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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Powoli dobiega końca 2020 r., który zapisze się w historii bardzo głębo-
ko ze względu na wszechobecną pandemię koronawirusa i związane z tym 
problemy dla gospodarki i mieszkańców całego świata. W Polsce szczególnie 
dotkliwie daje sę we znaki druga fala pandemii, z dużą liczbą zakażeń oraz 
wzrastającą liczbą zgonów. 

Pandemia dotyka wszystkie dziedziny gospodarki, nie oszczędziła również 
branży rolniczej i samych rolników. W związku z całkowitym zablokowaniem 
turystyki, ograniczeniami w zakresie organizacji uroczystości rodzinnych, im-
prez masowych i wydarzeń kulturalnych, znacznie spadło zapotrzebowanie 
na produkty rolnicze, a przez to spada zbyt i ceny, co niewątpliwie odbija się 

na dochodach rolników. Wprowadzane tarcze antykryzysowe dla rolnictwa nie działają z takim skut-
kiem jak w innych działach gospodarki. Wszystko to powoduje rozgoryczenie i duży niepokój rolników, 
którzy w tym trudnym okresie starają się jak najlepiej wywiązywać ze swych obowiązków i zapewnić 
bezpieczeństwo żywieniowe kraju. 

Na domiar złego rządzący zafundowali rolnikom kontrowersyjny projekt ustawy „piątka dla zwie-
rząt”, który spowodował falę protestów w całym kraju. 13 października br. ponad 60 tys. osób, ze wszyst-
kich organizacji rolniczych, uczestniczyło w proteście w Warszawie przeciw wprowadzeniu tej ustawy 
w proponowanym kształcie. Próba wprowadzenia poselskiego projektu sprawiła, że rolnicy stali się przed-
miotem rozgrywek politycznych, i nikt nie miał zamiaru z nimi konsultować kontrowersyjnych, nie do 
przyjęcia przez wielu producentów rolnych, zapisów. Ogromna skala protestów rolniczych, mimo pande-
mii, oraz odważna postawa niektórych parlamentarzystów obozu rządzącego, a także opozycji, doprowa-
dziły w końcu do zablokowania tego projektu, całkowicie szkodliwego dla rolnictwa. Rolnicy poczuli się 
"ograni" i oszukani w związku faktem zgłoszenia projektu zaraz po wyborach parlamentarnych, w któ-
rych tak mocno wsparli partię rządzącą.

Obecnie priorytetem dla rozwoju rolnictwa jest jednak walka o kształt i dopracowanie ostatecznego 
projektu unijnego budżetu, oraz środków na WPR na lata 2021-2027, wraz z jego możliwie szybkim wdro-
żeniem i uruchomieniem. Rolnicy oczekują zwiększenia dopłat, elastyczniejszych mechanizmów budże-
towych, nowych funduszy na rozwój, a szczególnie uproszczeń i przejrzystości przyznawania wsparcia.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc składam najserdzeczniejsze życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności. Niech nowonarodzona w betlejemskiej stajni Boża Dziecina przyniesie zmianę na lep-
sze, i da nadzieję na szybki powrót do normalności w przyszłym, 2021 roku.

Szczęść Boże,

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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Z życia MIR – posiedzenie Walnego Zgromadzenia

VI posiedzenie Walnego Zgromadzenia MIR VI kadencji

24 września br. w tarnowskiej siedzibie MIR 
odbyło się kolejne posiedzenie Walnego 

Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej. 

W tym trudnym dla wszystkich okresie trwającej 
pandemii, członkowie Zarządu oraz delegaci do WZ 
MIR spotkali się aby omówić najważniejsze dla rolnic-
twa i mieszkańców wsi problemy. Na posiedzenie przy-
byli też zaproszeni goście: Robert Bażela – Dyrektor 
Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW w Kra-
kowie, Tomasz Pietrusiak – z-ca Dyrektora Departa-
mentu Środowiska UMWM, oraz Adam Ślusarczyk – 
Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie.

Tematyka obrad Walnego Zgromadzenia dotyczyła m.in.:

a) realizacji ogólnopolskiego programu wapnowania 
gleb na terenie województwa małopolskiego, oraz za-
gospodarowania odpadów przemysłowych, powsta-
łych w wyniku produkcji rolniczej (folia, opony itp.);

b) wprowadzania na terenie Małopolski uchwał Sejmi-
ku WM, dotyczących programu ochrony powietrza 
w zakresie możliwości spalania w gospodarstwach 
rolnych paliw stałych, niezbędnych do prowadzenia 
produkcji rolnej, w szczególności produkcji w szklar-
niach i pod osłonami; oraz wykorzystania tradycyj-
nych źródeł energii do ogrzewania budynków miesz-
kalnych. WZ MIR przyjęło obszerne stanowisko wraz 
z uwagami i propozycjami, które zostało przekazane 
do Sejmiku WM, MUW oraz do Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska;

c) Dyrektor OR ARiMR (na fot. powyżej) omówił za-
sady dotyczące pomocy rolnikom poszkodowanym 
w wyniku pandemii COVID-19, oraz nowe nabory 
na działania pomocowe dla rolnictwa.

d) projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt, pro-
cedowanego w parlamencie RP. Wynikiem dyskusji 
w tym temacie było przyjęcie przez Walne Zgroma-
dzenie stanowiska, opracowanego przez Zarząd MIR, 
sprzeciwiającego się wprowadzeniu w Polsce przepi-
sów, które doprowadzić mogą do likwidacji hodowli 
zwierząt jako ważnej gałęzi produkcji rolnej. 
Więcej o działaniach Izby w temacie „piątki dla zwierząt” na str. 
17-21 niniejszego Informatora.

MIR, biuro w Tarnowie
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Z życia MIR – Nasi partnerzy "biznesowi"

Nasi partnerzy "biznesowi"
KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach 
rolniczych, dochody izb pochodzą z odpisu 

w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu po-
datku rolnego pobieranego na 
obszarze działania izby. Na pod-
stawie powyższych przepisów, 
KRIR podjęła uchwałę nr 7/2009 
z dn. 11 grudnia 2009 r. w spra-
wie wysokości, sposobu i termi-
nów opłacania przez izby rolnicze 
składek na działalność statutową 
KRIR. Zgodnie z § 1 tej uchwały, składki na działalność 
ustawową KRIR opłacane są przez izby rolnicze w wy-
sokości 6% odpisów od ich dochodów, określonych w 
art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych. 

Małopolska Izba Rolnicza realizując zapisy tej uchwały 
wpłaciła na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych:

w 2015 r. od wpłat z gmin w wysokości 1 785 346 zł – • 
kwotę 107 120 zł
w 2016 r. od wpłat z gmin w wysokości 1 771 118 zł – • 
kwotę 106 267 zł
w 2017 r. od wpłat z gmin w wysokości 1 652 317 zł – • 
kwotę 99 139 zł
w 2018 r. od wpłat z gmin w wysokości 1 642 488 zł – • 
kwotę 98 549 zł
a w 2019 r. od wpłat z gmin w wysokości 1 712 527 zł – • 
kwotę 102 751 zł.

W planie na 2020 r. przychody KRIR wynoszą 
2 671 589,04 zł. Główną pozycją w przychodach są od-
pisy podatkowe w wysokości 6% od składek izb woje-
wódzkich. Wynoszą one 1 mln 700 tys. zł. W przycho-
dach odnotowujemy również pozycję „stan środków 
i należne wpłaty do KRIR”, w wysokości 775 517 zł. 
W planowanych kosztach dominują koszty osobowe 
(komisje – 150 tys., diety Zarządu – 423 657 zł, pra-
cownicy – 853 860 zł, umowy zlecania – 65 tys., usłu-
gi prawne – 38 tys., ekspertyzy, analizy, tłumaczenia 
– 50 tys.) w sumie koszty osobowe wynoszą 1 580 517 zł 
czyli prawie 60% ogółu przychodów. 

Ponadto, KRIR ponosi koszty reprezentacji w COPA 
w wysokości 200 tys. zł. Koszty utrzymania biura 
w Parzniewie oraz lokalu w Warszawie to 135 tys. zł.

W swej historii działalności KRIR nigdy nie obniży-
ła 6% odpisu w czasie organizacji wyborów, które w ca-
łości są pokrywane przez izby wojewódzkie, oraz nigdy 
nie skorzystała z ustawowego prawa o izbach o pomocy 
solidarnościowej dla izb wojewódzkich, które zostały 
dotknięte w wyniku katastroficznych zjawisk dużą ob-
niżką wpływów. Tak było chociażby w czasie powodzi, 
która dotknęła województwo małopolskie w 1997 r. 
Pomoc solidarnościowa wynika z art. 35 a pkt 3, 4, 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych.

Należy zaznaczyć, że w pierwszych kadencjach izb 
rolniczych składka na KRIR wynosiła 4%. 

Do zadań KRIR należy (art. 38 ustawy o izbach rolniczych): 
Reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i orga-1. 
nami administracji rządowej, z wyłączeniem admi-
nistracji rządowej w województwie.
Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą-2. 
cych rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz za-
łożeń i programów polityki rolnej.
Przedstawienie właściwym organom, o których 3. 
mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorial-
nego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz 
inicjatyw w zakresie regulacji prawnych.
Udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań4. .
Zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb. 5. 

MAŁOPOLSKI RYNEK HURTOWY 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A. powstał w 1997 r. 
na majątku Państwowego Ośrodka Hodowli Za-

rodowej w Chyszowie (Skarb Państwa), gruntów miasta 
Tarnowa oraz kupionych akcji, m.in. przez samorządy 
gminne i indywidualnych producentów. Tarnowska Izba 
Rolnicza w 1997 r. zakupiła 100 akcji za kwotę 10 tys. zł. 

Okres końca lat 90 był czasem, kiedy ze wsparciem 
Państwa, powstały liczne rynki hurtowe w Polsce. 
W Tarnowie było to w pełni uzasadnione gdyż baza 
surowcowa oraz liczne zakłady przetwórcze (Owin-
Tar, Fruktona, Iglopol) dawały gwarancję stabilności 
dużej podaży owoców i warzyw. Z czasem, w wyniku 
przemian strukturalnych, sytuacja ta uległa zmianie 
i z wielkich planów stworzenia dużego rynku hurtowe-
go pozostało niewiele. 

Obecnie MRH dysponuje kapitałem podstawowym 
w wysokości 4 053 720 zł. Aktywa trwałe to 3 888 425 zł 
w tym grunty 510 685  zł (15 ha). Budynki o wartości 
3 223 217 zł. Pakiet akcji wynosi 135 124 zł i składa się z: 

 

W przeszłości przychody MRH pochodziły głównie 
ze sprzedaży gruntów. Przez wiele lat główne koszty ge-
nerowały koszty osobowe w tym koszty Rady Nadzor-
czej. Obecnie działalność statutowa MRH to przychody 
z dzierżawy terenu oraz nowo wybudowanej hali. 
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Z życia MIR – Nasi partnerzy "biznesowi"/Odpowiedzi na interwencje

Wynik finansowy za 2019 r.: strata w wysokości 
69 058 zł. Obecnie trwa proces łączenia MRH z Tar-
nowska Agencją Rozwoju Regionalnego. Główny cel, 
który przyświecał organizatorom MRH w Tarnowie 
niestety nie został osiągnięty. Przyczyniły się do tego: 
zlikwidowane zakłady przetwórcze, znaczące zmniej-
szenie powierzchni upraw warzyw i owoców oraz prze-
miany kapitałowe w przemyśle przetwórczym. 

FUNDACJA KLIKOWSKA OSTOJA POLSKICH KONI

Klikowska Ostoja Polskich 
Koni – organizacja pożytku 

publicznego powstała w 2014 r. na 
podstawie porozumienia wielu pod-
miotów związanych z hodowlą pol-
skich koni, m.in. związków hodow-
ców, indywidualnych hodowców 
i darczyńców. Do grona fundatorów 
należy również Małopolska Izba Rol-

nicza, która przekazała na Fundację Klikowska Ostoja 
Polskich Koni 10 tys. zł. Decyzja o powołaniu Fundacji 
uratowała dawne stado ogierów od dewastacji i zapo-
mnienia. Przemiany właścicielskie, które miały miejsce 
w spółce Stado Ogierów Klikowa, nie poprawiały sytu-
acji, a wręcz powodowały dalszą destrukcję obiektów 
oraz zasad funkcjonowania. 

Inicjatywa Małopolskiego Związku Hodowców Koni 
stworzenia Fundacji rozpoczęła nowy etap w historii 
Kilkowej. Pracę jaką wykonano na rzecz uratowania 
nieruchomości, prowadzenia prawidłowej gospodarki 
gruntami, prowadzenia właściwej hodowli, dały pod-
stawy do realizacji oczekiwań, że w polskiej hodowli po-
wróci dawny obraz Kilkowej. 

Obecnie w działalności Fundacji dominują typowe 
prace hodowlane oraz promocja hodowli polskich koni. 
W pierwszej połowie 2020 r. pokryto 375 klaczy ogie-
rami będącymi na stanie Fundacji. W zakładzie trenin-
gowym trenowano 144 klacze, z nauki jazdy skorzystało 
251 osób, z hipoterapii 40 osób. Fundacja zorganizowała 
liczne imprezy w tym Kilkowską Paradę Konną. 

Sukces jakim fundacja osiągnęła nie byłby możliwy 
gdyby nie liczne grono darczyńców funkcjonujących 
w Fundacji, do których należą: Pan Wojciech Krzyżak 
i  Pan Marek Bałut *. Na karcie historii Fundacji zapisali 
się Prezesi Zarządów: Pan Mirosław Banach oraz obec-
ny Prezes Pan Zenon Podstawski. Przychody Fundacji 
w 2019 r. wynosiły 343 325 zł w tym przychody z odpłat-
nej działalności 303 253 zł. Koszty działalności statuto-
wej 396 791 zł odnotowano stratę w wysokości 52 126 zł. 

Trudno nie wspomnieć o roli Izby w historii Kli-
kowej. Byliśmy wielokrotnie organizatorami regio-
nalnych wystaw hodowlanych, organizowanych dla 
5 województw. Ważnym przedsięwzięciem była też 
próba przejęcia obiektu na rzecz Izby. W wyniku na-
szych starań, przygotowany został akt notarialny po-
zwalający na przejęcie stadniny w Klikowej przez MIR. 
Niestety, brak porozumienia z ówczesnymi władzami 
wojewódzkimi, niezrozumienie ze strony ówczesnych 
polityków oraz, nie do końca zrozumiałe inicjatywy 
w zakresie przejęcia tego obiektu przez inne podmioty, 
spowodowały naszą porażkę w tym zakresie. 

*Pan Marek Bałut zmarł 26.10.2020 r.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
i Jolanta Sawińska, biuro MIR w Krakowie

Odpowiedzi na interwencje małopolskich rolników
i samorządu rolniczego

* * * * *

W poniższym opracowaniu prezentujemy odpo-
wiedzi na najważniejsze interwencje i wnio-

ski rolników – zgłaszane przez członków rad powia-
towych, delegatów do Walnego Zgromadzenia MIR, 
oraz przedstawicieli samorządu rolniczego z całej 
Polski – które otrzymaliśmy w drugiej połowie br. 

Treść odpowiedzi została mocno skrócona i zawiera 
jedynie główne przesłanie. Większość pism, odnoszą-
cych się do przekazywanych przez nas postulatów, to 
obszerne wyjaśnienia, w których autorzy powołują się 
na rozliczne przepisy i obowiązujące regulacje prawne. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłamy 
do naszej strony internetowej (www.mir.krakow.pl, 
zakładka: INTERWENCJE), gdzie systematycznie za-
mieszczamy pełną treść wysyłanych i otrzymywanych 
pism. Pod każdym, prezentowanym poniżej, wnio-
skiem znajduje się tytuł i data zamieszczenia artykułu. 

Odpowiedzi na wnioski i interwencje MIR
Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą?

Na wniosek MIR (z dn. 21.07.2020 r.) Zarząd 
KRIR wystąpił do Premiera M. Morawieckiego 
(w dn. 29.07.2020 r.) w sprawie uregulowania definicji 
gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospo-
darczej. Powołując się na informacje MRiRW (w piśmie 
z dn. 23.06.2020 r.), zgodnie z ustawą Prawo przedsię-
biorców (…), osoba prowadząca działalność wytwórczą 
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i ho-
dowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa 
i rybactwa śródlądowego, nie jest przedsiębiorcą w ro-
zumieniu przepisów tej ustawy. Tym samym działal-
ność prowadzona przez rolnika w wyżej określonym 
zakresie nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 
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Odpowiedzi na wnioski i interwencje MIR

Niemniej jednak, w sytuacji kiedy rolnik składa wnio-
sek na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie, musi wypełnić załącznik H4, 
w którym stwierdza się, że prowadzi działalność gospo-
darczą i podaje kod PKD. Rolnicy, którzy nie mają zare-
jestrowanej działalności gospodarczej, nie chcą podpisy-
wać się pod taką klauzulą. Wówczas wniosek taki uzna-
wany jest za niekompletny i nie może być rozpatrzony.

Zdaniem Zarządu KRIR należy wprowadzić jedno-
znaczną definicję gospodarstwa rolnego w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, gdyż ułatwi to, w przypadku wielu 
istniejących programów, uzyskanie pomocy finansowej 
producentom rolnym (dotychczas nie mamy odpowiedzi).

Potrzebna definicja gospodarstwa rolnego w zakresie działal-
ności gospodarczej, 12-08-2020; 
MRiRW ws. rolników prowadzących działy specjalne produkcji 
rolnej, wykluczonych z pomocy w ramach tzw. tarczy antykry-
zysowej, 09-07-2020.

* * *

O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

W sprawie możliwości organizowania przetar-
gu ograniczonego dla nieruchomości rolnych o pow. 
mniejszej niż 1 ha. Zarząd MIR przekazał do OT 
KOWR w Krakowie opinię ws. sytuacji na rynku grun-
tów rolnych w województwie. 

Według naszych informacji, oraz bieżących analiz, 
niewiele jest gruntów rolnych, którymi są zaintereso-
wani rolnicy w celu powiększenia swoich gospodarstw. 
Dotyczy to przede wszystkim większych powierzchni. 
Analizując przesłany przez OT KOWR wykaz gruntów 
w województwie małopolskim, stwierdzamy, że więk-
szość tych gruntów nie posiada dróg dojazdowych, ule-
ga daleko idącej dewastacji przyrodniczej i nie są one 
dla potencjalnych nabywców przedmiotem zaintere-
sowania. MIR na bieżąco zwraca się do KOWR o wy-
rażenie zgody na organizację przetargów ograniczo-
nych (...). W opinii Zarządu MIR, w zakresie sprzedaży 
gruntów do 1 ha obowiązującą zasadą powinno być 
informowanie okolicznych rolników o takiej możliwo-
ści. W przypadku braku chętnych działki te powinny 
być wystawione do sprzedaży na wolnym rynku, gdyż 
uznajemy, że podstawową zasadą przy gospodarowaniu 
gruntami rolnymi jest zachowanie ich rolniczego cha-
rakteru (pismo MIR z dn. 06.07.2020 r.).

OT KOWR w Krakowie w dn. 05.08.2020 r.: (…) Zgod-
nie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (…) KOWR w pierwszej kolej-
ności organizuje przetargi na dzierżawę albo sprzedaż 
nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, 
ograniczone dla rolników indywidualnych. W przy-
padku braku zainteresowania, i co za tym idzie nieroz-
dysponowaniem danej nieruchomości wśród rolników 
indywidualnych, kolejny przetarg jest przetargiem nie-
ograniczonym. Natomiast dla powierzchni mniejszej 
niż 1 ha, organizowane są przetargi nieograniczone. 

Istnieje możliwość zorganizowania przetargu ogra-
niczonego dla nieruchomości rolnych o powierzchni 
mniejszej niż 1 ha, w przypadku, gdy przylega ona bez-
pośrednio do nieruchomości stanowiących własność 
rolnika indywidualnego chcącego powiększyć swoje 
gospodarstwo rolne (…).

KOWR o możliwości organizowania przetargu ograniczonego dla 
nieruchomości rolnych o pow. mniejszej niż 1 ha, 11-08-2020; 
Interpretacja przepisów ws. opiniowania zmiany przeznaczenia 
gruntów przez izby rolnicze, 19-08-2020;
Realizacja wniosków RP MIR w Miechowie i w Bochni, 08-09-2020.

* * *

Interwencje ws. nieuczciwych praktyk rynkowych

Wniosek w sprawie systemu identyfikacji importe-
rów owoców i warzyw został zgłoszony podczas posie-
dzenia WZ MIR w dn. 24.09.2020 r. W związku zaob-
serwowaną sytuacją polegającą na sprowadzaniu przez 
polskich pośredników warzyw z zagranicy i sprzeda-
waniu ich do krajowych przetwórni po cenach znacznie 
niższych niż te, obowiązujące na krajowym rynku, MIR 
zwróciła się do resortu rolnictwa z prośbą o przekaza-
nie informacji nt. systemu identyfikacji importerów 
owoców i warzyw z krajów UE i spoza UE, z wyszcze-
gólnieniem mas towarowych oraz rodzaju sprowadza-
nych towarów. Zwróciliśmy się również z zapytaniem, 
czy prowadzone są badania nt. zachowań rynkowych 
przedsiębiorców z zakresu przetwórstwa owocowo-wa-
rzywnego (pismo MIR z dn. 08.10.2020 r.).

Dep. Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW w dn. 
21.10.2020 r.: (…) Polska, jest krajem funkcjonują-
cym w ramach wspólnego rynku, w tym swobodnego 
przepływu towarów, w związku z tym MRiRW nie ma 
bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane przez 
prywatne podmioty, w tym także te dotyczące zakresu 
i wielkości importowanych towarów do Polski. Resort 
rolnictwa dysponuje jedynie danymi dotyczącymi war-
tości i wielkości importu towarów rolno-spożywczych 
wg państwa pochodzenia towaru, natomiast nie po-
siada szczegółowych danych umożliwiających identy-
fikację podmiotów zajmujących się importem owoców 
i warzyw do Polski. Ponadto MRiRW nie prowadzi wła-
snych badań dot. zachowań rynkowych przedsiębior-
ców z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego.
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Niemniej jednak. na bieżąco analizowana jest sytu-
acja na poszczególnych rynkach, w tym także na rynku 
owoców i warzyw, również pod kątem napływu towarów 
z zagranicy do Polski. Z danych tych wynika, że w okre-
sie od stycznia do sierpnia 2020 r. sprowadzono do Pol-
ski mniejszą ilość owoców i warzyw niż w analogicznym 
okresie 2019 r. Zmniejszył się m.in. import cebuli, ogór-
ków, kapusty, owoców cytrusowych oraz brzoskwiń.

MRiRW ws. systemu identyfikacji importerów owoców i wa-
rzyw, 02-11-2020;
Interwencja ws. niskich cen ogórków, 12-08-2020.

* * *

Mechanizm podzielonej płatności a działalność rolnicza

W sprawie zmiany przepisów w zakresie mechanizmu 
podzielonej płatności poprzez wprowadzenie możliwo-
ści regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku 
VAT składek KRUS (pismo KRIR z dn. 14.09.2020 r.).

MF w dn. 06.10.2020 r.: (…) Wprowadzenie funkcjonal-
ności umożliwiającej regulowanie przy pomocy środków 
zgromadzonych na rachunku VAT składek KRUS (…) 
wymaga wypracowania algorytmu, przy pomocy którego 
banki, pośród zwykłych przelewów krajowych, mogłyby 
bezbłędnie identyfikować przelewy składkowe i obciążać 
nimi w pierwszej kolejności rachunki VAT. Na chwilę 
obecną taki algorytm funkcjonuje wyłącznie w zakresie 
składek ZUS (…). W przypadku KRUS nie funkcjonu-
ją indywidualne rachunki składkowe (…) co oznacza, że 
systemy banków nie są na ten moment w stanie automa-
tycznie zidentyfikować przelewu z tytułu ubezpieczenia 
kierowanego do KRUS (...). 

(…) Funkcjonowanie systemu MPP cały czas podlega 
ulepszaniu (…). Nie jest zatem wykluczone, że umoż-
liwienie regulowania z rachunku VAT składek ubez-
pieczeniowych przez rolników na rzecz KRUS zostanie 
wprowadzone, oczywiście przy zachowaniu odpowied-
niego vacatio legis umożliwiającego dokonanie zmian 
systemów bankowych. (…).

Do czasu wprowadzenia wnioskowanej funkcjonal-
ności rolnicy, którzy posiadają środki na rachunku VAT, 
których nie są w stanie rozdysponować na określone 
ustawowo cele, mogą zwracać się do naczelnika urzędu 
skarbowego z wnioskiem o ich uwolnienie, czyli przeka-
zanie na rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozy-
cji. Nie ma w tym zakresie ograniczenia co do ilości czy 
częstotliwości składanych wniosków. Wnioski te nie podle-
gają również opłacie skarbowej (…), a organy podatkowe 
traktują tego typu wnioski w sposób priorytetowy.

Wniosek o zmianę przepisów w zakresie mechanizmu płatności 
podzielonej, 03-11-2020; 
Realizacja wniosków RP MIR w Miechowie i w Bochni, 08-09-2020.

* * *

Jak chronić plony przed ślimakiami

W sprawie zlecenia prac naukowo-badawczych na 
temat masowego występowania oraz sposobów sku-
tecznego, nieszkodliwego dla organizmów pożytecz-
nych, zwalczania ślimaków nagich, które występują 
na terenie całego kraju, powodując duże straty w plo-
nach (pismo KRIR z dn. 16.10.2020 r. na wniosek MIR 
z dn. 15.09.2020 r.).

MRiRW w dn. 12.11.2020 r.: (…) Na Platformie Sygna-
lizacji Agrofagów prowadzonej przez IOR – PIB w ra-
mach realizacji na rzecz MRiRW programu wielolet-
niego, znajdują się opracowania dotyczące zwalczania 
ślimaków takie jak: 1) strategia integrowanej ochrony 
pszenicy ozimej przed ślimakami; 2) strategia inte-
growanej ochrony rzepaku ozimego przed ślimakami; 
3) strategia zwalczania ślimaków w uprawach rolni-
czych i ogrodniczych.

Także w metodykach integrowanej ochrony roślin 
(np.: warzyw liściowych – sałaty w uprawie polowej 
i pod osłonami) i  poradnikach dla sygnalizatora (np.: 
w ochronie truskawek) ujęte zostały informacje doty-
czące zwalczania tych szkodników. Na pojawiające się 
trudności w zwalczaniu ślimaków zwrócono bowiem 
uwagę już w 2016 r. w wyniku czego IOR – PIB opraco-
wał strategie postępowania w przypadku ryzyka wystą-
pienia szkód z powodu żerowania tych szkodników.

Przygotowane materiały zawierające najistotniejsze 
informacje i wskazówki, których wdrożenie powinno 
w znacznym stopniu poprawić ochronę roślin przez 
tymi szkodnikami, zostały przekazane bezpośrednio 
do różnych instytucji takich jak WIORiN i ODR (…). 
Opracowane do tej pory i udostępnione materiały po-
winny być pomocne w rozwiązywaniu problemu wystę-
powania ślimaków. W ramach Platformy Sygnalizacji 
Agrofagów, IOR – PIB będzie aktualizował dotychcza-
sowe i zamieszczał nowe informacje w tym zakresie.

Odpowiedź MRiRW ws. zwalczania ślimaków, 25-11-20200.

* * *

Jak chronić plony przed ślimakiami
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Odpowiedzi na wnioski i interwencje 
samorządu rolniczego

W sprawie restrukturyzacji zadłużeń

Ponowny wniosek w sprawie nowelizacji ustawy 
z dn. 09.11.2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia pod-
miotów prowadzących gospodarstwa rolne dotyczył ob-
niżenia progu wkładu własnego do 10% lub całkowite-
go jego zniesienia (pismo KRIR z dn. 15.10.2020 r.).
MRiRW w dn. 22.10.2020 r.: (…) Zgodnie z decyzją KE 

zatwierdzającą pomoc publiczną (…), pomoc w formie 
dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na 
restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę za-
dłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restruk-
turyzację zadłużenia podmiotu prowadzącego gospo-
darstwo rolne będzie udzielana wyłącznie do końca 
2021 r. i obecnie nie są planowane prace w zakresie 
nowelizacji ww. ustawy (…). 

Resort rolnictwa ws. restrukturyzacji zadłużeń, 30-10-2020;
MRiRW o przyczynach zastoju w restrukturyzacji zadłużeń, 24-07-2020.

* * *

Interwencje dot. warunków udzielania 
wsparcia producentom rolnym

W sprawie wprowadzenia przepisów, które umoż-
liwią zaliczenie roślin miododajnych uprawianych 
w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do za-
zielenienia. Obecnie możliwe jest zakwalifikowanie 
uprawy roślin miododajnych do zazielenienia jedynie 
w ramach obszarów proekologicznych w formie mię-
dzyplonów lub okrywy zielonej, tj. jako mieszanki 
utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z nastę-
pujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pa-
stewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych 
grubonasiennych oraz miododajnych. Zapewnienie 
pożytku dla pszczół i innych owadów zapylających jest 
działaniem korzystnym dla środowiska i powinno być 
promowane (pismo KRIR z dn. 27.07.2020 r.).
MRiRW w dn. 04.08.2020 r.: (...) Zazielenienie jest re-

alizowane przez rolników poprzez trzy praktyki: 1) dy-
wersyfikację upraw dot. gospodarstw powyżej 10 ha 
gruntów ornych (…); 2) utrzymanie trwałych użytków 
zielonych (…); 3) utrzymanie obszarów proekologicz-
nych (EFA2) dot. gospodarstw o powierzchni powyżej 
15 ha gruntów ornych (…). 

(…) Wśród szeregu upraw w plonie głównym, uznawa-
nych za uprawy w ramach dywersyfikacji, należy wy-
mienić także wiele gatunków roślin miododajnych, np. 
nostrzyk biały, facelia, czy gryka. W przypadku EFA 
(…) uprawy miododajne mogą być deklarowane w for-
mie międzyplonów lub pokrywy zielonej lub, począwszy 
od 2019 r., w formie gruntów ugorowanych z roślinami 
miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar) (…). Do-
zwolone są działania zmierzające do stworzenia zielonej 
pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, 
w tym siew mieszanki nasion dzikich kwiatów. Takie 
grunty ugorowane mogą być utworzone przez wysianie 
mieszanki składającej się z co najmniej dwóch określo-
nych gatunków roślin miododajnych, przy czym gatunki 
typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mie-
szance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin 
i nie mogą dominować w mieszance. Lista gatunków ro-
ślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar) dopusz-
czonych do stosowania w ramach EFA została określo-
na w rozporządzeniu w sprawie EFA. Zgodnie z ww. 
przepisami, dopuszcza się udział traw lub innych ziel-
nych roślin pastewnych w przedmiotowej mieszance, pod 
warunkiem, że nie są one dominujące w tej mieszance.

(…) W przypadku tego elementu, ze względu na ko-
rzyści środowiskowe, w szczególności zapewnienie 
pożytku dla pszczół i innych owadów zapylających, 
stosowany jest współczynnik ważenia 1,5 co oznacza, 
że powierzchnia zaliczana do obszaru EFA w ramach 
tego elementu stanowi 150% powierzchni rzeczywistej. 
W kontekście zapewnienia pożytku dla zapylaczy, za 
istotne należy uznać, że na tym obszarze EFA można 
stawiać ule.

(…) Na wszystkich ugorach deklarowanych jako EFA 
obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, 
zakaz wysiewu i uprawy roślin na cele produkcyjne, 
w tym zakaz wypasu i koszenia. Na gruntach tych nie 
prowadzi się produkcji rolnej. Po okresie ugorowania 
można przywrócić grunty do produkcji.

Resort rolnictwa ws. roślin miododajnych w praktykach rolni-
czych korzystnych dla klimatu i środowiska, 21-08-2020.

* * *

W sprawie możliwości korzystania przez rolników 
z programu „Moja Woda” (pismo KRIR z dn. 05.08.2020 r.). 

MK w dn. 22.09.2020 r.: (…) Program „Moja Woda” jest 
skierowany do osób fizycznych będących właścicielami 
lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znaj-
duje się budynek mieszkalny jednorodzinny, i nie ma 
znaczenia fakt, czy ww. osoba fizyczna prowadzi, bądź 
nie, działalność gospodarczą, w tym rolniczą. Istotne jest 
natomiast to, aby instalacja objęta dofinansowanym 
przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie 
były wykorzystywane do prowadzenia działalności go-
spodarczej (…), w tym działalności rolniczej. 

W sprawie wprowadzenia przepisów, które umoż-
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Powyższe zastrzeżenie nie wyklucza więc wykorzy-
stywania zatrzymanej wody opadowej na potrzeby 
nieobjęte działalnością gospodarczą np. do podlewa-
nia przydomowego ogródka lub trawnika. W związku 
z powyższym rolnicy nie zostali wykluczeni spośród 
beneficjentów programu „Moja Woda” (…).

Rolnicy również mogą być beneficjentami programu Moja Woda, 
24-09-2020.

* * *

W sprawie zmiany w rozporządzeniu MRiRW z dn. 
03.03.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i try-
bu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia-
łania „Dobrostan zwierząt” objętego PROW 2014-2020 
w taki sposób, aby było możliwe otrzymanie płatności 
w wariancie 2.1 w przypadku rolników posiadających 
do 5 krów mlecznych wypasanych na uwięzi (pismo 
KRIR z dn. 29.09.2020 r.) 
MRiRW w dn. 13.10.2020 r.: 

(…) Płatności w ramach 
działania Dobrostan zwie-
rząt, mają na celu rekom-
pensować rolnikom całość, 
bądź część dodatkowych 
poniesionych kosztów oraz 
utraconych dochodów 
w wyniku podjętego zobo-
wiązania. Ponadto, płat-
ności takie mogą być wy-
płacane jedynie rolnikom, 
którzy zapewnią zwierzę-
tom warunki utrzymania 
polepszone względem obo-
wiązujących powszechnie 
wymogów w tym zakresie (...). W działaniu Dobrostan 
zwierząt 2014-2020 w ramach wariantu 2.1 Dobrostan 
krów mlecznych – wypas założono, że w przypadku 
krów mlecznych wypas będzie polegał na swobodnym 
spasaniu całości lub części pastwiska, a co za tym idzie 
wprowadzono wymóg wypasania wszystkich utrzymy-
wanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych bez 
uwięzi. Należy bowiem zauważyć, że utrzymywanie 
podczas wypasu krów na uwięzi przeczyłoby zasadom 
podwyższonego dobrostanu zwierząt i nie sprzyjałoby 
poprawie warunków bytowych zwierząt (…).

Krowy wypasane na uwięzi nie mają polepszonego dobrostanu, 
23-10-2020.

* * *

Inne odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego 
dot. udzielania wsparcia producentom rolnym:

Resort rolnictwa ws. koszenia łąk na torfowiskach, 08-07-2020;
Beneficjenci premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności go-
spodarczej nie mogą podlegać ubezpieczeniu w KRUS, 09-07-2020;
Odpowiedź MRiRW w sprawie skrócenia zobowiązań PROW, 04-08-2020;
Odpowiedź MRiRW ws. ułatwień dla młodych rolników przy na-
bywaniu nieruchomości rolnych, 30-10-2020;
MRiRW ws. siły wyższej, w kontekście zwolnień beneficjentów 
PROW z realizacji zobowiązań, 30-10-2020.

* * *

Nowa perspektywa WPR i PROW

W sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie 
programowania hodowli drobiu wolnowybiegowego, 
tj. kur, gęsi, indyków (pismo KRIR z dn. 27.07.2020 r.).
MRiRW w dn. 11.08.2020 r.: (…) W MRiRW trwają 

prace nad okresem programowania dla Wspólnej Poli-
tyki Rolnej na lata 2021-2027 (…). Programując nową 
WPR Polska dąży do wykorzystania dostępnej państwu 
członkowskiemu autonomii dla uwzględnienia krajo-
wych uwarunkowań oraz potrzeb. (...) Projektowany 
dokument podlegał będzie szerokim konsultacjom ze 
wszystkimi interesariuszami, partnerami społeczno-go-
spodarczymi oraz związkami i organizacjami zrzesza-
jącymi rolników, w tym również z przedstawicielami 
producentów drobiu. Na podstawie wyników przepro-
wadzonych badań, analiz oraz konsultacji publicznych 
opracowany zostanie zakres instrumentów wsparcia 
oraz określone zostaną kategorie odbiorców pomocy.

Odpowiedź MRiRW w sprawie wsparcia hodowli drobiu w nowej 
WPR, 13-08-2020;
MRiRW ws. płatności do buraków cukrowych i pozostałych płat-
ności bezpośrednich w 2021 r., 21-08-2020.

* * *

ASF i interwencje na rynku trzody

W sprawie ponownego uruchomienia naborów na 
refundację do 75% wydatków poniesionych na bioaseku-
rację przez producenta rolnego, który prowadzi gospo-
darstwo, w którym utrzymywane są świnie, oraz pomoc 
na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej 
z terenów objętych ASF (pismo KRIR z dn. 27.07.2020 r.). 
MRiRW w dn. 13.10.2020 r.: (…) Pomoc w formie czę-

ściowej refundacji wydatków poniesionych na bioaseku-
rację (…), udzielana jest w formule pomocy de minimis. 
(…) Łączna kwota tej pomocy, przyznanej w okresie 
trzech lat podatkowych (...) przedsiębiorstwom prowa-
dzącym działalność w zakresie podstawowej produk-
cji produktów rolnych, nie może przekroczyć górnego 
limitu krajowego w przypadku Polski określonego na 
295 932 125 euro. Powyższy limit na lata 2018-2020 zo-
stał wykorzystany w dn. 07.08.2020 r. Oznacza to, że do 
końca br. żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie 
nie może zostać udzielona. Natomiast nowe przelicze-
nie 3-letniego limitu krajowego nastąpi w 2021 r. i bę-
dzie ono obejmowało lata 2019-2021. A zatem pomoc 
de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie 
udzielana od dnia 01.01.2021 r. 

MRiRW w sprawie kosztów poniesionych na bioasekurację, 22-10-2020; 
Odpowiedź MRiRW w sprawie ASF, 29-07-2020;
Działania MRiRW w sprawie znoszenia strefy niebieskiej, 19-08-2020.

* * *
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Odszkodowania za szkody w uprawach 
powodowane przez zwierzęta 

oraz rolnicze ubezpieczenia majątkowe

W sprawie wprowadzenia zmian do przepisów 
o ochronie przyrody, umożliwiających rolnikom uzy-
skanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
ptaki chronione w uprawach i rolnych i stawach.

MŚ w dn. 07.07.2020 r.: (…) Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dn. 16.12.2016 r. w sprawie ochro-
ny gatunkowej zwierząt (…) następujące gatunki: żuraw, 
łabędź niemy, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, 
gęś krótkodzioba, gęś mała, są objęte ścisłą ochroną 
gatunkową. Natomiast zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody (...) Skarb Państwa odpowiada za 
szkody wyrządzone przez 5 gatunków: żubry, wilki, ry-
sie, niedźwiedzie i bobry, przy czym odpowiedzialność 
ta nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się 
jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać.

(…) W przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na 
polach uprawnych, nawet zmiana warunków atmosfe-
rycznych (w szczególności wystąpienie opadów) może 
istotnie utrudnić, a nawet uniemożliwić, jakąkolwiek 
ocenę. W wielu wypadkach problematyczne byłoby 
również ustalenie gatunku odpowiedzialnego za spo-
wodowanie szkód – głównie z uwagi na często znaczną 
rotację stad, a także obecność gatunków nie żerujących 
na zasiewach. (…) Oszacowanie szkody i udowodnie-
nie, iż została ona wyrządzona przez konkretny gatu-
nek, za którego wyrządzone szkody mogłoby ewentu-
alnie przysługiwać odszkodowanie, byłoby niezwykle 
trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

(…) Na podstawie orzeczenia TK z 28.09.2015 r. sygn. 
akt K 20/14, obowiązująca regulacja w zakresie zasad 
odpowiedzialności SP za szkody powodowane przez 
niektóre gatunki zwierząt (...) jest zgodna z art. 32 ust. 
1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Natomiast (...) działa-
nia odszkodowawcze SP winny być powiązane z oceną 
działań prewencyjnych podejmowanych przez właści-
cieli i posiadaczy mienia, w którym zaistniała szkoda, 
zaś instytucje państwa nie mogą być pociągane do od-
powiedzialności za szkody, nawet jeśli istnieje wola do 
rekompensowania właściwych szkód.

(…) Obecnie, pewną formą wsparcia dla osób ponoszą-
cych szkody w gospodarstwach rolnych w związku z byto-
waniem zwierząt gatunków chronionych jest zwolnienie 
z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie 
zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na 
czynności zakazane w stosunku do tych gatunków (…). 

Odpowiedź MRiRW ws. ułatwień dla młodych rolników przy na-
bywaniu nieruchomości rolnych, 30-10-2020.

* * *

W sprawie wpisana szkód spowodowanych przez 
zwierzęta do kanonu zdarzeń losowych, ujętych 
w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospo-
darskich (pismo KRIR z 13.10.2020 r.).
MRiRW w dn. 02.11.2020 r.: (…) Wytyczne UE w spra-

wie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (…) 
przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków 
publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń 
producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych 
jedynie przez zwierzęta chronione. Zgodnie z ww. Wy-
tycznymi „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę 
chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem 
krajowym. Zatem, w trakcie aktualnie trwających prac 
nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie, nie jest brane 
pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dn. 07.07.2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych 
przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Nie ma możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez 
zwierzęta, które nie podlegają ochronie, 03-11-2020.

* * *

Inne odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego 
dot. odszkodowań i ubezpieczeń:

MRiRW: Zapobieganie i zwalczanie nadmiernej populacji gryzo-
ni polnych, 30-09-2020;
Nie będzie zmian w szacowaniu szkód łowieckich, 02-11-2020.

* * *

Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę

W sprawie udoskonalania systemu monitoringu 
suszy rolniczej i przygotowania bardziej szczegóło-
wych map obrazujących występowanie suszy rolni-
czej. Obecnie takie mapy pokazują wystąpienie suszy 
jednolicie na obszarze powiatu. (...) Opady często wy-
stępują lokalnie i dotyczą nawet pojedynczych sołectw, 
dlatego należałoby opublikować mapy bardziej precy-
zyjne, odnoszące się do poszczególnych gmin. Będzie 
to pomocne przy weryfikacji poziomu suszy zarówno 
przez rolników składających wnioski za pomocą apli-
kacji publicznej, jak i urzędników sprawdzających po-
prawność tych wniosków oraz zasadność ich złożenia 
(pismo KRIR z dn. 22.07.2020 r.).



11Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Odpowiedzi na wnioski i interwencje samorządu rolniczego

MRiRW w dn. 17.08.2020 r.: (…) System, w ramach któ-
rego producent rolny szacuje wartość poniesionej szkody 
w wyniku suszy, powinien być obiektywny i w taki sposób 
został zaprojektowany. Jednocześnie chcąc sprawdzić za-
grożenie suszy na poziomie gminy rolnik może skorzy-
stać z tabel dla gmin, opracowanych przez IUNG (...).

(…) Wprowadzone od tego roku zmiany w systemie 
monitoringu suszy, zdecydowanie poprawią jego dzia-
łanie. W kolejnych latach planowane są prace nad dal-
szym udoskonaleniem tego systemu.

Resort rolnictwa ws. udoskonalania systemu monitoringu suszy 
rolniczej, 08-09-2020.

* * *
Inne odpowiedzi na wnioski samorządu rolniczego 
dot. zacowania szkód suszowych:

Odpowiedź resortu rolnictwa na uwagi samorządu rolniczego 
dot. elektronicznego szacowania szkód suszowych, 17-07-2020;
Kolejne wyjaśnienie MRiRW ws. systemu monitoringu suszy, 05-11-2020.

* * *

Terminy stosowania nawozów naturalnych

W sprawie wniosku o zastosowanie odstępstwa 
i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych 
płynnych i stałych na niezamarzniętą glebę do końca 
listopada (pismo KRIR z dn. 16.10.2020 r.).
MRiRW w dn. 29.10.2020 r.: (…) Resort rolnictwa przy-

pomina, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest sto-
sowanie nawozów na gruntach ornych do 30 listopada. 
Dotyczy to sytuacji, gdy rolnik nie ma możliwości ze-
brania plonów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne 
warunki pogodowe. Możliwość stosowania nawozów 
do 30 listopada ma zastosowanie m.in. w przypadku 
nadmiernego uwilgotnienia gleby (np. w wyniku desz-
czy nawalnych), czy też wystąpienia suszy rolniczej.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują 
lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodziel-
nie ocenić (...) możliwość dokonania jesiennego zbioru 
i zastosowania nawożenia. Należy pamiętać o tym, że 
nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykony-
wane później niż do końca listopada.

Stosowanie nawozów możliwe do 30 listopada, 30-10-2020.

* * *
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W sprawie wniosku o wypłacenie zaległej re-
fundacji składek KRUS za osoby niepełnosprawne 
(pismo KRIR z dn. 21.08.2020 r.).
PFRON w dn. 24.09.2020 r.: (…) Refundacja składek na 

ubezpieczenia społeczne jest udzielana na zasadach 
pomocy de minimis, określonych w przepisach prawa 
UE. Z uwagi na wykorzystany krajowy limit pomo-
cy de minimis w rolnictwie (osiągnięty 07.08.2020 r.), 
do końca bieżącego roku nie jest możliwa refundacja 
ww. składek z PFRON. 

Brak środków na refundację składek za niepełnosprawnych rol-
ników, 27-10-2020.

* * *

W sprawie zmiany przepisów i wprowadzenie za-
sady podzielności składki zdrowotnej za pracownika 
sezonowego, proporcjonalnie do liczby przepracowa-
nych dni (pismo KRIR z dn. 13.10.2020 r.).

MRiRW w dn. 20.10.2020 r.: (…) Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, 
składka na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do 
wszystkich ubezpieczonych jest płacona miesięcznie 
i jest niepodzielna. Nie ulega ona proporcjonalnemu 
zmniejszeniu, gdy osoba podlega ubezpieczeniu zdro-
wotnemu tylko przez część miesiąca, w tym przypad-
ku z tytułu zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach. 
Jeżeli w danym miesiącu pomocnik, tak jak wszyscy 
inni ubezpieczeni, zawiera kilka umów to jest zgłasza-
ny i ubezpieczany od każdej z tych umów. (…). Zgod-
nie z zasadami równego traktowania oraz solidarności 
społecznej, wszystkie osoby ubezpieczone, niezależnie 
od wysokości opłacanej składki, mają prawo do takich 
samych świadczeń zdrowotnych finansowanych w ra-
mach ubezpieczenia zdrowotnego i powinny liczyć się 
konicznością spełniania jednolitych zobowiązań. (…). 

Odpowiedź ws. podzielności składki zdrowotnej za pomocnika 
rolnika, 02-11-2020.

* * *

Sprawność techniczna maszyn rolniczych

W sprawie wprowadzenia badania wszystkich 
ciągników rolniczych, również o dużych gabarytach 
powyżej 3,5 tony, na podstawowych stacjach kontro-
li pojazdów, nie tylko jak dotychczas na okręgowych 
stacjach (pismo KRIR z dn. 07.08.2020 r.). 
Dep. Transportu Drogowego MI w dn. 18.08.2020 r.: (...) 

W przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury 
projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (…) zapropo-
nowano rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie 
badań technicznych ciągników rolniczych i przyczep 
rolniczych w infrastrukturze innej niż stacja kontro-
li pojazdów, jeśli będzie ona spełniała wymagania 
określone przepisami prawa. (…) Jednakże, w związku 
z wstrzymaniem w dniu 14.12.2018 r. prac parlamen-
tarnych nad projektem ww. ustawy na etapie trzecie-
go czytania w Sejmie RP, także prace legislacyjne nad 
zmianą aktów wykonawczych, w tym regulujących ba-
dania techniczne pojazdów, zostały wstrzymane.

Badania techniczne dużych ciągników nadal tylko na OSKP, 20-08-2020.

* * *

W sprawie zmiany przepisów w zakresie wymogów 
dotyczących potwierdzania sprawności technicznej 
sprzętu do ochrony roślin. KRIR wnioskuje o wprowa-
dzenie moratorium w sprawie atestacji opryskiwaczy 
i zgłasza następujące propozycje:  aktualizacja zasad 
funkcjonowania Stacji Kontroli Opryskiwaczy i upraw-
nionych diagnostów;  aktualizacja zasad ewidencjono-
wania opryskiwaczy;  aktualizacja metodyki prowa-
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dotyczy sektorów produktów rolnych: zboża, burak 
cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, owoce 
i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, 
baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe. Wymóg za-
warcia umowy obowiązuje w przypadku, gdy zbywa-
jącym jest producent będący rolnikiem, a nabywca jest 
przetwórcą lub dystrybutorem, który nie zbywa tych pro-
duktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym.

Umowa musi spełniać określone warunki (…) w tym 
m.in. takie elementy jak: � cenę do zapłaty za dostawę 
(która jest niezmienna i określona w umowie; lub jest 
obliczana poprzez połączenie różnych czynników okre-
ślonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki 
rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, 
dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych 
produktów rolnych); � ilość i jakość odnośnych pro-
duktów (…) wraz z terminem takich dostaw; � szcze-
góły dotyczące terminów i procedur płatności (…).

(…) Jednym z warunków zawarcia umowy (…) jest to, 
że wszystkie jej elementy (...) są swobodnie negocjowane 
pomiędzy stronami. Swoboda przy zawieraniu umowy 
(…) przejawia się nie tylko dowolnością kształtowania 
treści umowy, ale także swobodą wyboru kontrahenta 
oraz decydowania o tym, czy umowę zawrzeć (…).

(…) Dla wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu 
dostaw konieczny jest rozwój różnych form współdzia-
łania producentów rolnych, zwiększający ich pozycję 
rynkową i wpływ na określenie warunków i realiza-
cję umów dostaw. (…) Uchwalona w dn. 15.09.2000 r. 
ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw, tworzy podstawy prawne 
umożliwiające organizowanie się producentów rolnych 
w silne podmioty rynkowe zdolne do negocjowania 
z odbiorcami przemysłowymi i handlowymi umów 
zbytu na warunkach uwzględniających interesy rolni-
ków – członków grupy. (…).

MRiRW odpowiada na postulaty samorządu rolniczego, 02-11-2020.

* * *

Dobrosąsiedzkie relacje

W sprawie konfliktów z nowymi mieszkańcami wsi 
i wynikających z nich problemów w prowadzeniu dzia-
łalności rolniczej, oraz propozycji stworzenia systemo-
wych rozwiązań zabezpieczających prawa nabyte rolni-
ków np. poprzez zobowiązanie osób osiedlających się na 
wsi do pisemnej akceptacji niedogodności związanych 
z działalnością rolniczą (pismo KRIR z dnia 14.10.2020 r.) 
MRiRW w dn. 06.11.2020 r.: (…) Kwestia uciążliwości 

działalności rolniczej jest raczej cywilno-prawnym 
zagadnieniem związanym z wykonywaniem prawa 
własności. Powołując się na art. 144 k.c. i zapis: „Wła-
ściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich 
ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków 

Odpowiedzi na wnioski i interwencje samorządu rolniczego

dzonych badań w zakresie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu do ochrony roślin;  ujednolicenia 
ceny za przeprowadzone badanie sprawności technicznej 
sprzętu;  przedłużenia terminu dopuszczenia badania 
opryskiwaczy metodą pomiaru wypływu do momentu 
opracowania nowych wymagań, zgodnych z aktualnym 
stanem wiedzy naukowej i praktycznym doświadcze-
niem, zebranym w ciągu 20-letniej historii badań opry-
skiwaczy w Polsce (pismo KRIR z dnia 27.07.2020 r.).

MRiRW w dn. 19.10.2020 r.: (…) Nie ma uzasadnie-
nia do zmiany zapisów rozporządzenia MRiRW z dn. 
31.12.2013 r. w sprawie potwierdzenia sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin. Znaczna liczba jednostek po-
czyniła już działania i dostosowała się do przepisów 
obowiązujących po dn. 31.12.2020 r. (...).

Ministerstwo nie przychyliło się również do pozo-
stałych postulatów samorządu rolniczego, zazna-
czając jednak, że (...) proponowane zmiany zostaną 
przeanalizowane przy planowanej nowelizacji ustawy 
z dn. 08.03.2013 r. o środkach ochrony roślin.

Odpowiedź MRiRW w sprawie wniosków dotyczących badań 
opryskiwaczy, 22-10-2020.

* * *

Umowy zawierane przez producentów rolnych

Odnośnie wniosku o wprowadzenie ustawowej ko-
nieczności zawierania umów kontraktacyjnych, z gwa-
rantowanym terminem odbioru, zapłaty i ceną oraz 
utworzenia niezależnych laboratoriów dla badania jakości 
produktów rolno-spożywczych i wprowadzenia obowiąz-
ku pobierania zabezpieczonych próbek do ewentualnych 
odwołań (pismo KRIR z dn. 16.09.2020 r.). 

MRiRW w dn. 22.10.2020 r.: (…) umowy kontraktacyj-
ne zawierane są w oparciu o przepisy zawarte w ustawie 
z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (…) nie są obligato-
ryjne. Obowiązkowe natomiast są umowy pomiędzy 
producentem produktów rolnych a pierwszym nabywcą 
na dostarczanie produktów rolnych. Wymóg zawarcia 
umowy i zakres w jakim muszą być zawierane, został 
określony w przepisach ustawy o organizacji niektórych 
rynków rolnych (…). Obowiązek zawarcia ww. umowy 

skiwaczy w Polsce (pismo KRIR z dnia 27.07.2020 r.).
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(...) Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego 
środki spożywcze produkowane m.in. w ramach 
rolniczego handlu detalicznego powinny być bada-
ne przez producentów, w miarę potrzeb, na zgod-
ność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi 
w rozporządzeniu (WE) Komisji nr 2073/2005 z dn. 
15.11.2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych 
dotyczących środków spożywczych (...), w ramach po-
twierdzenia lub weryfikacji prawidłowego funkcjo-
nowania stosowanych przez nich procedur opartych 
na zasadach HACCP i dobrej praktyce higienicznej. 

Przy czym, to podmioty prowadzące daną działal-
ność, co do zasady, decydują o odpowiedniej częstotli-
wości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych 
żywności, a częstotliwość ta powinna być dostosowana 
do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, pod warun-
kiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa 
żywności. Jednocześnie możliwe formy pomocy rolni-
kom, w kontekście badań laboratoryjnych żywności, 
są aktualnie możliwie jedynie na zasadach ustalonych 
w ww. instrumentach wsparcia.

MRiRW ws. kosztów badań mikrobiologicznych żywności wytwo-
rzonej w ramach RHD, 24-11-2020.

Inne odpowiedzi dot. RHD: MRiRW ws. interpretacji zagad-
nień związanych z RHD, 06-11-2020.

* * *

Pełny tekst efektów interwencji dostępny jest 
na www.mir.krakow.pl, zakładka: INTERWENCJE 
→ Odpowiedzi na interwencje małopolskich rolników 
i samorządu rolniczego w II poł. 2020 r., 04.12.2020 r. 

Opracowanie: Jolanta Kałmuk, biuro MIR w Krakowie
* * *

Odpowiedzi na wnioski i interwencje samorządu rolniczego

miejscowych”, wskazano, że w przypadku tego typu 
sporów, ocena co jest immisją (działaniem uciążli-
wym) ponad przeciętną miarę, każdorazowo będzie 
należała do sądów powszechnych.

(...) W ustawie z dn. 11.04.2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego, funkcjonują już uregulowania, które 
w istotny sposób ograniczają nabywanie nieruchomości 
rolnych przez osoby niezwiązane z rolnictwem a więc 
osoby, które potencjalnie mogą podejmować działania 
zakłócające działalność rolniczą. (…). Poinformowano 
też, że MRPiT prowadzi intensywne prace nad reformą 
systemu planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego. Nowa ustawa ma zawierać skuteczne regulacje 
gwarantujące ochronę interesu społeczności lokalnych, 
które stopniowo będą przybliżać do ładu przestrzenne-
go. Jedną z propozycji zmian w systemie planowania jest 
wprowadzenie planów urządzeniowo-rolnych gminy. 

O konfliktach na obszarach wiejskich, 18-11-2020.

* * *

Rolniczy handel detaliczny

W sprawie możliwości dofinansowania, zmniejsze-
nia (dostosowania do wielkości i skali produkcji w da-
nym gospodarstwie) lub zniesienia kosztów badań 
mikrobiologicznych żywności wyprodukowanej w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego (pismo KRIR 
z dn. 22.10.2020 r.).

MRiRW w dn. 16.11.2020 r.: (…) Na podstawie rozporzą-
dzenia MRiRW z dn. 05.10.2015 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót 
nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020 
(…), możliwe jest dofinansowanie kosztów zakupu 
aparatury do wykonywania tego typu badań tj. (...) 
kosztów w zakresie: „aparatury pomiarowej, kontrol-

nej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub 
magazynowania”. Natomiast w przypadku „Wsparcia 
na przystępowanie do systemów jakości”, w ramach 
PROW 2014-2020, do kosztów kwalifikowalnych ope-
racji zalicza się m.in. koszty kontroli (w tym badań 
specjalistycznych i analiz).
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Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie

Program Ochrony Powierza w Małopolsce

Według Światowej 
Organizacji Zdro-

wia (WHO) zanieczyszczenie 
powietrza stanowi największe 
środowiskowe zagrożenie dla 
zdrowia w Unii Europejskiej. 
Każdego roku skutkuje to 
w UE około 400 tys. przed-
wczesnych zgonów. Szcze-
gólnie narażone są osoby na 
obszarach miejskich. Za więk-
szość  tych przedwczesnych 

zgonów odpowiadają zanieczyszczenia: pył zawieszo-
ny, dwutlenek azotu i ozon w warstwie przyziemnej.

W celu przeciwdziałania złej jakości powietrza 
władze krajowe, regionalne i lokalne podejmują różne 
działania, których celem jest zapewnienie mieszkań-
com możliwości życia w zdrowym środowisku i oddy-
chania czystym powietrzem. 

Pierwsze programy ochrony powietrza w Małopolsce 
przyjęte zostały rozporządzeniami wojewody małopol-
skiego dla Krakowa, Tarnowa i powiatu tatrzańskiego 
w 2005 r.; oraz dla Nowego Sącza i powiatu krakowskie-
go w 2006 r. Po przejęciu w 2008 r. kompetencji w tym 
zakresie przez władze samorządu województwa, uchwałą 
Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskie-
go z dn. 21.12.2009 r., przyjęty został Program ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego (POP). 

Starania o czyste powietrze w Małopolsce trwały od 
wielu lat. Uchwałą z dnia 27.01.2017 r. wprowadzono 
całkowity zakaz używania węgla i drewna w Krako-
wie, zarówno do ogrzewania budynków mieszkalnych 
jak i szklarni, tuneli foliowych i przechowalni warzyw. 
O znaczeniu czystego powietrza dla zdrowia mieszkań-
ców naszego województwa rolników przekonywać nie 
trzeba. Zrozumiałym jest również, że aby poprawić ja-
kość powietrza konieczne jest podjęcie pewnych przed-
sięwzięć i modyfikacji urządzeń grzewczych. Jednakże 
rozwiązania przyjęte ww. uchwałą wpływają na produk-
cję ogrodniczą powodując znaczne podwyższenie kosz-
tów produkcji, co w konsekwencji może doprowadzić 
do zaniechania prowadzenia tego rodzaju działalności. 
Taka sytuacja spotkała rolników w gminie Kraków.

Rolnicy prowadzący działalność ogrodniczą na te-
renie gminy Kraków nagle zostali postawieni przed ko-
niecznością wymiany dotychczas użytkowanych kotłów 
na paliwa stałe i zastosowania instalacji ogrzewania 
gazowego, OZE, ewentualnie kotłów olejowych. Takie 
ograniczenia spotkały się z dużym niezadowoleniem 
ze strony rolników, gdyż podjęcie działań mających na 
celu zmianę sposobu ogrzewania tuneli i szklarni wy-
maga dużego nakładu finansowego, nie do udźwignię-
cia przez znaczną część rolników.

W obawie przed wprowadzeniem takich zaostrzeń 
w ościennych gminach i powiatach, rolnicy zwrócili się 
do MIR z prośbą o podjęcie działań mających na celu 
umożliwienie ogrzewania pomieszczeń wykorzysty-
wanych do produkcji rolniczej/ogrodniczej z wykorzy-
staniem dotychczasowych instalacji.

W pełni rozumiejąc problemy rolników, Małopolska 
Izba Rolnicza wielokrotnie interweniowała w tej spra-
wie przekazując postulaty producentów bezpośrednio 
do władz Sejmiku Województwa Małopolskiego; jak 
również poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych. W pi-
śmie kierowanym do przewodniczącego województwa 
małopolskiego Prezes KRIR zwraca uwagę na możli-
wość wprowadzenia wyjątku w zakresie spalania paliw 
dla producentów warzyw i kwiatów pod osłonami.

Wymiana korespondencji dotyczącej uchwały an-
tysmogowej na obszarze naszego województwa pomię-
dzy MIR a Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego trwa nieprzerwalnie od grudnia 2016 r. 

Przedstawiciele Izby uczestniczyli w konsultacjach 
dotyczących programu ochrony powietrza. W posie-
dzeniach Rady Powiatowej MIR w Krakowie kilka-
krotnie uczestniczyli zainteresowani rolnicy, a obrady 
kończyły się formułowaniem wniosków i uchwał kiero-
wanych do decyzyjnych osób.

We wrześniu br. odbyło się posiedzenie Rady Po-
wiatowej MIR w Krakowie, poświęcone zapisom za-
wartym w projekcje Programu ochrony powietrza. 
Delegaci szczegółowo zapoznali się z zapisami Pro-
gramu dotyczącymi rolnictwa i mieszkańców wsi 
w aspekcie wymiany źródeł ciepła, a podczas spotka-
nia zgłaszali swoje uwagi i postulaty.

Zdaniem Pana Mi-
chała Chwastka, kwestia 
kotłów wykorzystywa-
nych w produkcji rolniczej 
powinna być wyłączona 
spod ustaleń Programu. 
W dokumencie tym znaj-
duje się m.in. takie zdanie, 
dot. emisji zanieczyszczeń 
z rolnictwa: „(...) Biorąc pod 
uwagę te uwarunkowania, 
zmiany zachodzące w rol-
nictwie, a także jego rozwój, 
założono iż redukcja emisji 
w tym obszarze nie będzie 

konieczna i wielkość emisji utrzyma się na obecnym po-
ziomie”. Tym samym działalność rolnicza nie powinna 
podlegać pod ustalenia POP, gdyż emisja zanieczyszczeń 
wytwarzana przez tę branżę, jest na akceptowalnym 
poziomie. W związku z tym należy również zaktualizo-

chała Chwastka
kotłów wykorzystywa-
nych w produkcji rolniczej 
powinna być wyłączona 
spod ustaleń Programu. 
W
duje się m.in. takie zdanie, 
dot. emisji zanieczyszczeń 
z
uwagę te uwarunkowania, 
zmiany zachodzące w rol-
nictwie, a

Michał Chwastek, 
delegat MIR z gm. Słomniki
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wać stosowne zapisy innych aktów prawnych wydawa-
nych na poziomie regionalnym i krajowym. Pan Michał 
Chwastek przedstawił jeszcze szereg uwag poniżej nie-
które z nich. 
1) Konieczność rejestracji i poddania nadzorowi kotłów 

wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych jest zby-
teczna. Konieczne jest natomiast wsparcie merytoryczne 
i finansowe gospodarstw, w celu wprowadzenia postępu 
technicznego w zakresie procesów technologicznych i sto-
sowanych urządzeń związanych z ogrzewaniem.

2) Należy doprowadzić do stanu, w którym rolnicy z Krako-
wa będą podlegali takim samym zasadom jak ci z innych 
obszarów Małopolski. To znaczy, że koniecznym jest wyłą-
czenie ich działalność spod ustaleń POP i innych dokumen-
tów w tym zakresie. Należy jednocześnie zapewnić środki 
na piece i termomodernizację obiektów wykorzystywanych 
do produkcji rolniczej.

3) Należy rozważyć alternatywną możliwość ograniczenia 
emisji szkodliwych pyłów poprzez montaż filtrów na ko-
minach. Na rynku są dostępne urządzenia, oczyszczające 
spaliny. Są to urządzenia o dużej efektywności kosztowej.

4) Należy przesunąć termin wymiany pieców. Założony har-
monogram wymiany pieców pozaklasowych nie jest realny 
do zrealizowania. Próba zrealizowania planu wymiany pie-
ców pozaklasowych w budynkach mieszkalnych do końca 
2022 r. spowoduje znaczący wzrost kosztów związanych 
z usługami instalacyjnymi oraz zakupem urządzeń. Kotły 
spełniające wymagania ekoprojektu są drogie. Producenci 
potrzebują odpowiedniego czasu na wprowadzenie po-
stępu technicznego i technologicznego, w tym na weryfi-
kację przyjętych rozwiązań. Istniejące urządzenia posiadają 
jeszcze techniczny potencjał do ich użytkowania. Jeszcze 
w 2017 r. można było zgodnie z prawem montować nowe 
kotły pozaklasowe w budynkach mieszkalnych. Procedura 
wprowadzenia norm w tym zakresie była świadomie przesu-
wana w czasie przez decydentów. Trudno wobec tego zrozu-
mieć uzasadnienie rewolucyjnych zmian. Aktualnie dyna-
micznie rozbudowywane są sieci gazowe. Harmonogram 
rozbudowy rozłożony jest na kilka lat, wobec tego brak do-
pasowania procesu wymiany pieców i dostępności gazu na 
danym terenie jest nieracjonalne. 

5) Analogiczną uwagę jak ta z punktu pierwszego sformuło-
wano dla wymiany kotłów klasy III i IV.

6) Należy rozważyć zmniejszenie wskaźnika wymiany pie-
ców z 70% do np. 40% ze stopniowym zwiększeniem 
w kolejnych latach. Ustalenie procentu wymienionych 
pieców wymaga sporządzenia analizy. W analizie należy 
uwzględnić między innymi:

dane na temat aktualnej sytuacji tj. liczby pieców wymaga-• 
jących wymiany;
dostępne źródła finansowania wymian, wraz z warunkami • 
udzielania wsparcia (przy 100% dofinansowania można za-
łożyć wyższe wskaźniki);
możliwości finansowe mieszkańców do pokrycia zwięk-• 
szonych kosztów ogrzewania i ewentualnie wsparcie; har-
monogram rozbudowy sieci ciepłowniczych i gazowych;
podaż urządzeń i możliwości firm instalacyjnych. Program • 
nie może doprowadzić do zachwiania rynku – nagły wzrost 
popytu spowoduje sztuczny wzrost cen oraz brak konku-
rencji pod względem jakości.

7) Bardzo szkodliwy jest zapis dotyczący możliwości dofi-
nansowania od 01.01.2023 r. wymiany kotłów zasilanych 
biomasą tylko o wskaźniku emisji pyłu poniżej 20 mg/m3. 
To jawna dyskryminacja kotłów na biomasę, zwłaszcza o za-
ładunku ręcznym. Bardzo restrykcyjna norma ekoprojektu 
dopuszcza dla kotłów na biomasę emisyjność na poziomie 
60 mg/m3 dla załadunku ręcznego i 40 mg/m3 dla załadunku 
automatycznego. Dziwnym jest podwyższanie wymogów 
w stosunku do tej normy. Producenci nowoczesnych kotłów 
na biomasę posiadają urządzenia o emisyjności zgodnej 
z obowiązującą normą. Tak drastyczne zaostrzenie tych wy-
mogów jest działaniem zmierzającym do uniemożliwienia 
korzystania z dofinasowania przy chęci korzystania z bioma-
sy. Wg szybkiego rozpoznania na dzień dzisiejszy na terenie 
Europy jest niewielu producentów takich kotłów. Koszt kotła 
o podobnym poziomie emisyjności jest bardzo wysoki.

8) Troszcząc się o poprawę powietrza w Małopolsce, 
w pierwszej kolejności należałoby podjąć działania mają-
ce na celu dofinansowanie kosztów termomodernizacyj-
nych, a następnie wymianę źródła. W wyniku wykonania 
termomodernizacji oszczędność energii cieplnej do ogrze-
wania wynosi średnio ok. 60%. W wyniku wymiany źródła 
ciepła nie ma oszczędności. Dodatkowo kocioł dobrany na 
wyższe zużycie energii, przy wykonaniu termomodernizacji 
jest przewymiarowany i działa nieefektywnie. 

9) Należy wprowadzić finansowanie ze środków publicznych 
audytu energetycznego dla mieszkańców. Programy, co 
prawda, refinansują koszty audytu ale dopiero po pozytyw-
nej decyzji o przyznaniu pomocy. Mieszkańcy nie są skłonni 
ryzykować i wydawać pieniędzy za audyt. Posiadanie takie-
go audytu jest bardzo korzystne, gdyż pokazuje aktualny 
stan energetyczny budynku, zakres prac do wykonania oraz 
koszty i korzyści modernizacji.

10) Należy podjąć działania mające na celu informowa-
nie mieszkańców o strategii długofalowej i pożądanym 
stanie docelowym. W jednym z wariantów dla roku 2030 
pokazano zakaz stosowania gazu do ogrzewania nowych 
budynków. Już dziś należy określić strategię na przyszłość. 
Jeśli będzie zakaz dla gazu, może nie wszyscy muszą zali-
czyć etap kotłowni gazowej. Eksploatacja budynków plano-
wana jest na dziesiątki lat. Wiedza o działaniach podejmo-
wanych w przyszłości pomoże optymalizować wybierane 
obecnie rozwiązania. Na przykład wiedza o preferencji dla 
pomp ciepła do ogrzewania budynków skłoni do zaprojek-
towania i wykonania w budynku instalacji do ogrzewania 
niskotemperaturowego. 

11) Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
dla wykorzystania biomasy i energii pochodzenia rolni-
czego. Działania takie są kluczem do osiągnięcia samowy-
starczalności energetycznej. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę na biomasę (również w formie toryfikatu), a także 
oleje, alkohole oraz biogaz. Ten ostatni jest najefektywniej-
szym surowcem do produkcji wodoru, który jest jednym 
z paliw o największym potencjale rozwojowym.

Zastrzeżenia do projektu POP miał też Pan Grze-
gorz Płażek. Zauważył on, że wprowadzony wymóg 
wilgotności drewna jest zbyt rygorystyczny. Uzyska-
nie 20% wilgotności drewna nie jest możliwe w nor-
malnych warunkach i wymaga dosuszania w suszar-
ni wysokotemperaturowej. Rolnik takiej nie posiada. 
Zwrócił uwagę na wysokie koszty pracy suszarni i jej 
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emisyjność. Dosusza-
nie w suszarniach jest 
wbrew ekonomii i logice, 
bo najpierw trzeba wy-
datkować energię na wy-
suszenie, aby ją później 
uzyskać. Zwrócił rów-
nież uwagę na wymogi 
przy pozyskiwaniu dofi-
nansowania na ocieple-
nie budynku. Podkreślił, 
że wymiana okien, ocie-
plenie domu i poddasza, 
wiąże się z kolosalnymi 
kosztami. Zwrócił też 

uwagę na brak wiedzy o rozwiązaniach na przyszłość, 
np. co z fotowoltaiką?

Pan Płażek Potwierdził również tezy M. Chwastka, 
że należy informować ludzi w jakim kierunku idą zmia-
ny. Jeżeli ktoś buduje dom, to musi wiedzieć że za 30 lat 
będzie miał możliwość zastosowania OZE i pomp cie-
pła. Musi podjąć działania aby przystosować budynek 
do instalacji ogrzewania niskotemperaturowego. Jeżeli 
tego nie zrobi, to po latach będzie to niewykonalne.

28 września 2020 r. Sejmik Województwa Mało-
polskiego przyjął nowy Program ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego. Głównym celem 
POP jest jak najszybsza poprawa jakości powietrza. 
W realizacji tych celów mają pomóc rządowe progra-
my: Czyste Powietrze i Stop Smog. 

Zgodnie z założeniem Programu, już w 2023 r. zo-
stanie spełniona norma zawartości pyłów w atmosfe-
rze. Natomiast w 2026 r. ograniczona zostanie emisja 
rakotwórczego benzo(a)pirenu, jego zawartość we wdy-
chanym przez Małopolan powietrzu będzie spełniała 
docelową normę. W pozyskaniu środków z programów 
będą pomagać gminni ekodoradcy. Do zadań gmin 
będzie należało także przygotowanie spisu wszystkich 
źródeł ogrzewania. POP rekomenduje również prze-

 

 

Grzegorz Płażek
delegat MIR z gm. Słomniki

znaczenie od roku 2021 co najmniej 1% dochodów 
własnych gmin na działania związane z ochroną po-
wietrza, część tej sumy ma być wykorzystana w progra-
mach osłonowych dla mieszkańców, którym warunki 
finansowe nie pozwalają na dostosowanie pieca do wy-
mogów uchwały antysmogowej.

Od 2021 r. roku zostaną wycofane publiczne dotacje 
do kotłów węglowych. Finansowanie kotłów na paliwa 
stałe ze środków publicznych (w tym programu Czyste 
Powietrze) w Małopolsce będzie możliwe od 01.01.2022 r., 
i będzie obejmowało tylko kotły na biomasę (z wyłącze-
niem projektów już w trakcie realizacji), a od 01.01.2023 r. 
– wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m3.
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Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji 
(ze środków własnych) i eksploatacji kotłów na węgiel, 
drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy, ale tyl-
ko tych, zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmo-
gową dla Małopolski i spełniających określone normy.

Właściciele kominków nie będą mogli z nich korzy-
stać gdy wystąpią alarmy smogowe I, II i III stopnia. 
Wówczas wyłączeniu podlegać będą wszystkie rekre-
acyjne źródła spalania paliw, czyli właśnie kominki. Być 
może nie powodują one znacznej emisji, ale ważnym 
jest, aby w te dni ograniczyć emisję ze wszystkich zbęd-
nych źródeł emisji na obszarze, gdzie jakość powietrza 
się pogorszyła. Plan działań krótkoterminowych prze-
widuje również ograniczenie innych prac, które mogą 
powodować dalsze pogorszenie jakości powietrza, jak: 
stosowanie dmuchaw do liści, prace budowlane związa-
ne z emisją pyłów czy emisje z zakładów przemysłowych. 

Czas kontroli interwencyjnych, przeprowadzanych 
przez gminy, został skrócony z 24 do do 12 godzin od 
zgłoszenia. 

POP zakłada utworzenie w Krakowie pilotażowej 
strefy czystego transportu. Strefa w oparciu o normy 
emisji spalin ma powstać do 2026 r. W praktyce ozna-
cza to, że posiadacze starych, np. 10-letnich i starszych, 
samochodów nie będą mogli wjechać do wyznaczone-
go rejonu miasta. 

POP wprowadza trzy stopnie zagrożenia zanie-
czyszczeniem powietrza. Wytyczne do ich ustalenia 
zostały skonsultowane z Głównym Inspektoratem 
Ochrony Środowiska i przedstawiają się następująco:

I stopień – gdy średnia stężenia pyłu PM10 z ostatnich 
12 godzin przekroczy 80 µg/m3;

II stopień – ogłaszany przez GIOŚ – gdy istnieje ry-
zyko przekroczenia wartości średniego dobowe-
go stężenia pyłu PM10 – 100 µg/m3 (tzw. poziom 
informowania);

III stopień – ogłaszany przez GIOŚ – gdy istnieje ryzy-
ko przekroczenia wartości średniego dobowego stę-
żenia pyłu PM10 – 150 µg/m3 (poziom alarmowy).

W przypadku przekroczenia II i III stopnia wpro-
wadzone będą działania zaradcze, np. zakaz aktyw-
ności dzieci i młodzieży na zewnątrz. Każdy z trzech 
stopni zanieczyszczenia powietrza oznacza zakaz pale-
nia w kominkach na paliwo stałe, o ile nie są one jedy-
nym źródłem ogrzewania domu. Ostatnia regulacja nie 
dotyczy Krakowa, gdzie zakaz używania paliw stałych 
obowiązuje już od ponad roku. Średnie stężenie pyłu 
PM10 pomiędzy sezonem zimowym 2014-2015, a ostat-
nim sezonem 2019-2020, spadło w Krakowie o 45%.

Materiały źródłowe: UMWM w Krakowie

* * * * *

Joanna Kołodziej
Biuro MIR w Wadowicach

Projekt nowelizacji usta-
wy o ochronie zwierząt, 

nazwany potocznie „piątką dla 
zwierząt”, który wpłynął do 
Sejmu 11.09.2020 r., od same-
go początku budzi wiele emocji 
oraz ogromne poruszenie orga-
nizacji rolniczych, hodowców 
zwierząt, przetwórców mięsa, 
a zwłaszcza wśród rolników. 

Projekt ten, w swoim założeniu, miał poprawić sze-
roko pojęty dobrostan zwierząt poprzez wprowadzenie 
wielu zakazów, wśród których znalazły się: 
1. Zakaz chowu i hodowli zwierząt futerkowych (z wy-

jątkiem królika), hodowanych w celu pozyskania 
z nich futer.

2. Zakaz stałego trzymania zwierząt na uwięzi i okre-
ślenie minimalnych wymiarów kojców. Zakaz trzy-
mania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz 
używania kolczatek. W przypadku tymczasowego 
uwiązania, długość uwięzi musi wynosić min. 6 m 
i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co 
najmniej 20 m2. Trzymanie zwierząt w kojcu jest do-
zwolone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej 
powierzchni, zapewniając zwierzęciu o wysokości 

w kłębie (od poziomu ziemi do najwyższego punktu 
tułowia): 1) do 50 cm – powierzchnię kojca wynoszącą 
nie mniej niż 9 m2; 2) od 51 do 66 cm – powierzchnię 
kojca wynoszącą nie mniej niż 12 m2; 3) powyżej 66 cm 
– powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 15 m2.
W przypadku trzymania więcej niż jednego zwie-
rzęcia, powierzchnię kojca na każde kolejne zwie-
rzę powiększa się o połowę wskazanej powierzchni. 
W przypadku trzymania w jednym kojcu zwierząt 
o różnych gabarytach, do obliczenia powierzchni 
kojca przyjmuje się powierzchnię określoną dla więk-
szego zwierzęcia. 

3. Wzmocnienie społecznej kontroli warunków, w ja-
kich zwierzęta są przetrzymywane.

4. Zakaz organizowania i prowadzenia występów cyr-
kowych z udziałem zwierząt oraz podobnych wido-
wisk lub pokazów, związanych z wykorzystywaniem 
zwierząt w celach rozrywkowych.

5. Zakaz uboju bez ogłuszania zwierząt, za wyjąt-
kiem uboju na potrzeby członków polskich gmin 
i związków wyznaniowych.

W uzasadnieniu projektu ustawy przytoczono na-
stępujące argumenty: „Projektowana ustawa pozytyw-
nie wpłynie na ogólnie rozumiany dobrostan zwierząt 
w Polsce. Proponowane zmiany pozwolą w jeszcze więk-
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szym stopniu realizować ideę humanitaryzmu w zakresie 
traktowania zwierząt. Pozwolą w sposób jeszcze bardziej 
konkretny realizować organizacjom społecznym, których 
celem statutowym jest ochrona zwierząt, realizować swo-
je cele i misje w tym zakresie. Wzmocnią kontrolę prze-
strzegania przepisów z zakresu ochrony praw zwierząt, 
jednocześnie wzmacniając ich prewencyjną funkcję.”

W środowisku rolniczym najwięcej emocji budzą 
przepisy zakazujące chowu i hodowli zwierząt futer-
kowych oraz uboju rytualnego. 

W projekcie możemy przeczytać następujące uza-
sadnienie dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra: 
„(…) Chów i hodowla zwierząt w tym celu przysparza 
zwierzętom zbędne cierpienie, a ponadto niektóre fermy 
negatywnie wpływają na środowisko naturalne. Nie-
które zwierzęta futerkowe, będące przedmiotem chowu 
i hodowli na futra, są drapieżnikami, które w warun-
kach naturalnych występują na dużych terenach poje-
dynczo lub w małych stadach. Na fermach hodowlanych 
utrzymywane są w ciasnych klatkach, ograniczających 
ich naturalne potrzeby. (…) Zwierzęta pozbawione są 
bodźców, stłoczenie na małej przestrzeni powoduje 
agresję, pogryzienia, akty kanibalizmu, a także stereo-
typię i apatię. Dominuje chów klatkowy, bez stałego 
podłoża, na konstrukcji z metalowych krat. Uniemoż-
liwia to prawidłowy rozwój kończyn u zwierząt, prowa-
dzi do zwyrodnień, a w wielu przypadkach do śmierci 
młodych zwierząt uwięzionych w kratach”.

W projekcie ustawy możemy przeczytać kogo zakaz 
uboju bez ogłuszania nie będzie dotyczył: 

„(…) Celem zakazu ma być wyeliminowanie komer-
cyjnego eksportu mięsa zabijanych w ten sposób zwie-
rząt. Ubój bez ogłuszania ma być dopuszczony wyłącz-
nie na potrzeby członków polskich gmin i związków wy-
znaniowych (…).”

Propozycje, które zostały przedstawione w projek-
cje ustawy „piątka dla zwierząt” spotkały się z niezado-
woleniem oraz oburzeniem środowiska rolniczego. 

Członkowie Zarządu i przewodniczący Rad Po-
wiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej organizowali 
spotkania z senatorami oraz posłami woj. małopol-
skiego podczas, których rozmawiali o ostatecznej de-
cyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, 
przedstawiając argumenty ekonomiczne, które powin-

ny zostać wzięte pod uwagę w tym procesie. Zdaniem 
samorządu rolniczego rozwiązania zaproponowane 
w projekcie mogą negatywnie wpłynąć na cały sektor 
rolno-przemysłowy pogarszając sytuację ekonomiczną 
rolników i ich rodzin, oraz zmniejszenie znaczenia pol-
skich producentów mięsa wołowego i drobiowego na 
światowym rynku, a w konsekwencji doprowadzi także 
do wzrostu cen żywności. 

Stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej 
z dn. 06.10.2020 r.

(...) Fermy zwierząt futerkowych utylizują w sposób tań-
szy i przyjazny dla środowiska blisko 700 tys. ton odpadów 
poubojowych, szczególnie z zakładów drobiarskich. Jeśli 
zlikwidujemy fermy zwierząt futerkowych, odpady będą 
musiały być utylizowane konwencjonalnie (spalone) w za-
granicznych spalarniach (Niemcy stworzyły oligopol na 
polskim rynku utylizacyjnym), a koszty utylizacji zostaną 
przerzucone na rolników i konsumentów. Wysoki koszt uty-
lizacji może doprowadzić branżę drobiarską do załamania.

Odnosząc się do branży drobiarskiej należy zauważyć, 
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iż polskie drobiarstwo jest liderem w UE. Polska stała się 
największym producentem i eksporterem drobiu wśród 
krajów UE. Z danych wynika, że 40% eksportu mięsa dro-
biowego to właśnie koszer i halal. 

MIR proponuje ewentualne przyjęcie tej ustawy określa-
jąc 10-letni okres vacatio legis na jej wdrożenie. Byłby to czas 
na ewentualne przebranżowienie się producentów oraz 
przekwalifikowanie pracowników, którzy stracą pracę w wy-
niku zamknięcia branży futrzarskiej czy ograniczenia dzia-
łalności innych podmiotów z sektora rolniczego, które będą 
zmuszone zamknąć działalność lub zmienić jej charakter.

Kolejnym punktem projektu ustawy, który budzi 
ogromne poruszenie jest wprowadzenie zakazu uboju 
rytualnego. W skali krajów UE Polska jest znaczącym pro-
ducentem wołowiny. 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 
(UPEMI) opracowała zestawienie pokazujące konsekwencje 
wprowadzenia zakazu uboju rytualnego w Polsce, wskazu-
jąc, że zakaz spowoduje reakcję łańcuchową, która spusto-
szy szereg gałęzi polskiej gospodarki:

zakłady przetwórstwa wołowego stracą sprzedaż w wy-• 
sokości ok. 3 mld zł;
zakłady przetwórstwa mięsa drobiowego stracą sprzedaż • 
w wysokości ok. 6 mld zł;
hodowcy bydła poniosą straty rzędu 2 mld zł;• 
hodowcy drobiu poniosą straty rzędu 4 mld zł;• 
budżet państwa straci wpływy z podatku VAT oraz innych • 
podatków w wysokości ok. 7 mld zł;
producenci pasz dla zwierząt poniosą straty rzędu 3 mld zł;• 
przemysł farmaceutyczny poniesie straty rzędu 750 mln zł;• 
producenci opakowań poniosą straty rzędu 500 mln zł;• 
dostawcy energii strąca wpływy rzędu 750 mln zł;• 
wzrost bezrobocia pośród rolników, pracowników prze-• 
twórstwa i innych branż kosztować będzie ok. 3 mld zł.

W latach 2013-2014 wprowadzono zakaz uboju rytual-
nego, czego efektem były straty rzędu 3 mld złotych. Zwie-
rzęta były wówczas transportowane na dalekie odległości 
do państw, gdzie taki ubój był legalny. 

Przedstawiciele MIR, podczas spotkań z małopolskimi 
parlamentarzystami, przedstawiali swoje stanowisko apelując 
przede wszystkim o racjonalną analizę obecnej sytuacji ho-
dowli zwierząt, kładąc na szale zarówno zyski jak i straty, które 
mogą powstać po uchwaleniu ustawy „piątka dla zwierząt”.

MIR jako samorząd rolniczy zwraca również uwagę na 
konieczność rozważenia przepisów dotyczących dobro-
stanu zwierząt i polepszenia ich warunków bytowych.

Państwowa służba weterynaryjna w Polsce jest instytu-
cją zajmującą się ochroną praw zwierząt, mającą prawo do 
wydawania decyzji administracyjnych. Inspekcja Weteryna-
ryjna jest jedyną służbą uprawnioną do zadań związanych 
z dobrostanem zwierząt. Należy więc doprowadzić do ka-
drowego i finansowego wzmocnienia tej instytucji. 

Należy pamiętać iż samorząd rolniczy jest za popra-
wą dobrostanu zwierząt. Powinno się to jednak odbywać 
na drodze porozumienia oraz konsultacji ze środowiskiem 
rolniczym, aby nie doprowadzić do ograniczenia produkcji 
zwierzęcej w naszym kraju. Propozycja ustawy o ochronie 
zwierząt, która wprowadziła wiele niepotrzebnych emocji 
stała się kolejnym przykładem zmiany prawa bez konsultacji 
z grupą społeczeństwa najbardziej zainteresowaną tema-
tem. Podczas wspólnych analiz w zmianie prawa można by 
było obrać wspólną drogę, łączącą dobro zwierząt z intere-
sami gospodarczymi branży rolno-spożywczej. 

05.10.2020 r. w Suchej Beskidzkiej doszło do spotkania
z Senatorem Andrzejem Pająkiem. 

Podczas spotkania przedstawiciele MIR przekazali 
senatorowi stanowisko Izby oraz argumenty ekonomicz-
ne odnośnie nowelizacji ustawy „piątka dla zwierząt. 
Spotkanie zaowocowało – Senator A. Pająk jako jedyny 
członek klubu PiS głosował za odrzuceniem w całości 
projektu ustawy "piątka dla zwierząt" podczas pierw-
szego głosowania, oraz wraz z niektórymi senatorami 
Klubu PiS opowiedział się przeciw proponowanej usta-
wie podczas głosowania projektu wraz z poprawkami. 
W swojej prezentacji Pan Senator porusza następujące 
kwestie: „(…) Kto przejmie te hodowle zwierząt futerko-
wych? Prawdopodobnie Dania, Ukraina, Finlandia. Kto 
przejmie ubój rytualny? Słowacja, Czechy, Rosja. Jakie 
straty poniesie polski rolnik? O tym już mówiliśmy. Ja na-
wet nie jestem w stanie tego policzyć, ale to idzie w miliar-
dy. Przecież to jest system naczyń połączonych. (…) Kto 
teraz przejmie tę utylizację? Prawdopodobnie firmy za-
graniczne, głównie z kapitałem niemieckim, które w Pol-
sce opanowały ok. 95% rynku utylizacyjnego. Co one zro-
bią z tymi odpadami? (...) Ceny towarów też pójdą w górę, 
na pewno nie spadną. I jeszcze taka uwaga: hodowla 
zwierząt futerkowych jest najbardziej ekologiczną formą 
zagospodarowywania ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, to chyba też jest istotne (…). Treść całego 
wystąpienia na www.mir.krakow.pl w zakładce AKTU-
ALNOŚCI: Dziękujemy Panie Senatorze, 20-10-2020.

• 
• 

•  
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13.10.2020 r. ponad stu rolników z Małopolski uczestniczyło 
w proteście przeciwko uchwaleniu ustawy „piątka dla zwie-
rząt”. Głównym organizatorem wyjazdu, w którym MIR poma-
gała, był NSZZ RI „Solidarnoiść”.

Małopolska Izba Rolnicza bacznie się przygląda 
i obserwuje dalsze prace nad ustawą o ochronie zwie-
rząt i, jeśli zajdzie potrzeba, będzie interweniowała oraz 
organizowała kolejne spotkania, aby przeprowadzać 
rozmowy oraz przedstawiać swoje stanowisko.

Materiały źródłowe:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 378).
Konsekwencje wprowadzenia zakazu uboju rytualnego w Polsce – 

krótka perspektywa. UPEMI.
Portale internetowe: www.prawo.pl; www.radiozet.pl; 

www.wiescirolnicze.pl; www.rp.pl; www.prawo.gazetaprawna.pl;
www.prawo.pl; www.instytutrolny.pl; www.instytutrolny.pl;
www.russellbedford.pl; www.sir-katowice.pl.

* * *

(…) Na początku września Grzegorz Puda, 
reprezentując Forum Młodych PiS, przedstawił posłom 
projekt nowelizacji. Do poparcia „piątki dla zwierząt” 
zachęcał również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który 
zaapelował o porozumienie ponadpartyjne w tej sprawie.

W pierwotnej wersji projekt zakładał m.in.: zakaz ho-
dowli zwierząt na futra, wzmocnienie kontroli warun-
ków bytowych zwierząt przetrzymywanych przez ludzi, 
zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywko-
wych, czyli np. w cyrkach, zakaz trzymania zwierząt na 
uwięzi, określenie minimalnych wymiarów kojca oraz 
ograniczenie możliwości uboju rytualnego.

Mimo protestów hodowców projekt ustawy w Sejmie 
poparła większość posłanek i posłów. Senat zapropono-
wał 36 poprawek do przedstawionej nowelizacji. Projekt 
w nowej formie miał być ponownie procedowany w Sejmie.

Pod koniec października poinformowano o wycofaniu 
się z „piątki dla zwierząt”. Rzecznik rządu Piotr Müller 
przekazał, że rozważane jest złożenie nowego projektu 
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który ma za-
wierać część przyjętych w Senacie poprawek. Nowa wer-
sja projektu powinna być gotowa w ciągu 2-3 tygodni. 
Informację o pracach nad nowym projektem poselskim 
potwierdził G. Puda, aktualny minister rolnictwa.

Politycy przekonują, że nie wycofują się z prac nad po-
lepszeniem dobrostanu zwierząt. Procedowany do tej pory 
projekt ustawy po zmianach wprowadzonych przez Senat 
byłby trudny do przyjęcia ze względów legislacyjnych. Sto-
warzyszenie będzie nadal zabiegać o nowelizację ustawy.

Źródło: www.otwarteklatki.pl.

 * * *

28.10.2020 r. w okolicach Tarnowa rolnicy protestowali prze-
ciwko próbom wprowadzenia "piątki dla zwierząt". Organiza-
torem protestu był Janusz Wałaszek, członek Rady Krajowej 
NSZZ RI "Solidarność", pełniący również funkcję Przewodniczą-
cego Rady Powiatowej MIR w Tarnowie.

* * * * *
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30 października br. w wyniku interwencji na fermie lisów 
w Durzynie (Krotoszyn), stwierdzono zwłoki zalegające 
w klatkach, zwierzęta zjadające się żywcem, padłe 
z głodu i ofiary kanibalizmu. Ponad 200 lisów i kilka je-
notów było pozostawionych bez wody i jedzenia. Pań-
stwowa Inspekcja Weterynaryjna nie podjęła żadnego 
działania, mimo, że wiedziała o sytuacji.

Działacze Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki uważają, że przeciwnicy zakazu 
hodowli zwierząt na futra to nie rolni-
cy lecz członkowie lobby futrzarskiego, 
którzy podszywają się pod rolników, 
tak naprawdę ich nie reprezentując. Z analiz przepro-
wadzonych przez Stowarzyszenie mieszkańcy wsi tak 
naprawdę są przeciwni tworzeniu nowych ferm i ist-
nieniu obecnych. Lokalne społeczności wiejskie czę-
sto protestują przeciwko ekspansji ferm futrzarskim. 
W latach 2002-2020 odbyły się 163 protesty, a dane 
te pochodzą tylko 53% gmin. Oprócz odoru i kwestii 
humanitarnych protestujący wskazują również, że tak 
naprawdę przemysł futrzarski wcale nie wpływa do-
brze na gospodarkę regionu. Wokół ferm nie powstaje 
żaden inny biznes, w pobliżu nikt nie chce budować fa-
bryk ani żadnej infrastruktury. Przez to paradoksalnie 
miejsc pracy jest coraz mniej. Źródło: otwarteklatki.pl

Fot. Andrew Skowron, www.otwarteklatki.pl

• 
• 
• 
• 
• 

Co o nowelizacji ustawy sądzą 
rolnicy z Agrounii

Rolnicy czują się wykorzystywani. 
Z jednej strony ulegają manipulacjom 
lobby futrzarskiego, z drugiej organi-
zacje ekologiczne również wykorzystują 
ich jako stronę konfliktu.

Większość rolników jednak nie popiera noweliza-
cji. Nie można ich utożsamiać z lobby futrzarskim, ale 
wielu uważa, że w tym przypadku interesy są zbieżne. 
Wszyscy są skonfundowani. Każdemu zależy na pra-
wach zwierząt, jednak istnieje obawa, że ta noweliza-
cja otworzy furtkę do kolejnych. Hodowcy boją się, że 
następny zakaz będzie dotyczył ferm drobiu, co byłoby 
dewastujące dla ich interesów. Zdaniem lidera Agro-
unii, Michała Kołodziejczaka, problemem nie jest sama 
nowelizacja, ale sposób jej wprowadzenia: Ludzie, któ-
rzy zainwestowali w biznes ogromne pieniądze, brali 
kredyty na 12 lat, teraz zostaną bez grosza i bez żadnego 
odszkodowania (…). M. Kołodziejczak wskazuje także 
na to, że szybka likwidacja ferm wygeneruje również 
problem utylizacji tysiąca zwierząt. Źródło: agrounia.pl.
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Analizy i opinie – Ubezpieczenia rolnicze

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

Pieniądze na dopłaty 
do ubezpieczeń rolni-

czych skończyły się. Wiosną 
i jesienią tego roku Izba inter-
weniowała w tej sprawie w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Po wiosennej inter-
wencji ze środków Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
kapnęło na dopłaty 50 mln zł. 
Okazało się za mało. 

W dzisiejszej sytuacji postępujących zmian klima-
tycznych, wzrostu globalnych średnich temperatur, 
a w konsekwencji coraz częstszych zjawisk katastroficz-
nych, związanych przede wszystkim z suszą, zarządzanie 
ryzykiem w działalności rolniczej, przy wykorzystaniu 
ubezpieczeń, dla każdego producenta okazuje się priory-
tetowe. Coraz częściej na konferencjach naukowych pod-
kreśla się znaczenie tych ubezpieczeń, i tak na przykład w 
czasie konferencji pt. „Gospodarstwa rodzinne w dobie 
globalizacji” prof. dr hab. Marian Podstawka stwierdził 
m.in.: „Przegląd instrumentów chroniących rolników kra-
jów wspólnoty przed skutkami ryzyka wskazuje, Że do roku 
2001 WPR korzystała głównie z pośrednich instrumentów 
ograniczających ryzyko takich jak: płatności bezpośrednie 
spełniające rolę stabilizatora dochodów, oraz instrumenty 
rynkowe wpływające na poziom i ograniczanie zmienno-
ści cen produktów rolnych. W kolejnych latach w krajach 
UE udostępniono bezpośrednie instrumenty ubezpiecze-
niowe, ograniczające ryzyko produkcyjne i cenowe w rol-
nictwie, a mianowicie ubezpieczenia dotowane oraz fun-
dusze ubezpieczeń wzajemnych. W obecnej perspektywie 
WPR 2013+ w celu zwiększenia efektywności radzenia 
sobie z niestabilnością i niepewnością dochodów na ryn-
kach rolnych, Komisja Europejska planuje wprowadzić 
narzędzia uzupełniające istniejący system płatności oraz 
instrumenty zarządzania ryzykiem. 

W państwach Wspólnoty podstawowym instrumen-
tem ochrony gospodarstw przed skutkami zmian o cha-
rakterze katastroficznym są ubezpieczenia gospodarcze. 
Charakter tych ubezpieczeń oraz zakres ubezpieczanych 
czynników jest bardzo zróżnicowany pomiędzy po-
szczególnymi krajami. Dotychczasowe analizy systemu 
ubezpieczeń gospodarczych w krajach UE wskazują, że 
najpowszechniejsze są ubezpieczenia od pojedynczego 
czynnika ryzyka (głównie gradu), w tym zarówno ubez-
pieczenia dotowane jak i niedotowane. W wielu krajach 
funkcjonują również ubezpieczenia mieszane (obejmu-
jące kilka czynników ryzyka, przy czym ich rozwój jest 
silniejszy w tych państwach, gdzie ubezpieczenia te są 
wspierane przez rząd. Tylko w pięciu państwach UE-27 
dostępne są ubezpieczenia plonów ze wsparciem publicz-
nym. Należy jednak zauważyć, że pomimo istniejącego 
wsparcia publicznego, wdrożenia instrumentów ubez-
pieczeniowych w wielu krajach są na bardzo niskim po-
ziomie. Jedynie w Grecji i na Cyprze, gdzie ubezpieczenia 

Ubezpieczenia rolnicze do naprawy
gospodarcze są obowiązkowe (przy tym subsydiowane) 
i zarządzane przez instytucje państwowe, powszechność 
ubezpieczeń sięga 100%. W krajach, które leżą na ob-
szarach narażonych na silniejsze ryzyko produkcyjne 
(południe Europy oraz wschodnie tereny UE) większość 
ubezpieczeń subsydiowana jest przez rząd.”

W dokumencie pt. „Ubezpieczenia z uwzględnie-
niem stabilizacji dochodów jako instrumenty zarządza-
nia ryzykiem w rolnictwie” opracowanym w minister-
stwie rolnictwa z udziałem grupy ekspertów reprezen-
tujących Rzecznika Finansowego, Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, dokonano analizy dotychczasowego 
systemu ubezpieczeń dopłatowych w rolnictwie. Poni-
żej część tej analizy.

POWIERZCHNIA UBEZPIECZONYCH UPRAW ROLNYCH 
VS OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA

Wg GUS Polska posiada ok. 13,8 mln ha gruntów rolnych.• 
Obowiązkowi ubezpieczenia podlega 6,9 mln ha (co naj-• 
mniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie).
Ubezpieczonych jest tylko ok. 30% powierzchni upraw.• 
Przeciętna stawka w ubezpieczeniach upraw w 2018 r. • 
wynosiła 2 952 zł (bez państwowych dopłat do składki 
w wysokości 65%).

Wnioski:
Rolnicy nie wypełniają obowiązku ubezpieczenia.• 
Sankcje za brak ubezpieczeń są nieefektywne.• 

PRZEDMIOT UBEZPIECZEŃ
Najczęściej ubezpieczane uprawy stanowią 62% powierzch-
ni ubezpieczonych upraw: zboża, rzepak, kukurydza.

Wnioski: 
są to uprawy najbardziej narażone na ryzyka suszy, ujem-
nych skutków przezimowania, przymrozki wiosenne, grad.

RODZAJ UBEZPIECZANYCH RYZYK
Najczęściej ubezpieczane ryzyka:

47,6% – grad• 
24,3% – przymrozki wiosenne• 
20,11% – ujemne skutki przezimowania• 
4,4% – huragan, deszcz nawalny• 
2,51% – piorun osunięcie się ziemi, lawina• 
0,57% – susza• 
0,43% – powódź• 

Wnioski:
Rośnie świadomość konieczności ubezpieczania ryzyk, • 
które mogą się urzeczywistnić.
Niechęć ubezpieczycieli do ubezpieczania suszy.• 
Spada liczba polis zabezpieczających ujemne skutki • 
przezimowania.

WYSOKOŚĆ WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ
Wypłacane odszkodowania:

44% – grad, huragan, deszcz nawalny, piorun, osunięcie • 
się ziemi i lawina;
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Analizy i opinie – Ubezpieczenia rolnicze do naprawy

Rok
Kwota pomocy 

udzielonej przez 
Państwo [mln]

Kwoty strat [mln] 
oszacowane przez 

wojewodów (Komisje 
w których uczestniczy 

m.in. Izba)

Główne niekorzystne 
zjawiska pogodowe 

szacowane przez 
wojewodów

Najczęściej 
ubezpieczane 

ryzyko

2018 2 075,30 8 585 susza grad, przymrozki 
wiosenne

2019 2 258,70 10 803 susza, przymrozki 
wiosenne

grad, przymrozki 
wiosenne

39% – ujemne skutki przezimowania;• 
17% – przymrozki wiosenne;• 
0,4% –susza.• 

Wnioski: 
pomimo, że więcej polis dotyczy przymrozków wiosen-
nych więcej odszkodowań wypłacanych jest z tytułu ujem-
nych skutków przezimowania (spada liczba tych polis).

WYSOKOŚĆ WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ 
VS NALEŻNE SKŁADKI

2011: wypłacone odszkodowania przekroczyły o 90 mln • 
zł należne składki (ujemne skutki przezimowania, przy-
mrozki wiosenne).
2012: wypłacone odszkodowania przekroczyły o 364 mln • 
zł należne składki (ujemne skutki przezimowania).
2016: wypłacone odszkodowania przekroczyły o 302 mln • 
zł należne składki (ujemne skutki przezimowania).
2017: kwota dotacji przekroczyła wypłatę odszkodowań • 
98 mln zł.
2018: największa nadwyżka składek nad wypłatą odszko-• 
dowań (451 mln zł w tym dotacja 179 mln zł).
2018: kwota dotacji przekroczyła wypłatę odszkodowań • 
179 mln zł.
2019: kwota dotacji przekroczyła wypłatę odszkodowań • 
35 mln zł.
2009-2019 nadwyżka należnych zakładom składek nad • 
wypłaconymi odszkodowaniami: 1 022 982 235 zł.
Z wyłączeniem skrajnych wartości (2012 i 2016) nadwyżka • 
należnych zakładom składek nad wypłaconymi odszko-
dowaniami wyniosła 1 688 488 645 zł.

Wnioski:

Rok 2012 i 2016 zaważył na uznawaniu przez ZU ubez-• 
pieczeń rolniczych za nieprzewidywalne, wysoce ryzy-
kowne i mało rentowne.
Wysokość należnych składek zabezpiecza rentowność • 
produktów ubezpieczeniowych.
W ostatnich 3 la• tach same dotacje przekraczały kwoty 
odszkodowań.

UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Stopniowy wzrost ubezpieczonych zwierząt.• 
99% u• bezpieczeń stanowi drób.

Wnioski:
Ubezpieczenia zwierząt od ryzyk wymienionych • 
w ustawie nie są atrakcyjne dla rolników (poza hodow-
cami drobiu).
Ustawa w obecnym kształcie nakierowana jest na • 
ubezpieczanie upraw.
Ubezpieczanie zwierząt wymaga odrębnego podejścia.• 
Należy rozważyć objęcie ubezpieczeniami chorób • 
zwierząt.

UMOWY Z ZAKŁADAMI UBEZPIECZEŃ W 2020 r.

Zakład ubezpieczeń  — Limit w umowie/aneksie

Wnioski:
Niski udział TUW w ubezpieczeniach.• 
Mała liczba ubezpieczycieli oferujących produkty • 
ubezpieczeniowe dla rolników.
Dwa ZU „zmonopolizowały” rynek ubezpieczeń upraw • 
i zwierząt.

DOTACJE Z BUDŻETUPAŃSTWA 
W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ

Wnioski: 
Największa skala szkód oszacowana w latach 2018-2019• 

Mała korelacja pomiędzy ubezpieczanymi ryzykami, • 
przedmiotem pomocy i niekorzystnymi zjawiskami.

POMOC PAŃSTWA VS UBEZPIECZENIA
Wnioski:

System jest nieefektywny gdyż nie promuje właściwego • 
zarządzania ryzykiem
System przydziału dotacji umacnia bierną i roszczenio-• 
wą postawę rolników
Nagłe odbieranie przywilejów może wpłynąć na nega-• 
tywny odbiór i protesty rolników 
Ustawowe sankcje są nieefektywne. Kwoty kar za brak po-• 
lis (2 Euro/ ha) są niższe niż składka ubezpieczeniowa!
Obecna ustawa NIE tworzy związku przyczynowo-skut-• 
kowego między rzeczywistym ryzykiem, a posiadaną 
polisą. By otrzymać pełną pomoc suszową wystarczy 
ubezpieczyć grad (!).

POWODY REORGANIZACJI SYSTEMU:
ROLNICY:

Konieczność dobierania produktu do rzeczywistych po-• 
trzeb ochrony i prewencji.
Zmiana biernej postawy rolników w zarządzaniu ryzy-• 
kiem na postawę aktywną.
Zlikwidowanie „obiekcji” przy likwidacji szkód pogodowych.• 
Niwelowanie roszczeniowych postaw wobec dotacji• 
Brak dostępu do polis ryzyka suszy.• 
Niska wiedza finansowa rolników w zakresie ubezpieczeń.• 

BUDŻET:

Rosnące bezpośrednie wydatki na pomoc klęskową.• 
Konieczność przekierowania środków z dotacji na do-• 
płaty do ubezpieczeń.
Wykorzystanie celowych środków unijnych.• 
Wady ustawy skutkujące angażowaniem środków z bu-• 
dżetu na „nietrafione” ubezpieczenia.
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Klęski żywiołów

Aneta Kędzior
Biuro MIR w Tarnowie

Niezamierzona wewnętrzna konkurencja dotacji z ryzy-• 
kiem ubezpieczeniowym.
Brak systemowego podejścia do coraz to częstszych ne-• 
gatywnych zjawisk pogodowych.

UBEZPIECZYCIELE:

Zniwelowanie uprzywilejowanej pozycji ZU w stosunku • 
do rolnika.
Zneutralizowanie selektywnego wyboru ryzyk do ochrony.• 
„Wymuszenie” konkurencyjności rynku ubezpieczenio-• 
wego co wpłynie na ceny polis.
Braki w danych w ZU do wyceny ryzyka.• 
Ograniczone kadry eksperckie w ZU.• 
Niepewność dotycząca długookresowej wizji i kształtu rynku. • 

Materiały źródłowe: 
„Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów jako 

instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie”, System Za-
rządzania Ryzykiem w Rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Departament Wsparcia Rolników, 29.09.2020 r.

Materiały informacyjne KRIR, operacja pn. „Gospodarstwa 
rodzinne w dobie globalizacji”, Jachranka, 9-10.09.2020 r.

Poniżej prezentujemy treść pisma Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, która nie zgodziła się z naszą propozycją 
aby stworzyć jednakową metodę szacowania strat dla 
wszystkich zakładów ubezpieczeniowych.

* * *

(…) W odpowiedzi na pismo MIR z dn. 
05.08.2020 r. informujemy, że Polska Izba 

Ubezpieczeń niestety nie może przygotować wytycz-
nych dla biegłych szacujących szkody w uprawach rol-
nych, które wystąpiły u rolników korzystających z do-
towanych ubezpieczeń.

Opracowanie takiego materiału mogłoby stanowić 
ingerencję w działalność biznesową zakładów ubezpie-
czeń, co wykraczałoby poza zakres działalności PIU, któ-

ry został zdefiniowany w ustawie z 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zapewniamy jednocześnie, że PIU monitoruje na 
bieżąco funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw 
rolnych oraz kwestii związanych ze szkodowością i ry-
zykami występującymi w rolnictwie. Dostrzegamy przy 
tym znaczenie świadomości i zaufania rolników do za-
kładów ubezpieczeń, które są niezbędne do rozwoju tej 
linii produktów ubezpieczeniowych. W naszych kontak-
tach z administracją rządową podkreślamy konieczność 
angażowania organizacji rolniczych w procesy konsulta-
cyjne przy zmianach legislacyjnych związanych z funk-
cjonowaniem ubezpieczeń dla rolnictwa. Dlatego mimo 
odmownej odpowiedzi, liczymy na współpracę w przy-
szłości zarówno w zakresie samych ubezpieczeń jak i za-
rządzania ryzykiem w rolnictwie w ogóle.

Pismo z dn. 04.09.2020 r., sygnowane przez Wiceprezesa 
Zarządu PIU A. Maciążka

* * *

Nie od dziś obserwu-
jemy zmiany klima-

tyczne, które powodują często 
występujące i przynoszące co-
raz większe straty kataklizmy 
i klęski żywiołowe. Jak podaje 
ONZ, w ciągu ostatnich 20 lat 
zgłoszono prawie dwa razy 
więcej klęsk żywiołowych niż 
w dwóch poprzednich dziesię-
cioleciach. Naukowcy alarmu-
ją: sytuacja nie będzie się po-

prawiać, wręcz przeciwnie – jeśli nie zaczniemy radzić 
sobie z kryzysem klimatycznym, będzie coraz gorzej. 

Według danych ONZ, do katastrof powodujących 
w ostatnich latach największe straty należą: powodzie, 
susze, silne burze, huragany oraz wielkoobszarowe po-
żary lasów. Zniszczenia te ukazują następujące dane 

ekonomiczne: w latach 1998-2017 kraje dotknięte klę-
skami odnotowały straty finansowe w wysokości 3 bi-
lionów dolarów, co stanowi 150% więcej w porówna-
niu do poprzedniego 20-lecia. Jeśli chodzi o Unię Eu-
ropejską, ze środków Funduszu Solidarności w latach 
2009-2018 udzielono pomocy dla 24 państw o wartości 
5,5 mld Euro. Dlaczego tak się dzieje? Badacze szacu-
ją, że wzrost temperatury globalnego klimatu o 3°C 
zwiększa częstotliwość występowania poważnych za-
grożeń naturalnych na świecie. Co więcej, większa 
zmienność opadów stanowi zagrożenie dla 70% świato-
wego rolnictwa zasilanego deszczem, i dla 1,3 mld ludzi 
zależnych od degradujących się areałów.

Problemem związanym z szeroko pojętymi zmiana-
mi klimatycznymi zajmuje się m.in. Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych, przy której od 1999 r. funkcjonuje 
Biuro ONZ ds. Redukcji Ryzyka Katastrof. Wiele osób 
błędnie myśli, że państwa, czy światowe organizacje, 

ZWC "Galicja" działający w ramach Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał 

dla ubezpieczonych w TUW "TUW" 
1 000 szt. czujników dymu i czadu.  

Analizy i opinie – Ubezpieczenia rolnicze / Klęski żywiołów
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Województwo małopolskie, ze względu na swoje położenie i uwarunkowania terenowe, 
często nawiedzane jest przez zjawiska katastrofi czne, dokonujące spustoszeń w produk-

cji rolnej. Rolnicy, jak zwykle w takich sytuacjach, prezentują dużą dozę empati i oraz przedsię-
biorczości w organizacji i dostarczeniu pomocy materialnej jak i fi nansowej dla poszkodowanych. 
Tak działo się już wielokrotnie w historii Małopolskiej Izby Rolniczej. 

W roku ubiegłym, wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, pomogliśmy rol-
nikom – hodowcom bydła – z terenu powiatu dąbrowskiego. W ramach wsparcia przekazaliśmy po-
szkodowanym rolnikom paszę w postaci 80 balotów sianokiszonki, oraz środki fi nansowe w kwocie 
15 tys. zł. Organizacji wsparcia materialnego podjął się wówczas Pan Józef Magiera, Przewodniczący 
RP MIR w Gorlicach. 

W bieżącym roku Izba udzieliła pomocy "zbożowej" rolnikom poszkodowanym w wyniku czerwco-
wych podtopień, przeznaczając na ten cel ok. 15 tys. zł. Zboże otrzymali rolnicy z gminy Łapanów (pow. 
bocheński), z powiatu myślenickiego, oraz z podkrakowskiej gminy Sułoszowa – najbardziej dotkniętej 
podtopieniami gminy w Małopolsce. W organizację i rozdysponowaniee zakupionego ziarna zaanga-
rzowali się nasi delegaci: Dariusz Wludyka – Przewodniczący RP MIR w Bochni, Pani Jolanta Majka 
– Przewodnicząca RP MIR w Myślenicach i Urszula Moryc – delegatka RP MIR w Myślenicach, oraz 
Przewodniczącej RP MIR w Krakowie Krystyna Janecka 

H. Dankowiakowski, Dyrektor MIR.

Na fotografi ach, od lewej: Urszula Moryc, Jolanta Majka oraz rolnicy odbierający zboże. 

Podczas październikowego posiedzenia delegaci RP MIR w Myślenicach – w imieniu poszkodo-
wanych rolników – podziękowali za udzielone wsparcie, podkreślając, że była to jedyna ale realna 
pomoc rolnika dla rolnika, oraz wyraz rolniczej solidarności. Za środki przekazane przez myślenicką 
Radę (1 500 zł) oraz z budżetu centralnego MIR (3 000 zł), zakupiono i dostarczono kwalifi kowany 
materiał siewny (pszenica odm. ‘Medalistka’), który trafi ł do niemal 30 gospodarstw z powiatu my-
ślenickiego, z gmin: Myślenice, Raciechowice, Wiśniowa i Pcim.
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W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza realizowała dwa projeky współfi nansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednym z nich było przedsięwzięcie pt. „Magia ziół i miodów w ma-
łych gospodarstwach rolnych”.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia dla: rolników, rolników ekologicznych, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, przedstawicieli LGD, doradców MODR z województwa małopolskiego łącznie dla 60 osób. 
Szkolenia odbyły się w dniach od 18 do 21 sierpnia br. w powiatach: wadowickim, tarnowskim, krakowskim oraz 
nowosądeckim. Uczestnicy szkoleń zdobywali wiedzę oraz umiejętności związane z uprawą, pozyskiwaniem 
oraz samodzielnym wytwarzaniem produktów z ziół i miodów, a także z ich sprzedażą. 

Wierzymy, że warsztaty przyczynią się do zwiększenia świadomości uczestniczących w nich osób na temat 
możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów, a tym samym do uatrakcyjnienia oferty agroturystycznej, oraz 
rozwoju drobnych gospodarstw. 

Jolanta Mocniak i Joanna Kołodziej, biuro MIR w Wadowicach

Jadwiga Pitek, prowadząca warsztaty poświęcone uprawie i pozyskiwaniu ziół oraz produktom zielarskim.
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Janina Totoś, prowadząca warsztaty w części poświęconej 
hodowli pszczół i wytwarzanym przez nie produktom.

Szkolenie w Krakowie, 20.08.2020 r.

Rafał Serafin, ekspert w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej, klubów zakupowych i RHD. 
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Dyżurnym tematem pracy Zarządu MIR jest gospodarka ziemią, szczególnie tą, która jest 
w dyspozycji KOWR. Na jednym z sierpniowych posiedzeń Zarządu MIR (w dn. 17.08.2020 r.), 
z udziałem Pani Janiny Burzyńskiej – Dyrektor OT KOWR w Krakowie, oraz przedstawicieli pod-
krakowskiej wsi Czulice, poznaliśmy często podnoszony problem zaniedbań ze strony dotychcza-
sowych dzierżawców ziemi znajdującej się w zasobie dysponowanym przez KOWR. 

Nasza obecność w ciałach opiniodawczych KOWR pozwala na skuteczne interwencje w sto-
sunku do obecnych dzierżawców, mające na celu wyłączenie części gruntów do dyspozycji miej-
scowych rolników, oraz zapobieganie dewastacji gruntów przez stosowanie niewłaściwych tech-
nologii, brak dbałości o przejęte budynki czy też nagminne poddzierżawianie gruntów (powiat 
wielicki, powiat gorlicki).

W pełni popieramy działania podjęte przez byłego już ministra J. K. Ardanowskiego, który 
zapowiedział bezwzględne egzekwowanie przejęcia od dużych dzierżawców 30% gruntów na 
potrzeby miejscowych rolników. Ziemia jako podstawowy środek produkcji stała się najważ-
niejszym czynnikiem w rozwoju średnich gospodarstw rolnych. Zadaniem Izby jest udzielanie 
rolnikom daleko idącej pomocy w tym zakresie. 

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

O problemach z gospodarowaniem ziemią rolną

Rolnicy reprezentujący mieszkańców Czulic.Rolnicy reprezentujący mieszkańców Czulic.

Posiedzenie Zarządu MIR, Kraków, 17.08.2020 r.

Dyrektor OT KOWR w Krakowie 
J. Burzyńska (po prawej).
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OGRANICZENIE: ZWIĘKSZENIE:

śmiertelności w wyniku katastrof                                      
do roku 2030

liczby osób poszkodowanych                                                
w wyniku katastrof do roku 2030

bezpośrednich strat ekonomicznych 
spowodowanych katastrofami w zakresie 
globalnego PKB do roku 2030

współpracy międzynarodowej                                                          
na rzecz krajów rozwijających się

szkód spowodowanych katastrofami                                                
w zakresie infrastruktury krytycznej                                               
i zakłóceń dostaw usług kluczowych                                          
do roku 2030

dostępności i dostępu do systemów 
wczesnego ostrzegania                                                                           
do roku 2030
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CEL GŁÓWNY:                                                                                                                                    
OGRANICZENIE RYZYKA KATASTROF POPRZEZ                                                                                         

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

liczby krajów, w których obowiązują 
krajowe i lokalne strategie ograniczania 
ryzyka katastrof do roku 2020

Cele Ramowego programu działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof (źródło: www.rcb.gov.pl).

nie radzą sobie z okiełznaniem 
skutków katastrof czy to kli-
matycznych, czy naturalnych, 
ponieważ nie udostępniają np. 
wystarczającej ilości środków 
finansowych czy logistycznych. 
Wyżej wspomniane biuro ONZ 
zajmujące się koordynacją re-
dukowania ryzyka katastrof 
zauważa, że problemem w ska-
li światowej jest właśnie to, że 
na usuwanie skutków katastrof 
wydajemy cztery razy więcej 
środków niż na zapobieganie. 
Obserwując jednak trendy eko-
nomiczne można zauważyć, że 
z biegiem lat następuje zmiana 
w sposobie myślenia oraz w po-
dejściu do przeciwdziałania klę-
skom żywiołowym i katastrofom. Dlatego też, aby sto-
pować i ograniczać ryzyko, podczas Trzeciej Światowej 
Konferencji ONZ, która odbyła się w 2015 r. w Sendai 
w Japonii przyjęto Ramowy Program Działań na lata 
2015-2030. Program jest odpowiedzią na coraz częściej 
występujące i przynoszące coraz większe spustoszenia 
klęski i kataklizmy. Jego głównym celem jest znaczące 
ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych oraz zminimali-
zowanie wpływu katastrof na ciągłość podstawowych 
procesów realizowanych przez państwo, w tym kluczo-
wych usług zapewniających ochronę życia i zdrowia oby-
wateli oraz funkcjonowanie administracji i gospodarki. 

Program z Sendai za swój główny priorytet obie-
ra przede wszystkim zrozumienie ryzyka związanego 
z katastrofami ale również zauważa konieczność za-
równo minimalizowania prawdopodobieństwa zda-
rzeń, jak i ograniczania ich skutków. Cała koncepcja 
opiera się na jak najlepszym i najefektywniejszym za-
rządzaniu ryzykiem wystąpienia katastrof, co również 

jest kompatybilne z polityką UE i Unijnego Mecha-
nizmu Ochrony Ludności, który nałożył na państwa 
członkowskie obowiązek osiągnięcia w 2020 r. pełnej 
zdolności zarządzania ryzykiem. Cały ten proces roz-
poczyna się od oceny ryzyka, poprzez planowanie 
zarządzania nim w celu zapobiegania wystąpieniu za-
grożenia, a następnie skutecznego przygotowania się 
do reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji kry-
zysowych. Oprócz tego Program z Sendai przewiduje 
wzmocnienie wysiłków na rzecz budowania odpor-
ności państwa poprzez inwestycje, także w obszarze 
sektora prywatnego, w szczególności infrastruktury 
krytycznej oraz znaczne zwiększenie dostępu do syste-
mów wczesnego ostrzegania. Z nadzieją patrzmy więc 
w przyszłość, która dzięki rozwiązaniom systemowym 
może okazać się wolna od katastrof klimatycznych. 

Materiały źródłowe:
„To naprawdę drogo kosztuje. Klęski żywiołów”, 

ANGORA nr 43/2020.
strona internetowa: www.rcb.gov.pl.

Rolnictwo w czasie pandemii
* * * * *

Rok 2020 dla rolnika to 
zderzenie z zupełnie 

nową rzeczywistością. Do pro-
blemów tj. susza rolnicza, pod-
topienia, gradobicia, fale szkód 
i chorób oraz szkody łowiec-
kie, z którymi do tej pory rol-
nik musiał się zmagać w tym 
roku, doszło jeszcze nowe 
wyzwanie jakim jest COVID-
19. Pandemia koronawirusa 

wtargnęła niespodziewanie w nasze życie wpływając 
na naszą rzeczywistość oraz na światową gospodarkę. 

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie

Wprowadzone lockdowny w wielu krajach, zamknię-
cie lub ograniczenie funkcjonowania branży gastrono-
micznej i hotelarskiej, utrudnienia w transporcie mię-
dzynarodowym oraz decyzje o zamykaniu granic spo-
wodowały zawirowania w przepływie artykułów rolno-
spożywczych i znacznie wpłynęły na rynki rolne. 

Rynek drobiu
Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pu-

blikując prognozę w lipcu br. wskazał, że produkcja mięsa 
kurzego na świecie w roku 2020 zwiększy się o 1% wobec 
roku poprzedniego i osiągnie poziom ok. 100 mln ton. 
Wzrost ten uwarunkowany jest zwiększeniem produkcji 
mięsa kurzego w Chinach (wzrost o 8%), wynikającym 
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z ograniczenia pogłowia trzody chlewnej w tym kraju 
z powodu rozprzestrzeniającej się choroby ASF. Wzrost 
produkcji przewidziany jest również w USA oraz Brazy-
lii. W przypadku rynku unijnego, Komisja Europejska 
prognozuje, że w całym 2020 r. nastąpi spadek produk-
cji mięsa kurzego o 2%, do poziomu ok. 13,2 mln ton. 
Spadek produkcji wynika z mniejszego eksportu na ryn-
ki pozaunijne oraz mniejszego popytu wewnątrz samej 
UE, na co wpływ miał rozwój pandemii koronawirusa 
i wprowadzone ograniczenia logistyczne w handlu mię-
dzynarodowym, oraz zlokalizowane w niektórych kra-
jach ogniska grypy ptaków. W pierwszych pięciu mie-
siącach 2020 r. unijny eksport produktów drobiowych 
był o 10% mniejszy niż w roku poprzednim wynosząc 
676 tys. ton. Głównymi kierunkami sprzedaży drobiu 
z UE były: Wielka Brytania, Filipiny, Ghana oraz Ukraina. 

W Polsce, gdzie w praktyce 50% produkcji trafia na 
eksport, rynek drobiu był jednym z tych, które znacznie 
odczuły skutki pandemii koronawirusa. Zachwianie 
rynków zbytu w trakcie pandemii wpłynęło znacząco 
na spadek ceny, wzrosły natomiast zapasy magazynowe 
powodując zapełnienie chłodni. Eksport drobiu z Pol-
ski w pierwszym kwartale 
2020 r. był o 6% mniejszy 
niż w 2019 r., co było skut-
kiem zamknięcia dla kra-
jowych eksporterów części 
pozaunijnych rynków zbytu 
z powodu wykrytych ognisk 
grypy ptaków na niektó-
rych obszarach Polski, oraz 
ograniczeniami logistycz-
nymi w handlu międzyna-
rodowym spowodowanymi 
pandemią. Jednak korzystny 
kurs wymiany złotego do waluty unijnej w okresie od 
marca do czerwca br., konkurencyjność cenowa oferty 
krajowej na rynku unijnym, stopniowe zdejmowanie 
ograniczeń logistycznych oraz przywracanie funk-
cjonowania placówek żywienia zbiorowego i hoteli 
na progu letniego sezonu turystycznego spowodowa-
ły, że spadek eksportu do UE był niewielki (zaledwie 
o 1% niższy niż w 2019 r.). Obecnie sytuacja na ryn-
ku drobiu (w drugiej połowie 2020 r.) w dużej mierze 
uzależniona jest od przebiegu sytuacji epidemicznej 
w Europie i na rynku światowym, oraz od tempa przy-
wracania relacji handlowych z krajami pozaunijnymi.

Rynek wołowiny
W roku 2020 r. spodziewany jest nieznaczny spadek 

światowej produkcji wołowiny do poziomu 61,5 mln ton. 
Spadki produkcji w takich krajach jak Australia, Indie 
i UE zrekompensują zwiększone produkcje w USA, Bra-
zylii, Chinach i Meksyku. Na rynku unijnym Komisja 
Europejska prognozuje, że poziom produkcji wynie-
sie 6,8 mln ton i będzie o 1,7% mniejszy wobec 2019 r. 
Ograniczenia związane z przemieszczaniem się ludzi 

i zamknięciem granic spowodowane koronawirusem, 
niekorzystnie wpłynęły na kondycje sektora wołowiny 
i na jej poziom w 2020 r. Wyniki w eksporcie produktów 
wołowych z UE-27 do krajów trzecich, w okresie styczeń 
– maj tego roku, pogorszyły się, na co wpłynął spadek 
popytu na wołowinę m.in. ze strony Wielkiej Brytanii 
– największego odbiorcy asortymentu wołowego z UE, 
a także Hongkongu i Izraela. W celu przeciwdziałania 
znacznemu spadkowi cen w wyniku pandemii Komisja 
Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywat-
nego przechowywania świeżego i chłodzonego mięsa 
z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej. 

Natomiast w Polsce rynek wołowiny, gdzie 80% 
produkcji krajowej idzie na eksport, jest drugim sek-
torem, który najbardziej ucierpiał na skutek pandemii. 
Problemy z eksportem polskiej wołowiny wystąpiły 
szczególnie do takich krajów jak Włochy i Hiszpania, 
i wynikały przede wszystkim z trudności w transporcie 
wraz z nasilającą się epidemią w tych krajach. W uję-
ciu rocznym, niekorzystny wpływ pandemii widoczny 
będzie w mniejszym poziomie krajowej produkcji żyw-
ca wołowego w całym 2020 r. Rozprzestrzeniająca się 

epidemia COVID-19 w Eu-
ropie i na świecie, i związa-
ny z tym spadek popytu ze 
strony branży gastronomicz-
nej i hotelarskiej (która jest 
istotnym odbiorcą wołowi-
ny), pogorszyła sytuację na 
rynku wołowiny powodu-
jąc, w okresie od lutego do 
kwietnia br., dynamiczny 
spadek cen bydła rzeźnego. 
Począwszy od maja, wraz ze 
stopniowym przywracaniem 

funkcjonowania punktów gastronomicznych i częścio-
wym znoszeniem obostrzeń, nastąpiło wyhamowanie 
spadków cen i poprawa sytuacji w niektórych krajach.

Rynek mleka i produktów mlecznych

W skali globalnej prognozuje się 1% wzrost produk-
cji mleka w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost pro-
dukcji spodziewany jest w Azji i Oceanii oraz w Afryce, 
natomiast nieznaczny spadek produkcji, rzędu 0,3%, 
spodziewany jest w Europie. W opinii KE w 2020 r. 
w UE-27 produkcja mleka, przy występujących ograni-
czeniach związanych z pandemią COVID-19, zwiększy 
się nieznacznie (wzrost o 0,7%) i wyniesie 153 mln ton. 

W Polsce, w pierwszym półroczu 2020 r., pomimo 
zawirowań związanych z koronawirusem i pogorsze-
niem sytuacji na światowym rynku, przychody z ekspor-
tu produktów mlecznych były większe o 2% niż w roku 
2019, osiągając wartość 1,2 mld euro. Na dalszą ko-
niunkturę na rynku mleka, jego kondycję ekonomiczną 
i utrzymanie opłacalnego poziomu cen surowca, wpływ 
będzie miał przebieg pandemii w drugiej części roku.

powodując zapełnienie chłodni. Eksport drobiu z Pol- ca wołowego w całym 2020 r. Rozprzestrzeniająca się 
epidemia COVID-19 w Eu-
ropie i na świecie, i związa-
ny z tym spadek popytu ze 
strony branży gastronomicz-
nej i hotelarskiej (która jest 
istotnym odbiorcą wołowi-
ny), pogorszyła sytuację na 
rynku wołowiny powodu-
jąc, w okresie od lutego do 
kwietnia br., dynamiczny 
spadek cen bydła rzeźnego. 
Począwszy od maja, wraz ze 
stopniowym przywracaniem 
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Rynek wieprzowiny
W roku 2020 na światowym rynku wieprzowiny, 

w związku z ograniczaniem pogłowia świń w Chinach 
z powodu rozprzestrzeniania się wirusa ASF i wynika-
jącym z tego powodu spadkiem produkcji w tym kraju, 
oczekiwany jest dalszy spadek produkcji (prognozowany 
spadek o 7,5% wobec 2019 r.). Natomiast na rynku unij-
nym, pomimo spadku pogłowia, KE spodziewa się nie-
wielkiego wzrostu produkcji. Wprowadzone w związku 
z pandemią obostrzenia logistyczne oraz zmniejszony 
popyt, zwłaszcza z branży HORECA (ang. Hotel, Re-
staurant, Catering/Café), powodowały spadek cen za-
kupu trzody chlewnej w UE-27. Powolne łagodzenie re-
strykcji oraz uruchamianie punktów gastronomicznych 
wpłynęło na wyhamowanie spadkowej tendencji. Po-
prawę sytuacji można było zauważyć w czerwcu, kiedy 
to nastąpił 5% wzrost cen trzody chlewnej. 

Na rynku krajowym wydarzenia związane z CO-
VID-19 wpłynęły na spadek o 8% krajowego uboju 
żywca wieprzowego w pierwszej połowie roku. Do koń-
ca 2020 r. sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie, 
ale również sytuacja związana z wirusem ASF, będzie 
warunkowała rozwój produkcji trzody chlewnej.

Rynek zbóż
Wiele wskazuje, że w roku 2020 światowa produkcja 

zbóż osiągnie rekordowy poziom 2 228 mln ton, i będzie 
o 3% większa niż w roku 2019, a sytuacja na rynku jawi 
sia w miarę stabilnie. Przewiduje się, że w skali świato-
wej zbiory wszystkich zbóż podstawowych będą więk-
sze niż w 2019 r. W UE w związku z suszą (zwłaszcza we 
Francji i Niemczech) oraz nadmiernymi opadami desz-
czu (w Rumunii i na Węgrzech) szacuje się, że zbiory 

mogą być o 4% mniejsze niż w roku 2019. Potrzeba uzu-
pełnienia zapasów i zapewnienia bezpieczeństwa żyw-
nościowego sprawiła, że popyt na pszenicę był tak duży, 
że część krajów tj. Rosja, Ukraina, Kazachstan, zaczęła 
wprowadzać ograniczenia eksportowe w celu zapewnie-
nia surowca na krajowych rynkach. Zawirowania, jakie 
na rynku zbóż spowodowała sytuacja związana z pan-
demią koronawirusa oraz korzystny kurs złotego do 
euro, skutkowały wysokimi cenami. 

W Polsce, GUS szacuje, że tegoroczne zbiory zbóż 
podstawowych z mieszankami zbożowymi wynio-
są 28,9 mln t, co oznacza, że będą o 3,8 mln t wyższe, 
niż w ubiegłym roku. Sytuacja nadwyżki zbóż w kraju 
może sprzyjać jego wywożeniu. Głównym kierunkiem 
eksportu naszego zboża są Niemcy, a z krajów trzecich: 
Arabia Saudyjska oraz RPA. Utrzymujący się popyt za-
graniczny na zboże z Polski, przede wszystkim na psze-
nicę, powodował wzrost cen ziarna. Jednak ceny krajowe 
w dużym stopniu zależą od zmian cen na rynkach za-
granicznych i znajdują się pod presją wywieraną sytu-
acją w krajach ościennych. Wpływ na cały rynek będzie 
miał również przebieg pandemii w drugiej połowie roku.

Obecna pandemia uwydatniła jak ważne jest spraw-
ne funkcjonowanie systemu żywnościowego, aby był 
w stanie zapewnić wszystkim mieszkańcom ziemi do-
stęp do wystarczającej podaży żywności, nawet w tak 
trudnych okolicznościach. Nie da się ukryć, że rolnic-
two – zarówno w Polsce, UE i na całym świecie – odczu-
ło skutki wywołane pandemią koronawirusa.

Materiały źródłowe: 
Biuletyn Informacyjny KOWR nr 2/2020 
Biuletyn Informacyjny KOWR nr 3/2020
www.kowr.gow.pl

Podsumowanie roku 2020 w produkcji roślinnej

* * * * *

Jaki był, choć właściwie 
jeszcze jest, rok 2020 dla 

polskiego rolnictwa? Ciężki, 
z pewnością ciężki – odpo-
wiada wielu rolników. Ciężki 
nie tylko z uwagi na kaprysy 
pogody, mieliśmy w tym roku 
zarówno podtopienia i po-
wodzie jak też okresy znacz-
nej suszy która, zdawało się, 
zniszczy wiosną i wczesnym 

latem oczekiwane, i tak nie najwyższe, plony. 
Mieliśmy również okres deszczy, które, wbrew wielu 

obawom, pozwoliły jednak roślinom odzyskać część po-
tencjału plonotwórczego choć, w niektórych miejscach, 
powodowały również kolejne szkody. Nad wszystkim 
jednak górę wzięła niepewność o możliwość prowadze-
nia prac polowych przy braku możliwości zatrudnienia 

Marcin Słowik
Biuro MIR w Tarnowie

zewnętrznej siły roboczej. Słowa: pandemia, koronawi-
rus i COVID przewijają się praktycznie w każdej roz-
mowie toczonej od lutego w Polsce. Wiele obaw wśród 
rolników wzbudziła wizja braku rąk do pracy, w przy-
padku zamknięcia granic i braku możliwości zatrud-
nienia pracowników sezonowych. Rzeczywiście były 
z tym przejściowe problemy ale, jak się później okazało, 
tam gdzie brakło możliwości zatrudnienia pracowni-
ków zza wschodniej granicy, niedobory siły roboczej 
uzupełnione zostały przez naszych rodaków, którzy nie 
zdołali wyjechać na zachód. Na szczęście główna fala 
pandemii, w obliczu której stoimy obecnie, przyszła 
późno – po zakończonych zbiorach zbóż, dużej części 
warzyw i owoców, praktycznie w końcówce zbiorów 
kukurydzy. Gdyby nastąpiła wcześniej skutki mogłyby 
być znaczne bardziej, szybciej i mocniej odczuwalne, 
a tak, mimo najgorszych przepowiedni i prognoz, uda-
ło nam się dotychczas w miarę sprawnie i bezpiecznie 
przebrnąć przez ten dziwny 2020 r.
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30 września 2020 r. Główny Urząd Statystycz-
ny opublikował przedwynikowe szacunki plonów 
głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 
w 2020 r. Wśród wielu budzić będą one zapewne 
większe lub mniejsze zdziwienie. Wynika z nich 
bowiem, że wbrew pesymistycznym przepowied-
niom z pierwszej połowy roku, tegoroczne zbiory 
okazały się nadspodziewanie udane.

Zboża
Areał upraw zbóż ogółem wyniósł w br. 

7,9 mln ha z czego zasiewy zbóż podstawowych oraz 
ich mieszanek objęły ok. 7,2 mln ha. Podział areału 
na poszczególne gatunki zbóż wyglądał następująco:

� pszenica ≈ 2,5 mln ha,

� żyto ≈ 1 mln ha, 

� jęczmień ≈ 1 mln ha, 

� owies ≈ 0,5 mln ha, 

� pszenżyto ≈ 1,3 mln ha,

� mieszanki zbożowe ≈ 1 mln ha.

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 33,3 mln t, tj. 
o ok. 15% więcej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję 
zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje 
się na 28,9 mln t, tj. o ok. 15% więcej od uzyskanej w 2019 r.
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34%
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13%jęczmień

14%
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14%

Szacowany areał upraw zbóż
w Polsce w 2020 r.
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Szacuje się, że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 
42,3 dt/ha, tj. o 5,6 dt/ha (o 15%) więcej w porównaniu 
z ubiegłorocznymi, a plony zbóż podstawowych z mie-
szankami zbożowymi wyniosą 40,2 dt/ha, tj. w sto-
sunku do ubiegłorocznych więcej o 5 dt/ha (o 14%). 
Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami 
zbożowymi oszacowano na 44 dt/ha, tj. o 4,7 dt/ha 
(o 12%) więcej od plonów z roku ubiegłego. Plony zbóż 
jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi osza-
cowano na 34,1 dt/ha, tj. o 5,4 dt/ha (o 19%) więcej od 
plonów ubiegłorocznych.

Rzepak i rzepik
Według opublikowanych wyników powierzchnia 

upraw rzepaku i rzepiku wynosiła ok. 0,9 mln ha i była 
o ok.  3% mniejsza niż w roku ubiegłym. Plony rzepa-
ku i rzepiku szacowane są na ok. 2,7 mln t co stanowi 
ok. 13% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Ziemniaki
Powierzchnia uprawy ziemniaków oszacowana zo-

stała na 0,3 mln ha. Ocenia się, że plony ziemniaków 
w bieżącym roku wyniosą 249 dt/ha i będą wyższe 
o ok. 16% od ubiegłorocznych. Zbiory ziemniaków sza-
cuje się na ok. 8,9 mln t tj. więcej od zbiorów ubiegło-
rocznych o 38%.

Buraki cukrowe
Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wy-

nosi ok. 0,2 mln ha co stanowi zwiększenie o ok. 4% 
w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość plonów 
buraków cukrowych oszacowano wyżej od ubiegło-
rocznych o ok. 4% – na poziomie 600 dt/ha. Zbiory 
buraków cukrowych ocenia się na ok. 15 mln t tj. 
o 8% więcej od uzyskanych w 2019 r.

Zarówno w uprawie ziemniaków jak i buraków 
cukrowych głównym czynnikiem wpływającym na 
planowaną wysokość plonów, w roku bieżącym, jest 
brak opadów we wczesnych fazach wegetacji. Póź-
niejsze opady pozwoliły roślinom na intensywny 
rozwój dzięki czemu większość z plantacji odbudo-
wała swój potencjał plonotwórczy. Jednak w związku 
z nierównomiernym rozłożeniem opadów na terenie 

kraju, zauważalne są znaczne różnice w kondycji upraw.

Warzywa gruntowe
Również w przypadku upraw warzyw gruntowych 

silnie zaznaczył się negatywny wpływ niekorzystnych 
wiosennych warunków agrotechnicznych. Bezśnieżna 
i stosunkowo sucha zima, oraz długo utrzymujące się na 
wiosnę niskie temperatury, wpłynęły znacząco na opóź-
nienie sezonu wegetacyjnego. Wprawdzie nasilenie opa-
dów w maju spowodowało poprawę warunków wilgot-
nościowych, ale barierą dla wegetacji roślin nadal były 
niskie dobowe temperatury. Zdarzało się, że występujące 
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lokalnie przymrozki zmuszały rolników do prowadzenia 
powtórnych nasadzeń pomidorów. Dalszy przebieg wa-
runków pogodowych również nie wpływał pozytywnie 
na rozwój roślin – szczególnie ciepłolubnych, takich jak 
pomidory, papryka czy ogórki gruntowe. Opady odnoto-
wane w lipcu i sierpniu pozytywnie wpłynęły na przyrost 
masy biologicznej warzyw kapustnych, ale skutkowały 
również zwiększeniem nasilenia występowania chorób 
pasożytniczych i bakteryjnych wśród innych upraw.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw grun-
towych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 
4 mln t, tj. na poziomie o blisko 4% wyższym w porów-
naniu do roku ubiegłego. Tegoroczne zbiory kapusty 
ocenia się na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na nieco 
ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na 
poziomie ok. 580 tys. t. Zbiory marchwi oceniono na 
ponad 700 tys. t, natomiast produkcja buraków została 
oszacowana na ponad 300 tys. ton. Zbiory pomidorów 
przewiduje się w wysokości ok. 230 tys. t, a ogórków 
– ponad 215 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych ga-
tunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton.

Owoce
Szacuje się, że zbiory owoców z drzew 

i krzewów owocowych wyniosą w tym 
roku ok. 4,2 mln ton, tj. o ok. 6% więcej 
od produkcji z roku poprzedniego. 
Uprawy sadownicze przezimowały 
w tym roku bez większych strat. 
Natomiast wiosenne przymrozki, 
w połączeniu ze znacznym przesu-
szeniem gleby występujące w czasie 
kwitnienia i zawiązywania owoców, ob-
niżyły plonowanie na wielu plantacjach drzew 
i krzewów owocowych. Majowe opady deszczu prze-
rwały postępujący deficyt wody w uprawach sadowni-
czych, a w rejonach koncentracji produkcji owoców, tzn. 
w województwach lubelskim i świętokrzyskim, w wy-
niku obfitych opadów odnotowano wręcz jej nadmiar. 
Od połowy lipca do połowy września nastąpiła znaczna 
poprawa pogody i warunków wegetacji, co miało dobry 
wpływ na plonowanie malin i borówki amerykańskiej. 
Na obecnym etapie szacuje się spadek plonowania śliw 
(zbiór odmian późnych może wpłynąć na zmianę osza-
cowania produkcji tego gatunku), wiśni, czereśni, brzo-
skwiń i nektaryn oraz truskawek. 

Produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na 
ponad 3,7 mln t. Zbiory z sadów jabłoniowych zostały 
oszacowane na ok. 3,4 mln t (w porównaniu do produk-
cji roku poprzedniego jest to o ok. 10% więcej). Nowe 
plenne odmiany wchodzące do uprawy oraz wzrost po-
wierzchni nawadnianych sadów wpływają na wielkość 
zbiorów. Produkcję gruszek w sadach szacuje się obec-
nie na ok. 67,5 tys. t, tj. na poziomie z roku ubiegłego. 
Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 
90 tys. t, tj. o ok. 5% mniej niż w poprzednim roku. 
Produkcja wiśni została oszacowana na ponad 151 tys. t 

(tj. na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku po-
przedniego), natomiast tegoroczne zbiory czereśni oce-
niono na ok. 40 tys. t. Szacuje się, że łączne zbiory pozo-
stałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli 
i orzechów włoskich) będą także niższe o ok. 4% od pro-
dukcji z roku 2019 i wyniosą ok. 16 tys. ton. Produkcję 
owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji ja-
godowych oceniono wstępnie na ok 0,5 mln t, tj. o blisko 
10% więcej niż w roku poprzednim. Produkcję porze-
czek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowa-
no na nieco ponad 131 tys. t., tj. na poziomie o ok. 5% 
wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory po-
rzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, 
tj. o ok. 2% więcej niż w 2019 r. Tegoroczną produkcję 
truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydo-
mowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., tj. o ok. 9% 
mniej niż zbiory ubiegłoroczne. Występujące lokalnie 
przymrozki uszkodziły kwiaty. W wielu rejonach kraju 
opady deszczu wpłynęły na porażenie owoców szarą ple-
śnią. Wiosenne przymrozki nie miały większego wpły-
wu na plonowanie agrestu, a zbiory oceniono na ponad 
10 tys. ton, tj. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym 

o ok. 9%. Produkcja pozostałych owoców z krzewów 
owocowych i plantacji jagodowych w sadach 

została oszacowana na ok. 99 tys. t., tj. 
o ponad 12% więcej w porównaniu 

z rokiem poprzednim. Wzrost pro-
dukcji tej grupy upraw związany 
jest ze wzrostem m.in. produkcji 
borówki wysokiej o ok. 18%, co jest 

wynikiem sprzyjających warunków 
pogodowych oraz lepszego plonowa-

nia na plantacjach w pełni owocujących, 
a także wchodzenia w okres pełnego owocowa-

nia dużych areałów młodych plantacji.
Reasumując, przyznać należy, że pomimo nie-

najlepszych warunków agrotechnicznych i trudnej 
sytuacji związanej z pandemią, produkcja roślinna 
w 2020 r. w Polsce dała niezłe wyniki. Uzyskane przez 
rolników plony roślin uprawnych były przeważanie 
większe od spodziewanych, z wyłączeniem plantacji 
warzyw miejscowo dotkniętych wpływem niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych. Nie potwierdziły się 
również obawy o brak siły roboczej zatrudnianej przez 
plantatorów podczas zbiorów. Niedobory kadrowe pra-
cowników najemnych z Ukrainy uzupełniane bowiem 
były pracownikami rodzimymi, którzy nie wyjechali 
na zbiory do krajów zachodnich. Wyższe, niż w latach 
o optymalnym przebiegu warunków atmosferycznych, 
były jednak koszty produkcji. Konieczność intensyfika-
cji zabiegów ochrony roślin przed chorobami i szkodni-
kami, a w skrajnych przypadkach konieczność dokony-
wania powtórnych nasadzeń, np. plantacji pomidorów, 
znacznie podniosły koszty produkcji.

Materiały źródłowe: www.gus.gov.pl
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Jak zmieniają się przepisy o rolniczym handlu detalicznym

Rolniczy handel deta-
liczny to jedna z form 

handlu detalicznego w ra-
mach, którego możliwe jest 
m.in. przetwórstwo i zbywa-
nie wytworzonej żywności 
konsumentom końcowym. 
Warunkiem jest, aby taka 
żywność pochodziła w ca-
łości lub części z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu, 
a sprzedaż musi odbywać się 

z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządze-
niu oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży, o ile 
producent chce korzystać z preferencji podatkowych. 

Podmioty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rolne, mogą prowadzić działalność w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego (RHD), bez obowiązkowego za-
twierdzenia ale po uprzedniej rejestracji u powiatowego 
lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego 
lub żywność złożona), lub państwowego powiatowego in-
spektora sanitarnego (żywność pochodzenia roślinnego). 

Lucyna Chęcińska
Biuro MIR w Nowym Sączu

• 

• 

• 

 

• 

• 
 

Od 01.01.2019 r. weszły w życie nowe regulacje praw-
ne związane ze sprzedażą produktów żywnościowych 
przez rolników. Zmiana dotyczy dwóch ustaw: ustawy 
z dn. 04.10.2018 r. o zmianie ustawy o produktach pocho-
dzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia; oraz ustawy z dn. 09.11.2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników do sklepów i restauracji. Z kolei ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników do sklepów i restauracji wpro-
wadziła zmiany w dwóch innych ustawach w kontekście 

działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego:
 w ustawie z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych;
 w ustawie z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żyw-
ności i żywienia.

Celem nowelizacji było umożliwienie mniejszym go-
spodarstwom osiągnięcie obrotów, które dają im szan-
sę na utrzymanie się z tego, co wyprodukują. Sprawnie 
działający system rolniczego handlu detalicznego to 
szansa na rozwój gospodarstw, zwłaszcza tych mniej-
szych. Przepisy wprowadzone ww. ustawą określają:

zasady prowadzenia działalności w ramach RHD,• 
kompetencje organów właściwych do sprawowania • 
nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrolą jakości 
żywności produkowanej w ramach RHD,
zasady preferencji podatkowych dla producentów • 
rolnych prowadzących RHD.
Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje 

dotyczące zmian dotyczących RHD wprowadzonych 
w polskim prawodawstwie. 

 
 

Oznacza to, że obecnie rolnicy w ramach RHD będą 
mogli sprzedawać swoje produkty do zakładów prowa-
dzących handel detaliczny, czyli sklepów, restauracji, 
stołówek, z przeznaczeniem dla konsumenta finalne-
go. Ustawa mówi nam o tym, że zakłady powinny być 
zlokalizowane na obszarze województwa, w którym 
ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności, lub 
na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzi-
bę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących 
z tym województwem. Żywność musi jednak pocho-
dzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 
chowu. Sprzedaż powinna odbywać się z zachowaniem 
określonych limitów. Pozwoli to na pełniejsze wyko-
rzystanie potencjału prowadzonej produkcji. 

Kolejna zmiana dotyczy rocznej wartości sprzedaży 
żywności przetworzonej w ramach RHD, która zwol-
niona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Została ona zwiększona z 20 tys. zł do 40 tys. zł. Po prze-
kroczeniu tej kwoty sprzedaż w ramach RHD podlega 
ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych w wy-
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sokości 2%, pod warunkiem dokonania stosownego 
oświadczenia do urzędu skarbowego. Do rolniczego 
handlu detalicznego, w zakresie objętym ww. zwolnie-
niem podatkowym, nie mają także zastosowania prze-
pisy ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (DzU z 2016 poz. 1829, z późn. zm.). Rol-
nicy sprzedający swoje produkty nie doliczają do nich 
podatku VAT. Rolnik nie musi też mieć kasy fiskalnej. 
Podmiot prowadzący RHD ma obowiązek prowadze-
nia i przechowywania dokumentacji umożliwiającej 
określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach 
takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy. 
Dokumentacja musi zawierać następujące informacje:

� numer kolejnego wpisu,
� datę zbycia żywności,
� ilość i rodzaj zbywanej żywności.
Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD nie 

mogą być dokonywane z udziałem pośrednika. Wyją-
tek stanowi sprzedaż podczas wystaw, festynów, tar-
gów lub kiermaszów organizowanych w celu promo-
cji żywności. Zakaz zatrudniania osób na podstawie 
umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz 
innych umów o podobnym charakterze (wyjątki – ubój 
zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa tych zwierząt, 
w tym również rozbiór, podział i klasyfikacja mięsa, 
przemiał zbóż, wytłoczenie oleju lub soku).

MIR w okresie od 2016 do 2020 r. przeprowadziła 
szereg szkoleń na ten temat, w każdym powiecie zostało 
przeszkolonych kilkuset rolników zamierzających pro-
wadzić rolniczy handel detaliczny. Ponadto w 2016 r. 
zrealizowaliśmy projekt KSOW promujący tę działal-
ność w Małopolsce. Działania informacyjno – promo-
cyjne miały na celu pokazanie ograniczeń związanych 
ze sprzedażą produktów przetworzonych pochodzących 
z gospodarstwa rolnego takich jak sery, masło, chleb, 
soki, nalewki, dżemy, sałatki owocowe, kasze, mąki, pro-
dukty kiszone i wędliny. Wielokrotnie w "Informatorach 
MIR" ukazywały się artykuły poświęcone RHD. 

Dla przypomnienia kilka ważnych informacji: 
1. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności produkowa-

nej w ramach rolniczego handlu detalicznego sprawują: 
a) inspekcja weterynaryjna – produkty pochodzenia 

zwierzęcego i żywności złożonej (zawierającej jedno-
cześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzę-
cego i produkty pochodzenia zwierzęcego). Wniosek 
o wpis zakładu do rejestru, należy złożyć w formie 
pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem 
rozpoczęcia planowanej działalności, do właściwego 
powiatowego lekarza weterynarii; 

b) Państwowa Inspekcja Sanitarna – produkty pocho-
dzenia niezwierzęcego. Wniosek o wpis do rejestru 
zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
sanepidu należy złożyć w formie pisemnej, co naj-
mniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej 
działalności, do właściwego państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego.

2. Nadzór nad jakością handlową żywności zbywanej 
w ramach rolniczego handlu detalicznego powie-
rzono Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rol-
no-Spożywczych. Poza priorytetowym wymogiem, 
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności, ustawa wprowadza:

obowiązek dokumentowania ilości zbywanej żywności;• 
nakaz oznakowania miejsca sprzedaży;• 
zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt • 
kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza 
rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza 
weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na 
własny użytek);
brak konieczności sporządzania projektu technologicz-• 
nego przez podmioty zamierzające prowadzić działal-
ność w zakresie RHD produktami pochodzenia zwie-
rzęcego lub żywnością złożoną. Wymagania higienicz-
ne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 powinny 
być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę 
zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu 
i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, 
że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy 
wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako 
prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu 
sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni 
domowej), zamiast wymogów określonych w załączni-
ku II w rozdziale I i II ww. rozporządzenia, obowiązują 
wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III 
(uproszczone wymagania higieniczne). Są to wyma-
gania podstawowe, określające ogólne wymogi, które 
muszą być spełnione aby został osiągnięty cel jakim 
jest bezpieczeństwo żywności.
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miód nawłociowy, gryczany (1,10 kg) 44,00 zł
zakwas buraczany (0,5 l) 9,00 zł
burak ćwikłowy tarty (0,5 l) 9,00 zł
sałatki wielowarzywne (0,5 l) 9,00 zł
pomidory marynowane (0,5 l) 9,00 zł
ogórki kiszone (0,9 l) 13,50 zł
kapusta kiszona (1 kg) 13,00 zł
groszek konserwowy (350 g) 7,00 zł
papryka konserwowa (0,9 l) 11,00 zł
sok wieloowocowy (3 l) 25,00 zł

produkty przetworzone w ramach RHD

Ceny produktów ekologicznych                                                                  
Targ Pietruszkowy w Krakowie

Opracowanie: Barbara Czapla, MIR.

Statystyki wskazują, że z roku na rok zwiększa się liczba 
zarejestrowanych gospodarstw prowadzących RHD. Według 
danych GIW w całym kraju działalność taką prowadzi 9 983 rolników 
(produkty pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej). 

W Małopolsce jest zarejestrowanych ogółem 
868 podmiotów z podziałem na poszczególne powia-
ty: krakowski – 99, myślenicki – 95, nowotarski – 90, 
nowosądecki – 71, limanowski – 51, tatrzański – 49, wa-
dowicki – 47, wielicki – 46, tarnowski – 42, brzeski – 41, 
m. Kraków – 39, gorlicki – 30, oświęcimski – 29, bocheń-
ski – 26, chrzanowski i dąbrowski – po 21, olkuski – 16, 
miechowski – 15, proszowicki – 14, suski – 13, m. Nowy 
Sącz – 9, m. Tarnów – 3 (stan na dzień 05.11.2020 r.).

Znacznie mniej jest natomiast gospodarstw wytwa-
rzających i sprzedających w ramach RHD produkty 
niezwierzęce. Z informacji uzyskanych z Wojewódz-
kiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie 
wynika, że w województwie małopolskim zarejestro-
wano łącznie 72 takie podmioty. 

Możliwości prawne samorządów gminnych w zakresie zapobiegania 
degradacji gruntów rolnych

* * * * *

Zakres działania i zadania gminy określa ustawa 
o samorządzie gminnym, której tekst jednolity 

został ogłoszony w DzU z 2020 r. w poz. 713. Zgodnie 
z art. 6 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie-
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 

Natomiast w art. 7 ww. ustawy stwierdza się: Zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne obej-
mują między innymi sprawy: 1) ładu przestrzennego, go-
spodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przy-
rody oraz gospodarki wodnej (…). Między innymi w tym 
zakresie gminy mogą tworzyć prawo lokalne.

Do zadań gminy należą też obowiązki wynikające 
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU 
z 2017 r. poz. 1 161 z późn. zm.) w szczególności, zgod-
nie z art. 15 tej ustawy, właściciel gruntów stanowiących 
użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne, jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji 
gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi.

W razie wystąpienia, z winy właściciela, innych form 
degradacji gruntów niż erozja i ruchy masowe ziemi, 
w tym również spowodowane nieprzestrzeganiem przepi-
sów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod-
nikami i chwastami, wójt, w drodze decyzji, nakazuje 
właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie 

odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania tej decy-
zji wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt 
właściciela gruntów, wykorzystując, do czasu zwrotu kosz-
tów wykonania zastępczego, środki budżetu województwa.

Przy czym, warunkiem wydania przez wójta decyzji 
zobowiązującej właściciela do zagospodarowania grun-
tów jest stwierdzenie, że degradacja wystąpiła z jego winy.

Barbara Gabryś, radca prawny MIR

Według podziału na asortyment: 

 
W podziale na powiaty: 

krakowski – 11, nowotarski i tarnowski –po 9, myślenic-
ki – 8, nowosądecki i wadowicki – po 7, proszowicki – 5, 
brzeski, gorlicki, limanowski i wielicki – po 3, bocheń-
ski, chrzanowski, dąbrowski i oświęcimski – po 1 (stan 
na 30.12.2019 r.).
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Materiał szkółkarski i tendencje w zakładaniu sadów towarowych

Polska jest znana na 
świecie nie tylko z pro-

dukcji i eksportu owoców – 
jabłek, wiśni czy porzeczek. 
W ich cieniu niepostrzeżenie 
rośnie produkcja samego ma-
teriału szkółkarskiego, jakim 
są drzewka i krzewy owocowe, 
przeznaczone do nasadzeń na 
plantacjach.

W branży szkółkarskiej 
liczy się jakość materiału. Plantatorzy oczekują, że to-
war przez nich zakupiony będzie wolny od chorób 
i szkodników, a jego wysoka jakość przyniesie obfite 
plony. Od jakości materiału nasadzeniowego użytego 
do zakładania plantacji owocowych zależy opłacalność 
uprawy oraz szybki zwrot kosztów związanych z zało-
żeniem sadu. Zdrowy oraz dobrze wyrośnięty materiał 
szkółkarski pozwala skrócić okres, w którym dochody 
z produkcji owoców nie pokrywają kosztów związanych 
z prowadzeniem sadu. Materiał szkółkarski najlepiej na-
bywać z pewnego źródła, tj. w kwalifikowanej szkółce, 
bezpośrednio u producenta (gwarancja, że materiał jest 
zdrowy i tożsamy odmianowo), gdyż możemy narazić 
się na poważne straty finansowe spowodowane złą jako-
ścią towaru (uszkodzone lub wyłamane pąki i przyrosty 
boczne, przesuszone i przemarznięte korzenie i pędy). 
Optymalnym terminem sadzenia drzewek i krzewów 
owocowych jest jesień, która sprzyja szybszej adaptacji 
roślin na nowym stanowisku. Jeśli chodzi o drzewka to 
w szkółkach sprzedawane są sadzonki jednoroczne, dwu- 
lub trzyletnie z bryłą korzeniową lub z gołym korzeniem. 
Różnią się one od siebie wzrostem i stopniem rozgałęzie-
nia. Wysokiej jakości drzewko jednoroczne ma 12 mm 
średnicy (mierzymy ją 10 cm ponad miejscem okulizacji) 
i min. 120 cm wysokości, starsze drzewka są oczywiście 
większe. Mateczniki i plantacje, zgodnie z polskim usta-
wodawstwem, są pod stałym nadzorem WIORiN, gdzie 
gleba i sadzonki badane są na obecność chorób i szkod-
ników kwarantannowych. W żadnym kraju Europy Za-
chodniej przepisy fitosanitarne nie są tak restrykcyjnie 
przestrzegane, co wyróżnia polskie sadzonki na tle ro-
ślin pochodzących z pozostałych krajów UE.

Kategorie materiału szkółkarskiego
Od 1 maja 2004 r. polscy dostawcy sadownicze-

go materiału szkółkarskiego uzyskali możliwość jego 
wytwarzania w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to 
materiał CAC (Conformitas Agraria Communitatis). 
Druga kategoria to znany naszym dostawcom materiał 
kwalifikowany. Rośliny sadownicze mogą być rozmna-
żanie w obu kategoriach jednocześnie, co stwarza do-
stawcom i nabywcom możliwości wolnego wyboru.

Jolanta Jop
Biuro MIR w Nowym Sączu

Według rozporządzenia MRiRW z dn. 01.02.2007 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarza-
nia oraz jakości materiału siewnego (DzU Nr 29 poz. 189):
I. Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski powi-

nien spełniać wymagania jakościowe:
1) pełnej czystości gatunkowej i odmianowej;
2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;
3) być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, 

mechanicznych albo chemicznych;
4) być praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wyni-

kających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego 
przydatność i jakość;

5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii; 
w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o skła-
dzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;

6) być wolny od organizmów kwarantannowych;
7) być praktycznie wolny od patogenów, chorób i orga-

nizmów wymienionych w części C dziale II;
8) być praktycznie wolny od innych organizmów, które 

mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.
II. Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski po-

winien spełniać minimalne wymagania jakościowe:
1. Dla drzewek owocowych:

1) wysokość powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, 
mierząc od szyjki korzeniowej;

2) średnica pnia powinna wynosić nie mniej niż 
8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca 
uszlachetniania;

3) powinny mieć korzeń główny i nie mniej niż 3 korze-
nie boczne albo wiązkę korzeni drobnych, albo ko-
rzenie przerastające całą objętość gleby w pojemniku.

III. Materiał szkółkarski kategorii CAC powinien speł-
niać wymagania jakościowe:

1) odpowiedniej czystości gatunkowej i odmianowej;
2) właściwego wyglądu gatunku i odmiany;
3) być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, 

mechanicznych albo chemicznych;
4) być praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wyni-

kających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego 
przydatność i jakość;

5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii; 
w przypadku łączenia partii zachowuje się dane o skła-
dzie partii i pochodzeniu poszczególnych składników;
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6) być wolny od organizmów kwarantannowych;
7) być praktycznie wolny od patogenów, chorób i orga-

nizmów wymienionych w dziale II;
8) być praktycznie wolny od innych organizmów, które 

mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.
9) sprawdzenia wymagań dotyczących wytwarzania 

i jakości materiału szkółkarskiego CAC dokonuje 
wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennic-
twa podczas kontroli co najmniej raz w danym cyklu 
produkcji, nie rzadziej niż raz w roku.

Według danych PIOR w 2019 r. powierzchnia 
gospodarstw produkujących kwalifikowany materiał 

szkółkarski w Polsce wynosiła niecałe 800 ha.

Rodzaj materiału szkółkarskiego Powierzchnia 
[ha]

Liczba 
producentów

Materiał przedbazowy 0,22 1
Plantacja elitarna krzewów jagodowych przeznaczonych do produkcji sadzonek 2,44 6
Plantacja krzewów przeznaczonych do produkcji sadzonek 9,53 24
Plantacja mateczna podkładek wegetatywnych (elitarna) 5,80 1
Plantacja mateczna sadzonek malin (elitarna) 20,45 5
Plantacja mateczna sadzonek truskawek (elitarna) 11,30 9
Plantacja podkładek generatywnych 10,13 36
Plantacja podkładek wegetatywnych 161,55 203
Plantacja sadzonek malin 24,99 11
Plantacja sadzonek truskawek 126,81 20
Sad mateczny do pozyskiwania nasion 11,94 18
Sad mateczny do pozyskiwania zrazów 22,40 38
Szkółka drzew owocowych 343,01 156
Szkółka drzew owocowych przeznaczonych na sady zraźnikowe i nasienne 0,30 2
Szkółka krzewów jagodowych 23,63 23
Szkółka krzewów jagodowych przeznaczonych na plantacje reprodukcyjne 0,48 4

Razem: 774,98 557

Rynek materiału szkółkarskiego w Polsce rozwija 
się bardzo prężnie. Gospodarstwa szkółkarskie zwięk-
szają produkcję i asortyment zgodnie z zapotrzebowa-
niem i tendencjami na rynku krajowym oraz świato-
wym. Zbyt i korzystną cenę na materiał szkółkarski 
gwarantuje dobra cena na owoce danego gatunku czy 
odmiany. Jest to zasada powszechnie znana i rzecz 
w tym, by przewidzieć, w jakich latach produkcja owo-
ców określonego gatunku będzie opłacalna. W Polsce 
najwięcej szkółek sadowniczych zlokalizowanych jest 
w województwie podkarpackim, łódzkim, wielkopol-
skim i lubelskim. Walory klimatyczne i żyzne gleby 
tych regionów pozwalają na produkcję drzewek owo-
cowych o najwyższej jakości. 

Wśród gatunków zdecydowanie dominują jabłonie, 
które stanowią 60% polskiej produkcji szkółkarskiej. 
Obecnie utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie od-
mianami o jednolicie wybarwionych owocach – w pełni 
pokrytych czerwonym rumieńcem lub o zielonej skór-
ce, dlatego też w tym kierunku zmierzają programy ho-
dowlane. Uprawa odmian czerwonowocowych rozwija 
się zdecydowanie na większa skalę niż dotychczas.

Z sadów powoli znika ‘Ligol’. Owoce tej odmiany 
były wysyłane głównie na rynek rosyjski, a po nało-
żeniu embarga przez Rosję, rynek zbytu znacznie się 
zmniejszył. Następuje także redukcja nasadzeń ‘Szam-
piona’ i ‘Idareda’, na rzecz czerwonych mutacji tych od-
mian, czyli ‘Szampion Reno 2’ oraz ‘Najdared’ i ‘Ida-
redest’. Sadownicy odchodzą od sadzenia ‘Jonagoldów’ 
o niepełnym wybarwieniu, czyli ‘Jonica’, ‘Jonagored’, 
‘Decosta’. Podobnie jest z ‘Glosterem’.

W polskich szkółkach dominuje produkcja następu-
jących odmian: ‘Gala’ i jej sporty (nowością jest ‘Zuzi 
Gala Select’, ‘Gala Dark Baron’), ‘Lobo’, ‘Red Chief’, 

‘King Roat Red Deliciouse’, 
a od 8 lat numerem jeden 
jest ‘Red Jonaprince’. No-
wością jest ‘Muna’ – jabłka 
tej odmiany przypominają 
wyglądem ‘Red Jonaprince’, 
a sadownicy cenią w niej 
walory smakowe owoców 
i trwałość przechowalni-
czą. Z grupy ‘Goldena’ do-
stępna jest nowa odmiana 
– ‘Golden Parsi Da Rosa’, 
której popularność wzrasta 
nie tylko w Polsce ale i za 
granicą. Intensywne sady 
jabłoniowe zakłada się na 
podkładkach karłowych – 
najbardziej rozpowszech-
niona to podkładka M-9 
oraz P-60, a także półkar-
łowych M-26 i M-7.

W Polsce, drugie miejsce zaraz po jabłoniach, zaj-
mują sady wiśniowe. Aktualnie najbardziej dostępną 
odmianą wiśni w szkółkach i najpopularniejszą w sa-
dach towarowych jest odmiana ‘Łutówka’. Procentowy 
udział tej odmiany w całkowitej produkcji drzewek wi-
śni wynosi niemalże 90%. Drugie miejsce zajmuje od-
miana ‘Nefris’ – 5% ogólnej produkcji, a dalej odmiana 
‘Groniasta’, ‘Kelleris’ i ‘Northstar’. ‘Łutówka’ jest wiodącą 
odmianą wśród wiśni ponieważ cechuje ją wysoka mro-
zoodporność, regularne i obfite plonowanie, a jej owoce 
mogą być bezpośrednio spożywane bądź przetwarzane. 

Oprócz jabłoni i wiśni w Polsce uprawia się śliwy, 
grusze, czereśnie, a w ostatnich latach popularne stają 
się morele i brzoskwinie. Szkółki oferują w swej sprze-
daży wiele odmian. Najpopularniejsze odmiany to: 
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Oprócz drzewek szkółkarze produkują krzewy owo-
cowe. Obserwuje się wzrost popytu na owoce jagodowe, 
ze względu na ich różnorodność i walory smakowe, co 
z kolei przekłada się na rozwój plantacji krzewów, ta-
kich jak malina, porzeczka, jeżyna, borówka wysoka, 
agrest, jagoda kamczacka. W swojej ofercie szkółkarze 
proponują sadzonki krzewów produkowanych nie tyl-
ko w glebie, ale również w doniczkach, z dobrze rozwi-
niętym systemem korzeniowym, co gwarantuje dobry 
start roślin po posadzeniu. 

Dużą popularnością w Polsce, jak i na świecie, cieszy 
się w ostatnich latach borówka wysoka. Borówkowych 
plantacji przybywa w Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukra-
inie, we Francji czy Włoszech. W polskich uprawach do-
minują takie odmiany jak: ‘Bluecrop’, ‘Bluejay’, ‘Duke’, 
‘Darrow’, ‘Chandler’, ‘Earliblue’, ‘Toro’, ‘Nelson’, ‘Patriot’. 

Obok borówki wysokiej na uwagę zasługuje jago-
da kamczacka, która jest łatwa w uprawie, a jej owoce 
mają oryginalny smak. Plantatorzy są coraz bardziej 
zainteresowani produkcją jagody kamczackiej, co za-
skutkowało prowadzeniem hodowli jej odmian także 
w Polsce. Do uprawy towarowej polecane są odmiany 
‘Wojtek’, ‘Duet’, ‘Zojka’, ‘Honeybee’, ‘Jolanta’, ‘Julia’. 

Obserwuje się zapotrzebowanie na dobrej jakości 
sadzonki malin i truskawek. W polskich uprawach ma-
lin przeważają nasze rodzime odmiany, wyhodowane 
przez SZD Brzezna: ‘Przehyba’, ‘Radziejowa’, ‘Sokolica’, 
‘Laszka’, ‘Pokusa’, ‘Polonez’, ‘Polana’, ‘Polesie’, ‘Polka’, 
‘Poranna Rosa’. Maliny z Brzeznej znane są na całym 
świecie. Jedna z nich, ‘Polka’ zawojowała europejskie 
rynki. Trafiła także do obu Ameryk oraz Australii 
i Nowej Zelandii. Na uwagę zasługują również polskie 
odmiany jeżyn takie jak ‘Gaj’, ‘Ruczaj’, ‘Brzezina’, po-
lecane przez SZD Brzezna do uprawy towarowej. Inne 
popularne i dostępne w wielu polskich szkółkach od-
miany to ‘Orkan’, ‘Polar’, ‘Loch Ness’, ‘Black Satin’. 

Jednak wiodącym gatunkiem roślin jagodowych 
w Polsce pozostaje truskawka. Jej owoce nadają się do 
bezpośredniego spożycia jak i na przetwórstwo. Z agro-
technicznego punku widzenia ważne cechy to także: 
stosunkowo małe wymagania glebowo-klimatyczne 
roślin, względna łatwość uprawy, zarówno w produkcji 

tradycyjnej jak i sterowanej, a także szybki zwrot nakła-
dów poniesionych na założenie plantacji. Dlatego Polska 
była i ciągle jest, dużym, europejskim producentem tru-
skawek. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zajmu-
je się hodowlą odmian truskawek. Do rejestru polskich 
odmian sadowniczych zostało wpisanych wiele nowych 
odmian. Jedną z nich jest ‘Grandarosa’, która w ocenie 
polskich producentów bardzo dobrze sprawdza się na 
plantacjach towarowych, jak i w obrocie owocami. Obok 
nowości królują również stare, sprawdzone odmiany jak 
‘Senga Sengana’, ‘Elsanta’, ‘Honeyonye’, ‘Dukat’.

Podsumowując, sadownictwo to bardzo ważny sek-
tor produkcji rolniczej w Polsce. Zajmując 2,4% po-
wierzchni użytków rolnych, dostarcza 15% wartości 
produkcji roślinnej. Polska słynie z upraw sadowni-
czych – zarówno pod względem wysokości uzyskiwa-
nego plonu jak i jakości owoców. Należymy do czoło-
wych w świecie i w Europie producentów i eksporterów 
jabłek, stale powiększając plantacje jabłoni. Na skalę 
towarową w sadach uprawiane są, oprócz jabłoni, drze-
wiaste gatunki sadownicze tj. grusza i pigwa, wiśnia, 
śliwa, brzoskwinia, morela, czereśnia, orzech i leszczy-
na (prowadzona w formie drzewiastej). Z krzewów ja-
godowych znaczenie ekonomiczne ma uprawa truska-
wek, malin i jeżyn, porzeczek, borówki amerykańskiej. 

Na wschodzie Europy utrzymuje się tendencja wzro-
stowa do zakładania sadów towarowych, zwłaszcza ja-
błoni i wiśni. Dotyczy to takich krajów jak Rosja, Ka-
zachstan, Białoruś, Ukraina. Natomiast w zachodniej 
części Europy jest silny trend zamiany jabłoni na grusze. 
Przykładem są Belgia i Holandia, gdzie od czasu wpro-
wadzenia embarga przez Rosję, kraje te mają problem ze 
sprzedażą i zagospodarowaniem jabłek. W Europie Za-
chodniej widzimy spadek spożycia jabłek, co ma miejsce 
także w naszym kraju, i wzrost spożycia truskawek, ma-
lin, borówki amerykańskiej, czy jeżyn. Podobne zmiany 
zachodzą na bogatych rynkach Azji i Ameryki, w tym 
w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Owoce jagodowe 
mają coraz szersze perspektywy rozwojowe.

Materiały źródłowe: strony internetowe: 
www.szkolkarstwo.com, www.ogrodinfo.pl, www.jagodnik.pl,
www.sadownictwo.pl, www.sadyogrody.pl, www.piorin.gov.pl,
www.budujeszinfo.pl, www.sps.agro.pl.

* * * * *
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Wszystko zaczęło się od róż…

* * * * *

Solidarność wiejska to chleb dla każdego
* * * * *

Rozmowa z wła-
ścicielem szkół-

ki drzew owocowych 
położonej w powiecie 
krakowskim.

Proszę opowiedzieć historię swojego gospodarstwa

Gospodarstwo istnieje blisko 60 lat. Moi rodzice, 
Maria i Alfred, założyli je w 1961 r. Najpierw zajmowali 
się produkcją róż, a następnie przystąpili do produkcji 
materiału sadowniczego. Pomagałem swoim rodzicom 
w gospodarstwie od dziecka, dlatego posiadam dużą 
wiedzę praktyczną na temat sadownictwa. Chętnie się 
nią dzielę z klientami. Obecnie gospodarstwo prowa-
dzę sam. Powierzchnia, na której produkuję materiał 
sadowniczy zajmuje 2,5 ha. 

Jaki materiał Pan produkuje?

W tej chwili są to drzewka owocowe i podkładki 
wegetatywne. Jeszcze przed 10 laty 80% materiału sa-
downiczego produkowanego w moim gospodarstwie 
stanowiły jabłonie. Obecnie profil produkcji wygląda 
zupełnie inaczej – produkuję głównie drzewka z gatun-
ku Prunus – śliwy i czereśnie, oprócz tego brzoskwinie 
i morele, a udział jabłoni to 20% całkowitej produkcji. 
Moja szkółka jest pod nadzorem WIORiN-u, w związ-
ku z tym materiał który oferuję jest najwyższej jakości, 
zdrowy i wolny od chorób i szkodników.

Na jakich podkładkach?

Jabłonie na podkładce M9, M7 i M26. Śliwy na pod-
kładce ‘Węgierka Wangenheima’ – jest to karłowa pod-
kładka, przydatna do intensywnych sadów śliwowych. 

Proszę opowiedzieć historię swojego gospodarstwa

Jest znaczny popyt na drzewka szczepione na tej właśnie 
podkładce, a niewiele szkółek, które to robią. Czereśnie 
szczepię na podkładce ‘Colt’, ‘GiSelA 5’ i ‘GiSelA 6’, brzo-
skwinie na podkładce siewki ‘Rakoniewickiej’ i siewki 
‘Mandżurskiej’. Morele – na siewkach ałyczy – już niewie-
le, a głównie na siewce moreli syberyjskiej, gdyż charak-
teryzuje się wysoką odpornością między innymi na mróz 
oraz wykazuje 100 % zgodności zrastania z odmianami 
uprawnymi. Przyjmuję zamówienia na następne sezony 
z możliwością okulizacji pod indywidualne zamówienia.

Jaka jest roczna produkcja w Pana gospodarstwie?

50 do 60 tys. sadzonek rocznie. We wcześniejszych 
sezonach liczba ta dochodziła do 150 tys. rocznie, ale 
zatrudniałem więcej pracowników. Obecnie ciężko jest 
znaleźć ludzi, którzy chcieliby pracować w polu i robili 
to solidnie.

Czy odczuł Pan skutki pandemii COVID-19?

Oczywiście, że tak. Na wiosnę zostały zamknięte pla-
ce i targowiska, gdzie również sprzedaję swój materiał. 
Tegoroczna wiosna była praktycznie martwym sezonem.

Co sądzi Pan o polskim sadownictwie?

Uważam, że w Polsce jest zbyt duże rozdrobnienie. 
Plantatorzy sadzą dużo odmian danego gatunku, bo 
kierują się tym, co akurat konsumenci kupują. W efek-
cie sad podzielony jest na wiele kwater z różnymi od-
mianami. Nie jest to dobre, bo nie można uzyskać wy-
sokiego plonu owoców jednej odmiany.

Rozmawiała Jolanta Jop, biuro MIR w Nowym Sączu

Od kiedy prowadzi Pan 
gospodarstwo rolne?

Od najmłodszych lat zwią-
zany byłem ze wsią i rolnic-
twem. Początkowe doświad-
czenia nabywałem pomagając 
rodzicom w ich gospodarstwie rolnym. Gospodarstwo 
to przejąłem w 1980 r. i od tego czasu prowadzę je oso-
biście, oczywiście wraz z małżonką.

Jak rozwijał Pan swoje gospodarstwo?

Od rodziców przejąłem gospodarstwo o areale 16 ha 
i ogólnorolnym profilu produkcji. W gospodarstwie 

utrzymywane były zwierzęta gospodarskie: 10 szt. 
trzody chlewnej i 6 szt. krów mlecznych wraz z przy-
chówkiem. Dzięki inwestycjom, dzierżawie gruntów 
i ciągłej pracy hodowlanej doszedłem do areału 92 ha 
i stada liczącego 400 szt. trzody chlewnej utrzymywa-
nej w systemie zamkniętym. W tym czasie oddawałem 
do Zakładów Mięsnych w Tarnowie ok. 700 szt. tuczni-
ków rocznie. Niestety z uwagi na zawirowania na ryn-
ku trzody, oraz konieczności poświęcenia czasu na inną 
działalność, podjąłem decyzję o rezygnacji z produkcji 
zwierzęcej. 5 lat temu część gospodarstwa przekazałem 
we władanie mojemu synowi. Na chwilę obecną pro-
wadzi on własne gospodarstwo o powierzchni upraw 
ok. 75 ha. Dzięki współpracy i wzajemnej pomocy na-
sze gospodarstwa powoli stają się jednym organizmem 
i mam nadzieję, że za kilka lat będzie on jedynym za-
rządcą połączonych gospodarstw. Jest to naturalna ko-

utrzymywane były zwierzęta gospodarskie: 10 szt. 
trzody chlewnej i 6 szt. krów mlecznych wraz z przy-
chówkiem. Dzięki inwestycjom, dzierżawie gruntów 
i ciągłej pracy hodowlanej doszedłem do areału 92 ha 
i stada liczącego 400 szt. trzody chlewnej utrzymywa-
nej w systemie zamkniętym. W tym czasie oddawałem 
do Zakładów Mięsnych w Tarnowie ok. 700 szt. tuczni-
ków rocznie. Niestety z uwagi na zawirowania na ryn-
ku trzody, oraz konieczności poświęcenia czasu na inną 
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Prezentacja sylwetki Pana 
Janusza Wałaszka – 

Przewodniczącego Rady Po-
wiatowej MIR w Tarnowie.

Janusz Wałaszek
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lej rzeczy. Człowiek pracuje w rolnictwie tak długo jak 
długo pozwala mu na to zdrowie i siły. Potem przeka-
zuje się pałeczkę młodemu pokoleniu.

Oprócz prowadzenia produkcji rolnej znany jest Pan 
również z działalności społecznej na rzecz rolnictwa 
i środowiska wiejskiego. 

Działam od wielu lat na poziomie samorządu gmin-
nego. Jestem również działaczem związku zawodowego 
rolników. W związku działać zacząłem w styczniu 1981 r. 
Moim pierwszym działaniem był wyjazd i uczestnictwo 
w strajkach ustrzycko-rzeszowskich. W ich czasie pod-
jęliśmy decyzję o budowie rolniczych związków zawo-
dowych. Po zakończeniu strajków podjęliśmy więc dzia-
łania, których celem było organizowane kół gminnych 
i struktur wojewódzkich na terenie województwa tar-
nowskiego. Przez kolegów ze związku wybrany zostałem 
Przewodniczącym Koła Gminnego w Lisiej Górze, a na-
stępnie Członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Tarno-
wie. W dniach 20-23.03.1981 r. uczestniczyłem w Krajo-
wym Zjeździe Zjednoczeniowym rolniczych związków 
zawodowych, w wyniku którego powstał działający do 
dzisiaj NSZZ RI „Solidarność”. 12.05.1981 r. uczestni-
czyłem w rejestracji związku w Warszawie. Aktywnie 
działałem w jego strukturach do dnia wybuchu stanu 
wojennego, na początku którego ówczesna władza ofi-
cjalnie zawiesiła działalność związków zawodowych. 

Czego, Pana zdaniem, rolnicy oczekują od organizacji 
związkowych?

Oczekiwaliśmy i nadal oczekujemy obrony interesów 
chłopskich. Dlatego jednym z pierwszych postulatów 
wysuwanych w roku 1981 było udostępnienie rolnikom 
podstawowych środków do produkcji rolnej. Po stanie 
wojennym zawiesiłem swoją działalność w związku 
i zająłem się działalnością społeczną na terenie wsi, oraz 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W tym czasie 
aktywnie działałem w radzie sołeckiej i samorządzie 
gminnym. Od 2001 r. jestem Radnym Gminy Lisia 
Góra. W 2011 r. zostałem wybrany do Rady Powiatowej 
MIR w Tarnowie. Obecnie to już moja III kadencja.

W związku z tym, że kolejne rządy obiecywały pomoc 
dla rolnictwa, a żaden z nich nie spełnił tych obietnic, po-

Archiwalna fotografia dokumentująca strajki ustrzycko-
rzeszowskie (źródło: IPN, www.sierpien1980.pl).

stanowiłem w 2014 r. reaktywować działalność związko-
wą i wrócić do działania w strukturach NSZZ RI „Soli-
darność” na terenie powiatu Tarnowskiego. Od 2015 r. je-
stem Członkiem Rady Krajowej NS ZZ RI „Solidarność” 
a od 2019 r. jestem Przewodniczącym RP MIR W Tarno-
wie i członkiem Walnego Zgromadzenia MIR. W czasie 
swojej działalności otrzymałem kilka wyróżnień doce-
niających moją pracę. W roku 2010 – medal „Zasłużony 
dla rolnictwa”, a w roku 2017 – Złoty krzyż zasługi” za 
wprowadzanie innowacji i działalność na rzecz rolnictwa.

Czy uważa Pan, że da się pogodzić działalność w samo-
rządzie rolniczym i rolniczych związkach zawodowych?

Oczywiście. Każda organizacja rolnicza, z pominię-
ciem partii politycznych, ma na celu dobro rolnika i śro-
dowiska wiejskiego. Działalność samorządu rolniczego 
jest, w naszym kraju, mocno skrępowana przepisami 
prawnymi i zapisami ustawy o izbach rolniczych. Przy-
kładem niech będzie fakt organizacji ostatnich prote-
stów przeciwko wprowadzeniu tzw. piątki dla zwierząt. 
Izby rolnicze miały ogromny dylemat – z jednej strony 
pragnąc pokazać, że środowisko rolnicze nie może zgo-
dzić się na wprowadzenie części proponowanych zapi-
sów, godzących bezpośrednio w produkcję rolną; z dru-
giej zaś nie posiadały możliwości bezpośredniej orga-
nizacji protestów. Związki zawodowe mają możliwość 
organizacji i udziału w protestach ale brak im zaplecza 
technicznego i finansowego. A przecież każda z tych or-
ganizacji reprezentuje rolników i środowisko wiejskie. 
Każdy rolnik, z mocy ustawy, jest członkiem izby rol-
niczej a wielu, z własnej woli, również związku zawo-
dowego rolników. Na szczęcie, dzięki współpracy z Za-
rządem i Dyrektorem MIR, potrafimy znaleźć rozwią-
zania pozwalające każdej z tych organizacji dopełniać 
wzajemnie podejmowane działania. Tam gdzie trzeba 
wyrazić opinię czy sugestie do przedstawianych przez 
władzę pomysłów reaguje izba rolnicza, tam gdzie nie 
da się znaleźć płaszczyzny porozumienia, lub gdzie wła-
dza zapomina, że to wyborcy, a więc również rolnicy, są 
ważniejsi od polityków, wkroczyć może związek choćby 
organizując protesty czy strajki. Mam nadzieję, że dzię-
ki naszemu przykładowi środowisko wiejskie zrozumie 
wreszcie, że niezależnie od poglądów czy sympatii po-
litycznych musimy umieć działać wspólnie w obronie 
podstawowej wartości jaką jest prawo do prowadzenia 
produkcji rolnej, mającej na celu m.in. zapewnienie 
bytu naszym rodzinom i bezpieczeństwa żywnościo-
wego kraju, bez oglądania się na chwilowe widzimisię 
„ekspertów” chcących w oparciu o wydumane problemy 
budować swój kapitał polityczny. 

Uważam, że tylko wspólne działanie wszystkich or-
ganizacji działających na rzecz rolnictwa i broniących 
ich interesów, pozwoli traktować rolników jako ważną 
grupę zawodową i społeczną, z którą muszą się liczyć 
stanowiący prawo.

Rozmawiał: Marcin Słowik, biuro MIR w Tarnowie
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Dywersyfi kacja produkcji – sposób na trudne czasy
 dla średnich gospodarstw

Przedstawiam gospo-
darstwo rolne Pana 

Dariusza Włudyki – Przewod-
niczącego RP MIR w Bochni, 
pełniącego również funkcję 
członka Zarządu MIR. Wraz 
z małżonką prowadzi on 26-
hektarowe, wielokierunkowe 
gospodarstwo produkcyjne, 
wprowadzające wytworzoną 
żywność do obrotu.

W produkcji roślinnej ważną część stanowi uprawa 
warzyw. Struktura upraw w br. wyglądała następująco: 

Warzywa sprzedawane są w detalu na lokalnym 
targowisku lub bezpośrednio z gospodarstwa, ale więk-
szość plonu sprzedawana jest do hurtowni warzywni-
czej, choć cena otrzymywana sprzedaży hurtowej nie 
jest zadowalająca.

Państwo Włudykowie 
prowadzą też produkcję 
zwierzęcą. Początkowo pan 
Dariusz kupował cielęta 
w celu odchowania jednak 
z czasem doszedł do wnio-
sku, że cielęta różnych ras, 
z dużym dolewem krwi ras 
mlecznych, nie do końca 
spełniały oczekiwania – 
przede wszystkim rzeźni. 
Dlatego kolejnym krokiem 
rozwoju gospodarstwa była 
hodowla bydła opasowego rasy mięsnej, zapoczątko-
wana w 2018 r. zakupem czystorasowych jałówek rasy 
Limousine. W zależności od opłacalności do sprzeda-
ży przeznaczane są odchowane odsadki lub dorosłe 
zwierzęta. Rozwój produkcji bydła opasowego trwa 
bardzo długo, dlatego osiągnięcie założonych celów 
można uzyskać po ok. 4-5 latach. Ponadto przy bydle 
mięsnym ciężko wykrywalne są ruje co niestety prze-
dłuża okres kiedy krowa jest niezacielona. Obecnie 
w gospodarstwie utrzymywanych jest: 8 krów, 3 jałów-
ki w wieku ponad 2 lata, kilka cieląt w różnym wieku 
oraz buhaj w wieku 2 lat. 

Barbara Czapla
Biuro MIR w Tarnowie

Dariusz Włudyka: Postanowiłem rozwijać moje go-
spodarstwo i poddałem się certyfikacji w systemie QMP, 
jednak obecnie wycofuję się z niego, ponieważ jest to zbyt 
drogie rozwiązanie dla małych gospodarstw, nie dające 
efektu finansowego. Liczyłem, że dzięki temu systemowi 
otrzymam wyższą ceną za żywiec, niestety odbiorcy nie 
chcą zapłacić więcej. 

Jako producent rolny na własnej skórze odczułem 
skoki cen wołowiny. Duży spadek cen na wiosnę spowo-
dowany COVID-19, później cena zaczęła rosnąć, a na-
stępnie pojawiła się ustawa o ochronie zwierząt co spo-
wodowało spadek cen. 

Spośród wielu uwarunkowań ekonomicznych, oddzia-
łujących na stan polskiego rolnictwa, do najważniejszych 
należą ceny produktów rolnych. Decydują one w znacz-
nym stopniu o poziomie dochodowości produkcji rolnej, 
możliwościach akumulacji, standardzie życia producen-
tów i konsumentów. Przy takich wahaniach cen średniej 
wielkości gospodarstwo nie jest w stanie stabilnie funk-
cjonować. Dlatego też przez cały czas prowadzę działal-
ność gospodarczą polegającą na usługach transportowych, 
dzięki czemu mogę liczyć na dodatkowy dochód. Ponadto 
posiadam także wolnowybiegową hodowlę 300 kur niosek, 
a sprzedaż jaj odbywa się bezpośrednio z gospodarstwa. By-
dło i drób jest pod kontrolą PIW, a działalność w ramach 
sprzedaży bezpośredniej zgłoszona jest w PIW i sanepidzie. 

Złożyłem dwa projekty 
związane z bydłem opaso-
wym. Jeden jest w trakcie 
realizacji natomiast dru-
gi jest już podpisany ale 
wstrzymuję się z realizacją, 
gdyż mam wiele obaw co do 
zmian w przepisach, czego 
skutkiem może okazać się 
brak opłacalności produk-
cji wołowiny. W telewizji 
przedstawiciele władz mó-
wią, że rolnicy otrzyma-
ją taką samą pomoc jak 

prowadzący działalność gospodarczą. Niestety, gołym 
okiem widać, że jest to nieprawdą.

We wrześniu okazało się, że Pan Dariusz również 
nie skorzysta z pomocy dla rolników szczególnie do-
tkniętych kryzysem COVID-19 pomimo, że posiada 
20 szt. bydła oraz 300 szt. kur. MRiRW nie skierowa-
ło także pomocy dla rolników prowadzących działy 
specjalne np. produkcja pieczarek, czy dla gospodarstw 
agroturystycznych. Pomoc w kwocie 1 000 zł dla produ-
centów mleka utrzymujących do 20 szt. bydła mlecznego 
to żart – mówi Pan Dariusz. Uważa on, że pomoc „co-
vidowa” powinna być naliczana od 1 sztuki samców ga-
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wym. Jeden jest w trakcie 
realizacji natomiast dru-
gi jest już podpisany ale 
wstrzymuję się z realizacją, 
gdyż mam wiele obaw co do 
zmian w przepisach, czego 
skutkiem może okazać się 
brak opłacalności produk-
cji wołowiny. 
przedstawiciele władz mó-
wią, że rolnicy otrzyma-
ją taką samą pomoc jak 
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tunku bydło domowe, nie zależnie od wieku zwierzęcia 
w dniu 1 marca. Udzielanie pomocy w formie ryczałtu 
było krzywdzące dla producentów rolnych, gdyż wpro-
wadziło niesprawiedliwe zasady wsparcia. 

Pan D. Włudyka, jako Przewodniczący RP MIR 
w Bochni, bierze udział w szacowaniu szkód – zarów-
no tych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi, jak też szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę łowną w uprawach rolnych. Na wiosnę br. 
Izba opiniowała plany odstrzału zwierzyny łownej dla 
kół łowieckich. Pan Dariusz bardzo rzetelnie przestu-
diował wszystkie plany, prowadził rozmowy z kilkoma 

kołami łowieckimi celem zwiększenia odstrzału. Jed-
nak obecnie stwierdza, że pomimo współpracy Izby 
i rolników, koła łowieckie nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków. Nadal nie można nawiązać z kołami kon-
taktu, a odszkodowania są rażąco niskie w stosunku do 
powstałej szkody. 

Pan Dariusz jest członkiem OSP, był radnym gminy 
Łapanów, pomaga mieszkańcom w trudnych sytuacjach 
choćby w tym roku, kiedy to Łapanów i pobliskie wio-
ski zostały zalane. Nie stroni od pomocy w trudnych 
sytuacjach ale liczy, że również nasza władza głębiej 
pochyli się nad problemami rolnictwa.

* * * * *

Zanikające rolnictwo w powiecie wielickim

Powiat wielicki tworzą 
dwie gminy miejsko-

wiejskie (Wieliczka i Niepo-
łomice) oraz trzy gminy wiej-
skie (Biskupice, Kłaj, Gdów). 
W roku 2017 zamieszkiwało 
go 125 197 osób, przy czym gę-
stość zaludnienia nie rozkła-
dała się równomiernie. Naj-
większe zagęszczenie znajdo-
wało się w gminie Wieliczka, 
co dowodzi, że jest ona typową 

dla sąsiadującego z nią wielkiego miasta „sypialnią”. 

Należy docenić walory zarówno Wieliczki jak i ca-
łego powiatu: znajdują się na jej terenie nie tylko wpisa-
na na listę UNESCO Kopalnia Soli, ale i Zamek Żupny, 
Ogród Żupny, Pałac Konopków, Pałac Przychodzkich, 
neoklasyczny budynek Magistratu, urokliwy rynek, 
Puszcza Niepołomicka z hodowlą żubrów, Zamek Kró-
lewski w Niepołomicach, klasztor Sióstr Benedykty-
nek w Staniątkach, Dwór Żeleńskich w Grodkowicach 
i inne zabytkowe dwory, pałace i kościoły. Malownicza 
dolina Raby latem staje się atrakcją kąpielową. W Wie-
liczce kilka lat temu powstała nowa tężnia solankowa, 
która umożliwia spacer w oparach solnego aerozolu, 
uważanego za jedną z naturalnych i skutecznych kuracji 
w chorobach dróg oddechowych. 

Liczne walory turystyczne i uzdrowiskowe powiatu 
mocno wpłynęły na rozwój lokalnego rynku pracy, pod-
niosły atrakcyjność działek przeznaczonych pod zabu-
dowę, zarówno indywidualną jak i usługową. Odbywa 
się to kosztem ziemi rolnej. W 
rejonie Wieliczki są to dobre, 
przeważnie III-IV klasy grunty. 
W północnej części występują 
również gleby lessowe o po-
ziomie próchniczym do 40 cm 
miąższości. Są one prawnie 
chronione. Dobre gleby kwali-
fikują ten region jako dogodny 

do produkcji rolniczej, pod uprawę warzyw, zbóż i ro-
ślin okopowych. Tym też na przestrzeni wieków zajmo-
wała się tutejsza ludność – ta jej część, która nie szukała 
utrzymania w przemyśle wydobywczym, rozwijającym 
się tutaj już od czasów średniowiecza. Mało kto wie, że 
w XVI w. Wieliczka stała się największym miastem prze-
mysłowym na terenie Polski. Niestety, wojny ze Szweda-
mi doprowadziły do znacznego zniszczenia infrastruk-
tury przemysłowej, a spadająca cena soli zahamowała 
dalszy rozwój regionu i przyczyniła się do jego margina-
lizacji. Obecnie rynek pracy w powiecie tworzą zakłady 
przemysłowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, 
usługi związane z turystyką, instytucje i urzędy publicz-
ne. Bliskość Krakowa przyczyniła się do rozwoju usług 
komunikacyjno-transportowych. Ale jest nadal rolnic-
two, chociaż według opinii niektórych – zanikające.

Świat jest różnorodny – gospodarstwa rolne też!

W powiecie wielickim, którym się opiekuję odkąd 
zaczęłam swoją pracę w Małopolskiej Izbie Rolniczej, 
obecnie użytki rolne stanowią 64%, a lasy i tereny le-
śne – 15,6% powierzchni gruntów. Tutaj znajdują się 
dwa gospodarstwa, które przyciągają moją uwagę, i któ-
re poniżej opiszę. Pod względem sposobu prowadzonej 
produkcji rolnej można je umiejscowić na dwóch prze-
ciwległych biegunach.

Pierwszym z nich jest niewielkie, 7-hektarowe go-
spodarstwo pani Cecylii Strojnej. Mieszka ona wraz 
z mężem i swoją trzódką w Grajowie koło Wieliczki.

Swoje gospodarstwo państwo Strojni zakupili wiele 
lat temu – były to lata 80. Składały się na nie wtedy sta-
ra chałupa, zabudowania inwentarskie oraz 2 ha grun-
tów ornych. Z czasem w miarę swoich możliwości wy-
remontowali dom, stajnię, pomieszczenie dla zwierząt, 
dokupili kolejne 5 ha ziemi. Ziemia tutaj jest dobra III, 
IV klasy, zdarza się i II.

Pani Cecylia prowadzi swoje gospodarstwo w spo-
sób tradycyjny, zgodny z naturalnym rytmem przyrody, 
którą kocha, szanuje i podziwia. W gospodarstwie swo-
im nie stosuje środków ochrony roślin ani sztucznego 
nawożenia. Jest to możliwe dzięki pracy, którą wkłada 

Katarzyna Pniak
Biuro MIR w Krakowie
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w dobre przygotowanie gruntu pod uprawę i w zabiegi 
odchwaszczające. Posiadanie własnych zwierząt zapew-
nia jej dostęp do obornika. Ogród warzywny i owocowy 
nie jest duży – plony z nich przeznaczone są głównie na 
własne potrzeby. Oprócz ogrodu przydomowego upra-
wia również zboża, ziemniaki, resztę gruntów stano-
wią łąki i pastwiska, niezbędne by wyżywić zwierzęta. 
W chwili obecnej w gospodarstwie znajduje się 6 krów, 
4 konie (klacze – jedna hucółka, jedna zimnokrwista 
i jedno źrebię), 6 kóz i kury. W ogrodzie znajduje się 
25 uli. Pani Cecylia cieszy się, że pasją do pszczół zaraziła 
swoją córkę, która szkoli się na mistrza pszczelarskiego.

Gospodarstwo Państwa Haliny i Stanisława Jagłów 
położone jest w Czyżowie. W roku 1987 osiedli oni 
na 5 ha ziemi otrzymanymi od ojca pana Stanisława. 
W gospodarstwie znajdowała się wówczas chlewnia na 
ok. 20 macior. Przez lata Państwo Jagłowie starali się 
rozwijać swoje gospodarstwo: dokupywali i dzierżawi-
li ziemię, rozbudowywali i modernizowali chlewnię. 

Obecnie uprawiają 30 ha ziemi własnej i 12 ha dzier-
żawionej. Po akcesji Polski do UE korzystali z progra-
mów pomocowych, dzięki którym poszerzyli park ma-
szynowy, zmodernizowali chlewnię. Za własne fundusze 
postawili suszarnię zboża, dwa duże nowoczesne silosy. 

Cecylia Srojna, ekorolniczka z Grajowa

Od 2004 r. gospodarstwo podlega certyfikacji przez 
firmę COBICO i jest wpisane do rejestru gospodarstw 
ekologicznych. W 2013 r. pani Strojna wygrała konkurs 
organizowany przez MODR w Karniowicach wraz z JR 
KSOW Województwa Małopolskiego na najlepsze go-
spodarstwo ekologiczne w województwie.

Panią Cecylię znam od lat. Podziwiam ją i szanuję 
za jej pracę, współodczuwanie i miłość do zwierząt, za 
jej pogodę ducha i szczodrość. Jest nietuzinkowa, ma 
artystyczną duszę: pisze wiersze i chętnie je recytuje. 
Sama, pięknymi malunkami przyozdobiła wnętrza 
swojego urokliwego, wiejskiego domku. Angażuje się 
w ekologiczną edukację młodego pokolenia, organizu-
jąc w swoim gospodarstwie spotkania dla dzieci. Przyj-
mowała u siebie również grupy rolników z zagranicy, 
zapewniając im wspaniałą gościnę. Jest członkinią Ma-
łopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych 
„Natura”, była zaangażowana wspólnie z Fundacją 
Partnerstwo dla Środowiska i MIR w rozwój sprzedaży 
bezpośredniej, tworzenie targowisk lokalnych, nasta-
wionych na sprzedaż prosto od rolnika.

Małe, tradycyjne gospodarstwo pani Cecylii, przez 
lata skazane na walkę o przetrwanie, w świecie gdzie 
zysk uświęca środki, nagle zyskuje na znaczeniu – 
w kontekście wprowadzenia strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu – jako gospodarstwo, które produkuje 
wysokiej jakości żywność, przy jednoczesnych posza-
nowaniu środowiska naturalnego.

Halina i Stanisław Jagłowie, rolnicy z Czyżowa

Prowadzą chów trzody chlewnej w cyklu zamknię-
tym, z rocznym przychówkiem około 1 000 tuczników. 
Uprawiają kukurydzę, rzepak, pszenicę, jęczmień, co 
stanowi solidne zaplecze żywieniowe dla zwierząt. Jedy-
nie dla prosiąt kupowane są koncentraty uzupełniające 
dietę w witaminy i minerały. Obecnie wyprodukować 
żywność to już nie tak duży problem, jak zapewnić jej 
zbyt. Ceny tuczników od dłuższego czasu oscylują na 
granicy opłacalności produkcji. Państwo Jagłowie dosta-
ją 4 zł za 1 kg żywca, przeważnie sami muszą zapewnić 
transport do skupu. Kłopoty ze zbytem oraz niska podaż 
ziemi rolnej, to obecnie dwa główne problemy gospoda-
rzy. Odkąd pojawił się w Polsce ASF, właściciele musieli 
dodatkowo zadbać o ogrodzenie terenu chlewni, zaopa-
trzyć ją w maty dezynfekujące, urządzenia do dezynfek-
cji. Zaniechano również wizyt w gospodarstwie różnych 
grup z kraju i zagranicy, zainteresowanych podpatry-
waniem sposobu hodowli, czy wymianą doświadczeń.

W 2014 r. gospodarstwo Państwa Jagłów wygrało 
etap wojewódzki konkursu „Estetycznie zagospodaro-
wana zagroda” organizowany przez MODR w Karnio-
wicach. Jury konkursu doceniło panujące w nim wa-
runki pracy i wypoczynku, estetykę budynków miesz-
kalnych i gospodarczych, ciekawą część rekreacyjną, 
bogatą w krzewy i kwiaty, dbałość o utrzymanie ciągów 
komunikacyjnych, okazały park maszynowy oraz or-
ganizację terenu w sposób, który nie przytłacza skalą 
produkcji. W tamtym czasie gospodarstwo rozrosło się 
do 250 ha, na które składały się zarówno grunty własne 
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jak i dzierżawione. Obecnie majątek został podzielony, 
gdyż gospodarze doczekali się spadkobiercy, który swoją 
przyszłość zawodową wiąże z rolnictwem. Od lat zresztą 
syn pomagał rodzicom, teraz „poszedł na swoje”.

Przed nimi wiele wyzwań: nie tylko niepewność 
związana z zagrożeniem ASF, zachwianiem rynków 
przez pandemię koronawirusa, ale również potrzeba 
dostosowania swojej produkcji do wymogów zmienia-
jącego się świata. Życzymy im wiele zdrowia, sił do pra-

cy oraz, by nadal byli lokalnymi liderami w kreowaniu 
lepszego wizerunku wsi i  promocji województwa.

A więc czy rolnictwo w powiecie wielickim zanika, 
czy może jednak rozwija się? Odpowiedź na to pyta-
nie nie jest oczywista, a ja nie podejmują się na nie 
odpowiedzieć.

Materiały źródłowe: 
www.pl.wikipedia.org.

* * * * *

Jak ślusarz został ogrodnikiem

Powiat proszowicki na-
zywany jest zagłębiem 

warzywniczym Małopolski. 
Wiodącą rolę w produkcji wa-
rzyw odgrywają rolnicy funk-
cjonujący na terenie gmin Nowe 
Brzesko, Proszowice i Koniu-
sza. Podstawę do tak ukierun-
kowanego profilu produkcji 
stanowią znakomite gleby rol-
nicze (głównie klasy II i III).

Przeważające powierzchnie w powiecie zajmują 
czarnoziemy i gleby brunatne oraz mady i gleby glejo-
we. Wysoki odsetek gruntów ornych w gospodarstwach 
indywidualnych powiatu proszowickiego oraz niskie 
udziały ugorów i odłogów (najmniej w Małopolsce) 
świadczą o intensywności upraw. Struktura zasiewów 
wyróżnia się tutaj w porównaniu z zasiewami tradycyj-
nego polskiego rolnictwa. Rolnicy prowadzą tu upra-
wy pod osłonami (głównie papryka, ogórki, pomidory 
oraz kwiaty) jak i w gruncie (kalafiory, cebula, kapusta, 
marchew, seler i inne warzywa korzeniowe). Uprawa 
warzyw pod osłonami, takimi jak folie, tunele foliowe 
i szklarnie, pozwala przyspieszać termin zbiorów, a tak-
że uzyskiwać obfitszy i lepszy jakościowo plon. Warzy-
wa pod osłonami są chronione przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi, przez co stają się bar-
dziej niezawodne w uprawie. Uprawa warzyw i kwia-
tów jest perspektywiczną gałęzią rolnictwa proszowic-
kiego. Warzywa są uprawiane tutaj od wielu pokoleń, 
a gospodarstwa ogrodnicze rozwijają się w błyskawicz-
nym tempie. Pomaga w tym rozwój technologii, któ-
ry wpływa na poprawę efektywności gospodarowania 
oraz na wzrost opłacalności produkcji rolniczej. Do in-
tensywnego rozwoju rolnikom potrzebna jest pomoc 
w organizowaniu rynków zbytu. Rolnicy z tego terenu 
są niechętni do zakładania grup producentów rolnych. 
Spowodowane to jest brakiem zaufania do współdzia-
łania w ramach grupy bądź spółdzielni. 

Jednym z rolników z gminy Koniusza jest pan 
Leszek Raś, który wspólnie z żoną prowadzi niewiel-
kie gospodarstwo rolne nastawiane na produkcję wa-
rzyw i kwiatów, i zgodził się o nim opowiedzieć.

Moje małe gospodarstwo

Prowadzę wraz z żoną niewielkie, 2-hektarowe go-
spodarstwo rolne w powiecie proszowickim. Takich 
małych gospodarstw, 2 – 5-hektarowych jest już coraz 
mniej. To dobrze, że obecny rząd wdraża różne progra-
my dla wsparcia takich rolników, bo pomimo mniejszej 
opłacalności i konkurencyjności na rynku w rywalizacji 
z dużymi, mają rację bytu. 

Tak żona jak i ja wychowani jesteśmy na wsi, od 
dziecka pomagając rodzicom uczestniczyliśmy w pra-
cach polowych i wiedzieliśmy jak ciężka jest praca na 
roli. Po ślubie dostaliśmy działki od rodziców i stwier-
dziliśmy, że będziemy je uprawiać, zakupiliśmy ciągnik 
i podstawowe maszyny. Wtedy dla nas, na tzw. dorobku, 
było to dodatkowe źródło dochodu – cały czas pracowa-
liśmy zawodowo. Żona ekonomista, ja w zawodzie ślu-
sarza. W wolnym czasie uprawialiśmy warzywa, pomi-
dory i ogórki pod folią na własny użytek, a co zbywało 
– sprzedawaliśmy na placu w Bieńczycach. Z roku na 
rok zwiększaliśmy różnorodność upraw na świeży zbiór 
o nowalijki pod foliami tj.: koperek i natkę pietruszki, 
rzodkiewkę, kalarepę, sałatę i fasolkę szparagową. 

Katarzyna Węgiel
Biuro MIR w Miechowie

rzodkiewkę, kalarepę, sałatę i fasolkę szparagową. 

Halina i Leszek Rasiowie, ogrodnicy z Koniuszy
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* * * * *

Ekologia i zdrowy tryb życia kluczem do sukcesu

Lata 80. i 90. to czasy transformacji. Żeby praca w go-
spodarstwie dawała efekty i zyski powiększyłem produkcję 
biorąc w dzierżawę ponad 4 ha gruntów ornych. Nasta-
wiliśmy się na uprawę słonecznika, kukurydzy cukrowej, 
kapusty pekińskiej, a żona wdrożyła uprawę kwiatów: 
sadzonek roślin rabatowych i balkonowych na wiosnę 
oraz chryzantem na jesień – w tych pracach chętnie po-
magały nam już dzieci. Mamy wspaniałą piątkę, wszyscy 
się kształcili w krakowskich liceach, potem studiowali i li-
czyła się każda złotówka. Pomagają do dziś, bo chryzan-
temy zdominowały nasze uprawy już od 23 lat. 

Prowadzimy tradycyjną uprawę chryzantem drobno-
kwiatowych – w doniczkach na polu, a w końcowej fazie 
pod osłonami, natomiast kwiaty wielkokwiatowe czy cięte 
do bukietów i wiązanek – w tunelach foliowych. Chry-
zantemy sprzedajemy głównie przy cmentarzach okolicz-
nych parafii, gdzie mamy stałe miejsca handlu i sympa-
tycznych klientów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za 
to, że rokrocznie wracają i kupują nasze kwiaty. Praca 
trwa praktycznie cały rok i jest bardzo pracochłonna, 
zwłaszcza przy wielkokwiatowych, gdzie trzeba ogławiać, 
skarlać, stosować środki ochrony roślin i nawadnianie. 
W sadzonki chryzantem od wielu lat zaopatrujemy się 
u jednego dostawcy, mamy sprawdzone, zdrowe i dobrze 

ukorzenione roślinki, a efektem są piękne kolorowe kwia-
ty i drobnokwiatowe kształtne kopki. Co roku pojawiają 
się nowości pod względem kształtu i koloru kwiatów. 

Każda produkcja rolna prowadzona w sposób cią-
gły jest opłacalna, bo z każdym rokiem nabywamy do-
świadczenia a wprowadzane do uprawy nowości owo-
cują zwiększonym popytem i ceną. 

Ten rok, 2020, tak jak we wszystkich dziedzinach go-
spodarki, nam też dał się we znaki. W wyniku niekorzyst-
nych warunków, najpierw wiosennej suszy potem nad-
miaru ulewnych deszczy i podtopień, ucierpiała uprawa 
kapusty pekińskiej. Kwiaty, co widać w końcowym efekcie, 
nie ucierpiały – są duże i piękne, lecz w wyniku zamknię-
cia cmentarzy i ograniczenia handlu na runku, spowodo-
wanego epidemią COVID-19 i dużym wzrostem zakażeń 
w naszym kraju, nie znajdą się na grobach bliskich a praw-
dopodobnie w bioodpadach. Ta wiadomość sparaliżowała 
chyba wszystkich producentów i posiadaczy chryzantem. 
Rząd zareagował i jesteśmy wdzięczni Premierowi Ma-
teuszowi Morawieckiemu za decyzję odkupienia przez 
ARiMR naszych kwiatów, wyprodukowanych i gotowych 
do sprzedaży na dzień 1 listopada. Dzięki takiemu wspar-
ciu pomocowemu będziemy mogli spokojnie przetrwać 
okres zimy i wiosną wyjść z nowymi uprawami.

Moda na zdrowy tryb 
życia zapanowała na 

dobre. Coraz częściej zwraca-
my uwagę na to co jemy, wybie-
rając produkty zdrowe i bez-
pieczne, czyli ekologiczne. 

Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom, w trosce o nasze 
zdrowie oraz środowisko na-
turalne, coraz częściej wpro-
wadzane są do sprzedaży 

certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego. Po-
chodzą one z gospodarstw ekologicznych, w których 
wyprodukowano je bez użycia nawozów sztucznych, 
chemicznych środków ochrony roślin oraz antybioty-
ków i hormonów. Nie zawierają także syntetycznych 
aromatów, barwników, konserwantów i polepszaczy. 
O wszystkich zaletach i dobrodziejstwach rolnictwa 
ekologicznego doskonale wie pasjonat i zarazem rolnik 
z powiatu olkuskiego.

Pan Robert Tracz to człowiek nietuzinkowy. Absol-
went AWF, rehabilitant, instruktor gimnastyki chiń-
skiej tai chi, a jednocześnie właściciel gospodarstwa 
ekologicznego, sadownik, pszczelarz oraz zwolennik 
medycyny naturalnej. Wychowanie patriotyczne, sza-
cunek dla trudu polskiego rolnika, pragnienie ukazania 
piękna ziemi rodzinnej oraz przekonanie o leczniczych 

walorach plonów z lokalnych upraw wyniósł z domu 
rodzinnego. W latach 90. pan Robert odziedziczył po 
dziadkach 5 ha pola i postanowił założyć ekologicz-
ny sad orzechowy. Dzięki współpracy z ARiMR oraz 

Małgorzata Kulgawczuk
Biuro MIR w Miechowie

Robert Tracz, ekorolnik, pszczelarz, rehabilitant... 
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Nasi rolnicy – gospodarstwa małe i duże

MODR uzyskał środki finansowe na rozpoczęcie upra-
wy. Przekształcił gospodarstwo rolne w gospodarstwo 
ekologiczne i uzyskał stosowny certyfikat. 

Aktualnie pan Robert prowadzi 10-hektarowe go-
spodarstwo „Akademia Zdrowia” na terenie Osieka, 
Zimnodołu, Przegini i Huciska. Oprócz sadu orzecho-
wego uprawia stare odmiany jabłoni, śliw, czereśni i wi-
śni oraz maliny. Posiada także niewielką pasiekę oraz 
uprawę ziół. Na bazie własnych plonów oferuje w sprze-
daży bezpośredniej i okazjonalnej ekologiczne przy-
smaki i produkty lecznicze. Jurajska Orzechówka zalana 
Jankielowym Czarem Pustyni czy Jurajska Malina zala-
na Czarem Pustyni są doskonale znane i doceniane na 
Małopolskim Festiwalu Smaku. Na podium znajdowa-
ły się również powidła ze śliwek z sadu ekologicznego, 
ocet śliwkowy, ocet jabłkowy oraz olejek dziurawcowy. 
Ten ostatni wykorzystywany jest do masażu w przypad-
ku bólu pleców, mięśniobóli, reumatyzmu czy też opa-
rzeń i odmrożeń. Jednym z zabiegów fizjoterapeutycz-
nych stosowanych przez pana Roberta jest także masaż 
miodem z własnej pasieki o unikalnym składzie. 

Pan Tracz wyspecjalizował się w przygotowywaniu 
naturalnych specyfików, które pomagają w dolegliwo-
ściach układu kostnego i stawów. Osobiście przygoto-
wuje lecznicze maści i balsamy m.in. z żywokostu i na-
gietka. Interesująca jest także słoma owsiana. Kąpiele 
w tym produkcie pobudzają hormony, działają odmła-
dzająco, rewitalizująco i wzmacniająco. 

Swoje niepowtarzalne produkty pan Robert prezen-
tuje nie tylko podczas festiwali i targów w Polsce, ale 
również za granicą. Jako przedstawiciel Małopolskie-
go Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych „Natura” 
w 2016 r. uczestniczył w Targach Grüne Woche w Ber-
linie oraz Międzynarodowych Targach Produktów 
Ekologicznych BioFach and Vivaness w Norymberdze. 
Na tych największych światowych targach ekologicz-
nych promował tradycję oraz lokalne specjały. 

Pan Tracz od wielu lat dba o zdrowie i kondycję fi-
zyczną lokalnych mieszkańców działając jako instruk-
tor rekreacji ruchowej i doradca żywieniowy. Studen-
tom olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 
miłośnikom wschodnich sztuk walki znany jest z pro-
wadzenia zajęć chińskiej gimnastyki tai chi.

Na Targach Grüne Woche, 15-24.01.2016 r.

* * * * *

Rolnictwo w powiecie olkuskim

Rozmowa z Janem 
Książkiem, Przewod-

niczącym Rady Powiatowej 
MIR w Olkuszu.

Tematem naszej rozmowy 
jest rolnictwo w powiecie olku-
skim. Jednakże region ten nie 
jest typowo rolniczy. Dlatego na 
wstępie proszę przybliżyć cha-
rakterystykę powiatu.

Powiat olkuski znajduje się 
w północno–zachodniej części 
województwa małopolskiego, w obrębie trzech makro-
regionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej. 
Utworzony został w 1999 r. w ramach reformy admi-
nistracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olkusz. W skład 
powiatu wchodzą: gmina miejska Bukowno, gminy 
miejsko-wiejskie Olkusz i Wolbrom oraz gminy wiej-
skie Bolesław, Klucze i Trzyciąż. Obok obszarów silnie 
uprzemysłowionych powiat olkuski obejmuje znaczne 
powierzchnie o charakterze rolniczo-leśnym. W za-
chodniej części powiatu (gminy: Olkusz, Klucze, Bo-

lesław, Bukowno) występują gleby o niskiej klasie bo-
nitacji, które dodatkowo zanieczyszczone są metalami 
ciężkimi. Wschodnia część powiatu (gmina Trzyciąż, 
Wolbrom) posiada gleby III i IV klasy bonitacji. O atrak-
cyjności powiatu olkuskiego świadczą nie tylko krajo-
brazy, ale także zabytki kultury materialnej. Do naj-
cenniejszych należy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, 
w granicach województwa małopolskiego obejmuje 
wyłącznie obszar powiatu olkuskiego (gminy Klucze, 
Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) o powierzchni 12 688 ha. 
Przebiega tędy również Szlak Orlich Gniazd. Do cieka-
wych miejsc należy także Pustynia Błędowska (posia-
dająca status użytku ekologicznego). Ponadto na tere-

nie powiatu występują liczne 
pomniki przyrody, zarówno 
ożywionej (drzewa i zespoły 
drzew) jak i pomniki przy-
rody nieożywionej (ostańce 
skalne, głazy i skałki wapien-
ne, bryły skalne i źródła wód 
podziemnych). W okolicach 
Trzyciąża istnieje Dłubniań-
ski Park Krajobrazowy. 

lesław, Bukowno) występują gleby o niskiej klasie bo-
nitacji, które dodatkowo zanieczyszczone są metalami 
ciężkimi. Wschodnia część powiatu (gmina Trzyciąż, 
Wolbrom) posiada gleby III i IV klasy bonitacji. 
cyjności powiatu olkuskiego świadczą nie tylko krajo-
brazy, ale także zabytki kultury materialnej.
cenniejszych należy Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, 
w granicach województwa małopolskiego obejmuje 
wyłącznie obszar powiatu olkuskiego (gminy Klucze, 
Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) o powierzchni 12 688 ha. 
Przebiega tędy również Szlak Orlich Gniazd. Do cieka-Jan Książek
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Rolnictwo w powiecie olkuskim

W gminach powiatu olkuskiego dużą powierzchnię 
zajmują użytki rolne (54% ogólnej powierzchni powia-
tu). Rolnictwo powiatu cechuje znaczne rozdrobnienie, 
przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 2,8 ha. Więk-
sze znaczenie towarowe produkcja rolna odgrywa na 
terenach wiejskich gminy Wolbrom i w gminie Trzy-
ciąż. Stan środowiska naturalnego jest bardzo ważną 
determinantą rozwoju dla powiatu olkuskiego. Wysoki 
stopień uprzemysłowienia (w tym przemysł ciężki i wy-
dobywczy), położenie na styku aglomeracji krakowskiej 
i konurbacji śląskiej, oraz pozostałości po działalności 
przemysłowej minionej epoki (m.in. przemysł wydo-
bywczy), wymusza działania z zakresu stałego podwyż-
szania poziomu ochrony i waloryzowania środowiska. 

Działania te leżą w gestii różnych sektorów – w tym 
prywatnego. W zakresie zadań samorządowych du-
żym wyzwaniem były kwestie dywersyfikacji systemu 
dostarczania wody, oraz obecnie problemy likwidacji 
leja depresyjnego w kontekście likwidacji Zakładów 
Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, 
rozszerzania sieci kanalizacyjnych, tworzenia warun-
ków do zmniejszania poziomu niskiej emisji i wymia-
ny źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, stosowaniu 
odnawialnych źródeł energii, itp. Wiele z tych zadań 
przynależy do kompetencji gminnych, jednak powinny 
być realizowane w sposób globalny – jeżeli planowane 
jest korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. 
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska przyczyni 
się nie tylko do poprawy jego parametrów, ale również 
do zwiększenia jakości życia mieszkańców i atrakcyj-
ności inwestycyjnej powiatu. 

Na pogorszenie stanu gleb na terenie powiatu naj-
większy wpływ ma: zanieczyszczenie gleb wywoła-
ne obecnością „dzikich wysypisk”; zanieczyszczenie 
wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów; za-
nieczyszczenia gleb związane z intensywną gospodar-
ką rolną, stosowanie na całej powierzchni upraw środ-
ków ochrony roślin, powodujące ubożenie i zanikanie 
roślinności segetalnej; zagrożenie gleb erozją (szcze-
gólnie gleb na stokach); susza.

Jakie są największe atuty powiatu olkuskiego z gospo-
darczego punktu widzenia?

Pod względem gospodarczym powiat olkuski można 
podzielić na trzy obszary. Pierwszy, o charakterze typo-
wo przemysłowym, tworzy zachodnia część powiatu: 
gminy Bolesław, Bukowno oraz miasta Olkusz i Wol-
brom. Drugi obszar – rolniczy – obejmuje wschodnią 
część powiatu: gmina Trzyciąż, tereny wiejskie gminy 
Wolbrom oraz tereny wiejskie gminy Olkusz. Trzecim, 
uzupełniającym obszarem jest gmina Klucze, która 
dzięki niebagatelnym walorom środowiska przyrodni-
czego i promowaniu ekologicznych rozwiązań w prze-
myśle, pretenduje do objęcia funkcji terenu turystycz-
no-rekreacyjnego. Do funkcji pełnionych przez trzeci 
obszar coraz częściej aspirują również tereny wiejskie 
gminy Olkusz i Trzyciąż.

Do największych atutów powiatu, z gospodarczego 
punktu widzenia, należą: korzystne położenie geogra-
ficzne i komunikacyjne pomiędzy Śląskiem a Małopol-
ską; duża liczba działających podmiotów gospodarczych 
– szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw; bliskość 
dużych rynków zbytu produktów rolnych i przemysło-
wych; stosunkowo duża produkcja rolna skupiona na 
niewielkim obszarze przy jednoczesnym, niskim stopniu 
chemizacji rolnictwa; sprzyjające warunki przyrodnicze 
i krajobrazowe dla rozwoju specyficznych produktów tu-
rystycznych; cenne zabytki architektoniczne i historyczne.

Na stokach Góry Koronnej prowadzona jest ochrona muraw kseroter-
micznych poprzez ekstensywny wypas owiec i kóz. Projekt realizuje 
Fundacja Przyroda i Człowiek, przy współpracy Ojcowskiego Parku 
Narodowego i współfinansowaniu z WFOŚiGW w Krakowie.

Krajobraz rolniczy w pow. olkuskum, fot. A. Sowula.

Powiat olkuski jest jednym z lepiej rozwiniętych 
gospodarczo obszarów Małopolski. Świadczą o tym 
wskaźniki liczby przedsiębiorstw na 1 000 mieszkań-
ców, istniejące firmy średnie i duże, jak i duża liczba 
podmiotów małych i mikro. Jednak ta struktura gospo-
darcza nie jest póki co w stanie zapewnić wystarczającej 
liczby miejsc pracy, co w konsekwencji powoduje wy-
sokie bezrobocie w porównaniu do innych powiatów 
Małopolski oraz emigrację zarobkową ludzi młodych. 
Z drugiej strony, na rynku pracy znajduje się wielu ab-
solwentów nie mogących znaleźć zatrudnienia, co może 
świadczyć o ich niedostosowanych kwalifikacjach i nie-
wystarczających umiejętnościach przekwalifikowania.
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Rolnictwo w powiecie olkuskim

* * * * *

Jak kształtuje się produkcja zwierzęca i roślinna w powiecie?

Produkcja zwierzęca w powiecie olkuskim plasuje 
się na średnim poziomie województwa małopolskiego. 
Przeważa hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej 
i drobiu. W gminach typowo rolniczych tj. Wolbrom 
i Trzyciąż przeważa produkcja roślinna, z dużym udzia-
łem okopowych; w gminach Olkusz i Klucze również 
przeważa produkcja roślinna, natomiast w pozostałych 
gminach Bolesław, Bukowno dużym problemem jest 
duża ilość odłogowanej ziemi ze względu na znaczący 
udział przemysłu w strukturze gmin.

Czy ze względu na dużą ilość lasów występują problemy 
z dziką zwierzyną?

Powierzchnia lasów na terenie powiatu olkuskiego 
wynosi 22 945,96 ha, a lesistość powiatu 36,3%. Wskaź-
nik lesistości dla naszego obszaru jest wyższy od śred-
niej krajowej, która wynosi 30%, i wyższy od wartości 
dla województwa, która wynosi 28,7%. Do najbardziej 
zalesionych gmin powiatu należy gmina Bukowno, któ-
rej poziom zalesienia sięga 70% i gmina Klucze – 47,5%. 
Pomimo tak wysokiego poziomu lesistości często wy-
stępują problemy z dziką zwierzyną, szczególnie z dzi-
kami i lisami ten problem wciąż narasta. Ostatnio nawet 
pojawiły się dziki w samym mieście Olkusz i pomimo, 
iż mamy bardzo dobrze działające koła łowieckie na te-
renie powiatu, trudno jest ten problem rozwiązać, bo 
sami mieszkańcy dokarmiają lisy jak i niestety dziki.

Z jakich produktów słynie powiat olkuski?

Powiat olkuski słynie z produkcji wyrobów emaliowa-
nych zakładów Emalia S.A. w Olkuszu. Powstała w 1907 r. 
fabryka zajmuje obecnie czołową pozycję w branży ema-
lierskiej na polskim rynku. Wynika to z wysokiej jakości 
naszych wyrobów, osiąganej dzięki wykorzystaniu no-

woczesnych technologii w połączeniu z umiejętnościa-
mi doświadczonej załogi. Wyroby sanitarne produko-
wane z materiałów naturalnych przez Emalię wyróżnia 
jakość wykonania, prostota, funkcjonalność i estetyka.

Z jakimi problemami aktualnie borykają się tutejsi rolnicy?

Rolnicy naszego powiatu borykają się z brakiem bli-
skich miejsc placów targowych w gminie Olkusz, Trzy-
ciąż i Klucze, dużym rozdrobnieniem działek rolnych 
oraz niską opłacalnością produkcji.

Jako rolnik, a jednocześnie przedstawiciel samorządu 
rolniczego i samorządu terytorialnego, jakie rozwiąza-
nia sugerowałby Pan wprowadzić, aby poprawić efek-
tywność produkcji rolnej oraz sytuację rolników, nie tyl-
ko w powiecie olkuskim?

Sugeruję utworzenie rolniczej strefy aktywności 
gospodarczej w powiecie olkuskim, utworzenie silnej 
grupy producentów rolnych w celu negocjacji cen pro-
duktów rolnych, możliwości tańszego zakupu nawo-
zów i środków ochrony roślin, oraz utworzenie dobrze 
skomunikowanych terenów inwestycyjnych.

Rozmawiała Małgorzata Kulgawczuk, 
biuro MIR w Miechowie

Owca olkuska, rodzima odmiana owcy długowełnistej.

Informacje branżowe – ARiMR

W ostatnim dniu listo-
pada ruszyły dwa 

z czterech planowanych na 
bieżący rok naborów wnio-
sków o pomoc finansową 
z PROW na lata 2014-2020. 

 

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw 
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, 

Nabory wniosków o pomoc fi nansową z PROW

który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co 
najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie 
wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności.

Limit finansowy na jednego beneficjenta i jedno 
gospodarstwo wynosi 100 tys. zł, przy czym refundacji 
podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwesty-
cji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny po-
ziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji 
ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, 
powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie 
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70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia • 
tj. 3 618 zł 30 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.• 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące 
zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił 
komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłosze-
niem przez Prezesa 
GUS przeciętnego 
miesięcznego wy-
nagrodzenia za III 
kwartał 2020 r. (5 168 
zł 93 gr).

Informacje branżowe – ARiMR / KRUS

Nowe kwoty przy-
chodu decydujące o 

zmniejszeniu lub zawiesze-
niu świadczeń emerytalno-
rentowych.

Od 1 grudnia 2020 r. 
zmieniły się kwoty miesięcz-
nego przychodu z tytułu 
wykonywania działalności 

podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
(np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie 
lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawie-
szenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

powiększających obszar nawadniania i ulepszających już 
istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać 
m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn 
i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, 
odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji na-
wadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

 

Wsparcie adresowane jest do przedsiębiorców, któ-
rzy pracują już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją 
działalność w zakresie usług wspomagających produk-
cję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodar-
skich, czy też usług świadczonych po zbiorach.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości 
– rozwój usług rolniczych” może ubiegać się osoba fi-
zyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe 
przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą 
obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rol-
nych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jedne-
go z następujących kodów PKD: 01.61.Z – Działalność 
usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę 

zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa 
następująca po zbiorach.

Refundacji podlega do 50% kosztów kwalifikowal-
nych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub 
leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własno-
ści) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produk-
cji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania służących do za-
rządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających ste-
rowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia sys-
temu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. 
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, 
który w okresie realizacji programu wynosi maksymal-
nie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

* * * * *

Informacje KRUS – nowe kwoty przychodu

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomo-
ści, rzeczy używanych, jak również kosztów robót bu-
dowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR wła-
ściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można 
je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo 
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Pol-
skiej. Wniosek można również wysłać w  formie dokumen-
tu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.  
Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: na www.arimr.gov.pl.



Rolniczy sprzeciw wobec "piątki dla zwierząt"
– spotkania z parlamentarzystami (informacja na str. 18-19)

Bochnia, 05.10.2020 r., z Posłem S. Bukowcem (od lewej: A. Tabor, D. Włudyka, J. Wałaszek).

Grybów, 09.10.2020 r., z Senatorem W. Durlakiem,
od lewej: K. Zachwieja, K. Kurzeja, J. Magiera.

Szczawnica, 09.10.2020 r. z Senatorem J. Hamerskim
od prawej: A. Zubek, S. Łuszczek, J. Olejarz.

Oświęcim, 26.10.2020 r., z Posłanką D. Niedzielą, od prawej: W. Procner, M. Sowa i R. Czaicki.



Rolniczy sprzeciw wobec "piątki dla zwierząt"
– protesty (informacja na str. 20)

Małopolscy rolnicy na proteście przeciwko uchwaleniu „piątki dla zwierząt”, Warszawa, 13.10.2020 r.
* * *

Rolnicy z okolic Tarnowa protestujący przeciwko uchwaleniu „piątki dla zwierząt”, 26.10.2020 r.
* * *


