzeszania się rolników w grupy producenckie, spółdzielnie i stowarzyszenia, system sprzedaży 
bezpośredniej oraz promocji produktów rolnych. Wnikliwie pytali  o  korzystanie ze środków 
unijnych, posiłkowanie się kredytami,  wykorzystanie środków do produkcji rolnej oraz  sposoby 
przechowywania wyprodukowanych  płodów rolnych. Zauważyli, że podobnie jak w Rumunii  jest 
problem z przejmowaniem gospodarstw przez młodych rolników.

26.02.2020r. (środa) goście z Rumunii spotkali się z panią Krystyną Janecką – Wiceprezes Zarządu 
MIR  oraz panem Markiem Lenczowskim- delegatem WZ MIR do KRIR.  W spotkaniu uczestniczył 
również  Ignat Timar- Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie. Gościom przedstawiono charakterystykę 
rolnictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa w woj. małopolskim.

Po spotkaniu w Izbie,  delegacja  z Rumunii wraz z panem M. Lenczowskim udała się do  
gospodarstwa położonego w  Sierosławicach gmina Nowe Brzesko, zajmującego się produkcją 
mieszaną; trzoda, zboża , kukurydza, rzepak.

Pod koniec drugiego dnia pobytu przedstawiciele Rumunii odbyli wizytę na plantacji Polskiego 
Instytutu Truskawki w Tyńcu gdzie spotkali się z  właścicielem,  który oprowadził ich po plantacji
i zaznajomił z prowadzoną nowoczesną technologią uprawy truskawek powtarzającej owocowanie.

Opracowała: Dorota Korepta-Kura
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PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ

prosiąt zostaje przeznaczone na tucz w gospodarstwie, 
natomiast pozostałe około 1000 szt. jest sprzedawane 
do dalszej hodowli rolnikom. Hodujemy świnie rasy 
Danbred, to jest genetyka duńska. Chów trzody odbywa 
się w systemie bezściołowym, na ruszcie. Gnojowica jest 
wywożona na pola. Posiadamy zbiornik na gnojowicę
o pojemności 900m³.

Gdzie sprzedaje Pan tuczniki ?
Tuczniki sprzedawane są do Zakładów Mięsnych 

Sokołów. Teraz weszliśmy w nowy program „Jakość 
z Natury Carrefour”. Produkty tej gamy wyróżniają 
się wysoką, sprawdzoną jakością oraz wyjątkową 
świeżością i smakiem. Charakteryzują się pełną 
identyfi kowalnością „od pola do stołu”. W tuczu nie 
można stosować antybiotyków ani pasz, które w składzie 
posiadają GMO.

Czy produkcja trzody chlewnej w Pana opinii jest 
opłacalna ?

Każda produkcja rolnicza jeżeli jest prowadzona 
w sposób racjonalny i długofalowy jest opłacalna. 
Wiadomo, iż rynek trzody uzależniony jest od wielu 
czynników. Są okresy lepsze i gorsze. Globalizacja, 
otwartość granic wpływa na spadek opłacalności. Teraz 
nie ma długoterminowych świńskich dołków. Rynek 
trzody destabilizuje również tucz nakładczy.

Jak ocenia Pan sytuację na rynku trzody chlewnej
w pierwszym półroczu 2020 roku ?

Na początku roku ceny wieprzowiny były dość dobre. 
Natomiast pojawienie się COVID-19 spowodowało 
zamknięcie rynków, ceny mocno spadły. Teraz sytuacja 
się nieco poprawia. Wszystko zależy od gospodarki 
światowej.

i przetwórni.
Kiedy rozpoczął Pan 

prowadzenie gospodarstwa ?
Gospodarstwo prowadzimy 

od 1994 roku. Zaczynaliśmy 
od 4 ha gruntów rolnych
i sukcesywnie powiększaliśmy 
powierzchnię upraw. Na 
początku działalności 
prowadziliśmy produkcję roślinną. W 2004 r. 
rozpoczęliśmy budowę chlewni. A w 2006 r. 
uruchomiliśmy produkcję trzody chlewnej. 
Utrzymywaliśmy świnie w cyklu zamkniętym. Po 
pewnym czasie zdecydowaliśmy jednak o zmianie 
systemu hodowli na cykl otwarty. Nie korzystaliśmy
z unijnych programów pomocowych. Wszelkie 
inwestycje realizowane były z własnych środków. 
Chlewnia jest w pełni zmechanizowana. Posiada 
paszociągi, poidła, systemy do podawania leków. 
Obsługa takiej chlewni nie jest bardzo pracochłonna. 
Tuczniki utrzymywane są w systemie bezściołowym, na 
ruszcie. Taki system również znacznie redukuje nakład 
pracy, poprzez brak konieczności usuwania obornika
i dościelania słomy.

Jak wygląda produkcja zwierzęca w gospodarstwie ?
Trzoda chlewna utrzymywana jest w cyklu otwartym. 

Współpracujemy z jednym, stałym dostawcą.  Firma ta 
dostarcza nam warchlaki oraz paszę. Sprzedaż tucznika 
oscyluje w granicy 2000 szt. rocznie. Hodujemy świnie 
hybrydy pochodzenia duńskiego. Pasza jest granulowana, 
odpowiednio zbilansowana. Stado znajduje się pod stałą 
opieką weterynaryjną.

Gdzie sprzedaje Pan tuczniki ?
Część tuczników odbierana jest przez fi rmę, która 

dostarcza nam warchlaki. Natomiast pozostała część 
sprzedawana jest do okolicznych zakładów mięsnych.

Czy produkcja trzody chlewnej jest opłacalna ? Jak 
ocenia Pan sytuacje na rynku w pierwszym półroczu 
2020 roku ?

Aby obiektywnie ocenić opłacalność hodowli trzody 
chlewnej trzeba wziąć pod uwagę  dłuższy, kilkuletni 
okres. Sytuacja na rynku w roku 2019 była ogólnie 
dość dobra. Natomiast w roku bieżącym od momentu 
wystąpienia w kraju pandemii koronawirusa wszystko 
drastycznie się zmieniło. Wstrzymane zostały imprezy 
tj. wesela, komunie, biesiady, a tym samym zmniejszył 
się popyt. Ceny mocno spadły. Patrząc tylko na aktualną 
sytuację, hodowla trzody chlewnej jest w tym momencie 
nieopłacalna. 

Opracowała:
Małgorzata Kulgawczuk

GOSPODARSTWO PAŃSTWA ŁYSEKGOSPODARSTWO PAŃSTWA ŁYSEK

Pan Józef Łysek wraz z żoną Olgą i dziećmi prowadzi 
tradycyjne, rodzinne gospodarstwo rolne. Na początku 
Państwo Łysek specjalizowali się w produkcji roślinnej. 
Wraz z rozwojem gospodarstwa pojawiła się również 
produkcja zwierzęca.

Proszę scharakteryzować swoje gospodarstwo.
Powierzchnia użytków rolnych obejmuje ponad 40 

ha. Profi lem gospodarstwa jest produkcja mieszana tj. 
trzoda chlewna, uprawa warzyw oraz zbóż. Rocznie 
sprzedajemy około 220 ton kukurydzy. Posiadamy 
Certyfi kat HACCP I stopnia w zakresie sprzedaży
i przetwórstwa warzyw. Rocznie produkujemy około 
120 ton kapusty kiszonej, 30 ton ogórka kiszonego, 
20 ton kapusty białej przechowalniczej, 5 ton kapusty 
czerwonej, 50 ton ziemniaka. Wyprodukowane warzywa 
i kiszonki są sprzedawane do sklepów, hurtowni

prowadziliśmy produkcję roślinną. W 2004 r. 



34 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

AGROTURYSTYKA W OKRESIE PANDEMII

W wyniku wdrażania 
II etapu odmrażania 

gospodarki od 4 maja 
2020 r została  wznowiona 
działalność m.in. obiektów 
turystyki wiejskiej w tym 
agroturystyki. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań 
wśród potencjalnych turystów 
ponad 50% Polaków deklaruje 

chęć wyjazdów turystycznych. Oczywiście ogromna 
większość chce skorzystać z oferty krajowej. Według 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wybór krajowej 
oferty agroturystycznej to przejaw solidarności
i patriotyzmu konsumenckiego „Tu jest bezpieczniej, 
wieś jest bezpieczniejsza, bo ludzie żyją w pewnej 
izolacji od siebie. Tu możemy też skosztować znakomitej 
polskiej żywności, tej tradycyjnej. Może odezwą się w ich 
zakamarkach pamięci smaki dzieciństwa” - apelował 
Minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji 
prasowej

Po niemal dwumiesięcznej przerwie gospodarstwa 
agroturystyczne mogą wznawiać swoją działalność, ale 
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 
Trzeba ograniczać liczbę gości i dbać o zasady higieny. 
Przygotowania do przyjęcia gości trwają. Każdy liczy 
na duże zainteresowanie klientów. Gospodarstwa 
agroturystyczne znalazły się w trudnej sytuacji. 
Czas teraz zacząć odbudowywać pozycję na rynku. 
Największym zainteresowaniem będą cieszyć się 
samodzielne domki turystyczne, małe gospodarstwa 
agroturystyczne, w których urlop można spędzić nawet 
bez kontaktu z innymi ludźmi, kilkupokojowe pensjo-
naty, w których poczucie bezpieczeństwa będzie większe 
niż w hotelowych molochach. Możliwe, że koronawirus 
będzie impulsem do poznania kierunków, które do tej 
pory nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. To
z pewnością będą inne wakacje, raczej bez zagranicznych 
wyjazdów. Specjaliści zwracają uwagę, że wakacje 
mogą być dobrym okresem dla agroturystyki, bo 
Polacy raczej wybiorą rodzime oferty, nie trzeba daleko 
jechać, jest miło i bezpiecznie. Gospodarze zorganizują 
turystom czas pod indywidualne potrzeby i ich własne 
zainteresowania. W celu umożliwienia turyście 
odnalezienia obiektów, które spełniają wymagania 
określone przez GIS ruszyła realizacja kampanii 
"Bezpieczna kwatera". Na stronie www.agroturystyka.
pl zostanie zamieszczony fi ltr umożliwiający turyście 
odnalezienie kwater spełniających określone kryteria.  
Zapytaliśmy o obecną sytuację 6 właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych z Małopolski południowej.

Wynajem pokoi wczasach pandemii jest trudniejszy 
niż normalnie, wiadomo wymogi sanitarne, 
ostrożność, ale tu pytanie podstawowe czy jest komu

wynajmować ?
Danuta Machała - Gości jest zdecydowanie mniej 
niż w poprzednim roku, ale to nie tylko z powodu 
pandemii, ale też z powodu deszczowej pogody. Jeżeli 
tylko w telewizji czy internecie jest korzystna prognoza 
to zaraz zaczynają się telefony z pytaniami o wolne 
pokoje. Mniej jest przyjazdów w większych grupach
a w czasie rozmów telefonicznych pojawia się pytanie 
ile osób będzie ogółem w domu.
Janina Pawlikowska - Pandemia na Podhalu zrobiła 
w turystyce ogromne spustoszenie. Domy gościnne, 
pensjonaty, są prawie, że puste. Wszyscy narzekają, 
że jest małe zainteresowanie wynajmem ze strony 
turystów. Gospodarze chcą wynajmować, bo pieniądze 
są potrzebne. Wiadomo, że ludzie na Podhalu żyją
z turystyki, ale jest u nich lęk czy przyjadą ludzie zdrowi 
czy nie zaraża gospodarzy lub innych gości. 
Urszula Klucznik Kosińska - Jeżeli chodzi o nasza 
agroturystykę to mamy dom zarezerwowany do 20 
sierpnia łącznie z małymi imprezami spotkaniami 
rodzinnymi.
Józefa Kulig – Ze względu na panującą sytuację 
pandemiczną zdecydowaliśmy, iż w tym roku 
nie przyjmujemy turystów. Goście nie ukrywam 
zawiedzeni, ale rozumieją naszą decyzję. Jeżeli sytuacja 
się unormuje to drzwi naszego gospodarstwa będą 
otwarte od stycznia 2021 roku. Turyści znają naszą 
kuchnie i warunki mieszkaniowe, wiedzą czego mogą 
się spodziewać i oczekiwać. 
Andrzej Mikołajewicz - Jest dużo mniej zapytań
o rezerwację noclegów, ale jak obserwuję poluzowanie 
środków ostrożności z uwagi na „wygasanie pandemii” 
boję się, że mogą szybko powstawać nowe ogniska 
wirusa COVID 19. Na razie deszczowa pogoda reguluje 
również mniejszy popyt na wczasy w naszym regionie. 
Stanisław Chmiel - Przed świętami Wielkanocnymi 
była okazja wysłać gościom życzenia świąteczne
i poinformować ich, że terminy przez nich 
zarezerwowane są nie aktualne ze względu na epidemię. 
Część turystów rezerwacje odwołała, inni przełożyli na 
późniejszy termin a inni prosili o kontakt jak już sami 
zdecydujemy się na wynajem. Postanowiliśmy do połowy 
czerwcu nie wynajmować pokoi dla gości, początkiem 
marca zaczęliśmy planowany remont pomieszczeń. 
Dodatkowo kupiliśmy ozonator, który stosujemy 
regularnie po wyjeździe turystów i wykorzystujemy 
go również do dezynfekcji ogólnodostępnej kuchni
i innych pomieszczeń. 

O co jeszcze pytają turyści, czy mają jakieś 
szczególne oczekiwania ?
Danuta Machała - Najczęściej pytają o pokoje z własnymi 
łazienkami, ze względu na koronawirusa, dostęp do 
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kuchni tu już może być kuchnia ogólnodostępna 
ważne, że z pełnym wyposażeniem. W Krościenku 
nad Dunajcem do tej pory nie było zachorowań raczej 
więc nie widać obaw, chociaż może to tylko moja 
ocena. Do mnie głównie wracają stali klienci mamy 
więc w stosunku do siebie większe zaufanie. Widać też 
zmęczenie czasem spędzonym tylko w domu i tęsknotę 
do przyrody. Gościłam młodych ludzi, którzy w deszczu 
poszli n a Trzy Korony, po powrocie stwierdzili, że nic 
nie było widać, ale i tak było super. Liczna jest w tym 
roku grupa turystów wędrujących czerwonym szlakiem 
czyli Głównym Szlakiem Beskidzkim, chociaż ich 
pobyty w kwaterach to głównie suszenie.
Dużo telefonów i pytań g dotyczy dostępności pokojów 
latem, szczególnie w sierpniu.
Janina Pawlikowska - Turyści, jeżeli dzwonią to
w dużej mierze znajomi goście, pytają czy są turyści, czy 
w naszej okolicy jest bezpiecznie. Widać u nich duży 
lęk jak rezerwują, bo chcieliby aby w było w tym czasie 
mało obcych ludzi w domu. Jak już ktoś przyjedzie to 
tylko na parę dni. Inni goście jak dzwonią to pytają 
o pokój z aneksem kuchennym lub domek, ale tych 
telefonów za dużo nie ma.
Urszula Klucznik Kosińska - Mamy płyny do dezynfek-
cji maseczki i rękawiczki dla gości. Zakupiliśmy
specjalne środki czystości certyfi kowane, które 
wykorzystujemy do sprzątania i dezynfekcji 
pomieszczeń.
Józefa Kulig -Telefony nie milkną, zainteresowanie 
duże (nawet większe niż w poprzednich latach).
Andrzej Mikołajewicz - Nie obserwuję szczególnych 
oczekiwań od turystów, którzy już zdecydowali się na 
pobyt w naszym ośrodku. Można natomiast zauważyć, 
że goście starają się jak najmniej korzystać ze wspólnych 
pomieszczeń ograniczają między sobą kontakty.
 Stanisław Chmiel - Dzwoniący pytają czy jest możliwe 
zarezerwowanie pokoju, czy można skorzystać
z posiłków. Ze względu na epidemię my zrezygnowa-
liśmy z podawania posiłków. Turyści przebywający
u nas przestrzegają zachowania odległości, dezynfekcji 
rąk przygotowanej przy wejściu do domu.

Czy zdarzały się i zdarzają rezygnacje z rezerwacji 
i prośby o zwrot zadatku ?
Danuta Machała - Do tej pory nie miałam takich 
sytuacji, zdarzyły się tylko zmiany terminu pobytu 
np. z weekendu majowego na sierpień, klientka ze 
Śląska, która wraz z mężem trafi ła na kwarantannę 
zmieniła termin pobytu z czerwca na wrzesień. My - 
wynajmujący w górach liczymy na piękną jesień, bez 
licznych zakażeń i nowych zachorowań. Może też wtedy 
pojawią się wycieczki szkolne, które w poprzednich 
latach były naszym ważny, wiosennym klientem.

Janina Pawlikowska - Goście, którzy zarezerwowali 
przed pandemią i wpłacili zadatki, najczęściej proszą, 
aby uwzględnić im w późniejszym okresie, kiedy 
będą gotowi do wyjazdu w góry. Brak turystów widać 
wszędzie, w sklepach, restauracjach.
Urszula Klucznik Kosińska - Do tej pory nikt nie 
odwołał rezerwacji.
Józefa Kulig - Goście nie chcą zwrotu zadatków, 
zarezerwowali miejsca na przyszły rok.
Andrzej Mikołajewicz - Rezygnacje z rezerwacji zawsze 
się zdarzały, głównie z powodu załamań pogodowych. 
W sporadycznych i uzasadnionych przypadkach zadatek 
był zwracany. Większość pokoi mamy w rezerwacji 
booking. com więc ewentualne zwroty zadatków to nie 
nasz kłopot. Na dzień dzisiejszy z uwagi na drastycznie 
zmniejszone ilość rezerwacji problem rezygnacji
i zwrotu zadatków raczej nie istnieje.
Stanisław Chmiel - Nie mieliśmy takiego przypadku, 
aby turyści prosili o zwrot wpłaconej kwoty. Ci
z zadatkami przełożyli wypoczynek na inny termin, 
jedni go już zrealizowali inni dopiero nas odwiedzą. 
Z naszych obserwacji z ostatniego czasu widzimy, że 
turyści dokonują coraz więcej rezerwacji na okres 
wakacji i mamy nadzieję, że jeśli nie wrócą obostrzenia 
w formie rozporządzeń Rady Ministrów to najbliższe 
dwa miesiące okresu urlopowego będą porównywalne 
z poprzednim rokiem.

Agroturystyka przetrwa, lecz trudno stwierdzić czy 
nadal będzie stanowić o sile naszego regionu. 
W rozmowie uczestniczyli: 
Danuta Machała - „Spanie u Danusi” Krościenko nad 
Dunajcem
Janina Pawlikowska – „Pokoje gościnne Janka” Gliczarów 
Górny
Urszula Klucznik Kosińska - „Skrawek  Nieba” Łosie
Józefa Kulig - „Agrochatka u Władka” Żegiestów 
Andrzej Mikołajewicz - „Willa Jasna” Czorsztyn
Stanisław Chmiel - „Agroturystyka Chmiel” Sromowce 
Wyżne

Opracowała:
Lucyna Chęcińska

Gospodarstwo
agroturystyczne

- 500 m

Gospodarstwo
Agroturytyczne

- 250 m
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RYNEK OWOCÓW I WARZYW - I PÓŁROCZE 2020 R.

Przez ostatnie 
dwa lata rolnicy 

w Polsce borykali się
z ogromnym problemem 
suszy. Jednak pogoda po 
raz kolejny pokazała, że 
jest nieprzewidywalna 
i długofalowe jej 
prognozowanie ma się nijak 
do rzeczywistości W tym roku 

susza doskwierała w marcu i kwietniu. W maju przyszły 
deszcze, w niektórych miejscach dość dotkliwe, a przez 
długi czas panujące niskie temperatury utrudniały 
dobre wschody zwłaszcza warzyw. Mało stabilna pogoda 
bardzo utrudniała rolnikom terminowe wykonywanie 
zabiegów ochrony roślin, dlatego w niektórych rejonach 
należy spodziewać się znacznych strat spowodowanych 
przez choroby lub szkodniki.

Dla sadowników 2020 rok jest nietypowy. Drzewa 
zaczęły wegetację bardzo wcześnie wiosną, już
w marcu. Potem przyszła fala silnych przymrozków
i mrozów, które oprócz uszkodzeń, utrudniły roślinom 
pobieranie składników pokarmowych. Przełożyło 
się to na osłabienie rozwoju roślin. Kwitnienie trwało 
bardzo długo, ale warunki do zawiązania owoców były 
niesprzyjające. Jego wynikiem okazał się dość silny 
opad czerwcowy, szczególnie w przypadku niektórych 
odmian. W wyniku tych zdarzeń producenci 
spodziewają się, że plon będzie na poziomie 50-60 % 
owocowania w dobrym roku. Tak prawdopodobnie 
będzie na Mazowszu (obszar Grójca i Warki), na 
Powiślu Lubelskim czy Sandomierszczyźnie. 

W Małopolsce w powiatach tarnowskim, 
krakowskim, limanowskim, nowosądeckim, 
wielickim, bocheńskim, proszowickim i dąbrowskim 
wystąpiły przymrozki majowe. Najliczniejsze na 
Nowosądecczyźnie, w gminach Łącko (580 ha), 
Podegrodzie (354 ha) i Łososinie Dolnej(224 ha). 
Dodatkowo w czerwcu pojawiały się gradobicia. Do 
Urzędu Wojewódzkiego zgłoszono szkody między 
innymi z powiatu nowosądeckiego  z Chełmca, 
Podegrodzia i Łososiny Dolnej. Pod koniec czerwca 
mocno ucierpiało część gmin głównie z powiatów 
bocheńskiego i myślenickiego z powodu podtopień 
powstałych w wyniku silnych opadów deszczu. 
Wezbrane rzeki uszkodziły nie tylko domy, lokalną 
infrastrukturę, również część upraw znalazła się pod 
wodą. 

W Małopolsce w niektórych sadach spodziewany 
jest plon jabłoni w granicach 80-90 proc., ale są też 
kwatery gdzie straty sięgają 50-60 proc. Spodziewać się 
można także sporych problemów z jakością owoców, 
gdyż  znaczny procent zawiązków jest z uszkodzeniami 
takimi jak deformacje i ordzawienia. Czy będzie 

to miało wpływ na cenę produktu? Oczywiście. 
Zapewne dobrze będą mogli zarobić producenci, 
których ominęły niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Dobrych plonów jabłoni można spodziewać się
w Wielkopolsce i na Kujawach, lecz w tych rejonach 
kraju sadów jest znacznie mniej. Zbiory gruszek w skali 
kraju przewiduje się na poziomie 60-70 proc. plonów 
uzyskiwanych w najlepszych latach.  Porównując ceny 
z początku lipca 2019 r. i z tego samego okresu b.r., 
ogólny wolumen owoców i warzyw jest droższy ok.
o 59 proc. Najbardziej poszybowały w górę ceny jabłek. 
Ich wzrost do ubiegłego roku wynosi niemal 300 proc. 
W niektórych sklepach cena za kg wynosiła pod koniec 
czerwca 8,50 zł w porównaniu z ceną 3,00 zł w tym 
samym okresie roku ubiegłego. Obecnie wszystkie 
krajowe owoce są droższe niż w 2019 r., z wyjątkiem 
jagód leśnych. Zestawiając ceny z końca stycznia 2020 
r. na giełdach rolnych (np. Bronisze) widzimy, że ceny 
krajowych jabłek były zróżnicowane, co zależało od 
odmiany i sposobu przechowywania. Najdroższe były 
pochodzące z chłodni odmiany: Szara Reneta 3,3 zł/
kg, Cortland, Lobo, Empire – 3 zł/kg. Reszta odmian 
mieściła się w przedziale 1,2-2 zł/kg. Najtańsze owoce 
pochodziły ze zwykłych piwnic. Na targowiskach
w Małopolsce ceny jabłek w styczniu 2020 najniższe 
zanotowano na placu targowym Rybitwy – od 1,33-
1,66/kg, najwyższe w Oświęcimiu i Skale – 3,50 zł/
kg. Za gruszki płaciliśmy najdrożej w Skale – 5 zł/kg, 
najtaniej na Rybitwach – 2,75 zł/kg. Porównując ceny 
z końca czerwca b.r. mamy odpowiednio: jabłka: 5 zł/
kg na Rybitwach, 7,50zł/kg na Placu Imbramowskim, 
po 8,50 zł/kg w sklepiku osiedlowym w Krakowie. 
Gruszki  - targowisko w Wolbromiu – 5,50 zł/kg, 10 zł/
kg na Placu Imbramowskim. Obrazuje to jak bardzo 
podrożały, zwłaszcza dobrej jakości jabłka w okresie 
pół roku.

Na Lubelszczyźnie w sadach wiśniowych i śliwowych 
plony zapowiadają się na średnim lub wysokim 
poziomie. Zdarzają się także kwatery sadu, gdzie 
drzewa mocniej ucierpiały w wyniku przymrozków
i straty będą większe. Gorsza sytuacja jest w przypadku 
czereśni. Mniejsze zbiory w skali całego kraju 
dodatkowo zostały uszczuplone przez intensywne 
deszcze (duże problemy z jakością i pękaniem), stąd nie 
dziwi cena tych owoców: na placu targowym Rybitwy 
wynosiła ona pod koniec czerwca 8 zł/kg do 13 zł/kg
w Krzeszowicach. 

W wyniku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych ucierpiały plony i zbiory między 
innymi truskawek. Trudniej było także o pracowników 
sezonowych, bo za sprawą koronawirusa migracje 
zarobkowe były ograniczone. Producenci borykali 
się z panującą na początku sezonu suszą, później
z zimnymi nocami i nadmiarem deszczu. Doprowadziło 
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to do znacznego spadku jakości owoców. Szacunkowo 
ilość truskawek, które przeznaczone były do mrożenia 
spadła w stosunku do ubiegłego roku o 30 proc. Za 
truskawki odszypułkowane nadające się do mrożenia 
firmy płaciły z dostawą do zakładu 3,7-4,0 zł za kg. 
W ubiegłym roku pod koniec skupu cena była na 
poziomie 3,9-4,2 zł za kg.

W skupie za truskawki do przetwórstwa firmy 
płaciły zatrważająco niskie stawki, a to za sprawą złej 
jakości owoców. Średnio było to 2,60 zł/kg (w ubiegłym 
roku; 2,70 zł/kg). 

Inaczej sytuacja wyglądała z owocami deserowymi, 
dobrej jakości. W Małopolsce pod koniec czerwca 
dobre jakościowe truskawki kosztowały na Rybitwach 
7 zł/kg, ale w Oświęcimiu 12 zł/kg ( w roku ubiegłym 
odpowiednio: 5 zł – Rybitwy i 10 zł – Oświęcim) 
Powołując się na dane z rynku hurtowego w Broniszach 
średnia cena truskawek w dniu 2 lipca 2010 r. wynosiła 
8,5 zł/kg, a 2 lipca 2019 r. było to 7,5 zł/kg. Średnia 
cena z ostatnich 6 lat - to 6,42 zł/kg. Rekordowe zbiory 
wystąpiły w 2015 r. można było je w tym okresie kupić 
za 4 zł/kg. Największa różnica cen między ubiegłym 
rokiem a obecnym wystąpiła pod koniec maja. 
Truskawki były ponad dwukrotnie droższe, a ich cena 
była na poziomie od 14,5 do 16 zł/ za kg. 

O ok. 12 proc. droższe są owoce importowane. 
Najbardziej podrożało mango z 3,30 do 7 zł za sztukę. 
Istotnie droższe są śliwki, maliny, morele. Cena malin 
na początku lipca na targowisku Rybitwy wynosiła 10 
zł/ kg, ale w Gorlicach już 24 zł/kg. W zeszłym roku 
ceny tych owoców na Rybitwach wynosiły 9 zł/kg, 
a najdroższe były w Suchej Beskidzkiej i na Starym 
Kleparzu w Krakowie – po 15 zł/kg.

Mimo trudnej wiosny dla wegetacji warzyw, tj. 
zimnego maja, deszczowego czerwca, na rynkach 
występuje duża podaż polskich warzyw. Są jednak 
wyjątki: mało dostępny jest brokuł, którego cena 
w hurcie kształtowała się na poziomie 4,5-5,5 zł/szt. 
Są też niedobory szpinaku, który nie lubi nadmiaru 
wody. Kosztuje on obecnie ok. 9 zł/kg, a powinien 
kosztować 3-4 zł/kg. Mało jest również kopru. Ceny 
większości warzyw zbliżone są do ubiegłorocznych, 
przy czym należy zwrócić uwagę, że nie ma już tak 
wyśrubowanych cen np. na pietruszkę, w tym roku 
na Rybitwach można ją kupić za 2,3 zł/ kg, a najdrożej 
w Wadowicach i Gorlicach – za 6 zł/kg. Droga jest 
fasolka szparagowa (10-18 zł/kg), bób (9-15 zł/kg), 
szparagi (w kwietniu kosztowały nawet 20 zł/pęczek, 
później potaniały do około 9 zł/pęczek). Tanie są 
kalafiory (2 - 5 zł/szt.), kapusta młoda (2 - 4,50 zł/szt.), 
ziemniaki (0,65 – 2,50 zł/kg) , a także pomidory (3 – 
6,30 zł/kg). Wg danych z  MRiRW w drugim tygodniu 
czerwca b.r. za pomidory okrągłe w hurcie w Polsce 
płacono od 2,98 do 3,94 zł/kg a za malinowe od 4,46 
do 5,46 zł/kg. Potaniały ogórki gruntowe z nawet 8 zł/

kg na targowiskach Małopolski w maju do 2,5-5,80 
zł/kg na początku lipca. W sumie krajowe warzywa 
licząc rok do roku są tańsze o 11 proc. Jeśli chodzi 
o prognozy cenowe czynnikiem determinującym będą 
warunki pogodowe oraz przebieg pandemii, ponieważ 
ewentualny znaczny wzrost zakażeń może skutkować 
wprowadzeniem restrykcji w przemieszczaniu się 
obywateli, czy zamknięciem rynków lokalnych, co 
niewątpliwie odbiłoby się na popycie i cenach.

Mimo pandemii koronawirusa, bez większych 
przeszkód funkcjonował transport warzyw i owoców 
zarówno z Polski do UE jak i w drugą stronę. Dzięki 
temu mogliśmy mieć nieprzerwane dostawy warzyw 
w okresie, gdy nasze uprawy były dopiero na początku 
wegetacji. Polska wysyłała do Unii chętnie tam 
spożywane szparagi, cebulę ( wzrost eksportu o 20%), 
dobrej jakości jabłka, pieczarki, choć tutaj mamy 
również niepokojące informacje o znacznym spadku 
zainteresowania konsumentów tym produktem oraz 
ograniczeniem eksportu nawet o 30 %. 

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią, 
Komisja Europejska przyjęła pakiet rozporządzeń 
wprowadzających działania pomocowe na rynkach 
rolnych, w tym dla sektora ogrodniczego. Skierowany 
jest on głównie do uznanych organizacji producenckich, 
które mogą poczynić w 2020 r. odstępstwa od 
wymogów, zarządzania i wdrażania programów 
operacyjnych. W ramach tej pomocy będą oni mogli 
m.innymi zawiesić wdrażanie programu operacyjnego, 
a w przypadku wieloletnich zobowiązań, takich jak 
działania na rzecz ochrony środowiska wdrażanych 
w programach operacyjnych, nie będą nakładane sankcje 
za niezrealizowanie celów lub brak oczekiwanych 
efektów tych działań w 2020 r. Uznane organizacje 
producentów mogą wdrażać środki zapobiegające 
sytuacjom kryzysowym w wysokości do jednej trzeciej 
wydatków z programu operacyjnego. Limit ten nie 
będzie jednak stosowany w 2020 r. Wprowadzono 
także tymczasowe zmiany na rynku ziemniaków 
do przetwórstwa, w tym między innymi: udzielenie  
zrzeszeniom rolników upoważnienia do zawierania 
dobrowolnych porozumień w zakresie wycofywania 
z rynku (niszczenia); bezpłatnej dystrybucji (do banków 
żywności, instytucji publicznych); przetwarzania (m.in. 
na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię); dłuższego 
przechowywania ziemniaków do przetwórstwa, 
jak również promocji konsumpcji przetworzonych 
produktów, czy okresowego wspólnego planowania 
produkcji. 

Przy opracowaniu korzystano ze stron: MRiRW, https://biznes.
interia.pl/gospodarka, https://foodfakty.pl/, https://www.sadyogrody.
pl/ oraz z informacji MODR w Karniowicach.

Opracowała:
Katarzyna Pniak
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Wywiad przeprowadzony przez Forum 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich z panem 

Rafałem Serafi nem, prezesem Fundacji Partnerstwo 
dla Środowiska, zaangażowanym w liczne działania
i kampanie promujące krótkie łańcuchy żywnościowe.

FAOW: Pojawienie się COVID-19 w Polsce postawiło 
wiele branż handlowych/usługowych przed zupełnie 
nowymi wyzwaniami, takimi jak dopasowanie ich oferty 
do niecodziennych warunków sprzedażowych. Czy widzi 
Pan w tej sytuacji szansę na rozwój rynków lokalnych ?

Rafał Sera� n: Niewątpliwie trwa spore zamieszanie 
na rynku żywności. Trudno jednak przewidzieć, na ile 
to zamieszanie będzie korzystne dla rozwoju lokalnych 
rynków żywnościowych.

Faktem jest, że większość z nas przeznacza 
przeważającą część budżetu domowego właśnie na 
zakupy żywności. Coraz większą uwagę przywiązujemy 
do jej pochodzenia i częściej zastanawiamy się nad 
bezpieczeństwem dostaw żywności. Otwarte są markety, 
natomiast widać, że wielu Polaków szuka nowych 
możliwości i sposobów kupowania żywności. Ludzie 
boją się chodzić do sklepów wielkopowierzchniowych, 
ponieważ kojarzą się one z tłokiem.

Warto też podkreślić, że tak jak i przed pandemią 
markety są wypełnione raczej produktami 
żywnościowymi spoza Polski. Nie sądzę więc, że 
markety staną się istotnym rynkiem zbytu czy 
ogniwem wsparcia dla małych gospodarstw rodzinnych 
produkujących na małą skalę, czy też partnerem dla 
samorządów lub organizacji rolniczych próbujących 
kreować i wzmacniać rynki lokalne w celu zwiększenia 
rentowności i szansy przetrwania małych gospodarstw 
rolnych i przetwórstwa w małej skali.

FAOW: Czy może Pan podać przykłady działań, 
jakich podjęli się lokalni producenci, i czy już w tym 
momencie można wstępnie ocenić, czy ich inicjatywy są 
sukcesem ? Z jakim odbiorem społecznym się spotykają?

Rafał Sera� n: Widać, że rośnie zainteresowanie 
kupowaniem bezpośrednio od rolnika zarówno po 
stronie konsumentów, jak i producentów żywności. 
Kooperatywy, Kluby Zakupowe, paczki od rolnika, 
e-targi i e-bazary, sklepy internetowe oraz inne formy 
łączące producentów i konsumentów na określonym 
obszarze geografi cznym cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Niestety takich inicjatyw jest wciąż 
mało, a te, które mają ugruntowaną pozycję, nie radzą 
sobie ze skalą popytu. Część z nich po prostu chce 
zachować małą skalę, angażując jedynie określoną
i zamkniętą grupę producentów i konsumentów.

Dobry przykład inicjatywy, która się rozwija
w czasach pandemii, to Klub Zakupowy Koszyk Lisiecki, 
który funkcjonuje od 5 lat pod Krakowem (https://
zakupy.koszyklisiecki.pl). Ok. 30 miejscowych rolników 

i małych producentów zrzeszyło się w Stowarzyszeniu 
Producentów Koszyka Lisieckiego i pozyskało ok. 300 
stale kupujących klientów. Wypracowali swoją formułę 
działania w formie Klubu, którą teraz dostosowują 
do zmieniającego się rynku i rosnącego popytu. 
Wykorzystując platformę informatyczną IT PLM, 
Koszyk organizuje cotygodniowe sesje sprzedażowe, 
oferując szeroki asortyment produktów. W ostatnich 
latach, liczba transakcji wynosiła średnio ok. 60 
transakcji tygodniowo. W czasach epidemii, liczba 
transakcji niemal się podwoiła, a jednocześnie wzrosła 
średnia wartość każdej transakcji. Dołączają kolejni 
zainteresowani. Pojawiają się nowe wyzwania związane 
z rosnącą liczbą zainteresowanych. Klub organizuje dziś 
też dowozy do domu by, wyjść na przeciwko potrzebom 
klientów.

Doświadczenia Koszyka Lisieckiego pokazują, że 
działania zbiorowe mają przyszłość i szansę zatrzymania 
pozyskanych nowych klientów, jeśli utrwali się nawyk 
kupowania wprost „od rolnika”. Wygląda na to, że 
lepiej działać w grupie lub z innymi, niż w pojedynkę. 
Wynika to z faktu, że działający w pojedynkę rolnicy 
np. w ramach rolniczego handlu detalicznego, są
w trudniejszej sytuacji, ponieważ konsumenci chcą 
robić bezpieczne zakupy wygodnie w jednym miejscu 
lub jednej formule. Nie są gotowi jechać do rolnika.

FAOW: Czy są jakieś zagrożenia dla rynków 
lokalnych, które niesie za sobą stan pandemii w Polsce ? 
Jak można im przeciwdziałać ?

Rafał Sera� n: Warto zaznaczyć, że dla konsumenta 
decydującą kwestią w wyborze formy zakupów jest 
wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Wsparcie rolników, 
korzyści ekologiczne czy ochrona krajobrazu, klimatu 
lub dziedzictwa kulturowego wynikające z przetrwania 
rozproszonych małych gospodarstw rolnych są wciąż 
sprawami drugorzędnymi. Przyjmując, że to rynki 

i małych producentów zrzeszyło się w Stowarzyszeniu 
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lokalne wymagają wsparcia, w przeciwieństwie do 
„globalnych rynków eksportowych” kluczowe pytanie, 
na które należy teraz szukać odpowiedzi, wiąże się
z kwestią, jak i kto powinien wspierać rozwój rynków 
żywności lokalnej akurat, gdy się pojawiły nowalijki
i sezon rolniczy rusza pełną parą. Wydaje się, że 
istniejące już wsparcie albo to, które może być udzielone 
rynkom lokalnym w oparciu o skracanie łańcucha 
dostaw od pola do stołu, ukształtuje  w najbliższym 
miesiącu czy dwóch ten segment rynku po ustaniu 
epidemii. Chodzi tu o kwestię znaczenia i miejsca 
rynków lokalnych w sektorze żywnościowym. Na ile 
lokalne rynki rolne pozostaną marginesem, a na ile 
mogą stać się podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw żywności w określonym regionie. Odpowiedź 
nie jest oczywista, ale wydaje się, że bez współpracy 
instytucji publicznych, organizacji społecznych
i rolniczych, rolników i przedsiębiorców i naukowców
i mediów, nie wypracujemy skutecznej formuły wsparcia 
dla rozwoju rynków lokalnych zarówno na dziś, jak
i na dłuższą metę. Instytucje publiczne, w szczególności 
Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa i samorządy 
terytorialne mogą i powinny odegrać w tym zakresie 
wiodącą rolę. Zapowiedziane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wsparcie fi nansowe dla 
wzmocnienia i utrwalenia istniejących już inicjatyw 
rolników, takich jak wspomniany już Koszyk Lisiecki, 
w ramach programu Współpraca może mieć kluczowe 
znaczenie jeszcze w tym sezonie rolniczym.

Warto poruszyć jeszcze jeden, niezwykle istotny 
temat, czyli wzrastające ceny żywności w sklepach. 
Nasuwają się pytania, czy są one uzasadnione i czym 
spowodowane. Szczególnie interesująca jest kwestia 
cen żywności.. Rolnicy otrzymują coraz to niższe ceny 
(np. cena mleka od początku pandemii spadła o ok. 
20 groszy), a paradoksalnie ceny w sklepach rosną. 
Czy sieci handlowe uprawiają fałszywą „propagandę”, 
tłumacząc wzrost cen suszą i pandemią? Odpowiedzią 
na takie praktyki może być wspieranie sprzedaży 
bezpośredniej, inwestowanie w rozwój rynków 
lokalnych, gdzie producent otrzymuje godną zapłatę 
za swoją pracę, a konsument tańszą żywność. Warto 
mieć na uwadze, że ceny w Koszyku Lisieckim czy też
w innych inicjatywach tego typu nie zmieniły się 
znacząco. Następuje raczej sytuacja, że ceny się 
wyrównują. Coraz mniej się słyszy uwag w Koszyku: 
„Fajna inicjatywa, fajne produkty, ale dlaczego tak 
drogo?” Wniosek jest prosty. Potrzebujemy, aby
w każdej  gminie w Polsce była inicjatywa typu Koszyk 
Lisiecki.

FAOW: Czy uważa Pan, że obecna sytuacja w Polsce 
może ukształtować nowe zwyczaje konsumenckie
w społeczeństwie i w konsekwencji wypromować 
lokalnych producentów żywności ?

Rafał Sera� n: Niewątpliwie kształtują się nowe 
zwyczaje konsumenckie, ale nie należy z góry zakładać, 
że będą one korzystne dla rozwoju rynków lokalnych. 
Duzi producenci żywności, którzy utracili rynki 
zagraniczne, już kierują siły i środki na rynek krajowy. 
Lobbują o wsparcie i pomoc ze strony rządu. A przecież 
to mali przetwórcy i małe gospodarstwa rolne potrzebują 
wsparcia i zachęt do podjęcia bardziej skutecznej 
współpracy ze sobą i bezpośrednio z konsumentami
w oparciu o sprzedaż bezpośrednią. Nie ulega 
wątpliwości, że potrzebna jest interwencja instytucji 
publicznych na szczeblu krajowym i lokalnym, by 
kreować rynki lokalne, które współtworzą rolnicy 
i konsumenci. Tego nie było wcześniej. Przecież 
inwestycje w place targowe, na które wydano miliony 
złotych, nie przełożyły się na powstanie lokalnych 
rynków żywności. To dziś kwestia bezpieczeństwa 
dostaw żywności, a nie tylko jakaś fanaberia ekologów 
czy pasjonatów zdrowej żywności.

Interwencje mogą mieć formę tworzenia 
internetowych platform umożliwiających 
przeprowadzanie transakcji bezpośrednio między 
rolnikami a konsumentami, wsparcia prawników
i specjalistów fi nansowych dla sprzedaży zbiorowej 
rolników lub nowatorskich rozwiązań logistycznych, 
czy też w zakresie rozliczeń transakcji albo kontroli 
jakości i autentyczności. Może to być wsparcie w formie 
wypracowania nowych rozwiązań organizacyjnych, 
polegających na premiowaniu współpracy i zbiorowego 
działania, czy też nowe formy współpracy i wsparcia 
ze strony gmin, które także mają interes w tym, by 
powstawały silniejsze rynki lokalne.

Dużą rolę mogą odegrać zamówienia publiczne, 
które uwzględniają preferencje dla żywnościowych 
produktów lokalnych. Często słyszymy, że takie 
rozwiązania są niedozwolone przez prawo unijne. 
Ale to nieprawda. Wystarczy popatrzeć, jak poradziły 
sobie z tym niektóre miasta i regiony we Włoszech. 
Ekonomia współdzielenia i inne rozwiązania fi nansowe 
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również mogą odegrać ważną rolę w organizowaniu 
inwestycji służących zbiorowym działaniom, takim jak 
inkubatory kuchenne oferujące przestrzeń i urządzenia 
dla przetwórstwa w małej skali, formy logistyki
i magazynowania, które bazują na istniejących 
zasobach i możliwościach współpracujących ze sobą 
rolników, producentów i konsumentów, czy też wspólny 
marketing i marki lokalne promowane przez samorządy 
i media jako elementy rozwoju lokalnego. Można 
także powiązać wsparcie dla odradzającego się sektora 
gastronomii z dostawami od rolników i miejscowych 
producentów żywności. Dlaczego mają korzystać tylko 
pośrednicy, jak było dotychczas? To wszystko wyzwania 
dla innowacyjnych rozwiązań, które mają zapewnić 
zwiększenie znaczenia rynków lokalnych w odniesieniu 
do liczby partycypujących producentów i konsumentów, 
asortymentu oferowanych produktów, wolumenu 
sprzedaży oraz zdynamizowania gospodarki lokalnej 
poprzez wykreowanie m.in. nowych miejsc pracy
i nowych usług. Wypracowanie takich nowatorskich 
rozwiązań organizacyjnych wspólnie z rolnikami ma 
właśnie być celem programu Współpraca w nowym 
wydaniu, zapowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

FAOW: Czy w tym momencie można się pokusić
o wstępne wnioski, jak stan epidemiczny w Polsce zmienił 
rynek lokalny, na czym polegają te zmiany i czy mogą 
mieć charakter długotrwały ?

Rafał Sera� n: Myślę, że jest za wcześnie na wnioski. 
Dużo zależy teraz od skuteczności interwencji instytucji 
publicznych na szczeblu Komisji Europejskiej, kraju 
lub samorządu nie tylko w kreowaniu i wzmacnianiu 
lokalnych rynków żywnościowych, ale również
w stawieniu czoła nadchodzącej suszy oraz wyzwaniom 
produkcji i przetwórstwa w małej, nieprzemysłowej 
skali. Kluczowe wydaje się potraktowanie małych
i geografi cznie rozproszonych gospodarstw rolnych jako 
priorytetu politycznego, tworzącego szansę zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw żywności. To przede wszystkim 

sprawa polityki rozwoju wsi i rolnictwa i dyskusji 
publicznej o znaczeniu żywności lokalnej w naszym 
życiu codziennym i jako elementu rozwoju lokalnego. 
Sprawa nie jest przesądzona. Dlatego ważna będzie 
tegoroczna Kampania „Wiedz i Mądrze Jedz”, która ma 
na celu przybliżenie organizatorom rynków lokalnych, 
co się dzieje w Polsce i poza nią w wyniku zamieszania 
na rynkach żywnościowych, poprzez cykl fi lmów 
przygotowanych dla telewizji oraz innych działań 
informacyjnych. FAOW angażował się we wcześniejsze 
edycje Kampanii i będzie angażował się również
w tegoroczną edycję. Więcej informacji o Kampanii 
można znaleźć na stronie www.prostoodrolnika.pl. 
Tam też można zapoznać się z inicjatywami rolników 
opisanych w ramach Kampanii w latach 2018 i 2019.

Na koniec warto podkreślić, że mówimy tu nie tylko 
o jakieś sprawie lokalnej czy krajowej. To co jest robione 
w Polsce, by umożliwiać sprzedaż bezpośrednią od 
rolników jako elementu rozwoju i wzmacniania rynków 
lokalnych, jest już sprawą Europejską! W maju pojawiła 
się też nowa Strategia „Od Pola do Stołu” Komisji 
Europejskiej, która jest ważnym elementem negocjacji 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzenia tzw. 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz, co się z tym wiąże, 
wsparcia fi nansowego ze strony Unii Europejskiej dla 
nowego okresu programowania w naszym kraju. Warto 
zastanowić się, na ile inicjatywy i zalecenia ze strony Unii 
Europejską faktycznie przełożą się na mocniejsze rynki 
lokalne w naszym kraju i pomogą naszym rolnikom 
organizować się, by zwiększyć przetwórstwo i sprzedaż 
bezpośrednią, zwiększając nam, konsumentom, dostęp 
do żywności wyprodukowanej lokalnie.

Po więcej informacji o Strategii KE „Od Pola do Stołu” 
zapraszamy na stronę: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy
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c z y n n i k i e m 

produkcji w rolnictwie, 
zarówno w sektorze produkcji 
roślinnej, jak  i hodowli 
zwierząt. Zmiany klimatu 
mają ogromny wpływ 
na rolnictwo, z punktu 
widzenia jakości i ilości 
wody. Rolnictwo zależy od 

warunków klimatycznych i naturalnych. Zmieniający 
się klimat prowadzi do zachwiania równowagi 
pomiędzy opadami a potrzebami roślin w okresie 
wegetacji  i może mieć to wpływ na wysokość plonów
i jakość produktów rolnych.

W ostatnich latach w Polsce zauważamy zmiany 
klimatu w postaci zwiększonych wahań temperatur  
oraz niedostatku opadów w czasie wzrostu roślin. 
Polskie rolnictwo zmaga się ze skutkami zdarzeń 
ekstremalnych, takich jak powodzie, burze i susze, co 
powoduje nadmiar lub niedobór wody. Zjawiska te 
prawdopodobnie staną się coraz częstsze w wyniku 
zmian klimatu.

Przez wieki rolnicy kontrolowali obieg wody
w warunkach lokalnych, przez irygacje lub osuszanie.  
Wiadomo iż odpowiednie praktyki rolne mogą 
korzystnie wpływać na cykl hydrologiczny. Rozwiązania 
które dają większą produkcję przy mniejszym zużyciu 
wody są priorytetem na przyszłość.

Ministerstwo rolnictwa wspólnie z instytutami 
naukowymi, przygotowało dla mieszkańców wsi 
poradnik, jak chronić wodę  w rolnictwie. Broszura 
zawiera informacje o poprawnej uprawie gleb, doborze 
gatunków i odmian roślin uprawnych, wiadomości 
na temat nawadniania, prostych budowlach 
hydrotechnicznych.

Obszar Polski położony jest w klimacie 
umiarkowanym, gdzie roczna suma opadów jest 
jedną    z najniższych w północnej Europie. Generalnie,
w okresie wegetacyjnym na obszarze Polski występuje 
ujemny bilans wodny, tj. parowanie przeważa nad 
opadem atmosferycznym  więc uprawy muszą bazować 
na zasobach wody zgromadzonych w glebie. W naszej 
strefi e klimatycznej potrzeby wodne roślin są zaspokajane 
głównie wodami opadowymi gromadzonymi w glebie. 
Jednocześnie cechą charakterystyczną klimatu Polski 
jest nierównomierny rozkład opadów atmosferycznych 
i w konsekwencji występowanie okresów nadmiernego 
i niedostatecznego uwilgotnienia, co często powoduje 
duże straty w rolnictwie. Coraz częściej występują 
ciepłe i niemal bezśnieżne zimy, przez co już wiosną 
gleba wykazuje przesuszenie. Woda staje się zasobem 
defi cytowym, z czego płynie wniosek, że musi być 
oszczędzana.

GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE W OBLICZU SUSZY

Co powinniśmy robić?
Wykorzystywanie dostępnych zasobów wodnych:1. 

pozyskiwanie dyspozycyjnych zasobów wód  -
podziemnych; 
zatrzymywanie w rzekach i systemach  -
melioracyjnych wody pojawiającej się w okresach 
mokrych; 
magazynowanie wody w zbiornikach  -
retencyjnych;
przechwytywanie wody opadowej spływającej  -
bezproduktywnie po powierzchni terenu – np.
z powierzchni sztucznie utwardzonych i dachów; 
powtórne wykorzystanie wody zużytej –  -
odpływającej do kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków

Przystosowanie się do zmian:2. 
wprowadzanie wodooszczędnych systemów  -
nawadniających, eliminujących nieefektywne 
zużycie wody; 
stosowanie zabiegów agrotechnicznych  -
zmniejszających parowanie wody z powierzchni 
gleby oraz zabiegów powiększających zdolności 
retencyjne gleb;
przystosowanie praktyk rolniczych do  -
ograniczonych zasobów wodnych; 
wprowadzanie struktur upraw oraz gatunków  -
i odmian roślin sprzyjających oszczędnej 
gospodarce wodnej;
dbałość o gleby i ich właściwości retencyjne -

Aby zwiększyć odporność polskiego rolnictwa na 
suszę, należy zadbać o zatrzymanie jak największej 
ilości wody na miejscu, poprzez zmniejszenie odpływu 
powierzchniowego i gruntowego do cieków wodnych. 
Zabiegi, przy pomocy których realizuje się te cele, 
określa się mianem małej retencji wodnej.

Rodzaje retencji:
krajobrazowa,• 
glebowa,• 
wód gruntowych i podziemnych,• 
wód powierzchniowych,• 
śnieżna i lodowcowa• 

Kierunki działań z zakresu małej retencji:
odbudowa, modernizacja i budowa urządzeń  -
piętrzących: jazów, zastawek, mnichów, stopni – 
na ciekach melioracyjnych, zlokalizowanych na 
zmeliorowanych użytkach zielonych i ornych; 
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odbudowa, modernizacja i budowa budowli  -
piętrzących i stopni przeciwerozyjnych;
zatrzymywanie wód wiosennych roztopowych -
i opadowych w sadzawkach, potorfi ach, oczkach 
wodnych i zaniżeniach terenowych, wyrobiskach 
żwiru, gliny i pospółki; 
odbudowa i modernizacja oraz budowa nowych,  -
sztucznych zbiorników wodnych;
odbudowa, modernizacja i budowa nowych  -
stawów rybnych;

DLA POPRAWY WŁAŚCIWOŚCI 
RETENCYJNYCH GLEB ROLNIK MOŻE:

Zwiększyć zawartość próchnicy glebowej.  -
Ilość próchnicy glebowej jest wyznacznikiem 
żyzności gleby. Wśród wielu funkcji próchnicy 
najważniejsza jest zdolność do zatrzymywania 
znacznych ilości wody.
Poprawić porowatość gleb i zwiększyć  -
pojemność kompleksu sorpcyjnego Można 
to zrobić np. poprzez stosowanie zmielonych 
bądź zgranulowanych naturalnych porowatych 
skał pochodzenia wulkanicznego (bazaltów). 
Charakteryzują się one bardzo dużą zdolnością 
do zatrzymywania wody.
Poprawić strukturę gleby. Polega to na  -
odpowiednim dobrze odpowiedniej dla danej 
gleby agrotechniki.
Tworzyć warunki ograniczające parowanie wody  -
z powierzchni gleby pokrytej roślinnością Na 
wielkość tego typu parowania wpływają przede 
wszystkim czynniki meteorologiczne (m.in. 
temperatura i wilgotność powietrza, czy prędkość 
wiatru). Ograniczenie takiego parowania można 
osiągnąć tworząc różnego rodzaju nasadzenia 
typu: żywopłoty, pasy zadrzewień, śródpolne 
remizy, które ograniczając prędkość wiatru, 
przyczyniają się do zmniejszenia parowania.

Kolejnym elementem walki z suszą w rolnictwie jest 
budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych 
dla zwiększania retencji glebowej. Działanie ma na celu 
zwiększenie retencji wody w glebie na użytkach rolnych 
z wykorzystaniem urządzeń melioracji wodnych. 

Urządzeniami melioracji wodnych są:
rowy -
drenowania,  -
rurociągi,  -
stacje pomp służące do celów rolniczych,  -
ziemne stawy rybne,  -

groble na obszarach nawadnianych,  -
systemy nawodnień grawitacyjnych,  -
systemy nawodnień ciśnieniowych -

Celem melioracji jest dążenie do kształtowania 
optymalnych dla roślin stosunków wodnych.

W czasie głębokiej suszy powszechny jest brak 
wody powierzchniowej – rowy melioracyjne są suche, 
w stawach panuje przyducha, a w rzekach zachowany 
jest co najwyżej przepływ biologiczny. Tymczasem pod 
naszymi stopami rozciąga się potężny, nienaruszony 
prawie zbiornik wód podziemnych. Kolejnym 
punktem w walce z suszą rolniczą jest budowa ujęć 
wód podziemnych do poboru na cele nawodnień 
rolniczych.

PRZYSTOSOWANIE PRAKTYK ROLNICZYCH 
DO OGRANICZONYCH ZASOBÓW WODNYCH

Propagowanie uprawy gatunków i odmian roślin 1. 
bardziej odpornych na stres wodny i termiczny.
W przypadku takich upraw jak pszenica oraz 2. 
rzepak, preferowanie raczej odmian ozimych 
niż jarych. Odmiany ozime lepiej sobie radzą 
szczególnie w okresach wiosennych niedoborów 
wody.
W miarę możliwości zwiększenie areałów upraw 3. 
roślin lepiej przystosowanych do wyższych 
temperatur i niedoborów wody (np. soja, sorgo, 
proso, kukurydza – szczególnie z pozostawianiem 
resztek pożniwnych, słonecznik, winorośl).
Z uwagi na coraz łagodniejsze i bezśnieżne zimy, 4. 
ograniczanie uprawy płużnej, w szczególności 
orki zimowej na najlżejszych glebach 
piaszczystych. Powstałe po orce skiby zwiększają 
powierzchnię parowania, ponadto orka na tego 
typu glebach przyspiesza mineralizację i ubytek 
i tak niewielkiej ilości próchnicy, potęgowany 
dodatkowo zjawiskiem erozji wietrznej.
Odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki 5. 
nawozowe oraz optymalizacja odczynu gleby, co 
umożliwia mniejsze zużycie wody na jednostkę 
wytworzonego plonu. Szczególnie istotny jest 
fosfor oraz optymalny odczyn, sprzyjające 
dobremu rozwojowi systemu korzeniowego 
roślin oraz potas, regulujący procesy otwierania 
i zamykania się aparatów szparkowych. 
Pierwiastkiem nawozowym, który łagodzi 
skutki suszy u roślin uprawnych jest również 
krzem.
Preferowanie konserwującej uprawy roli, która 6. 
umożliwia: trwałe utrzymanie powierzchni 
gleby pod okrywami roślinnymi (rośliny 
w plonie głównym – międzyplony i resztki 
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pożniwne /ewentualnie słoma/ traktowane 
jako mulcz), zastępowanie pługa narzędziami 
nieodwracającymi roli, ograniczenie do 
niezbędnego minimum ilości i głębokości 
zabiegów uprawowych.

Prawidłowo dobrana struktura upraw gwarantuje 
poprawę gospodarki wodnej w glebach, przede wszystkim 
poprzez poprawę bilansu materii organicznej oraz 
korzystny wpływ na jakość struktury gleby. Właściwie 
dobrany płodozmian sprzyja również wzrostowi 
różnorodności biologicznej gleb, dzięki czemu wzrasta 
naturalna zdrowotność i odporność na czynniki 
degradujące, w tym stres związany z niedoborami 
wody. Niewłaściwe i nieracjonalne postępowanie
z glebą jest istotną przyczyną powiększania podatności 
naszych gleb na suszę.

Ze względu na coraz bardziej dotkliwe susze  w roku 
2019 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło 
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotację 
na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Pomoc  
realizowana jest w ramach działania „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pomoc 
fi nansowa na jednego benefi cjenta i jedno gospodarstwo 

wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji 
podlega 50 % kosztów poniesionych na realizację 
inwestycji (60 %. w przypadku młodego rolnika). 
Rolnicy mogą sfi nansować z tego programu m.in. 
budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń 
do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania 
lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających
i systemów do sterowania nawadnianiem.

Opracowała:
Joanna Kołodziej

Źródła:

www.pomorska.pl/jak-korzystac-z-wody-w-rolnictwie-w-czasie-
suszy-resort-daje-instrukcje/ar/c8-15001275

www.farmer.pl/finanse/dowiedz-sie-jak-pgw-wody-polskie-chce-
walczyc-z-susza-w-rolnictwie,96456.html

www.copa-cogeca.eu/Menu.aspx

www.ungc.org.pl/info/gospodarowanie-woda-rolnictwie/

www.eea.europa.eu/pl/articles/woda-na-potrzeby-rolnictwa

www.farmer.pl/finanse/dowiedz-sie-jak-pgw-wody-polskie-chce-
walczyc-z-susza-w-rolnictwie,96456.html

www.ksow.pl/uploads/tx_library/fi les/Woda.pdf

OBOWIĄZEK, KTÓRY NICZEGO NIE ZMIENIA.

Od wielu lat pracujemy 
nad odbudowaniem 

roli samorządu rolniczego
w środowisku wiejskim 
oraz nad uzyskaniem dla 
Izb rozwiązań prawnych 
umożliwiających im realną 
obronę interesów rolników. 
Padały w tej kwestii różne 
obietnice składane przez 

polityków z praktycznie każdej opcji politycznej. Jak 
zawsze jednak obietnic i zapewnień było znacznie więcej 
niż konkretów i dokonań. Nie obrażamy się jednak 
na rzeczywistość i wciąż próbujemy maksymalne 
wykorzystać istniejące możliwości.

Znając realia prowadzenia produkcji rolnej, tak 
bardzo zależnej od wielu czynników na które rolnik nie 
ma wpływu nietrudno sobie wyobrazić, iż nawet dobrze 
prowadzone i zarządzane gospodarstwo rolne może,
w trakcie swojego istnienia, popaść w chwilowe choćby 
kłopoty z płynnością fi nansową. Dobrze jeśli szybko 
uda się znaleźć wyjście z tej sytuacji, gorzej gdy kłopoty 
przybierają na sile i wierzyciele zaczynają szukać 
możliwości odzyskania należności zaciągniętych 
przez rolnika. Wtedy, po wyczerpaniu innych 
możliwości, bardzo często na scenę wkracza komornik 
– osoba urzędowo desygnowana do egzekwowania 

należnoości.
5 lipca 2017 r. Minister Sprawiedliwości wydał 

rozporządzenie na mocy którego samorząd 
rolniczy zobligowany został do wydawania opinii 
w sprawie określenia przedmiotów należących do 
rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie 
podlegają egzekucji. Wprowadzenie rozporządzenia 
budziło nadzieję, że Izby Rolnicze zostały wreszcie 
potraktowane poważnie przez polityków, i zaczną być 
postrzegane jako rzeczywisty reprezentant środowiska 
rolniczego którego jednym z głównych ustawowych 
zadań jest obrona interesów rolników i działanie na 
rzecz rozwoju rolnictwa. Idea w swoim założeniu jak 
najbardziej słuszna choć od początku obowiązywania 
rozporządzenia izby w całym kraju wskazywały 
na niedopracowanie a nawet bylejakość przyjętych 
rozwiązań prawnych. W zamyśle prawodawcy 
komornicy planujący dokonać zajęcia majątku 
wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego musieli 
uwzględnić specyfi kę prowadzonej w nim produkcji. 
Rozporządzenie zakazuje więc zajęcia np. pasz
w gospodarstwach, w których prowadzona jest 
produkcja zwierzęca, czy też potrzebnych do  trzymania 
stada gruntów rolnych.

Zamysł, w swoich założeniach jak najbardziej 
słuszny. A jak jest w rzeczywistości ? Dotychczasowe 
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doświadczenia i historia kierowanych do nas przez 
komorników wniosków wskazują że, jak zwykle, 
pomysły i prawo sobie a życie sobie. Rozporządzenie 
nakazało wprawdzie komornikom występować
o opinie samorządu rolniczego ale, co oczywiste
w dzisiejszej kulturze stanowienia prawa,
„zapomniano” o udzieleniu Izbom pomocy w formie 
ustanowienia podstaw prawnych do rzetelnego 
wywiązywania się z tego obowiązku. Co więcej 
prawodawca nie sprecyzował nawet jakie dane
komornik zobowiązany jest przekazać Izbie wraz z 
wnioskiem o opinię. A jak wiadomo komornicy też ludzie 
i zwyczajnie nie zawsze wykazują się zrozumieniem 
problemu i chęcią przekazania Izbie w swoim wniosku 
podstawowych, zdawało by się, informacji. Są 
oczywiście kancelarie przygotowujące swoje wnioski 
profesjonalnie tj. podające informacje pozwalające 
prawidłowo zidentyfi kować dłużnika, wierzyciela oraz 
przedmiot zajęcia. Są również inne, które uważają, że do 
wydania opinii o możliwości zajęcia sprzętu rolniczego 
lub co gorsza ziemi rolnej wystarczy nam imię
i nazwisko oraz, nie zawsze aktualny, adres dłużnika. 
A przecież powinni oni wiedzieć, że w chwili obecnej 
nie posiadamy możliwości wglądu w akta sprawy
i nie jesteśmy upoważnieni do otrzymania informacji 
od podmiotów trzecich. Nasze opinie musimy więc 
opierać na znajomości realiów produkcji rolnej oraz 
opinii delegatów z terenu gminy w której położone jest 
gospodarstwo dłużnika. Abstrahując od powyższych 
zauważyć należy, że żaden z dotychczasowych wniosków 
z jakimi mieliśmy do czynienia nie zawierał jednej
z najważniejszych informacji tj. informacji o wysokości 
windykowanego zadłużenia. Można by zapytać po co 
Izba Rolnicza potrzebuje tej informacji ? Sprawa jest 
oczywista. Jak mamy wypowiedzieć się pozytywnie 
w sprawie zajęcia majątku rolnika, na podstawie 
choćby najbardziej słusznego wniosku w momencie 
gdy, po dotarciu do źródeł otrzymujemy wiarygodną, 
potwierdzoną dokumentami informację, że nawet 
przybliżona szacunkowa wartość majątku objętego 
wnioskiem komornika wielokrotnie przewyższa 
kwotę zaległego zobowiązania, ewentualnych odsetek 
karnych i kosztów postępowania komorniczego ? 
Jeszcze bardziej kuriozalne żądanie znalazło się
w innym z pism jakie dotarło do naszego biura. W piśmie 
tym komornik zażądał nie tylko opinii o możliwości 
zajęcia określonych składników majątku rolnika 
lecz także zobligował Izbę do ujawnienia informacji
o innych gruntach będących własnością dłużnika 
nie zajętych w postępowaniu i nie objętych jego 
wnioskiem. Rodzi się pytanie czy komornicy zaczynają 
traktować samorząd rolniczy jako źródło informacji, 
które będzie wykonywać za nich pracę ? Ciekawe czy 
w takim przypadku równie chętnie jak przydzielając 
zadania podzielą się z Izbą pobraną za wykonane 

czynności taksą. Dlaczego wymaga się od samorządu 
rolniczego przysłowiowego „podkładania głowy pod 
topór” i usankcjonowania nie do końca zgodnych z ideą 
prawa działań komorników ? Czyżby chodziło o to aby, 
na kanwie kilku tak wydanych opinii, po raz kolejny 
podnieść argument o bezużyteczności samorządu 
rolniczego tak chętnie powtarzany po każdych 
wyborach w których delegatów do rad powiatowych 
wybiera ok 8-10% posiadaczy gruntów rolnych choć 
każdy kto rzeczywiście zna i czuje temat współczesnego 
rolnictwa wie doskonale, iż osoby te stanowią ok 50% 
rzeczywiście aktywnych zawodowo rolników.

Brak dostępu do informacji potwierdzających 
rzeczywiste prowadzenie przez dłużnika produkcji 
rolnej, informacje takie uzyskać można było by 
chociażby sprawdzając czy złożył on wniosek o dopłaty 
obszarowe, brak dostępu do informacji zawartych 
w IRZ co pozwoliło by potwierdzić prowadzenie
w gospodarstwie ewentualnej hodowli zwierząt i dało by 
jasną odpowiedź na pytanie o wielkość utrzymywanego 
w gospodarstwie stada, brak umocowania prawnego 
pozwalającego na sprawdzenie chociażby faktu 
opłacania przez dłużnika podatku rolnego (wszystkie 
te informacje objęte są ochroną w związku RODO) 
a nawet brak zapisu chroniącego przedstawiciela 
oddelegowanego przez Izbę na zasadach równoważnych 
z ochroną z jakiej korzystają inni urzędnicy wykonujący 
obowiązki służbowe stanowią znaczną przeszkodę na 
drodze do wydawania przez samorządy rzetelnych

MIESZALNIA PASZ KOWALSKI JAN WOLA MIECHOWSKA 18-06-2020

WOLA MIECHOWSKA, UL. NIEZGODY  15

32-200 MIECHÓW NOWACZYŃSKI ZDZISŁAW

2328356778
DĄBROWA TARNOWSKA, UL. DĘBOWA 16

12 654-32-11-23
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

DOSTAWA PASZ DLA BYDŁA, TRZODY CHLEWNEJ I DROBIU ZGODNIE Z FAKTURAMI: F-A VAT 
315/MIE/02/2020; 321/MIE/02/2020; 401/MIE/04/2020 ORAZ 463/MIE/04/2020

24000400050006000700090001 18-07-2020

PASZA DLA BYDŁA F-A VAT 315/MIE/02/2020 45 000,00 18-03-2020

PASZA DLA TRZODY CHLEWNEJ F-A VAT 321/MIE/02/2020 30 000,00 24-03-2020

PASZA DLA TRZODY CHLEWNEJ F-A VAT 401/MIE/04/2020 31 500,00 15-05-2020

PASZA DLA DROBIU F-A VAT 463/MIE/04/2020 27 800,00 24-05-2020

600-000-000 WOLA MIECHOWSKA; UL. NIEZGODY 15

WYDRUKOWANO Z PROGRAMU FILLUP MOBI WDZZW

czynności taksą. Dlaczego wymaga się od samorządu 

PASZA DLA TRZODY CHLEWNEJ F-A VAT 321/MIE/02/2020 30 000,00 24-03-2020

PASZA DLA TRZODY CHLEWNEJ F-A VAT 401/MIE/04/2020

PASZA DLA DROBIU F-A VAT 463/MIE/04/2020

30 000,00

PASZA DLA TRZODY CHLEWNEJ F-A VAT 401/MIE/04/2020 31 500,00 15-05-2020

PASZA DLA DROBIU F-A VAT 463/MIE/04/2020 27 800,00 24-05-2020

WOLA MIECHOWSKA; UL. NIEZGODY 15



45Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

OBOWIĄZEK, KTÓRY NICZEGO NIE ZMIENIA.

i prawidłowych opinii do zajęć komorniczych. Jak długo 
jeszcze to na władzach izby spoczywać będzie pełna 
odpowiedzialność za ewentualne nieprzyjemności 
jakich mogą doświadczyć delegaci wysyłani do 
gospodarstw dłużników celem uzyskania niezbędnych 
informacji ? A przecież rozwiązanie tych problemów jest 
banalnie proste i nie wymaga wyjątkowych zdolności 
czy też ogromnego wysiłku. Wystarczy tylko choć 
raz popracować nad wprowadzanymi do przestrzeni 
prawnej zapisami rozporządzeń tak aby spełniały one 
elementarne standardy oparte na logice i znajomości 
przedmiotu. Samorząd rolniczy chętnie włączy się
w prace nad takimi rozwiązaniami wskazując obszary 
w których obowiązujące prawo wymaga korekt. Ciężko 
jest bowiem podejrzewać, iż w całej tej sprawie chodzi 

również o to, aby zapewnić komornikom dokonującym 
zajęć majątku rolników dodatkowej, zewnętrznej 
ochrony. Na kanwie słynnej w naszym kraju sytuacji 
gdy asesor komorniczy zajął a komornik zlicytował 
ciągnik sąsiada użytkowany w gospodarstwie dłużnika 
stwierdzić należy, że uzyskanie pozytywnej opinii 
samorządu rolniczego co do takiego zajęcia, nawet 
wydanej na podstawie niepełnych przekazanych przez 
niego danych, zapewniło by komornikowi doskonałą 
linię obrony.

Opracował:
Marcin Słowik

PRACA CUDZOZIEMCÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców 
w polskim rolnictwie, ogrodnictwie

i sadownictwie jest olbrzymie szczególnie w czasie zbioru 
owoców miękkich wymagających szybkiego działania. 
Jak szacuje KRIR do zbioru owoców potrzebnych 
jest w kraju ok.500 tys. osób. Wielu cudzoziemców 
przyjeżdżało z najbliżej nam położnej Ukrainy. Wg 
szacunków było to ok. 160 tys. miesięcznie. Obecnie 
w związku z pandemią koronawirusa rynek pracy 
załamał się gdyż wielu pracowników wróciło do domu. 
Duża część z nich szybko nie wróci. 

Wg Polskiego Instytutu Ekonomicznego
w marcu i kwietniu br. wyjechało ponad 940 tys. tys. 
cudzoziemców a przyjechało ponad 700 tys. Spadek 
ilości pracowników wynosi więc ponad 223 tys.
z których większość stanowią pracownicy z Ukrainy.

Aby ułatwić pracę cudzoziemcom przyjeżdżającym 
do Polski do pracy sezonowej w rolnictwie Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że będą oni 
mogli pracować w gospodarstwach rolnych już od 
pierwszego dnia przyjazdu. A zatem również w okresie 
kwarantanny jeżeli zostali legalnie zatrudnieni.

Aby zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach, rolnik 
winien złożyć odpłatny wniosek do Powiatowego Urzędu 
Pracy o wydanie pozwolenia na prace sezonowe. Koszt 
pojedynczego wniosku nie jest wysoki. Już wcześniej 
przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej uprościły 
procedurę legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. 
Zgodnie ze zmianami w prawie pracownik z zagranicy 
może pozostać w Polsce i wykonywać pracę zarobkową 
na czas pandemii oraz do 30 dni po jej zakończeniu, 
nawet jeżeli jego wiza straciła ważność.

Tarcza antykryzysowa nie rozwiązała jednak 

kwestii tych osób, które chciałyby zatrudnić się
w Polsce, ale w czasie pandemii mieszkają za granicą. 
Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania 
się COVID-19 w gospodarstwach rolnych i ułatwić 
rolnikom zatrudnianie cudzoziemców, rząd postanowił 
wprowadzić specjalne procedury bezpieczeństwa.

I tak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Główny Inspektorat Sanitarny ogłosiły wytyczne 
dla producentów rolnych zatrudniających 
cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 z dnia 
25 maja 2020 r.

Celem ich jest:
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 1. 
sezonowym i gospodarzom przebywającym na 
terenie gospodarstwa,
umozliwienie pracownikom z zagranicy 2. 
warunków odbycia 14 dniowej kwarantanny 
w warunkach gospodarstwa, z możliwością 
bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu,
zmniejszenie liczby kontaktów na terenie 3. 
gospodarstwa, dla umożliwienia sprawnej 
identyfi kacji osób z najbliższego kontaktu 
z osobami, które będą wykazywać objawy 
wskazujące na zakażenie,
utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwo 4. 
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
epidemiologicznego.

Zgodnie z tymi wytycznymi cudzoziemcom 
przekraczającym granicę jest mierzona temperatura
i wpisywani są do systemu EWP – ewidencji wjazdów 
do Polski. Zostają oni objęci kwarantanną a pracodawca 
zgłasza ich do PPiSa po przybyciu do gospodarstwa 
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konieczne jest wykonanie testu PCR dla wykluczenia 
zakażenia bezobjawowego i codzienne mierzenie 
temperatury.

W czasie kwarantanny pracownicy sezonowi 
prowadzący zbiór owoców miękkich oraz pracujący przy 
obróbce żywności przeznaczonej do bezpośredniego 
spożycia muszą stosować osłony nosa i ust oraz 
często zmieniane rękawiczki jednorazowe. Środki 
ochrony osobistej, środki higieniczne oraz środki do 
dezynfekcji ma zapewnić pracodawca. Pracodawca 
winien także wywiesić instrukcje dotyczące mycia rąk
i dezynfekowania, zdejmowania i zakładania rękawiczek 
oraz zakładania i zdejmowania maseczki. Praca 
winna odbywać się w niewielkich grupach a między 
wymianą grup należy zachować odstęp czasowy, różne 

godziny przerw. Zalecenia określają również sposób 
dostarczania pracownikom pożywienia w pojemnikach 
zbiorczych lub w naczyniach jednorazowych, sposób 
mycia naczyń i sztućców wielorazowych. Rekomenduje 
się wyznaczenie w gospodarstwie osoby do kontaktów 
zewnętrznych z otoczeniem gospodarstwa, nie mającej 
kontaktu z pracownikami. W przypadku wystąpienia 
w gospodarstwie zachorowania, w gospodarstwie 
kontynuowana jest produkcja z wyłączeniem tej części 
w której nastąpiło zachorowanie.

Pełny tekst zaleceń zamieściliśmy na naszej stronie 
internetowej.

Opracowała:
Barbara Gabryś

STANOWISKO ZARZĄDU KRIR ODNOŚNIE "ZIELONEGO ŁADU"

Załącznik do uchwały Zarządu KRIR
Nr 4/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Stanowisko Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych
w sprawie ogłoszonych przez Komisję 

Europejską dokumentów dotyczących miejsca 
przyszłej WPR w realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu (European Green DEAL)1

Zarząd KRIR z powagą zapoznał się z wcześniej 1. 
sygnalizowanymi w Celach Zrównoważonego 
Rozwoju FAO do 2030 roku, wyzwaniami 
przyszłości stojącymi przed rolnictwem także 
w krajach członkowskich UE, podjętymi przez 
KE w związku z postępującym zubożaniem 
różnorodności, zachodzących zmianach 
klimatycznych, marnotrawieniem żywności, 
czy też konieczności działań promujących 
prozdrowotne odżywianie się oraz zmian
w strukturze i funkcjonowaniu rolnictwa, jak
i całej gospodarki w kierunku zrównoważenia.
Zarząd KRIR z wielkim niepokojem przyjął 2. 
opublikowane 20 maja 2020 roku Komunikaty 
Komisji Europejskiej, ma wiele pytań i wątpliwości 
co do ostatecznego kształtu szczegółowych 
rozwiązań związanych z wprowadzeniem zasad 
GREEN DEAL w odniesieniu do rolnictwa,
w tym osiągnięcia tzw. neutralności emisyjnej.
Przedstawione w ostatnio przedkładanych 3. 

dokumentach przez Komisję Europejską cele są 
środowiskowo niezwykle ambitne. Proponowane 
wskaźniki celu zawarte w projektach regulacji 
dotyczących Planu Strategicznego WPR 2021-
2027 w kontekście celów Zielnego Ładu są jednak 
nie do zaakceptowania przez rolników i będą 
trudne do osiągnięcia bez wywołania różnych 
nieprzewidywalnych zjawisk, jak choćby 
trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa 
żywnościowego z krajowych źródeł. Takie 
skutki może przynieść np.: wyłączenie 10% 
użytków rolnych z uprawy do ugorowania 
(tzw. EFA), ograniczenie do 2030 roku
o 50% zużycia chemicznych środków ochrony 
roślin, czy ograniczenie sprzedaży o 50% 
środków antywirusowych i antybakteryjnych 
dla zwierząt, zwiększenie udziału rolnictwa 
ekologicznego do 25%. W tej sytuacji oczekujemy 
zarówno od KE, jak i Rządu RP przedstawienia 
potencjalnych scenariuszy i możliwych skutków, 
jakie mogą wynikać głównie dla rolnictwa ale
i jego otoczenia oraz dla całej gospodarki, tak na 
poziomie całej UE, jak i w naszym kraju w sferze 
ekonomicznej, społecznej wskutek tak ambitnie 
sformułowanych celów środowiskowych, 
planowanych do realizacji w relatywnie 
krótkim okresie czasu bez konkretnego 
wskazania choćby szacunkowo kosztów jakie 
są niezbędne do poniesienia i potencjalnych 
źródeł ich fi nansowania (publicznych – WPR 
czy krajowych, bądź wyłącznie rolników?).
W naszej opinii głównym celem rolnictwa 4. 
europejskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego obywateli Europy oraz 
ochrony środowiska poprzez prowadzenie 
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zrównoważonego rozwoju. Stąd też 
podstawowym priorytetem każdej władzy 
powinno być silne wspieranie innowacyjnego 
rozwoju macierzystego rolnictwa. Jest to 
podstawowy warunek suwerenności narodów.
Wdrożenie założeń zawartych w propozycjach 5. 
Komisji Europejskiej do realnej polityki (WPR) 
rodzi szereg pytań, na które jak dotychczas nie 
są znane odpowiedzi:

jak wzrosną koszty produkcji w poszczególnych a. 
branżach rolnictwa i jakie będą tego fi nalne 
skutki po stronie dochodów uzyskiwanych przez 
rolników?
w jakiej skali może obniżyć się poziom plonów b. 
i wydajności jednostkowych zwierząt, a tym 
samym poziom produkcji w każdej z branż?
jak takie procesy wpłyną na ceny uzyskiwane c. 
przez rolników w łańcuchu żywnościowym i jaki 
będzie ich udział w cenie fi nalnej w detalu?
czy ograniczenie rozmiarów produkcji rolniczej d. 
nie spowoduje odpływu młodych ludzi ze wsi
i braku następców?
czy ograniczenie to będzie miało wpływ e. 
na ograniczenie skali przetwórstwa rolno-
spożywczego w Polsce, a w konsekwencji 
zmniejszenia zatrudnienia pozarolniczego na 
obszarach wiejskich? dotyczy to w szczególności 
obszarów typowo rolniczych, gdzie brak miejsc 
pracy już spowodował depopulację i wysoki 
poziom migracji zagranicznych w dużej części 
młodego pokolenia,
jaki wskaźnik, w efekcie tak przebiegających f. 
procesów spodziewany jest wzrost cen 
detalicznych żywności? będzie to zapewne 

przyczyną niezadowolenia całego społeczeństwa,
czy w takiej sytuacji staniemy się w krótkim g. 
czasie importerem żywności z innych części 
świata nie poddanym takim surowym
i rygorystycznym standardom, w efekcie utracimy 
nieznaną aktualnie część europejskiego rynku 
wewnętrznego?
w jakiej skali zmniejszą swoje moce produkcyjne, h. 
np. zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, 
krajowe zakłady produkujące chemiczne środki 
produkcji dla rolnictwa, nawozy?
jak generalnie proponowane rozwiązania wpłyną i. 
na polski sektor rolny (rolnictwo i otoczenie)
w średnim i długim okresie?
w jakim stopniu zmiany te wpłyną na j. 
kształtowanie się PKB w Polsce oraz rozwój 
obszarów wiejskich?

Zarząd KRIR nie zgadza się z tak przedstawionymi 6. 
strategiami, których cele środowiskowe nie 
są przedstawiane w sposób spójny z danymi 
liczbowymi.
Zarząd KRIR zwraca się więc do władz 
polskich i KE do udzielenia odpowiedzi 
na wyżej postawione wątpliwości i pytania
w celu zaproponowania odpowiednich środków 
i instrumentów do ich wprowadzenia i uważa, 
że wszystkie te cele powinny być wprowadzone 
w sposób dobrowolny z zabezpieczeń środków 
w II fi larze przyszłej WPR. Odpowiedzi na 
sformułowane wątpliwości i szczegółowe pytania 
powinny rozwiać sceptyczne podejście polskich 
rolników do tak zarysowanej WPR na kolejny okres 
programowania.

SZKODY POGODOWE W ROLNICTWIE

Według danych udostępnionych przez 
Małopolski Urząd Wojewodzki w Krakowie 

do dnia 6.08.2020 r. wpłynęło do urzędu 66 wniosków 
o oszacowanie szkód. W wyniku różnych zdarzeń 
poszkodowanych zostało 1446 gospodarstw rolnych
z terenu 42 gmin: 

229 gospodarstw dotkniętych powodzią ➢
i deszczem nawalnym.
454 gospodarstw dotkniętych gradobiciem. ➢
776 gospodarstw dotkniętych przymrozkami  ➢
wiosennymi (uprawy sadownicze)
7 gospodarstw dotkniętych huraganem. ➢

W efekcie ww. klęsk uszkodzonych zostało 

ogółem 5413 ha upraw rolnych w tym:
1375 ha zbóż; ➢
352 ha warzyw; ➢
115 ha użytków zielonych; ➢
604 ha upraw okopowych; ➢
2495 ha upraw sadowniczych; ➢
64 budynki gospodarcze. ➢

Łączna szcunkowa wartość szkód wynosi 
95.941.935,- zł w tym 95.383.485,- zł stanowią 
szkody w uprawach rolnych a 558.450,- zł szkody 
w obiektach gospodarczych, szklarniach i tunelach 
foliowych oraz maszynach rolniczych.
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W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje 
cztery projekty współfi nansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Magia ziół i miodów w małych 
gospodarstwach rolnych”

Operacja zakłada organizację szkoleń 
połączonych z zajęciami praktycznymi dla: rolników, 
rolników ekologicznych, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, przedstawicieli LGD, doradców 
MODR z województwa małopolskiego w powiatach: 
wadowickim, tarnowskim, krakowskim oraz 
nowosądeckim – łącznie dla 60 osób. Celem operacji 
jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych 
z uprawą, pozyskiwaniem oraz samodzielnym 
wytwarzaniem produktów z ziół i miodów a także
z ich sprzedażą. Zdobyte podczas szkoleń umiejętności 
przyczynią się do zwiększenia świadomości uczestników 
szkoleń na temat możliwości uzyskiwania dodatkowych 
dochodów, a tym samym do uatrakcyjnienia oferty 
agroturystycznej oraz rozwoju drobnych gospodarstw. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 
2020 roku.

PARTNERZY PROJEKTU:
Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Koło Gospodyń Wiejskich "Cuda&Wianki 
– Pawęzowianki"

okolicznościowych. Efektem realizacji operacji będzie 
przeszkolenie i przekazanie praktycznych umiejętności 
w samodzielnym przygotowywaniu tradycyjnych 
ozdób okolicznościowych (kartki świąteczne, stroiki 
bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne i serwety 
dożynkowe), które będą przydatne w działalności 
KGW. Zajęcia zostaną przeprowadzone od sierpnia do 
października 2020 r.

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid 
Gorlicki"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-
Pieniny"
Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

„Podtrzymywanie tradycji – warsztaty 
praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Operacja zakłada organizację zajęć warsztatowych 
dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich
w województwie małopolskim w powiatach: 
gorlickim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim 
– łącznie dla grupy 60 osób. Celem operacji jest 
podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności 
oraz rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji 
poprzez poznawanie technik wykonywania ozdób 

„Współczesna kobieta w środowisku wiejskim”
Celem operacji jest organizacja 5 dniowego wyjazdu 

studyjnego dla kobiet zamieszkujących obszary wiejskie 
Małopolski, podczas którego uczestnicy poznają 
aktywności i inicjatywy podejmowane przez kobiety 
na obszarach wiejskich w Rumunii i na Węgrzech.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy wyjazdu będą 
mogli wymienić doświadczenia dotyczące aktualnej 
sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, wyzwań i szans 
jakie stoją przed współczesną kobietą w środowisku 
wiejskim. Uczestniczki będą również mogły wymienić 
się ocenami dotyczącymi realizacji polityki swoich 
Państw w stosunku do kobiet na wsi, przedstawić swoje 
wizje reprezentacji kobiet w samorządach i pomysły na 
zwiększenie ich udziału we władzach samorządowych. 
Wyjazd umożliwi również nawiązanie kontaktów 
zawodowych, przyczyni się do integracji środowiska 
kobiet wiejskich i dyskusji na temat nowego obrazu 
współczesnej kobiety wiejskiej. Wyjazd odbędzie się
w II połowie września 2020 roku.

PARTNERZY PROJEKTU:
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu
Koło Gospodyń Wiejskich „Maniowy”
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„Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – 
transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie 

dobrych relacji między mieszkańcami wsi”
Celem operacji jest organizacja 5-dniowego wyjazdu 

studyjnego, do Austrii i Niemiec, dla czterdziestu osób 
z Małopolski – przedstawicieli: wiejskich i miejsko-
wiejskich samorządów gminnych; lokalnych grup 
działania (LGD); samorządu rolniczego, w tym doradców 
rolnych; przedstawicieli organizacji zrzeszającej 
doradców rolnych (MSDR); oraz naukowców, 
przedstawicieli rady naukowej i/lub członków 
IROW. Program wyjazdu będzie skoncentrowany na 
poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących 
do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy 
jakości warunków życia mieszkańców na obszarach 

wiejskich. Uczestnicy wyjazdu poznają sprawdzone 
sposoby działania oraz doświadczenia naszych 
zachodnich sąsiadów we wdrażaniu przedsięwzięć 
zapobiegających konfl iktom międzysąsiedzkim, 
prowadzącym do przyjaznej koegzystencji różnych 
grup zawodowych mieszkających na obszarach 
wiejskich. W tym celu spotkają się z samorządowcami, 
przedstawicielami urzędów i instytucji działających na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Realizację wyjazdu 
zaplanowano na I połowę września 2020 r.

PARTNERZY PROJEKTU:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

CZŁOWIEK GATUNEK ZAGROŻONY

Nie jest tajemnicą fakt, 
że ciągle postępujące 

globalne ocieplenie jest 
ogromnym zagrożeniem 
dla ludzi na całym świecie. 
Badania naukowe dowodzą, 
że jeżeli po 2030 r. nadal 
będziemy obserwować to 
zjawisko czekają nas m. 
in powodzie, susze czy też 

nieoczekiwane zmiany temperatur. Prognozują one 
również, że ponad sto milionów ludzi wpadnie w skrajną 
biedę, która będzie wywołana utratą ziemi, zwierząt 
hodowlanych, domów co z kolei doprowadzić może 
do ogólnoświatowej migracji wśród tzw. „Uchodźców 
klimatycznych”. 

W ciągu ostatnich 50 lat eksploatacja planety 
zwiększyła się ponad trzykrotnie, czego konsekwencją 
była utrata różnorodności biologicznej na poziomie 
większym niż 90%. Badania przeprowadzone w 2012 
roku szacują, że koszt ochrony gatunków lądowych 
będzie oscylował na poziomie 76 mld dolarów,
a ochrona gatunków morskich będzie jeszcze wyższa. 
Proces wymierania gatunków zawsze widoczny był

w ekosystemie, jednak w ciągu ostatnich 100 lat nabrał 
zawrotnego tempa i wzrósł 100 razy- na co bezpośrednio 
wpływ miał człowiek. 

Jeśli ktoś jeszcze myśli, że utrata gatunków roślin
i zwierząt nie ma wpływu na życie ludzi jest
w bardzo dużym błędzie. Brak równowagi w przyrodzie 
doprowadza m. in do tego, że utrata jednego gatunku 
powoduje utratę innych. Przykładem może być 
amerykański Park Narodowy Yellowstone, gdzie
podczas polowań zostały odstrzelone praktycznie 
wszystkie szare dziki - ich śmierć wpłynęła na 
obniżenie populacji bobrów co z kolei spowodowane 
było zwiększeniem liczby łosi. Ochrona zagrożonych 
gatunków jest bardzo ważna dla naszego życia, ponieważ 
zrównoważony ekosystem pielęgnuje środowisko 
poprzez czyste powietrze, zdrowy system wodny 
czy grunty rolne a co więcej dostarcza także rośliny
o właściwościach leczniczych, które wykorzystywane 
są jako bazy do wszelkiego rodzaju leków. ONZ
w raporcie wystosowanym w marcu tego roku, który 
został przygotowany przez 250 naukowców i ekspertów 
z ponad 70 krajów niepokojąco informuje: „Szkody 
wywołane przez ekspansję człowieka są tak dotkliwe, 
że zdrowie ludzkie będzie coraz bardziej zagrożone, 
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CZŁOWIEK GATUNEK ZAGROŻONY

chyba że zostaną podjęte natychmiastowe działania. 
Niezrównoważona działalność człowieka na całym 
świecie zdegradowała ekosystemy Ziemi, zagrażając 
ekologicznym podstawom społeczeństwa”. 

Podział zagrożeń zdrowotnych dla ludzi 
przedstawiony przez Jeff reya Shamana, Dyrektora 
programu klimatycznego na Uniwersytecie Columbia:

Bezpośrednie: Zalicza się do nich rosnąca 1. 
liczba zgonów z powodu fal upałów, tornad, 
oraz zanieczyszczeń powietrza i wody. WHO 
szacuje, że do 2050 roku 38 tys. ludzi umrze 
przedwcześnie z powodu stresu cieplarnianego
a w wyniku zanieczyszczenia wód umierać będzie 
do 1 mln ludzi rocznie. Już w tym momencie 
brytyjscy i holenderscy naukowcy dowodzą, że 
zanieczyszczenie powietrza zabija około 7 milionów 
ludzi rocznie, a każdy mieszkaniec Europy traci
z tego powodu średnio 2 lata życia. 
Pośrednie: Obejmują problemy zdrowotne związane 2. 
z przymusową migracją ludzi na skutek wzrostu 
poziomu morza, wichrów lub rozprzestrzeniania 
się chorób w dramatycznie zmieniającym się 
środowisku. Topniejące lodowce są w stanie 
odsłonić bakterie i zwłoki sprzed setek i tysięcy 
lat, które to mogą wytwarzać patogeny zagrażające 

ludziom. 
 Bez wątpienia można stwierdzić, że zmiana 
klimatu stwarza coraz poważniejsze zagrożenia 
dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego ale też całej 
gospodarki światowej.  To co każdy z nas może zrobić 
dla Planety to przede wszystkim zmniejszanie zużycia 
energii - poprzez wybór urządzeń energooszczędnych, 
wyłączania świateł i urządzeń których nie używamy. 
Oszczędzajmy wodę - np. pamiętając o zakręcaniu 
kranu podczas mycia zębów, oszczędzajmy papier, 
korzystajmy z transportu publicznego, używajmy
w sklepach toreb wielokrotnego użytku, ograniczmy 
zużycie jednorazowych opakowań. Unikajmy kupna 
nadmiaru żywności i przede wszystkim kupujmy 
produkty lokalne- ponieważ znaczna ilość energii 
potrzebnej aby dany produkt znalazł się w naszym domu 
pochodzi z transportu więc kupując lokalne produkty 
minimalizujemy ten koszt. To wszystko pomoże Ziemi 
przetrwać kolejne tysiące lat. 

Opracowała:
Aneta Kędzior

Źródło:
Opracowanie własne na podstawie "Człowiek gatunek 
zagrożony" w: Angora - Peryskop nr 16, 21.IV.2019 r.

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH
UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH
UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

INFORMACJA O SZKOLENIU DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH

Małopolska Izba Rolnicza 
zorganizowała w dniu  

7.06.2020 roku w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu 
„Kurs z zakresu ochrony zwierząt 
odczas ich uśmiercania oraz 
kwalifi kacji osób do przeprowadzania 
uboju poza rzeźnią na użytek 
własny”. Kurs przeprowadził 
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym Targu Pan Krzysztof Gałązka. 
Uczestniczyło w nim 26 rolników 
z powiatu nowotarskiego, każdy 
otrzymał zaświadczenie o ukończeniu 
kursu. Osoby dokonujące uboju
w gospodarstwie na własny użytek 
muszą być pełnoletnie oraz posiadać 
kwalifi kacje zapewniające wykonywanie 
czynności bez niepotrzebnego bólu, niepokoju czy 
cierpienia zwierząt. Przepisy pozwalają na ubój na 
użytek własny cieląt w wieku do szóstego miesiąca 
życia, świń, owiec i kóz. Mięso pochodzące z uboju 
gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek 
rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane. 

Istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego 
lekarza weterynarii o zamiarze uboju (z wyjątkiem 
drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godziny przed 
dokonaniem uboju zwierząt ze względu na miejsce 
przeprowadzenia uboju.

Opracowała:
Lucyna Chęcińska

Istnieje wymóg poinformowania na piśmie powiatowego 
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Codziennie spożywamy wiele substancji, które powodują spustoszenie w naszym organiźmie. Często  nie 
zdajemy sobie sprawy jak poważne konsekwencje niesie za sobą wysokoprzetworzona żywność. Poniżej 

prezentujemy krótką informację o dodatkach stosowanych w żywności i ich oddziaływaniu na ludzki organizm.

Symbol i nazwa dodatku Występowanie w produktach 
żywnościowych

Szkodliwość – choroby i dolegliwości 
wywołane przekroczeniem normy spożycia

E-211 – benzoesan sodu napoje gazowane, gotowe zupy, 
sosy, konserwy, przetwory

w połączeniu z witaminą C tworzy benzen 
– silnie rakotwórczą substancję, astma, 
pokrzywka, uszkodzenia żołądka i jelit

E-621 – glutaminian sodu produkty instant 
(zupki w proszku)

Nudności, zawroty głowy, palpitacje serca

E-951 – aspartam Coca-Cola, jogurty, płatki 
śniadaniowe, gumy do żucia, 
słodziki, produkty typu light

silnie rakotwórczy, może wywołać 
zaniki pamięci, epilepsję, chorobę 
Parkinsona, cukrzycę, chłoniaka

E-338 – kwas fosforowy konserwy, sery i wędliny 
pakowane próżniowo, 
napoje energetyzujące, 
izotoniczne i gazowane

odwapnia zęby i kości, powoduje zgagę 
i wrzody układu pokarmowego

E-131 – błękit pantotenowy galaretki, napoje 
gazowane, lody

rakotwórczy

E-129 – czerwień allura żelki, ciastka, lizaki, galaretki, 
słodkie napoje, płatki zbożowe

uszkodzenia nerek i układu pokarmowego, 
wymioty, nadpobudliwość u dzieci

E-250, E-251 – azotyn 
i azotan sodu

peklowane mięso, wędliny 
i przetwory mięsne

nowotwory, cukrzyca, choroba Alzheimera i 
Parkinsona, choroby serca i neurologiczne

E-202 – sorbinian potasu sery, jogurty, wino mutagenny – uszkadza DNA i 
układ odpornościowy

E-407 – karagen zagęstnik w konserwach, 
wędlinach, mleku w proszku, 
dżemach, galaretkach

uszkadza układ pokarmowy, 
powoduje zmiany nowotworowe

E-221 – siarczyn sodu polepszacz w chlebie astma, alergie, niszczy witaminy
E-127 – erytrozyna herbatniki, ciastka, osłonki na 

kiełbasy, konserwowane owoce
rakotwórczy, uszkadza wątrobę, serce, 
tarczycę, żołądek, powoduje uczulenie 
na światło, nadpobudliwość

E-320 – BHA tłuszcze i produkty tłuszczowe rakotwórczy
Akryloamid chipsy, frytki, ciasta i ciastka Powstaje podczas obróbki termicznej 

(smażenie, pieczenie), uszkadza 
układ pokarmowy i nerwowy

Diacetyl aromat maślany w 
pieczywie, margarynie, 
popcornie, e-papierosach

choroba Alzheimera i choroby płuc

ŻYWNOŚĆ KTÓRA ZABIJA

Opracowano na podstawie informacji zawartych w www.wikipedia.pl oraz innych stron internetowych.

ROZJEŻDŻONE DROGI

Rekreacja i zabawa na wolnym powietrzu są 
zasadniczo godnym pochwały sposobem 

spędzania wolnego czasu. Korzyść jest jeszcze większa, 
gdy odpoczynek połączymy ze zwiedzaniem uroczych 
zakątków naszego kraju. Ale chyba nie wszyscy 

rozumieją ideę uprawiania turystyki. A podstawowa 
zasada każdego uprawiania turystyki, w tym turystyki 
zmotoryzowanej, uwzględnia konieczność zadbania
o przyrodę i zachowanie piękna zwiedzanej okolicy 
dla innych. O zasadzie tej zapominają jednak ci, którzy 
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ROZJEŻDŻONE DROGI

w bezmyślny sposób, bez oglądania się na zniszczenia 
jakie powodują, organizują sobie rajdy terenowe 
wykorzystując w tym celu drogi śródpolne służące 
mieszkańcom jako niezbędne ciągi komunikacyjne, 
prywatne łąki, pola uprawne czy też tereny leśne. 

Poniżej prezentujemy materiały dokumentujące 
takie zachowanie ludzi, którzy polne drogi
i prywatne łąki traktują jak własny tor organizując 
na nich off -roadowe wyścigi.
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ROZJEŻDŻONE DROGI

W nawiązaniu do powyższych informacji 
biuro Małopolskiej Izby Rolniczej, na wniosek 
Przewodniczących Rad Powiatowych MIR z terenu 
powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego wystosowała,
w dniu 23.06.2020 r., pismo do Wojewódzkiego 
Komendanta Polcji w Krakowie z prośbą o 
zainteresowanie się tematem dziko organizowanych 
wypraw terenowych i  pomoc rolnikom w zabezpieczeniu 
ich upraw, łąk oraz dróg dojazdowych do pól.

Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 
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WALNE ZGROMADZENIE TUW "TUW"

29 czerwca 2020 roku w Warszawie w Warsaw 
Plaza Hotel w związku reżimem sanitarnym, przy 
zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło 
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze 
sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 
rok.

29 czerwca 2020 roku w Warszawie w Warsaw 

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium 
członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Do Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „TUW” zostali powołani:

Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący1. 
Wiesław Szermach – Wiceprzewodniczący2. 
Paweł Marcinkowski – Sekretarz3. 
Magdalena Adamowicz – Członek4. 
Jan Bieniasz – Członek5. 
Kazimierz Paweł Bisek – Członek6. 
Marek Bobel – Członek7. 
Ks. Szymon Pikus – Członek8. 
Dariusz Szcześniak - Członek9. 

Opracowanie:
Towarzysto Ubezpieczeń
Wzajemnych "TUW"

Przewodniczący Rady Nadzorczej w związku
z upływającą kadencją poinformował zebranych
o działaniach Rady Nadzorczej w ciągu całej 5-letniej 
kadencji.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania 
i podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał 
zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” 
w 2019 roku.
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OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O UBEZPIECZENIACH UPRAW 
ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Poniższą opinię przesłano do KRIR w dn. 
14.07.2020 r., w związku z konsultacjami 

projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

1. Projekt ustawy wprowadza obowiązek ubezpieczania 
100% powierzchni upraw, które były objęte dopłatami 
obszarowymi (obecnie 50%).

2. Projekt zakłada ubezpieczanie od 7 ryzyk.

Konsekwencją tych zamian jest brak możliwości wyboru 
przez rolnika konkretnej uprawy do ubezpieczenia oraz 
wyboru ryzyk co do chwili obecnej było regułą.

3. W ustawie brak dokładnych wyliczeń potrzeb ze 
strony rolnictwa na dopłaty.

Z dotychczasowych doświadczeń a szczególnie roku 
bieżącego wynika, że środków tych było zdecydowanie 
za mało w stosunku do potrzeb. W roku bieżącym 
zakłady przestały ubezpieczać z dopłatami już końcem 
kwietnia.

4. Zakres ryzyk objętych dopłatami ubezpieczeniowymi 
zawiera 4 ryzyka o charakterze katastrofi cznym 
(powódź, susza, ujemne skutki przezimowania
i przymrozki wiosenne). W związku z tym istnieje 
obawa czy zakłady, obawiając się wzrostu odszkodowań, 
będą chciały w tym procesie uczestniczyć.

5. W projekcie ustawy w art.10c ust. 4 pkt. 2 brak 
deszczu nawalnego, w uzasadnieniu 15% sumy 
ubezpieczenia dotyczy chyba użytków rolnych klasy VI 
a w uzasadnieniu jest V klasa.

6. Brak jakichkolwiek zmian w ubezpieczeniu zwierząt. 
Wnioskowaliśmy wielokrotnie aby obejmowały one 
ryzyko padnięcia zwierząt w gospodarstwie.

Wniosek końcowy:
Z dotychczasowych doświadczeń ubezpieczeń 
dopłatowych wynika, że od 2006 roku, to jest od 
chwili wdrożenia systemu dopłatowego do ubezpieczeń 
świadomość rolników w zakresie ubezpieczenia 
upraw i zwierząt systematycznie rośnie. Ze względu 
jednak na niedostateczną ilość środków budżetowych 
nowelizacja przerzuca koszty całego systemu na 
znaczną część rolników, którzy nie zdążą skorzystać 
z dopłat oraz zakładów ubezpieczeń w przypadku 
wystąpienia zjawisk katastrofi cznych. Brak zmian
w zakresie regulacji prawnych dotyczących nakładania 
kar na rolników  oraz ich egzekwowanie czyni ten zapis 
martwym, tak jak to dzieje się do dnia dzisiejszego.

Opracował:
Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

KOWR O MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA PRZETARGÓW NA ZIEMIĘ

W piśmie z dn. 06.07.2020 r. Zarząd MIR 
przekazał do OT KOWR w Krakowie opinię 

ws. sytuacji na rynku gruntów rolnych w województwie.  
Według naszych informacji oraz bieżących analiz 
gruntów rolnych, którymi są zainteresowani rolnicy 
w celu powiększenia swoich gospodarstw jest niewiele. 
Dotyczy to przede wszystkim większych powierzchni. 
Analizując przesłany przez OT KOWR wykaz 
gruntów, którymi dysponuje KOWR w województwie 
małopolskim, stwierdzamy, że większość tych gruntów 
nie posiada dróg dojazdowych, ulega daleko idącej 
dewastacji przyrodniczej i nie są one dla potencjalnych 
nabywców przedmiotem zainteresowania. MIR na 
bieżąco zwraca się do KOWR o wyrażenie zgody na 
organizację przetargów ograniczonych, które powinny 
się odbywać, a się nie odbywają (...)

W odpowiedzi na powyższe wnioski otrzymaliśmy 
pismo zawierające stanowisko stanowisko Dyrektora 
Oddziału ternowego KOWR w Krakowie. Poniżej 
cytujemy wynikającą z niego konkluzję:

"Reasumując, zgodnie z UoGNRSP Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w pierwszej kolejności 
organizuje przetargi na dzierżawę albo sprzedaż 
nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 
ha, ograniczone dla rolników indywidualnych. 
W przypadku braku zainteresowania i co za tym 
idzie nierozdysponowaniem danej nieruchomości 
wśród rolników indywidualnych, kolejny przetarg 
jest przetargiem nieograniczonym. Natomiast dla 
powierzchni mniejszej niż 1 ha, orgaznizowane 
są przetargi nieograniczone. Istnieje możliwość 
zorganizowania przetargu ograniczonego dla 
nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 
1 ha, w przypadku, gdy przylega ona bezpośrednio 
do nieruchomości stanowiących własność rolnika 
indywidualnego chcącego powiększyć swoje 
gospodarstwo rolne."
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STANOWISKO KRIR W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY
 PRAWO ŁOWIECKIE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując 
wnioski przyjęte podczas IV Posiedzenia KRIR 

VI Kadencji w dniu 30 czerwca 2020 r. - zwrócił się do 
Premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilną 
nowelizację ustawy Prawo łowieckie oraz rozporządzeń 
wykonawczych (pismo z dn. 05.08.2020 r.).

W sformułowaniu poniższych postulatów 
uwzględniono m.in. stanowisko Walnego 
Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie 
szkód łowieckich, podjęte podczas posiedzenia w dn. 
18.06.2020 r.

Samorząd rolniczy wielokrotnie podkreślał, jak 
ważny dla rolników jest niezależny system szacowania 
szkód łowieckich. Pomimo wielu nowelizacji 
przepisów prawnych w tym zakresie, dalej pozostaje 
on niesprawny. Zwierzęta łowne w stanie wolnym 
stanowią własność Skarbu Państwa - w wyniku czego 
konsekwencją powinno być aktywne uczestnictwo 
Państwa w fi nansowym pokrywaniu strat ponoszonych 
przez rolników w wyniku żerowania dzikich zwierząt. 
Obecnie, w procesie szacowania szkód występują dwie 
strony, których interesy nie są spójne. Z jednej strony 
jest rolnik, ponoszący straty o dużych wartościach, 
spowodowane przez dziką zwierzynę, a z drugiej 
koło łowieckie i częściowo Państwo, w przypadku 
zwierząt objętych całoroczną ochroną. Dochodzą 
do tego rozbieżności w wysokości szacowania szkód 
wynikających z wielu czynników, w tym: słaba 
kondycja fi nansowa kół łowieckich, niezrealizowane 
plany odstrzału, czy zmiany płodozmianów roślin
w użytkowaniu gruntów rolnych.

Ponadto, od 2019 roku obowiązują przepisy 
rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 
2019 r. w sprawie szacowania szkód łowieckich (DzU 
2019 poz. 776). Niestety, rok funkcjonowania tych 
przepisów wykazał liczne braki jak np. brak pełnej listy 
roślin i upraw w załączniku nr 1 (jednostki zbożowe), 
brak jest również rozwiązań prawnych o zobowiązaniu 
koła łowieckiego do podania instancji odwoławczej ze 
wskazaniem do kogo należy zgłosić odwołanie.

Samorząd rolniczy zgłasza potrzebę zmiany ustawy 
Prawo łowieckie w taki sposób, aby znowelizowane 
przepisy uwzględniały:

Poszanowanie własności prywatnej rolnika.1. 
Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od 2. 
szkód łowieckich.
Udział Państwa w likwidacji szkód łowieckich 3. 
wyrządzanych przez dziko żyjącą zwierzynę, która 
jest własnością Skarbu Państwa, poprzez utworzenie 
łowieckiego Funduszu odszkodowawczego.
Uregulowania kwestii dotyczących odszkodowań 4. 
w wypadkach komunikacyjnych z udziałem 

zwierzyny dziko żyjącej.
Rozważenie zmiany przepisów ustawy Prawo 5. 
łowieckie w zakresie zespołu do spraw szacowania 
szkód - obecnie funkcjonowanie zespołu
z udziałem przedstawicieli ODR nie sprawdza się. 
Należy rozważyć szacowanie szkód z udziałem 
niezależnych ekspertów.
Określenia stanu populacji zwierząt dziko żyjących 6. 
łownych oraz chronionych, wyrządzających 
szkody w uprawach rolnych i ustalenie czy liczba 
ta jest zgodna z zasadami ochrony przyrody 
przy zmniejszającej się powierzchni bytowej 
tych zwierząt, oraz czy nie należy zweryfi kować 
sposobu tworzenia planów pozyskania zwierzyny, 
w taki sposób aby dostosować je do maksymalnej 
bezpiecznej obsady w środowisku.
Objęcia prostą procedurą odszkodowania szkód 7. 
wyrządzanych przez dzikie ptactwo - co jest ściśle 
związane z wprowadzeniem zmian w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(DzU z 2020 r. poz. 55, 471).
Zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody8. 
w zakresie straszenia, płoszenia gatunków ptaków 
objętych ochroną gatunkową w celu zapobiegania 
poważnym szkodom w odniesieniu do upraw 
rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, 
wody lub innych rodzajów mienia, bez konieczności 
uzyskania przez rolnika każdorazowo zgody na tego 
typu działania. Rolnik powinien mieć możliwość 
płoszenia zwierząt żerujących na jego polu, 
metodami ogólnie uznanymi za humanitarne.
Konieczność weryfi kacji kalendarza ochrony 9. 
gatunków, które okresowo czynią olbrzymie straty 
w uprawach tj. żurawie, gęsi, gołębie grzywacze, 
łabędzie.

Nowelizując ustawę Prawo łowieckie należy 
rozpatrzeć możliwość przyjęcia przepisówtej ustawyw 
brzmieniu obowiązującym w II RP.

Samorząd rolniczy, reprezentujący wszystkich 
rolników, powinien mieć realny wpływ na ostateczny 
kształt ustawy Prawo łowieckie oraz rozporządzeń 
wykonawczych, które ściśle odnoszą się do środowiska 
rolniczego i mają na niego wpływ.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd KRIR wnosi 
do Pana Premiera, o podjęcie stosownych działań 
dotyczących przyjęcia ustawy Prawo łowieckie 
w brzmieniu, które uwzględnia rozwiązanie ww. 
problemów.
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ODPOWIEDŹ SWM NA INTERWENCJĘ MIR WS. ZEZWOLENIA NA 
OGRZEWANIE TUNELI I SZKLARNI

DREWNEM, WĘGLEM I POCHODNYMI

W związku z wprowadzeniem w życie 
uchwały antysmogowej podjętej 

przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, 14.01.2020 r. Zarząd MIR 
przekazał do KRIR wniosek, w imieniu 
rolników (głównie producentów rozsady warzyw
i kwiatów z powiatu krakowskiego i proszowickiego), 
z prośbą podjęcie działań, które umożliwią 
producentom sadzonek dotychczasową działalność, 
poprzez wydanie zezwolenia na ogrzewanie tuneli
i szklarni drewnem, węglem oraz jego pochodnymi 
w miesiącach X-XI i I-II. Zmiana sposobu ogrzewania 
w tunelach i szklarniach służących do produkcji 
sadzonek, to inwestycja wymagająca dużego nakładu 
fi nansowego, którego znaczna część rolników nie 
udźwignie, co przyczyni się do zniszczenia ważnej 
gałęzi produkcji, która dotychczas dobrze prosperowała 
w podkrakowskich gminach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy ➢pismo z dn. 01.07.2020 
r. wraz z załącznikami, w tym ze stanowiskiem Komisji 
ds. Skarg, Wniosków i Petycji SWM z posiedzenia 
w dniu 24.06.2020 r., którego treść przedstawiamy 
poniżej.

"Stanowisko Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
SWM w zakresie wniosku Zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych o zmianę zapisów uchwały Nr 
XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

Z informacji przekazanych przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego wynika, że ww. uchwała 
nie wprowadza całkowitego zakazu stosowania paliw 
stałych w instalacjach służących do ogrzewania 
tuneli i szklarni przeznaczonych do produkcji rolnej. 
Uchwała ta określa ilość paliwa, które jest dopuszczone 
do użytku, a także uszczegóławia wartości emisji dla 
eksploatowanych urządzeń grzewczych na paliwa 
stałe.

Marszałek Województwa Małopolskiego podniósł, iż 
instalowane od 1 lipca 2017 roku urządzenia grzewcze 
muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa oraz 
spełniać wymagania emisji i sprawności na poziomie 
ekoprojektu określone w Rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie 

wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE.
Uchwała precyzuje także terminy wymiany dotychczas 
użytkowanych kotłów na paliwa stałe. Kotły 1 i 2 klasy 
oraz urządzenia pozaklasowe muszą zostać wymienione 
do końca 2022 roku, zaś urządzenia 3 i 4 klasy podlegają 
wymianie do 31 grudnia 2026 roku.

Idąc dalej Marszałek Województwa Małopolskiego 
podkreślił, że małopolscy rolnicy, z wyłączeniem 
obszaru Gminy Miejskiej Kraków, po dostosowaniu 
urządzeń grzewczych do zapisów przedmiotowej 
uchwały, mogą ogrzewać tunele do produkcji rolnej 
również paliwami stałymi - węglem i drewnem.
W konsekwencji - w ocenie Marszałka Województwa 
Małopolskiego - nie ma konieczności zmiany zapisów 
tejże uchwały.

Marszałek Województwa Małopolskiego poinformował 
ponadto, iż pismem z dnia 3 marca 2020 roku wystąpił do 
Ministra Klimatu o rozważenie zmiany Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia, poprzez uwzględnienie instalacji służących 
do produkcji roślinnej oraz wędzarni. Wówczas 
instalacje takie - na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy
z dnia 2 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
- mogłyby zostać wyłączone spod jurysdykcji tzw. 
uchwał antysmogowych, natomiast zostałyby one 
objęte obowiązkiem zgłoszenia zgodnie z art. 152 
ustawy Prawo ochrony środowiska.

Komisja ds. Skarg. Wniosków i Petycji SWM, po 
zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie oraz 
przeprowadzeniu analizy wniosku podziela przytoczone 
powyżej stanowisko Zarządu Województwa 
Małopolskiego.

Wobec powyższego Komisja ds. Skarg. Wniosków
i Petycji SWM negatywnie opiniuje wniosek Zarządu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę zapisów uchwały 
nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dn. 23.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których na stępuje 
spalanie paliw."
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AKTUALNOŚCI

W związku z pandemią COVID-19 oraz 
związanymi z tym perturbacjami na rynkach 

skupowych, co miało bezpośrednie przełożenie na 
dochody rolników, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wprowadzenie 
programu pomocowego w formie jednorazowego 
nadzwyczajnego działania w ramach PROW 2019-
2020. Według słów Ministra działanie sfi nansowane 
zostanie ze środków, które nie zostały wykorzystane 
przez rolników w ramach dotychczas prowadzonych 
działań PROW. Unia Europejska wyraziła zgodę na 
alokację 1 mld złotych. Jest to znacznie  mniej niż 
środki, o które wnioskowała strona polska (1 mld 
euro). Nabór wniosków do programu przeprowadzony 
zostanie prawdopodobnie na przełomie sierpnia
i września bieżącego roku, po zakończeniu niezbędnych 
prac legislacyjnych. 

Wsparciem zostaną objęci rolnicy z następujących 
sektorów:

• Bydło mięsne, 
• Krowy mleczne,
• Świnie,
• Owce,
• Kozy, 
• Drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki),
• Drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych),
• Uprawa roślin ozdobnych (pod osłonami 
ogrzewanymi).

Wysokość kwoty wsparcia zależna jest od spełnienia 

minimalnej skali produkcji w gospodarstwie, która 
zakłada:

• Co najmniej 3 sztuki bydła mięsnego płci męskiej 
w wiek 12-24 miesięcy- od 5100 zł;
• Co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego 
lub typu użytkowego kombinowanego w wieku 
powyżej 24 miesięcy- od 1000 zł;
• Co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie 
rolnika- od 4500 zł;
• Co najmniej 10 owiec płci żeńskiej w wieku od 12 
miesięcy- od 1800 zł;
• Co najmniej 5 kóz płci żeńskiej w wieku od 12 
miesięcy- od 1000 zł;
• Co najmniej 1000 sztuk drobiu rzeźnego (kurczęta, 
gęsi, indyki)- od 2200 zł;
• Co najmniej 1000 sztuk drobiu nieśnego (w 
przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych)- 
od 2200 zł;
• Co najmniej 25m2 powierzchni upraw roślinnych 
ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co 
najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych 
w ogrzewanych w tunelach foliowych- od 1400 zł.

W sytuacji, gdy skala produkcji jest większa 
niż wyżej wymienione, kwoty wsparcia mają być 
odpowiednio wyższe- nie mogą przekraczać jednak 
7000 euro na rolnika.

Przedstawione powyżej informacje są wstępną 
propozycją przedstawioną przez ministerstwo. 
Po szczegółowe informacje zapraszamy na strony 
internetowe KRIR oraz MRiRW.

SPECJALNE ŚRODKI DLA ROLNIKÓWSPECJALNE ŚRODKI DLA ROLNIKÓW

W dniu 20 lipca br. przywódcy państw UE 
zakończyli rozmowy na temat kształtu 

budżetu na lata 2021-2027. Ze wstępnych informacji 
przekazanych przez naszych przedstawicieli 
wynika, że polskie rolnictwo może liczyć na 
28,5 mld. euro. Na kwotę   tę składają się środki 
na dopłaty bezpośrednie oraz dotacje na rozwój 
obszarów wiejskich z Funduszu Odbudowy. 
Ok. 40% wydatków na rolnictwo ma zostać 
bezpośrednio połączonych z ochroną klimatu 
uwzględniając koncepcję "ZielonegoŁadu". Niestety 
naszym przedstawicielom po raz kolejny nie udało 
się wynegocjować zrówniania dopłat bezpośrednich 
a w dokumantach zawarto tylo ich minimalny 
poziom (200 euro/ha - w 2020 r., 215 euro/ha - w 
w 2027 r.). Uzgodnienia Rady Europejskiej nie 

NOWY BUDŻET UENOWY BUDŻET UE

Wśród krajów Unii Europejskiej Polska 
zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod 

względem zasobności wód powierzchniowych 
przypadających na 1 mieszkańca. Podczas gdy 
średnia europejska wynosi 4560m3/rok, w Polsce jest 
to jedynie 1660 m3/rok. Na ponad 40% powierzchni 
kraju zasoby te są jeszcze mniejsze - szacowane na 
poziomie poniżej 1000m3/rok co przez Światową 
Organizację Zdrowia określane jest jako zasoby 
skrajnie małe.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 30 z 26.07.2020 r.

SKRAJNIE MAŁE ZASOBY WÓDSKRAJNIE MAŁE ZASOBY WÓD

oznaczają końca walki o środki unijne. Ostateczne 
decyzje w tej sprawie zapadną najprawdopodobniej 
w październiku.
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