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Szanowni Rolnicy, Członkowie Małopolskiej Izby Rolniczej,

Kończy się rok gospodarczy w rolnictwie. Każdy z nas podsumowuje go z punk-
tu widzenia wyników ekonomicznych, inwestycji oraz określenia perspektyw na 
najbliższy rok i najbliższe lata. Był on wyjątkowo trudny, nie tylko przez panują-
cą pandemię COVID-19 ale, tak jak było to w minionych latach, również zjawiska 
katastroficzne, zawirowania na rynkach rolnych spowodowane nadprodukcją np. 
jabłek i  spadek cen trzody chlewnej związanej głównie z wystąpieniem kolejnych 
ognisk ASF. Ostatni okres to katastrofa na rynku nawozów sztucznych oraz perspek-
tywa kolejnych podwyżek cen energii i paliw. Zaczyna dotykać nas również inflacja, 
która dla rolników jest zawsze dotkliwa. Pomimo dobrych cen na zboża i kukurydzę, 
wzrost cen paliw, nawozów, środków ochrony roślin oraz takich surowców jak stal, 
blacha, cement, drewno, wielu z nas, a zwłaszcza ci którzy  prowadzą intensywną 

produkcję i stale rozwijają swoje gospodarstwa, doświadcza w sposób namacalny niekorzystnej strony inflacji. 

Dla Izby to był również trudny rok, w którym, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią,  nie mogliśmy 
w pełni realizować swoich zadań statutowych. Pomimo tych ograniczeń udało nam się wygrać 5 konkursów na pro-
jekty KSOW, uzyskując dla budżetu Izby prawie 280 tys. zł dodatkowych środków. Dzięki tym środkom rolnicy ma-
łopolscy uczestniczyli w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych. Pomagamy również, dzięki środkom w wysokości 
1 mln 250 tys. zł. uzyskanym z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, rolnikom poszkodo-
wanym w czasie pożaru jaki wybuchł miejscowości Nowa Biała.  Rok 2021 był również rokiem jubileuszu 25-lecia 
Małopolskiej Izby Rolniczej, której istnienie związane jest również z rocznicą 125-lecia powstania Izb Rolniczych 
na terenie Polski. Pomimo licznych uwag w stosunku do działalności Izb Rolniczych, obiektywnie stwierdzamy, że 
jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych organizacji rolniczych reprezentujących rolników na wszystkich szczeblach 
administracji państwowej i uczestniczącą aktywnie w pracach ustawodawczych polskiego rządu i parlamentu. 

Przed rolnictwem Polski, w  tym Małopolski, stoi strategiczne zadanie zapewnienia mieszkań-
com kraju wysokiej jakości żywności, która powinna być podstawą rynku konsumentów. To za-
danie możemy spełnić i  spełniamy odnosząc na tym polu znaczące sukcesy, pod warunkiem zro-
zumienia przez rządzących oraz wszystkich mieszkańców Polski, że pełnimy strategiczną rolę  
w  gospodarce kraju i wymagamy z ich strony szacunku, poszanowania naszej pracy i umożliwienia rozwoju 
swoich gospodarstw w obliczu występujących na całym świecie nadchodzących zmian cywilizacyjnych. 

Z  okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i  zbliżającego się Nowego Roku, które  
w polskiej tradycji są niezwykle ważne, dające nadzieje w każdej sytuacji, również tej, w której obecnie się 
znajdujemy, życzę wszystkim rolnikom – Członkom Małopolskiej Izby Rolniczej, ich rodzinom oraz wszyst-
kim mieszkańcom wsi mającym na co dzień kontakt z rolnictwem, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, 
wielu łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności.

Szczęść Boże!

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu MIR
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25 lat Małopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 21 września 
w  Gminnym Cen-

trum Kultury w  Wierzchosła-
wicach obchodziliśmy  Jubile-
usz 125-lecia powstania izb rol-
niczych na ziemiach polskich 
oraz 25-lecia powołania Mało-
polskiej Izby Rolniczej. 

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w  Kościele pw. 
Matki Bożej Pocieszenia, konce-
lebrowaną przez księdza infułata 
Adama Kokoszkę oraz księdza proboszcza Jerzego Czu-
ja. Podczas mszy delegacje regionów Małopolski złoży-
ły dary ołtarza składające się z płodów rolnych. Zarząd 
Izby na rzecz Parafii ufundował pamiątkowy ornat. Po 
mszy uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Win-
centego Witosa, by złożyć wiązankę kwiatów i  w  ten 
sposób oddać hołd wywodzącemu się z tej ziemi dzia-
łaczowi rolniczemu, który trzykrotnie piastował urząd 
premiera w II Rzeczypospolitej.

Po przybyciu gości na salę Witosówki uroczyście 
wkroczył poczet sztandarowy, po czym odśpiewano 
Rotę. Prezes Izby Ryszard Czaicki powitał przybyłych 
oraz poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć tych, któ-
rzy od nas odeszli. Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie zasłużonym działaczom odznaczeń: 
państwowych, ministerialnych oraz samorządowych. 
Medale w  imieniu Prezydenta RP wręczał Dyrektor 
Generalny Urzędu Wojewódzkiego pan Szymon Strze-
lichowski, odznaczenia resortowe dodatkowo wręcza-
li: Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan 
Wiktor Szmulewicz oraz Prezes Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki.

Referat okolicznościowy wygłosił Prezes Zarządu 
Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Czaicki, od-
nosząc się do historii powstania Izb Rolniczych w Polsce 
125 lat temu oraz historii Małopolskiej Izby Rolniczej   
po 1996 roku. Zakres działalności samorządu rolnicze-
go 100 lat temu określony ustawą Otto Bismarck był 
bardzo zbliżony do celów i zadań jakie stoją przed obec-
nymi Izbami Rolniczymi. Środowisko rolnicze w 1996 
roku było bardzo wdzięczne za uchwalenie ustawy 
o izbach rolniczych. Polska dołączyła do krajów, które 
posiadają samorząd gospodarczy reprezentujący rolni-
ków na scenie gospodarczej i  politycznej kraju. W  re-
feracie Prezes Czaicki odniósł się do osiągnięć Mało-
polskiej Izby Rolniczej oraz perspektyw samorządu go-
spodarczego wobec proponowanych zmian w strategii 
działalności Unii Europejskiej w rolnictwie. Wymienił 
najważniejsze osiągnięcia minionego okresu: odbudowę 

wzajemności ubezpieczeniowej, bliskie kontakty z part-
nerami zagranicznymi, ponad 110 wyjazdów szkolenio-
wych, ochronę gruntów rolnych przed zakwaszeniem. 
W ciągu 3 lat dzięki wysiłkom Izby zwapnowano ponad 
5 tysięcy ha   gruntów rolnych. Niemniej ważną dzie-
dziną realizowaną przez Izby było doradztwo rolnicze, 
pomoc przy opracowywaniu wniosków obszarowych, 
wniosków programów pomocowych, czy też szkoleń. 
Dzięki wygranym projektom dofinansowującym szko-
lenia, które realizowaliśmy również na terenie całej 
Polski, przeszkoliliśmy tysiące rolników podnosząc ich 
kwalifikacje, realizując podstawowy cel oświaty pozasz-
kolnej, zmierzającej do ustawicznego kształcenia. Dzię-
ki tym projektom budżet Izby przez wiele lat zwiększał 
się w  ramach środków zewnętrznych, nawet do 60%. 
Określając priorytetowe zadania dla samorządu gospo-
darczego z niepokojem odniósł się do zamiarów zmian 
Wspólnej Polityki Rolnej zmierzającej do ograniczenia 
produkcji przez wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu 
oraz ograniczeń finansowych, które czekają rolnictwo 
w ramach strategicznego planu 2023 – 2027. 

W  codziennej pracy Izba służy ponad dwustuty-
sięcznej rzeszy członków Izby w  województwie mało-
polskim, pomagając na bieżąco w rozwiązywaniu róż-
nych spraw wynikających z  codziennych problemów 
produkcji rolnej, kontaktów z urzędami, z Kołami Ło-
wieckimi czy komornikami sądowymi. 

Znaczną część naszej działalności w  minionym 
okresie poświęcaliśmy opiniowaniu aktów prawnych 
przygotowywanych przez ministerstwa oraz Sejm RP. 

Pan Prezes Czaicki na koniec podkreślił znaczenie 
w  działalności Izby biura, w  skład którego wchodzą 
wykształceni, wyspecjalizowani pracownicy. To dzięki 
dobrej współpracy pomiędzy ciałami statutowymi oraz 
pracownikami biura powstało wiele pomysłów na pro-
jekty, które wzbogaciły działalność merytoryczną Izby.

„Chciałbym w tym miejscu podziękować im za do-
tychczasową pracę. Dziękuję przede wszystkim działa-
czom izbowym, którzy w ciągu 25 lat aktywnie wspie-
rali działalność Izby”. 

 
W dyskusji, oprócz całego grona przedstawicieli in-

stytucji rolniczych oraz izb rolniczych z  Polski (Wiel-
kopolska IR – Piotr Walkowski, Śląska IR - Roman 
Włodarz, Podkarpacka IR – Jerzy Jakubiec, Lubelska IR 
- Gustaw Jędrejek, Mazowiecka IR - Witold Konarski,) 
występowali przedstawiciele instytucji, które wspierały 
Izbę, jak np. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW (Prezes Ewa Stachura-Kruszewska), Uniwersy-

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR
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tet Rolniczy w Krakowie (JM Rektor dr hab.inż Sylwe-
ster Tabor, prof UR). Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
–   Agnieszka Szewczyk – Kuta, przedstawiciele Związ-
ków Hodowców: Wacław Drożdż, Wojciech Rasiński, 
Zbigniew Młyński, przedstawiciele Okręgów PZŁ   - 
Aleksandra Dzięcioł-Gęsiarz, Bogusław Rataj, Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Michał Goś - 
wyrażali podziękowania za dotychczasową współpracę 
oraz składali życzenia dalszych owocnych wyników 
w  działalności samorządowej. Głos zabrali również 
przedstawiciele władz administracyjnych: Dyrektor 
Generalny Urzędu Wojewódzkiego Pan Szymon Strze-
lichowski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i  Roz-
woju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Pani Anna Glixelli odczytała list gratulacyjny od Pana 
Wicemarszałka. Gratulacje Izbie złożyli: Konsul Hono-
rowy Republiki Chorwacji Pan Paweł Włodarczyk oraz 
Konsul Honorowy Rumunii Pan Ignat Timar.

Na uwagę zasługiwały wystąpienia przedstawicieli 
Sejmu: Przewodniczącego KP PSL pana Posła Włady-
sława Kosiniaka – Kamysza, pana Posła Stanisława Bu-
kowca z KP Porozumienie J. Gowina oraz Prezesa Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza, który 
ocenił 25 lat Izb Rolniczych w Polsce przez pryzmat kon-
taktów z urzędującymi ministrami rolnictwa oraz rolę 
jaką KRIR ma w reprezentowaniu środowiska rolnicze-
go Polski na centralnych szczeblach władzy administra-
cyjnej i ustawodawczej. Potwierdził obawy Prezesa Ko-
siniaka-Kamysza co do przyszłości polskiego rolnictwa 
w  zakresie produkcji żywności. Podkreślił znaczenie 
produkcji rolnej w handlu zagranicznym i bezwzględ-
nie przeciwstawił się próbom jej ograniczenia.

 
Dyrektor Henryk Dankowiakowski, który również 

obchodził Jubileusz 25 lat swojej pracy w  Izbie Tar-
nowskiej oraz Małopolskiej przypomniał osoby, które 
przede wszystkim w  pierwszym okresie istnienia Izby 
miały wpływ na kształtowanie się programu działalno-
ści, należeli do nich Pan Chirstian Kita - Dyrektor Izby 
Rolniczej Le Doubs w Besancon, który z dużą sympatią 
i  zaangażowaniem organizował wspólnie z  Izbą wiele 
przedsięwzięć, szkoleń, wyjazdów, wystaw. Pan Andrzej 
Wojtyła - prezes TUW „TUW”, pani Ewa Stachura-
-Kruszewska i pani Lucyna Rybak, pomagali nam zor-
ganizować Związek Wzajemności Członkowskiej, który 
generuje prawie co roku nadwyżkę w ubezpieczeniach 
wzajemnych, przeznaczaną dla członków ZWC. Obec-
nie w każdym województwie funkcjonują takie związki, 
upodmiotawiając ubezpieczenia majątkowe. Dyrektor 
wyraził żal, iż na dzisiejszym spotkaniu brakuje panów: 
Włodzimierza Okrajka i Pawła Augustyna, którzy bę-
dąc Prezesami poprzednich Zarządów mieli znaczący 

wpływ na działalność Izby. Odnosząc się do sukcesu 
Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie odbudowy ubez-
pieczeń wzajemnych Dyrektor stwierdził również, że 
dwa przedsięwzięcia, za którymi stała Izba nie zostały 
zrealizowane, tj. giełda tarnowska, która w roku 2021r. 
generalnie przestała istnieć oraz próba nabycia przez 
Izbę w  ramach obowiązującego prawa Stada Ogierów 
w Klikowej. Na koniec podziękował wszystkim działa-
czom izbowym, dzięki którym zrealizowaliśmy wiele 
ciekawych projektów, udzieliliśmy wielu rolnikom po-
mocy oraz zapewniliśmy dla pięciu regionów podstawę 
materialną bytu Izb, czyli budując lub też kupując bu-
dynki z przeznaczeniem na działalność Izby. 

Podczas obchodów naszego święta swoje stoiska za-
prezentowały instytucje bez których wsparcia trudno 
wyobrazić sobie obecne krajowe rolnictwo: Agencja 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem-
nych TUW.

Imprezą towarzyszącą był Festiwal Polskiej Wie-
przowiny sfinansowany ze środków finansowych Fun-
duszu Promocji Mięsa Wieprzowego, w  ramach któ-
rego zorganizowano dwa stoiska wystawiennicze oraz 
degustację wieprzowiny z  grilla. W  ramach Festiwalu 
zorganizowany był konkurs rysunkowy dla dzieci oraz 
konkurs wiedzy dla dorosłych. Nagrody laureatom wrę-
czano na sali konferencyjnej. Dodatkowy poczęstunek 
przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Nieszkowa, 
Łętowni, Czorsztyna, Tymowej i Mętkowa - reprezentu-
jące pięć regionów Małopolski. Na ich stoiskach można 
było posmakować między innymi: moskoli z  masłem 
czosnkowym, schabu nadziewanego śliwką, szynki pie-
czonej, wędzonego boczku, rolady wieprzowej faszero-
wanej grzybami leśnymi, chleba wiejskiego ze  smalcem, 
pasztetów, pierogów, bigosu, marchwianki mętkowskiej, 
chrzonu, zupy  łętowskiej  czy gulaszu czorsztyńskiego. 
Nie brakło również wspaniałych ciast oraz jubileuszo-
wego tortu, który uroczyście na scenie pokroił Prezes 
Czaicki. Podczas imprezy gościom przygrywała kapela 
ArtixFolk z Krościenka n/Dunajcem. 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy, że nas 
zaszczycili swoją obecnością, dobrym słowem i okolicz-
nościowymi podarunkami. Mając nadzieję na dalsze, 
owocne lata będziemy podejmować codzienny trud na 
rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
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Lista osób odznaczonych pod-
czas uroczystości jubileuszowych

I. Odznaczenia państwowe
Krzyże Zasługi otrzymali:

1. Karol Zachwieja  - Złoty Krzyż Zasługi - za za-
sługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej,

2. Grzegorz Płażek – Brązowy Krzyż Za-
sługi – za zasługi w działalności społecz-

nej, za wkład w rozwój rolnictwa
3. Andrzej Włudarz - Brązowy Krzyż Za-

sługi – za zasługi w działalności społecz-
nej, za wkład w rozwój rolnictwa

4. Dariusz Włudyka - Brązowy Krzyż Za-
sługi – za zasługi w działalności społecz-

nej, za wkład w rozwój rolnictwa
 

Medal za Długoletnią Służbę otrzymała:
Dorota Korepta – Kura – Me-

dal Srebrny za Długoletnią Służbę
II. Medal Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali:

1. Antoni Frączek
2. Michał Gruszkowski

3. Leszek Hanek
4. Krzysztof Klęczar

5. Jan Książek
6. Krzysztof Kurzeja

7. Ewa Listwan
8. Janusz Morawiec
9. Urszula Moryc

10. Jarosław Musiał
11. Czesław Pobędza

12. Monika Staszyńska
13. Cecylia Strojna
14. Tadeusz Szkut

15. Grzegorz Szostak
16. Mariusz Tatar

17. Andrzej Tylawski
18. Bogusław Waksmundzki

19. Katarzyna Zarębczan
III. Medal Zasłużony dla Samo-
rządu Rolniczego otrzymali:

Srebrna Odznaka Zasłużo-
ny dla Samorządu Rolniczego

1. Krzysztof Ciesielski

2. Krystyna Janecka

3. Ryszard Jędruch

4. Franciszek Kantor

5. Stanisław Łuszczek

6. Wojciech Procner

7. Jan Rozum

8. Tadeusz Wójcik

Brązowa Odznaka Zasłużo-
ny dla Samorządu Rolniczego

1. Stanisław Buła

2. Marek Chudoba

3. Jan Jaroń

4. Jacek Kamieniarz

5. Alicja Kostuś

6. Józef Książek

7. Tadeusz Kwiatkowski

8. Józef Magiera

9. Jolanta Majka

10. Jolanta Mocniak

11. Józef Nowak

12. Paweł Odrobina

13. Stanisław Orlicki

14. Iwona Studzińska 

15. Tadeusz Szatan

16. Zuzanna Szewczyk

17. Artur Tabor

18. Józef Wąsik

19. Marian Wolak

20. Józef Wójtowicz

W dniu 10 września 2021 r. podczas Jubileuszu 
Krajowej Rady Izb Rolniczych  Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony pan Jan 
Marek Lenczowski – Delegat do KRIR, natomiast Zło-
tym Krzyżem Zasługi Prezes Zarządu MIR Pan Ryszard 
Czaicki.̀
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Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej

Wdniu 25 paździer-
nika br. w  Krako-

wie obradowało VII Walne 
Zgromadzenie Małopolskiej 
Izby Rolniczej VI kadencji. 
Tematami przewodnimi były: 
Projekt Planu Strategicznego 
dla WPR na lata 2023-2027, 
Europejski Zielony Ład, ak-
tualna sytuacja w  rolnictwie 
w kontekście: ASF oraz cen za 
płody rolne i  środki do pro-
dukcji rolnej.

Pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Depar-
tamentu Klimatu i Środowiska zaprezentowali prelek-
cję nt. zaawansowania prac mających na celu przyjęcie 
ostatecznej wersji Planu Strategicznego na lata 2021-
2027, główne założenia dostosowania polskiego rolnic-
twa do wymogów zawartych w Europejskim Zielonym 
Ładzie oraz planowane przez rząd działania mające 
ułatwić przystosowanie się naszego rolnictwa do wy-
mogów KE. W wykładzie znalazły się zagadnienia do-
tyczące rolnictwa ekologicznego, strategii od pola do 
stołu, promowanie Krótkich łańcuchów dostaw, wspar-
cie dla gospodarki pasiecznej, wsparcie dla małych go-
spodarstw rolnych, pomoc dla młodych rolników, rola 
doradztwa rolniczego. Ponadto Dyrektor Departamen-
tu pan Bogusław Pomianek omówił stan prac nad III 
wersją Planu Strategicznego, który przed nastaniem 
2022 roku Polska musi być przesłany do KE.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, które zdomino-
wane zostało przez problem pojawienia się ASF w Ma-
łopolsce. Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta podkreśliła 
znaczenie zachowania zasad bioasekuracji w gospodar-
stwach oraz rygorystycznego ich przestrzegania przez 
hodowców trzody chlewnej. WIW w Krakowie dokła-
da wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie 
się tego wirusa w środowisku między innymi poprzez 
przeprowadzanie badań chorych/padłych zwierząt 
oraz monitoring na terenach leśnych. Zabezpieczone 
są środki finansowe na pomoc gospodarstwom, które 
nie będą miały możliwości sprzedaży przerośniętych 
zwierząt. Zwróciła uwagę, że oprócz zadań związanych 
z  ASF-em, Inspekcja prowadzi pozostałe statutowe 
działania.

Dyrektor OR ARiMR w Krakowie Pan Jerzy Radoń 
przedstawił działania, które były skierowane do rolni-
ków w sytuacji rozprzestrzeniającego się ASF-u. Była to 
możliwość składania wniosków o dopłatę 50% kosztów 

do spełnienia wymogów bioasekuracji, czy działanie 
dotyczące wyrównywania strat w wyniku wystąpienia 
ASF. Zachęcał delegatów do śledzenia stron interneto-
wych, do kontaktu z pracownikami Biur Powiatowych 
w  celu śledzenia działań pomocowych dla rolników. 
Kolejnym prelegentem był Pan Andrzej Kawalec – kie-
rownik w  Wydziale Programów Infrastrukturalnych 
i  Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Podsumował 
trudny dla rolnictwa rok 2021. Szkodami spowodowa-
nymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
dotkniętych zostało 3597 gospodarstw w  57 gminach 
w  województwie. W  większości przypadków były to 
gradobicia (77%), w  kolejnych przypadkach – powo-
dzie i  deszcze nawalne. W  chwili obecnej do Urzędu 
spływają z  gmin protokoły z  szacowania szkód, któ-
re są weryfikowane pod względem zgodności przede 
wszystkim powierzchni upraw.

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych rolni-
ków przedstawił Pan Michał Mrówka - Zastępca Dy-
rektora KRUS w Krakowie. We wrześniu br. wdrożo-
no elektroniczne tytuły wykonawcze, które zastąpiły 
wersje papierowe umożliwiając usprawnienie proce-
su dochodzenia należności. Od sierpnia 2020 r. zmie-
niła się ścieżka rejestracji umów dzierżawy ziemi. 
Obecnie należy je zgłaszać w gminach, a nie jak do-
tychczas w starostwach. Pan M.Mrówka przedstawił 
działania KRUS z zakresu przeciwdziałania wypad-
kom w gospodarstwach rolnych, ofertę rehabilitacyj-
ną oraz świadczeń dot. wypłaty trzynastej, czterna-
stej emerytury czy zasiłków tzw. kwarantannowych. 
Swoje wystąpienie miał również Pan Andrzej Nowak 
– Dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa W Krakowie, poruszając w nim 
tematy dotyczące stosowania nasion kwalifikowa-
nych oraz zasad obowiązujących producentów przy 
obrocie ziemniakami. Zwrócił uwagę na obowiązek 
posiadania sprawnego sprzętu do wykonywania 
oprysków oraz zalecił daleko idącą ostrożność przy 
podejmowaniu decyzji o  zakupie środków ochrony 
roślin przez internet. Od zeszłego roku do kompe-
tencji WIORIN należy również obowiązek kontroli 
nawozów.

Z kolei Pan Krzysztof Jabłoński – Kierownik w De-
partamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego poinformował o stanie za-
awansowania prac nad przyszłorocznym budżetem wo-
jewództwa. Przewidziane w nim jest kilka mln zł dla 
organizacji działających na terenach wiejskich takich 
jak KGW, OSP i innych. Kluby i Rady organów samo-
rządu terytorialnego mogą jeszcze na obecnym etapie 
prac nad budżetem wprowadzać propozycje. Omówił 

Katarzyna Pniak
Biuro MIR w Krakowie
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III nagroda przypadła rolniczce z  powiatu dą-
browskiego – Pani Marzenie Warias specjalizującej się 
w uprawie warzyw gruntowych - głównie pomidorów.

Laureatkom gratulujemy!

Stanowisko Walnego Zgromadzenia MIR

złożoność procesu podejmowania decyzji dotyczącej 
budowy przyszłej giełdy rolnej. Rozważane są lokaliza-
cje: Kraków-Nowa Huta, Słomniki, Krzeszowice, Książ 
Wielki. Budowa tak dużego przedsięwzięcia będzie 
możliwa tylko przy udziale funduszy Skarbu Państwa 
i UE. Szacowane koszty to 150-300 mln zł.

W drugiej części posiedzenia delegaci WZ przyjęli 
dwie uchwały.  Jedna z nich dotyczyła nowelizacji bu-
dżetu na 2021 r., która wynika z uwzględnienia środ-
ków finansowych przekazanych przez Fundusz Skład-
kowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysoko-
ści 1 252 000 zł jako pomoc dla osób poszkodowanych 
w pożarze w miejscowości Nowa Biała. Druga - doty-
cząca wsparcia starań Fundacji Klikowska Ostoja Pol-
skich Koni o przejęcie terenu po byłym Stadzie Ogie-
rów od KOWR.

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło Stanowisko 
dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, które zosta-
nie przesłane do MRiRW, KRIR, Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie.

W  trakcie obrad wręczono nagrody naszym rol-
niczkom, które brały udział w  III edycji Konkursu 
„Rolniczki motorem innowacji” pod nazwą: „Rolniczki 
motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”.

I nagrodę zdobyła Pani Janina Kochniarczyk z po-
wiatu limanowskiego – hodująca bydło mleczne oraz 
produkująca z nich wyśmienite sery.

II nagrodę odebrała Pani Anastazja Przywara – za-
mieszkała w powiecie wadowickim, produkująca wła-
sne przetwory, szczególnie słynny Jarzębiak Izdebnicki 
i Jarzębinka.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej 
z dnia 25.10.2021r.

* * * * *

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej 
reprezentujące rolników z województwa małopolskiego 
z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację na rynkach 
środków do produkcji rolnej. Wzrost cen w stosunku do 
roku ubiegłego niektórych nawozów mineralnych nawet 
o 500%, paliw i energii elektrycznej stawiają produkcję 
rolną w  trudnej sytuacji, a  rolników przed konieczno-
ścią jej ograniczenia a przez to zmniejszenia dochodów 
rolniczych a także do niekontrolowanych wzrostów cen 
artykułów żywnościowych.

Za wzrost cen niektórych nośników energii odpo-
wiadają w  większości Spółki Skarbu Państwa posiada-
jące w  swych kapitałach większościowe udziały pań-

stwa a  więc udziały nas wszystkich, to jest obywateli 
Rzeczypospolitej.

Walne Zgromadzenie MIR żąda aby dokonać grun-
townej oceny obecnej sytuacji na rynku środków do 
produkcji rolnej oraz obecnych uwarunkowań produkcji 
i przyjąć krótkoterminowe propozycje rozwiązań które 
zapewnią stabilizację rynku rolnego.

 W dalszym ciągu widzimy tendencje zmierzające do 
gwałtownego ograniczenia ilości gospodarstw rolnych 
zwłaszcza mniejszych wynikające z obecnej sytuacji na 
rynku trzody chlewnej spowodowanej ASF, szkodami 
łowieckimi oraz zaburzeniem ładu przestrzennego de-

A. Przywara i D. Włudyka

Prezes MIR wraz z rolniczkami nagrodzonymi 
podczas III edycji konkursu
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Wnioski Walnego Zgromadzenia MIR

nia potencjalnych scenariuszy lub analiz i  możliwych 
skutków jakie mogą wynikać głównie dla rolnictwa, ale 
również jego otoczenia oraz dla całej gospodarki, tak na 
poziomie całej UE jak i w naszym kraju w  sferze eko-
nomicznej i społecznej. W związku z tak ambitnie sfor-
mułowanymi celami środowiskowymi planowanymi do 
realizacji w tak krótkim czasie, bez konkretnego wska-
zania choćby szacunkowych kosztów jakie są niezbędne 
do realizacji   tych zadań oraz potencjalnych źródeł ich 
finansowania. Konsekwencje mogą być dosyć dotkliwe   
dla rolników i  konsumentów. Oczywiste ograniczenie 
wolumenu produkcji rolnej, ograniczenie dochodów 
rolników i  przedsiębiorstw przetwórczych oraz duży 
wzrost cen dla konsumentów, niezadowolenie i protesty 
społeczne. 

Pytaniem retorycznym jest pytanie czy chcemy mieć 
polską żywność czy obcą, czy chcemy aby w  dalszym 
ciągu rolnictwo było strategiczną działalnością państwa 
czy zmierzamy do jego świadomej marginalizacji. 

gradującego rolę gospodarstwa rolnego w  środowisku 
wiejskim, stawiającego   jego produkcję w  konkurencji 
z oczekiwaniem nowych mieszkańców wsi.

 Przy takim tempie upadku gospodarstw trzodowych 
na rynku pozostaną tylko rolnicy związani umowa-
mi z  firmami zewnętrznymi którzy prowadzą tucz na-
kładczy, co jest zjawiskiem prowadzącym do likwidacji 
rodzimej hodowli trzody chlewnej w Polsce. Wnosimy 
o  wyjaśnienie sytuacji jak to jest możliwe, iż przy tak 
niskich cenach surowca   ceny artykułów żywnościo-
wych pochodzenia zwierzęcego są wysokie i  dalej ro-
sną. Taki stan powoduje niezadowolenie konsumentów 
i  obwinianie rolników o  wzrost cen. Należy sprawdzić 
import mięsa wieprzowego, czy importerzy nie stosują 
cen dumpingowych i z jakich stref jest ono sprowadzo-
ne. Domagamy się natychmiastowych decyzji w sprawie 
rekompensat i ograniczenia  rozprzestrzeniania się wek-
tora ASF poprzez depopulację dzików. 

  W  konsekwencji zapowiadanych zmian WPR, 
a  przede wszystkim ,,Zielonego Ładu” oczekujemy za-
równo od KE jak i Rządu Rzeczypospolitej przedstawie-

Wnioski Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej 
przesłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych

z dnia 25 października 2021 r.

* * * * *

1. Walne Zgromadzenie MIR negatywnie ocenia obec-
ną sytuację w zakresie polityki administracji państwo-
wej w zwalczaniu ASF, szczególnie w zakresie odstrzału 
dzików. Walne Zgromadzenie MIR uważa, co zresztą 
sugerują sami myśliwi, aby wszystkie odstrzały dzików 
były traktowane jako odstrzały sanitarne. Tym samym 
zmobilizuje się Koła Łowieckie do intensywnego od-
strzału dzików, które w  konsekwencji doprowadzą do 
znacznego obniżenia populacji tych zwierząt.

2. Walne Zgromadzenie MIR negatywnie oceniło 
przede wszystkim wiosenną akcję ubezpieczeń dopłato-
wych w rolnictwie. Niedostateczna kwota przewidziana 
w budżecie państwa na dopłaty oraz bardzo asekuracyj-
ne zachowanie siedmiu zakładów ubezpieczeniowych 
mających dopłaty państwa do ubezpieczeń, doprowa-
dziło do tego, że wielu chętnych rolników nie mogło 
ubezpieczyć swoich upraw. Walne Zgromadzenie MIR 
sugeruje, aby w przypadku odmów ze strony wszystkich 
zakładów ubezpieczeń, ubezpieczenia upraw rolnika 
pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zja-
wiskami katastroficznymi, przejęło państwo.

3. Walne Zgromadzenie MIR oceniając sytuację na 
rynku owoców, a  przede wszystkim jabłek stwierdza, 
że muszą istnieć mechanizmy interwencji państwa 
w  zakresie zagospodarowania nadprodukcji owoców. 

Uruchomienie tych mechanizmów musi odbywać się 
na podstawie prognoz plonów pochodzących z  całe-
go obszaru Polski. Ceny jabłek deserowych w  woje-
wództwie małopolskim odmiany Ligol, Champion, 
Gala, Rubin i  Jonaprince kształtowały się od 60 gr do 
90 gr/kg, zaś cena jabłek przemysłowych wynosiła od 
0,24 – 0,27 gr/kg. Podniesiony został również wniosek  
o  wykorzystanie nadprodukcji polskich jabłek w  pro-
dukcji niskoprocentowych alkoholi – cydru. 

4. Kolejny raz Walne Zgromadzenie MIR sugeruje o li-
kwidacji dopłat obszarowych funkcjonujących w obec-
nym kształcie i wzorem krajów zachodnich, zastosowa-
nie dopłat do produkcji. 

Istniejący system dopłat obszarowych, kiedy nie 
dość jasno i  precyzyjnie określa, kto może korzystać 
z  prawa do dopłat, powoduje utrzymujący się stan 
pseudorolników na terenie małopolskiej wsi. Wypacza 
to charakter zawodu rolnika oraz zaciemnia prawdziwe 
oblicze ekonomicznej wartość gospodarstw rolnych. 

Z poważaniem, 

Henryk Dankowiakowski

Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej
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Działalność MIR - realizacja projektów z dofinansowaniem KSOW

„Współczesna kobieta w środowisku wiejskim”

W2021 roku Małopolska 
Izba Rolnicza zrealizo-

wała współfinansowaną ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-
2020 operację pn. „Współczesna 
kobieta w środowisku wiejskim”. 
W ramach ww. operacji w dniach 
6-10 września 2021r. Małopol-
ska Izba Rolnicza zorganizowała 
wyjazd studyjny na Węgry i  do 
Rumunii. W wyjeździe wzięło udział 48 osób: 47 kobiet 
zamieszkujących obszary wiejskie Małopolski, właścicie-
lek lub współwłaścicielek gospodarstw rolnych, członkiń 
KGW, delegatek Małopolskiej Izby Rolniczej, doradczyń 
rolnych, sołtysek, radnych, kobiet prowadzących działal-
ność gospodarczą na obszarach wiejskich oraz opiekun 
merytoryczny. 

Program wyjazdu studyjnego obejmował następują-
ce wizyty i spotkania:

- wizyta w Matyodesign- spotkanie z Panią Rozi Va-
czi, właścicielką oraz założycielką przedsiębiorstwa spo-
łecznego trudniącego się wyrobem ręcznie haftowanych 
produktów zgodnie z tradycyjną sztuką haftu społeczno-
ści Matyo (wpisany w 2012r. na listę reprezentatywną nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości Unesco), 
przedsiębiorstwo daje 27 starszym kobietom możliwość 
pracy i utrzymania się w Tard- małej wiosce w północ-
no-wschodnich Węgrzech. Uczestniczki wyjazdu miały 
sposobność zapoznać się z historią firmy, historią jej wła-
ścicielki, wymienić doświadczenia dot. kontrastu między 
życiem miejskim i wiejskim oraz jakości życia kobiet na 
obszarach wiejskich na Węgrzech (właścicielka urodziła 
się i wychowała w wiosce Tard a następnie kształciła się 
w Budapeszcie by potem wybrać Tard na miejsce prowa-
dzenia działalności), poznać inspiracje stworzenia firmy 
oraz jak zaangażować społeczność lokalną w  podjętą 
inicjatywę i jakie korzyści z tej działalności płyną dla tej 
społeczności ale również dla samej właścicielki. Uczest-
niczki zwiedziły również pomieszczenia w których szyte 
są koszulki, szale, bluzy, poncza i gdzie nanoszone są na 
nie wzory hafciarki. 

- spotkanie z Magyar Női Unió (Mnunio)- Stowarzy-
szeniem Węgierski Związek Kobiet- spotkanie z Panią Pre-
zes Margit Batthyany-Schmidt, która podczas spotkania 
opowiedziała o misji stowarzyszenia jaką jest promowanie 
tradycji i tworzenia wartości roli kobiety przy współpracy 
krajowej i międzynarodowej, stowarzyszenie chce działać 
jako pomost między kobietami a decydentami uważając, 
że podejmowane decyzje ekonomiczne, społeczne oraz 
dot. zatrudnienia, edukacji, środowiska, zdrowia a także 
decyzje konsumenckie powinny stać w  interesie kobiet 
i  rodzin. Mnunio powstało w  roku 2012 i  początkowo 
zrzeszało 13 osób , obecnie skupia około 5 tysięcy kobiet. 
Pani Margit Batthyany-Schmidt jest również przedstawi-

cielką Węgierskiej Izby Rolniczej w strukturach UE Copa 
Cogeca stąd podczas spotkania uczestniczki mogły wy-
mienić się również opiniami dot. współczesnej roli kobiet 
w środowisku wiejskim, reprezentacji kobiet w samorzą-
dach i przestawić pomysły na zwiększenie ich udziału we 
władzach samorządowych.

- wizyta w  Specialmix- wizyta w  firmie rodzinnej 
zajmującej się uprawą szkółkarską roślin do sprzedaży 
(500 gatunków roślin i ozdobnych krzewów), gospodar-
stwo o pow. 10 ha z czego 2,5 ha to gospodarstwo kon-
tenerowe, a 5 ha to otwarte pole. Właścicielka sprawuje 
nadzór nad produkcją roślin zimozielonych ponadto in-
nym ważnym działem działalności Specialmix jest wy-
twarzanie różnego rodzaju podłoża, dostosowanych do 
potrzeb konkretnych roślin. Właścicielka chętnie korzy-
sta z funduszy europejskich dzięki którym produkty są 
sprzedawane na rynek węgierski ale również w Słowacji, 
Rosji i Rumunii. 

Joanna Krasicka
Biuro MIR w Krakowie
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Działalność MIR - realizacja projektów z dofinansowaniem KSOW

- wizyta na farmie kóz w Nagyrede- wizyta w rodzin-
nym gospodarstwie ekologicznym hodowli kóz i rzemieśl-
niczej wytwórni serów prowadzonej przez Panią Judit 
Santa. Pani Judit przedstawiła uczestniczkom specyfikę 
hodowli kóz, karmienia zwierząt oraz technologię wytwa-
rzania serów które są wolne od sztucznych substancji. Wy-
soka jakość hodowanych kóz jest uznawana przez Świato-
wą Federację Hodowców Kóz zdobywając liczne medale, 
ponadto gospodarstwo ma prawo do używania oficjalne-
go znaku towarowego Ministerstwa Rolnictwa Tradycje-
-Smaki-Regiony zdobywając liczne nagrody i wyróżnie-
nia dla swoich wyrobów. Pani Judit opowiedziała o swoich 
doświadczeniach z uruchomieniem produkcji serów, któ-
re rozpoczęło się od wyjazdu studyjnego organizowanego 
przez Węgierską Izbę Rolniczą (jest członkinią ww. Izby) 
do Francji w tematyce produkcji serów. Podczas spotka-
nia Pani Judit chętnie dzieliła się z uczestnikami wyjazdu 
swoją wiedzą, pasją i doświadczeniami, chętnie pokazy-
wała tajniki produkcji swoich serów oraz przygotowała 
degustację wyrobów. Właścicielka podkreślała również 
wsparcie finansowe ze strony państwa oraz funduszy eu-
ropejskich w bieżącej działalności gospodarstwa.

- wizyta w Mangalica Fekete Zsóka- farmie świń od-
miany mangalica, prowadzonej przez Panią Zsoka Fekete, 
której dzisiaj produkty uchodzą za jedne z  najlepszych 
w  kraju. Młoda 36letnia właścicielka Pani Fekete Zso-
ka opowiedziała uczestnikom o  specyfice hodowli świń 
tej odmiany: zwierzęta przebywają na stałe na wybiegu, 
karmione są wytwarzaną na miejscu ekologiczną paszą. 
Właścicielka podkreśliła także warunki opłacalności 
produkcji: cena za mięso świń tej rasy jest dwukrotnie 
wyższa niż w  chowie konwencjonalnym. Ponadto, Pani 
Zsóka sama tworzy receptury i wytwarza wędliny, które 
sprzedaje przez internet, na lokalnym bazarku oraz raz na 
dwa tygodnie na stoisku w jednej z hal targowych w Buda-
peszcie. Podczas rozmowy z uczestniczkami podkreśliła, 
że korzysta z funduszy europejskich, które pozwalają jej 
na rozwój swojej działalności.

- Uleisomcuta- wizyta w rodzinnej tłoczni oleju Pani 
Nicolety Muresan w  okręgu Marmarosz, zajmującej się 
przetwórstwem nieprażonych, łuskanych nasion na 100% 
naturalne, niefiltrowane tłoczone na zimno oleje m.in. 
olej z  pestek dyni, olej słonecznikowy, olej z  orzechów 
włoskich, olej z nasion rokitnika, olejek różany oraz olej 
z orzechów laskowych. Podczas spotkania Pani Nicoleta 
Muresan przedstawiła historię i pomysł powstania gospo-
darstwa, sposób produkcji olejów: zaznaczając, że dokła-
da wszelkich starań aby jej produkty były jak najbardziej 
zbliżone do natury, do sposobu w jaki natura je oferuje. 
Właścicielka opowiedziała uczestniczkom jak poprzez 
działalność wspiera lokalne rolnictwo poprzez zakup do 
tłoczni lokalnych odmian nasion od lokalnych rolników. 
W  gospodarstwie uczestniczki wyjazdu mogły również 
spróbować olejów wytwarzanych przez Panią Muresan.

- spotkanie z Pro Familia Bistrita-, Stowarzyszeniem 
Kobiet Przedsiębiorców w  Bystrzycy, organizacją non 
profit założoną w roku 1996, której głównym przedmio-
tem działalności była obrona i promocja praw kobiet. Od 

1998r. również działająca na rzecz promocji działalności 
wsparcia psychospołecznego, prawnego, medycznego 
i materialnego osób defaworyzowanych według kryteriów: 
etnicznych, religijnych, płciowych, wieku, sytuacji mate-
rialnej, stanu zdrowia itp. Od 1997r. prowadzi doradztwo, 
pomoc i ochronę socjalną kobiet krzywdzonych. Stowa-
rzyszenie działa przy silnym wsparciu władz lokalnych, 
posiada również markę własną „Sub Cabac” dla produk-
tów górskich i  tradycyjnych, które uczestniczki miały 
okazję zakupić. - wizyta u Pani Virginii Linul- rzemieśl-
nika ludowego, która trudni się rzemieślniczym szyciem 
haftowanych strojów ludowych, które pokazywane są na 
licznych międzynarodowych wystawach światowych. 
Pani Virginia Linul opowiedziała uczestniczkom skąd 
wziął się pomysł na działalność, jak wyglądały początki 
oraz jak nawiązała współpracę z  francuskim projektan-
tem Philippe Guilet przy kolekcji „100%RO” inspirowanej 
rumuńską tradycją ludową. Obecnie Pani Virginia Linul 
prowadzi także Muzeum Strojów Ludowych w  którym 
znajdują się stroje ludowe z  całego kraju dla wszystkich 
grup wiekowych.

- wizyta w Zmeură-și-păstrăv-de-Bârgău- gospodar-
stwie rodzinnym w Bistrița-Bârgăului, pani Lenuti Purcil, 
które zajmuje się hodowlą pstrąga i uprawą malin. Ponad-
to prowadzi także niewielkie przetwórstwo: produkcja so-
ków. Pani Lenuta Purcil opowiedziała o specyfice uprawy 
malin na pow.2ha którą trudni się od 6 lat oraz o hodowli 
pstrąga tęczowego w  cyklu 2 letnim (15-20ton/rocznie). 
Podczas spotkania podkreślano duży wkład i  pomoc 
władz lokalnych w rozwoju gospodarstwa.

Podsumowując, wyjazd umożliwił uczestniczkom 
poznanie aktywności i inicjatyw podejmowanych przez 
kobiety na obszarach wiejskich w  Rumunii i  na Wę-
grzech. W  ramach programu wyjazdu uczestniczki 
miały okazję spotkać się ze stowarzyszeniami kobiet 
działającymi na Węgrzech i Rumunii oraz złożyć wizyty 
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach prowadzonych 
przez kobiety w tych państwach. Wyjazd umożliwił im 
także wymianę doświadczeń oraz opinii dotyczących 
wyzwań i  szans jakie stoją przed współczesną kobietą 
w  środowisku wiejskim. Uczestniczki miały również 
sposobność dowiedzieć się czy i w jaki sposób instytucje 
państwowe pomagają kobietom wiejskim, oraz wymie-
nić się ocenami dotyczącymi realizacji polityki swoich 
Państw w stosunku do kobiet na wsi, a także wymienić 
się doświadczeniami w kwestii sposobów organizowania 
się kobiet wiejskich w poszczególnych krajach. Wyjazd 
umożliwił nawiązanie kontaktów zawodowych oraz 
poszerzenie swojej wiedzy z  zakresu możliwości akty-
wizacji kobiet na obszarach wiejskich. Mamy nadzieję, 
że w  dłuższej perspektywie uczestnictwo w  wyjeździe 
przełoży się na rozwój obszarów wiejskich poprzez akty-
wizację kobiet na obszarach wiejskich, podjęcie działal-
ności gospodarczej na tych obszarach, większym zaan-
gażowaniu w działania społeczności lokalnej i większe-
mu wykorzystaniu potencjału kobiet na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich.
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Wdniach 27 września - 
1 października 2021 r. 

40-osobowa grupa z Małopolski 
- składająca się z przedstawicie-
li: wiejskich i miejsko-wiejskich 
samorządów gminnych, lokal-
nych grup działania (LGD); 
samorządu rolniczego (MIR), 
doradców rolnych i  przedsta-
wicieli organizacji zrzeszającej 
doradców rolnych (MSDR); 
oraz Stowarzyszenia IROW - 
uczestniczyła w  wyjeździe stu-
dyjnym do Austrii (Dolna Austria, Wiedeń) i Niemiec 
(Górna Bawaria). Wyjazd zorganizowany został przez 
Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji 
i pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca”. 
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
PROW na lata 2014-2020. Kierownikiem grupy, dbają-
cym o merytoryczny przebieg zaplanowanych spotkań 
był prezes MIR Ryszard Czaicki.

Podstawowym zamierzeniem wyjazdu było poszu-
kiwanie efektywnych strategii, prowadzących do har-
monijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości 
warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. 
Uczestnicy wyjazdu spotkali się z  przedstawicielami 
lokalnych samorządów oraz z przedstawicielami urzę-
dów i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. 

W dniu 28.09.2021 r., podczas spotkania w Wiedniu, 
inż. Andrea ZETTER, reprezentująca Austriacką Izbę 
Rolniczą i Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówiła 
zasady funkcjonowania strategii i najważniejsze projek-
ty realizowane przez Sieć we współpracy z  lokalnymi 
samorządami, w tym przede wszystkim przybliżyła za-
łożenia i sposób realizacji dwóch projektów:

•	 „szkoły w gospodarstwach rolnych” - jest to projekt 
(realizowany przez austriacką Izbę Rolniczą i mini-
sterstwo rolnictwa) skierowany do dzieci ze szkół 
i  przedszkoli, które przyjeżdżają do gospodarstw 

rolnych na 1-dniowe (najczęściej wybierane) lub 
1-tygodniowe zajęcia, podczas których zapoznają się 
z  pracą i  życiem w  gospodarstwie. W  całej Austrii 
odbyło się już ponad 5 tys. takich spotkań, a w rocz-
nie uczestniczy w nim ok. 90 tys. dzieci. 

•	 „miejskie ogrodnictwo” (Bioforschung Austria) - 
jest to program realizowany na terenie Wiednia. 
Jego założeniem jest zachęcanie mieszkańców mia-
sta do zakładania „miejskich ogrodów” - również 
na balkonach, tarasach, dachach budynków - oraz 
samodzielnej uprawy warzyw, ziół i kwiatów. Celem 
programu jest edukowanie Austriaków, jak prze-
kształcać miejskie i podmiejskie nieużytki w areały 
upraw. Co ważne, Wiedeń ma opracowane własne 
mapy ciepła, przepływu mas powietrza, wilgotności, 
wpływu warunków pogodowych czy oświetlenia na 
wzrost drzew i innych roślin. W mieście od lat upra-
wia się też winorośl i produkuje wino.

Z kolei Corinne HAUSER i inż. Julian GSCHNELL, 
z Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Regionów i Tu-
rystyki, przybliżyli zasady podziału kompetencji i obo-
wiązków w zakresie polityki regionalnej w Austrii, za-
prezentowali działania podejmowane na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju rolnictwa oraz wsparcia gospodarki 
regionalnej, uwzględniając kwestie społeczne. 

Polityka regionalna Austrii zapisana jest w  Kon-
stytucji, która ściśle określa zakres pełnomocnictw 
i uprawnień dla państwa i dla landów. Planowanie prze-
strzenne w Austrii należy do kompetencji gmin, które 
mają dużą swobodę w  kształtowaniu własnej polityki. 
W ostatnich latach następuje sukcesywne uszczuplanie 
zasobów gruntów rolnych, które przeznaczane są na 
cele nierolnicze - statystycznie takiemu przekształceniu 
ulega 11 ha ziemi rolnej dziennie. Resort rolnictwa po-
dejmuje działania mające na celu powstrzymanie tego 
trendu, tak, aby po roku 2023 zmniejszyć skalę prze-
kształceń do 2,5 ha dziennie. 

Podczas spotkania omówiono również zasady dzia-
łania programu LEADER, który w Austrii funkcjonuje 
jako centralny program rozwojowy, traktowany jako 
metoda służąca do osiągania celów wyznaczonych 

W poszukiwaniu sprawdzonych sposobów
na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi.

Jolanta Kałmuk
Biuro MIR w Krakowie
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w  PROW, a  nie jako instrument finansowy. Środki 
przeznaczone na ten program trafiają zarówno do pry-
watnych firm, jak też do instytucji samorządowych. 
W ciągu ostatnich 5 lat w ramach tego programu zre-
alizowano ok. 4 tys. projektów, na które przeznaczono 
3 mln euro. 

W  kolejnym dniu, 29.09.2021 r., odbyły się dwa 
spotkania w  regionie Garmisch Partenkirchen, pod-
czas których przedstawiciele lokalnych władz samo-
rządowych przekazali swoje doświadczenia we wdra-
żaniu przedsięwzięć prowadzących do harmonijnego 
rozwoju społeczności oraz poprawy jakości warunków 
życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Podczas 
spotkań uczestnicy wyjazdu zapoznali się z możliwo-
ściami i  kompetencjami prawno-administracyjnymi 
lokalnych władz, poznali zasady planowania zago-
spodarowania przestrzennego obszarów wiejskich 
oraz przykłady rozwiązań integrujących lokalne 
społeczności.

Spotkanie z burmistrzem Oberammergau, Andre-
asem RÖDL, odbyło się w  „miejskim domu spotkań 
i  współpracy”. Pan burmistrz przedstawił ogólną sy-
tuację tego miasta i gminy. Miasteczko liczy zaledwie 
4,5 tys. mieszkańców, a na jego obszarze funkcjonuje 
6 gospodarstw rolnych produkujących mleko, posia-
dających między 10 a  20 krów. Gospodarstwa rolne 
funkcjonujące na terenie gminy, jak również samego 
miasta, stanowią bardzo ważny element ochrony kra-
jobrazu, dlatego miasto dokłada starań, aby mogły one 
sprawnie funkcjonować. Gmina Oberammergau leży 
na terenie Parku Przyrody, a na jej terenie funkcjonują 
też liczne kwatery prywatne świadczące usługi nocle-
gowe. Obecnie czynione są starania o wpisanie regionu 
na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, co umoż-
liwi uzyskanie dodatkowych źródeł finansowania, 
również na realizację przedsięwzięć prowadzących do 
harmonijnego rozwoju społeczności oraz poprawy ja-
kości warunków życia mieszkańców. 

Ważnym organem stanowiącym lokalne prawo jest 
rada miasta, która liczy 21 radnych, wybieranych na 
6-letnią kadencję. Burmistrz jest wybierany w wyborach 
bezpośrednich również na 6 lat. Oberammergau słynie 
przede wszystkim z misteriów pasyjnych odgrywanych 
przez mieszkańców - tradycja ta trwa tu nieprzerwanie 
ponad 380  lat. W  inscenizacji - organizowanej co 10 
lat - bierze udział sam burmistrz oraz ponad połowa 
mieszkańców (tylko ci, którzy urodzili się w Oberam-
mergau albo mieszkają tu co najmniej 20 lat, a przy tym 
cieszą się dobrą opinią). Organizacja przedstawienia 
jest nie tylko źródłem dochodów gminy, ale też bardzo 
ważnym czynnikiem wpływającym na integrację lokal-
nej społeczności.

Podczas spotkania ze starostą Landratem Antonem 
SPEER uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się w jaki spo-
sób politykę regionalną kreują władze powiatu.

Powiat Garmisch-Partenkirchen zamieszkuje ok. 85 
tys. mieszkańców. Jest on położony w regionie górskim, 
a  60% jego powierzchni zajmuje Park Przyrody. Ze 
względu na walory krajobrazu i unikalny sposób pro-
dukcji rolniczej władze regionu starają się o wpis na li-
stę światowego dziedzictwa UNESCO. Średnia wielkość 
gospodarstwa wynosi tu 17 ha, a na każde przypada ok. 
10 sztuk bydła. Z uwagi na turystyczny charakter regio-
nu większość rolników zajmuje się też agroturystyką. 
Co ciekawe, działalnością rolniczą zajmują się również 
osoby pełniące ważne funkcje w lokalnym środowisku - 
jak np. dyrektor szpitala, czy sam starosta. Jest to istotny 
czynnik wpływający na harmonijne funkcjonowanie 
jak i integrację lokalnej społeczności. 

We wszelkich działaniach podejmowanych przez 
miejscowe władze widoczny jest lokalny patriotyzm oraz 
przywiązanie do tradycji (zarówno burmistrz Oberam-
mergau jak i starosta Garmisch-Partenkirchen posługują 
się lokalną gwarą, potrafią tańczyć i śpiewać regionalne 
piosenki) i  duma z  regionalnych produktów, które nie 
tylko stanowią wizytówkę regionu, ale przekładają się też 
na wymierne korzyści społeczne i finansowe. 

Władze starostwa zachęcają kolejne pokolenia - 
dzieci obecnych mieszkańców - do osiedlania się na 
terenie powiatu, stosując specjalne zniżki oraz dofinan-
sowania (działki w tym regionie są bardzo drogie i ich 
podaż jest ograniczona).

Ostatnie z zaplanowanych spotkań, z przedstawicie-
lami instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich w Niemczech, odbyły się w dniu 30.09.2021 
r. w  siedzibie Bawarskiego Ministerstwa Wyżywienia, 
Rolnictwa i Leśnictwa (BMEL) w Monachium. 

Panowie Martin SCHÜßLER (z Departamentu Rol-
nictwa BMEL), oraz Roland SPILLER (Dział Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Bawarskiej Akademii Obszarów 
Wiejskich), przekazali doświadczenia m.in. z  zakre-
su wdrażania programów scalania gruntów i  odnowy 
wsi, rozwoju lokalnych społeczności, gospodarki prze-
strzennej, ochrony zasobów i  krajobrazu oraz współ-
pracy międzygminnej. Omówiono też możliwości roz-
woju obszarów wiejskich. 

Land Bawaria od 2018 r. posiada ustawę o zabezpie-
czeniu zrównoważonego rozwoju miast i wsi. Rozwojem 
obszarów wiejskich zajmuje się tam siedem urzędów - 
ok. 150 osób. System wsparcia na terenie Bawarii - opra-
cowany na poziomie regionalnym - jest wielopoziomo-
wy, a  jego podstawę i  przyszłość stanowi współpraca 
między gminami. Główne projekty skierowane są na 
takie działania jak: innowacyjne prace badawcze; digi-
talizacja; infrastruktura (np. budowa dróg we wsiach 
zgodnie z naturą); włączenie społeczne; integracja. 

W perspektywach rozwoju, do 2023 r., wyznaczono 
takie cele jak: ochrona ziemi rolnej, scalanie gruntów 
zrównoważony i równomierny rozwój rolnictwa. Waż-
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nym elementem osiągania wyznaczonych celów jest 
włączenie w proces decyzyjny lokalnych mieszkańców 
(konsultacje społeczne, powoływanie rad mieszkań-
ców, których głos ma wpływ na podejmowane decyzje 
na równi z  opiniami ekspertów) i  ścisła współpraca 
między gminami. W  Bawarii za rolnika uważany jest 
każdy właściciel gospodarstwa prowadzący produkcję 
rolniczą, z której uzyskuje dochód (może się utrzymać) 
niezależnie od wielkości gospodarstwa. 

W opinii osób uczestniczących w wyjeździe wyjazd 
był udany i  owocny. Doświadczenia naszych zachod-
nich sąsiadów uwidoczniły, że zarówno w  Bawarii jak 
i w Dolnej Austrii, racjonalnie prowadzona gospodarka 
gruntami, uwzględniająca bieżące potrzeby ludności 

zamieszkującej obszary wiejskie, pozwala w maksymal-
ny sposób wykorzystywać pozyskane fundusze i  daje 
ogromne możliwości rozwoju poszczególnych regio-
nów. Zdobyta wiedza umocniła ich w przekonaniu, że 
należy dołożyć wszelkich starań, aby polska wieś była 
miejscem przyjaznym do życia i rozwoju zawodowego 
dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z obsza-
rami wiejskimi. Wyjazd przyczynił się też do lepszego 
poznania się, wymiany myśli, nawiązania i  zacieśnie-
nia współpracy pomiędzy uczestnikami, którzy z  racji 
pełnionych funkcji i  wykonywanej pracy, będą mogli 
wdrażać nowe rozwiązania na nasz rodzimy grunt.

Opracowanie: Jolanta Kałmuk
(na podstawie sprawozdania Prezesa 

MIR Ryszarda Czaickiego)

Uczestnicy wyjazdu w Bawarskim Ministerstwie Wyżywienia, Rolnictwa
i Leśnictwa (BMEL) w Monachium.

Pamiątkowe zdjęcie z burmistrzem Oberammergau, Andreasem RÖDL.
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W2021 roku Małopol-
ska Izba Rolnicza 

zrealizowała projekt współfi-
nansowany  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Schema-
tu II Pomocy Technicznej „Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji „Chusty ma-
lowane - warsztaty artystyczne 
dla Kół Gospodyń Wiejskich” 
było podniesienie wiedzy, do-
skonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby 
rozwoju twórczości artystyczno - regionalnej uczestni-
ków poprzez poznawanie sztuki i  techniki malowania 
na tkaninie. Jednodniowe warsztaty zostały przepro-
wadzone dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich 
z sześciu powiatów województwa małopolskiego w wy-
miarze 36 godzin w sumie dla 90 osób. Zajęcia warsz-
tatowe dla KGW z  powiatu tatrzańskiego odbyły się 
w  dniu 09.08.2021r. w  Borowym Dworze w  Bańskiej 
Niżnej, dla KGW z powiatu nowotarskiego odbyły się 
w dniu 10.08.2021r. w Restauracji Pasieka w Jabłonce, 
dla KGW z powiatu wadowickiego w dniu 12.08.2021r. 
w Restauracji Graniczna w Wadowicach, dla KGW z po-
wiatu limanowskiego w dniu 26.08.2021r. w Karczmie 
Gorczański Dworek w Porębie Wielkiej, dla KGW z po-
wiatu nowosądeckiego odbyły się w  dniu 26.08.2021r. 
w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski w Rytrze, dla KGW 
z  powiatu gorlickiego odbyły się w  dniu 31.08.2021r. 
w  Gościńcu Dworskim w  Ropie. Zgodnie z  założo-
nym programem uczestniczki warsztatów zapoznały 
się z  techniką malowania na tkaninie oraz nauczyły 
się łączenia różnych barw, doboru kolorów pod okiem 
instruktora Joanny Galicy-Doruli artystki z  Poronina. 
Każda z  uczestniczek otrzymała tkaninę o  wymiarze 
70x70 cm, szablon ze wzorem, farby do tkanin, by sa-
modzielnie wymalować i ozdobić wzorami kwiatowymi 

chustę. Uczestniczki nauczyły się przenoszenia wzo-
ru na tkaninę, przygotowania farb i  stanowiska pracy, 
malowania głównego motywu, składającego się z kwia-
tu róży, malowania zielonych elementów, malowania 
drobnych kwiatów uzupełniających wzór, impregnowa-
nia malowanego wzoru. Chusty to charakterystyczny 
element polskiego stroju ludowego, noszone we wszyst-
kich regionach Polski. Współczesne chusty z  charak-
terystycznymi motywami róży zwane są powszechnie 
ludowymi, góralskim, folkowymi, malowanymi stały 
się jednym z  najbardziej rozpoznawalnych elementów 
stroju regionalnego. 

Wymiana doświadczeń i  integracja pomiędzy 
uczestnikami przyczyniła się do nawiązania współpracy 
pomiędzy przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich. 
Warsztaty były okazją do podzielenia się wrażeniami 
z  zajęć oraz zaprezentowania powstałych w ich czasie 
prac. Projekt przyczynił się do zwiększenia świado-
mości uczestników warsztatów związanych ze sztuką 
i  twórczością regionalną, z  możliwością uzyskiwania 
pozarolniczych dodatkowych dochodów poprzez moż-
liwość rozpoczęcia działalności w  zakresie malowania 
na tkaninie. Zdobyta wiedza pozwoli tworzyć chusty 
malowane i  przekazywać zdobyte umiejętności pozo-
stałym członkiniom w swoich kołach.

„Chusty malowane - warsztaty artystycznedla Kół Gospodyń 
Wiejskich”

Lucyna Chęcińska
Biuro MIR w Nowym Sączu
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Partnerzy projektu: Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Gorce-Pieniny” oraz Stowarzyszenia 
Rozwoju Orawy.

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

www.prow.malopolska.pl

www.mir.krakow.pl

Podsumowanie i ocena realizacji projektu „Magia ziół i miodów 
dla zdrowi i zwiększenia dochodów”

* * * * *

Od dłuższego czasu 
w  naszym kraju 

a  szczególnie na terenie wo-
jewództwa małopolskiego 
można zaobserwować rosną-
ce zainteresowanie ziołami 
i  miodami. W  województwie 
małopolskim organizowane 
jest wiele kursów, szkoleń do-
tyczących wykorzystania ziół 
i miodów. To właśnie w Mało-
polsce powstał szlak o nazwie 
„Małopolska Wieś Pachnąca 
Ziołami”, który tworzą atrakcyjnie położone obiekty 
agroturystyczne, wyspecjalizowane w  zakresie upra-
wy i szerokiego wykorzystania ziół. Właściciele w ten 
sposób próbowali szukać dodatkowych źródeł docho-
dów. W  ostatnim czasie na terenie województwa ma-
łopolskiego spadła liczba drobnych gospodarstw rol-
nych. Obecnie wiele gospodarstw ekologicznych oraz 
gospodarstw agroturystycznych zaprzestaje działalno-
ści z  powodu niskiej rentowności i  braku możliwości 
konkurowania z  dużymi gospodarstwami. Szansą na 
zmniejszenie negatywnych rynkowych następstw pro-
dukcji w małej skali i jej niejednorodności jest integra-
cja podmiotów rolnych w grupy. Grupa taka posiadać 

może większe możliwości organizacyjno-zarządcze. 
Ok. 35 % terenu województwa małopolskiego pokry-
wa obszar chronionego krajobrazu, na tych terenach 
rosną cenne miododajne rośliny oraz zioła, które moż-
na wykorzystać w celu poprawy dochodowości małych 
gospodarstw rolnych. Ostatnio panuje trend powrotu 
do naturalnego sposobu życia w związku z tym wzrosło 
zainteresowanie naturą i  tradycją. Można również za-
obserwować duże zainteresowanie ziołami i miodami 
wykorzystywanymi w  żywieniu, kosmetologii i  lecz-
nictwie. Coraz częściej mieszkańcy miast przyjeżdżają 
na wieś nie tylko w okresie ferii czy wakacji, ale jako 
odbiorcy produktów wytwarzanych w małych gospo-
darstwach. Coraz większa jest również świadomość 
społeczeństwa w kwestii żywności produkowanej tra-
dycyjnie bez dodatków” ulepszających”. 

 Widząc ten trend i duże zainteresowanie powyższą 
tematyką Małopolska Izba Rolnicza na przełomie wrze-
śnia i października br. zrealizowała projekt pt. „Magia 
ziół i  miodów dla zdrowia i  zwiększenia dochodów”. 
Zakładał on organizację szkoleń połączonych z zajęcia-
mi praktycznymi dla rolników, rolników ekologicznych, 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsta-
wicieli LGD, doradców PZDR z  województwa mało-
polskiego w  powiatach: wadowickim, oświęcimskim, 
suskim, myślenickim, nowotarskim oraz krakowskim, 
- łącznie dla 90 osób. Głównym celem operacji było 

Jolanta Mocniak
Biuro MIR w Wadowicach
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przekazanie wiedzy i  umiejętności na temat pozyski-
wania i sprzedaży ziół i miodów, czyli produktów, które 
daje nam bogactwo środowiska naturalnego. Przekaza-
na została wiedza na temat możliwości przekwalifiko-
wania drobnych nierentownych gospodarstw w gospo-
darstwa ekologiczne uprawiające zioła czy prowadzące 
pasieki lub gospodarstwa agroturystyczne oferujące 
szeroką gamę produktów z ziół i miodów. Miody i zio-
ła mogą pochodzić z własnej produkcji lub zostać za-
kupione u sąsiada. W ten sposób można stworzyć sieć 
„sprzedaży sąsiedzkiej”, w  której oferowane mogą być 
różne produkty np. w postaci świeżych czy suszonych 
ziół, miodów a  także nalewek, peelingów, maseczek 
czy maści zawierające te cenne składniki. Uczestnicy 
nauczyli się rozpoznawać zioła występujące na ma-
łopolskiej wsi poprzez dotyk, wygląd, smak i  zapach. 
Otrzymali również składniki i receptury do wykonania 
poszczególnych produktów z dodatkiem ziół i miodów. 
W oparciu o zdobytą wiedzę będą mogli stworzyć sobie 
własną, naturalną apteczkę, która będzie się składała ze 
zbioru cennych dla zdrowia ziół.

Przypomniane zostały również dawne tradycyjne 
metody stosowania ziół i  miodów. Szkolenia przyczy-
niły się do zwiększenia zainteresowania uczestników 
we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Prowadzący nauczyli jak promować wieś 
jako miejsce do zdrowego życia i rozwoju zawodowego. 
Uczestnicy dowiedzieli się również z  otrzymanych na 
szkoleniu materiałów informacyjnych o możliwościach 
sprzedaży produktów z ziół i miodów w klubach zaku-
powych oraz jak rozszerzyć swój koszyk usług i jak pro-
mować wieś, jako miejsce do którego warto przyjechać, 
poprzez rozwinięcie oferty przez właścicieli małych go-
spodarstw. Mimo iż był to już drugi projekt realizowany 
przez Małopolską Izbę Rolniczą dotyczący tej tematyki, 
szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 
co świadczy o ważności tematu i zasadności realizowa-
nia tego typu projektów. 



21Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Działalność MIR - realizacja projektów z dofinansowaniem KSOW

Wdniach 05-09 wrze-
śnia 2021 roku Mało-

polska Izba Rolnicza w ramach 
operacji Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich zorganizowała 
wyjazd studyjny na Pomorze 
Zachodnie pn. „Inspirująca wy-
miana doświadczeń właścicie-
li gospodarstw ekologicznych 
i agroturystycznych”. W wyjeź-
dzie uczestniczyło 49 rolników 
ekologicznych, agroturystycz-
nych oraz rolników konwen-
cjonalnych zainteresowanych zmianą profilu produk-
cji na bardziej przyjazny środowisku. Celem projektu 
było usprawnienie ekologicznego systemu produkcji 
poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rol-
nikami z południa, a rolnikami z północy Polski oraz 
dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości go-
spodarstw ekologicznych.

Cały pierwszy dzień rolnikom zajęła podróż z Kra-
kowa do Kołobrzegu. Następnego dnia rano wypoczęta 
grupa odwiedziła Juchowo Farm. Jest to 1900 hektarowe 
gospodarstwo biodynamiczne prowadzone w harmonii 
ze środowiskiem naturalnym oraz w trosce o zachowa-
nie pięknego krajobrazu. Juchowo Farm działa na rzecz 
przywrócenia żyzności gleby oraz ożywienia relacji 
społecznych. Prowadzone w sposób biodynamiczny go-
spodarstwo jest podstawą Projektu Wiejskiego Fundacji 
im. Stanisława Karłowskiego i  obejmuje położone na 
Pomorzu Zachodnim miejscowości Juchowo, Radacz 
i Kądzielna. Juchowo Farm jest wzorcowym gospodar-
stwem naukowo - badawczym, które realizuje projekty 
kulturalne i pedagogiczne. W ramach projektu pracują 
razem mieszkańcy regionu, jak też osoby z  zagranicy. 
Juchowo Farm produkuje wysokiej jakości żywność 
certyfikowaną. W ofercie znajdują się warzywa, pieczy-
wo, mleko, ser, syropy ekstrakty, zioła herbaty oraz zbo-
ża i mąki. Podstawę rolnictwa stanowi hodowla bydła 
mlecznego, dzięki krowom mogą rekultywować glebę 
i  uprawiać m.in. orkisz oraz grykę. Krowy hodowane 
są w  sposób naturalny i  odpowiedni dla gatunku, bez 
stosowania pożywienia wysokoenergetycznego oraz 

medykamentów. Właściciele i hodowcy krów oceniają 
zwierzęta pod względem ich wydolności życiowej, a nie 
według ich krótkotrwałych osiągnięć. Dzięki takiemu 
podejściu krowy żyją o wiele dłużej, mają więcej cieląt 
i cieszą się żelaznym zdrowiem. Z siana i trawy produ-
kowane jest zdrowe, wartościowe i łatwostrawne mleko 
w  gospodarstwie nie stosuje się szkodliwej dla środo-
wiska paszy na bazie soi. W gospodarstwie w Juchowie 
prowadzony jest europejski program pilotażowy, gdzie 
znajdują się największe stada krów hodowanych w spo-
sób naturalny i odpowiedni dla gatunku oraz pod kątem 
długowieczności. Rolnictwo biodynamiczne w  Jucho-
wie funkcjonuje w  obiegu zamkniętym. Krowy otrzy-
mują paszę wytwarzaną przez gospodarstwo. Z oborni-
ka wytwarzanego na terenie gospodarstwa produkowa-
ny jest kompost, który następnie trafia na pola. Uprawa 
roślin motylkowych, zróżnicowany płodozmian, pie-

Małopolscy rolnicy z wizytą na Pomorzu Zachodnim

Małgorzata Kulgawczuk
Biuro MIR w Miechowie
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czołowita obróbka gleby oraz odnowienie i utrzymanie 
infrastruktury wodnej są ważnymi elementami zdrowo 
funkcjonującego obiegu w  gospodarstwie. Małopolscy 
rolnicy mogli doświadczyć tego, jak przebiega cały cykl 
życia dyktowany wyłącznie przez przyrodę, po czym za-
kupili certyfikowane ekologiczne produkty wytwarzane 
w gospodarstwie.

Następnym punktem programu była wizyta w nowo-
czesnej fermie drobiu w Tychowie. Państwo Rydzkow-
scy zajmują się produkcją i sprzedażą jaj konsumpcyj-
nych. Zaczynali w 1998 roku od małego 3 hektarowego 
gospodarstwa rolnego i  obsady 500 sztuk kur niosek. 
Sukcesywnie powiększali areał i modernizowali gospo-
darstwo. W 2020 roku Państwo Rydzkowscy wybudo-
wali nowoczesny kurnik z nowymi technologiami pro-
dukcji, w systemie chowu wolno wybiegowego, zgodnie 
z oczekiwaniami konsumentów. Ferma Drobiu produ-
kuje jaja spożywcze najwyższej jakości. Kury żywione są 
naturalnymi paszami wyprodukowanymi we własnym 
gospodarstwie. Dzięki temu jaja mają niepowtarzalny 
smak, co ma wpływ na zdrowie konsumenta. Ferma jest 
pod stałym nadzorem zootechnicznym i  weterynaryj-
nym. Jaja w zależności od wyboru klienta, dostarczane 
są w opakowaniach zbiorowych A-6, A-10, A-12, A-20, 
A-30szt A-360szt. Ferma posiada wdrożony system 
jakości HACCP oraz odrębny Zakład Pakowania Jaj. 
Towar dostarczany jest własnym transportem w dogod-
nych terminach. Państwo Rydzkowscy prowadzą hurto-
wą i detaliczną sprzedaż jaj we własnym punkcie sprze-
daży. Oferta poszerzana jest o produkty rolne z RHD, 
pochodzące od okolicznych rolników. W gospodarstwie 
zatrudnionych jest 5 pracowników. Państwo Rydzkow-
scy mają dużo pomysłów na rozwój oraz promocję pol-
skiej żywności. Pragną poszerzać świadomość młodych 
pokoleń o produkcji rolnej. W planach jest stworzenie 
kącika edukacyjnego dla przedszkoli i  szkół. Wizją 
i priorytetem gospodarstwa jest krótki łańcuch dostaw 
‚’od pola do stołu’’. Uczestnicy wyjazdu byli zachwyceni 
gościnnością i otwartością właścicieli.

Trzeciego dnia rolnicy udali się do miejscowości 
Żelimucha. Tam znajduje się największa na Pomorzu 
i najstarsza w Europie plantacja borówki amerykańskiej 
Polana sp. z o.o. Zlokalizowana jest na północ od Bia-
łogardu, na Równinie Białogardzkiej, w dorzeczu rzeki 
Parsęty. Powstała w  1976 roku. Łączna powierzchnia 
tego obszaru to 267 ha ogółem, z czego 160 obsadzo-
nych jest borówką. Przewagę stanowią tutaj krzewy 
w pełni plonujące. Każdego roku jednak obszar ten po-
większa się o nowe nasadzenia. W 2014 roku do użytku 
oddana została nowoczesna sortownia i chłodnia, która 
pozwala na przygotowywanie i  przechowywanie owo-
ców w jak najlepszych warunkach. Plantacja w Żelimu-
sze jest jedną z trzech w Polsce, które należą do spółki 

Polana. Jej specjalizacją jest właśnie produkcja i sprze-
daż owoców borówki amerykańskiej. Firma, oprócz tej 
w Żelimusze, posiada jeszcze plantacje w województwie 
lubelskim i pomorskim. Łączna powierzchnia gruntów 
należących do Polany to aż 500 hektarów. Polana jest 
ściśle związana z firmą Winterwood Farms w Wielkiej 
Brytanii, która jest głównym odbiorcą borówek. Jej wła-
ścicielem jest Stephen Taylor, który jest również właści-
cielem dwóch plantacji w Wielkiej Brytanii oraz współ-
właścicielem plantacji w RPA. Firma Polana w wakacje 
- od lipca do września - jest jednym z największych pra-
codawców w województwie. W tym okresie potrzebuje 
nawet 1.500 pracowników.  Małopolscy rolnicy mieli 
możliwość skosztowania przepysznych owoców oraz 
podpatrzenia ciekawych rozwiązań w zakresie nawad-
niania krzewów.

Następnie Małopolanie odwiedzili certyfikowane 
ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne w miejsco-
wości Warnino. „Na skraju lasu” to prowadzone przez 
Jolantę i  Janusza Broda 23 hektarowe gospodarstwo, 
które usytuowane jest wśród sosnowych lasów. Specja-
lizuje się ono w  chowie i  hodowli danieli. Stado pod-
stawowe liczy ponad 100 szt. Daniele są dużą atrakcją 
dla gości równolegle prowadzonego gospodarstwa 
agroturystycznego. Państwo Broda do dyspozycji go-
ści posiadają 5 pokoi z  łazienkami, a  w  dwóch z  nich 
znajdują się aneksy kuchenne. Na terenie gospodarstwa 
jest niewielki, zarybiony staw, udostępniony dla gości. 
Jest również miejsce do grillowania, palenia ogniska, 
a dla dzieci mały plac zabaw. Goście mogą wjechać na 
hodowlę i poobcować z danielami. W związku z  tym, 
iż Państwo Broda są myśliwymi możliwe jest również 
uczestniczenie w polowaniu. Gospodarstwo usytuowa-
ne jest w spokojnym miejscu na skraju wsi i  lasu, stąd 
nazwa „Na skraju lasu”. Teren jest w bezpośrednim są-
siedztwie hodowli, dlatego można obserwować daniele 
przez cały czas. Miejsce to sprzyja wypoczynkowi i re-
laksowi, który zapewnia kontakt z naturą: z lasem i ze 
zwierzętami. W 2021 roku pani Jolanta i pan Janusz roz-
poczęli produkcję kiełbasy i kabanosów z daniela oraz 
sprzedaż w ramach RHD. Wyroby te cieszą się dużym 
uznaniem. Państwo Broda są bardzo aktywni i  dużo 
czasu poświęcają na działalność charytatywną. W  go-
spodarstwie realizowane są różnego rodzaju szkolenia 
i spotkania integracyjne. 

Wieczorem odbyło się spotkanie z przedstawiciela-
mi Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Małopolscy 
rolnicy w trakcie dyskusji zapoznali się z charakterysty-
ką rolnictwa w  województwie zachodniopomorskim, 
z  problemami z  jakimi borykają się tamtejsi rolnicy, 
a  także z  ich sukcesami w  zakresie produkcji rolnej. 
Przedstawili również swój punkt widzenia na kwestie 
rolnicze. Podsumowując spotkanie zarówno rolnicy 
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z  Małopolski, jak i  z  Pomorza Zachodniego zgodnie 
stwierdzili, iż mimo różnicy w areale upraw, problemy, 
postulaty i wnioski wszyscy mają podobne.

Dzień czwarty był niezwykle słodki. Rolnicy bo-
wiem udali się do gospodarstwa pasiecznego „Kószka”, 
które jest cenionym  producentem miodu z  Klucze-
wa  nieopodal Drawska Pomorskiego. Rodzina Pań-
stwa Fujarskich pszczelarstwem zajmuje się od trzech 
pokoleń. Natomiast jako Pasieka Fujarskich, oferująca 
zdrowe i naturalne miody, na rynku funkcjonuje z po-
wodzeniem od 1971 roku. Od 2011 roku pasieka należy 
do Stowarzyszenia Producentów Miodu Drahimskiego, 
zrzeszającego wytwórców wysokiej jakości produktów 
regionalnych. Każda z  wytwarzanych przez gospodar-
stwo odmian Miodu Drahimskiego została wpisana 
przez Komisje Europejską do Rejestru Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych (ChOG). Gospodarstwo 
nawiązało również współpracę naukową z Zachodnio-
pomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szcze-
cinie, który pełni funkcję partnera i wspiera właścicieli 
w  zapewnieniu najwyższej jakości procesów produk-
cyjnych. Ciężka praca nad nieustannym rozwojem 
gospodarstwa nagrodzona została licznymi nagrodami 
i wyróżnieniami. Gospodarstwo zajmuje się sprzedażą 
miodu wytwarzanego tradycyjnymi metodami przy 
jednoczesnym użyciu nowoczesnych i możliwie jak naj-
bardziej efektywnych rozwiązań. Pod wspólną nazwą 
Miodu Drahimskiego sprzedawane jest pięć odmian 
certyfikowanych nektarowych miodów pszczelich: 
miody wielokwiatowe, miody rzepakowe, miody lipo-
we, miody gryczane oraz miody wrzosowe. W  ofercie 
znajduje się także szeroki asortyment wysokogatunko-
wych produktów pszczelich. W  sklepie z  produktami 
Pasieki Fujarskich zakupić można również miód face-
liowy, pyłek kwiatowy oraz naturalną pierzgę. Na za-
mówienie gospodarstwo wykonuje zestawy prezentowe 
w ozdobnych opakowaniach, kosze upominkowe, per-
sonalizowane słoiczki z miodem pszczelim oraz słoiczki 
z Miodem Drahimskim i  stylową drewnianą łyżeczką. 
Pasieka jako członek Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edu-

kacyjnych, będącej inicjatywą realizującą m.in. cele 
edukacyjne w zakresie produkcji roślinnej, zajmuje się 
także organizacją wycieczek dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. Pan Konrad z  pasją opowiadał o  pszczo-
łach, produkowanych miodach i chętnie odpowiadał na 
wszystkie nurtujące uczestników pytania. Małopolscy 
rolnicy po degustacji zakupili produkty pszczele w skle-
piku gospodarstwa.

Po powrocie z pasieki grupa miała czas, aby poznać 
nieco Kołobrzeg. Małopolanie zwiedzali zabytki i atrak-
cje turystyczne miasta. Popłynęli również w  rejs po 
Bałtyku.

Dzień ostatni rolnicy spędzili w  podróży z  Koło-
brzegu do Krakowa. Całą drogę trwała dyskusja pod-
sumowująca wszystkie zrealizowane punkty programu. 

Wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie pozwolił 
znaleźć odpowiedzi na wiele pytań stawianych sobie 
zarówno przez rolników, którzy dopiero myślą o prze-
stawieniu gospodarstw na ekologiczny system produk-
cji, rolników w okresie konwersji, jak również rolników 
ekologicznych z  wieloletnim doświadczeniem. Mało-
polscy rolnicy poszerzyli wiedzę i umiejętności z zakre-
su ekologii i agroturystyki. Zobaczyli innowacyjne roz-
wiązania stosowane w dużych gospodarstwach, a także 
zapoznali się z charakterystyką i kulturą województwa 
zachodniopomorskiego. Operacja zwiększyła wśród 
uczestników projektu umiejętność tworzenia łańcucha 
dostaw żywności i  skracania go, tworzenia grup pro-
ducenckich, wypromowania walorów turystycznych 
i  ich rozwoju poprzez umiejętność budowania oferty 
turystycznej na bazie produktów lokalnych. Rolnicy 
nawiązali kontakty i będą chętnie w przyszłości ze sobą 
współpracować.
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Ocena sytuacji na rynku produkcji zwierzęcej w 2021 r. 

* * * * *

Sytuacja na rynku trzo-
dy chlewnej 2021r. nie 

napawa optymizmem. Nastro-
je polskich producentów psuje 
nie tylko cena świń w  skupie 
ale również stale rosnące kosz-
ty produkcji oraz brak jasnych 
perspektyw na przyszłość. 
Największe obawy wśród pol-
skich producentów budzi niska 
opłacalność chowu wynikająca 
z  wysokiej ceny warchlaków 
oraz wysokich kosztów paszy 
a także rozprzestrzeniający się w Polsce wirus ASF, w du-
żej mierze na nowych terenach. Według danych GUS 
pogłowie świń w  czerwcu 2021 r. liczyło 11 033,3  tys. 
sztuk, w  stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku nastąpił spadek o 3,5%. Stado loch na chów zmniej-
szyło się w porównaniu z czerwcem 2020 r. o 59,6 tys. 
sztuk (o 7,5%) do poziomu 735,2 tys. sztuk, w tym po-
głowie loch prośnych spadło o 43,3 tys. sztuk (o 7,9%) do 
506,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2020 r. liczba 

loch na chów zmniejszyła się o 79,8 tys. sztuk (o 9,8%), 
w tym loch prośnych o 39,7 tys. sztuk, tj. o 7,3%. Spadek 
pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno 
- użytkowych trzody chlewnej. Ostatnio tak niskie po-
głowie świń odnotowano 70 lat temu. 

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział 
poszczególnych grup produkcyjno - użytkowych 
w czerwcu 2021 r. wynosił:

 - prosięta o wadze do 20 kg - 21,4%,

 - warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 29,2%,

 - trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przezna-
czeniem na ubój - 42,6%, 

- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przezna-
czeniem na chów - 6,8%,

 w tym:

 * lochy na chów razem - 6,7%, 

 w tym lochy prośne - 4,6%.

Joanna Kołodziej
Biuro MIR w Wadowicach
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Największy udział w  strukturze stada stanowiło 
pogłowie tuczników - 42,6%

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlew-
nej rejestrowaną na początku czerwca 2020 r., w 2021 r. 
zwiększył się udział warchlaków (o 0,2 p. proc.) i trzo-
dy chlewnej przeznaczonej na ubój (o  0,4 p. proc.), 
a zmniejszył się udział prosiąt (o 0,4 p. proc.) i trzody 
chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.). 

Struktura pogłowia trzody chlewnej i  loch 
w czerwcu 2020 r. i 2021 r.

 W okresie styczeń - czerwiec 2021 r. według danych 
podanych przez GUS import żywej trzody chlewnej 
wyniósł 3381,7 tys. sztuk i był o 5,3% niższy niż w ana-
logicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt 
i  warchlaków zmniejszył się o  7,4%, a  świń hodowla-
nych czystorasowych i macior zmniejszył się o 11,6%. 
Efektem słabej koniunktury na świńskim rynku jest 
obserwowany stały spadek pogłowia świń i  liczby go-
spodarstw utrzymujących te zwierzęta. Według danych 
przedstawionych przez ARiMR, w  ciągu pierwszych 
miesięcy 2021 r. ubyło ponad 23 tysiące podmiotów 
utrzymujących świnie (ze 103 659 w styczniu do 80 006 
gospodarstw, które posiadały zarejestrowane świnie na 
koniec kwietnia). 

Najwięcej gospodarstw utrzymujących trzodę 
chlewna znajduje się w województwie: 

- wielkopolskim (38,2%), 

- mazowieckim (11,5%), 

-kujawsko-pomorskim (9,4%) 

- łódzkim (9,2%). 

Natomiast najmniejsza liczba gospodarstw utrzy-
mujących trzodę chlewna jest w województwach:

- lubuskim (0,7%), 

-podkarpackim (1%),

- małopolskim (1,1%) 

- dolnośląskim (1,5%)

W Polsce cena skupu żywca wieprzowego w roku 2021 
spada z tygodnia na tydzień. Zakłady przetwórcze narze-
kają na pełne magazyny z  mięsem wieprzowym. Cena 
żywca wieprzowego w skupie (czerwcu 2021 r.) wyno-
siła 5,42 zł za kg w  skali roku spadła o  2,6%. W  paź-
dzierniku 2021 r. za klasę E cena wynosiła średnio 5,25 
zł/kg, czyli grubo poniżej opłacalności produkcji. Takie 
ceny pogarszają i tak już dramatyczną sytuację rolników 
produkujących trzodę chlewną w kraju.

Porównując rynek wołowiny do rynku wieprzowiny 
widzimy znaczną różnicę. Niska opłacalność produk-
cji mleka oraz problemy z pozyskaniem pracowników 
doprowadziły do wzrostu zainteresowania hodowlą 
bydła mięsnego. Krajowy rynek bydła rzeźnego wygląda 
dobrze. Od początku 2021 roku sytuacja na rynku woło-
winy pozostaje lepsza niż przed rokiem. Z tygodnia na 
tydzień z rynku bydła rzeźnego docierają dobre wieści. 
Ceny skupu żywca wołowego rosną. Z raportu Komisji 
Europejskiej wynika, że ceny bydła w Unii Europejskiej 

Źródło: www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-
-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-swin-wedlug-stanu-w-czerwcu-2021-roku,10,5.html
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rosną w zasadzie wszędzie. W październiku 2021 roku 
średnia cena w wadze poubojowej krów wyniosła 3,38 
euro/kg - to o  23,7%  więcej niż rok wcześniej. Z  ko-
lei średnia cena jałówek z października 2021 roku wy-
niosła 4,16 euro/kg wbc, co oznacza wzrost rzędu 13,4% 
w  stosunku do roku 2020. Za byki rolnicy uzyskują 
średnio 4,15 euro/kg wbc (wzrost o 18% w porównaniu 
do 2020 r.). Jednocześnie warto zauważyć, że pogłowie 
bydła, zarówno młodego i dorosłego spadło w UE, śred-
nio w zależności od wieku i płci od 1 do 2%. Popyt na 
wołowinę jest wysoki, ale podaż niewielka, dzięki cze-
mu utrzymuje się wzrostowa tendencja cenowa. To są 
ceny jakich dawno nie mieliśmy w notowaniach rynko-
wych. Nawet odnosząc to do wzrostu kosztów produkcji, 
to sektor wołowiny na tle innych odnotowuje największy 
wzrost cen. Produkcje bydła mięsnego możemy oprzeć na 
swoim gospodarstwie, na użytkach zielonych i  paszach 
własnych. Wtedy ta opłacalność jest największa. W poło-
wie 2021 roku odnotowano wzrost importu żywego by-
dła do Polski. Przede wszystkim wzrósł przywóz cieląt, 
który jest większy o 30% w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2020 r. To efekt sporego zapotrzebowania 
na naszą wołowinę na rynku rodzimym jak i na eksport. 
Przywóz cieląt i stopniowe uzależnianie się od importu 
żywca na opas świadczy o braku własnego materiału do 
chowu. Nie możemy dopuścić do sytuacji jaka występu-
je na rynku wieprzowiny, na który trafiają miliony war-
chlaków z Danii. Dlatego organizacje branżowe już ape-
lują o wzmocnienie krajowej produkcji bydła mięsnego.

Koszty produkcji mleka w  ostatnich miesiącach 
2021 roku wzrosły, przez co opłacalność jest na gor-
szym poziomie. Ceny mleka są stabilne, ale w  takiej 
sytuacji rolnicy oczekują żeby wrosły. W hodowli bydła 
mlecznego większość kosztów stanowi żywienie. Ceny 
poekstrakcyjnej śruty sojowej i  rzepakowej poszły 
w  górę w  związku z  tym rolnicy starają się wykorzy-
stywać własną bazę pasz objętościowych i treściwych, 
Jednak należy pamiętać że z dodatków energetycznych 
i białkowych, czy premiksów nie można zrezygnować, 
ponieważ wpłynie to negatywnie na produkcję mleka 
oraz na zdrowie i rozród. 

Jak wyglądała sytuacja na rynku drobiu w 2021 roku? 

Branża drobiarska mocno ucierpiała  w  wyniku 
pandemii. Doszło do dużego spadku zainteresowania 
polskim drobiem za granicą, ten sektor jest uzależnio-
ny od eksportu. W  rezultacie powstała nadpodaż na 
krajowym rynku drobiu, a ceny mocno spadły. W celu 
przeciwdziałania negatywnym czynnikom popytowym, 
w pierwszych miesiącach 2021 roku krajowy przemysł 
drobiarski ograniczył produkcję mięsa drobiowego, co 
skutkowało mniejszymi dostawami żywca do skupu. 
W okresie styczeń-luty 2021 r. do podmiotów skupują-
cych dostarczono 436 tys. ton żywca drobiowego, o 11% 
mniej niż w tym samym okresie 2020 r. W pierwszym 
kwartale 2021 roku rynek drobiu pozostaje w fazie de-
stabilizacji spowodowanej przede wszystkim pandemią 
Covid-19. Wielu producentów ograniczyło dość zna-

cząco swoją produkcję. Sektor mięsa drobiowego bory-
kał się również z trwałymi skutkami grypy ptaków, któ-
ra skutecznie pustoszy głównie stada kaczek, indyków, 
brojlerów i kur niosek. Straty w bazie produkcyjnej spo-
wodowały spadek podaży żywca oraz wzrost cen mięsa, 
zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Co waż-
ne, straty w hodowli drobiu nie dotyczą tylko ptaków 
rzeźnych, ale również produkcji jaj wylęgowych i  stad 
reprodukcyjnych. To rodzi poważniejsze skutki dla kra-
jowej branży i powoduje wydłużenie procesu powrotu 
do pełnych zdolności produkcyjnych. Produkcja drobiu 
jest niestabilna jej opłacalność obecnie niska natomiast 
koszty utrzymania wysokie. 

Wpływ na produkcje zwierzęcą w  2021 roku mia-
ła sytuacja w  polskim rolnictwie, choroby zwierząt, 
obecna sytuacja ekonomiczna w  państwie oraz na 
unijnych rynkach jak również ograniczenia wprowa-
dzane w  związku z  globalną pandemią koronawirusa. 
Obostrzenia związane z  pandemią Covid-19 mocno 
wpływały na sytuację podażowo-popytową na rynku 
wieprzowiny, wołowiny czy drobiu.

Biografia:
www.agrofakt.pl

www. stat.gov.pl

https://www.cenyrolnicze.pl/

www.topagrar.pl

https://www.money.pl/

https://foodfakty.pl/

https://snsfoods.pl/

https://www.wrp.pl/rynek-drobiu-nadal-w-dolku-aktualne-ceny/

www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produk-
cja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/fizyczne-rozmiary-produkcji-
-zwierzecej-w-2020-roku,3,16.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Problemy-branzy-drobiarskiej-
Produkcja-niestabilna-oplacalnosc-niska-8190468.html

www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/jak-zmienialo-
-sie-poglowie-swin-od-2000-roku,108217.html

https://www.wrp.pl/rynek-drobiu-nadal-w-dolku-aktualne-ceny/

www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/miesieczne/KOWR_2021_
KWIECIE%C5%83_Informacja%20o%20sytuacji%20na%20
rynku%20mi%C4%99sa.pdf

https://www.money.pl/gospodarka/odradza-sie-polski-rynek-
drobiu-rosnie-popyt-a-eksporterzy-wychodza-na-prosta-
6687273356880544a.html
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Podsumowanie roku 2021 w produkcji ogrodniczej.

  Rynek warzyw

Według danych GUS 
produkcję warzyw 

gruntowych w 2021 roku oce-
nia się na około 3,9 mln t, tj. 
o  blisko 2% mniej od roku 
poprzedniego. Niekorzystne 
warunki pogodowe poważnie 
opóźniły siew wielu warzyw 
gruntowych, w  niektórych 
regionach kraju nawet o trzy 
tygodnie w stosunku do średniej wieloletniej. Opóź-
nienia w wegetacji spowodowały, że tegoroczne ceny 
krajowych warzyw są wyższe średnio o 13% w porów-
naniu do zeszłego roku.

Wiosną występowały częste opady deszczu, które 
utrudniały terminowe prowadzenie prac polowych. 
Wysoka wilgotność powietrza przyczyniała się do 
rozwoju chorób grzybowych na plantacjach. Wysokie 
temperatury powietrza pod koniec czerwca i  w  lipcu 
spowodowały przesuszenie gleby. W sierpniu nastąpi-
ło znaczne ochłodzenie i wzrost ilości opadów deszczu. 
W  niektórych rejonach kraju występowały gradobi-
cia i deszcze nawalne, które prowadziły do podtopień 
plantacji, a w wielu przypadkach - do całkowitego ich 
zniszczenia, tak jak to miało miejsce w  typowo wa-
rzywniczej małopolskiej gminie Igołomia-Wawrzeń-
czyce w miesiącu czerwcu. Duża ilość wilgoci korzyst-
nie wpływała na wzrost masy warzyw korzeniowych 
(marchwi, pietruszki, buraków i  selerów), natomiast 
gatunki ciepłolubne (pomidory, papryka i ogórki grun-
towe) nie miały w tym czasie optymalnych warunków 
do rozwoju. Częste opady uniemożliwiały dosuszenie 
zebranej cebuli, co negatywnie wpłynęło na jej jakość. 
W uprawie kalafiorów i brokułów problemem był szyb-
ki rozwój szkodników uszkadzających plon handlowy. 
Znaczące dobowe wahania temperatur w sierpniu skut-
kowały pękaniem główek kapusty.

Tegoroczne zbiory warzyw w skali kraju prezentu-
ją się następująco:

- kapusta - 0,7 mln t, 
- kalafior - nieznacznie powyżej 142 tys. t
- cebula - 628 tys. t, 
- marchew - 638 tys. t, 
- buraki - 239 tys. t, 
- pomidory - 157 tys. t, 
- ogórki - 120 tys. ton. 
Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw 

szacuje się na ok. 1,2 mln ton. Największy udział 

w  tej grupie mają dynie, a  także pietruszka, seler 
korzeniowy, brokuły i kukurydza cukrowa. 

Z  analizy tegorocznych cen warzyw na rynkach 
hurtowych wynika, że większość gatunków jest droż-
sza niż rok temu. Najbardziej podrożała kapusta biała 
i czerwona, pietruszka, selery, pory, a także pomidory 
i ogórki. Rekordy bije kapusta czerwona, której cena 
wiosną wahała się w granicach 4 zł (w roku 2020 śred-
nia cena wynosiła 65 gr). W porównaniu do zeszłego 
roku w  hurcie więcej trzeba było zapłacić za młodą 
kapustę białą (ponad 100%), pietruszkę (ponad 10 
zł/kg) czy bób (od 38 do 42 zł/kg wobec 35-40 zł/kg 
w 2020 r.).

Rynek owoców

Według danych szacunkowych GUS w bieżącym 
roku łączne zbiory owoców z drzew, krzewów owo-
cowych oraz truskawek wynoszą niemal 5 mln ton 
i są o ok 11% większe od produkcji w roku poprzed-
nim.

Mimo niesprzyjających warunków na początku 
okresu wegetacyjnego (niskie temperatury, częste 
opady deszczu) i  skrócenia okresu kwitnienia, ilość 
zawiązanych owoców okazała się dostateczna. Nie od-
notowano też większych strat wywołanych wiosenny-
mi przymrozkami. Przebieg warunków pogodowych 
w  czerwcu i  lipcu był na przeważającym obszarze 
kraju optymalny dla rozwoju roślin sadowniczych 
i sprzyjał przyrostowi masy owoców. W niektórych re-
jonach, w tym w Małopolsce, poważnym problemem 
były ekstremalne zjawiska pogodowe (gradobicia, 
deszcze nawalne, wichury a nawet trąby powietrzne), 
które powodowały straty w wysokości i jakości plonu 
handlowego, a  także poważne uszkodzenia drzewek 

Jolanta Jop
Biuro MIR w Nowym Sączu
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i krzewów w sadach. Warunki pogodowe w sierpniu 
i  na początku września były zróżnicowane - tempe-
ratura powietrza obniżyła się, dochodziło też do lo-
kalnie występujących intensywnych opadów desz-
czu i  gradu, a  także porywistych wiatrów. Warunki 
panujące w drugiej połowie września były natomiast 
bardziej sprzyjające dla dojrzewania późnych odmian 
jabłek, gruszek i  śliwek. Tegoroczne zbiory owoców, 
podobnie jak żniwa, odbywały się z  opóźnieniem ze 
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Produkcja owoców z drzew jest obecnie szacowana 
na ponad 4,4 mln ton.

Zbiory z sadów jabłoniowych nieznacznie przekro-
czyły 4 mln t i są niemal o 13% większe w porówna-
niu do produkcji z  roku poprzedniego. Na obserwo-
wany wzrost plonowania wpływ ma zarówno znaczne 
uwilgotnienie gleby, jak też zwiększanie się udziału 
odmian bardziej plennych w  odmianowej struktu-
rze nasadzeń. Wysoka podaż jabłek (wysokie zapasy 
i wzrost produkcji) spowodowała, że przeciętna cena 
skupu jabłek (według MRiRW) w kraju we wrześniu 
wyniosła 1,00 zł/kg i była niższa o 44% w porówna-
niu do roku ubiegłego. W takiej samej skali zmalały 
ceny jabłek do przetwórstwa - 0,22 gr wobec 0,44 gr 
w 2020 roku. 

Produkcję gruszek w  sadach szacuje się na ok. 
76 tys. t, czyli na poziomie o 36% wyższym od ubie-
głorocznego. Zbiory śliwek ocenia się na niespeł-
na 110  tys. t, tj. o ok. 10% więcej niż w poprzednim 
roku. Produkcja wiśni została oszacowana na niemal 
165 tys. t, czyli o ok. 8% więcej niż rok wcześniej, a te-
goroczne zbiory czereśni oceniono na ok. 58 tys. t.

Szacuje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków 
owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów wło-
skich) są także wyższe o ok. 5% od produkcji z roku 
2020 i wyniosą 13 tys. ton. 

Produkcję owoców z krzewów owocowych i plan-
tacji jagodowych oceniono na niespełna 0,6 mln t, 
tj. o ok. 1% mniej niż w roku poprzednim. Największy 
spadek względem ubiegłego roku nastąpił w zbiorach 
malin. Zbiory owoców tego gatunku są ocenione na 
niespełna 104 tys. ton, tj. o ok. 15% mniej niż przed 
rokiem. Porzeczek ogółem (czarnych i  kolorowych 
łącznie) oszacowano na prawie 153 tys. t., tj. na po-
ziomie o ok. 4% wyższym od produkcji roku poprzed-
niego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na 
niemal 112 tys. ton, tj. o ok. 1% więcej niż w 2020 r. 
Tegoroczną produkcję truskawek oszacowano na 
150 tys. t, czyli o niespełna 3% więcej w stosunku do 
zbiorów ubiegłorocznych. Krótszy niż w ubiegłych la-
tach był też okres zbioru truskawek, na co wpływ poza 
pogodą miał brak dostatecznej liczby pracowników. 

Zbiory agrestu zostały ocenione na poziomie 9 tys. 
ton, tj. prawie o  5% wyższym niż w  roku ubiegłym. 
Produkcja pozostałych owoców z  krzewów owoco-

wych i  plantacji jagodowych została oszacowana na 
prawie 142 tys. t., czyli na poziomie zbliżonym do 
uzyskanego w 2020 r. Największy udział ma w tej gru-
pie borówka wysoka. W  bieżącym roku plonowanie 
tego gatunku obniżyło się nieznaczne względem po-
przedniego roku, na co największy wpływ miały nie-
sprzyjające warunki pogodowe w trakcie dojrzewania 
i zbioru owoców.

Analizując ceny wybranych owoców w roku 2021 
na rynkach hurtowych w Małopolsce można zauwa-
żyć:

- podwyżkę cen malin 15-24 zł (wobec 9 zł - 20 zł 
w 2020 r.)

- podwyżkę cen truskawek 8 zł - 24 zł (wobec 5 zł - 
12 zł w 2020 r.)

- podwyżkę cen czereśni 8 zł - 22 zł (wobec 7 zł - 
20 zł w 2020 r.)

- drastyczny spadek cen jabłek 1,30 zł - 5 zł (wobec 
2,50 zł - 8 zł w  2020 r.) - spowodowany przez mię-
dzy innymi wysoką podaż, zmniejszeniem eksporu 
na rynki krajów wschodnich (konflikt z  Białorusią), 
wzrost areału sadów jabłoniowych w  kraju jak i  na 
świecie. 

Eksperci przewidują, że ceny owoców i  warzyw 
w roku 2022 będą rosły z wielu powodów tj.: zmiany 
klimatyczne, pogorszenie jakości gleby, zmniejsza-
nie obszarów rolnych oraz rosnące koszty produkcji 
(drożeją m.in. maszyny, nawozy, środki ochrony ro-
ślin, energia i opakowania, coraz więcej kosztuje siła 
robocza, dodatkowe koszty generują też obostrzenia 
i wymogi covidowe). Prognozuje się, że warzywa będą 
droższe średnio o 9,2%, a owoce o 6%.

Materiały źródłowe: GUS, www.sadyiogrody,
miesięczne analizy rynków rolnych MIR
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Hubert Wiśniewski
Biuro MIR w Tarnowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulacja kosztów 
produkcji pszenicy ozimej 

w oparciu o ceny zakupu środków do produkcji z dnia 07.10.2021 r. 
 

Nakłady Jednostka Ilość Cena  Wartość 

Materiał siewny dt. 1,7 220,00 zł 374,00 zł 
Nawożenie 
Saletra dt. 3,5 292,00 zł 1 022,00 zł 
Polifoska 6-20-30 dt. 3,5 261,00 zł 913,50 zł 
Ca (węglan) co 4 lata t. 4,5 140,00 zł 157,50 zł 
Razem nawożenie 2 467,00 zł 
   
Ochrona roślin 
Huzar Activ 387 OD l. 1 140,00 zł 140,00 zł 
Kier 450 SC l. 0,5 160,00 zł 80,00 zł 
Asteria 100 EC l. 0,1 145,00 zł 14,50 zł 
Antywylegacz l. 2 17,50 zł 35,00 zł 
Ochrona roślin razem 269,50 zł 
  
Usługi 
Zbiór kombajnem z cięciem słomy godz. 1 420,00 zł 420,00 zł 
Wapnowanie (co 4 lata) godz. 0,5 240,00 zł 30,00 zł 
Razem usługi 450,00 zł 
  
Praca ciągnika 
Uprawa ścierniska godz. 1 65,00 zł 65,00 zł 
Orka siewna  godz. 3 70,00 zł 210,00 zł 
Wysiew nawozów x3 godz. 2,1 45,00 zł 94,50 zł 
Uprawa przedsiewna godz. 1,5 55,00 zł 82,50 zł 
Siew godz. 1,4 45,00 zł 63,00 zł 
Opryski (4x) godz. 3,6 45,00 zł 162,00 zł 
Bronowanie godz. 1,5 45,00 zł 67,50 zł 
Odbiór ziarna godz. 1 55,00 zł 55,00 zł 
Transport zewnętrzny godz. 2 50,00 zł 100,00 zł 
Praca ciągnika razem godz. 17 899,50 zł 
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Podatek 135,90 zł 
Ubezpieczenie uprawy 73,50 zł 
OC rolników 3,90 zł 
Razem koszty bezpośrednie 4 029,80 zł 
  
Koszty ogólnogospodarcze  201,49 zł 
w tym amortyzacja 30,00 zł 
  
Koszty pracy ludzkiej godz. 35 18,3 640,50 zł 
Suma kosztów 4 871,79 zł 
  

Wartość produkcji i wynik finansowy 

Produkt główny ( netto) dt 60 105,00 zł 6 300,00 zł 
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 7,35 zł 441,00 zł 
Cena brutto zł/dt 112,35 zł 
Koszt produkcji ziarna  zł/dt 81,20 zł 
Przychód ( ziarno) 6 741,00 zł 
Dopłata do mat. siewnego zł/ha 67,98 zł 
Dopłata bezpośrednia zł/ha 936,16 zł 
Razem przychód  7 745,14 zł 
Wynik finansowy zł/ha 2 873,35 zł 
 
Uwagi: 
Ceny nawozów ustalono na podstawie cen detalicznych z oferty firmy Wamex - Pogórska Wola - ceny z dnia 
07.10.2021 r. 
Ceny środków ochrony roślin ustalona na podstawie cen z oferty firmy Via-Lan - Tarnów - ceny z dnia 
07.10.2021 r. 
Ceny usług przyjęto wg średnich cen usług w 2021 r. w rejonie tarnowskim. 
  



33Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Analizy i opinie – kalkulacje kosztów

Kalkulacja kosztów 
produkcji trzody chlewnej 

w oparciu o ceny zakupu środków do produkcji z dnia 07.10.2021 r. 
 
Założenia: 
Wolumen produkcji: średnio 100 szt. tuczników rocznie w 3 rzutach. 
Hodowla w cyklu otwartym oparta o pasze pochodzące z zakupu. 
 

Nakłady Jednostka Ilość Cena  Wartość 
          

Koszty bezpośrednie         
Zakup prosięcia szt. 1   160,00 zł        164,80 zł  
ubytki naturalne % 3     

      
Pasza treściwa z zakupu (PW) dt 0,47   165,00 zł          77,55 zł  
Pasza treściwa z zakupu (PT1) dt 1,1   150,00 zł        165,00 zł  
Pasza treściwa z zakupu (PT2) dt 1,3      150,00 zł        195,00 zł  
Razem pasze zł        437,55 zł  
      

Słoma dt 2        12,00 zł          24,00 zł  
Woda m3 0,65       4,50 zł            2,93 zł  
Obsługa weterynaryjna zł           15,00 zł  
Praca ciągnika h/szt. 0,6     55,00 zł          33,00 zł  
Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4     18,30 zł          73,20 zł  
Razem koszty bezpośrednie zł         750,48 zł  
      

Koszty ogólnogospodarcze     
Roczna obsada zwierząt szt. 100     
Koszty ogólnogospodarcze z amortyzacją 
(7% kosztów bezpośrednich) zł           60,12 zł  

      
Koszty razem zł        810,60 zł  

Wartość produkcji     
      
Produkt główny (netto) kg 115       5,25 zł        603,75 zł  
Ryczałtowy zwrot VAT % 7       0,37 zł          42,55 zł  
Cena brutto zł/kg             5,62 zł  
      
Suma przychodów zł        646,30 zł  
Wynik ekonomiczny zł   -    164,30 zł  
 
Uwagi: 
 
Ceny pasz ustalone na podstawie średnich cen z oferty firmy Agrolok - ceny z dnia 07.10.2021 r. 
Ceny usług przyjęto wg średnich cen usług w 2021 r. w rejonie tarnowskim. 
Cena skupu przyjęta wg danych pozyskanych z zakładów w Łapanowie - średnia cena z dnia 07.10.2021 r. 
  



34 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Analizy i opinie – kalkulacje kosztów

Kalkulacja kosztów 
produkcji trzody chlewnej 

w oparciu o ceny zakupu środków do produkcji z dnia 07.10.2021 r. 
 
Założenia: 
Wolumen produkcji: średnio 100 szt. tuczników rocznie w 3 rzutach. 
Hodowla w cyklu otwartym oparta o pasze pochodzące z własnej produkcji. 
 

Nakłady Jednostka Ilość Cena  Wartość 
      

Koszty bezpośrednie   
Zakup prosięcia szt. 1 160,00 zł 164,80 zł 
ubytki naturalne % 3 
  
Pszenica paszowa dt 0,15 102,00 zł 15,30 zł 
Jęczmień paszowy dt 2,5 86,70 zł 216,75 zł 
Koncentrat T. Starter dt 0,03 315,00 zł 9,45 zł 
Koncentrat T. Grower dt 0,06 275,00 zł 16,50 zł 
Koncentrat T. Finischer dt 0,18 263,50 zł 47,43 zł 
Razem pasze zł 305,43 zł 
  
Słoma dt 2 12,00 zł 24,00 zł 
Woda m3 0,65 4,50 zł 2,93 zł 
Obsługa weterynaryjna zł 15,00 zł 
Praca ciągnika h/szt. 0,6 55,00 zł 33,00 zł 
Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 18,30 zł 73,20 zł 
Razem koszty bezpośrednie zł 618,36 zł 
  

Koszty ogólnogospodarcze 
Roczna obsada zwierząt szt. 100 
Koszty ogólnogospodarcze z 
amortyzacją (10 % kosztów 
bezpośrednich) 

zł   64,58 zł 

  
Koszty razem zł 682,94 zł 

Wartość produkcji 
  
Produkt główny (netto) kg 115 5,25 zł 603,75 zł 
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,37 zł 42,55 zł 
Cena brutto zł/kg 5,62 zł 
  
Suma przychodów zł 646,30 zł 
Wynik ekonomiczny zł -      36,64 zł 
 
Uwagi: 
Ceny pasz ustalone na podstawie średnich cen skupu zbóż paszowych  dla regionu małopolski - ceny z dnia 
07.10.2021 r. 
Ceny usług przyjęto wg średnich cen usług w 2021 r. w rejonie tarnowskim. 
Cena skupu przyjęta wg danych pozyskanych z zakładów w Łapanowie - średnia cena z dnia 07.10.2021 r. 
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Kalkulacja kosztów 
produkcji trzody chlewnej 

w oparciu o ceny zakupu środków do produkcji z dnia 07.10.2021 r. 
 
Założenia: 
Wolumen produkcji: średnio 100 szt. tuczników rocznie w 3 rzutach. 
Hodowla w cyklu otwartym oparta o pasze pochodzące z własnej produkcji. 
 

Nakłady Jednostka Ilość Cena  Wartość 
      

Koszty bezpośrednie   
Zakup prosięcia szt. 1 160,00 zł 164,80 zł 
ubytki naturalne % 3 
  
Pszenica paszowa dt 0,15 102,00 zł 15,30 zł 
Jęczmień paszowy dt 2,5 86,70 zł 216,75 zł 
Koncentrat T. Starter dt 0,03 315,00 zł 9,45 zł 
Koncentrat T. Grower dt 0,06 275,00 zł 16,50 zł 
Koncentrat T. Finischer dt 0,18 263,50 zł 47,43 zł 
Razem pasze zł 305,43 zł 
  
Słoma dt 2 12,00 zł 24,00 zł 
Woda m3 0,65 4,50 zł 2,93 zł 
Obsługa weterynaryjna zł 15,00 zł 
Praca ciągnika h/szt. 0,6 55,00 zł 33,00 zł 
Koszt pracy ludzkiej h/szt. 4 18,30 zł 73,20 zł 
Razem koszty bezpośrednie zł 618,36 zł 
  

Koszty ogólnogospodarcze 
Roczna obsada zwierząt szt. 100 
Koszty ogólnogospodarcze z 
amortyzacją (10 % kosztów 
bezpośrednich) 

zł   64,58 zł 

  
Koszty razem zł 682,94 zł 

Wartość produkcji 
  
Produkt główny (netto) kg 115 5,25 zł 603,75 zł 
Ryczałtowy zwrot VAT % 7 0,37 zł 42,55 zł 
Cena brutto zł/kg 5,62 zł 
  
Suma przychodów zł 646,30 zł 
Wynik ekonomiczny zł -      36,64 zł 
 
Uwagi: 
Ceny pasz ustalone na podstawie średnich cen skupu zbóż paszowych  dla regionu małopolski - ceny z dnia 
07.10.2021 r. 
Ceny usług przyjęto wg średnich cen usług w 2021 r. w rejonie tarnowskim. 
Cena skupu przyjęta wg danych pozyskanych z zakładów w Łapanowie - średnia cena z dnia 07.10.2021 r. 

Kalkulacja kosztów produkcji mleka 
w oparciu o ceny zakupu środków do produkcji 

z dnia 07.10.2021 r. 
 
Założenia: 
Wolumen produkcji: 4, 6 lub 8 tys. l. mleka przy 305 dniach laktacji. Utrzymanie krów 8 laktacji przy 4000 l., 
6 laktacji przy 6000 l. i 4 laktacje przy 8000. 

Rodzaj J.m. Cena 
w zł 

Poziom wydajności mlecznej 
4000 (1,45 zł/l) 6000 (1,50 zł/l) 8000 (1,55 zł/l) 

Ilość Wartość w zł Ilość Wartość w zł Ilość Wartość w zł 
                  
Wartość produkcji                 
mleko l. 4000 5 800,00  6000 9 000,00  8000 12 400,00  
cielę (do odchowu) kg. 12,00 60 720,00  60 720,00  60 720,00  
krowa wybrakowana kg. 4,60 68,75 316,25  110 506,00  137,5 632,50  
płatność do krów   426,51  426,51 426,51  
Wartość produkcji ogółem   7 262,76  10 652,51  14 179,01  
    
Pasze treściwe z zakupu   
mmieszanka mineralna MM kg 4,00 36,5 146,00 zł 54,75 219,00  
śruta jęczmienna dt 67,50 4,82 325,35  8,86 598,05  12,16 820,80  
śruta sojowa dt 200,00 3,13 626,00  3,57 714,00  3,12 624,00  
lizawka szt. 10,00 4 40,00  4 40,00  4 40,00  
Razem pasze z zakupu   991,35 1 498,05 1 703,80 

 

Pasze nietowarowe   
sianokiszonka z traw 
podwiędniętych dt 16,95 42,48 720,04 42,43 719,19 43,25 733,09 
kiszonka z kukurydzy dt 18,00 50 900,00 42,75 769,50 42,75 769,50 
zielonka pastwiskowa dt 9,00 79,75 717,75 79,75 717,75 79,75 717,75 
siano łąkowe dt 31,00 7,65 237,15 7,65 237,15 7,65 237,15 
słoma pszenna dt 12,00 2,18 26,16 2,18 26,16 2,18 26,16 
Razem pasze nietowarowe   2 601,10  2 469,75 2 483,65 
    
Inne koszty bezpośrednie   
woda m3 4,50 14,5 65,25 17,5 78,75 20,5 92,25 
Inseminacja zab. 120,00 1 120,00 1,5 180,00 1,5 180,00 
usługi weterynaryjne kompl. 150,00 1 150,00 2 300,00 2 300,00 
środki czystości na szt. 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00 
Razem inne koszty bezpośrednie   495,25 718,75 732,25 
    
Razem koszty bezpośrednie   4 087,70  4 686,55 4 919,70 
    
Koszty reprodukcji stada   

jałówka hodowlana wym. szt 6 
000,00 0,125 750,00 0,2 1 200,00 0,2 1 200,00 

jałówka użytkowa szt 4 
000,00 0,125 500,00 0,2 800,00 0,2 800,00 

    
koszty bezpośrednie   4 087,70 4 686,55 4 919,70 
koszty pośrednie 
z amortyzacją (5%)   204,38 234,33 245,98 
nadwyżka bezpośrednia   3 175,06 5 965,96 9 259,31  
    
koszty całkowite   5 337,70 6 686,55 6 919,70 
koszt produkcji 1l mleka   1,33 1,11 0,86 

 
Uwagi: 
Ceny pasz ustalone na podstawie średnich cen skupu zbóż paszowych  dla regionu małopolski – 
ceny z dnia 07.10.2021 r. 
Ceny usług przyjęto wg średnich cen usług w 2021 r. w rejonie tarnowskim. 
Cena skupu mleka wg danych pozyskanych z zakładów Mlektar i OSM Bochnia - średnia cena z dnia 
października 2021 r. 
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ASF i inne choroby zakaźne zagrażające zwierzętom gospodarskim

Obecnie rolnicy na 
terenie zarówno wo-

jewództwa małopolskiego, 
jak i  całego kraju mierzą się 
z  nową, trudną rzeczywi-
stością, dotykającą przede 
wszystkim hodowców trzody 
chlewnej. Choroba wirusowa 
świń ASF sparaliżowała tę 
gałąź produkcji zwierzęcej. 
ASF pierwszy raz potwier-
dzono na ziemiach polskich 
w lutym 2014 r. od tego czasu nieustannie borykamy 
się, w  większym lub mniejszym stopniu, z  trudno-
ściami jakie za sobą niesie. Choroba ASF (African 
swine fever - Afrykański pomór świń) wywoływana 
jest przez wirusa ASFV (African swine fever virus) 
należącego do wirusów DNA. 

Historia ASF

ASF wywodzi się z Afryki. Po raz pierwszy zo-
stał zaobserwowany w  1910 roku w  Kenii u  świń 
mających kontakt z dzikimi afrykańskimi świnia-
mi. W  Europie chorobę wykryto po raz pierwszy 
w  1957 roku. Początkowo występowała w  krajach 
takich jak Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy. 
W  roku 2007 występowanie wirusa zanotowano 
w  Rosji. Pierwsze przypadki ASF w  Polsce, które 
dotyczyły padłych dzików, miały miejsce w  roku 
2014. W 2018 r. ogniska ASF zanotowano w 4 wo-
jewództwach w  Polsce. Również w  roku 2018 wi-
rus ASF został wykryty w  kraju uznawanym za 
największego producenta mięsa wieprzowego na 
świecie - w północno-wschodnich Chinach, w pro-
wincji Liaoning. 

ASF na świecie

Ciężka sytuacja panuje na kontynencie azja-
tyckim. Coraz więcej państw w  Azji potwierdza 
przypadki ASF. Wirus rozprzestrzenia się w szyb-
kim tempie m.in. na Filipinach, obejmując kolejne 
wyspy archipelagu. Tylko na Filipinach pogłowie 
trzody chlewnej, jak do tej pory, zmniejszyło się 
o ok. 3 mln sztuk, co skutkuje utrudnioną dostęp-
nością mięsa wieprzowego. Niepokojące wieści do-
chodzą również z Korei Południowej, która infor-
muje o  coraz liczniejszych zarażeniach zwierząt. 

Gwałtowny wzrost upadków świń odnotowano 
w bieżącym roku w Indiach. 

W Chinach, gdzie ASF stało się wielkim proble-
mem, szczególnie dla małych gospodarstw, prze-
prowadzone badania naukowe potwierdziły wy-
stępowanie odmian wirusa, które z  jednej strony 
cechują się niższą śmiertelnością trzody chlewnej, 
ale jednocześnie są trudniejsze do jednoznaczne-
go zidentyfikowania jako wirus ASF, co powoduje 
utrudnioną kontrolę i eliminację choroby. W celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Chiny 
swoje działania rozpoczęły na poziomie transpor-
tu. Kraj ten stara się ograniczyć przewóz trzody 
chlewnej, a  zamiast tego stawia na rozwijanie 
transportu samego mięsa wieprzowego. Ponadto, 
chcąc zminimalizować ryzyko rozprzestrzenia-
nia ASF wśród gospodarstw, dążą do zwiększenia 
ilości miejsc przeznaczonych do uboju, w ten spo-
sób by na obszarach gdzie jest prowadzony inten-
sywny chów, była jak największa dostępna ilość 
ubojni, ograniczając tym samym przewóz świń 
do ubojni usytuowanych w znacznej odległości od 
gospodarstw.

Nie tylko Europa czy Azja narażone są na nie-
kontrolowany wzrost zakażeń ASF wśród trzody 
chlewnej. Wirus dotarł bowiem do Ameryki Środ-
kowej. Potwierdzone przypadki ASF na Domini-
kanie stały się realnym zagrożeniem dla Stanów 
Zjednoczonych oraz pozostałych państw na obsza-
rze obu Ameryk. USA zaniepokojone już wcześniej 
sytuacją w Chinach, ograniczyły import surowców 
niezbędnych w  produkcji wieprzowej oraz pasz 
z tego kraju. Z obawy przed przedostaniem się wi-
rusa choroby ASF oraz innych chorób świń z Do-
minikany na terytorium Stanów Zjednoczonych, 
import wieprzowiny został zablokowany. Amery-
kańska Inspekcja ds. Zdrowia Zwierząt i  Roślin 
poinformowała, że od dłuższego czasu na teren 
USA nie było wwożone mięso wieprzowe pocho-
dzące z rejonów Dominikany. 

ASF w Małopolsce

13 lipca 2021 r. potwierdzono pierwsze ognisko 
ASF w województwie małopolskim w powiecie tar-
nowskim w  gminie Skrzyszów. W  gospodarstwie 
tym utrzymywanych było 50 świń. Kilka dni póź-

Paulina Kłusek
Biuro MIR w Tarnowie
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niej Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
wydał drugi komunikat potwierdzający wykrycie 
ogniska ASF w  dniu 21 lipca w  gospodarstwie 
sąsiadującym. Kolejne ogniska ASF w  wojewódz-
twie małopolskim zlokalizowane były w powiecie 
dąbrowskim. 

W  gminie Szczucin, w  miejscowości Słupiec 
potwierdzone zostały trzy ogniska ASF w  dniach 
30 sierpnia, 2 września oraz 21 października, 
w miejscowości Suchy Grunt w dniu 30 września. 
W związku z wykryciem ognisk choroby wdrożo-
ne zostały procedury mające na celu zwalczanie 
ASF. Jak podaje Małopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii do listopada br. na terenie Małopol-
ski potwierdzonych zostało 6 ognisk ASF. 15 lipca 
2021 r. opublikowano Rozporządzenie Wojewody 
Małopolskiego w którym ustanowione zostały 
strefy objęte ograniczeniami - obszar zagrożony 
ASF oraz obszar zapowietrzony. W  strefie czer-
wonej obowiązuje całkowity zakaz przewoże-
nia trzody chlewnej pomiędzy gospodarstwami, 
a  przewóz świń do ubojni możliwy jest jedynie 
w przypadku uzyskania zgody Powiatowego Leka-
rza Weterynarii. 

Na terenie województwa małopolskiego wy-
znaczone zostały ubojnie, które przyjmują świ-
nie ze strefy czerwonej, jednak w  praktyce tylko 
nieliczne z nich deklarują odbiór trzody chlewnej 
od rolników. Również w kwestii finansowej sprze-
daż świń stała się problematyczna. Obecnie ceny 
oscylują ok. 5 zł (brutto) za kilogram wagi żywej. 
Rolnicy mogą starać się o  dofinansowania za po-
średnictwem Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Warunkiem otrzymania tej formy 
pomocy jest przedłożenie faktur za sprzedaż świń 
z  ostatnich 3 lat oraz wypełnienie stosownego 
wniosku. Uruchomione zostały także skupy inter-
wencyjne prowadzone prze Powiatowe Inspektora-
ty Weterynarii. Głównym warunkiem dokonania 
takiego skupu jest brak możliwości zachowania 
dobrostanu zwierząt w gospodarstwie. 

W  sytuacji, gdy tuczniki zaczynają przerastać, 
tzn. osiągają masę 120 kg i  większą, a  gospodar-
stwo nie jest przystosowane i  nie ma miejsca na 
utrzymanie trzody w takiej wadze, sytuację należy 
zgłosić do odpowiedniego Powiatowego Lekarza 
Weterynarii lub za pośrednictwem Urzędu Gminy. 
Po przeprowadzeniu kontroli przez wyznaczoną 
komisję, zostaje podjęta decyzja czy dobrostan 

utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt jest za-
grożony i czy Powiatowy Lekarz Weterynarii może 
dokonać wykupienia świń. 

Co będzie dalej?

Cały czas trwają badania nad wynalezieniem 
szczepionki, która pozwoliłaby na skuteczniejszą 
walkę z ASF, jednak jak do tej pory bez rezultatu. 
Jedyną szansą dla gospodarstw jest zachowanie 
zasad bioasekuracji, o czym apelują lekarze wete-
rynarii w  całym kraju. Przestrzeganie zasad bio-
asekuracji odgrywa kluczową rolę w walce z Afry-
kańskim pomorem świń. Gospodarstwo utrzy-
mujące trzodę chlewną powinno być ogrodzone, 
w  szczególności budynki inwentarskie, w których 
przebywają zwierzęta. Pasza dla świń powinna być 
zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno 
żyjących i domowych. Ponadto, Małopolski Woje-
wódzki Lekarz Weterynarii apeluje, iż do wyko-
nywania czynności związanych z obsługą zwierząt 
powinny zostać wyznaczone osoby, które pracują 
tylko w danym gospodarstwie i nie mają kontaktu 
ze zwierzętami w  innych gospodarstwach. Wy-
łożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do 
budynku inwentarskiego, odkażanie sprzętu uży-
wanego przy zwierzętach, odkażanie rąk czy też 
założenie odzieży ochronnej przed przystąpieniem 
do obsługi zwierząt stanowi bardzo ważny element 
w walce z wirusem. 

Czy tylko ASF jest groźny dla zwierząt 
gospodarskich?

W czasach opanowanych przez ASF zapomina-
my o  innych groźnych chorobach występujących 
wśród zwierząt hodowlanych. W dalszej części ar-
tykułu opisane zostały wybrane z nich. 

Docierają do nas informacje o  realnym zagro-
żeniu ptasią grypą na terenie Polski. Grypa pta-
ków należy do niezwykle zakaźnych i zaraźliwych 
chorób drobiu. Podatne są na nią wszystkie gatun-
ku ptaków, również gospodarskie, tj. drób, kaczki, 
gęsi, indyki, perliczki. Szacuje się, ze śmiertelności 
wynosi 100%. Do zakażenia dochodzi drogą odde-
chową lub pokarmową. Najczęstszą przyczyną za-
każenia jest kontakt z dzikim ptactwem wodnym. 
Również w  przypadku tej choroby kluczową rolę 
odgrywa człowiek, który może przenieść wirusa na 
swoim ubraniu, obuwiu, sprzęcie czy produktach 
wnoszonych do gospodarstwa. W walce z wirusem 
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bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bioaseku-
racji. Chorobą nie może zarazić się człowiek, a po 
obróbce termicznej mięsa drobiowego wirus ginie. 

Choroba niebieskiego języka jest zakaźną cho-
robą przeżuwaczy. Zachorować na nią mogą zwie-
rzęta domowe jak i dzikie (m.in. bydło, owce, kozy, 
sarny, jelenie). Zwierzęta nie mogą zarazić się 
bezpośrednio od siebie, ale poprzez owady kłują-
co-ssące, krew lub nasienie. Głównymi objawami 
choroby są: gorączka, ślinotok, zaczerwienienie 
i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia 
opuszki zębowej i  języka, utrata mleczności oraz 
ronienia. Znacznie częściej zakażeniu ulega by-
dło niż owce. Choroba może mieć postać bezob-
jawową, przewlekłą lub ostrą. Cechuje się długim 
okresem wylęgania, nawet do 80 dni. Na terenie 
naszego kraju, choroba niebieskiego języka podle-
ga obowiązkowemu zwalczaniu.

Wścieklizna jest jedną z  najgroźniejszych cho-
rób odzwierzęcych. Jest to choroba wirusowa, 
dotykająca centralnego układu nerwowego. Na 
wściekliznę wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, 
w  tym człowiek. Przenoszona głównie poprzez 
kontakt ze śliną chorego zwierzęcia, błoną śluzową 
lub uszkodzoną skórą, rzadziej drogą aerogenną 
czy też dospojówkową. Wirus wścieklizny wrażli-
wy jest na wysokie temperatury i światło słonecz-
ne, jednocześnie odporny jest na niską temperatu-
rę. W Polsce rezerwuarem wirusa wścieklizny jest 
lis rudy. W związku z powyższym na terenie kraju 
prowadzone są szczepienia ochronne lisów wolno 
żyjących. Szczepionka, w  formie doustnej zazwy-
czaj podana w przynęcie, rozrzucana jest z samo-
lotów (śmigłowców) lub rozkładana ręcznie. Przed 
przeprowadzeniem, akcja szczepienia jest nagła-
śniania np. poprzez media, tak by uchronić zwie-
rzęta domowe, w szczególności psy, przed zjedze-
niem szczepionki podczas spaceru. O wściekliźnie 
mówi się najczęściej w  przypadku psów i  kotów, 
jednak jest to błąd. Również każde inne zwierzę 
domowe i  hodowlane może ulec zakażeniu. Do 
najczęstszych objawów choroby u psów zalicza się 
niepokój, nadmierną pobudliwość, włóczęgostwo, 
agresję, ślinotok, porażenie kończyn, opadanie 

żuchwy. Podobnie jest u kotów. Objawami choro-
by u bydła jest niestrawność, obniżone łaknienie, 
biegunki, drgawki mięśni, nieustanne ryczenie czy 
też parcie na przeszkody. U  owiec i  kóz choroba 
objawia się niepokojem zwierząt, ochrypłym be-
czeniem, nagłymi porażeniami i  upadkami. Ko-
nie po zakażeniu często wpadają na ściany stajni, 
mają drgawki mięśni i objawy kolkowe, często od-
dają mocz. U świń występuje lękliwość, gryzienie 
ściółki oraz kurczowe ruchy głowy. W przypadku 
wystąpienia objawów, które mogą sugerować, że 
zwierzę jest chore należy niezwłocznie powiado-
mić Powiatowego Lekarza Weterynarii. Również 
fakt znalezienia martwego zwierzęcia np. lisa lub 
nietoperza należy zgłosić do Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii. 

Pryszczyca to zakaźna i  zaraźliwa choroba 
zwierząt parzystokopytnych zarówno domowych 
jak i dziko żyjących. Najbardziej narażone jest na 
nią bydło, a także świnie, kozy i owce. Jest to cho-
roba, którą może zarazić się człowiek w  wyniku 
bezpośredniego kontaktu z  chorym zwierzęciem 
lub spożywając nieprzetworzone produkty po-
chodzenia zwierzęcego od zwierząt zakażonych, 
jednak u  ludzi zazwyczaj przebiega łagodnie i nie 
jest śmiertelna. Zwierzęta mogą być nosicielami 
wirusa nawet przez okres trzech lat. Zarówno 
gospodarstwo, jak i  cały kraj, w  którym wystąpi 
pryszczyca narażone jest na ogromne straty eko-
nomiczne spowodowane upadkami zwierząt, kosz-
tami likwidacji ognisk choroby, a  także zakazem 
eksportu zwierząt, mięsa oraz pozostałych pro-
duktów pozyskiwanych od tych zwierząt. W  celu 
ochrony przed przedostaniem się wirusa, należy 
wprowadzać do stada osobniki, posiadające świa-
dectwo zdrowia, które potwierdzi pochodzenie 
i stan zdrowotny zwierzęcia. 

Materiały źródłowe: 
1. https://www.wetgiw.gov.pl

2. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
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Wybrane gospodarstwa ekologiczne -
Państwa Stasików oraz Państwa Matała

Odwiedziłam gospo-
darstwo ekologiczne Pana 
Mateusza Stasika, które 
położone jest w  powiecie 
nowosądeckim w  miej-
scowości Mochnaczka 
Wyżna. Pan Mateusz 
przejął gospodarstwo rol-
ne w  2011 roku od ojca 
Jana wraz z  zobowią-
zaniami gospodarstwa 
ekologicznego. Pan Jan 
zgłosił swoje gospodarstwo do certyfikacji już 
w 2001 roku, był również przez kilka kadencji 
delegatem do Izby Rolniczej. Obecnie Pan Ma-
teusz pełni funkcje delegata z  Krynicy Zdrój 
do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rol-
niczej już III kadencję. Należy podkreślić, iż 
gospodarstwo Pan Mateusz prowadzi wspólnie 
z małżonką a w domu rośnie już troje następ-
ców. Każdą pracę w  gospodarstwie Państwo 
Stasik wykonują wspólnie, jak mówi gospo-
darz tak jest łatwiej, prościej, szybciej i  przy-
jemniej. W  wyjątkowych sytuacjach jedno 
z małżonków może zastąpić drugiego małżon-
ka mimo, że nie jest to łatwe. Żona Pana Mate-
usza jest miłośniczką przyrody, zwierząt a  do 
tego niezwykle kreatywną i artystyczną duszą. 
Natomiast gospodarz pasjonuje się nowymi 
technologiami, ekonomią co sprawia, że two-
rzą zgrany duet w  prowadzeniu gospodarstwa 
i  w  życiu. Gospodarstwo prowadzą zgodnie 
z  wymogami rolnictwa ekologicznego dzięki 
czemu uzyskują z  hodowli i  uprawy wysokiej 
jakości produkt czyli ekologiczne mleko. A tak 
dla ciekawostki w dzień ich ślubu wystąpił po-
ród krowy zapewne dla urozmaicenia zabawy 
ślubnej… 

Ogólna powierzchnia gospodarstwa wyno-
si około 27 ha, w  tym grunty rolne stanowią 
około 6% (ziemniaki i  zboża). Głównym kie-
runkiem produkcji jest hodowla bydła Rasy 
Polska Czerwona objęta ochroną zasobów ge-
netycznych w ilości 14 krów i 7 sztuk młodzie-
ży. Przeciętna wydajność mleczna od sztuki 
wynosi 4500 l/rok mleka co daje około 60 tys. 

litrów mleka rocznie. Pozyskane mleko jest 
w  całości przeznaczone na sprzedaż do Okrę-
gowej Spółdzielni Mleka w  Nowym Sączu. 
Produkcja ekologiczna przynosi szereg istot-
nych korzyści: pola, na których prowadzone 
są uprawy ekologiczne charakteryzują się dużą 
różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodo-
wane ekologicznie cieszą się wyższym pozio-
mem dobrostanu. 

Zarówno ojciec jak i syn brali udział w licz-
nych wystawach Czerwonego Bydła Polskiego 
przez 8 lat zdobywając nagrody i wyróżnienia. 
Ostatnia taka wystawa odbyła się w  dniach 
1 do 2 czerwca 2019 roku i  była to XIII Kra-
jowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego 
w  Szczyrzycu połączona z  Regionalną Wysta-
wą Owiec i Wystawą Królików Rasowych gdzie 
tytuł czempiona w kategorii jałowice w wieku 
21-24 miesiące uzyskała jałówka Warka - ho-
dowca Mateusz Stasik z  Mochnaczki Wyżnej. 
Natomiast w  obecnym roku Pan Mateusz Sta-
sik zajął II miejsce w  kategorii najlepsze go-
spodarstwo ekologiczne w Małopolsce.

Pan Mateusz korzystał z  programu po-
mocowego „Premie dla Młodych Rolników”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych” Cenne 
łąki na Natura 2000”. Dzięki tym programom 

Barbara Czapla
Biuro MIR w Tarnowie

Państwo Stasik



40 Biuletyn Informacyjny Małopolskiej Izby Rolniczej 

Prezentacja małopolskich gospodarstw

udało się zmodernizować park maszynowy, za-
kup ciągnika, wozu asenizacyjnego, agregatu 
prądotwórczego, koparko ładowarki między 
innymi do obornika, tur, prasę do balowania 
sianokiszonki i inne potrzebne środki do pro-
wadzenia gospodarstwa. 

Jednak w gospodarstwie jest jeszcze dużo do 
zrobienia. Kolejnym etapem jest modernizacja 
obory oraz kupno nowej dojarki. Dodaje rol-
nik - wszyscy widzimy w jakim zaskakującym 
tempie rosną ceny materiałów budowlanych, 
ceny energii czy paliwa. Pomimo, iż rolnik 
korzysta w  z  wielu programów pomocowych 
to jednak nadal brakuje stabilizacji dochodów 
i niepokój o byt rodziny. 

W  ostatnich latach można zauważyć zain-
teresowanie konsumentów produktami ekolo-
gicznymi. Wynika to z faktu, że coraz większe 
znaczenie zyskuje dbałość o  środowisko, tro-
ska o zdrowie, powrót do natury, co ma swoje 
konsekwencje w  decyzjach nabywczych kon-
sumentów. Zachowania konsumentów wobec 
produktów ekologicznych zależą od różnych 
czynników. Przede wszystkim poziom świado-
mości ekologicznej, poziom dochodów, pozio-
mu wiedzy czy działań marketingowych. Ry-
nek żywności ekologicznej tworzą producenci 
oraz osoby kupujący. Wzrost zainteresowania 
społeczeństw żywnością ekologiczną jest coraz 
większy ale okazuje się, że konsumenci zamiast 
szukać producentów wytwarzający bezpośred-
nio produkty kupują żywność w  marketach 
gdzie w większości produkty są tak oznaczone, 
że konsument nawet nie zdaje sobie sprawy, że 

został wprowadzony w  błąd. Rosnące w  skali 
globalnej zapotrzebowanie na żywność rodzi 
konieczność stałego podnoszenia wydajności 
oraz redukcji kosztów produkcji rolniczej.

I  w  tym miejscu należy powiedzieć o  tzn. 
strategii „od pola do stołu”, która jest elemen-
tem Zielonego Ładu. Realizacja tych założeń 
wymagać będzie wielorakich dostosowań tech-
nologicznych, głównie o  charakterze inwesty-
cyjnym, wymagających szerokiego transferu 
nowej wiedzy, a  przede wszystkim wysokich 
kosztów dostosowawczych. Celem strategii są 
rozwiązania na każdym etapie łańcucha żyw-
nościowego, od produkcji, przez dystrybucję 
i konsumpcję. Ale żyć trzeba tutaj i teraz a dro-
żyzna uderza w  małe i  średnie gospodarstwa. 
Należałoby udrożnić kanały lokalnej sprzeda-
ży, wyeliminować zauważalne przekręty i pod-
nieść sprawiedliwie dopłaty inaczej mówiąc 
dostosować je do danego regionu tylko wów-
czas małe gospodarstwa rolne mogą uzyskać 
wymierne korzyści. Rolnicy którzy zajmują się 
małym przetwórstwem czy korzystają z  róż-
nych programów pomocowych mają mnóstwo 
problemów związanych z ciągłymi kontrolami, 
nowymi przepisami rozliczeniami projektów 
itp. A  nieopodal są grupy osób, którzy dzięki 
możliwości nabycia ziemi przed laty jeszcze 
przed wejściem Polski do UE zakupili grunty 
za grosze a dzisiaj zarabiają więcej niż Ci, któ-
rzy na co dzień pracują w rolnictwie. 

Pan Mateusz ubolewa, że na wsi zostało 
już kilka rolników nie koniecznie młodych. 
Powtórzył zdanie, które powiedział podczas 
konferencji organizowanej przez MIR z  mło-
dymi rolnikami z  Francji o  braku zaintereso-
wania przejęcia gospodarstw przez młodych 
rolników, zawężenia działalności rolniczej na 
skutek dużej migracji ludności z miast na wieś 
oraz słabej opłacalności działalności rolniczej. 
Jednak rozmowa z Panem Mateuszem była mi-
łym doświadczeniem, to nie było narzekanie 
na ogrom pracy, wręcz przeciwnie radość jaka 
płynie z  pracy w  polu opieką na zwierzętami, 
umiłowanie do ziemi do tradycji a zarazem po-
szukiwanie możliwości na dalszy rozwój.

Drugie gospodarstwo, które odwiedziłam 
położone jest zaraz za miejscowością Wysowa 
Zdrój a  nazywa się Blechnarka powiat Gor-

Zbiornik na mleko u Państwa Stasik,
fot. Barbara Czapla
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tów dla osób ich odwiedzających. Obecnie 
korzystają z  programu „Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw” gdzie planują modernizację 
stodoły oraz zakup sprzętu rolniczego do go-
spodarstwa. Muszę tu napisać, że kiedy rozma-
wiałam z  Państwem czas jakby inaczej płynął 
jakby powoli a  okolica zachęcała do spaceru, 
zbierania jagód czy grzybów. To kolejne mał-
żeństwo, które wspólnie dąży do celu, któ-
ry sobie już dawno wyznaczyli a  mianowicie 
przyroda, przestrzeń, cisza i oczywiście praca 
w gospodarstwie.

Obie rodziny i  miejsca, które odwiedziłam 
napawają optymizmem. Właściciele wykonu-
ją ciężką pracę przez 365 dni w  roku prawie 
nie wyjeżdżają na wakacje a  pomimo to są 
uśmiechnięci, serdeczni i  pełni entuzjazmu 
przed nowymi wyzwaniami. 

Prezentacja małopolskich gospodarstw

licki. Pan Bogdan i  Jolanta Matała prowadzą 
od 2004 roku gospodarstwo ekologiczne po-
łączone z  agroturystyką pod nazwą „Leśna 
Podkowa”. Malowniczy krajobraz, obszary 
posiadające szczególne właściwości prozdro-
wotne sprawia, że jest to wymarzone miejsce 
dla wypoczynku a  do tego punkt wypadowy 
w góry. Gospodarują na około 10 ha (łąki i pa-
stwiska) gdzie pasą się krowy mleczne. Pani 
domu serwuję swoim gościom różnego rodzaju 
sery, które sama wytwarza między innymi ser 
podpuszczkowy, mleko, śmietanę oraz różnego 
rodzaju ciasta i miody z własnej pasieki głów-
nie miody wielokwiatowe, gdyż w  pobliżu nie 
ma roślin przemysłowych jak np. rzepak. oraz 
regionalny miód spadziowy ze spadzi iglastej. 
Niewielką pasiekę prowadzi Pan Bogdan wraz 
z synem, który sam wykonuje ule wprowadza-
jąc nowe technologie. Posiadają trzy pokoje 
z łazienkami a w sezonie nie mogą narzekać na 
brak gości. Przyjeżdżają również goście z  za-
granicy spragnieni kontaktu z  naturą i wiej-
skim jadłem. Pani Jolanta bierze czynny udział 
w szkoleniach, warsztatach, kursach. Pasjonuję 
się zbieraniem ziół oraz kwiatów, które wyko-
rzystuje w  sztuce kulinarnej do tego chętnie 
bierze udział w festynach czy piknikach orga-
nizowanych przy różnych okazjach gdzie przy-
gotowuje ogromny wachlarz przekąsek i  ciast 
do degustacji. Na początku wejścia do UE ko-
rzystali z  tzn.: programu „nisko towarówka” 
dzięki temu programowi udało się przerobić 
starą stajnię na domek do degustacji produk-

Chatka do degustacji u Państwa Matała,
fot. Barbara Czapla

Państwo Matała, fot. Barbara Czapla
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Gospodarstwo Pani Reginy Witek

W  województwie małopolskim 
na obszarze Jury Krakowsko - Czę-
stochowskiej znajduje się miejsco-
wość Jeżówka położona w  gminie 
Wolbrom. W  tej malowniczej miej-
scowości, znajduje się moje gospo-
darstwo liczące 2,5  ha areału upra-
wowego. W 2001 roku, gospodarstwo 
i  połowę pól uprawnych odziedzi-
czyłam wraz z mężem Robertem po 
moich rodzicach. Było to gospodar-
stwo typowe na tamte czasy, średniej 
wielkości. Specjalizowało się w upra-
wie zbóż i ziemniaków oraz hodowli 
świń, krów i kur niosek.

Po przejęciu gospodarstwa, na 
areale 2,5h dalej uprawialiśmy wyżej wspomniane pło-
dy rolne. Z czasem zaczęliśmy powiększać powierzch-
nię pól uprawnych, poprzez dzierżawy od okolicznych 
rolników. Wówczas hodowaliśmy trzy krowy, kilka 
macior, od których odchowywaliśmy świnie. Dodat-
kowo w naszym gospodarstwie było od 50 do 100 kur 
niosek. Ze względu na pracę zawodową męża, mieliśmy 
ustalone zadania w gospodarstwie, w którym doraźnie 
pomagała moja mama. W zakres obowiązków Roberta 
wpisywała się uprawa pól, między innymi orka jesienią 
bądź wiosną. Po zakończonym okresie orki, następował 
zasiew, również w  różnych porach roku w  zależności 
od uprawianych zbóż. Do moich obowiązków należało 
sprawowanie opieki nad zwierzętami. 

Po kilku latach zrezygnowaliśmy z hodowli krów, ze 
względu na wprowadzenie nowych wymogów unijnych, 
których nie byliśmy w  stanie spełnić ze względów fi-
nansowych. Zbyt mała skala gospodarstwa i przychody 
z niego, nie pozwalały na szybki rozwój i dostosowanie 
się do wprowadzonych przepisów. Pozostaliśmy wów-
czas przy hodowli świń oraz mniejszej ilości kur. 

Zbyt małe przychody z  gospodarstwa, skłoniły 
mnie do poszukiwania pracy poza rolnictwem, final-
nie podjęłam pracę na cały etat, w pobliskim zakładzie 
o  ówczesnej nazwie „TRI POLAND”. Skutkiem czego 
następowała stopniowa likwidacja hodowli zwierząt. 
Kontynuując wielopokoleniową tradycję mojej ro-
dziny pomimo pracy zawodowej dalej wraz z  mężem 
chcieliśmy rozwijać się w rolnictwie. Pasja skłoniła nas 
do spróbowania swoich sił w  uprawie czosnku oraz 
ogórków gruntowych. Z czasem zdecydowałam się na 
handel moimi plonami na okolicznym bazarku. Stałych 
klientów pozyskałam wśród swoich znajomych, którzy 
byli zachwyceni ekologicznym pochodzeniem towarów. 

Oprócz płodów rolnych, zaintere-
sowaniem cieszyły się jajka od kur 
z  wolnego wybiegu. W  swej ho-
dowli stawiam na dobre traktowa-
nie kur. Żywienie głównie opiera 
się na paszach naturalnych pocho-
dzących z własnego gospodarstwa 
umiejscowionego z dala od zakła-
dów produkcyjnych i  dróg szyb-
kiego ruchu. Kury karmię również 
ziemniakami oraz kukurydzą ku-
powaną od okolicznych rolników. 
Swoim kurom zapewniam rów-
nież optymalną temperaturę, wen-
tylację oraz oświetlenie, 16 godzin 
dziennie. Słoma zbożowa jako 
ściółka, jest dobrze chłonna i do-

skonale sprawdza się w kurniku. Natomiast wytworzony 
obornik, jest zagospodarowany w uprawach polowych 
jako nawóz naturalny. 

Chcąc kultywować tradycje wstąpiłam do Koła Go-
spodyń Wiejskich w Jeżówce. Pierwsze wzmianki o za-
łożeniu koła pochodzą z 1961 roku, kiedy to przewodni-
czącą była Pani Bogumiła Rosół. Liczyło ono wówczas 
kilka członkiń. Z  biegiem lat zmieniały się członkinie 
oraz zarządy koła. Od 2006 roku przewodniczącą zo-
stała Pani Jolanta Wieczorek, wówczas koło zaczęło 
prężnie działać. KGW zaczęło uczestniczyć w  dożyn-
kach diecezjalno - powiatowo - gminnych. Były orga-
nizowane zabawy ostatkowe, dla członkiń wyjazdy do 
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opery, teatru i wycieczki. W 2019 roku zmienił się za-
rząd KGW, obecnie jest 26 Pań z czego ¾ jest aktywnie 
działających. Z uwagi na czas pandemii, mamy ograni-
czone pole działania, w związku z tym nasza działalność 
opiera się na przygotowaniu wieńca dożynkowego. 

Korzystając z  okazji uczestnictwa w  wyjeździe 
studyjnym zorganizowanym przez Małopolską Izbę 
Rolniczą, miałyśmy okazję zapoznać się z  technikami 

praktykowanymi w innym regionie kraju. Dzięki wizy-
cie w  wielu ekologicznych gospodarstwach, zdobyłam 
wiedzę praktyczną jak rozszerzyć swoje gospodarstwo 
o nowinki ekologiczne. Było to dla nas bardzo rozwija-
jące spotkanie, które zmieniło mój pogląd na zarządza-
nie gospodarstwem. 

    Regina Witek

* * * * *

Gospodarstwo Pana Jana Niewiary

Pan Jan Niewiara pro-
wadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 6 ha na terenie 
Gminy Charsznica. Gospo-
darstwo rolne przejął po ro-
dzicach w  roku 1989. Rodzi-
ce prowadzili gospodarstwo 
wielokierunkowe nastawione 
na produkcję zwierzęcą i  ro-
ślinną. Pod wypływem zmian 
ustrojowych (reforma Balcero-
wicza) sytuacja gospodarcza 
uległa zmianie i aby utrzymać 
się z tego gospodarstwa trzeba było zmienić profil pro-
dukcji. W tym czasie w gospodarstwie warzywa stano-
wiły 80 % upraw, a 20 % zboża. Głównie uprawiane były 
kapusta, ziemianki, seler, por , marchew, burak ćwikło-
wy. Trzeba nadmienić, że były to lata 90 XX w. i taka 
produkcja była możliwa do realizacji. Powodem tego 
był dostęp do najemnej siły roboczej, spowodowanej 
wysokim bezrobociem (likwidacja przemysłowych za-
kładów pracy). Pod wpływem zmiany polityki rolnej 
zmieniała się również opłacalność produkcji. Gospo-
darstwo trzeba było dostosować do zmieniających się 
trendów i ograniczyć pracochłonność produkcji. W go-
spodarstwie tym trzeba było ograniczyć rozdrobniony 
asortyment uprawy warzyw. Obecnie w gospodarstwie 
uprawia się głównie ziemniaki i  kapustę oraz zboża, 
a struktura uległa odwrotności - 80 % stanowią zboża, 
a 20% warzywa. 

Pan Jan Niewiara korzystał z programu SAPARD. 
Dzięki temu zakupił niezbędne maszyny do gospo-
darstwa co ułatwiło mu uprawę tak szerokiego asor-
tymentu. Skorzystanie z  tej pomocy finansowej dało 
bodziec do rozwoju gospodarstwa. Dzięki obecnym 
środkom unijnym rolnicy mogą rozwiać swoje gospo-
darstwa choć opłacalność produkcji rolnej corocznie 
spada. Zauważalny jest duży odpływ młodego poko-
lenia ze wsi, gdyż na rynku jest dostępność lżejszej 
pracy a  bardziej opłacalnej niż działalność rolnicza. 

Rada Powiatowa MIR na każdym posiedzeniu zgłasza 
ten problem. W dalszej perspektywie może to dopro-
wadzić do upadku wielu gospodarstw rolnych. 

Pan Jan Niewiara od młodych lat udziela się spo-
łecznie. Pełnił funkcje radnego Gminy Charsznica 
I  i  II kadencji, był także członkiem rady nadzorczej 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie. 

Został także wybrany na delegata I  kaden-
cji Świętokrzyskiej Izby Rolniczej a następnie 
Małopolskiej Izby Rolniczej . Obecnie jest członkiem 
Rady Powiatowej MIR w Miechowie III i IV kadencji. 

Katarzyna Węgiel
Biuro MIR w Miechowie
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Rolnictwo okiem młodego rolnika

Pan Patryk Natkaniec prowadzi gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 20 ha, z czego część to grunty własne, 
które przejął od rodziców w 2018 roku, część gruntów 
dzierżawi od okolicznych rolników. Gospodarstwo, 
którym zajmowali się rodzice nastawione było na 
produkcję bydła i  trzody chlewnej. Obecnie również 
gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną 
i  zwierzęcą. W  najbliższym czasie Pan Patryk prze-
widuje zmianę profilu produkcji i przekwalifikowanie 
gospodarstwa na produkcję warzyw. W przeszłości Pan 
Patryk korzystał, ze środków PROW 2014 - 2020 Mło-
dy Rolnik. Obecnie złożył wniosek na program Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych obszar D i  zamierza 
rozwijać produkcję. Ograniczy się jednak do produkcji 
roślinnej, która jego zdaniem przynosi korzyści i  jest 
opłacalna. 

Pan Patryk Natkaniec jest najmłodszym przewod-
niczącym Rady Powiatowej Izb Rolniczych w  Polsce. 
Angażuje się w wiele działań społecznych. Małopolską 
Izbę Rolniczą reprezentuje w  Radzie do Spraw Mło-
dych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. 
Od października 2020 r. został powołany przez wi-
cepremiera Piotra Glińskiego do Rady Dialogu Mło-
dych Pokoleń, gdzie jest głosem rolników i  młodzie-
ży wiejskiej. Interesuje się nowymi rozwiązaniami 
w  produkcji rolniczej, m.in. agrofotowoltaiką, która 
w Polsce jeszcze jest nowością. Liczy na szybki postęp 
w  tej dziedzinie. Obecnie Pan Patryk z  zainteresowa-
niem przygląda się cenie nawozów i środków ochrony 
roślin. Zdaniem Pana Patryka obecna cena bydła oko-
ło 20 zł za kg poubojowo i cena rzepaku 3000 zł za t. 
rekompensuje podwyżki nawozów i środków ochrony 
roślin. Pan Patryk uważa, że najważniejszy jest pomysł, 
plan na gospodarstwo taki, który pozwoli się rozwijać 
i który w przyszłości będzie przynosił zysk. Interesuje 
się polityką i wszelkimi nowościami wprowadzanymi 

przez UE, między innymi Wspólną Polityką Rolną, 
która ukierunkowana jest na rentowność dochodów 
w gospodarstwach rolnych i wprowadzeniem polityki 
ochrony środowiska i klimatu oraz dążeniem do zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

Informacje przygotowane w artykule są aktualne na 
dzień sporządzenia. 

  Opracowała: Katarzyna Węgiel

Ps. Redakcja biuletynu nie podziela optymistycznych opinii Pana 
Patryka Natkańca vide kalkulacje zamieszczone na stronach 31-35. 

H. D.
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Wizyta Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rumunii w RP

Wdniu 10 listopada 2021 r. Zarząd Małopolskiej 
Izby Rolniczej spotkał się z Ambasadorem Ru-

munii w RP Panem Cosmin Onisi, Konsulem Honoro-
wym Panem Ignatem Timarem oraz członkami delegacji 
rumuńskiej. Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
w  zakresie współpracy w  dziedzinie rolnictwa między 
Rumunią a Polską, z uwzględnieniem dotychczasowych 
doświadczeń w tym zakresie z Małopolską.

Małopolska Izba Rolnicza ma długie doświadczenie 
we współpracy z  instytucjami rolniczymi w  Rumunii 
na szczeblu regionalnym oraz gminnym. Dzięki zaan-
gażowaniu w tę współpracę Konsula Honorowego Pana 
Ignata Timara zrealizowaliśmy wiele projektów szko-
leniowych, z  których skorzystali rolnicy z  Małopolski 
oraz rolnicy z  Regionu Bistrița-Năsăud. W  ostatnim 
okresie ta współpraca intensywnie rozwija się z gminą 
Beclean. W zakresie zainteresowania obydwu stron jest 
wzrost wymiany handlowej produktów rolnych. W per-

spektywie współpraca ta będzie intensyfikowana w ra-
mach działalności marketingowej.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR

* * * * *

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez pożar w Nowej Białej

Wpóźne, sobotnie po-
południe 19 czerwca 

br. tragiczne wydarzenia, któ-
rych nikt w  najczarniejszych 
snach nie przewidywał, spo-
wodowały gruntowe zmiany 
w życiu kilkudziesięciu rodzin 
na najbliższe miesiące oraz po-
krzyżowały plany wielu osób.

Tego dnia o  godz. 18.22 
do Komendy Powiatowej PSP 
w  Nowym Targu wpłynęło 
zgłoszenie informujące o  pożarze budynków gospo-
darczych w miejscowości Nowa Biała pow. nowotarski. 
Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Według da-
nych Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ogień uszko-
dził 25 budynków mieszkalnych, w  których mieszkało 
27 rodzin - w sumie ponad 100 osób. Spłonęło lub zostało 
uszkodzonych około 50 obiektów gospodarczych wraz ze 
sprzętem rolniczym i płodami rolnymi.

W jednej chwili ludzie stracili wszystko. Zostali z tym, 
co mieli na sobie. Nie zdążyli uratować swojego dobytku, 
dokumentów, niczego. Zginęły zwierzęta, zniszczeniu 
uległy maszyny rolnicze, traktory i urządzenia niezbędne 
do prowadzenia produkcji rolniczej. 

Chcąc choć w  części pomóc poszkodowanym, pod 
koniec czerwca br. Małopolska Izba Rolnicza wystąpiła 

do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników z wnioskiem o pomoc dla rolników poszkodo-
wanych w pożarze w Nowej Białej. 

Po akceptacji wniosku MIR podpisała promesy 
z 14  gospodarstwami ubezpieczonymi w KRUS rolnika-
mi na zakup materiałów budowalnych, zwierząt i sprzętu 
rolniczego. Łączna pomoc dla tych rolników wyniosła 
1 252 000,00 zł.

Przyznane środki rolnicy przeznaczyli m.in. na zakup 
materiałów budowlanych przeznaczonych na odbudowę 
budynków gospodarczych, zakup ciągnika rolniczego 
oraz maszyn rolniczych, zakup elektronarzędzi itp. 
Łącznie do 15.11.2021 r. zrealizowano faktury za kwotę: 
748 797,92 zł

Dorota Korepta-Kura
Biuro MIR w Krakowie
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Gospodarka łowiecka w Polsce

Zjawiska katastroficzne mające wpływ na produkcję rolną 
w Małopolsce w 2021 r. Szacunki strat na podstawie danych 

Urzędu Wojewódzkiego.

Wostatnich latach coraz częściej występują nie-
korzystne zjawiska pogodowe mające wpływ 

na wielkość i jakość produktów rolnych. Rolnicy wielo-
krotnie doświadczyli tego na własnej skórze, ponosząc 
straty w gospodarstwach rolnych. Od kilku lat rolnicy 
zmagają się z suszą ale w 2021 r., to gradobicie, deszcz 
nawalny i  powódź spowodowały największe straty 
w małopolskich gospodarstwach.

Wg danych z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
do 21 października wpłynęło 106 wniosków urzędów 
gmin o szacowanie szkód z terenu 57 gmin.

Poszkodowanych zostało 3 597 gospodarstw rol-
nych. Najwięcej, bo aż 2 784 gospodarstwa zostały 
dotknięte gradobiciem, 649 gospodarstw ucierpiało 
w wyniku powodzi, a 163 gospodarstwa poniosły straty 
spowodowane deszczem nawalnym. 1 gospodarstwo 
ucierpiało w wyniku pożaru powstałego od uderzenia 
pioruna.

Uszkodzonych zostało 19 583 ha upraw rolnych, 
w tym w szczególności: 9 608 ha zbóż, 2 776 ha upraw 
sadowniczych, 2 191 ha warzyw, i 1 667 upraw okopo-
wych. Ponadto uszkodzonych zostało 1 164 budynków 
gospodarczych, 85 maszyn i urządzeń rolniczych oraz 
314 szklarni i tuneli foliowych.

Najwięcej poszkodowanych go-
spodarstw było w gminach:

1. Pałecznica - 338 poszkodowanych gospodarstw.
2. Gręboszów - 279 poszkodowanych gospodarstw.
3. Łącko - 264 poszkodowane gospodarstwa.
4. Wolbrom - 259 poszkodowanych gospodarstw.
5. Proszowice - 240 poszkodowane gospodarstwa.
6. Igołomia-Wawrzeńczyce - 229 poszkodowane 

gospodarstwa.
7. Łososina Dolna - 225 poszkodowane gospodarstwa.

Wg danych GUS, niekorzystny wpływ na kształto-
wanie się produkcji roślinnej w  bieżącym roku miały 
przede wszystkim:

- chłodne dni w kwietniu i maju ze spadkami tem-
peratury powietrza przy gruncie (w kwietniu miejscami 
nawet poniżej -10°C), hamujące wzrost i rozwój roślin;

- niedobór opadów deszczu w  kwietniu i  w  maju, 
powodujący rejonami nadmierne przesuszenie gleby;

- lokalnie występujące w czerwcu i w  lipcu ekstre-
malne zjawiska klimatyczne , tj. burze, gradobicia i na-
wałnice połączone z silnym wiatrem.

* * * * *

Populacja zwierząt dziko żyjących w Polsce.

Zarządzanie populacją zwierząt łownych określa-
ją przepisy zawarte w ustawie Prawo łowieckie 

z dnia 13 października 1995 roku. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy, gospodarka łowiecka, w  tym zarządzanie 
populacjami gatunków, odbywa się zgodnie z zasadami 
ekologii, a  także racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej 
i  rybackiej. Przytoczone regulacje prawne w  sposób 
podstawowy określają zagadnienia gospodarki łowiec-
kiej, co wiąże się z zarządzaniem populacjami zwierzy-
ny, jako działanie mające na celu pogodzenie interesów 
wielu stron - rolników, leśników i myśliwych przy jed-
noczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu bio-
różnorodności środowiska przyrodniczego.

W  ostatnim okresie najwięcej problemów w  rela-
cjach myśliwych z rolnikami związane jest z nadmierną 
populacją dzików, bobrów, gołębi grzywaczy oraz kor-
moranów. Niemniej częstym tematem interwencji rol-
ników są szkody spowodowane przez wilki w pogłowiu 
owiec oraz bydła. 

Izby rolnicze w  minionym okresie spowodowały 
zmianę rozporządzeń regulujących zasady szacowania 

szkód, związane chociażby z  terminem ich zgłaszania. 
Następowały również zmiany spowodowane inicjatywą 
Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Środowiska 
dotyczące przede wszystkim systemu odwoławczego. 
Obecny stan prawny w zakresie prawa łowieckiego oraz 
szacowania szkód łowieckich spowodowanych przez 
zwierzynę łowną oraz gatunki prawnie chronione nie 
jest idealny ale na całym świecie podkreśla się, że pol-
skie tradycje oraz rozwiązania prawne w  zakresie go-
spodarki łowieckiej są godne naśladowania.

Poniżej przedstawiam krótkie informacje na temat 
gatunków zwierząt sprawiających znaczne problemy 
w gospodarce rolnej naszego województwa. 

Sarna - w latach 2001-2017 obserwowano zwiększa-
nie się liczebności saren w Polsce, przerywane okresowo 
krótkimi okresami stabilizacji. Stan wiosenny oszaco-
wany wiosną 2017 roku, wynoszący 872 tys. osobników, 
był 1,6 razy większy niż w  2001 roku, kiedy wynosił 
545  tys. osobników. W  latach 2017-2019 nastąpił nie-
wielki spadek liczebności saren (o 4%) do 834 tys. osob-
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ników. Pozyskanie tego gatunku w pierwszej dekadzie 
XXI wieku wahało się w granicach od 122 do 162 tys. 
sztuk. Następnie wzrosło do 196-200 tys. sztuk w latach 
2016/17-2018/19, co jest wartością około 1,5 razy więk-
szą od notowanej w pierwszych latach obecnego wieku.

Dzik zaraz po sarnie jest najliczniejszym gatunkiem 
zwierzyny łownej w  Polsce. Liczebność populacji tego 
gatunku w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzro-
sła (od 118,3 tys. osobników w  sezonie 1999/2000 do 
284 tys. w  łowieckim roku gospodarczym 2014/2015). 
W  okresie ostatnich 6 lat liczebność populacji dzika 
w Polsce utrzymywała się na ustabilizowanym poziomie 
(ok. 270 tys. dzików). Dopiero w roku 2015/2016 moż-
na było zaobserwować spadek liczebność populacji do 
poziomu 264 tys. osobników. Stan liczebności pogłowia 
na rok 2020 wynosił 249 tys. osobników. 

Jeleń w latach 2001-2013 zwiększył swoją popu-
lację niemal dwukrotnie - z 92 do 178 tys. osobników 
zinwentaryzowanych w obwodach dzierżawionych. 
W  następnych trzech latach obserwowano stabili-
zację stanów tego gatunku na poziomie około 180 
tysięcy. Natomiast w 2017 roku nastąpił gwałtowny 
wzrost zarejestrowanych stanów jeleni. Pogłowie 
wzrosło do 241 tys. osobników. Spowodowane było 
to jednak zmianą metodyki dotyczącej sposobu 
szacowania populacji jelenia w Polsce. W ostatnich 
latach odnotowano niewielki spadek liczebności je-
leni, do ok. 229 tys.osobników. 

Gospodarka łowiecka w Polsce

Bóbr europejski, w Polsce jako jeden z najstar-
szych oraz najlepiej udokumentowanych zwierząt. 
Już za czasów Piastów przywilej polowania na bobry 
przypadał wyłącznie pełniącym władze. Panujący 
tworzył grupę ludzi zajmujących się polowaniem na 
bobry. Na czele stał „pan bobrowy”, któremu pod-
legali „bobrownicy”. Głównym celem „bobrowni-
czych” była hodowla i opieka nad bobrami w obrębie 
ziem ich księcia. We wczesnym średniowieczu uzna-
wany był za jedno z najczęściej występujących zwie-
rząt w naszym kraju. Tylko na przestrzeni ostatnich 
20 lat jego populacja zwiększyła się ponad cztero-
krotnie, osiągając stan ok. 137 000 osobników i na-
dal rośnie. W  2018 roku Skarb Państwa wypłacił 
22,5 mln zł odszkodowań z  tytułu szkód wyrzą-
dzonych przez bobry. Z roku na rok kwota wypła-
canych odszkodowań rośnie. W  roku 2019 suma 
wypłaconych rekompensat wyniosła 26,5  mln zł, 
co stanowiło 90% ogólnej sumy odszkodowań. wy-
płaconych za szkody wyrządzone przez zwierzęta 
prawnie chronione. 

Wilk dokonuje szkód wśród zwierząt hodow-
lanych na całym obszarze swojego występowania. 
Jedyną przewidzianą przez obowiązujące prawo re-
akcją organów ochrony przyrody jest wypłacanie 
odszkodowań oraz prowadzenie działań prewencyj-
nych poprzez przekazywanie urządzeń do zabezpie-
czania stad przed atakami drapieżników (pastuchy 
elektryczne, siatka metalowa). Należy podkreślić, że 
podstawą pożywienia wilków są ssaki kopytne. Udo-
mowienie niektórych gatunków ssaków kopytnych 
(w  tym np. owcy dzikiej) spowodowało powstanie 
konfliktu pomiędzy hodowcami a  drapieżnikami, 
ponieważ zdarza się, że wilki atakują zwierzęta 
gospodarskie: owce, kozy, bydło. Hodowca utrzy-
mujący zwierzęta w  systemie otwartym, tzn. poza 
pomieszczeniami inwentarskimi ma obowiązek za-
pewnić im ochronę przed drapieżnikami. Populacja 
wilka w Polsce w roku 2001 oscylowała w granicach 
463-564 osobników. Obecnie wynosi ona ponad 
2500 sztuk.

Źródło: Dariusz Zalewski, 2020 „Szkody w gospodarce wyrządzane przez dzikie zwierzęta”

Fot. Hubert Wiśniewski




